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 شكر وعرفان

 الشكر للمولى عز وجل على توفيقي في إنجاز هذا العمل

الذي أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان إلى الدكتور مواقي أحمد بناني 

أشرف على إنجاز هذا العمل وتابع كل مراحله بسعة صدر ولم يبخل 

عليا بأفكاره وتوجيهاته الهادفة طيلة مشوار هذا البحث حفظه اهلل 

لطالبه. وجعله سندا  

.كما أشكر السادة األساتذة أعضاء لجنة التكوين على الجهود المبذولة  

 وأشكر السادة األساتذة أعضاء لجنة المناقشة كل باسمه وصفته على

 قبول مناقشة هذا العمل، فلكم مني أسمى عبارات التقدير واالحترام.

وشكري موصول إلى كل من ساهم في إنجاز هذا البحث من قريب أو 

ن بعيد.م  



 

داءــإه  

  :فيهماهذا العمل إلى من قال الله ثمرة  يأهد
 
ارحمهما كما ربياني صغيرا"  "رب

 (24)الإسراء 

  والدي  
 
 .هالعزيزين حفظهما الل

 .إلى كل أفراد عائلتي كل باسمه

 .إلى كل أصدقائي
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ّةـــمدّ ــقـم
يعد موضوع الجساعات اإلقميسية وكيفية تديييراا ميأ مايل السوضيوعات الغيت بيلم   يا  
الفكيييير النييييادودت واإلسااس والديالييييت عمييييم الريييييعيدكأ العييييالست والييييو شت  لكييييو  الجساعيييييات 

 اعغبااايا اسيزو و يي  ييأ السيوا أ  األليا  ييت تحنييل الغشسيية السحمييةاإلقميسية ايت الحجير 
إذ م يبح  ضيرواو حغسيية ييت  يياو الدولية  والدولة وااغسامها  كاية االدذلاالت الغت يطرحهيا 

 السؤلدات والحكل الرابد.الحدكثة النائسة عمم مفهوو 

مييأ الدلييغوا  16وقييد حتييي  الجساعييات اإلقميسييية  ااغسيياو سلييغواس حييي  دريي  السيياسو 
واييو مييا كؤكييد ماسييية ،1ّ:"الجماعــاتّاليميميــةّلمدهلــةّلــةّاللمديــةّهال  يــة"الجزائييرس عمييم م 

اذه السؤلدات يت تجدييد الديسنرا يية الغذيااكية عميم السديغوح السحميت وتربييد عسميية  يش  
 النراا السحمت.

خيي   قييداتها عمييم كسييا تعييد الجساعييات اإلقميسييية  اعغباااييا األقييرن إلييم السييوا شيأ مييأ 
الغعيييرل عميييم مخغميييت احغيانيييات الديييكا  السحميييييأ علييير تحدكيييد األونييي  األوليييية ل دفيييا  مسيييا 
يحنيييل دوعييييا مييييأ الفعاليييية يييييت الغديييييير  ذلييي  مييييأ خيييي   الرييي حيات الوالييييعة الغييييت موكميييي  
لمجساعات اإلقميسية علر ترلادة مأ اإل ي حات النادوديية الغيت مدي  مخغميت السجياالت  سيا 

ل ومغطمبييات الغشسييية السحمييية  ا عاساييا السغشوعيية  وكييذا المغ كهييا لولييائي ومنهييزو تجعمهييا كغواييي
تحنيييل مكثيير  عمييم وبالغييالت يهييت تعسييي. قيياساو عمييم مسااليية الريي حيات السوكميية إليهييا قادودييا

كفييا و يييت مسا  الخييدمات السحمييية مييأ خيي   وضيي  كليييات قادودييية كفيميية لزييسا  تديييير يعييا  
ومواكبيييية الغطييييواات الحدكثيييية يييييت مجييييا  تديييييير الجساعييييات  مييييت السدييييغو اتوديييانل عمييييم مخغ

 اإلقميسية.

                                                           
1
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ومييييأ منييييي ذليييي  نييييا  يكييييرو  حثشييييا لهييييذا السوضييييوع الهيييياو والسولييييوو ن: كليييييات تديييييير 
 الجساعات اإلقميسية يت الجزائر.

 :ّألميةّالدراسة 
قميسيييية ييييت الهيكيييي الجساعيييات اإلميييأ خييي   السكادييية الغيييت تحغمهيييا سوضيييوع التغجميييم ماسيييية   

ّ:والغت تكسأ فيسا كمت  اإلسااس لمدولة
إ  األاسييييية العمسييييية السرنييييوو مييييأ سااليييية موضييييوع كليييييات تديييييير ّ:األلميــــةّالةمميــــة-أ

 مخغمييت األ يير النادودييية ماييو محاوليية تدييميء الزييو  عمييالجساعييات اإلقميسييية يييت الجزائيير 
ومواكلغهييا  ميي  الغدييير الحييدك  لمدولية لمجساعيات اإلقميسييية ومعريية مييدح ادديجامها والغشتيسيية

مسا  مهامهييا السخوليية لهييا قادودييا يييت  ودجاعغهييا  لمغحييوالت الديالييية واالقغريياسية واالنغسا ييية
تنيديل ميزيي الخيدمات كي اذا  هدل  الوقول عمم موا أ الخمي إليجاس حمو  لهاإلم نادب 

ديغوح عميم مألاسيية دتر ية  السوضيوع الجساعيات اإلقميسيية  عي وو عميم اكغديا عمم مديغوح 
العالل العربيت  مسكغبة النادودية يتالداحة العمسية األكاسيسية األمر الذس يجعي ساالغ  إضاية ل

ّ.خا ة الجزائرو  عامة
 ية لهذه الداالية ميأ خي   محاولية الكذيت عيأسمتلرز األاسية العّاأللميةّالةممية:-ب

وميدح دجيا   مديغوح الخيدمات السندميةوبييا   ييت الواقي  إلقميسيةمسا  الجساعات ا مدح يعالية
منااديية  سييا يدييجي عمييم السدييغوح  السذييرع يييت تييدااص الييشنض واللسييول يييت السجييا  الغذيير عت

ليييييوا  تعميييييل األمييييير  نيييييادو  الجساعيييييات اإلقميسيييييية مو النيييييادو  العزيييييوس السغعميييييل  الغطلينيييييت
ّومخغمت النواديأ ذات الرمة  هسا.  االدغخا ات

الجساعيات  إ يراز واقي  الغدييير عميم مديغوح يية ميأ خي   سماألاسية العكسا تتهر ميزا 
اإلقميسيييية وينيييا لمشريييو  الدييياا ة وايييذا ييييت ريييي الغعيييدي ت الغيييت يرضيييها اإل ييي   اإلسااس 

ميدح كفيا و وياعميية و   لمدولة مأ مني مواكبة النواديأ الغت يذهداا قادو  الجساعات اإلقميسية
 .حانيات السوا شيأ تمليةوقداتها عمم  اذه األخيرو
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ّإشكاليةّالدراسة:
يفيرل تديميء الزيو   كليات تديير الجساعات اإلقميسيية ييت الجزائيرإ  ساالة موضوع ّ

سااو عمم نسي  الجزئيات السغعمنة  الغديير لوا  ميأ الشاحيية الغشتيسيية مو الساليية مو  ير  اإل
التــةّّالقاا ايــةّاتليــاآلمــدنّاجاعــةّوتنييديل الخييدمات  واييو األميير الييذس يفييرل البحيي  يييت 

هكيفيــةّمدــالمةّمختمــ ّلــ  ّّاهرّالجماعــاتّاليميميــةّلتفةيــ الجزائــ  ّّالمذــ  ّحــدالا
تطـ ر ّأاا ّلـ  ّّهمدالمتهاّفـةّالصالحاتّفةّتحدينّمدت نّالخدمةّالةم ميةّالمحمية

ّالجماعات.ّ
 :ماسها يتوالغت يسكأ حرر   دوااا نسمة مأ الغداؤالت الفر ية تثير اذه اإلبكاليةو 

ميسييية حغييم تييغسكأ مييأ تنييديل الريي حيات الغييت مشحهييا السذييرع لمجساعييات اإلق اييت مييا -
 ؟ميزي خدمات

 ؟ واي موااساا كافية لغلطية دفناتها؟سا الغسو مية لمجساعات اإلقميسيةما ات السرا -
 ؟الجساعات اإلقميسيةالغديير اإلسااس عمم مدغوح  يعاليةما مدح  -
الديسنرا يييية الغذيييااكية والحكيييل الرابيييد ييييت سعيييل الغدييييير عميييم إليييم مس ميييدح ليييااس   -

 ؟مدغوح الجساعات اإلقميسية
 :أسبابّالدراسة 
الذخرييية والسوضييو ية نسميية مييأ األلييبان إ  اخغييياا موضييوع الدااليية نييا   شييا ا عمييم ّّّ

ّ:والغت يسكأ حرراا يت
الغيييت تنيييدمها ال يخفيييم ماسيييية الجساعيييات اإلقميسيييية والخيييدمات ّاألســـبابّالذخرـــية:-أ

لأليراس  األمر اليذس يجعيي االاغسياو  سخغميت نزئياتهيا يحغيي مجيا  ااغسياو نسيي  األييراس عميم 
حييد لييوا  و طيير  العدكييد مييأ الغديياؤالت حييو  كيفييية عسييي اييذه الجساعييات اإلقميسييية يييت لييليي 

وكسوا شيية ينييد لييجم  حييالت حييا  الجسييي  خسييول وتذ ييذن خييدمات  لهييذه الخييدمات  تنييديسها
الجساعات اإلقميسية الغت كغحجج الجسيي   يا  الديلب األلاليت ييهيا يعيوس إليم كلييات وورائت 

تديير الجساعات اإلقميسية  مأ اشيا نيا ت يكيرو السوضيوع الغيت ادطمني  ميأ  يفغيأ: الريفة 
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األولم كسوا شة ذات  يمة مبابيرو  الجساعيات اإلقميسيية األمير اليذس يجعمشيت مايغل  كيي ميا لي  
دماتها و ير  وكيي ميا ميأ بياد  تحدييأ خي)الجماعاتّاليميميـة ّاإلسااس ع قة  هذا الغشتييل 

  والرييفة الثادييية كباحثيية يييت اييذا الغخرييض والغييت تفييرل العسييي وولييائي تدييييراا وتطو راييا
عميييييم تحمييييييي وتا ييييييي نسيييييي  نواديييييب السوضيييييوع والديييييعت إليييييم وضييييي  مخغميييييت الفرضييييييات 

يييييت الجزائيييير  الجساعييييات اإلقميسييييية كلييييات تدييييييرواالحغسييياالت ومحاوليييية السديييياعدو يييييت تنييييييل 
ووض  حمو  واقغراحات لغدااص موا أ العجز والنروا السدجمة  يمة يغرو ساالغشا.  

ّ:مشها اشاص عدو ملبان سيعغشا الخغياا السوضوعّاألسبابّالم ض عية:-ب
األاسية الباللة الغت يكغديها موضوع الجساعات اإلقميسية والدوا الهاو الذس كمعب  ميأ -

 .ة وتكر س ملدم السذااكة يت الحكلخ   تجديد مباسئ الديسنرا ي
إ ييراز الثليييرات النادوديييية الغييت تعييييل عسيييي السجيييالس الذييعلية السحميييية ومحاولييية إيجييياس  -

 حمو  قادودية لها.
محاوليية سااليية ملييبان العجييز الغييت تعيييل الغديييير الجيييد والفعييا  لمجساعييات اإلقميسييية -

 .مدغقب  وقوع يت األخطا والبح  عأ حمو  لغجشب ال
ا الغطم  ل لغفاسو مكثر مأ السعمومات السغعمنة  الجساعات اإلقميسية والغعسل يت يهسه-

 لوا  مأ داحية الغديير السالت مو الغديير اإلسااس.ووضعيغها  لسعرية واقعها
 :ّّألدافّالدراسة 
اتاكشييا ا اليميميــةّفــةّالجزائــ آليــاتّتدــيي ّالجماعــاتّدتييرا لألاسييية الغييت تكغدييت موضييوع   

ضيرواو الخييول فييي  عييأ قيرن حيييأ حييدسدا ليي  مجسوعيية ميأ األاييدال ل نا يية عييأ اإلبييكالية 
 واإلحا ييية  سخغميييت السديييائي النادوديييية الغيييت تثيرايييا األليييعمة الفر يييية السشلثنييية عشهيييا السطروحييية

ّتغسثي ملالا يت:و 
 مساالة اخغرا اتها. الر حيات السسشوحة لمجساعات اإلقميسية وولائي يا  -
 حيييي  وسااليييية مييييدح دجاعيييية ايليييييات والدييييلي الغييييت تسكييييأ الجساعييييات اإلقميسييييية مييييأ تفعيييييي -

   وموانهة العقبات الغت تعيل الغديير السالت.الساليةموااساا 
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  مييأ خيي   إ ييراز األنهييزو اإلساا يية ديييير اإلسااس لمجساعييات اإلقميسييية يييا  مييدح يعالييية الغ-
 الجساعات اإلقميسية. مسا  تطو ر يتوقداتها لمجساعات اإلقميسية ومدح مدااسغها 

ا يييت تديييير الجساعييات سيييعاليغهو إرهيياا ماسييية وسوا الديسنرا ييية الغذييااكية والحكييل الرابييد -
 دجاعة الغديير. تحنيل لزسا  اذه األخيرو  وإ راز مال السباسئ الغت ترتكز عميها اإلقميسية

و  إثييرا  السكغبيية الجامعييية  هييذا العسييي السغواضيي  والييذس دامييي م  يكيي سو  إخفييا  الهييدل يييت-
ّ.مرن  ااو يت مجا  الداالات األكاسيسية

 :الدراساتّالدابقة 
 ييي ع لييوا  ييييت السكغبييات مو البحييي  االلكغرودييت ي دشيييا دجييد  يييا  مييأ خييي   البحيي  واال

الدااليييات الغيييت تشاولييي  ايييذا السوضيييوع ليييل تكيييأ خز يييرو عميييم األقيييي  الشديييبة لمسكغبييية النادوديييية 
الجزائر ة الغت لل تغشياو  ايذا السوضيوع خا ية عميم مديغوح الكغيب السغخررية  وإ  ونيدت 

  ومأ مايل الدااليات الغيت فت خميي الباح نزئية  ديطة ال تذيهت مذكواو يت بكي عشا ر 
تشاوليي  اييذا السوضييوع ونييددا مجسوعيية مييأ السرانيي  األلالييية واأل روحييات دييذكر مشهييا عمييم 

 ون  الغسثيي وليس الغخريض ما كمت:
ــااة-1 ــدةّمزر ييية الديالييية يييت الغذيير   السجييالس الذييعلية السحمييية يييت رييي دتيياو الغعدسّ:ف ر

  ثييل تطرقيي  يييت سااو السحمييية يييت الفرييي الغسهيييدسمبيياسئ اإل   تشاوليي  اييذه الداالييةالجزائييرس 
البان األو  إلم تذكيي وتديير السجالس الذعلية اللمدية والوالئية ييت ريي الغعدسيية الدياليية  

  وخرري  البيان السحميية ييت ريي الغعدسيية الحزبيية تشاول   الداالة  ر نة تذكيي السجالس
حمييييية والرقا يييية عميهييييا يييييت رييييي الغعدسييييية الحزبييييية  الثييييادت لدااليييية اخغرا ييييات السجييييالس الس

ع ساالييييغشا يييييت  عيييي  و والييييغفددا مييييأ خيييي   اييييذه الدااليييية كودهييييا لهييييا ع قيييية و يييييدو  سوضيييي
الجزئيييات  واخغمفشييا معهييا مييأ خيي   إ ييراز كييي مييا اييو مدييغحدا يييت مجييا  تديييير الجساعييات 

 اإلقميسية.
تشييياو  الباحيي  ييييت البيييان  والرقا ييية الجساعييات اإلقميسيييية  ييييأ االلييغن لية ّثـــا تةّ  حااـــة:-2

تطلينيييات الييييغن لية الجساعيييات اإلقميسييييية ييييت الجزائيييير وتشييياو   الدااليييية إ يييراز متيييياار  األو 
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السغاحييية لهيييا لسساالييية  اليييغن لية الجساعيييات اإلقميسيييية ميييأ الشاحيييية اإلساا ييية والساليييية والوليييائي
لسسااليييية عمييييم الجساعييييات اخغرا يييياتها  ثييييل تطيييير  يييييت البييييان الثييييادت إلييييم كليييييات الرقا يييية ا

اإلقميسية مأ خ   إ راز  وا الرقا ية السخغمفية وتطلينهيا عميم الجساعيات اإلقميسيية  واليغفددا 
ميييييأ خييييي   ايييييذه الداالييييية ييييييت  عييييي  الجواديييييب السغعمنييييية  كيفيييييية تذيييييكيي السجيييييالس السحميييييية 

يعاليغي   الغديييرس وميدحو  حيات الجساعات اإلقميسية  واخغمفشا مع   يالغركيز عميم الجاديب 
 يت تحنيل الفعالية السطموبة لزسا  نوسو مدغوح الخدمة العسومية.

 إضاية إلم مجسوعة معغلرو مأ السران  السغشوعة الغت لها ع قة  سوضوع الداالة.  
 :منهجّالدراسة 

لكوديي  مكثيير السشييااج م ئسيية  الغحميمييتالسييشهج  عمييم السوضييوع دجيياز اييذا إل تييل االعغسيياس
غحمييييي مخغميييت الشريييو  النادوديييية الشارسييية   وذلييي  لمسوضيييوع وخدمييية ل بيييكالية السطروحييية 

  مييي  االليييغعادة  يييالسشهج لغدييييير الجساعيييات اإلقميسيييية ليييوا  ميييأ الشاحيييية اإلساا ييية مو الساليييية
الغيييت  عيييرل مخغميييت السفييياتيل الغيييت تخيييض الداالييية وخيرايييا ميييأ العشا ييير وذلييي   الو يييفت 

نسي  السياسو العمسيية الغيت ميأ خي   تحدكد كي ميا كغعميل  الداالية  كشبلت الغعرل لها  كسا تل
بيرحها واليغشبا   وترتيب السعمومات وتشتيسها تغزسأ يت مجسمها مجسوع الشرو  النادودية

الشرييو  اييده ميي  االلييغعادة  ييالسشهج االلييغنرائت اللييغنرا  مخغمييت كييي اييذا   محكامهييا العاميية
 سيا  نيو لوإخزياعها لمشنيد والغ واليغخ   الشغيائج وتحميمهيا النادودية السغعمنة  سوضوع الداالة

 .  يداال يت تد يل موضوع الداالة وتدااص موا أ الشنض في 
 :ّّصة باتّالدراسة 

كغبياسا إليم " آلياتّتديي ّالجماعاتّاليميميةّفـةّالجزائـ " سجرس قرا و عشوا  السوضيوع     
وعمييم  عيي  الرييعوبات  وانهغشيياذاييأ النيياائ مديي  موضييوع لييهي ولكييأ  سجييرس الخييول فييي  

 وايي مسح إلييم  ييعوبة الغعسييل يييت عشا يير   ياتديياع السوضييوعاملييها  ييعوبة ضييبء نزئياتيي 
االضييطراا يييت  عيي  األحيييا  لغكييراا  عيي  السييواس ميي    األاسيييةإعطائهييا النييدا الكييايت مييأ 
كسييييا وانهشييييا   واييييذه لزييييرواو يرضييييغها  ليعيييية السوضييييوع الفرييييو  السغعمنيييية  السوضييييوع  يييييأ 
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وإخرانهييا عمييم دحييو لييميل  لكييأ حاولشييا تجيياوز كييي اييذا  فزييي  ييعوبة تشتيييل السيياسو العمسييية 
ّالغذااو السذرل وإضاية لسدغ  لهذا العسي السغواض .

ّ:خطةّالدراسة
ّكايتت: مأ  ا يأخطة ثشائية تغكو  لداالة اذا السوضوع  داعغسدا وقد ّ
  حيي  تيل تنديييس  إليم يرييميألجساعيات اإلقميسييية تدييير اولييائي  البـابّاأله كغشياو    

  وايذا ميأ كآليية لغدييير الجساعيات اإلقميسييةريي األو  ساالية الوليائي البذير ة تشاولشا ييت الف
  مميييا الفريييي الثيييادت ية السحميييية و ييي حياتها النادودييييةحيييي  الغطييير  لغذيييكيي السجيييالس الذيييعل

يخرريييشاه لداالييية الغدييييير السيييالت لمجساعيييات اإلقميسيييية وايييذا ميييأ خييي   إ يييراز مايييل السيييوااس 
 السالية لمجساعات اإلقميسية وإرهاا ملبان عجزاا.

ــااةممييا  ــابّالن اإلقميسييية وتييل تنديييس  إلييم  ييغشيياو   الدااليية  ييوا تديييير الجساعييات الب
ميأ خي   إ يراز جساعيات اإلقميسيية   تعرضشا يت الفريي األو  إليم الغدييير اإلسااس لميرميأ

  وتطرقشييا يييت الفرييي الثييادت عرييردة إسااو الجساعييات اإلقميسييية مدييغو ات الغديييير ييهييا وكييذا
  حييي  اكزدييا عمييم ماييل كسيية يييت تديييير الجساعييات اإلقميسيييةلييدوا الديسنرا ييية الغذييااكية والحو 

 ميسية.السباسئ الغت تذسي كميهسا وسوااسا يت تفعيي مسا  الجساعات اإلق
 السغو ييييي إليهيييياتزييييسش  ساالييييغشا خاتسيييية تزييييل مجسوعيييية مييييأ الشغييييائج ويييييت األخييييير   

مجسوعية ميأ االقغراحيات الغيت الغت تل  شيا ا عميهيا وضي  و   ل نا ة عمم اإلبكالية السطروحة
والسدييااسة يييت إثييرا  موضييوع  مييأ بييادها م  تزيي  حيي  ل بييكاالت الغييت تثيراييا اييذه الدااليية

كليات تديير الجساعات اإلقميسية يت الجزائير ليوا  ميأ الشاحيية العمسيية األكاسيسيية الشتر ية مو 
 .الشاحية الغطليقية الواقعية
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، فهر  تعمر  تعد الجماعات اإلقليمية الحجر  اساراو لالاءرال الداعرد  س  اءرال اياار 
علررت تجارريد ايااررية الدللررة علررت الماررتلخ المحلرر  مررت ارربر تءهيررل ايااررتها ل  امجهررا الترر  

المررررلا ءيت رالد جررررة اسللررررت إلءهررررا اسقرررر   تلرررريه  ل   رررر  ت لعررررا تهرررردى تلررررت تحديرررر  م ررررلحة 
 الءشغاالته .

لللا فإت الجماعات اإلقليمية هر  اس  ر  د ايرة مرت اي هرا علرت معايشرة اللاقر، المحلر ، 
لهلا ما يجعلها م الرة اتحدي  الهعالية ف  التايي  لللك المتب هرا للارا   تعمر  مرت ابلهرا 

ات الترر  تاررعت مررت ابلهررا لمعالجررة الديررايا المحليررة رمررا ياررد  علررت تارريي  ماتلررا الءشررا 
مت لررررات التءميرررة المحليرررة إلءهرررا قررراد ا علرررت االارررت ما  اسم ررر  للمرررلا د لاإلمإاءرررات المحليرررة 

 المتاحة.
تعتمررد الجماعررات اإلقليميررة فرر  تارريي  شررالءها علررت لاررا   رشرر خة متم لررة فرر  المءتاارريت 

 ارررة المررلا ءيت ت  خاررا لهإرر ا الديمد ا يررة التشررا إية، لقررد  المحليرريت راعترررا ه  المم لرريت عررت
مرررءه لهررر  الدررراءلت مجملعرررة مرررت ال ررربحيات اللاارررعة فررر  ماتلرررا المجررراالت تحديدرررا للتءميرررة 
رماتلرررا  رعادهرررا، ايررر   ت هرررل  ال ررربحيات ال تجارررد علرررت   ن اللاقررر، تلا لررر  ت رررت هءررراك 

ءمليرة. حيرت تعتار  المرلا د الماليرة  داا لاا   مالية تيمت تحدي  لتجايد ماتلرا الار اما الت
 لتحدي  التءمية المحلية لتايي  ماتلا م اله داا  الجماعات اإلقليمية.

 للد ااة هلا الرا  ت  تدايمه تلت ف ليت إالتال :
 .الجماعات اإلقليمية الوسائل البشرية كآلية لتسيير: الفصل األول

 الجماعات اإلقليمية. الفصل الثاني: الوسائل المالية كآلية لتسيير
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 الفصل األول
 الجماعات اإلقليمية الوسائل البشرية كآلية لتسيير

لالمتم لررررة فرررر  تعتمررررد الجماعررررات اإلقليميررررة فرررر  تارررريي  شررررالءها علررررت لاررررا   رشرررر خة   
لفدرررا ال ررربحيات تمرررا و فررر  ، حيرررت ارررلر لهررر  الدررراءلت مجملعرررة مرررت المءتااررريت المحليررريت

تهردى مرت ابلهرا تلرت االارتجارة لمت لررات المرلا ءيت فر  ماتلرا للء لص الداءلءيرة لالتر  
 المجاالت رغية ت شيد الادمة ف  ت ا  االات اتيجية التءملية.

لتما و المجرالو الشرعاية مهامهرا عرت   خر  المردالالت التر  يرت  مرت ابلهرا  ر   إر  
جاد مءافل لالار ل  ما يتعل  رالشالت المحلية لع ن إافة اءشغاالت الملا ءيت لمءاقشتها إلي

رحلرررلر تيجاايرررة تيرررمت تحديررر  م الررر  المرررلا ءيت الرررل  يعتاررر  مرررت اسللليرررات التررر  تارررعت 
 الجماعات اإلقليمية تلت االهتما  رإافة م الاه  لالاع  لتحديدها.

للهلا فإت الجماعات اإلقليمية م الرة اتحدير  الهعاليرة   ءرال مما ارة  ربحياتها لللرك  
ي  اهررا ماتلررا  لجرره الءشررا ات لاالاررتعاءة راللجررات الترر  لهررا دل  إايرر  المتب هررا للاررا   تارر

فرر  عمليررة التارريي  لمارراهمتها مرر، المجررالو المحليررة مررت ارربر تدرردي  إرر  الحدررا   المتعلدررة 
 رالشأت المحل  اهدى تددي   في  الادمات العملمية.

 إالتال : يت  تداي  هلا اله   تلت مرح يت لعليه الى
 . اإلطار البشري لتسيير الجماعات اإلقليمية :المبحث األول
 .صالحيات الجماعات اإلقليمية في مجال التسيير :المبحث الثاني
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 المبحث األول
 بشري لتسيير الجماعات اإلقليمية.اإلطار ال

، حيررت تعتمررد لترر  تارري  اهررا الجماعررات اإلقليميررةيعررد اإل ررا  الرشرر   ال إيرريا اساااررية ا
 ءتاالت لتايي  الشالت اإلقليمية.علت الم 2لاللالية  1 مم لة ف  الالديةهل  اساي ا 
)المطلب   تشرإي  المجرالو المحليرة، ءتءرالر الى ءدا  هرلا المرحرت تلرت م لاريت للهلا

 .)المطل  الثاني( ه تلت ءظا  عم  المجالو المحليةءت  ق في    األول(
 ل  األولالمط

 تشكيل المجالس المحلية
، حيررت   الالررد  لالمجلررو الشررعا  الررلال  المجررالو المحليررة مررت المجلررو الشررعاتتشررإ  

، لختشرإبت عرت   خر  االءتارا  لهرلا ااارية فر  تاريي  الشرالت اإلقليميرةيعتا ات الهي ات اس
 تعيخيا للديمد ا ية التشا إية ف  التايي .

                                                 
 3المتعلر  رالالديرة،  . . . ، العردد  2011جرلات  22المرا   فر   10-11 قر : المادا اسللت مت قاءلت الالدية ء ت-1

 "البلدية هي الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة.. علت  ت 2011جلخلية  03ال اد  ف  
 المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتحدث بموج  القانون". وتتمتع بالشخصية

"البلديبببة هبببي القاعبببدة اإلقليميبببة لالمركميبببة ومكبببان لممارسبببة (  ت 10-11لجرررال فررر  المرررادا ال اءيرررة مرررت ءهرررو الدررراءلت  -
 لللته ي       حلر تع خا الهده للالدية اءظ : المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن في تسيير الشؤون العمومية".

- Ibtissem GARRAM, TERMINOLOGIE JURIDIQUE dans la législation algérienne (lexique 

Français-Arabe), Palais du livre, Blida, 1998, P55. 

- Guide en gestion communale, République Centrafricaine avec l’appui de l’Union Européenne et de 

l’association internationale des Maires Francophone, Avril 2012, p17.  

 12لالمتيرمت قراءلت اللاليرة،  . . . ، العردد  2012فيهر    29المرا   فر   07-12( مرت الدراءلت 01ء ت المادا اسللت  -2
 وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية. "الوالية هي الجماعة اإلقليمية للدولة. ت  .2012فيه    29ال اد ا ف   2012لاءة 

للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسبات العموميبة التضبامنية والتشباورية ببين وهي أيضا الدائرة غير الممركمة 
 الجماعات اإلقليمية والدولة.

وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة اإلقليم والتنمية االقتصبادية واالجتماعيبة والثقافيبة وحمايبة البيئبة وكبذا حمايبة وترقيبة 
 وتحسين اإلطار المعيشي للمواطنين

 " تدخل في كل مجاالت االختصاص المخولة لها بموج  القانون.وت
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المحليرررة لو ، ءتءرررالر إيهيرررة تشرررإي  المجررراا ارررلى ءداررر  هرررلا الم لررر  تلرررت فررر عيتلهرررلل
 ءررد و   خدررة اءتاررا   ااررال المجررالو المحليررة رر  ، )الفببرا األول( لءظررا  اءتاررا   عيررا ها

 .)الفرا الثاني(
 الفرا األول

 نتخا  أعضائهاالس المحلية ونظام تشكيل المجا
 طريقة تشكيل المجالس المحلية:-أوال

علت ماد  االءتاا  ف  تشرإي  المجرالو المحليرة،  ااتد ت الد ااات ف  اإلدا ا المحلية
، يدررد  اسفرر اد اس  رر  تم رريب للم ررلحة حتميررة مررت يرر ل خات الاءررال الاياارر لاعتا ترره يرر ل ا 

 1 .المحلية لاسقد  علت تحديدها
  لليدلر اساتال ليلت ا ادت فر  إتارره لالدري ل اإليرديلللجيات الاياارية رأءره ال يلجرد شر

 2 . ه  ف  الءظا  الديمد ا   مت االءتاا 
لهإررلا يظهرر  رررأت االءتاررا  قررد   ررره إلمررة م ادفررة للارريادا الشررعاية فهررل يعتارر  اللارريلة 

، لعليره فاالءتارا  يم ر  اللاريلة التر  تارمه إيت الشع  مت مما اة حر  االاتيرا الم لت لتم
 3 .للشاص رمما اة الال ة

 ت، حيررت اعتمرردءتاررا  فرر  تشررإي  المجررالو المحليررةلقررد ااررتد ت الجيا رر  علررت ماررد  اال
التعيرريت علرررت ، ايءمررا تررأ جه ارريت االءتاررا  ل ا  ال لرر  فرر  تشررإي  هي ترر  الالديرررةعلررت االءتارر

،  مرا الرلال  فهرل معريت مرت ت  اءتارا  المجلرو الشرعا  الرلال  ، حيرت يرماتلخ هي رات اللاليرة
   ى   يو الجمهل خة.

                                                 
دإترل ا  فر  ،    لحرة المجالس الشعبية المحلية فبي ظبل نظبام التعدديبة السياسبية فبي التشبريع الجمائبري : ف خدا ميخراء -1

 .63، ص2005ة الحدلق، جامعة مءتل   قاء يءة، الجيا  ، إليالداءلت، 
 .275، ص2011، عمات ،7، دا  ال دافة، طالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري : ءعمات  حمد الا ي  -2 
 .115ص ،2014، الجيا  ، 2، دا  هلمة، ط الوسيط في القانون الدستوري رح :  حات  ا-3 
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يل   قر : راالءتاارات لإات آا  قاءلت هل الداءلت العللدد  د ت عدا قلاءيت متعلدة 
، لءرررص علررررت   خدرررة تشررررإي  المجرررالو المحليررررة لشرررر لط حيرررت تاءررررت  حإرررا  جديرررردا 16/10

 العيلية فيها.
 :فيما يل  تشإي  المجالو المحليةلاءع ن 

"جماعبة منتخببة أو  :يع ى المجلو رشإ  عرا  علرت  ءره المجلس الشعبي البلدي:-1
ترردا  فرر   جهبباما استشبباريا، أو تشببريعيا التخبباذ القببرارات فببي المسببائل التببيهيئببة تشببكل 
 1.اختصاصها"

لعليرره فررإت هررلا التع خررا يعررد مررت التع خهررات العامررة الترر  تء ارر  علررت    مجلررو مرررت 
، رحيرت تأارل شرإ  هي رة جملعرة  ل جماعرة مرت اسعيرالالمجالو الت  الاد  ت تت لت مرت م

مهرا  ااتشرا خة  ل تشر خعية اا رة فيمرا يتعلر  راتارال الدر ا ات مءتارة تشإ  جهايا تلإ  تليه 
:" اجتمباا عبدد مبن األفبراد ، إمرا يعر ى المجلرو علرت  ءرهحياتيمت مرا يحردد لره مرت  رب

صبدار القبرارات والقيبام بمهمبة  تنظمهم مصلحة واحدة أو عمل واحد يدعون لتداول البرأي واص
 2.معينة"

للرة يتشرإ  مرت مجملعرة مءتااريت يرت  ااتيرا ه  يعتا  المجلو الشعا  الالد  جهراي مدا
( 05ا اءتااايرة مردتها امرو  مت قا  اإات الالدية ر  خدة االقت اع العا  الا   المراش  لعهد

 3 .، لخاتلا عدد  عيال المجلو الشعا  الالد  رحا  التعداد الاإاء  للالديةاءلات
لدرراءلت مررت ا 80المررادا ع تلررت ءررص ل رررال ج :عببدد أعضبباء المجلببس الشببعبي البلببدي-

:" يتغير عدد أعضباء ا  االءتاارات ءجدها تءص علت  ءرهالمتعل  اءظ 16/10: العيل   ق 
المجالس الشعبية البلدية حس  تغير عدد سكان البلدية النبات  عبن عمليبة اإلحصباء العبام 

 وضمن الشروط اآلتية: ،واإلسكان األخيرللسكان 

                                                 
1

االجتماع، إليرة  االة مددمة لءي  شهادا الدإتل ا  ف  عل  مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية،  :محمد امشلت -
  .147، ص2011-2010قاء يءة، -العلل  اإلءااءية لاالجتماعية، جامعة مءتل   

 الم ج، ءهاه، ال هحة ءهاها. -2 
 .170ص ،2012، ، الجيا  1، جال  للءش  لالتليخ،، طشرح قانون البلدية عما  اليياى:-3 
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 نسمة، 10.000سكانها  عضوا في البلديات التي يقل عدد13-
 نسمة، 20.000و 10.000عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 15-
 نسمة، 50.000و 20.001بين عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها 19-
 100.000و 50.001عضببوا فببي البلببديات التببي يتببراوح عببدد سببكانها بببين  23-
 نسمة،
 200.000و 100.001انها بببين يتببراوح عببدد سببكعضببوا فببي البلببديات التببي  33-
 ،نسمة

 1أو يفوقه".  200.001ي عدد سكانها عضوا في البلديات التي يساو  43-
ل عردد ( عيلا له13لعليه مت ابر ءص هل  المادا فإت الحد اسدءت لألعيال هل  

ايرر  تل  ت ءررص المررادا  عررب  لرر  يمارره التغييرر  اس مداررلر رررالءظ  لعرردد الاررإات، إمررا ءبحرر 
 الااا . 12/01مت الداءلت العيل   79تيمءت ءهو  حإا  ءص المادا 

، لختشرإ  المجلرو الشرعا  الرلال   يعتار  مجلرو مءتار  :المجلس الشعبي البوالئي-2
، مررت ارريت مجملعررة مررت ه  لترريإيته  مررت قارر  اررإات اللاليررةمررت مجملعررة مءتاارريت يررت  ااتيررا  

رررررراالقت اع الاررررر   العرررررا   2،الم شرررررحيت اسحررررر ا الم شرررررحيت المدتررررر حيت مرررررت قاررررر  اسحررررريا   ل 
لخاتلرررا عررردد  عيرررال  حاررر   3،( ارررءلات05لالمراشررر  اءظرررا  التم يررر  الءارررا  لمررردا امرررو  

 التعداد الاإاء  ل   لالية.
 عدد أعضاء المجلس الشعبي الوالئي:-

ت عدد  عيرال المجرالو ءجد   لعيل  المتعل  اءظا  االءتاارات،الداءلت ارال جلع تلت 
  4: العا  للاإات ت لت إالتال الشعاية اللال ية حا  عملية اإلح ال 

                                                 

متيرمت ، ال1437لل الدعدا  25، الملاف  ر: 28/08/2016ف :الما    16/10مت الداءلت العيل   ق : 80المادا  -1 
  .50، العدد الداءلت العيل  لبءتاارات، الج خدا ال امية للجمهل خة الجيا  خة

 .196ص  ،2012، ، الجيا  1، جال  للءش  لالتليخ،، طشرح قانون الواليةعما  اليياى:  -2 
 .م ج، ااا  16/10: مت الداءلت العيل   ق  65المادا اءظ   -3 
 ءهو الداءلت.مت  82المادا  -4 
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 ،ءامة 250.000يد  عدد اإاءها عت  عيلا ف  اللاليات الت  35-
 ءامة، 650.000ل 250.000عيلا ف  اللاليات الت  يت ال  عدد اإاءها ايت  39-
 ءامة، 950.000ل 650.001ا ايت عيلا ف  اللاليات الت  يت ال  عدد اإاءه 43-
 950.001عيررررررررررررلا فرررررررررررر  اللاليررررررررررررات الترررررررررررر  يترررررررررررر ال  عرررررررررررردد اررررررررررررإاءها ارررررررررررريت  47-

 ءامة،1.150.000ل
 1.150.001عيرررررررررررلا فررررررررررر  اللاليرررررررررررات التررررررررررر  يتررررررررررر ال  عررررررررررردد ارررررررررررإاءها اررررررررررريت  51-

 ،ءامة1.250.000ل
 .يهلقه  ل ءامة 1.250.001ال  عدد اإاءها عيلا ف  اللاليات الت  يا 55-

ارربر هررل  المررادا  ت هررلا العرردد ييررمت مشررا إة لااررعة مررت قارر  الاررإات لالمبحرر  مررت 
تاحرررة اله  رررة ل رررء، الدررر ا  علرررت ا ياررراعد فررر  تاررريي  الشرررالت اإلقليميرررةالمحليررريت لهرررل مررر ، لا 
 ماتلخ اللالية.

  1. إما  ت هلا العدد يمإت المجلو مت تءشال لجاءه لتليخ، العم  فيما ايت  عيال 
يرت  اءتارا   عيرال المجرالو المحليرة اترلف   الس المحلية:انتخا  أعضاء المج ثانيا_

 شرره رعررد للررك الم حلررة التحيرري خة تالمالشرر لط الترر  تتعلرر  رإرر  مررت الءاارر  ل مجملعررة مررت 
 .اساي ا رالت لخت لا عبت الءتا اللعملية االءتاااية    تاتت  هل  

 :لشروط القانونية للناخ  والمترشحا-1
المتعلرر   16/10:العيررل   قرر   ردررا للدرراءلت  الناخبب : الشببروط الواجبب  توافرهببا فببي-أ

مءرره ءجررد  قررد حرردد شرر لط ا تاررا   ررهة  5ل 4ل 3اءظررا  االءتاارررات لرالتحديررد فرر  المررلاد 
  2: الءاا  لتتم   ف 

 .الجءاية الجيا  خة-
 .( اءة إاملة يل  االقت اع18عش ا  ت يالغ مت العم   ماء  -

                                                 

 .198، الم ج، الااا ، صشرح قانون الواليةعما  اليياى:  -1 
 .م ج، ااا  16/10 :مت الداءلت العيل   ق  5ل 4ل  3ا اءظ  الماد -2 



 الوسائل البشرية كآلية لتسيير الشؤون اإلقليمية                            الفصل األول 

 
18 

 لالايااية. ت يتمت، رحدلقه المدءية -
 ال يإلت فاقد اسهلية     ت يإلت متمتعا رإام  قلا  العدلية. -
  ت يإلت ماجب ف  الدا مة االءتاااية للالدية الت  اها مل ءه.-
 ال يإلت قد الك اللإا   ءال  ل ا التح خ  الل ء  ميادا لم اله الل ت. -
 .  عليه ف  جءاية لل  ي د اعترا  ال يإلت قد حإ -
يإررلت قرررد حإررر  عليررره مرررت  جررر  جءحررة رعدلررررة الحررررو لالح مرررات مرررت مما ارررة حررر    ال-

 االءتاا  لالت شه للمدا المحددا.
 ال يإلت  شه  تفباه لل  ي د اعترا  . -

عدللررة مررت ارربر هررل  الشرر لط العامررة للءاارر  الترر  ليررعها المشرر ع ءجررد رأءهررا شرر لط م
اررءة لهررلا  مرر  معدررلر  18ءتارراا    ، إمررا  ءرره حرردد الاررت االلالاررد  ت تتررلف  فرر  إرر  ءاارر 

لهل ما يامه      له ة الشرا  رالتعاي  عت   لاته  لالاما  لمشا إة   ا  عدد ممإت فر  
 العملية االءتاااية.

: مرت الدراءلت العيرل   قر  79للمرادا  ردرا  الشروط الواج  توافرهبا فبي المترشبح:- 
لمحليرة الالديرة الت شره للمجرالو ا المتعل  اءظا  االءتااررات ءجردها قرد حرددت شر لط 16/10

 1 :، لتتم   هل  الش لط ف  ل اللال ية
، ل ت مت الدراءلت العيرل   3ا ف  المادا  ت ياتلف  المعء  الش لط المء لص عليه-

 .دا  ا االءتاااية الت  يت شه اهايإلت ماجب ف  ال
 االقت اع.( اءة علت اسق  يل  23 ت يإلت رالغا مت العم   ب ا لعش خت -
   ى  جءا .ل   ايع  تل ال يت ل   ت يمتد ، لهلا حرالجءاية الجيا  خة ت يتمت، -
 المجالو. ف يإلت هءاك ااتد ا  ل،   للادمة الل ءية  ل تعهال  مءها ت ي ات  دال-
 ال يإررلت محإلمررا عليرره رحإرر  ءهررا   ال ت اررره جءايررة  ل جءحررة اررالرة للح خررة للرر  يرر د -

 الجءه اي  العمدية. اعترا   راات ءال

                                                 

 .م ج، ااا  16/10:مت الداءلت العيل   ق  79المادا  -1 
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 ط ت، ءبحرر   ت المشر ع لرر  يشرراربر هررل  الشرر لط الاا رة رالمت شررهلاللايره  ءرره مررت 
ه ، فعلررت اسقرر  يإررلت للمت شرر ت المشرر ع قررا  اررإد ا  هررلا الشرر ط ، لحاررلا لررلالماهرر  الد اارر 
اريدل  اتاريي   ره عيرلا داار  المجرالو المحليرة ل اي فهل ،الت شه مت مإءهتشهادا  اءلية 

لديه علت اسق  مارتلخ ال يإلت ا ط لالا اما فمت اي  المعدلر  للي، ال اإلقليميةالشالت 
دال مهرامه  التم يليرة ياد  تلت يعا إهالا المءتااريت لعرد  تمإرءه  مرت  هلا ، د اا  معيت
 للاا ا الت  تاهله  لمما اة مهامه  علت  حات لجه. لإلا افتدا ه ، ف  المجالو

قرا  المشر ع راارترعاد ف رات معيءرة مرت قرلا   الت شره  الت عدم القابليبة لالنتخبا :حا-2
 1. ليمات م داقية العملية االءتاااية

 :"علررت  ءررره المتعلرر  راالءتاارررات 16/10مررت الدررراءلت العيررل   81لقررد ء ررت المررادا 
يعتبر غير قابلين لالنتخا  خالل ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعبد التوقبم مبن العمبل فبي 

 :سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم دائرة االختصاص حيث يمارسون أو
ة، األمبببين العبببام للواليبببة، عضبببو المجلبببس ، رئبببيس البببدائر البببوالي، البببوالي المنتبببد -

الببوطني الشببعبي، موظببم أسببالأ األمببن، أمببين التنفيببذي للواليببة، القاضببي، أفببراد الجببي  
  2. " ، مستخدمو البلديةخمينة البلدية، المراق  المالي للبلدية، األمين العام للبلدية

يرافة تلرت الحراالت الارالهة ، لراإلص  عيال المجالو الشرعاية الالديرةهل  الحاالت تا
و الحرراالت الترر  تتعلرر  لهرر  تد خرررا ءهرر 83، هءرراك حرراالت اا ررة راللاليررة فرر  المررادا الررلإ 

اللاليرة ف   مريت ايخءرة  ، لالل  يتم  عن االاتبى الل  مو رعن اس ءاىرالالدية م، ر
 3 .،   يو م لحة اإدا ا اللالية لرمدي خة تءهيليةلالم اق  المال  لللالية

تت ااررترعاد المشرر ع لرررعن اله ررات مررت قررلا   الت شرره لعيررلية المجررالو المحليررة اتجررا  
يررة لااررتغبر ءهررلله  سجرر  هررل  اله ررات قررد تررا   اررلرا علررت ارري  العمليررة االءتااا اررلي ، ست
 .ا علت م داقية العملية، لرالتال  فإت فإ ا ااترعاده  تعتا  مء دية حهاظم الحه 

                                                 

 .61، ص2013، ، دا  العلل ، الجيا  المحلية الجمائريةاإلدارة محمد ال غي  رعل :  -1 
 .م ج، ااا  16/10: مت الداءلت  ق  81المادا  -2 
 .ءهو الداءلت مت  83اءظ  المادا  -3 
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تلجرررد حررراالت تتءرررافت م لدرررا مررر، المهرررا  االءتااايرررة فررر  المجلرررو  :حببباالت التنبببافي-3
 1 :الشعا  الالد   ل اللال   لتم   ف 

 .جم، ايت عيلية      مت مجلو لاحدال يجلي ال-
ال يمإت التاجي  ف  ءهو قا مة الت شه س    مت مت شحيت يءتميرات تلرت  ار ا لاحردا -

 الال رالد ارة  ل رالم اه ا مت الد جة ال اءية.
لمجلرو شرعا  آار  رمرا تت ماد  عد  جلاي الجمر، اريت عيرلية مجلرو شرعا  لالت شره 

يعتا  متءاقيا م، اسهداى الايااية الءتاا  المجالو المحليرة التر  مرت ايءهرا ، فيه الا لمات
، إمررررا  ت عررررد  جررررلاي اجتمرررراع لل  محليرررريت لا عررررداده  لعيررررلية الا لمرررراتتررررد خ  المءتحارررريت ال

عا لرة الد ارة لالم اه ا لتحديد  را ءيت علت اس    يعتا  تارلى مرت احتمرار اري  ا  لاررط ال
 2. ، لتلجيه ق ا اته يد الم اله العامة المحليةمجلولالد ارة علت  عمار ال

فررر  مررردلللها اليررري  مجملعرررة يد رررد رالعمليرررة االءتااايرررة  العمليبببة االنتخابيبببة:-ثالثبببا
، اررردلا اإعرررداد الدا مرررة االءتااايرررة اإلجررر الات لالتررردااي  لالت ررر فات المتعلدرررة راالءتارررا  لللرررك

 3. الءتا ام ل ا راالقت اع    اله ي تلت ااية تعبت 
الدا مررة االءتااايررة هرر  عرررا ا عررت قا مررة ياررج   إعببداد ومراجعببة القببوائم االنتخابيببة:-1

 4. اها جمي، الءااايت رالالدية مشإلة اللك ما يامت راللعال  ل الهي ة  ل الجا  االءتااا 
ة للهررا  هميررلعليرره تعررد ليرر، الدررلا   االءتااايررة مررت الم احرر  اساااررية لعمليررة االءتاررا  

 ، حيررت يعررد تاررجي  الءررااايت مررت  هرر  اليررماءات الترر  يعارر ايرر ا فرر  تحديرر  اءتاارررات ءيخهررةإ
 5. فيها اسف اد رالتاال  عت مما اة حدلقه  الايااية

                                                 

، الم جر، الاراا ، المجبالس الشبعبية المحليبة فبي ظبل نظبام التعدديبة السياسبية فبي التشبريع الجمائبري : ف خردا ميخراء  -1 
 .104ص
، ، ديرلات الم العرات الجامعيرةرأسس اإلدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلديبة والواليبة فبي الجمائب: شريهل ماعلد -2

  .41ص ،1986 الجيا  ،
 .64، ص2014الجيا  ،  ،، دا  العلل الوالية في القانون اإلداري الجمائري : محمد ال غي  رعل  -3 
 .ال هحة ءهاها، الم ج، ءهاه -4 
  .1ص، 2010 ، الجيا  ،معة راإ ا، جا(05، العدد  ، مجلة المهإ الرقابة على العملية االنتخابية :ميخاء ف خدا -5
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لدد  لألي الرخ ع علت إ  يؾاطؽ ليؾاطزة تبرؾف  فيهررا الخر لط الدايؾييرة البحرتي  فر  
 الدؾا ؼ االيبجا ية.

 خرررات خبربعرررؾن ررررالثدؾق الردييرررة لالحياارررية  ررررا  لألررري  يررره علرررت إررر  التيا ررر خيؽ لالتيا 
 .رة االيبجا ية  ن  ظلاؾا تحتيلهؼاللخؽ لؼ  حا  لهؼ البحتي  ف  الدا 

ل الزحبة للتيا  خيؽ الرؿيريؽ رالجاا  لالررةليؽ لدػ الد لؾيااية لالدزدرلية التيا  خرة  ن 
، فررر  قا ررررة ة الؾال يرررةالد رررة لالرترررال  الخرررعاي ظلارررؾا تحرررتيلهؼ اليبجاررررات الرترررال  الخرررعاية ال

 1ايبجا ية إلحدػ الالد ات اآلتية:
 .ه،  لد ة يحدط ا و  حد  اؾل لد ة يحدط ا و الرعز   لد ة  ا  يؾطؽ للرعز -
 ر رررؽ سعذرررال التررريا الرررؾطز  الخرررعا  لاسيرررؽ الرررؾطز  لالثرا رررة الردييرررة ليرررؾعه  -

ؼ إلحرررردػ الالررررد ات التررررراا  الؾطزيررررة ليدرررراله الحررررتؾن الغيرررر  يحررررتليؽ  ن  ظلاررررؾا تحررررتيله
الربعلررررررر   16/10(يرررررررؽ الدرررررررايؾن العذرررررررؾؼ 09الرزدرررررررؾص عليهرررررررا فررررررر  الررررررررااا الباارررررررعة  

 رااليبجارات.
 ر ؽ لا   جص اابعاا  هليبره االيبجا يرة تار  اا اعببراا  ل افر، الثتر  عزره  ل رعرد -

 .ه البحتي  ف  الدا رة االيبجا يةتأل ال عهؾ  رل
اس ررره  فرر  حالررة تغييرر  الزاارري الرحررت  فررر  قا رررة ايبجا يررة يؾطزرره  ن  ظلرري ارربر 

 .لتحتيله ف   لد ة تقايبه التدخدا،  ظي ااره يؽ الدا رة الةباة الرؾالية البغيي 
، فإن الرداله الرعزيرة لالد رة اإلقايرة لالردراله الد لؾياارية ف  حالة لفاا  حد الزااايؽ

   لد ررة تقايبرره خبعرريؽ ، لفرر  حالررة لفرراا الزاارري فررؽ قا رررة الزررااايؽية تدررؾ  رخررظبه يررلالدزدررل
 2. رتري، الؾاا   الدايؾيية  ي ان الؾفاا تاباا  لد ة تقاية الربؾفعلت  لد ة 

                                                 
 .ي أل، اا   16/10يؽ اقؼ:  6،7،9،10،11،12ايغ  الرؾاا  -1
 .يه  الدايؾن  ؽي 13الرااا -2
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، يت  تعداد لم اجعة الدلا   االءتاااية ف  إر  الديرة اءا لم داقية العملية االءتااايةليم
   يارا( لعيرلية إر  مرت   ريو المجلرو تحت م اقرة لجءة تدا خرة اءتااايرة تت رلت مرت قران 

 1 .، لءااايت ا ءيت مت الالدية يعيءهما   يو اللجءةا  الالد  لاسميت العا  للالديةالشع
 رربع علررت اال يمإررت س  ءاارر   ل مم رر  الحرري  رالالديررة حرر لتلارريعا لل قارررة الشررعاية 

، إمرا لره  ت ي الر  اارمهر  ل  تاجيله ف  حالرة تاهرار لم اقاتها مت اب الدا مة االءتاااية
 2 .رش      شاص ماج  رغي  ح   ل تاجي  شاص مغه  عءه

( 10إمررا  لجرر  المشرر ع تدرردي  االعت ايررات علررت التاررجي   ل الشرر   ارربر العشرر ا  
  يا  الملالية لتعلي  تعبت ااتتا  العملية االءتاااية.

 ب ررة ت فيهررا ارربر لتحررار هررل  االعت ايررات علررت اللجءررة اإلدا خررة االءتااايررة الترر  تارر
، علرررت  ت يالغررره   ررريو المجلرررو الشرررعا  الالرررد  ردررر ا  اررربر (  يرررا  مرررت تحالتررره عليهرررا03 

 3 .تلت اس  اى المعءية(  يا  03 ب ة 
(  يررا  مررت التاليررغ 05يمإررت لأل رر اى المعءيررة  ت ت عررت فرر  قرر ا  اللجءررة ارربر اماررة 

( 05المات ة تقليميرا للءظر  فيره اربر امارة  (  يا  ادلءه ليدد   ما  المحإمة 08ل ماءية  
 4.  يا  رحإ  اي  قاا  س  شإ  مت  شإار ال عت

لالمبحرررر  مررررت ارررربر مررررا اررررا   ت المشرررر ع  حرررراط العمليررررة االءتااايررررة رمجملعررررة مررررت 
، اير   ءره ررال ا  مرت اءتااررات ءيخهرة االيرة مرت التيلخر اإلج الات لاليماءات لهلا ليرمات 

 ءه االرا ما يت  تيلخ  لتشليه العملية االءتاااية لهلا ما يجعر  المرلا ت إ  هلا التشديد ءجد 
 يهدد ال دة ف  االءتاارات.

دالل   يرره ، لفيرره يدررل  اررإعتارر  آارر  عمليررة يدررل  اهررا المررلا تلي االقتببراا )التصببويت(:-2
، عررت   خررر  ااتيررا  قا مرررة لاحرردا مرررت مجمررلع الدرررلا   المت شررحة اإداالهرررا فررر  لااتيررا  مم لررره

                                                 

 .64، ص ااا ، م ج، اإلدارة المحلية الجمائرية محمد ال غي  رعل : -1 
 .65، ص، م ج، ااا الوالية في القانون اإلداري الجمائري : محمد ال غي  رعل  -2 
 .م ج، ااا  16/10: مت الداءلت  ق  20المادا  -3 
 مت ءهو الداءلت. 21المادا  -4 
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، ليرررؽ  هرررؼ الذررررايات البررر  لورررعها عها اااررر  الدرررزدلق الجررراص رالبدرررؾختعررر ى للوررر
رليررة ااارر  يعررير ال  ر ررؽ ، تذ  دررؾ  الرررؾاطؽ  هررل  العالرخرر ع لعرليررة البدررؾخت هرر  الحرر خة

 1.طبع عليهاللغي  اال
يرررة الهررر ز لإعررربن رعرررد ايبهرررال عرليرررة البدرررؾخت تزظلررر  عرلالفبببرش وإعبببالن الشتبببائ :-1

 :الزبا ا إالبال 
الربعلر  رااليبجاررات  16/10:يرؽ الدرايؾن العذرؾؼ اقرؼ 48الررااا : لدد يدرت شالفر -أ
:"يبدأ فرش األصبؾات فبؾر اختتبام االقتبرا( ويتؾاصبل دون انقظبا( إلبى غايبة انتيائبو علت  يه
 .تساما

 يجرى الفرش علشا وبسقر مكت  الترؾي  إلزاما.
، فبي مركبز بالشدببة لسكاتب  التربؾي  الستشقلبةغير أنو برفة استثشائية يجرى الفبرش 

 .مؽ ىذا القانؾن العزؾي  02الذي تلحق بو والسذكؾر في السادةالترؾي  
 2. ا ترت  الظاوالت التي يجرى فؾقيا الفرش بذكل يدسح للشاخبيؽ بالظؾاف حؾليا

اع تلررت حرريؽ ايبهررال بدررؾخت الن ايدظررليزرره تزظلرر  عرليررة الهرر ز فررؾا ايبهررال عرليررة ال
 رررريؽ ، لخدررررؾ   هررررل  العرليررررة فرررراازلن  عيررررزهؼ  عذررررال ي برررري البدررررؾخت يررررؽ عرليررررة البدررررؾخت

، لفر  لر  الرب  رثيؽ  ل قرؾا ؼ الرب  رثيؽ، لذلرػ رثذرؾا يرةالزااايؽ الرحتليؽ فر  الر بري
ن  خرااإؾا لبدرؾخت  حالة عد  تؾف  العدا الاراف  يرؽ الهراازخؽ  ر رؽ لترير،  عذرال ي بري ا

، لعزرررد االيبهرررال يرررؽ عرليرررة الرررببلا  درررد  الهررراازلن لررر  ي  ي بررري البدرررؾخت عرليرررة البدرررؾخت
 3.  لااق العد ل لااق البدؾخت الرخ ؾ   ل الربزازع ف  اثبها

بي تدرؾخت يثذر  لزبرا ا عزد االيبهال يؽ عرلية اله ز خؾو، ف  إ  ي الشتائ :-ب
يحر  خؾقعهرا  عذرال ي بري البدرؾخت علرت  ن ( 03، لخث ا يثذ  اله ز ف  ارب   اله ز

ا يرررة الالد رررة  ل ، ليحرررجة لررر  ي  اللتزرررة االيبجت اررر  يحرررجة لاررر  يرررؽ ا ررري  ي بررري البدرررؾخت
                                                 

 .21،ص2011، ، ااا الهدػ، التيا  شرح قانؾن البلديةعبل الدخؽ عخ : -1
 .ي أل، اا   16/10:يؽ الدايؾن العذؾؼ اقؼ 48الرااا -2
 .الدايؾن  يه  يؽ 50ل49ااا ايغ  الر-3
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، لتارل  ءاراة مرت محير  و المإت  رالت ر خه رالءترا ا علءرا، ليدل    ي ل ءااة تلت اللال 
الهر ي تلرت إر  المم لريت المرراهليت قاءلءرا للمت شرحيت إمرا تارل  ءارراة مرت المحير  تلرت مم رر  

 1. الماتدلة لم اقرة االءتاارات الهي ة العليا
( مرررت مجمرررلع %7يجررر  علرررت إررر  قا مرررة الح رررلر علرررت ءاررررة   توميبببع المقاعبببد:-4
، ليحارر  المعامرر  االءتارراا  مررت إرر  قا مررة لرر  تح رر  علررت هررل  الءارررةلتاررترعد  اس ررلات

يررت  تحديررد عرردد المداعررد ، ل ررللك ما ررة مررت عرردد اس ررلات المعارر  عءهررارال 7اررار  رر   ءارررة 
ء رررياها فررر  الداعرررد  ، لخاارررل رالعررردد ال رررحيه الءررراتا عرررت عمليرررة الدارررمة ليإرررلت قا مرررةل ررر  

 2 .، لخت  االحتهاظ رالراق  إلعماله ف  حالة التاال  ايت الدا متيتالم لل  شغلها
ءاارر  الحرر  فرر  االعترر ان علررت  ررحة ل رر   :االعتببراع علببى نتببائ  االنتخابببات-5

، لخردلت احتجاجره فر  محير  لمإت  الل   لت فيهاحتجاجه ف  ا العملية االءتاااية اإيداع
اهرررا فررر   جررر  ، لتارررت فيرره لت رررد  ق ا  تلرررت اللجءررة االءتااايرررة اللال يرررة مإترر  لخ اررر  المحيررر 

(  يرررا   مرررا  03، ليإررلت قررر ا  اللجءرررة قاارر  لل عرررت فررر   جرر   ب رررة  (  يرررا 05 ق ررا  امارررة  
 ،(  يرا 05فر   جر   ق را  امارة  ، لالت  ادل ها تات فيه لمحإمة اإلدا خة المات ة تقليمياا

  3. ليإلت الحإ  ال اد  عت المحإمة اإلدا خة اي  قاا  س  شإ  مت  شإار ال عت
 الفرا الثاني

 ؤساء المجالس المحليةطريقة انتخا  ر 
،  ر  تلرت  ريو المجلرو الشرعا  الالرد    لال(الى ءت  ق فيما يل  تلت إيهية اءتارا    

 شعا  اللال     اءيا(.إيهية ااتيا    يو المجلو ال
نهاء مهامه انتخا  رئيس المجلس الشعبي البلدي-أوال     :واص
يت  اءتاا    يو المجلو الشعا  الالد  مت قا  ارإات الالديرة عرت   خر  : تعيينه-1

، ايررر   ءهررا تمررردد تلدا يررا  ردرررا لرررءص ( اررءلات05علررت الدا مرررة لمرردا امرررو  االقترر اع الءارررا  
                                                 

 .م ج، ااا  16/10 :الداءلت العيل   ق  مت 51اءظ  المادا  -1 
 .22ص ،ااا ، م ج، شرح قانون البلديةعبل الديت عش :  -2 
 .م ج، ااا  16/10 :مت الداءلت العيل   ق  170لمادا اءظ  ا -3 
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المتعلرررر  راالءتاارررررات فرررر  حالررررة ت ايرررر   16/10 :العيررررل   قرررر مررررت الدرررراءلت  65/3مررررادا ال
  1. مت الداتل  110ل 107ل 104التدااي  المء لص عليها ف  الملاد 

:" يعلبببن رئيسبببا المتعلررر  رالالديرررة علرررت  ءررره 11/10 :مرررت قررراءلت  قررر  65ء رررت المرررادا 
، وفبي النباخبينتحصلت على أغلبيبة أصبوات للمجلس الشعبي البلدي متصدر القائمة التي 

  2. األصوات يعلن رئيسا المرشحة أو المرشح األصغر سنا " حالة تساوي 
مت ابر هرل  المرادا ءجرد  ت المشر ع قرد  ارءد   اارة المجلرو الشرعا  الالرد  لمت رد  

، لرر  يترر ك للمجلررو حرر  ااتيررا  الرر  يو، ل حررايت علررت  الايررة   ررلات الءررااايت الدا مررة الترر 
الدا مرة المتح رلة علرت  سءه مرت حر  الءرااايت  ت يحرلي مت رد  لءحت ءاخد المش ع ف  للك

  الاية اس لات ا  ااة المجلو الشعا  الالد .
مءرره  80يردا فرر  ءرص المررادا لتحد 12/01 :الاراا   قرر  لررال جلع تلررت الدراءلت العيررل  

، ليإررلت عررت   خرر  اتيررا    رريو المجلررو الشررعا  الالررد ء ررت علررت   خدررة  ارر خ ال ءجرردها
، حيرررت يدرررد  المت شررره الءتارررا   عيرررال    يارررا للعهررردا االءتااايرررة لمجلرررو مرررت اررريتاءتارررا  ا

 3 .اسالاية الم لدة للمداعد  يو المجلو الشعا  الالد  مت الدا مة الت  حايت علت 
 ريب مرت الدراءلت العيرل  الاراا  جرالت    ر  ته 80لالمبح  مت ابر ءص المادا 

اتيرا    ريو اك تءراقن لتعرا ن ايءهمرا رشرأت مارألة ا، لل رت هءرمما جال عليه قاءلت الالدية
ءجرد  ت المشر ع قرد  10/ 16 :، لعليه لر ردل  الدراءلت العيرل   قر المجلو الشعا  الالد 

مرررت الدررراءلت العيرررل  الاررراا  لهرررلا يعءررر  العمررر   80تررردا ك اسمررر  لقرررا  اإلغرررال ءرررص المرررادا 
 مت قاءلت الالدية. 65لت اي  ءص المادا 

لملاليرررة يلمرررا ا 15المجلرررو الشررعا  الالرررد  مرررت قارر  الرررلال  ارربر  لخررت  تء ررري    رريو
، ة علءيرررة يت  ارررها الرررلال   ل مم لرررهلجلاررر، لللرررك فررر  حهررر   ارررم  إلعررربت ءترررا ا االءتااررررات

                                                 
 ،المركم القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي ببين االسبتقاللية المحليبة والتبعيبة للسبلطة الوصبية:  مار يعيا تمرا -1

  .283، ص2014(، جامعة محمد ايي  راإ ا، الجيا  ، 33دد  ، العمجلة العلل  االءااءية
 .م ج، ااا  11/10: مت الداءلت  ق  65المادا  -2
 ، المتيمت قاءلت االءتاارات.12/01/2012ما   ف :ال 12/01 :مت الداءلت العيل  الااا   ق  80اءظ  المادا -3
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المءررردل يات دررر  الالديرررة لالملحدرررات اإلدا خرررة ل ليعلررت للعمرررل  التء ررري  عرررت   خررر  اإلل ررراق رم
 1 .الالدية

، ليارراعد  فرر  للررك ءا رررات  ل عرردا ءررلا  الالررد  مهامرره  رريو المجلررو الشررعا  لخراشرر  
حاررر  عررردد المداعرررد فررر  إررر  الديرررة لللرررك رعرررد الم رررادقة علررريه  راسالايرررة الم لدرررة للمجلرررو 

 2 .الشعا  الالد 
تءتهرر  مهررا    رريو المجلررو الشررعا  : إنهبباء مهببام رئببيس المجلببس الشببعبي البلببدي-2

لالدية لالى ءت  ق تلت هرل  الحراالت فر  الالد  لفدا للحاالت المء لص عليها ف  قاءلت ا
 الءداط التالية:

لتتم ررر  فررر  تعايررر    ررريو المجلرررو الشرررعا  الالرررد   ررر احة لإتاررررة عرررت : االسبببتقالة-أ
مررت حرر    رريو المجلررو الشررعا  الالررد   ت ف 3، ااترره فرر  التالرر  تدا خررا عررت   ااررة المجلررو

المشر ع فر  قراءلت الالديرة لر  يحردد ، للرك  ت س  اا  مت اسارا  الت  يدد ها يدد  ااتدالته
اساررررا  التررر  يعترررد اهرررا قاءلءرررا لدارررلر اارررتدالة   ررريو المجلرررو الشرررعا  الالرررد  ل تدررردي  هرررل  
االاررتدالة تءتهررر  مهامرره إررر  يو للمجلررو الشرررعا  الالررد ، لفررر  هررل  الحالرررة يتعرريت اارررتابفه 

مرررت قررراءلت  70/02اءا ررر  لررره حاررر  الشررر لط المء رررلص عليهرررا قاءلءرررا ت ايدرررا لرررءص المرررادا 
 4 .الالدية

، عرررت   خررر  مداللرررة ت اررر  تلرررت الرررلال  لت ارررت اارررتدالة   ررريو المجلرررو الشرررعا  الالرررد 
لت ررره اررا خة المهعررلر ااترردال مررت تررا خي ااررتبمها مررت الررلال ، لخررت  تل رراق المداللررة رمدرر  

 5. الالدية

                                                 

 .130، ص 2012، دا  الهدخ، الجيا  ، مدخل القانون اإلداري عبل الديت عش : -1 
 .م ج، ااا  11/10:مت الداءلت  ق  70ل 69ظ  المادا اء-2 
 .386، ص2013، ، الجيا  3ال  للءش  لالتليخ،، ط، جالقانون اإلداري الوجيم في عما  اليياى: -3 
، المركم القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي ببين االسبتقاللية المحليبة والتبعيبة للسبلطة الوصبية:  مار يعيا تمرا -4

  .287، صالم ج، الااا 
 .م ج، ااا  11/10: مت الداءلت  ق  73المادا  -5 
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 ليهرا فر لهر  حالرة جديردا لر  يرت  الرءص ع التخلي عبن المنصب  بسبب  االسبتقالة:- 
التالرر   2011مررت قرراءلت الالديررة لاررءة  74، لقررد ليررعت المررادا 1990قرراءلت الالديررة لاررءة 

للرر  يجمرر،  عررت المء رر  رأءرره الحالررة الترر  يإررلت فيهررا   رريو المجلررو الشررعا  الالررد  ماررتديب
 يررا  رعرد شرره  مررت  10، لخررت  ت رررات التالر  عررت المء رر  فر   جرر  73المجلرو  ردررا للمرادا 

، لهررر  مرررت الحررراالت التررر  يرررة للمجلرررو رحيرررل  الرررلال   ل مم لرررهعادايارررره اررربر دل ا ايررر  
، لخررت  اررربر هرررل  الجلاررة اارررتابى   ررريو المجلرررو يجتمرر، فيهرررا المجلرررو فرر  ايرررا    ياررره

الشررعا  الالررد  اررءهو ال  خدررة المتعلدررة راءتاررا    رريو المجلررو الشررعا  الالررد  لخررت  تل رراق 
 1. ا  ال  ااةمحي  المداللة المتيمءة تال    يو المجلو مت مه

ءتها المرادا جديردا تيرملهر  حالرة المنص  بسب  الغيا  غير المبرر:  التخلي عن-ج
، الغيرا  اير  المار   لر  يو يت يعتار  فر  حالرة تار  عرت المء ر ، حمت قاءلت الالدية 75
ت  ررر ى   ررريو المجلرررو الشرررعا  ، ليعلرررت للرررك مرررمجلرررو الشرررعا  الالرررد  س  ررر  مرررت شررره ال

( يلمرا مرت ايرا    ريو المجلرو الشرعا  الالرد  دلت 40. لف  حالة اءديرال    عريت  الالد 
، يدرل  الرلال  اجمعره إل ررات هرلا الغيرا  لخرت  اارتابى اجتماع المجلرو فر  جلارة اارت ءا ية

  2.   يو المجلو الشعا  الالد  ف  مهامه ءا     يو المجلو الشعا  الالد 
تعرد اللفراا   خر  مرت ال ر ق  :ي البلبدي بالوفباةيس المجلبس الشبعبانتهاء مهام رئب-د

ع فر  المرادا ، لقد ءص عليهرا المشر  يو المجلو الشعا  الالد  تلدا ياالت  تءته  اها مها    
، لرلا مء ر    ريو المجلرو الشرعا  الالرد  ، تل يت ت  علت للك شغل مت قاءلت الالدية 71

الر  يو المترلفت اءا رره  ردرا لرءص المرادا ءص المش ع ف  هل  الحالة علرت تلياميرة اارتابى 
، لخرت  اارتابى الر  يو اربر ا  اسشإار المء لص عليها قاءلءرامت قاءلت الالدية ح 70

 3. (  يا  علت اس   10عش ا  
  انتخا  رئيس المجلس الشعبي الوالئي: ثانيا_

                                                 

 .211 ،210ص ،، م ج، ااا قانون البلدية حشر : ليياىاعما   -1 
 .م ج، ااا  11/10: مت الداءلت  ق  75المادا  -2 
 .286، ص، الم ج، الااا المركم القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي:  مار يعيا تما  -3 
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، قدررررد ايبجررررا     تثررررت ا ااررررة الرزبجرررري اس ارررر  اررررزا تبررررر، الرتلرررر  الخررررعا  الررررؾال
(   ا  الب  تل  تعبن يبا ا االيبجارات لخبؼ لور، ي بري 08لتزديي ا يحه ابر الةرايية  

، لخحراعد  يرة لخبخر   يرؽ الرزبجري اس ار  ارزاياقت يؽ  أل  اإل  اى علت العرليرة االيبجا 
 يزبجبان يؽ  اغ  اسعذال. 

،   الرر  ي  لإعررداا قا رررة الرب  ررثيؽلخدرؾ  الر برري الراقررت راارربؿبار الب  رريثات اليبجررا
 1.لتزبه  يهرة هلا الر بي لخث  قايؾيا فؾا تعبن الزبا ا

يا علررررت  دررررد  الرب  رررره اليبجارررررات ا ااررررة الرتلرررر  الخررررعا  الررررؾال   يررررؽ الدا رررررة الثررررا 
ل يررا خبرا ررت لاساررؾر الد رد اطيررة فظالرررا ايهرر ات قا رررة حي يررة  ، لدررة للرداعررداسالايررة الرظ

 2 . حديبها ف  تدد ؼ ي  ه عزها ل  ااة الرتل  الخعا  الؾال   ت تيح ا رأالاية الرداعد 
،  ر ررررؽ الدررررا ربيؽ ة الرظلدررررة للرداعرررردفرررر  حالررررة عررررد  حدررررؾر  ؼ قا رررررة علررررت اسالايرررر

 ( علت اسق  يؽ الرداعد تدد ؼ ي  ه.%35رالرا ة  الثا يتيؽ علت ارحة لابايؽ 
( علرت اسقر  يرؽ %35لف  حالة عد  حدرؾر  ؼ قا ررة علرت ارحرة لاباريؽ رالرا رة  

 3.الرداعد  ر ؽ لتري، الدؾا ؼ تدد ؼ ي  ه عزها
، لخعلررؽ ا يحررا للرتلرر  الخررعا  الررؾال   الر  رره الررلؼ لتترر ػ االيبجارررات رظ خدررة ارر خة

، لفرر  حالررة عررد  حدررؾر  ؼ ي  رره علررت اسالايررة الرظلدررة لألاررؾات درر  علررت اسالايررةتث
، لخعلرؽ ا يخؽ الرر تابيؽ اسللرت لالةاييرةالرظلدة لألاؾات  تر ػ الا اران  ريؽ الرب  رثيؽ الثر

، لفررر  حالرررة تحرررالؼ اسارررؾات  علرررؽ ا يحرررا ب  ررره الربثدررر  علرررت  الايرررة اسارررؾاتفرررا يا الر
خرر ع قررد  لاا ألريرر، االحبررراالت الربعلدررة رايبجررا  لعليرره فالر 4للرتلرر  الرب  رره اس ارر  اررزا 

، بجررا  ا رري  الرتلرر  الخررعا  الررؾال  لا ااررة الرتلرر  الخررعا  الررؾال   ل عررد االيبهررال يررؽ اي

                                                 
 .ي أل، اا   12/07: يؽ الدايؾن اقؼ 58ايغ  الرااا -1
 .208، ص، الر أل، الحا  شرح قانؾن الؾاليةعراا  ؾوياى: -2
 .ي أل، اا   12/07:يؽ الدايؾن اقؼ 4ل3فد ا  59رااا ال-3
 .الدايؾن  يه  يؽ 6ل 5فد ا  59الرااا -4
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لالالررديات لالملحدررات  يعررد المإترر  الماقررت محيرر ا لخ اررله تلررت الررلال  لخل رر  رمدرر  اللاليررة
 1 .المءدل ياتاإلدا خة ل 

لخرت  تء رري    رريو المجلرو الشررعا  الررلال   فر  جلاررة علءيررة رحيرل  الررلال  ل عيررال 
 2 .ل ااال المجالو الشعاية الالديةالمجلو الشعا  اللال   ل عيال الا لمات 

(  يرا  التر  تلر  تء ريره ااتيرا  08ليدل    يو المجلو الشرعا  الرلال   اربر  ماءيرة  
ة الم لدررررة للمجلررررو الشررررعا  ءلارررره مررررت ارررريت  عيررررال المجلررررو ليع يررره  للم ررررادقة راسالايرررر

 :اللال  ، لال يمإت  ت يتجالي عدده 
 مءتارا. 39تلت  35ة اللال ية المت لءة مت ( رالءارة للمجالو الشعاي02ا ءيت  -
 مءتارا. 47تلت  43( رالءارة للمجلو الشعاية اللال ية المت لءة مت 03 ب ة  -
 3ارا.تمء 55تلت  51( رالءارة للمجالو الشعاية اللال ية المت لءة مت 06اتة  -

 لجرر  عليرره  لرحإرر  المء رر  الررل  يتررلال    رريو المجلررو الشررعا  الررلال   فررإت الدرراءلت 
لالتهرر ل لمما اررة عهدترره ، لفرر  حالررة حرردلت مرراء، لررر  يو يامرره راإلقامررة علررت تقلرري  اللاليررة، لا 

لادل  اتعييت  حد الءلا  الارتابفهالمجلو الشعا  اللال   ي اارتحار علرت الر  يو تعيريت  ، لا 
لا تعرل  للرك  حرد الرلال   اتعيريت  حرد ءرلا  الر  يو ، يدل  المجلو الشعا  حد له  عيرال ، لا 
  4. المجلو

مهرراد   ت ايررا   64حإمررا جديرردا رملجرر  المررادا  2012للدررد حمرر  قرراءلت اللاليررة لاررءة 
  ررريو المجلرررو عرررت دل تررريت عررراديتيت دلت عرررل  مدارررلر فإءررره يإرررلت فررر  ليرررعية تالررر  عرررت 

، لمرررت الماإرررد  ت المشررر ع حررر ص مرررت اررربر هرررلا الحإررر  الجديرررد رعرررد مداللرررة المجلررروالعهررردا 

                                                 

 .، م ج، ااا 12/07 الداءلت مت  60المادا  -1 
 مت ءهو الداءلت. 61المادا  -2 
  .الداءلت ءهو مت  62المادا  -3 
 .ءهو الداءلت مت  63المادا  -4 
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يررة رالءارررة ل ااررال المجررالو الشررعاية اللال يررة اا ررة ل ت اسمرر  يتعلرر  تيررهال ميخررد مررت الجد
 1 .رمء   محل  له مإاءة  فيعة

لا إاءرررت   اارررة المجلرررو الشرررعا  الرررلال   فررر  الدررراءلت الجي  ا ررر   جا خرررة  رررلار العهررردا لا 
، ايرر   ت الدرراءلت اعترر ى لرر  يو المجلررو اتدرردي  ااررتدالته  مررا  المجلررو لت ررلت إأ رر  عررا 

 65، لهرلا مرا ء رت عليره المرادا المهعلر ااتدال مت ترا خي تدرديمها، لخالرغ الرلال  ارللكاا خة 
 2 .مت قاءلت اللالية

   ل المتررررلفت  ل المعهررررت  ل الررررل  ليارررتالا   رررريو المجلررررو الشررررعا  الررررلال   الماررررتدي
يإرررلت محررر  مررراء، قررراءلء   ل المءتهيرررة مهامررره رارررا  التالررر  عرررت العهررردا االءتااايرررة فررر   جررر  

لإرررات علرررت المشررر ع  ت يحررردد المررردا ادقرررة لتحديررردها مرررت ترررا خي تدررردي   3 .( يلمرررا30  ت ب ررري
 االاتدالة.

 ثانيالمطل  ال
 نظام عمل المجالس المحلية

، حيرت يدرل  المجلرو المءتار  ليرة فر  عملهرا علرت ءظرا  المردالالتتعتمد المجرالو المح
ءظرا  اري  عمر  المجرالو ة للد اار  لتءظري  عملره لمما ارة  ربحياته، الي، ءظامه الداال

 ، ءتءرررالر فررر  الهررر ع اسلر اررري  عمررر  المجرررالوالمحليرررة، تررر  تداررري  هرررلا الم لررر  تلرررت فررر عيت
 لاله ع ال اء  ءت  ق فيه تلت د ااة ءظا  مدالالت المجالو الشعاية المحلية.الشعاية المحلية 

 الفرا األول
 سير عمل المجالس الشعبية المحلية

 لفدا لما يل : المءتا  عمله عت   خ  ءظا  الدل اتيما و المجلو المحل  
تدرل  المجرالو المحليرة رعدرد دل ات عاديرة  نظام دورات المجلس الشبعبي المحلبي:-أوال

 . ل دل ات اات ءا ية
                                                 

 .211، صم ج، ااا  ،شرح قانون الواليةعما  اليياى:  -1 
 .ال هحة ءهاهاالم ج، ءهاه،  -2 
 .م ج، ااا  12/07:مت الداءلت  ق  66المادا  -3 
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قررراءلت الالديرررة علرررت  ت يعدرررد رالءاررررة للمجلرررو الالرررد ، فدرررد ءرررص  :البببدورات العاديبببة-أ
  1. (  يا 05ال تتعدخ مدا إ  دل ا اماة    الد  دل ا عادية إ  شه خت علتالمجلو ال
الارراا  الررل  حررددها  ، لهررلا عإررو الدرراءلت د المشرر ع فرر  جعرر  الرردل ا إرر  شرره ختلءاخرر
، فهلا اياد  تلت الت ه  رشالت الالديرة ليرمات ءجاعرة فر  التاريي  لقيرا  (  شه 03ا ب ة  

 المجلو رعمله لمتارعة ءشا ات الالدية يمت فت ات متدا  ة.
، مردا ( دل ات عادية فر  الارءة04   عة  رالءارة للمجلو الشعا  اللال   فإءه يعدد  ما 

هررل  الرردل ات لجلرررا ارربر شرره  ، لتعدررد ( يلمررا علررت اس  رر 15ماررة عشرر   إرر  دل ا مءهررا ا
  2. ، لال يمإت جمعهاما و، جلات، ااتما ،   تل  

للالديرة يمإرت للمجلرو  ت يجتمر، فر  دل ا اير  عاديرة  رالءاررةالدورات االستثنائية: - 
( اسعيررال  ل ر لرر  2/3إلمررا اقتيررت اليرر ل ا للررك، ليإررلت ر لرر  مررت الرر  يو  ل  ل رر   

  3. مت اللال 
فببي حالببة ظببروف اسببتثنائية ل :علررت  ءرره 11/10مررت الدرراءلت  قرر   18لء ررت المررادا 

البلبدي بقبوة القبانون ويخطبر  مرتبطة بخطر وشيأ أو كارثة كبرى يجتمبع المجلبس الشبعبي
 4 .الوالي بذلأ فورا"

لحاررءا فعرر  المشرر ع حرريت  لرري  المجلررو الالررد  راالءعدرراد فرر  الظرر لى االاررت ءا ية لفرر  
، لهررلا مرت رررا  ماراي ا المجلررو لح ا رر  لاي هرا مررت الظر لى ال ا  رةال رلا ت إالهييراءات لا

شرعا   ارإات المء درة  ت المجلرو يترار، لأللياع لالماتجدات لالتدا  ف  اللقت المءاا  لا 
 5 .إ  الت ل ات لختدالر لي د  ق ا اته لملاجهة اللي،

                                                 

 .م ج، ااا  11/10: مت الداءلت  ق  1فد ا  16المادا  -1 
 .م ج، ااا  12/07مت الداءلت  ق : 14المادا  -2 
 .م ج، ااا  11/10مت الداءلت  ق   17المادا  -3 
 مت ءهو الداءلت. 18المادا  -4 
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 مرا رالءارررة لللاليررة يمإررت للمجلرو الشررعا  الررلال   االجتمرراع فر  دل ا ايرر  عاديررة لللررك 
، علرت  ت تاترت  الردل ا اير  اسعيال  ل ر ل  مت الرلال  1/3ت تما ر ل  مت   ياه  ل  ل

 .ل جدلر اسعماراالعادية رعد ااتءه
إما يمإت للمجلو الشعا  اللال    ت يجتم، ردلا الداءلت لللرك فر  حالرة إا  رة  ايعيرة 

، لءاخد المش ع ف  هلا االتجا  فهلا يارمه للمجلرو الاري  ا علرت اللير، فر  1 ل ت ءلللجية 
 اللقت المءاا .

 رررررحيحا تال  ، ال يإررررلت ل  عيررررال المجررررالو الشرررررعاية المحليررررة مررررا اا ررررلص اارررررتدعا
 ، لخت  ت اار االاتدعال لألعيال م ف  اجدلر اسعمرار ليارل  لهر رحيل   الاية اسعيال

لمرادا ، لللرك قار  عشر ا  يرا  مرت االجتمراع حار  ءرص اف  مد  اإءاه  مداا  ل   اارتب 
، لفر  حالرة عرد  12/07مرت قراءلت اللاليرة  17لمرادا ، لءرص ا11/10مت قاءلت الالدية  21

، فرإت (  يرا 05لييت يه   ايءهمرا امارة  متتا ااتدعاليتال تلت المداللة رعد حيل  اسعي
، لللررك  ردررا لررءص مهمررا إررات عرردد الحايرر خت المداللررة ت ررلت  ررحيحة رعررد االاررتدعال ال رراء 

  2. مت قاءلت اللالية 19مت قاءلت الالدية لالمادا  23المادا 
ت دل اتهمرا ررالمد  الما رص فإت المجلايت يعدردا،  ما اا لص مإات اءعداد المجلو

،  مررا فرر  حالررة قررلا قرراه ا حالررت دلت الرردالر لمدرر  المجلررو مررا  مدرر  الالديررة، مدرر  اللاليررة (له
، لفر  حالرة لجرلد قرلا إات آار  داار  حردلد تقلري  اللاليرةفإءه يمإت للمجلو عدد دل اته ف  م

فر  مإرات آار   ،، يمإرت للمجلرو  ت يجتمرلت دارلر المجلرو تلرت مدر  الالديرة قاه ا تحلر د
ء رت علررت  11/10مرت قرراءلت الالديرة  19مررت المرادا  03، إمرا  ت الهدر ا داار  تقلري  الالديررة

تمإاءيررة اجتمرراع المجلررو الالررد  فرر  مإررات آارر  اررا   تقلرري  الالديررة يعيءرره الررلال  رعررد ااتشررا ا 
  3.   يو المجلو الشعا  الالد 

                                                 

 .م ج، ااا  12/07:مت الداءلت  ق  15المادا  -1 
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الشرعاية المحليرة تدرل  راالارتم ا   ل هلا حالر المش ع تيجاد إ  الحلرلر لجعر  المجرالو
 .لها حتت ال تتع   الشالت المحليةف  عم
، ءررررص قرررراءلت الالديررررة علررررت  ت   رررريو المجلررررو الءارررررة لتحديررررد جرررردلر  عمررررار الرررردل الر

، لللرك رالتشرال  مر، الهي رة ترا خي لجردلر  عمرار دل ات المجلرو الشعا  الالد  هل مت يحدد
ا جعررر   مرر  تحديرررد جرردلر اسعمرررار تشررا إيا ايءررره ل ررريت ، لقرررد  حاررت المشررر ع حيءمرر1 التءهيليررة

 .ف  التايي الهي ة التءهيلية فهلا يدر علت لحدا المجلو 
، ل ردرا مشرال ا اريت الرلال  ل عيرال المإتر لخت  تحديد جدلر  عمار المجلو اللال   رال

  يارا يتشإ  المإت  مت   يو المجلو الشعا  الرلال    12/07مت قاءلت اللالية  28للمادا 
  3. لخت  ءش  جدلر اسعمار ف  اسما ت الما  ة له .2ليي  ءلا  ل ااال اللجات 

ا  تعتمررد المجررالو الشررعاية المحليررة فرر  ت رر لجببان المجببالس الشببعبية المحليببة:-ثانيببا
 ، ق د االهتما  لد ااة الملايي، المتعلدة رالشالت المحلية.مما اة عملها علت لجات دا مة

 :الشعبي البلديلجان المجلس -1
 جرراي المشرر ع للمجلررو الشررعا  الالررد   ت يشررإ  مررت ارريت  عيررا ه لجررات دا مررة للجررات 

 ماقتة لد ااة الديايا الت  ته  الالدية.
ليشإ  المجلرو الشرعا  الالرد  مرت  مت قاءلت الالدية علت  ءه: 4 31 لقد ء ت المادا

 : لالايما المتعلدة رما يأت ت ا ه ايت  عيا ه لجاءا دا مة للماا   التارعة لمجار اا
 ،االقت اد لالمالية لاالات ما -
 ال حة لالءظافة لحماية الاي ة،-
 تهي ة اإلقلي  لالتعمي  لالاياحة لال ءاعة التدليدية،-
 ال   لالهبحة لال يد الرح  ،-

                                                 

 .م ج، ااا  11/10الداءلت  ق : مت  20المادا  -1 
 .219، ص ، م ج، ااا شرح قانون الواليةعما  اليياى:  -2 
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 الشالت االجتماعية لال دافية لال خاية لالشرا ،-
 :يأت جات عدد اللجات الدا مة إما يحدد الل

 ءامة  ل  ق ، 20.000( لجات رالءارة للالديات الت  يالغ عدد اإاءها   03 بت -
تلرررررت  20.001( لجرررررات رالءاررررررة للالرررررديات التررررر  يتررررر ال  عررررردد ارررررإاءها اررررريت 04   ررررر، -

 ءامة، 50.000
تلررررت  50.001( لجررررات رالءارررررة للالررررديات الترررر  يترررر ال  عرررردد اررررإاءها ارررريت 05امررررو -

 ءامة، 100.000
 ءامة. 100.000جات رالءارة للالديات الت  يهلق عدد اإاءها ايت ( ل06ات -

 ة لالتعلري  ررال ا  مرت يرلالمبح  مت ابر ءص المادا هل عد  تد ا  المش ع لجءرة الت  
 .ية هل  اللجءة لبهتما  رالمدا و هم

مت قراءلت الالديرة علرت  ت تشرإي  اللجرات الدا مرة يرت  رملجر  اقتر ا   32لء ت المادا 
لايررة  عيررال المجلررو الشررعا    رريو المجلررو الشررعا  الالررد  لمداللررة م ررادق عليهررا رأامررت 
  1. ، لتعد اللجءة ءظامها الداال  لتع يه علت المجلو للم ادقة عليهالالد 

 ت يتيررمت تشررإي  اللجررات تم يرر  ءاررا  يعإررو الت إيرررة الايااررية  لءررص قرراءلت الالديررة
 .لليمات الاي  الحات لعم  اللجات قد يحدتلهلا تهاديا س    اع  2 للمجلو الالد 

لت جاء  اللج ،  جراي قراءلت الالديرة للمجلرو الالرد  ات الدا مة للمجلو الشعا  الالرد لا 
تءشرررال لجرررات اا رررة لد اارررة مليرررلع محرررددا يررردا  فررر  مجرررار اات ا ررره لللرررك اءرررالا علرررت 

، رأالاية اسعيرالللة م ادق عليها اقت ا  مت   يو المجلو الشعا  الالد  عت   خ  مدا
 3. لتدد  اللجءة ءتا ا  عمالها تلت   يو المجلو الشعا  الالد 

ق عليهرا لالمبح  مت ابر هل  المادا  ت اللجءة الاا ة تشإ  رملج  مداللة م اد
، الهررا لرر  يو المجلررو الشررعا  الالررد ، فرر  حرريت تدررد  ءتررا ا  عممررت المجلررو الشررعا  الالررد 

                                                 

 .م ج، ااا  11/10:مت الداءلت  ق  32المادا  -1 
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  اللجءررة الاا ررة ءتررا ا عملهررا  مررا  المجلررو ليررمات ءجاعررة لعليرره إررات مررت اس رره  ت تدررد
 الاي  الحات للالدية لإلا تيهال ال ار، التشا إ  ف  التايي .

لللجرررررات الاا رررررة دل  إايررررر  فررررر  ال شرررررا عرررررت حدرررررا   لمعللمرررررات لهرررررا  رررررلة ل يدرررررة 
 1. راات ا ات المجلو الشعا  الالد 

، لهرلا يعرلد الدا مرة لعرد  فاعليتهرامر  اللجرات لف  اللاق، العملر  إ ير ا مرا ءجرد ايرا  ع
، لهرلا مرا يرءعإو ارلرا اعات التر  تءشرأ اريت  عيرال المجلرولعد  إهالا  عيالها لإلا ال   

، لل فرر  التارريي  الالررد  هررلا مررت جهررةعلرت قيررا  اللجررات رمهامهررا الماررلر لهررا مررا يرراد  تلررت ارر
مررت اا اتهررا لهررلا لمررت جهررة  ارر خ عررد  تشرر اك اللجررات لررلل  الاارر ا لاالات رراص لباررتهادا 

 يع ق  عملية التايي .
يمإرت للمجلرو الشرعا  الرلال    ت يشرإ  مرت اريت  لجان المجلبس الشبعبي البوالئي:-2

 .لد ااة الديايا الت  ته  اللالية عيال  لجات دا مة للجات اا ة 
يشببكل المجلببس الشببعبي الببوالئي مررت قراءلت اللاليررة علررت  ءرره:ل  2 33لقرد ء ررت المررادا 

بمببا مببن بببين أعضبباءه لجانببا دائمببة للمسببائل التابعببة لمجببال اختصاصببه والسببيما المتعلقببة 
 يأتي:

 التربية والتعليم العالي والتكوين المهني،-
 االقتصاد والمالية،-
 الصحة والنظافة وحماية البيئة،-
 االتصال وتكنولوجيات اإلعالم،-
 تهيئة اإلقليم والنقل،-
 التعمير والسكن،-
 الري والفالحة والغابات والصيد البحري والسياحة،-

                                                 

 .196، ص ، م ج، ااا شرح قانون البلديةعما  اليياى:  -1 
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 الشؤون اإلقليمية والثقافية والشؤون الدينية والوقم والرياضة والشبا ،-
 ، التجهيم واالستثمار والتشغيل.التنمية المحلية

 ل.ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة لدراسة كل المسائل األخرى التي تهم الوالية
لالمبحررر  مرررت اررربر هرررل  المرررادا  ت المشررر ع قرررد لاررر، مرررت مجررراالت اات ررراص للجرررات 

، لهرلا ءظر ا لتيايرد المهرا  فإرات علرت المشر ع  فر، 90/09مرت قراءلت  22ءرة ارءص المرادا مدا  
 .ف  عملية التايي لالمشا إة الهعالة حتت تتمإت هل  اساي ا مت المااعدا  عدد اللجات

ت اللاليررة  ت تشررإي  اللجررات الدا مررة لالاا ررة يإررلت عررت مررت قرراءل  34إمررا ايءررت المررادا 
ه لللررك    خرر  مداللررة المجلررو الشررعا  الررلال   لالم ررادقة عليهررا راسالايررة الم لدررة سعيررا

، إما ليحت ءص المادا علرت  ت  همت   ياه  ل اسالاية الم لدة سعيااءالا علت اقت ا  
الايااررية للمجلررو الشررعا   يعإررو الت إيرررةتشررإي  هررل  اللجررات يجرر   ت ييررمت تم رريب ءاررايا 

، علررت  ت يحرردد لجءررة ءظامهررا الررداال  لت ررادق عليرره، لرعررد تشررإي  اللجررات تعررد إرر  الررلال  
، لخترر  و إرر  لجءررة عيررل مررت المجلررو الءمررللج  للجررات عررت   خرر  التءظرري  الءظررا  الررداال 

 1. ءتهال عملها، لتءته  مها  اللجءة الاا ة رمج د ات   فهاالشعا  اللال   مءتا  م
لتعتا   عمرار اللجءرة الاا رة تيرافة ءلعيرة للالديرة إلءهرا تدرل  اد اارة دقيدرة للمليرلع 
الررل   ءشررأت سجلرره، لل ررت فرر  اللاقرر، العملرر  إ يرر ا مررا ءجررد  ت  عمررار هررل  اللجءررة تءتهرر  عءررد 
اررردايتها   رررب لهرررلا  اجررر، لعرررد  اهتمرررا   عيرررال اللجءرررة رالعمررر  الم لرررل  مرررءه  ل ييرررا عرررد  

 لتءاا  لالتهاه  ايت  عيال اللجءة لهلا ما ياد  تلت فشلها ف  معظ  اسحيات.ا
لت جاء  اللجات الدا مة للمجلو الشعا  اللال    جرايت المرادا  مرت قراءلت اللاليرة  35لا 

للمجلرررو الشرررعا  الرررلال   تءشرررال لجءرررة تحديررر  اءرررالا علرررت  لررر  مرررت   ررريو المجلرررو الشرررعا  
ل  المما اررررريت لتءتاررررر  عرررررت   خررررر  اسالايرررررة الم لدرررررة (  عيرررررا1/3،  ل مرررررت  لرررررت الرررررلال  
 ه الحاي خت. سعيا

                                                 

 .م ج، ااا  12/07:مت الداءلت  ق  34المادا  -1 
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لخت  تحديد آجار لمليلع اللجءة إلتمرا  مهامهرا فر  المداللرة التر   ءشرأتها ليدرل    ريو 
 المجلو الشعا  اللال   اإا ا  اللال  لالليخ  المإلا رالداالية.

اعدا مررررت قارررر  الاررررل ات تدرررردي  الماررررللتمإرررريت اللجءررررة مررررت  دال مهامهررررا فرررر ن المشرررر ع 
، لعءررد االءتهرال مرت  عمالهررا تدرد  ءترا ا التحديرر  للجءرة التحدير  رغرر ن تءجراي مهامهراالمحليرة 

 1. للمجلو الشعا  اللال   لتتر، رمءاقشة
إمررا يمإررت للجررات المجلررو دعررلا إرر  شرراص مررت شررأءه تدرردي  معللمررات مهيرردا سشررغار 

 2. اللجءة رحإ  ماهبته  ل اا ته
هل  المادا حالر المش ع  ت يردف، اللجءرة ل عيرالها المءتااريت  ت تمرد يردها لمت ابر 

، إررأت ت لرر  لجءررة االقت رراد لمجلررو لغرر ن مارراعدتها فرر   مرر  محررددسشررااص مررت اررا   ا
،  ل دها رمعللمات تاص ميياءية المجلرولالمالية مت ااي  مالية محاف  حاارات م ب  ت يم

مرت جمعيرة تءشرط فر  مجرار الاي رة معللمرات  يرة الاي رةإأت ت ل  لجءة ال حة لالءظافرة لحما
شرااص ارا    ، لعليه فلجلل اللجءة ل لر  الماراعدا مرت محددا تااعدها علت تعداد تد خ ها

 3.  ا خ تجايد ماد  المشا إة لهل  حد  ه  ماش ات الحإ  ال اشد ةالمجلو يت ج  مت جه
،  ا للتحديرر  مررت الهي ررة التءهيليررةلمءرره ءجررد  ت اللجررات فرر  اللاقرر، العملرر  لهررا  هميررة إايرر

، لل رت ياد  تلت تحايت الادمرة العملميرة ، لهلالمشا   لالديايا ف  اللقت المحددلد ااة ا
مررررا يعررررا  عرررر  للررررك هررررل ايررررا  الت ررررلخت لالتا ررررص سعيررررال اللجءررررة يرررراد  لعررررد  مع فررررة 

 .لعد  تحدي  الغ ن الم لل  مءها  بحياتها لهل ما ياد  تلت الل ف  التايي 
 الفرا الثاني

 مداوالت المجالس الشعبية المحليةنظام 
تعد المداللة اللايلة اساااية ف  عم  المجالو الشعاية المحلية حيرت يرت  مرت ابلهرا 

 تءالر الملايي، المتعلدة رالشالت المحلية.
                                                 

 .، م ج، ااا 12/07 مت ءهو الداءلت  35المادا  -1 
 مت ءهو الداءلت. 36المادا  -2 
 .218، الم ج، الااا ، صشرح قانون الواليةعما  اليياى:  -3 
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  سير المداوالت:-أوال
الشررعا   يتررللت  ماءررة الجلاررة رررالمجلو الشررعا  الررلال   ملظررا ياتررا     رريو المجلررو

 ،  مرررا رالءاررررة للمجلرررو الشرررعا  الالرررد  فأماءرررة1 الرررلال   مرررت اررريت المرررلظهيت الملحدررريت اديلاءررره
  2. المجلو مت  بحيات اسميت العا 

  ءررص المررادا ، حاررالمجررالو المحليررة راللغررة الع  يررة لتحرر   محايرر  ل شررغار مرردالالت
لالمررادا  3ت  خاررا لررءص المررادا  لهررلا ،3 مررت قرراءلت اللاليررة 25، لالمررادا مررت قرراءلت الالديررة 53
 4. مت الداتل  الجيا     04

، لهرلا إليرهال لءظا  اي  جلاات المجالو المحليرة، فرإت المارد  هرل العلءيرة ما رالءارة 
، ليمإت  ت ت لت الجلارة مغلدرة المحلية لتدعيما لل قارة الشعايةالشهافية علت عم  المجالو 

 5: لهلا ف  حالةمت قاءلت الالدية  26 ردا لءص المادا 
 .ااة الحاالت التأدياية للمءتاايتد  -
 د ااة الماا   الم تر ة رالحهاظ علت الءظا  العا .-

 6 :مت قاءلت اللالية ف  حالة 26لإلا ءص المادا 
 ال لا ت ال ايعية  ل الت ءلللجية.-
 د ااة الحاالت التأدياية للمءتاايت.-
 

                                                 

 .م ج، ااا  12/07 :مت الداءلت  ق  30المادا  -1 
 .م ج، ااا  11/10 مت الداءلت  ق : 29اءظ  المادا  -2 
 الاارديت اللإ . 12/07، لالداءلت  ق  :11/10مت الداءلت  ق  : 53المادا اءظ  إ  مت  -3 
، الج خرردا ، المتيررمت التعردي  الداررتل   2016مرا و  06، المررا   فرر  :16/01مرت الدرراءلت  قر  : 1/ 03ادا ترءص المرر -4

لاللغررة الع  يررة هرر  اللغررة الل ءيررة ال اررمية ل، إمررا تررءص المررادا  علررت  ت: 2016مررا و  07الما اررة فرر   14ال اررمية  قرر : 
  ل.تمايخغت ه  إللك لغة ل ءية  اميةمت ءهو الداءلت علت  ت ل 1/ 04

 .م ج، ااا  11/10:مت الداءلت  ق  26المادا  -5 
 ااا . م ج، 12/07: مت الداءلت  ق  26المادا  -6 
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المء لص عليهرا قاءلءرا يإرلت راسالايرة الراري ة رالءارة للت لخت فراات ءال الحاالت ل 
لفرر  حالررة تاررال  اس ررلات يرر جه  ررلت  لحايرر خت  ل المم لرريت عءررد الت ررلختلألعيررال ا

 1. مت قاءلت اللالية 51 ، لالمادامت قاءلت الالدية 54  ءص المادا ال  يو لهلا حا
مرت   ريو  لتح   المدالالت لتاج  حا  ت تياها ف  ارج  اراص لخر ق  لخاشر  عليره

، لتلق، هل  المدالالت   ءال الجلاة مت جمي، اسعيرال الحاير خت المحإمة المات ة تقليميا
(  يا  لردخ الرلال  رمداار  08عءد الت لخت علت  ت يلدع ماتالص المداللة ف   ج   ماءية 

( يلمررا 21، لت ررره المرردالالت قاالررة للتءهيررل ردررلا الدرراءلت رعررد لاحررد لعشرر خت  2 ل رر  ااررتب 
 3 .مت تا خي تيداعها راللالية

لهءاك مدالالت تحتا  للم ادقة ال  خحة مت قا  اللال  رالءارة لمدالالت الالدية لهر  
  4: مت قاءلت الالدية لتتم   ف  57الحاالت المء لص عليها ف  المادا 

 .الميياءيات لالحاارات-
 قالر الهرات لالل ايا اسجءاية.-
 اتهاقيات التل مة.-
 للالدية.التءاير عت اسمبك العدا خة -

، تل الارد مرت الم رادقة مرت قراءلت اللاليرة 55ليها المادا  ما رالءارة لللالية فدد ء ت ع
( لتتم رر  هررل  الحرراالت 02عليهررا مررت قارر  الررليخ  المإلررا رالدااليررة فرر   جرر   ق ررا  شرره ات  

 5: ف 
 .اراتالميياءيات لالحا-
  ل ترادله. التءاير عت العدا  لاقتءال -

                                                 

 .م ج، ااا  12/07مت الداءلت  ق : 51المادا ل  11/10مت الداءلت  ق : 54إ  مت المادا  اءظ  -1 
 .مت ءهو الداءلت  51، لالمادا 55اءظ  إ  مت المادا  -2 
 مت ءهو الداءلت. 54، لالمادا 56المادا  -3 
 .م ج، ااا  11/10 :مت الداءلت  ق  57المادا  -4 
 .م ج، ااا  12/07 :الداءلت  ق مت  55المادا  -5 
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 اتهاقيات التل مة.-
 الهرات لالل ايا اسجءاية.-

مرت قراءلت  59لتر   مدالالت المجلو الشعا  الالد  ردلا الداءلت رحار  ءرص المرادا 
  1: الالدية ف  حالة

 .ي  الم اردة للدلاءيت لالتءظيماتالمدالالت المتالا ا قا للداتل  لا-
 الت  تمو ا ملي الدللة لشعا اتها.-
 ي  المح  ا راللغة الع  ية.ا-

 ليعايت اللال  ر بت المداللة رد ا . 
مررت  53إمررا تر رر  مرردالالت المجلررو الشررعا  الررلال   ردررلا الدرراءلت حارر  ءررص المررادا 

 2 :قاءلت اللالية المدالالت
 المتالا ا قا للداتل  لاي  الم اردة للدلاءيت لالتءظيمات.-
 الت  تمو ا ملي الدللة لشعا اتها.-
 ي  المح  ا راللغة الع  ية.ا-
 الت  تتءالر مليلعا ال يدا  يمت اات ا اته.-
 المتالا اا   االجتماعات الداءلءية للمجلو.-
 المتالا اا   مد  المجلو الشعا  اللال  .-

لا تايت لللال   ت المداللة اتارلت ا قرا لهرل  الحراالت فإءره ي فر، دعرلخ  مرا  المحإمرة  لا 
 تقليميا إلر الها.اإلدا خة المات ة 

، قرد ما اة الجماعات اإلقليمية لعملهراف  ت ا  م المنامعات المتعلقة بالمداوالت:-ثانيا
، لرالتررررال  ليررر، الدرررراءلت لاررريلة  مررررا  علرررر  رعرررد  الم ررررادقة علرررت المررردالالتتءشرررأ مءايعرررة تت

                                                 

 .م ج، ااا  11/10 :مت الداءلت  ق  59المادا  -1 
 .م ج، ااا  12/07: مت الداءلت  ق  53المادا  -2 
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تحرررد ها الجماعرررات اإلقليميرررة تمإءهرررا مرررت اللجرررلل تلرررت الديرررال لحررر  الءياعرررات التررر  يمإرررت  ت 
 مدالالت الالدية لاللالية.

يمكبببن ل مرررت قررراءلت الالديرررة علرررت  ءررره: 61ترررءص المرررادا  الطعبببن القضبببائي للبلديبببة:-1
للمجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط واألشكال المنصوص عليها قانونا أن يرفع إما تظلمبا 

ن أو إداريببا أو دعببوى قضببائية أمببام الجهببات المختصببة ضببد قببرار الببوالي الببذي يثبببت بطببال 
 1. لرفع المصادقة على مداولة

هررل مرت يم رر  الالديررة  ءارتالص مررت ءرص هررل  المرادا  ت   رريو المجلرو الشررعا  الالرد 
التررر  لررر  ت ررر    ت  1990مرررت قررراءلت الالديرررة لارررءة  46، ااررربى ءرررص المرررادا  مرررا  الديرررال

البلدي يجوم للمجلس الشعبي ل :ال ء ها إما يلر ج  يو الالدية هل مت يم   الالدية لالت  
 ل.أن يطعن لدى المحكمة المختصة

ءرص  ر احة علرت تم ير    ريو  2011مرت قراءلت الالديرة لارءة  61لعليه فءص المادا 
،   خر  تظلر  تدا    ل دعرلخ قيرا ية ، ليإرلت للرك عرتمجلو الشعا  للالدية  ما  الديالال

ا  الرلال  الرل  فالتظل  اإلدا   يالر ل  يو المجلو الشرعا  الالرد   فر، تظلر  تدا   يرد قر  
 .  ادقة علت المداللةي ات ر بت  ل  فن الم

ليد رررد ررررالتظل  ال عرررت المراشررر  مرررت الهي رررات البم إيخرررة تلرررت الررر  يو اإلدا   للارررل ة 
ال  ل تعررردي  الل ررية التررر  هررر  محرر  الدررر ا  مليرررلع الءررياع ملتمارررة مءررره الترردا  رغررر ن تلغررر

  2. اها اتجا  الال ة الل ية ، ءظ ا للال ة الت  تتمت،الد ا  مليلع الءياع
 ا  مرءه المشر ع للمجرالو الشرعاية الالديرة حر  اللجرلل للديرال اإلدا   للقرا تجراليات 
الال ة الل ية تال  ت للك يظ  رب جردلخ ست المجرالو الشرعاية الالديرة تظر  دا مرا ال  خر  

 3: اإلدا   ادال مت الديا   لألارا  التالية

                                                 

 .م ج، ااا  11/10: مت الداءلت  ق  61المادا  -1 
ف  الحدرلق، تا رص قراءلت تدا  ، إليرة  ماجياتي   االة، لمحلية بين االستقاللية والرقابةالجماعات ا:  ليجة ملياء -2

  .40، ص2014،2015، الجيا   الحدلق لالعلل  الايااية، جامعة محمد اليياى، المايلة
 .41، ص الم ج، ءهاه-3 
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، الارريما المءتاارريت الررليت يهيررللت قارر   يررال ل رراية رر اع مرر، ال  داررلر فرر  تجءرر-
 .عليا ، إالح لر علت مءا  الم إيخة لتحدي   ا ايه  الشا يةالال ة 
 .ءتا ا اي    يدا ل اله الالديات تج الاته المعددا لال لخلة م، يميي الديال اإلدا   -
اءرالا  الم رادقة، فهر  ت رادق  ل تر فن الال ة الل ية ا قاررة المشر لعية عد  تديد-

ال يلرري  الاررل ة الل ررية اتارراي   1990، اا ررة ل ت قرراءلت الالديررة لاررءة علررت ماررد  المب مررة
عة ل قارة  عمرار المجرالو  فيها للم ادقة علت المدالالت لهل ما يمءحها ال ة تددي خة لاا

 دط.، لإءتيجة لللك تتدلص  قارة الداي  اإلدا   سءه ياتص ا قارة المش لعية فالالدية
 ما مءه   يو المجلو الشرعا  الالرد  حر  ال عرت اإلدا   لالديرا   علرت الايرا  مرت 
ارربر الررءص علررت  لي فرر، تمررا تظلمررا تدا خررا  ل دعررلخ قيررا ية ل ي يرر  التارراار حررلر تمإاءيررة 
ااتيررا    رريو المجلررو الشررعا  الالررد   حررد ال رر خديت يمءعرره مررت اررلك ال  خرر  اآلارر  ، ل هررلا 

  التدايرر  يملررك حرر 82/2المجلررو الشررعا  الالررد  ل ردررا للمررادا  الا ررلص ءجررد  ت   رريو
يررررل مرررردالالت المجلررررو الشررررعا  لر عررررت تءه هررررل المارررر 96/4، ل ردررررا راارررر  الالديررررة للحاررررااها

تلرت دعرلخ  هيل مردالالت المجلرو يمإءره  ت يارلك إر  ال ر ق مرت تظلمراتء، لرالتال  لتالالد 
لارل ة التددي خرة فر  ااتيرا  ال  خر  الرل  ، اا رة ل ت المشر ع لره اقيا ية تت اقتيت اسم 

 يال ه .
 هدافررره يمإءرررره  ت   فررر  يو الالديررررة تت   خ  ت   خررر  الررررتظل  اإلدا   يحدررر  لرررره للرالترررا

، لف  حالة امتءاع اللال  عرت  فرن الم رادقة علرت المداللرة يمإءره ارللك يالك هلا ال  خ 
 1 .ال  خ  الديا  

مرت قراءلت اللاليرة  106ررال جلع تلرت ءرص المرادا  الطعن القضبائي بالنسببة للواليبة:-2
  2. "يمثل الوالي الوالية أمام القضاء" :ءجدها تءص علت  ت

 لعليه لرمدتيت ءص هل  المادا ءجد  ت اللال  هل الم   اللحيد لللالية  ما  الديال.

                                                 

 .42ص ،ااا ، م ج، الجماعات المحلية بين االستقاللية والرقابة:  ليجة ملياء -1 
 .ااا م ج،  07/ 12 :مت الداءلت  ق  106المادا  -2 
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لرءص الهد ا اساي ا  ءه تلا تايت لللال   ت مداللرة مرا اتارلت ا قرا  53إما  ق ت المادا 
  1. هل  المادا فإءه ي ف، دعلخ  ما  المحإمة اإلدا خة المات ة تقليميا إلق ا  ر بءها

لرالترررال  فدرررد ارررلر الدررراءلت للرررلال   فررر، دعرررلخ تلغرررال  مرررا  المحإمرررة اإلدا خرررة المات رررة 
( يلمرررا مرررت ترررا خي المداللرررة لللرررك  ردرررا 21تقليميرررا ارررر بت المداللرررة اررربر اللاحرررد لالعشررر خت 

ر ربت المداللرة المء رلص عليهرا فر  إما ي ير  الرلال   2 .ج الات المدءية لاإلدا خةلداءلت اإل
( يلما مت ترا خي تقر ا  المداللرة. لخ فر، 15مت قاءلت اللالية ابر امو عش    3 56المادا 

 4. ا خة ق د اإلق ا  ار بت المداللةاللال  دعلخ  ما  المحإمة اإلد
، ليعرررلد االات ررراص الديرررا   لللاليرررة  مرررا  الديرررالمم ررر  اللحيرررد لعليررره فررراللال  هرررل ال

للرردعالخ الترر  يإررلت مليررلعها تلغررال قرر ا ات  رراد ا مررت  رر ى اللاليررة  ل تهارري ها  ل فحررص 
 800شررر عيتها للمحإمرررة اإلدا خرررة  ردرررا لدررراءلت اإلجررر الات المدءيرررة لاإلدا خرررة فررر  ءرررص المرررلاد 

 مءه. 801ل
 لثانيالمبحث ا

 .في مجال التسيير صالحيات الجماعات اإلقليمية
 التررر  تاللهرررا لمما ارررة مهامهرررا ال ررربحياترمجملعرررة مرررت  إلقليميرررةتتمتررر، الجماعرررات ا

فهرر  تهرردى مررت ارربر  ،لرملجرر  قررلاءيت  ارر خ لقرراءلت اللاليررة محررددا رملجرر  قرراءلت الالديررة ال
مما ارررة هرررل  ال ررربحيات تلرررت تجاررريد الاررر اما التءمليرررة فررر  ماتلرررا المجررراالت سجررر  تلايرررة 

للهررلا اررلى ءت رر ق  لتحديرر  م الرر  المررلا ءيت فرر  ت ررا  تحارريت ماررتلخ الارردمات المحليررة،
 اللاليرة فر   ربحياتلمرت  ر  ، (لراسم لر  ال الالديرة فر    ربحياتف  هلا المرحرت تلرت 

 .(  اءالم ل  ال 
                                                 

 .، م ج، ااا 12/07 الداءلت  الهد ا اساي ا مت 53المادا  -1 
 .154، ص، الم ج، الااا اإلدارة المحلية الجمائريةمحمد ال غي  رعل :  -2 
لررلال    ل    عيررل فرر  ال يمإررت لرر  يو المجلررو الشررعا  ال علررت  ءرره: 12/07: مررت قرراءلت اللاليررة  قرر  56المررادا  تررءص-3

   ه لعفرره  الشا ررية  ل  يلاجهرر   ل   ررلله   ل  فرر  ليررعية تعررا ن م ررالحه مرر، م رراله اللاليررة، رأاررما المجلررو يإررلت 
  . لف  حالة الماالهة ت لت هل  المداللة را لةل.المداللة الت  تعالا هلا المليلع، حيل  ت الد جة ال ارعة  ل إلإبلتل
 .154ااا ، صم ج،  محمد ال غي  رعل : -4 
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 المطل  األول
 البلدية صالحيات

( لفر  11/10يرة  متءلعة لماتلهرة محرددا رملجر  قراءلت الالد  بحياتتتمت، الالدية ر
لقررد  قرر ت الء ررلص الداءلءيررة  ت الالديررة هرر  الاليررة الداعديررة للدللررة  ،ء ررلص مته قررة  ارر خ 

لمءرررره فررررإت عمليررررة التءميررررة تء لرررر  مءهررررا فرررر  شررررإ  ارررر اما تجاررررد مررررت ابلهررررا  هررررداى الدللررررة 
،  رر  ءت رر ق تلررت  الهرر ع اسلر(المجلررو الشررعا  الالررد   رربحيات لعليرره اررءايت  المارر  ا. 
 . ع ال اء (اله   يو المجلو الشعا  الالد   بحيات 

 الفرا األول
 .المجلس الشعبي البلديصالحيات 
، ءظمهررا قرراءلت لالررد  مررت اات ا ررات لااررعة لمتءلعررةمإررت المشرر ع المجلررو الشررعا  ا

( لفررر     ررر، ف رررلر مرررت الررررا  ال الرررت تحرررت عءرررلات  ررربحيات الالديرررة مرررت 11/10الالديرررة  
متءررا  ا فرر  المءظلمررة الداءلءيررة ، إمررا ل دت هررل  االات ا رات 124تلررت المررادا  103المرادا 

 مغ ية اللك جلاء   ا خ.
 :تجلت تدابته ف  المياديت التاليةلت
 :ليم والتنمية المستدامة والتخطيطفي مجال تهيئة اإلق-أوال

يإلا المجلرو الشرعا  الالرد  الير، ار اما تءمليرة لمتعرددا الارءلات الملافدرة لعهدتره 
إررلا الما  ررات التلجيهيررة لالتءميررة الماررتدامة لمقلرري  ل فرر  ت ررا  الما ررط الررل ء  للتهي ررة 

، آاررررلا رعرررريت  ل الرعيررررد هررررل  الارررر اما المتلاررررط . لخءهررررل علررررت المرررردخ الد رررري   لالد اعيررررة
. لمررا يارراعد المجلررو للديررا  اهررل  المهمررة  ت هءرراك ةاالعتررا  ارر اما الحإلمررة لما ررط اللاليرر

الد اارررررات لالمعللمرررررات لاإلح رررررالات اءررررك للمعللمرررررات علرررررت مارررررتلخ اللاليرررررة يشرررررم  إافرررررة 
 1. االجتماعية لالعملية المتعلدة راللالية

                                                 

 .199ص  ، م ج، الااا ،اليياى: ش   قاءلت الالديةعما   -1 
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لمرررت جهرررة  اررر خ يترررللت المجلرررو الشرررعا  الالرررد   اررر  الءاررريا العم اءررر  للالديرررة مررر، 
م اعرراا مجمررلع الء ررلص الداءلءيررة لالتءظيميررة الاررا خة المهعررلر لاا ررة الء ررلص المتعلدررة 

او اعتررر ى المشررر ع للالديرررة رمما ارررة ال قاررررة الدا مرررة رالتشررر خعات العدا خرررة. لعلرررت هرررلا اساررر
للتأ د مت م اردة عمليات الاءال للتش خعات العدا خة لايلع هل  العمليرات لتر ايص مارا  

 لجر  المشر ع اراعة ل ، ال ارل  التر  حرددها الدراءلت  مت الم لحة التدءيرة رالالديرة مر، تارديد
عررراا الماررراحات الما  رررة للهبحرررة ليررر، لمءاقشرررة ما رررط الالديرررة لءاررريجها العم اءررر  م ا 

  1 .لإللك تجاءو المجملعات الاإاءية لال ار، الجمال  للالدية
إمررا تشرررا ك الالديررة فررر  اإلجرر الات المتعلدرررة رعمليررات التهي رررة العم اءيررة رملجررر  اآل ال 
الترررر  تاررررديها رشررررأت المشررررا خ، الد اعيرررررة المتعلدررررة رحمايررررة اس ايرررر  الهبحيررررة لالماررررراحات 

 2 .الاي ال
فرررإت الالديرررة تاررراه  فررر  حمايرررة الت  رررة  11/10مرررت قررراءلت الالديرررة  112ل ردرررا للمرررادا 

 لالملا د الما ية لتاه  علت االاتغبر اسفي  لهما.
ا لعليه فإت دل  المجلو الشعا  الالد  ف  الايااة التءملية يتجلت مت اربر ماتلر

ء  مرت  ر ى المجرالو المحليرة ، لالتر  تحترا  تلرت ت اير  ميرداالا اما التءملية الماءدا تليره
 3 المءتارة حتت تتمإت مت تءهيل الا اما علت الماتلخ الم لل .

لتعتار  مرت  هر  اسءشر ة التر   :تعميبر والهياكبل القاعديبة والتجهيبمفي مجال ال-ثانيا
يما ارررها المجلرررو الشرررعا  الالرررد  مرررت اررربر ليررر، الاررر اما الاا رررة ررررالتجهيي لالتا ررريط 
المحلرررر  فرررر  حررررردلد اإلمإاءيررررات المتاحررررة لفدرررررا للايااررررة العامررررة للما رررررط الررررل ء  للتءميرررررة 

 رادقة عليهرا رملجر  تتيلد الالدية رأدلات التعمي  رعد المحيت   4االقت ادية لاالجتماعية 

                                                 

 .200ص م ج، ااا ،  عما  اليياى، -1 
 .29ص م ج، ااا ، ،شرح قانون البلديةل الديت عش : عب -2 
 .101، ص2014، دا  اسمة، الجيا  ، إدارة التنمية المحلية في الجمائر: جمار يخدات-3 
   لحة دإتل ا  ف  الداءلت العا ،  ،دراسة في التشريعات الجديدة-والتنمية المستدامةالجماعات اإلقليمية حءات  لشت: -4

 .273ص، 2016/2017إلية الحدلق، جامعة راج  ماتا ، عءارة، الجيا  ، 
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ل ت تءشال    مش لع يحتم  اإلي ا  رالاي ة لال حة العملمية علرت تقلري   مداللة المجلو،
لألحإررررا   الالديرررة يلرررري  ملافدررررة المجلررررو رااررررت ءال المشررررا خ، الترررر  لهررررا مءهعررررة ل ءيررررة تايرررر،

 .المتعلدة رحماية الاي ة
د ااررتعمالها ت لتراشرر  لتتررللت الالديررة التأ ررد مررت احترر ا  تا ي ررات اس ايرر  لقلاعرر

ال قارررررة ر ررررل ا دا مررررة للتأ ررررد مررررت احترررر ا  عمليررررات الاءررررال الترررر  لهررررا عبقررررة اارررر اما الاررررإت 
 .اسحإا  ف  مجار مإافحة الاإءات الهشة الغي  قاءلءية لتاه  علت احت ا  ،لالتجهيي

، تارره  الالديررة رمارراهمة الم رراله التدءيررة الماهلررة فرر  ت ررا  حمايررة الترر ات المعمررا   
علررت حمايررة اسمرربك العدا خررة ال دافيررة لالحمايررة لالحهرراظ علررت االءاررجا  الهءدارر  للتجمعررات 

 1 .الاإءية
للالديرررة  ت ترررراد  رالعمليرررات الم تر رررة اتهي رررة الهيا ررر  لالتجهيررريات الاا رررة رالشررررإات 

تاررررراه  فررررر  تهي رررررة يمإءهرررررا  ت ، إمرررررا  رررررها لالمتعلدرررررة اتاررررريي ها ل رررررياءتهاالتارعرررررة الات ا
 2 .الملجهة الحتلال اسءش ة االقت ادية  ل التجا خة  ل الادمات المااحات

  تحهييخة للت قية العدا خة ت إمرا تررادلاإت تعم  الالدية علت لي، ش لط لف  مجار ا
، لتعمر  علررت تشرجي، لتءظري  إر  جمعيررة ارإات تهردى تلررت  ل تاراه  فر  ت قيرة ارر اما الارإت

 3. حماية ل ياءة لت مي  المراء   ل اسحيال
ا للتشرر خ، لالتءظرري  المعمررلر اتع خررا الهيررال اآلهرر   ردرر يدررل  المجلررو الشررعا  الالررد 

، ليحرررر ص  ييررررا علررررت تاررررمية إافررررة المجملعررررات المتعلدررررة رالمجاهررررد لالشررررهيد ، الارررريمااهمررررا
 4 ماتلا   ق الم ل  المتلاجد علت تقلي  الالدية.لاإءية لالتجهييات الجماعية ل العدا خة ا

تلرررا الالرررديات ال تع ررر  للجاءررر  العم اءررر   هميرررة إايررر ا، ررررال ا  مرررت لمرررا يبحررر   ت ما
ماتلررا مررا لتلررك الماررألة مررت اءعإرراو لآ ررا  علررت حيرراا اسفرر اد لاررإات اللحرردا المحليررة، اررلال 

                                                 

 .م ج، ااا ، 11/10مت الداءلت  ق :  116المادا  -1 
 مت ءهو الداءلت. 118المادا  -2 
 ءهو الداءلت.مت  119المادا  -3 
 .مت ءهو الداءلت  120المادا  -4 
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مت الءاحية الءهاية  ل الاللإية لهل ما يراد  لظهرل   حيرال اير  متجاءارة عم اءيرا ال تعإرو 
 1لية. تماما شا ية لتداليد اللحدا المح

للالديرة إامر  الحر  فر  المرراد ا رإر  مرا مرت شرأءه حمايرة  :في المجال االجتمباعي-ثالثا
  2 .اله ات المح لمة اجتماعيا الال مت ءاحية الاإت  ل ال حة  ل التشغي 

 :ا ي المجاالت االجتماعية إما يل لاء
 للمدرراييو لالمت لررراتتدررل  الالديررة اإءجرراي ماااررات التعلرري  اسااارر   ردررا التعلببيم: -1

، إمرا تعمر  لمااارات، لتدل  يخرادا علرت للرك ر رياءة هرل  االل ءية للفدا للا خ ة المد لاة
  3 .علت تلفي  الءد  المد ا  ف  المءا   المعيللة لتلفي  الم اع  المد اية

تتردا  الالديرة رالماراهمة فر  تءجراي مءشر ت  :شبا  والرياضبة والثقافبة والسبياحةال-2
، ق رد تهي رة اي رة  رالحة لال دافة لالتاليةلهيا   جلا خة ملجهة لألءش ة ال خايية لالشرا  

رعرل  ،للشرا  لتمإءه  مرت تءميرة قرد اته  ارتهيد ، يمإرت  ت تاده  عرت اآلفرات لالظرلاه  الارلايةا 
  الهيا ر  لاسجهريا المإلهرة اتدردي  ماراعدتها لهرل، لالالدية م الرة رملجاها رمااهمة مت الدللة

لررت جاءر  الدللررة تدررل  الالديررة  .مإاءياتهرا الاررياحية، علررت  ت تعمرر  الالديرة علررت تءميررة تارللك لا 
اإحيررررال اسعيرررراد الل ءيررررة المتعلدررررة لاالحتهررررار رالمءاارررررات التا خايررررة اا ررررة الممجرررردا لل ررررل ا 

 4 .لالمالدا لألحدات المتعلدة اها
يمإرررت للالديرررة فررر  حررردلد تمإاءياتهرررا ل ردرررا للتشررر خ، لالتءظررري  : الحمايبببة االجتماعيبببة-3

حررردا   المعمررلر اهمرررا اتارررال إرر  التررردااي  الملجهرررة لت قيررة تهرررته ال هللرررة ال ررغ خ لال خررران ل 
لتدل  الالدية فر  المجرار االجتمراع  رح ر  اله رات االجتماعيرة ، اس هار لالتعلي  التحيي   

                                                 

   لحة دإتل ا  ف  الداءلت -الواقع واآلفاق-الجماعات اإلقليمية الجمائرية بين اإلستقاللية والرقابةالحاءة  اات : -1 
 .116، ص2014/2015العا ، إلية الحدلق لالعلل  الايااية، جامعة  ا  رإ  الدايد تلماات، الجيا  ، 

 .81، ص 2010، دا  الهدخ، الجيا  ،البلدية في التشريع الجمائري عادر العم ات:  -2 
 .123، ص 2012، دا  الهدخ، الجيا  ، مدخل القانون اإلداري عبل الديت عش : -3 
 ارالة ماجيارتي  فر  الدراءلت العرا  تا رص  ،مكانة الجماعات المحلية في النظام اإلداري الجمائبري : اماعي  ف خجراتت-4 

 .117ص ،2013/2014 الجيا  ، اللاد ، جامعة الايااية، لالعلل  الحدلق  إلية ،تءظي  تدا   
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عررليا لتءظرري  الت هرر  اهررا فرر  ت ررا  الايااررات العملميررة الل ءيررة المدرر  ا فرر  المح لمررة  ل الم
  1. مجار التيامت لالحماية االجتماعية

يتمتر، المجلرو الشرعا  الالرد  رمجملعرة  2 :صبالحياتها فبي مجبال حمايبة البيئبة-رابعا
يشررإ  علررت  ت  مررت قرراءلت الالديررة 3 31فدررد ء ررت المررادا  ،مررت ال رربحيات فرر  ت ررا  الاي ررة

  : اللجءة المات ة رال حة لالءظافة لحماية الاي ة.و الشعا  الالد  لجاءا لمت ايءهاالمجل
االت تليخرر، لعليرره تارره  الالديررة علررت حهرر  ال ررحة لالءظافررة العملميررة لالارريما فرر  مجرر

، جمرر، الءهايررات ال ررلرة لءدلهررا الماررتعملة لمعالجتهررا،  رر ى الميررا  الميررا  ال ررالحة للشرر  
ليررررة لالماااررررات ، الحهرررراظ علررررت  ررررحة اسالمإافحررررة ءلاقرررر  اسمرررر ان المتءدلررررة لمعالجتهررررا

، لالعمررررر  علرررررت تحاررررريت اإل رررررا  المعيشررررر  للارررررإات مرررررت اررررربر تهي رررررة المارررررتعملة للجمهرررررل 
 4 ت قية لالشلا ئ. ياءة فيالات الل  للي، العتاد الحي    المااحات الاي ال

 في المجال المالي واالقتصادي:-خامسا
مررت الدرراءلت  180يتررللت المجلررو الشررعا  الالررد   ردررا للمررادا : مبباليالفببي المجببال -1
الالديرة ارلال الميياءيرة اسلليرة قار   اءليا الم رادقة علرت ميياءيرة المتعل  رالالدية 11/10 ق :

                                                 

 .138، ص 2013الجيا  ، ،دا  هلمهفي الجمائر وبريطانيا وفرنسا،  اإلدارة المحلية وتطبيقاتهاإمار جغب : -1 
المتيررمت حمايررة  ،19/07/2003المررا   فرر :  03/10مررت الدرراءلت  قرر :  03ي ررة فرر  المررادا عرر ى المشرر ع الجيا رر   الا-2
" تتكببون البيئببة مببن المببوارد الطبيعيببة الالحيويببة  :، علررت  ت43لاي ررة فرر  ت ررا  التءميررة الماررتدامة، الج خرردا ال اررمية عررددا

، وأشبكال تفاعبل هبذه حيوان بما في ذلأ التبراث البوراثيوالحيوية كالهواء والجو والماء واألرع وباطن األرع والنبات وال
 لللته ي       حلر تع خا حماية الاي ة اءظ  إ  مت: وكذا األماكن والمناظر والمعالم الطبيعية".الموارد، 
  :39، ص2002، مءشأا المعا ى، اإلاإءد خة، م ر ، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعةماجد  اا  الحلل 

 لما رعدها.
  ،لهءيررة لل راعررة لالءشرر ، الدرراه ا، م رر ، ، الماااررة ا-دراسببة مقارنببة–جببرائم تلببوث البيئببة فرر    رراله الهرر خا

 .29ص
  :2003، المءظمة الع  ية للتءمية اإلدا خة، الداه ا، م ر ، -المرادئ لالمما اات-، اإلدارة البيئيةحمد   اله ،

 .5ص
 ااا .م ج،  11/10 :اءلت  ق مت الد 31المادا -3 
 .94، ص الجيا  ، دا  هلمة،دور الجماعات المحلية في حماية البيئة:  حمد ل ح -4 



 الوسائل البشرية كآلية لتسيير الشؤون اإلقليمية                            الفصل األول 

 
49 

جررلات مررت الاررءة  15  تررل   مررت الاررءة الارراردة للاررءة المعءيررة  ل الميياءيررة اإليررافية قارر   31
 .ت المالية مادا رمادا لرارا ارا عتماداعلت اال المعءية لتت  الم ادقة

، لمرا يبحر  فر  المردا اساير ا لدللة هر  مرت تردع  الالرديات ماليرالاء  عت الايات  ت ا
ممرا فر ن علرت الدللرة ير ل ا التردا   ،الالديات تعراء  مرت ظراه ا الرديلت   ت عددا إاي ا مت

تلررت تح ررال الالررديات لجرر د ديلءهررا  مررت  جرر  الت هرر  اهررلا الملررا حيررت ررراد ت ليا ا الدااليررة
 1 .حا   ايعتها لع فة الماااات  احرة هل  الماتحدات

اتاررال إر  مرا تر ا  مءااررا لتحدير  دفعرة ءلعيررة  يعهرد للالديرة :فبي المجبال االقتصبادي-2
 ل تجهيرري علررت تقلرري    خايرر، تقامررة    مشرر لع ااررت مال ، 2 فرر  العجلررة االقت ررادية المحليررة

الالديرررة تلرررت الررر    المارررا  للمجلرررو الشرررعا  الالرررد  لفررر     مجرررار حمايرررة الاي رررة لاس ايررر  
الهبحيرررة يلإررر  للالديرررة الديررررا  رإررر  مرررراد ا  ل عمررر  مررررت شرررأءه ت رررلخ  اسءشررر ة االقت ررررادية 

الالديرة الما  ا فر  ا ءامجهرا التءمرل  لإرللك تشرجي، المتعرامليت االقت رادييت ، ل جراي قراءلت 
ت اقت راد  تتمترر، رالشا رية المعءليررةللمجلرو الالرد  تءشررال مااارات عامررة لات  رار،  ، لا 

إررات فرر  هررل  المرردا اسايرر ا تدلررص م رر  هررلا الءررلع مررت الماااررات رحإرر  التلجرره االقت رراد  
 3. الجديد للدللة لت اي  تج الات الال  ة

فررر  معظمهرررا التيامرررات  المبحررر  مرررت اررربر ال ررربحيات الملإلرررة للمجلرررو  ءهرررا ال تعرررد
  لاجرررة التءهيررل للررك  ت الالديررة تتررللت الديررا  اهررا حارر  تمإاءياتهررا اللاتيررة  ل المارراعدات الترر

  4.مت الداءلت الالد  184ل 111ياتشا مت المادا  تددمها الم اله التدءية للدللة لهل ما
 
 
 

                                                 

 .203، ص ، م ج، ااا شرح قانون البلديةعما  اليياى: -1 
 .82، ص م ج، ااا  ،لبلدية في التشريع الجمائري عادر العم ات: ا-2 
 .204، ص ، الم ج، الااا شرح قانون البلدية :عما  اليياى -3 
 .84ص، 2013، م ج، ااا ، اإلدارة المحلية الجمائرية : محمد ال غي  رعل -4 
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 الفرا الثاني
 رئيس المجلس الشعبي البلدي صالحيات

يمررا و   رريو المجلررو الشررعا  الالررد  مجملعررة مررت  الحاررت للالديررةفرر  ت ررا  التارريي  
، فتا ا يإرلت يتمت، رااليدلا  اللظيه  حيت ،ال بحيات الماللة له رملج  ء لص قاءلءية

 :فيما يل  ال بحيات، لاءا ي هل  للالدية لتا ا  ا خ مم ب للدللةمم   
 :للبلدية ه ممثالرئيس المجلس الشعبي البلدي بصفت صالحيات-أوال

اات ا رات  ااارية ة الالرد  ر رهته ممر ب للالديرة  ب ريما و   يو المجلو الشرعا  
 .،   ااة المجلو الشعا  الالد ، لتلل  الهي ة التءهيلية للمجلوله  تم ي  الالدية

اررر  : يم ررر    ررريو المجلرررو الشرررعا  الالرررد  الالديرررة فررر  جميررر، الم اتمثيبببل البلديبببة-1
، ليدررل   عمررار الحيرراا المديءررة لاإلدا خررة فرر  إرر ، إمررا يم لهررا ال اررميةالتشرر خهية لالتظرراه ات 

الالررررد  لراارررر  الالديررررة اجميرررر، الت رررر فات الاا ررررة  المجلررررو تحررررت  قارررررة المجلررررو   رررريو
دا تهررارالمحافظررة علررت اسمرربك لالحدررلق الم  82المررادا ، لء ررت إلءررة للممتل ررات الالديررة لا 
تدا ا  الت ر فات م ر : التداير  راار  الدللرة للحارااها، مت قاءلت الالدية علت مجملعرة مرت

 1 .ت ل  مالية الالدية لاي ها إيهية مداايلها لاسم  ر  ى الءهدات لمتارعة
 :مررت قرراءلت الالديررة علررت  ءرره 2 79ء ررت المررادا : بي البلببديرئاسببة المجلببس الشببع-2

 الصفة :، وبهذه جلس الشعبي البلدي"يرأس رئيس المجلس الشعبي البلدي، الم
 ،عليه المسائل الخاضعة الختصاصاتهيستدعي ويعرع -
 .يعد مشروا جدول أعمال الدورات ويترأسها"-
ليدرل    ريو المجلرو الشرعا  الالرد  فر  هرل  الحالرة  :تولي رئاسة الهيئة التنفيذيبة-3
 3رما يل : 
  .عت ليعية الالدية خءا ه ، ل ياتدع  المجلو لعدد دل اته، لخءا  العم  دااله-

                                                 

 .144، ص ، م ج، ااا اإلدارة المحلية وتطبيقاتهاإمار جغب :  -1 
 .م ج، ااا  ،11/10مت الداءلت  ق :  79المادا  -2 
3

 .120، صااا م ج، ، الجمائري  مكانة الجماعات المحلية في النظام اإلداري  :اماعي  ف خجاتت -
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 .ر الدل ات لخت  اها لخدي  الءداايعد مش لع جدلر  عما-
 يءهل مدالالت المجلو الشعا  الالد  لي ل،  عيال  علت للك.-
 . ، ليدت   ءلا  المجلو لاللجات ليع يها للم ادقةيعد مش لع الميياءية-

لعليرره فررإت   رريو المجلررو الشررعا  الالررد  راعترررا   ممرر ب للالديررة يدرر، علررت عاتدرره     
مهمة تاريي  الالديرة لفدرا لمرا هرل مدر   قاءلءرا راتارال جمير، اإلجر الات البيمرة التر  تيرمت 

 الهعار للالدية.الحات ل التايي  
  ممر ب راعتررا   رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثال للدولبة: صالحيات-ثانيا

، لا دا لرررو الشرررعا  الالرررد  ر ررربحيات لاارررعة، يتمتررر،   ررريو المجللدللرررة فررر  تقلررري  الالديرررة
 :لتتعل  رمجاالت متعددا مءهارالداءلت الالد  لالعديد مت الء لص الداءلءية اسا خ 

تشررإ  مجملعررة المعللمررات المتعلدررة اررلالدا ليلا  للفرراا المررلا ت  :الحالببة المدنيببة-أ
حالتررره المدءيرررة التررر  تت هررر  رمهمرررة الجمررر، لاالحتهررراظ اهرررا الم رررلحة الالديرررة حاررر  الشررر لط 

 1لاإلج الات المحددا ف  قاءلت الحالة المدءية. 
ءلارره ن سحرد ،  ل ررالتهليالمدءيرة التر  تاللره الديرا  اءهارهلل  يو  هة يارط الحالة ل 

 2 : ل الملظا رالالدية
 خحات اللالدات لاليلا  لاللفيات                                          ااتب  ت   -
 .الديا ية ف  اج  الحالة المدءية لإلا تاجي  الل ا   لاسحإا -
 الت دي  رالم اردة علت إ  ءااة ل يدة اتددي  الءااة اس لية مءها.-
 الااص رالد   م، مل د  العدد.تلد  تلت اليلا  -

ليما و   يو المجلو الشعا  الالد  هل  ال بحيات تحت  قارة الءا   العا ، للهرلا 
 رربع عليهرا فرر  ت الحالرة المدءيرة ارربر الارءة لاالاساير  الحر  فرر  رارط  قااترره علرت اررجب

   لقرت شررال، لفرر  ءهايتهرا عءررد تيررداع الءارراة ال اءيرة مررت تلررك العدررلد مرت قارر  يررارط الحالررة 

                                                 

 .57، ص2014الهدخ، الجيا  ،  ، دا معالم تسيير شؤون البلديةعاد اللها  ات اليياى: -1 
 ، م ج، ااا .11/10مت الداءلت  ق :  86المادا -2 
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المدءيررررة. ليحرررر   الءا رررر  العررررا  محيرررر ا يارررريت فيهررررا ليرررر، هررررل  الاررررجبت لمرررردخ م اردتهررررا 
لألليررراع الداءلءيرررة المعمرررلر اهرررا، لت ارررت الماالهرررات المإتشرررهة فررر  حرررار لجلدهرررا، لمرررت  ررر  

 1اتلقي، العدلرات المءاارة علت يارط الحالة المدءية.  الم الرة
ارط الشرر  ة يتمترر،   رريو المجلررو الشررعا  الالررد  ر ررهة يرر الشببرطة القضببائية:- 
يهرا فر  قراءلت ، تل يتللت اهل  ال هة تءهيل لالديا  اجمير، اإلجر الات المء رلص علالديا ية

ش اى الءيارة ، تحت الاإلج الات الجيا ية  : العامة، لله ف  للك ة اللال  لا 
تترر، المجرر ميت لالدرررن علرريه  لتح خر  محايرر  اررللك لالعمرر  علرت الحهرراظ علررت معررال  
تبفهرررررا لتدرررررديمها للإيررررر  الجمهل خرررررة لاي هرررررا مرررررت المهرررررا   الج خمرررررة لاسدلرررررة قاررررر  ااتها هرررررا لا 

  2. المء لص عليها يمت قاءلت اإلج الات الجيا ية
ت إاءرررت هرررل   المهمرررة معتررر ى اهرررا ل اارررال المجرررالو ايررر   ت مرررا يبحررر   ءررره حترررت لا 

الشعاية الالدية قاءلءا، اي   ت اللاق،   ات عد  قيامه  اهرا تال فر  حراالت ءراد ا جردا، هرلا مرا 
دفررر، ررررالرعن للدرررلر  ءررره ال ماررر   إلارررءاد هرررل  المهمرررة لهررر  إرررلت  ت  ايعرررة مهرررامه  تدا خرررة 

متعلر  رمارد  اله ر  اريت الارل ات رالد جة اسللرت إمرا  ت هرلا يعرد ماالهرا للمارد  الدارتل   ال
 3لااتدبلية الال ة الديا ية. 

يد رررد راليررررط اإلدا   مجمرررلع التررردابت  الشبببرطة اإلداريبببة )الضببببط اإلداري(:-ج
 4لألشااص العامليت المإلهيت اتءهيل اسءظمة لالحهاظ علت الءظا  العا . الماللة اإلدا خة

ارررل ات الشررر  ة  ل اليررررط اإلدا   راعتررررا   ارررل ة مرررت ، ل فررر  ت رررا  تم يلررره للدللرررة
  :ما يل تم    اااا فيلالم لالد  المحافظة علت الءظا  العا يتللت   يو المجلو الشعا  ا

                                                 

 .132، م ج، ااا ، صستقاللية والرقابةالجماعات اإلقليمية بين االالحاءة  اات : -1 
 .95، ص ، م ج، ااا شرح قانون البلديةعبل الديت عش :  -2 
 .135، ص ، م ج، ااا اإلستقاللية والرقابةالجماعات اإلقليمية بين الحاءة  اات :  -3 
، 1، ديلات الم العات الجامعية، ط: محاضرات في المؤسسات اإلدارية ترجمة لمحمد عر  صاصيال حمد محيل-4 

 .401، ص 2006الجيا  ، 
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ة رحمايرررة   لا  الءررراو اتارررال اإلجررر الات ال هيلرررر لللررركالحفبببال علبببى األمبببن العبببام: -
 لإ  ما مت شأءه المااو رالءظا  العا  لءلإ :لممتل اته ، 

 الدلاءيت علت تقلي  الالدية. تاليغ لتءهيل-
 الاه  علت حات تءهيل التدااي  االحتيا ية، لاللقاية لالتدا  ف  مجار اإلاعاى.-
اتارررال إافرررة االحتيا رررات اليررر ل خة لإررر  التررردااي  اللقا يرررة ليرررمات لاررربمة حمايرررة -

فرر  اسمررا ت العملميررة الترر  يمإررت  ت تحرردت فيهررا إا  ررة  ل حررادت، اسشررااص لالممتل ررات 
التر  تدتيريها الظر لى ف  حالة الا   الجاري  اللشريك يرأم  الر  يو اتءهيرل تردااي  اسمرت ل 

 ليعل  اللال  اللك فل ا.
يررأم  اهررد  الجررد ات لالاءايررات لالعمررا ات اآليلررة للارردلط مرر، احترر ا  التشرر خ، لالتءظرري  -

 المعملر ره.
  ريو المجلرو الشرعا  ف  حالة إا  ة  ايعية  ل ت ءلللجية علرت تقلري  الالديرة يرأم  -

الالد  اتهعي  الما ط الالرد  لتءظري  اإلارعافات لفدرا للتشر خ، المعمرلر رره، ليمإءره تاراي  
 اسشااص لالممتل ات.

التأ د مت الحهاظ علت الءظا  العا  ف  إ  اسما ت العملمية الت  تج خ فيهرا تجمر، -
 ا.اسشااص لمعاقرة إ  مااو رالاإيءة العملمية لإ  عم  يا  اه

يررمات يرررط الجءررا ي لالمدرراا   ردررا للعررادات، حيررت يتررللت   رريو المجلررو الشررعا  -
مرر، تررلفي  الظرر لى المب مررة لاحترر ا  اسعرر اى لالمعتدرردات الالررد  هررل  المهمررة عررت   خرر  

 1الم ردة ف  الالد دلت تمييي راا  ع ق  ل ديت.
اتاررال الترردااي  اللقا يررة لالترر  مررت شررأءها مءرر،  لمررادا : حة العامببةالحفببال علببى الصبب-

مررلاد االاررتهب ية المع ليررة ، م رر  الارره  علررت ءظافررة الاءتشررا  اسل  ررة لاسمرر ان المعديررة
 2، لت هي  ميا  الش  .للاي،

                                                 

 .133،134، ص ، م ج، ااا الجماعات اإلقليمية بين اإلستقاللية والرقابةالحاءة  اات :  -1 
 .95 ، ص، م ج، ااا اإلدارة المحلية الجمائرية ال غي  رعل :محمد  -2 
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ليد ررد اررللك اتاررال اإلجرر الات لالدرر ا ات الترر  تررلف  : الحفببال علببى السببكينة العامببة-
اررتعمار مإارر ات ال ررلت اا ررة ، م رر  تءظرري  ااحررة لالهرردللجمهررل  ال مأءيءررة لال  للاررإات لال

 .راللي 
لفررر  مما ارررته ل ررربحياته فررر  مجرررار اليررررط اإلدا   يإرررلت الررر  يو تحرررت الارررل ة   

 . ال  ااية لللال 
شر  ة الالديرة المليرلعة تحرت  ت يارتعيت فر  للرك اهي رة ال ةالديرقاءلت الإما الله   
 1 .الش  ة  ل الد ك الل ء  تقليميا ،  ل ي ل  تدا  إ  مت قلاتال ته

لراعترررا    رريو المجلررو الشررعا  الالررد  ممرر ب للدللررة يدررل  تحررت اررل ة الررلال  رإرر  
تجرر ال يهرردى تلررت الحهرراظ علررت الءظررا  العررا  لمءهررا الارره  علررت احترر ا  المدرراييو لالتعليمررات 

 2ف  مجار التعمي .
تارعررررة تءهيررررل للدللررررة يإلررررا الرررر  يو رم راعترررررا   ممرررر ب :تنفيببببذ القببببوانين والتنظيمببببات-

، لالدرر ا ات التءظيميررة الليا خررة عارر  قرر ا ات الدررلاءيت لالتءظيمررات: الم اارري  ال  ااررية لالتءهيليررة
  3.الالدية

ا تم ريب ايت  بحيات ال  يو الت  يدل  اها تم يب للالدية لتلك الت  يدل  اهر لللتمييي
 :للدللة فلا د ءلإ  مءها

الر  يو التر  يدررل  مررا قرد يت تر  عرت ت ر فات  تتحمر  الالديرة :ليةمبن حيبث المسبؤو -
، ايءما تتحم  الدللة المااللية عما قد يءج  مت  ي ا  عرت ت ر فات الر  يو اها تم يب لها

 .يدل  اها تم يب للدللة للحاااهاالت  
يم رر  الالديررة يايرر، الرر  يو ل قارررة  ل ل رراية تدا خررة مررت  حيءمررا: مببن حيببث الرقابببة-
 اللال .   ى

                                                 

 .95م ج، ااا ، صاإلدارة المحلية الجمائرية، محمد ال غي  رعل ،  -1 
الجيا رر ،  ،1ط ، جاررل  للءشرر  لالتليخرر،،صببالحيات رئببيس المجلببس الشببعبي البلببدي فببي مجببال العمببرانعياررت مهرريلر: -2
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، فإءررره يايررر،  ررربحيات المءل رررة رررره إمم ررر  للدللرررة مرررا حيءمرررا يمرررا و الررر  يو ال  
  1. للال ة ال  ااية لالل اية اإلدا خة

ياه    يو المجلو الشرعا  الالرد  علرت لير، لف  ت ا  تحايت الادمة العملمية  
 مارتلخ الالديرةالم اله لالمااارات العملميرة الالديرة لحارت اري ها. إمرا يم ر  الدللرة علرت 

ل هل  ال هة يإلا علت الا لص رالاه  علت احت ا  لت اير  التشر خ، لالتءظري  المعمرلر 
 اهما.

لرحإ  ال بحيات الت  يتمت، اهرا، لرمرا  ت المرلا ت يشرإ  م إري اهتمرا  الدللرة التر  
تدا  لتشيد لادمته مت ابر جهايها اإلدا  ، فعلت   يو المجلو الشرعا  الالرد   ت يرءظ  
جلارررات دل خرررة الارررتدرار المرررلا ءيت ر  خدرررة مراشررر ا لشا رررية رغررر ن االارررتماع لمشرررا   

يجررراد حلرررلر لهرررا فررر  ت رررا  ت ارررال ادمرررة عملميرررة  ااارررها الءياهرررة لالماررراللية  المرررلا ءيت لا 
ل دافررة الحررلا . لسجرر  تع ررال م ررداقية إاملررة لهررل  االاررتدراالت، يءرغرر  التديررد ررراإلج الات 

 التءظيمية التالية:
 تشايص االءشغار الم  ل .-
 اله   فيه مت ابر االاتدرار  ل رعد لقت معدلر.-
 2لف  إ  الحاالت يءرغ  تلجيه  دا إتاايا للمشت   اا لص قييته.-

 المطل  الثاني
 الوالية صالحيات

حيرت مءحهرا  ،تءلعرة محرددا رملجر  قراءلت اللاليرةتتمت، اللالية راات ا ات متعرددا لم
الداءلت  بحيات لااعة ف  شتت المجاالت الت  تاص اللالية حيت تهدى مرت ابلهرا تلرت 

،  ر   الهر ع اسلر(المجلو الشرعا  الرلال    بحيات لعليه اءايت  تلاية حاجيات الملا ءيت.
 . اله ع ال اء ( اللال ل بحيات ءت  ق 

                                                 

 .96، ص2013، الجيا  ، ،للءش  لالتليخدا  العلل   ،القانون اإلداري د ال غي  رعل : محم-1 
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 الفرا األول
 .المجلس الشعبي الوالئي صالحيات

 101تلررت  73اررص قرراءلت اللاليررة ل رربحيات المجلررو الشررعا  الررلال   المررلاد مررت   
مررادا لهررل مررا يرردر علررت االات ا ررات اللااررعة لهررلا المجلررو لالترر  ال شررك  29رمررا يم رر  

ح رر  اات ا ررات ، لعليرره يمإررت 1 تعرريي مإاءررة الاررل ة الشررعاية فرر  تارريي  شررالت اإلقلرري 
 :هلا المجلو إما يل 

يترردالر المجلررو الشررعا  الررلال   فرر  مجرراالت فببي مجببال االختصاصببات العامببة: -أوال
 :له  12/07مت قاءلت اللالية  77ا عدا ل د لإ ها ف  الماد

 ال حة العملمية لحماية ال هللة لاسشااص لل  االحتياجات الاا ة.-
 الاياحة.-
 اإلعب  لاالت ار.-
 الت  ية لالتعلي  العال  لالت لخت.-
 لال خاية لالتشغي . الشرا -
 الاإت لالتعمي  لتهي ة تقلي  اللالية.-
 الهبحة لال   لالغارات.-
 الهيا   الداعدية لاالقت ادية.-
 التيامت ايت الالديات.-
 الت ات ال داف  الماد  لاي  الماد  لالتا خا .-
 حماية الاي ة.-
 التءمية االقت ادية لاالجتماعية لال دافية.-
 . الءلعية المحلية ت قية الماهبت-
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 يعرد المجلرو الشرعا  الرلال   في مجال التنمية االقتصبادية والهياكبل القاعديبة:-ثانيا
، يارريت مررت ابلرره اسهررداى لالارر اما مررت  رر ى الدللررة ما ررط التءميررة علررت المرردخ المتلاررط

 ، لخءرراقا المجلررو الشررعا  الررلال   ما ررطالدللررة لالارر اما الالديررة للتءميررةفرر  ت ررا  مشررا خ، 
  1. التءمية لخاد  اقت احات رشأءه

مررت ءهرررو الدرراءلت  عرررب   81ل هرردى تهعيرر  ما  رررات التءميررة المحليررة ء رررت المررادا 
علررررت تءشررررال اءررررك معللمررررات يجمرررر، إرررر  الد ااررررات لالمعللمررررات لاإلح ررررالات االقت ررررادية 

م اررررة م ت ررري ل ررر  ما رررط تءمرررل  محلررر .  اللاليرررة لت رررلت ر لاالجتماعيرررة لالاي يرررة التررر  تارررص
 ليمرررت لات المرررادا اللاليرررة مرررت ليررر، جررردلر ارررءل  ياررريت الءترررا ا المح ررر  عليهرررا فررر  إررر  
  2.الد اعات لحاا  معدالت تملخ  إ  ق اع لهلا ال شك ياد  قلاعد التايي  االقت اد 

 :عا  اللال  لخراد  المجلو الش
ها ، لالماررالك اللال يررة لا عررادا ت ررءيهترط رررال  ق مررت حيررت  شررغار تهي تهررارإرر  مررا يرر  -

لرلا فياررءد للمجلرو الشرعا  الررلال   دل ا تحهييخرا للءشرراط    ت را  التءظرري  الجرا   رره العمرر فر
ت االقت راد  لالاررتجب  الماررت م خت اتهي رة مررا يليرر  مررت ظر لى الارريما الهيا رر  الداعديررة 

  3. ، لفدا لل  لا لتلفي ا لمءا  دفعا لعجلة التءمية االقت ادية
يدرل  المجلرو الشرعا  الرلال   فر  مجرار الهبحرة رإر   :في مجال الفالحة والبري -ثالثا

، هبحيررة لالتهي ررة لالتجهيرري ال خهرر اسعمررار الترر  تاررتهدى حمايررة لتلارري، لت قيررة اس ايرر  ال
ت رررار مررر، الجهرررات المعءيرررة رإررر  اسعمرررار الملجهرررة لتءميرررة لحمايرررة الإمرررا يرررراد  المجلرررو را

، لياررراه  المجلرررو الشرررعا  لا  ررربحهاالتشرررجي  لحمايرررة الت  رررة  اسمررربك الغاايرررة فررر  مجرررار
مجررار ال ررحة الحيلاءيررة  الررلال    ييررا فرر  ت ررلخ  إرر   عمررار اللقايررة لمإافحررة اسل  ررة فرر 

 .لالءراتية

                                                 
  م ج، ااا .، 12/07: مت الداءلت  ق  80المادا -1
 .232، ص ، م ج، ااا شرح قانون الواليةعما  اليياى: -2 
 .124ص  ،ااا م ج،  ،: مكانة الجماعات المحلية في النظام اإلداري الجمائري اماعي  ف خجاتت-3 
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، علررت تءميررة الرر   المتلاررط لال ررغي  يعمرر  المجلررو الشررعا  الررلال   فرر  مجررار الرر   
الحة للشررر   لالت هيررر  لياررراعد تدءيرررا لماليرررا الرررديات اللاليرررة فررر  مشرررا خ، التررريلد رالميرررا  ال ررر

  1. لا عادا ااتعمار الميا  الت  تتجالي اإل ا  اإلقليم  للالديات
 2 :يما و المجلو مهاما إ ي ا ءلإ  مءها :في المجال والثقافي والسياحي-رابعا
ت قيرة التشرغي  رالتشرال  مر، الالرديات  ل  المجلو الشرعا  الرلال   فر  ار اما مااهمة-

 .ت قيتهاالمتعامليت االقت ادييت لالايما تجا  الشرا   ل المءا   الم اد 
يترررللت المجلرررو تءجررراي الهيا ررر  ال رررحية التررر  تتجرررالي قرررد ات الالديرررة لياررره  علرررت -

 ت اي  تدااي  اللقاية ال حية.
الالديرة علرت مارتلخ تر ا  اللاليرة فر  يااه  المجلو رالتءاي  مر، المجرالو الشرعاية -

  ، لحمايرة اسل ء  للرتحإ  فر  الءمرل الرديمغ اف إ  ءشاط اجتماع  اهدى تءهيل الا ءراما الر
، لاهتمررا  المءتاارريت رالجلاءرر  االجتماعيررة يرراد  لتدليررة لال هرر  للل  االحتياجررات الاا ررة

 ال  .العبقة ايت اإات المء دة لالمءتاايت داا  المجلو الشعا  الل 
 يااه  المجلو ف  ت قية الت ات ال داف  لالهء  لالتا خا .-
 .دا ت الاياحية علت ماتلخ اللاليةيااه  المجلو علت حماية الد-

  الماراهمة فر  اءجراي يمإرت للمجلرو الشرعا  الرلال  :في المجبال االجتمباعي-خامسا
تأهيرر  الحظيرر ا العدا خررة  ، إمررا يمإررت لرره المارراهمة فرر  عمليررات تحديررد لا عرراداارر اما الاررإت

، لإررررلا الحهرررراظ علررررت ال ررررار، المعمررررا   ت ليمإءرررره  ييررررا المارررراهمة رالتءارررري  مرررر، الماءيررررة
الالرررديات لالم ررراله التدءيرررة المعءيرررة فررر  اررر اما الديرررال علرررت الارررإت الهرررا لايررر  ال رررح  

  3.لمحا  ته
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المشر ع ءجرد  ت  12/07ررال جلع تلرت قراءلت اللاليرة  في مجبال حمايبة البيئبة:-سادسا
فدرد ء رت ، ءلء مءه للمجلو الشعا  اللال   مجملعة مت ال بحيات تما و ف  ت ا  قرا

"يشبكل المجلبس الشبعبي البوالئي مبن ببين  :علرت  ءره 12/07مرت قراءلت اللاليرة  33المادا 
أعضائه لجانبا دائمبة للمسبائل التابعبة لمجبال اختصاصباته والسبيما المتعلقبة ... بالصبحة 

 لبيئة ...".والنظافة وحماية ا
مررت ءهررو الدرراءلت تلررت تءشررال اءررك معللمررات علررت ماررتلخ إرر   81 إمررا  شررا ت المررادا

 .ماعية لالاي يةلالية يجم، الد ااات لالمعللمات لاإلح ا يات االقت ادية لاالجت
، لتهي ررة العم اءيررة لم اقرررة ت ايدررهليشررا ك المجلررو الشررعا  الررلال   فرر  تحديررد ما ررط ا

اياارررة هررريا اللاليرررة فررر    رررا  التلجيهرررات لاسهرررداى التررر   ارررمتها اللالرررل  تترررللت تعرررداد   ج
، إمررا يتررللت المجلررو الشررعا  الررلال   تدرردي  إرر  االقت احررات الترر  ة للتهي ررة العم اءيررةيررءالل 

 1 .ت ه  ما  ات التءمية ف  اللالية لالمحافظة علت الاي ة
رالت ررلخت علررت ميياءيررة    يدررل  المجلررو الشررعا  الررلال :فببي المجببال المببالي-بعاسببا
ة الماليررة الترر    تررل   مررت الاررء 31، لخجرر   ت ي ررلت علررت الميياءيررة اإليررافية قارر  اللاليررة

جرلات مرت الارءة الملاليرة التر   15، لي لت علت الميياءية اإليافية قا  تاا  اءة تءهيلها
  2. ت ا  ابلها

 :الدلر  ءه عا  اللال   فإءه يمإتلمت ابر د ااة اات ا ات المجلو الش 
الشعا  اللال   هي رة ات رار اريت اإلدا ا الم إيخرة لاإلدا ا المحليرة للرك  يشإ  المجلو

يقبدم المجلبس الشبعبي البوالئي اآلراء " :مت قاءلت اللاليرة ترءص علرت مرا يلر  79 ت المادا 
التي تقتضيها القوانين والتنظيمات ويمكنه أن يقدم االقتراحات ويببدي المالحظبات فبي كبل 

 .( يوما"30في أجل أقصاه ثالثون ) يخص شؤون الوالية إلى الومير المختص وذلأ ما

                                                 
   لالماراللية تا رص الءشراط اإلدا ،    لحرة دإترل ا  فر  الحدرلق،الحمايبة اإلداريبة للبيئبة فبي الجمائبر:  ميءة  خحراء -1

 .121ص  ،2015/2016الحدلق، جامعة راإ ا،  ، إليةاإلدا خة
 .200، ص ، م ج، ااا اإلداري القانون ف خدا ق ي  ميخاء : -2 
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يتميي تردا  اللاليرة رال رار، المإمر  للظيهرة الالديرة للرك  ت العديرد مرت  حإرا  قراءلت   
اللاليررررة المتعلدررررة راات ا ررررات المجلررررو الشررررعا  الررررلال   تررررءص علررررت  ت ترررردا  المجلررررو 
الشعا  اللال   يإلت ف  حالة تجرالي الءشراط لم را  اإلقليمر  للالرديات  ل لدرد اتها إمرا لهرا 

  1. شال ا م، الالديات  ل دعما لها ت تتدا  تءايدا لت
 الفرا الثاني

 الوالي صالحيات
لمههرررل   ءشررري ، ارررلى ال ررربحيات التررر  يتمتررر، اهرررا الرررلال قاررر  الت ررر ق لالارررلن فررر  

 ،    ءت  ق تلت ال بحيات الممءلحة له قاءلءا   اءيا(.اللال    لال(
، ءظرررا  اإلدا ا المحليرررة الجيا  خرررة يحتررر  الرررلال  مإاءرررة متميررريا فررر  :مفهبببوم البببوالي-أوال

، لررررال ا  مرررت المإاءرررة  ة الم إيخرررة لالجماعرررات اإلقليميرررةحيرررت يعرررد حلدرررة ل ررر  اررريت الارررل
ايررر   ءررره يمإرررت  ت ءع فررره ،   الدررراءلت الجيا ررر   مههرررل  للرررلال المهمرررة للرررلال  فإءررره لررر  يررر د فررر

:" ترررءص علرررت  ت المتعلررر  راللاليرررة التررر  12/07:مرررت الدررراءلت  قررر  110اء بقررا مرررت المرررادا 
 04إمرا  شررا ت المررادا البوالي ممثببل الدولببة علببى مسببتوى الواليببة وهببو مفببوع الحكومببة". 

لالمحرررررردد سحإررررررا  الدرررررراءلت اسااارررررر  الارررررراص  2 90/230 :مررررررت الم اررررررل  التءهيررررررل   قرررررر 
،  ت الررلال  هررل مم رر  الدللررة اإلدا ا المحليررة المعرردر لالمررتم  رالمءا ر  لاللظررا ا العليررا فرر 

 الحإلمة ف  اللالية.لمءدل  
يررافة تلررت للررك هءرراك رعررن التع خهررات الهدهيررة الترر  حال  لررت تع ررال تع خررا للررلال  لا 

، فهرل مءردل  الحإلمرة لدة االت ار اريت الارل ة الم إيخرةالدا د اإلدا   لللالية لحل م    ءه:
 3 لالمم   المراش  لجمي، اللي الل.

 ، ل  ق تءهال مهامه.يل  تلت إيهية تعييت اللال  لعليه اءت  ق فيما

                                                 
   .86،87 ، صم ج، ااا  ،الوالية في القانون اإلداري الجمائري : محمد ال غي  رعل -1
المحدد سحإا  الداءلء  اسااا  الاراص  1990يلليل  25، الما   ف  90/230مت الم ال  التءهيل   ق :  04مادا ال-2
  .1990لاءة  31عدد . .   .،  مءا   العليا ف  اإلدا ا المحليةرال
 .176، ص 1982، ، الجيا  2ط، ديلات الم العات الجامعية، اإلدارة المحلية المقارنة: حايت م  هت حايت-3 
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راللاليرة ااتردال  مت ابر اارتد ال الء رلص الداءلءيرة المتعلدرة :كيفية تعيين الوالي-1
   لر  يت ر ق ءجد  ت المش ع الجيا  12/07تلت ااية الداءلت  ق   69/38 :مت الداءلت  ق 

اسارو ترال  فرإت ال، لرالمء ر  تدلردشر لط الم للررة للال لرلال اتلت الجاء  الاراص اتعيريت 
 .الداتل  لالرعن اآلا  ف  التءظي تعييت اللالا ءجد رعيها ف  لاليلارط الداءلءية ل 

 ،يعرد مء ر  الرلال  مرت المءا ر  الحااارة فر  الدللرة: الجهة المختصة بالتعيين-أ
، لهررلا لفدررا لمررا جررال فرر  ت فيهررا لرر  يو الجمهل خررة دلت اررلا لررلا يعررلد االات رراص رررالتعيي

:" يعبببين رئبببيس التررر  ء رررت علرررت  ءررره 2016التعررردي  الدارررتل    مرررت 10فدررر ا  92المرررادا 
 :ورية في الوظائم والمهام التاليةالجمه

 الوالة...".-10
، لءظر ا ل رلت ةرراقت ا  مرت ليخر  الداالير لال  يعيت رملج  م ال    اار لعليه فإت ال

 رر  تال مررت إررات فإءرره ال يمإررت  ت يتررللت هررلا المء   مررت المءا رر  الحاااررةمء رر  الررلال
، ل ردررا لهررلا لظيهررة الررلال شررغلت مءا رر  عليررا لهررا ءهررو ءمررط ل ايعررة يرمت ف ررات محررددا 
 " يعين الوالة من بين: :علت  ت  1 90/230مت الم ال  التءهيل   13فدد ء ت المادا 

 ،الكتا  العامون للواليات-
  ،رؤساء الدوائر-

الببوالة خببارج أصببحا  الوظببائم عببداد سببلأ إبالمئببة مببن 5غيببر أنببه يمكببن أن يعببين 
 المنصوص عليها في الفقرة السابقة".

 
 
 
 

                                                 

 .، م ج، ااا 90/230 تءهيل   ق :مت الم ال  ال 13المادا -1 
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فإت مء   اللال  مت المءا   الاامية ف  الدللة للهلا فدد عمر  المشر ع علرت  لعليه
االهتمررا  اتءظرري  جميرر، الجلاءرر  المتعلدررة رالمء رر  اررلال مررت الءاحيررة الشررإلية  ل اللظيهيررة، 

 1لتحديد ماتلا الش لط لالملا هات المتعلدة رالاللة ال امية لللالا ل ااال الدلا  .
 :ءه لش لط عامة ل ا خ اا ةاي، اللال  عءد تعييي شروط تعيين الوالي:- 
 :لال  فيما يل : تتم   الش لط العامة لتعييت الالشروط العامة-1 
، فدررد شرر ط  ااارر  لتدلررد م رر  هررل  اللظررا ايعتارر  شرر ط الجءاررية شببرط الجنسببية: -

المتيررمت الدرراءلت اسااارر  لللظيهررة العملميررة  2 06/03مررت اسمرر   قرر   75ء ررت المررادا 
 .مت المااهمة ف  الحياا الايااية علت هلا الش ط راعترا   ش ط ي ل   ُيمإت الملا ت

الارررد  ت يتمتررر، إررر  فررر د  التمتبببع ببببالحقوق المدنيبببة والسياسبببية والسبببيرة الحسبببنة:-
مررا لرر  يإررت قررد  ررد  ، فهرر  حدررلق ل رريدة ررراله د المدءيررة لالايااررية لتدلررد اللظررا ارررالحدلق 

 ف  حده حإ  قيا   يدي  رح ماءها مءه.
مررت  13إمرا يجرر   ت يتمترر، الهرر د رالارري ا الحاررءة لفر  هررلا اإل ررا  فدررد ء ررت المررادا 

المحدد لحدلق العمار الليت يما الت لظا ا عليا ف  الدللرة  3 90/226الم ال  التءهيل  
يفببة عليببا أن يتحلببى ولببو خببارج "يجبب  علببى العامببل الببذي يمببارس وظللاجررراته  علررت  ءرره :

ممارسببة مهامببه بسببلوأ يناسبب  أهميببة تلببأ المهببام وعليببه أن يمتنببع عببن أي موقببم مببن 
 .يشوه كرامة المهمة المسندة إليه"شأنه أن 

                                                 
  اج،: للته ي       -1

ي ترديها الرلالا ل اارال الردلا  ،  . . .  العردد يحردت ارلال اا رة  1983  ترل    29ما   فر   495-83* م ال   ق  
 .1983ءلفما   01ال اد  ف   45

 57يتيررمت الملافدررة علررت الاررلر ال اررمية للررلالا ل ااررال الرردلا  ،  . . .  العرردد  1984  تررل    02* مدرر   مررا   فرر  
 .1994ءلفما   14ال اد  ف  

، لدررررراءلت اساااررررر  لللظيهرررررة العملميرررررةالمتيرررررمت ا ،15/07/2006المرررررا   فررررر :  06/03:مرررررت اسمررررر   قررررر  75المررررادا -2
   معدر لمتم (. 16/07/2006، ال اد ا اتا خي 46 . . . ، عدد 

يما اررلت  ، المحرردد لحدررلق العمررار الررليت25/07/1990المررا   فرر :  90/226: مررت الم اررل  التءهيررل   قرر  13مررادا ال-3
  1990لاءة  31لاجراته   . . .  عددلظا ا عليا ف  الدللة ل 
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 18ححي الدايؾن اسااا  للؾعيهة العرؾيية فإن   ط الحرؽ  دردا   : شرط الدؽ-
، الرعدررؾر  ن خزدررري لالررر   هرررل  الحرررؽ للارررؽ يرررؽ ايررر 1اررزة إثرررد  ايرررت لبلبثررراق رالؾعيهررة

حيررررت  ن يزدرررري الررررؾال   خررررب ط الجارررر ا لالباررررؾخؽ العررررال  اللررررلان ال  أتيرررران تال رالبثدرررري  
 لحزؾات عدخدا.

 عررد  رر ط الجديررة الؾطزيررة يررؽ الخرر لط الؾاألرري تؾاف هررا لبلبثرراق : الخدمببة الؾطشيببة-
 .ات ذلػ ررؾألي  هااا تدد  لماااالخبؼ تاب ،رالؾعيهة العاية

 تبررأن   ؾيالرب  رره للؾعيهررة العايررة ردررثة أليرردا : شببرط اللياقببة البدنيببة والرببحية-
 2. لخدؾ   بدد ؼ  هااا طاية إلابات ذلػ يؼ اال  يؽ إ  اسي اض الرعد ةليبربعا رعد  ال

لعليه فإن  ر ط اللياقرة الادييرة  ير  ور لاؼ عزرد تعيريؽ الرؾالا لذلرػ سهريرة الرزدري 
 عاتده. لإلا الرها  الرلداا علت

 تبرة  الخ لط الجااة لبعييؽ ؼيرا خل : :الذروط الخاصة-0ب
يؽ الر اؾ  البزهيرلؼ اقرؼ  21رال ألؾع تلت الرااا :السدتؾى العلسي والتكؾيؽ اإلداري -
تتبؾفر فيبو :" ال يعبيؽ فبي وعيفبة عليبا فبي الدولبة إقا لبؼ يتدها تزص علت  يره 90/2263

 .شروط الكفاءة والشزاىة
 :أن تتؾفر فيو على الخرؾص ما يلي ويج 
 دتؾى مؽ التأىيل مداويا لذلػ..."أن يثب  تكؾيشا عاليا أو م-

لعليررره فدررررد ألعرررر  الرخرررر ع التيا رررر ؼ  ررر ط الرحرررربؾػ العلررررر   رررر طا  ااارررريا لبلبثرررراق 
رالؾعيهة العليا ف  الدللة إؾيها يؽ الرزااي الثحااة الب  خزبغ  علت الؾالا تابرات تارؾخؽ 

 بؾػ يؽ البأهي  يحالخا له.عال   ل يح
 

                                                 
 .، ي أل، اا  06/03ي  يؽ اس 78ا الراا-1
 .اسي يه  يؽ  76ايغ  الرااا -2
 ، ي أل، اا  .90/226: يؽ الر اؾ  البزهيلؼ اقؼ 21اا الرا-3
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يرررؽ الر ارررؾ  البزهيرررلؼ  21اإلاااا :ررررال ألؾع تلررت الررررااا الخببببرة السيشيبببة فبببي مجبببال -
( 05فإيه ال  عيؽ  حرد فر  لعيهرة عليرا فر  الدللرة تذا لرؼ   رؽ قرد يرااو ارر    90/1226

  ،العرؾييرةازؾات علت اسق  ف  الرااحات لاإلاااات العرؾيية  ل ف  الرااحات لالهيئرات 
يرؽ الر ارؾ  البزهيرلؼ اقرؼ  13لتؼ تا خ  هلا الخ ط رالزحبة لرزدي الؾال  ررؾألي الررااا 

لالبررر  ألرررال فررر  يذررررؾيها  يررره  عررريؽ الرررؾالا يرررؽ  ررريؽ الابرررا  العررراييؽ للؾال رررات  90/2302
لا اررال الرردلا   ،لذلررػ  اررلا رراررد  البرردا  اإلاااؼ فرر  يراااررة الرهررا  البرر  تحررره للرؾعررا 

 يهااات البحيي  اإلاااؼ لتا خ  ياد  الرحالاا ف  تؾل  الؾعا ا العاية. را بحا 
رالرئررررة يررررؽ يترررررؾع  5ل ورررراى الرخرررر ع فرررر  يهرررر  الرررررااا  عررررب   يرررره  ر ررررؽ تعيرررريؽ   
، لهؾ يا  عز   يره  ر رؽ لر  ي  الترهؾاخرة  ن  عريؽ ااي الن البديد رالخ لط الرلإؾااالرز

الحرررراردة  الخرررر لط الجااررررة( الن الرحرررراو رعررررض الررررؾالا الن ي اعرررراا  رررر ط يررررؽ الخرررر لط 
 رالخ لط العاية.

تن الداعررردا العايرررة الرعررررؾر  هرررا هررر  قاعررردا ترررؾازؼ : طبببرق إنيببباء ميبببام البببؾالي-0
اس رررر ار لالبررررر  تدبذررررر   ؾألررررؾا ألهرررررة البعيررررريؽ لألهررررة تيهرررررال الرهرررررا  لفدررررا لرررررزه  اس ررررر ار 

يهرا  الرؾالا ررؾألري ي ارؾ  ل لاإلأل الات لهلا  عؾا ل  ي  الترهؾاخة اللؼ  ر زه لحرد  تيهرا
 :اا ة إليهال يها  الؾال  إرا خل لعليه فهزا  ط ق عاا ة لط ق اي  ع، ا اا 
الررلؼ  ثرردا حدررؾق  90/226رررال ألؾع تلررت الر اررؾ  البزهيررلؼ اقررؼ :: الظببرق العاديببة-أ

للاألبات العرار اللخؽ  راااؾن لعا ا عليا ف  الدللرة للاألبراتهؼ يترد  قرد حدر  اساربا  
لالدللررة فرر  البداعررد، العاا ررة البرر   ر ررؽ  ن تررااؼ تلررت ايبهررال العبقررة  رريؽ الرؾعررا الحرراي  

 ، الؾفاا.لاالابدالة

                                                 
 ، ي أل، اا  .90/226، يؽ الر اؾ  البزهيلؼ 21اا الرا -1
 ، ي أل، اا  .90/230 :يؽ الر اؾ  البزهيلؼ اقؼ 13ااا الر-2
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المتعلرر   83/6171: اسللررت مررت الم اررل  التءهيررل   قرر  للمررادارررال جلع : التقاعببد-1أ
رمعاشرررات تداعرررد اإل رررا ات الارررامية فررر  الحررري  لالدللرررة فرررإت الملظرررا يحرررار علرررت التداعرررد 

( اءة مت المما اات الهعلية لالحديدية ف  لظيهة عامة  ل عم  عشر  20عش لت   رمي 
لا ارام  داار   جهريا الدللرةءة إإ ا  ( ا20( اءلات علت اسق  يمت العش خت  10  ، لا 

 حي  الملظا الاام  علت التداعد قا  اللل الات الداءلء  للتداعد فيحر  لره التعرلين عرت 
 اسي ا  الت  لحدته ءتيجة هلا التداعد المرإ .

، ل دت فرر  الءتهررال مهررا  الررلال : تعررد االاررتدالة مررت اسارررا  الداءلءيررة االسببتقالة-2أ
..ر لرر  مررت المعءرر  ..ل لخررت  ل رعرررا ا 90/226التءهيررل   قرر   مررت الم اررل  27ءررص المررادا 

للررك اتدررد  الررلال  اتدرردي  ااررتدالته  مررا  الاررل ة ال  ااررية الترر  لهررا  رربحية التعيرريت ليإررلت 
، لفر  حالرة قارلر حإ  االاتدالة فر  اللظيهرة العامرةالعم  ف  للك لفدا للدلاعد العامة الت  ت

 2 .، يت  تءهال مها  اللال  ف  شإ  م ال    اا الداءلءيةالاتدالة لم ل  اآلجار ا
ا  رراحاها ، فرمجرر د لفرراا اررا   ايعرر  الءتهررال مهررا  الررلال : تعتارر  اللفرراالوفبباة-3-أ

، لياتهيد لل  حدلقه مرت العديرد مرت االمتيرايات الماليرة  ردرا لمرا هرل تءته  العبقة اللظيهية
 معملر ره ف  اا   اللظا ا.

 :لتتم   فيما يل  :عاديةالطرق غير ال- 
: لهررلا عءررد ت رررات عررد  الجرردا ا فرر  التارريي  عببدم الصببالحية والكفبباءة المهنيببة-1- 

 لعد  قيامه رمهامه إما هل م لل  مءه.
للديررا  رمهامرره إإ ررااته رمرر ن لهررلا فرر  حالررة عجرري  : عببدم اللياقببة الصببحية-2- 

 ا ي  يمءعه مت مما اة عمله.

                                                 
، المتعلرررر  رمعاشررررات تداعررررد اإل ررررا ات 31/10/1983المررررا   فرررر :  83/617مررررت الم اررررل  التءهيررررل   قرررر :  01مررررادا ال-1

  .الاامية
: ،    لحررة دإتررل ا ، تا ررصرقابببة القضبباء اإلداري علببى قببرارات الببوالي فببي ظببل التشببريع الجمائببري : عرربل الررديت قليرر -2

دا ا عامة   .20، ص 2019-2018، الجيا  ، ةلالعلل  الايااية، جامعة اءشل، إلية الحدلق قاءلت تدا   لا 
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مرررت الم ارررل   31لفدرررا لرررءص المرررادا : المنصببب  ء المهبببام بسبببب  إلغببباءإنهبببا-3- 
فإءه تلا  لغيت اللظيهة العليا التر  إرات يشرغلها  حرد العمرار  ل  لغر   90/226التءهيل   ق :

، اءة    يلي، رعدها ف  ع لرة اا رة الهيإ  الل  إات يعم  فيه فإءه يحته  رم تره لمدا
 1.لم تر ة اهلا الهيإ هية العليا الخءتا عت تلغال الهيإ  تءهال المها  اللظي

ف  ت ا  ال بحيات الممءلحة لللال  مرت  الصالحيات القانونية المخولة للوالي:-ثانيا
يتمترر، رااليدلاجيررة فرر  االات رراص حيررت  ت   جرر  التارريي  الحاررت للجماعررات اإلقليميررة فهررل

، إمررررا يمررررا و ة تءهيليررره للمجلررررو الشررررعا  الررررلال  ليرررعه علررررت   و اللاليررررة يجعرررر  مءرررره هي رررر
 ال ات ل بحيات  ا خ راعترا   مم ب للدللة.

،  رر   رربحياته (أوال) لعليرره اررءت  ق تلررت  رربحيات الررلال  راعترررا   ممرر ب لللاليررة  
 .(ثانيا) راعترا   مم ب للدللة

 : الوالي باعتباره ممثال للوالية صالحيات-1
 :التالية ا اة ال بحيات اسااايةيدل  اللال  راعترا   مم ب لللالية رمم  
ءشرر  لتءهيررل مرردالالت  الررلال  علررت يارره  :داوالت المجلببس الشببعبي الببوالئيتنفيببذ مبب-أ

لللك رملج  ت دا  ق ا ات لال ية راعترا   جهاي تءهيل لما ي رادق  المجلو الشعا  اللال  
مءره التر  ترءص  102عليه جهاي المداللة   .ا.ل( مت مردالالت لتل ريات، ت ايدرا للمرادا 

 ل. يسهر الوالي قرارات على نشر مداوالت المجلس الشعبي الوالئي وتنفيذهال 2:علت  ت
  3 علت  ت: 124تءص المادا إما   

"يسهر الوالي من اجل تنفيبذ مبداوالت المجلبس الشبعبي البوالئي وممارسبة السبلطات 
 .المحددة في الفصلين األول والثاني من هذا البا "

ت رررراسجهيا اإلدا خرررة لعليررره فرررإت الرررلال    ءرررال مما ارررته ل ررربحيته يمإءررره  ت يارررتعي  
، لللرررك مرررت اررربر تهرررلين تلقيعررره فررر  ت رررا  الملايررري، التررر  تررردا  يرررمت الماررراعدا لررره

                                                 

 . ا، م ج، اا90/226 الم ال  التءهيل   ق :مت  31المادا  -1 
 .ااا ، م ج، 12/07مت الداءلت  ق : 102المادا  -2 
 مت ءهو الداءلت. 124المادا  -3 
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 12/07: مررت الدرراءلت  قرر  1 126 رربحياته  ردررا لمررا هررل مء ررلص عليرره رملجرر  المررادا 
 المتعل  راللالية.

مرررت ءهرررو الدررراءلت رحيرررل  الرررلال  لررردل ات المجلرررو الشرررعا   24إمرررا  قررر ت المرررادا   
لمامره رإر  اسمرل   اللال   لهلا ما يعيي فإ ا المشا إة ف   ء، الد ا  مت ابر حيل   لا 

 2المتعلدة رم اله اللالية لرالتال  اإلش اى علت تءهيلها.
ء ررلص المرردالالت رالشررإ  الم ءشرر  لعليرره فرراللال  إمارري  لللاليررة فهررل يارره  علررت  

 إ  اإلج الات البيمة للاي  الحات داا  اللالية.يتال  ليش ى علت تءهيلهاعليه قاءلءا 
يلي  قاءلت اللالية اللال  رير ل ا ت ربع لا عرب  المجلرو الشرعا  الرلال   : اإلعالم- 

  3: اليعية لءشا ات اللالية لللك عت   خ 
راءتظا  عت مردخ تءهيرل مردالالت ، ايت الدل ات   يو المجلو الشعا  اللال   ت بع-
 المجلو.
 تددي  تد خ  حلر مدخ تءهيل المدالالت عءد إ  دل ا عادية.-
تدررردي  ايرررات ارررءل  للمجلرررو يتيرررمت ءشرررا ات م ررراله الدللرررة فررر  اللاليرررة مرررت جهرررة -

لءشا ات لم اله اللالية مت جهة  ا خ لالرل  يمإرت  ت يءرتا عرت مءاقشرته  فر، تل ريات 
لعليرره فررإت قيررا  الررلال  اهررل  ال رربحية يإرر و ماررد  ، لالد اعررات المعءيررةليخرر  الدااليررة تلررت 

يها  .ل الشهافية لالمشا إة ف  التايي الديمد ا ية لا 
يم   اللال  اللالية ف  جمي،  عمرار الحيراا المدءيرة لاإلدا خرة لخراد   :تمثيل الوالية-ج

خالررغ المجلررو رااررمها إرر   عمررار تدا ا اسمرربك لالحدررلق الترر  تت ررلت مءهررا ممتل ررات اللاليررة ل 
الشرررعا  الرررلال   ارررللك، لقرررد جعررر  المشررر ع  ررربحية التم يررر  فررر  اسعمرررار المدءيرررة لاإلدا خرررة 

، حيرت إرات مرت اسجرد   ت يم ر  املة لللال  علت هل  اسعمرارال  يا ي الهيمءة تلللال  حت

                                                 
:ل يمإرت الرلال  تهرلين تلقيعره ل ر  ملظرا حار  المتعل  راللالية علرت  ءره 12/07 :مت الداءلت  ق  126تءص المادا -1

  الش لط لاسشإار المء لص عليها ف  الدلاءيت لالتءظيمات المعملر اها ل.
 مت ءهو الداءلت. 24اءظ  المادا -2 
 .91ص، ااا  ج، م ،ية في القانون اإلداري الجمائري الوال :عل رمحمد ال غي   -3 
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فرر  الحيررراا المدءيررة لخترر ك مهمرررة التم يرر  فرر  الحيررراا   رريو المجلررو الشررعا  الرررلال   اللاليررة 
  1. اإلدا خة لللال 

مرررت قررراءلت  106إمرررا يدرررل  الرررلال  اتم يررر  اللاليرررة  مرررا  الديرررال حاررر  ءرررص المرررادا   
  2. 12/70اللالية 
، اررل ة ال  ااررية علررت مررلظه  اللاليررةيمررا و الررلال  ال :السببلطة الرئاسببيةممارسببة -د

 :علت  تمت قاءلت اللالية  107المادا  لف  هلا اإل ا  تءص
 .على إدارة توضع تحت سلطة الوالي "تتوفر الوالية

 .لح غير الممركمة للدولة جمء منهاوتكون مختلم المصا
 .لوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلأ"ويتولى ا

علررت لالمتم لررة فرر  الاررل ة لعليرره فررإت الررلال  يمررا و الاررل ة ال  ااررية رإرر  مظاه هررا   
 3 :شاص الم الو لعلت  عماله رما فيها الال ات اساااية اآلتية

، فرر    مررت  لامرر  لتعليمررات تلررت م الارريهفيمررا ي ررد  عررت الررلال لختم رر  التوجيببه:-
مهرررا  تلرررت لالتررر  مرررت قايلهرررا تليخررر، ال، اايرررة  ل مءشرررل ات تلرررت م ررراله معيءرررةشرررإ   لامررر  إت

، لخهدى هلا التلجيه تلت الت اي  الجيرد الم الايت داا  الم اله، لإللك التءظي  الداال 
 للمها  مت   ى الم الايت ح يا علت التايي  الجيد لماتلا تدا ات اللالية.

، اللاليرةلرت  عمرار مرلظه  لمارتادم  يما و اللال   قااته ع :لى األعمالالرقابة ع-
، لمرا ترب  الاراا  90/230ت ايدا للدلاعد العامة للداءلت اإلدا   لا عمراال للم ارل  التءهيرل  

، ت لرره ت ايرر  هررلا الءررلع مررت ال قارررةمررت ء ررلص قرراءلت اللاليررة لاللظيهررة العامررة الترر   جرراي 
 :ل قارة الت  يما اها اللال  ءلإ لمت ايت  ل  ا

، مررررت الءاحيررررة الترررر  يدررررل  اهررررا م الارررريهة اسعمررررار فحررررص مرررردخ مشرررر لعية لمب مرررر-
 الشإلية لالمليلعية.

                                                 

 .50ااا ، ص، م ج، رقابة القضاء اإلداري على قرارات الوالي في ظل التشريع الجمائري : عبل الديت قلي -1 
 ااا .م ج، ، 21/07: مت الداءلت  ق  106المادا -2 
 .51، ص، م ج، ااا رقابة القضاء اإلداري على قرارات الوالي في ظل التشريع الجمائري : عبل الديت قلي  -3 
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، الترررر  يدررررل  اهررررا اررررح   ل تلغررررال اسعمررررار لالدرررر ا ات للررررلال  حرررر  تجرررر ال تعرررردي   ل-
 الملظهيت لالماتادميت الليت ه  تحت ال ته الالمية.

 ،مهءية للمرلظهيت الترارعيت لللاليرةيعتا  اللال  هل الما لر عمليا عت تايي  الحياا ال-
،   رريو الرردا  ا، ت للررك م رر   اسمرريت العررا  لللاليررةمرر، ااررت ءال المررلظهيت المعيءرريت رم اررل  مرر

 (.اللال  المءتد 
، اهرا راإليرافة تلرت الارل ات التر  يتمتر :الوالي باعتبباره ممبثال للدولبة صالحيات-2

لرالتررال   1 .، فإءرره يتمتر، ر ربحيات لااررعة عءرد تم يلرره للدللرةالرلال  علرت الماررتلخ المحلر 
 :   بحيات لااعة لتتم    اااا ف لالللفإت 

 "الببوالي: مررت قرراءلت اللاليررة علررت مررا يررأت  110 تررءص المررادا :سببلطة تمثيببل الدولببة-أ
فرراللال  يعتارر  مءرردل  الحإلمررة علررت  .وهببو مفببوع الحكومببة"الدولببة علببى مسببتوى  ممثببل

الماررتلخ المحلرر  فهررل مررت يدررل  رم اقرررة عمرر  الم رراله الاا جيررة للحإلمررة لخالررغ الاررل ات 
 .رإ  االءشغاالت المحلية الم إيخة
، ءظررررررر ا للارررررررل ات ل ا حديديرررررررة لعرررررررد  الت إيررررررري اإلدا   لعليررررررره فررررررراللال  يجارررررررد  ررررررر  

، ايرر   ت المشرر ع رعررن ة علررت تقلرري  اللاليررةلال رربحيات الماررءدا تليرره راعترررا   ممرر ب للدللرر
  2: الد اعات ءظ ا لا ل يتها لتتم   ف 

 العم  الت  ل  لالتءظي  ف  مجار الت  ية لالت لخت لالتعلي  العال  لالرحت العلم .-
 .لعال الي ا   لتح يلها-
 .ال قارة المالية-
 تدا ا الجما ك.-
 .هتشية العم م-

 . ايعته  ل ا ل يته تقلي  اللاليةالم اله الت  يتجالي ءشا ها رالءظ  

                                                 

 .87، ص 2006، دا  الهدخ، الجيا  ، والي الوالية في التنظيم اإلداري الجمائري  :الديت عش عبل -1 
 .مت ءهو الداءلت  111المادا -2 
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رالعديرررد مرررت ارررل ات اليررررط الرررلال  يتمتررر،  سبببلطات البببوالي فبببي مجبببال الضببببط:- 
ت اللاليررة فر  مجرار اليرررط ، إمرا ءرص قرراءلت اإلجر الات الجيا يرة  ييررا علرت ارل ااإلدا   
 .الديا  
 :عمرا  علاارد  اليررط اإلدا   رأءرهع ى الدإتل   :في مجال الضبط اإلداري -1- 

كببل األعمببال واإلجببراءات واألسببالي  القانونيببة والماديببة والفنيببة التببي تقببوم بهببا السببلطات ل
اإلدارية وذلأ بهدف ضمان المحافظة على العام بطريقة وقائية في نطاق النظام القانوني 

اليرررط اإلدا    ءرره حرر  اإلدا ا فرر  إمررا يعرر ى  1 ".حقببوق والحريببات السببائدة فببي الدولببةلل
 2ف ن قيلد تحد اها مت ح خات اسف اد.

لعليرره فررإت الررلال  ملرري  اإقامررة الءظررا  العررا  راتاررال جميرر، الترردااي  البيمررة للمحافظررة   
 ل على ئوالوالي مسل مت قاءلت اللالية علت  ت: 3 114 تءص الماداعليه لف  هلا اإل ا  

اررا   ، حيررت يرريلد رالل واألمببن والسببالمة والسببكينة العموميببة"المحافظببة علببى النظببام 
حرررت لالتررر  تليررر، ت ، م ررراله اسمرررت لالشررر  ة لالرررد ك الرررل ء الرشررر خة لالداءلءيرررة البيمرررة

 .ت  فه مت  ج  مما اة  بحياته
لحترررت يتارررءت للرررلال  تجاررريد ال ررربحيات المتعلدرررة رمجرررار اليررررط اإلدا   فبارررد مرررت 

لاللاررا   الماديررة لالرشرر خة لالداءلءيررة الترر  تاررمه لرره اتجارريدها  تررلاف  مجملعررة مررت اسدلات
 .سمت لالابمة لالاإيءة العملميةعلت   ن اللاق، للحهاظ علت ا

 4: لتتم   هل  اللاا   ف  
، رغر ن مما ارة مهرا  إلمإاءات المادية المتاحة للرلال ا ليد د اها: الوسائل المادية-

، لعلررررت العمررررل  إرررر  آلررررة  ل عترررراد تمإررررت الررررلال  مررررت لالشرررراحءاتيرررررط اإلدا   إالارررريا ات ال
 مما اة مهامه.

                                                 

 .10، ص 2000، الجيا  ، ، ديلات الم العات الجامعيةالقانون اإلداري، النشاط اإلداري عما  علااد :  -1 
  .148، ص 1996، ديلات الم العات الجامعية، الجيا  ، اإلداريةمحاضرات في المؤسسات : حايت م  هت حايت-2
  ، الم ج، الااا .12/07مت الداءلت  ق : 114لمادا ا-3
 

 .45،46ص ،، الم ج، الااا رقابة القضاء اإلداري على قرارات الوالي في ظل التشريع الجمائري : عبل الديت قلي -4
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ليعتاررر  مرررت قايررر  اللارررا   الرشررر خة  عرررلات اليررررط إ جرررار الرررد ك : الوسبببائل البشبببرية-
مررت الدرراءلت  115لالشرر  ة رأءلاعهررا المإلهرريت اتءهيررل الدررلاءيت لفرر  هررلا اإل ررا  تررءص المررادا 

يتولى الوالي لتطبيق القبرارات المتخبذة فبي إطبار المهبام :" علتالمتعل  راللالية  12/07 ق :
أعاله تنسيق نشاطات مصبالح األمبن المتواجبدة فبي  114-113-112المبينة في المواد 

إقلببيم الواليببة وبهببذه الصببفة يلببمم رؤسبباء مصببالح األمببن باعالمببه فببي المقببام األول بكببل 
بيبق ، تحبدد كيفيبات تطمسبتوى الواليبةلنظام العمومي علبى باألمن العام واالقضايا المتعلقة 

 1 .هذه المادة عن طريق التنظيم "
له  الد ا ات لللا ه اليرط الت  يما اها اللال  مرت  جر  الحهراظ : الوسائل القانونية-

 :لتأال ال ل  التالية علت الءظا  العا 
 الماراو  يعرد هرلا اإلجر ال مرت  ا ر   شرإار ل رل ل  :الحظر أو المنع

قرر ا  اليرررط عررت اتاررال تجرر ال  ، لمررادا   ت تمررءه ال حررة  لرالح خررات لالحدررلق العامررة
ايررة ، لتعررد هررل  اللارريلة ااررت ءا ية ال تلجررأ تليهررا اإلدا ا تال فرر  حالررة ااررتحالة لقمعرريت

 .الءظا  العا  رأ  لايلة  ا خ 
 )لهررل للررك التررداي  الررل  يتاررل قارر  مما اررة  :اإلذن المسبببق )التببرخيص

يإرررلت ، ل  رررلر علرررت اإللت مرررت الارررل ة المات رررةءشررراط، ليإرررلت رالتدرررد  ل لررر  للحال
 لهل  اساي ا الال ة التددي خة رمءه اإللت مت عدمه.

 قرررد تتارررل قررر ا ات اليررررط  رررل ا اإلا رررا  المارررا   :اإلعبببالن المسببببق
، حترررت تتارررل اإلدا ا اإلجررر الات البيمرررة رمما ارررة ءشررراط معررريت قاررر  الاررردل فيرررهللرررلال  

 .ج ال مما اة هلا الءشاطلتهاد  التع ن لالمااو رالءظا  العا  

                                                 

 .ااا  م ج، 12/07مت الداءلت  ق :  115المادا -1 
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يتم رر  اليرررط الديررا   فرر  اإلجرر الات الترر  تتاررلها اررل ة  :الضبببط القضببائي-2- 
ارلر قراءلت اإلجر الات الجيا يرة  ، لقردرعرد حردل هاالش  ة الديا ية ف  التح   عرت الجر ا   

  1: االلالا ف  مجار اليرط الديا   م، تحا تها اجملة مت الديلد  همهال ات 
 .يد  مت الدللة ج خمةقلع ل  الديا   ف  حار ال ة اليرط مما اة اللال -
 تلاف  حالة االاتعجار.-
 عد  علمه  ت الال ة الديا ية قد  ا  ت القلع الج خمة.-
للك  ءه يج  علرت  ،حيت اليمات، فإت ال ة اللال  مديدا مت لحتت ف  هل  الحالة  

اررراعة متاليرررا ارررللك عرررت جميررر،  48الرررلال   ت يالرررغ لإيررر  الجمهل خرررة اررربر مررردا  ق ررراها 
 اإلج الات للال ة الديا ية المات ة.

ءجرد  ت هرل  اساير ا تتمتر،  اإلقليمية لعليه مت ابر د ااة اات ا ات الجماعات  
رمجملعررة مررت االات ا ررات الترر  تما اررها رملجرر  الدرراءلت لالترر  تهرردى مررت ابلهررا تلررت 

لرالتال  فالمش ع الجيا    ل  يشل عت الداعردا ، االتتلاية حاجيات الملا ءيت ف  شتت المج
ك اسارلل  تل  اءد الالدية لاللالية رمجملعة مرت ال ربحيات فر  شرتت الميراديت مءتهجرا ارلل

مرر، احتهاظرره رالا ل ررية الجيا  خررة فرر   اله ءارر  فرر  تليخعهررا ايءهررا ل رريت الاررل ة الم إيخررة،
هلا المجار، حيت ت  تحديد  بحيات الجماعات اإلقليمية  ردرا للداعردا العامرة التر  يإرلت 

مرت قراءلت  52لها  هة اللالية العامة ف  تدا ا شالءها لهلا لايه مرت اربر ء ر  المرادا 
، لعليه فإت الجماعات اإلقليمية تتمتر، 12/07مت قاءلت اللالية  51لالمادا  11/10لدية الا

 2لال شد لعد  تحديدها ح  ا. ر بحيات تت ا رالشملر لالعدبءية 
 
 
 

                                                 

 .117، ص محمد ال غي  رعل : م ج، ااا  -1 
 .127الحاءة  اات : م ج، ااا ، ص-2 
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 األول لبببصبفبة البببالصببخ
 
 مت ابر ما تدد  ف  هلا اله   ء   لجملة مت الءتا ا ءل دها فيما يل :  
االءتاا  اسالل  اسءج، الاتيا  المءتاايت المحليريت إرلءه  يعار لت عرت ت ادا يعد -1

، ل ررت االرررا ال يلفرر  هررلا اساررلل  فرر  اءتدررال المت شررحيت ل د خ رمشررا له  الاررإات المحليرريت
علررت   و الدررلا   االءتااايررة لللررك اليرر،  شررااص مررت لل  الررلاللات الع لشررية يءتمررلت تلررت 

تمترر، رررالدلا لالمررار لهررلا مررا يررا   اررلرا علررت ماررتلخ تارريي  الادمررة م ا رري اجتماعيررة  فيعررة ت
 العملمية، لهل ما ياد  تلت عيلى الءااايت عت المشا إة ف  االءتاارات.

تعد المدالالت اللايلة اساااية ف  عم  المجالو الشعاية المحليرة لالتر  يمإرت مرت -2
 الشالت المحلية.    إ  االءشغاالت لتءالر الملايي، المتعلدة ر هاابل

تتمترررر، الجماعررررات اإلقليميررررة رمجملعررررة مررررت ال رررربحيات الترررر  تما اررررها فرررر  ت ررررا  -3
قررررراءلء ، لالتررررر  تارررررعت مرررررت ابلهرررررا تلرررررت تحديررررر  التءميرررررة المحليرررررة علرررررت جميررررر، المارررررتليات 
 لاالجتماعية لالايااية لتلاية مت لرات الملا ءيت ف  ت ا  تحايت ماتلخ الادمة العملمية. 
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 الثانيالفصل 

 الوسائل المالية لتسيير الجماعات اإلقليمية. 
، يدطةاا  عع  سااي حااتهي دل  جمع اا  ن ق    اا إن قياا ا جماع تاا ق جمقةيعيااي  دوريااي ر   اا    

 .مده ي ل ه يق جأل رجف جمدي دسعى  ا ر ع ج ر ع ميي مضع ن د
، فانن معا  دسايي    يعا ر مةاع تا ق جمدي ددعدع  ل  جمع ميي جمعهةيي  ظ ج مأل عيي جمب مغي 

جمقةيعيااي ععةةااي فاااي جم ةريااي  جم ايااي ب تدب   عااا  جألقاا   إمااى دة ياااي ه اياا ق جمعاا جط ين  د  يااا  
جمقةيعيااي ،  بلاا ج فن ااي ا يعصاان دحاا   قياا ا جماع تاا ق سي سااي جمر مااي تةااى جمعسااد   جمعهةااي

 ر ن  ا ر ع ج ر ع ميي دك ل ده يق عاع تي جأل رجف. بحتهي دل  في جمدسيي 
 :صع  يةيإمى عبهةين    ج جم حل س   ا  د سيعي تةيي مر جسي 

 .وارد المالية للجماعات اإلقليميةالم :المبحث األول 
 مصادر الموارد المالية المحلية وأسباب عجزها. :المبحث الثاني 
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 المبحث األول

 .الموارد المالية للجماعات اإلقليمية 
ص فيي دضعن ،  ا  دعدعل  بع ج ر ع ميي مدسيي  جمهسن مةاع ت ق جمقةيعييعن مال ج 

، م ج  ا  تةى جماع ت ق جمقةيعيي دط ي   د  يع عرجخةيل  هدى عن ختمل  سر جم    ق
 ددعصن عن دة يي جمه ا ق جمع عي.

عطة  ) ع ض مع ميي جماع ت ق جمقةيعيي فيجمد تةيي س ف  ه  ل في   ج جمعبهث 
 .)عطة  ة ن(في  جم ق بي تةى د  ي  عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيير جسي  دط ق إمىجم، ةا )م ل

 المطلب األول

 .مالية الجماعات اإلقليمية 
جمقةيعيي هدى ددعصن عن يعر جمدع يل جمعهةي ت ح ج مس سي   ضع في ير جماع ت ق 

س ف  جعع  سي حتهي دل      ع  يضعن ده يق جمد عيي جمعهةيي بعخدةف مبع ر  ،  مل 
 ،  بعر   إمى ط ي ي)ف ع م ل(ى عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي في في   ج جمعطة  إم ط ق  د

 .)ف ع ة ن (جمدهضي   جمدح يق تةى جمعيزج يي في
 الفرع األول

 .اإلقليميةميزانية الجماعات 
"عاع تي دع يف جمع ميي جمعهةيي تةى م ل : ق ل جمدط ق إمى ع ل ا جمعيزج يي يعصن  

    ق  جمدي دخص جمليئ ق جمعهةيي،  مل  عيزجق جمعدعة ي ب مي جرجق  جمجمظ ج    جم  جتر 
  1.،   جق ط بع عهةي "مع ج ر جمع ميي  جق ع   ي عهر رن، من جع ل 

 : م  تل  تةيي فيع  يةي س ف  دط ق إمى دع يف جمعيزج يي  عب رئل   
 
 
 

                                                 
، 2001مة  ااا   جمد زياااع، جمطبعاااي جأل ماااى، تعااا ن، ، رج  جمعساااي ن اإلدارة المحليةةةة دراسةةةة م ارنةةةةت ااار جمااا زجق جم ااايخةي: -1

  .119ص
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يعصن ق ل جمدط ق مدع يف عيزج يي جماع ت ق  :الجماعات اإلقليمية: تعريف ميزانية أوال
ي جرجق جمر مي " :بو ل بح ي ت عي دع يف جمعيزج يي  ا زن م    ق  ج  تب  ن تن تعةيي د قع  ج 

دعةل دع ي ج ع مي  تن جأل رجف جاقدح ريي جمع عي تن فد ن زع يي ع  ةي، ت رن س ي، 
 1. "ي جمدي يسعى جمعادعع إمى ده ي ل  جاادع تي

ع ي  ار   د ص  16 ب م ا ع إمى جمرسد   جمازجئ ي في جمع رن  ب مدهرير في جمع رن 
 2. جم ةريي  ي جماع تي جم  تريي" .يعيي مةر مي  ي جم ةريي  جم اييتةى من:" جماع ت ق جمقة

 قر ع ح جمع  ع جمازجئ ي مةاع ت ق جمقةيعيي جمدعدع ب اسد تميي جمع ميي   مك عن 
 .ع جم    ق  جمع ج ر جمعدعة ي  ل د حر فيل  اعي مل  ختل دخحيص عيزج يي

  ق   ن  11/10ةريي بع ا  ق   ن جم  3 م ر   ر دع يف عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي
عن ق   ن جم ةريي تةى  176، هيث دا دع يف عيزج يي جم ةريي بع ا  جمع رن 12/07جم ايي 
رج ن يسعح ي جرجق  جم    ق جمس  يي مة ةريي"ار ل د ري جق جم م ل : .   ي ت ر د خيص  ج 

  4. بسي  جمعح مح جم ةريي  د  ي    جعال  مةداليز  جاسدةع  "
"ار ل د ري جق  :ى م ل عن ق   ن جم ايي تة 157جمع رن  ا ء دع يف عيزج يي جم ايي في 

رج ن يسعح بسي  جم    ق جمس  يي جمخ حي ب م اييجمي جرجق    ،  صع   ي ت ر د خيص  ج 
 5. عح مح جم ايي  د  ي      عال  مةداليز  جاسدةع  "

ي تب  ن  تةيي عن ختل   ين جمدع ي ين يعصن جم  ل بون عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي  
س جء في جم ةريي م  جم ايي    ج عن تن  ةي ي هس  يي د ري يي دعر عن ط ف  يئي عهةيي 

 ختل ا ر اعيع جم    ق  جمي جرجق ختل جمس ي.

                                                 

 .159، ص 2009، رج  ق  ي، جمطبعي جأل مى، جمازجئ ، المالية العامةعهعر جمط    سع ري:  -1 
  ، ع اع س  ق.16/01عن جم    ن  قا:  16جمع رن -2
د ااار  مةسااا ي جمعر ياااي عاعااا ع جميااا جرجق  جم   ااا ق جمخ حاااي ب مدسااايي   ت فلااا  قااا   ن جمعه سااابي جمعع عباااي تةاااى م ل :" ةي اااي-3

، جمعدضاعن قا   ن 1990م ق  15جمعار   فاي  90/21عان جم ا   ن  03 جمداليز  جاسادةع  ". مةد حال مكةا  ج ظا : جمعا رن 
  .1990م ق  15جمعر خي  د  يخ  50جمعه سبي جمعع عيي، ج. .ج.ج، جمعرر 

  ع اع س  ق. 11/10قا:عن جم    ن    176جمع رن -4
 ع اع س  ق. 12/07عن جم    ن  قا:  157جمع رن -5
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اع تي دعد ز جماع ت ق جمقةيعيي بع :ثانيا: خصائص ميزانية الجماعات اإلقليمية   
 :عن جمخح ئص ددعةل مس س  في

 ي حر  ل ج جمع ح  من عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي د قع بح  ن  :عمل ت ديري -1
 .صن دهحيةل  ختل س ي ع ميي ص عةيجم    ق جمعد قعي  جمي جرجق جمدي يععسب ي 
  ي مع   ن ن مي م ي بعا ر جمعح رقي تةى عيزج يي جماع ت ق  :عمل ترخيصي-2

يعصن جماع ت ق جمقةيعيي عن    ج ع  دا ح ف جم    ق  دهحيل جمي جرجق، جمقةيعيي ي
 تةيي  .ي جق جمع ا رن في ار ل جمعيزج ييدسيي  عح مهل   ععدةك دل  ر ن من ددا  ز جمد ر

 1 .فنن جمد خيص تب  ن تن إمزجا ب سدي  ء جمي جرجق  دسرير جم    ق
جم ي  ،  ايي( إمى جم    ن زج يي جماع ت ق جمقةيعيي ) ةرييدخضع عي :عمل منظم-3

، هيث دخضع ر  يدل   د ريعل   ب يدل   ج ترجر    جمدح يق يهصعل   مة ح ص جمعصعةي مي
 2 .تةيل   د  ي    ألهص ا   تيي  د ظيعيي

يدعين تةى جماع ت ق جمقةيعيي ت ر دهضي  جمعيزج يي من د جتي  مبادئ الميزانية:-اثالث
 :  فيجمعب رئ مس سعاع تي عن جمعب رئ جمدي دهصا جمعيزج يي  ددعةل   ه 

 ي حر  ل  من عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي د ضع  :مبدأ سنوية الميزانية اإلقليمية-1
دعدر إمى ع  ف ق جمس ي جمعر يي من تعةيي د  ي     ، إا  ي جمس ي جمعر ييمس ي  جهرن 

. مع  ع  س عن جمس ي جمته ي 15عدر عن ع  بح ف جم    ق دمدح يي  جألتعةي ق ج)
ع  س(    ج ع  يعيز  31 ق دح يي  دغطيي جمح   ق  رفع جم    ق فد  ي    يعدر إمى تعةي

 3 .س  يي جمعيزج يي جمقةيعيي
 ي حر  ل  إر جج ص في جم    ق  جمي جرجق في  ةي ي  :مبدأ وحدة الميزانية اإلقليمية-2
 ب مد مي داعيع ع ج ر  عح  يف عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي جمعزعع إ ا ز   ختل  4، جهرن

                                                 

  .20، ص2003، رج  جم حبي مة   ، جمازجئ ، أموال البلديات الجزائريةجم  يف  هع  ي: -1 
 جمع اع   سي جمح هي   سل .-2 
 .141، ص 2014، جمطبعي جمة  يي ،جمازجئ   ، رج  جمخةر  يي المالية العمومية يهيى ر ير ي :-3 
،  1978،1979، 1، عري ياي جمكدا   جمعط  تا ق جما ععياي، ا ععاي هةاا ، جمبةادئ الماليةة العامةةعهعار ساعير ف  ا ر: -4

  .358ص
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مع صز    ج ع  يسلل عع في ج جمس ي جمع ميي في  ةي ي  جهرن ددضعن صل جمد ري جق جمعد قعي،
 .جمع مي مةاع ت ق جمقةيعيي

جمعد هي دسدععل مدسرير  ي حر  ل ج جمع رم من جمع ج ر مبدأ شمولية الميزانية اإلقليمية: -3
،  ي حر     بعرا جمدخحيص ترا اعل عب مغ ع  ر  في جم    ق ر ن دخحيص  ا ع  حيص
في  ، صع  ي حر بعرا جمع  حي د زيل جمع ج ر   عدل   م  رخل ععين مدسرير    ي ععي يع

فع ر  ،    ج يض ي جم   فيي تةى عيزج يي جماع ت ق جمقةيعييجمهس ب ق ر ن ع  حي ب م    ق
في عيزج يدل  إا ع  دب ى عن جمع ج ر ى جمع  حي يعصن مةاع تي ما د  ز جمةا ء إم

 جمع ج ر جمعح  يف جمدي ا يعصن جمع  حي  ي ل  عع  يرري إمى عيزج يي ع   حي عن صل 
 جمعح  يف جمدي  قعق جمع  حي  ي ل  مي إمى عيزج يي ا دضبط جمهاا جمه ي ي مع ميي 

 1 .يي  ل ازءج بسيط ع ل جماع ت ق جمقةيع
،  جتر جمدسيي  مةاع ت ق جمقةيعيييعد     ج جمع رم عن م ا ق :مبدأ توازن الميزانية-4

يعصن  :"اع ي  ار   د ص تةى م ي 183/1 في جمع رن 11/10 ب م ا ع إمى ق   ن جم ةريي 
 2. جمعح رقي تةى جمعيزج يي إ ج ما دكن عد جز ي م  إ ج ما د ص تةى جم    ق جماب  يي"

:" يح ق جمدي  حق تةى من 12/07ن جم ايي عن ق     161   س جم يء مق دي جمع رن 
 3 جمعاةس جم ع ي جم ائي تةى ع   ع عيزج يي جم ايي ب مد جزن  ا ب  ".

، هيث يا  ده يق جمد جزن س جء د جزن  ين جم    ق  جمي جرجق تةيي فن ي ا ر عن ده يق جم  
، رن.  ص ج إبع ر صل   ص م  زي ب م سبي م  ع جمداليز  جاسدةع  ب م سبي م  ع جمدسيي  م  

 ب مد مي  4 . ييا جمد قع ق جمخ حي ب معيزج يي صل د ري  عب مغ فيي مإلي جرجق  جم    ق مة  ء د
فنن جمعيزج يي ميسق عا ر مإلي جرجق  ح ف جم    ق  ل  ي مرجن مده يق م رجف جمسي سيي 

  5جاقدح رن  جاادع تيي. 
                                                 

 .107، ص 2016جمازجئ ،  ، رج    عي،شذرات المالية العامة ض  ختحي: -1 
 ع اع س  ق. 01/ 11عن جم    ن  قا:  1/ 183جمع رن  -2 
 ع اع س  ق. 12/07عن جم    ن  قا: 161جمع رن  -3 
 .23جم  يف  هع  ي: مع جل جم ةري ق جمازجئ يي، جمع اع جمس  ق، ص -4 
 .316، رج  ز  جن مة     جمد زيع، تع ن، ر ن س ي    ، ص المالية العامةخةيل تةي عهعر، سةيع ن مهعر جمة زي: -5 
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 ع ي فنن   ج جمع رم يلرف إمى جمعه فظي تةى هسن جمدسيي  مةاع ت ق جمقةيعيي هدى 
 ا يص ن جمعسد  ل جمع مي مل       مةع  كل جمدي دع قل دسيي   .

 :يعيي ةتةي م ص ل ددعةل مس س  فيددخ  عيزج يي جماع ت ق جمقة :يةالميزانوثائق -عاابر 
يزج يي جافدد هيي مةس ي  دعر جم ةي ي جألس سيي  جألحةيي فلي جمع الميزانية األولية:-1
، هيث يرخ  ضعن ق  جمي جرجق ختل جمس ي جمع ميي جمدي د ر  فيل  اعيع جم    ، جماريرن

عن ،  يدا ى ع   ع جمعيزج يي مةس ي جمس ب يد ري جق جمس ي جمه ميي    ءج تة   ج جمع   ع
مكد ب  عن جمس ي جمدي دس ق  31،  يص ن جمدح يق تةيل  ق ل ختمل   ضع جمد ري جق جأل ميي

 1 .س ي دط ي ل 
: قسا جمدسيي   جم ي يهد ي تةى يي جماع ت ق جمقةيعيي إمى قسعين د  سا عيزج   
جمعخححي مرفع جمع دب ق  جمعدعة ي بوا   جمع ظ ين  جمع دخ ين  جمعسدخرعين  جقد  ء جمعب مغ 

،  قسا جمداليز  جاسدةع    جم ي ادع تييم جزا جمدسيي   دسرير جمري ن  د ريا جمعس ترجق جا
 .عب مغ جمدي خححق م ا ز جمع   يعيهد ي تةى جم

أل ميي س جء ب م  ح ن مدعريل جمعيزج يي ج  ي  ةي ي ع ميي دودي  :الميزانية اإلضافية-2
دط م مة  ء د  ي  جمعيزج يي جأل ميي بس   ترا     ج  دياي جاخدتاق جمدي قر ،م  جمزي رن

هيث دسعح  دعريل جم    ق  جمي جرجق  ،رجق جمع ر ن م  ظل       ق اريرندهحيل جمي ج
 ب مد مي ف معيزج يي جمض فيي  ي  ،2ي ختل جمس ي جمع ميي دبع  م د ئج جمس ي جمع ميي جمس ب 

جمعيزج يي جأل ميي عض ف  إميل  د هيل   جقي جمهس   جمرج ي عن دغي جق في جم    ق 
 ا جن عن 15 جمي جرجق،  يدا جمدح يق تةى جمعيزج يي جمض فيي مةاع ت ق جمقةيعيي ق ل 

 . جمس ي جمع ميي جمدي دط ق ختمل 

                                                 
 الجبايةة المحليةةة فةي تعزيةز االسةةت ملية الماليةة لتسةيير ميزانيةةة الجماعةات المحليةة  البلديةةة  أهميةة مخضا  ت يا جق: -1

  .85، ص 2018( ، ا ععي جألغ جط، جمازجئ ، 2، جمعرر )عاةي ر جس ق جمعرر جاقدح ري
جمعاةاي ، رد الماليةة لاةاتحضير وتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية واإلجراءات المتخذة لتحسين الموازين جمع  رين اةيل: -2

  .172، ص 2012(، ا ععي دةعس ن، جمازجئ ، 2، جمعرر ) جمازجئ يي مةع ميي جمع عي
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ين جمس ب دين )جمعيزج يي يعد   جمهس   جمرج ي ه حةي مةعيزج يد :الحساب اإلداري -3
خححق (  يدا عن ختمي دسايل صل جمععةي ق جمدي س ق  من ، جمعيزج يي جمض فييجأل ميي

زعق جماع ت ق جمقةيعيي ،  صع  يس تر تةى ر جسي د را جمع   يع جمدي جمدمل  جتدع رجق ع ميي
 1 . ق جمدي دا ح فل   عاع ع جمي جرجق جمدي دا دهحيةل ،  تةيي فل  ي ين جم    ن ا ز  
 دع ي  تن جم دياي جمعه  ي عن  تةيي ف مهس   جمرج ي    ه حةي مةس ي جمع ميي   

جرجق جمعهحةي ، ي را م   صل جمعح  يف جمه ي ي جمدي ح فق  جمي  ق ل جماع ت ق جمقةيعيي
دسيي  م  قسا جمداليز صل عن قسا جم،  صل جم  جقي جمدي ساةق في ختل جمس ي جمع ميي

 : جمعيزج يي جمض فيي هيث ي ين م  ،  مةهس   جمرج ي م عيي ب مغي ت ر إترجر  جاسدةع  
 ي ال إمى جمعيزج يي جمض فيي )س جء جم  ئض    جقي جم ا ز  جمدهحيل م  ع جمدسيي -
 (.م  جمعاز
 .ماع مي م  ع جمداليز  جاسدةع  يسدخ ج جمع ةغ ج-
 يسدخ ج جم  ئض  جمعاز إن  ار.-

  ار ع  ممزع  صل عن 166 جمع رن  188ب م ا ع إمى ق   ن جم ةريي  جم ايي في جمع ردين 
 ئيس جمعاةس جم ع ي جم ةري  جم جمي  نترجر جمهس   جمرج ي  ت ضي تةى جمعاةس 

  2. مةعح رقي تةيي
جماع ت ق جمقةيعيي إمى  د  سا عيزج يي :قسام ميزانية الجماعات اإلقليميةأ-خامسا
  :قسعين   ع 

 .قسا جمدسيي -
 .قسا جمداليز  جاسدةع  -
 .صل قسا ي  سا إمى إي جرجق      ق     

                                                 

 .274، ص2003، ع    جق جمهة ي جمه  قيي،  ي  ق المالية العامةس ز  ترمي    ر: -1 
 ع اع س  ق. 12/07عن ق   ن جم ايي  166،  جمع رن 11/10عن ق   ن جم ةريي  188ج ظ  صل عن جمع رن -2 
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 إيخجدجق دجئري مرجبةف  مز   ق يبذرغ يحع جمبحششخ اػيع ق  :قدع التدييخ-1
مغ  ،   حج م  هحرح مخئيذ جمرتةذ جمخعاي جماةجؼ مبحششخ مترل مد مح جماةجهيجم ص ت ق

 1. ، مع حي  ي جألمبلؾ جمع  رييجمث مي جمرج يي، مدةثي جمصخؽ، جإل  رن جمعرػميي، جمر   خ
، كر  مز ػدبعر ؿ  شئي ت مي مراةغ مغ ججمز  ي  ي عب رن تغ جس نف ات التدييخ:-أ

،  لجؼ إشب ع جمث ج ق هجخج مغ جمحمي جمر ميي مخجز ت ـ ه دج  ل  أ ل  ماةغ   جؼ
 2.جمع مي

679في جمر دن  66/61  ب مخجػع إمى ي  ػف جماةجهي
مشدج يي  تج    دت تةى أف  يمز 3

هشث يز حع كل يحع  جماةجهي اثبػؼ تةى يحرشغ: يحع جمبحششخ،  يحع جمبتلشد  جالسبةر ر،
 .إيخجدجق      ق مبػجز ي  جػب  مىإ

مغ ي  ػف جماةجهي  698 تةيي فنف     ق جمبحششخ ا مزحبي مةاةجهي هح   ز جمر دن 
 4: م  يةي اخرل
 أجػر  أعب ء محبججمي جماةجهي.-
 .ب ء جمرخابصي ا مرل ـ جال بج  ييجمبعػيذ ق  جألع-
 .ػج شغ مججخشل جماةجهي ارػج  جم  جمرح  ر ق جمر خرن تةى جألمبلؾ-
 .ي  ي جألمبلؾ جمرز ػمي  جمع  ريي    ق ح-
 .خؽ جماةجهي    ق حي  ي ش-
 .جماةجهي  جأليح ط جمربخابي تةشل جمرح  ر ق -
 .خ م  ئجن يحع جمبتلشد  جالسبةر رجاليبص ع مغ يحع جمبحشش-
 فػجئج جم خ ض.-

                                                 
1-Ainouche (m.c): les finances publiques locales ou la problématique du financement du 
développement local , in revue du C.E.N.A.P ,n° 12 ,1988 ,p 10 ,11. 

،  شػػػخ ق، ، جمػػػججر جمت مايػػػيالساليةةةة العامةةةة، ه مػػػج تاػػػج جمرتشػػػج درجز: جمبصخيػػػق ،يػ ذ أهرػػػجتاػػػج جمكػػػخيع حػػػ دؽ  خكػػػ ق-2
 .61، ص 1986

 مخجع س  ق. 11/10مغ جم   ػف ريع:  179جمر دن -3
 .جم   ػف ذ   مغ  198جمر دن -4
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 متب ء جمدسيي  جمع دبطي ب سدغتل داليزجق اريرن.-
 .عح  يف دسيي  عح مح جم ةريي-
 .جألتب ء جمس ب ي-
مي جرجق  جم    ق  ع : جز ين في جفن ل  دهد ي تةى قسعين عد  مع  ب م سبي مة ايي   

ي جرجق ،  ي  ساقسا جمدسيي ،  قسا جمداليز  جاسدةع   ،  يدا قسا جمدسيي  إمى     ق  ج 
،  د د  1جاقدط ع عن إي جرجق جمدسيي  ع ةغ يخحص مدغطيي     ق جمداليز  جاسدةع  
يي خ  ج جمي جرجق  جم    ق في آن  جهر هس  جمط يعي م  جمعحةهي م  جم    عج م  جمععة

  2. جم    عج
 3 :ددك ن إي جرجق قسا جمدسيي  عع  يةي :إيرادات التسيير-ب
  جمد  يع  جمد ظيا   دج جمع ج ر جماب ئيي جمع خص  دهحيةل  م  ئرن جم ةري ق بع ا-

 .جمععع ل  لع 
جمعس  ع ق    دج جمدسيي  جمعع  ح عن جمر مي  جمح ر ق جمع د ك مةاع ت ق جمعهةيي -

 جمعع عيي. جمعرسس ق 
 .ص  ل  بع ا  جم  ج ين  جمد ظيع ق س ا  ه  ق  ع   ل جمخرع ق جمع خ-
 .  دج  عرجخيل معتك جم ةريي-
 4 :مع  ب م سبي مة ايي ددك ن ع ج ر جمعيزج يي  جمع ميي عع  يةي  
 .جمدخحيح ق-
   دج جماب يي  جم س ا.-
 جمت   ق    دج جملب ق  جم ح ي .-
 .عرجخيل ععدةك دل -

                                                 

 ع اع س  ق. 12/07عن ق   ن جم ايي  قا: 158جمع رن -1 
 عن   س جم    ن. 159جمع رن -2 
 س  ق.ع اع  11/10عن جم    ن  قا: 195جمع رن -3 
 ع اع س  ق. 12/07عن جم    ن  قا: 151جمع رن -4 
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 مججخشل أمبلؾ جمػالهي.-
 جم خ ض.-
   اج م   ل جمججم ق جمج حي جمبي ارديل  جمػالهي.-
جدء مغ   اج هق جالمبي ز مة ذ ءجق جمعرػميي ار  فشل  جم ذ ءجق جإلشل ريي جمب اعي -
 جمج حي مةج مي.مؤلمبلؾ 
 جمز اج جمرثدل م   ل مجبةف جمججم ق.-
يجرج في  حج جم حع جريع جمز   ق  جإليخجدجق ذجق جمص اع :قدع التجهيد واالستثسار-2

 جمرريت  جالسبةز ئي  يت  أف هصػف مبػجز  .
هثبػؼ يحع جمبتلشد  جالسبةر ر في ا ا جمز   ق تةى م  :االستثسارنف ات التجهيد و -أ
 1:هواي

 .    ق جمبتلشد جمعرػمي-
 .ي في رأس جمر ؿ اعزػجف جالسبةر ر    ق جمرح  ر-
 احجيج رأسر ؿ جم خ ض.-
     ق إت دن الشئي جمرزخآق جماةجهي.-
هجدز مبغصيي     ق يحع جمبتلشد  جالسبةر ر م  :إيخادات التجهيد واالستثسار-ب
 2:هواي

 مغ  حج جم   ػف. 698جمر دن جاليبص ع مغ إيخجدجق جمبحششخ جمرزدػص تةشل  في -
   اج جالسبغبلؿ المبي ز جمرخجفق جمعرػميي جماةجهي.-
شصل مرسحي ذجق ش اع حز تي جم  ئس جمرث ق تغ جمرد مح جمعرػميي جمرحشخن في -
 . ات رؼ 
   اج جمرح  ر ق في رأس جمر ؿ.-
 .رخبخؾ مةتر ت ق جمرثةيي  جمػالهيإت   ق جمج مي  جمدزج ؽ جم-

                                                 
 مخجع س  ق. 11/10مغ جم   ػف ريع:  198جمر دن -1
 .جم   ػف ذ   مغ  195جمر دن -2
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 .  دج جمدعةيك-
 جملب ق  جم ح ي  جمع   مي.-
 صل جمي جرجق جمعرقدي م  جمظ فيي.-
 .  دج جم   ض-
ددة ى عن جمر مي  فلي دد مى دع ئي ع ج ر   جمع ميي،  يعصن منمع  ب م سبي مة ايي   

 1 :سيي  ب م ظ  تةى جمخح ص مع  يوديإت   ق  عخحح ق د
 .ترا عس  جن عرجخيل جم اي ق-
 ترا ص  يي عرجخيةل  ع    ي بعل عل   حتهي دل  صع     عهرر في   ج جم    ن.-
 .جمع ميي مة    ق جماب  ييدغطيي ترا ص  يي جم-
جمدبعي ق جم  اعي تن جمدك ل به اق جم  ن جم    ن  اسيع  ع ل  جمك ج ث جمط يعيي م  -

 .جألض ج  صع   ي عهررن في جم    ن 
 جأل رجف جم جعيي إمى دة يي جاهدي ا ق جمعخ مي مل  ق     .-
  جمد ايع تةى جاسدةع   ص جم يعي مإلي جرجق جماب ئيي جم ائيي  اسيع  في إط   -

 .جمع ح ص تةيي في ق   ن جمع ميي
 الفرع الثاني 

 .تسيير ميزانية الجماعات اإلقليمية 
ر   ا يدا إا  فق  ظ ج مأل عيي جمدي دةع ل  عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي فنن إترج   

جمدهضي   ع هةي،  تةيي س ف  دط ق فيع  يةي إمى صل ع هةي ع ل  ج درجء عن ع جهل عدعررن
 .إمى ع هةي جمد  ي 

 
 
 

                                                 

 ع اع س  ق. 12/07عن جم    ن  قا:  154جمع رن -1 
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تعال دعد ا  تعةياي دهضاي  جمعيزج ياي : مرحلة تحضير ميزانية الجماعةات اإلقليميةة-أوال
، فب م سااابي مة ةرياااي يااادا دهضاااي   عج جم  ااا ط جمااا ي ي ااا ا خاااتل جمسااا ي، فلاااي دع ااا  تااان    ااا ااا ا

 تره  يسا ،1ريع   ع جمعيزج يي عن ق ل جألعين جمعا ا دهاق ساةطي  ئايس جمعاةاس جم اع ي جم ةا
 .في  مك  رس ء عح مح جم ةريي

 ت اارع  ياادا  ضااع ع اا  ع جمعيزج يااي يعاا ض تةااى ما ااي جمع ميااي باا معاةس جم ااع ي جم ةااري 
 يعصاان  ،ى جمعاةااس مع  ق اادي  جمدحاا يق تةيااي  اا ج ق اال تاا ض جمع اا  ع تةاامد ااري  ميلاا  فيااي 
من دطة  عن جمعح مح جم ةريي جمعخدة ي ع  د ير عن  ة ئق  ععة عا ق د يار   فاي مةا ي جمع ميي 

يب اى  مي جمةا اي جسد ا  ي  ،  مكان ر جسي  فهص ع   ع جمعيزج ياي  جقدا جح جمدعاريتق جمع  سابي
ق جمع رعااي عاان طاا ف ب ااون جمعتهظاا  مةعاةااس جم ااع ي جم ةااري،  دعاا ر جمسااةطي جمد ري يااي ف ااط

 جمةا ي جمع ميي.
،  ياادا جمدهضااي  2فاانن جماا جمي  اا  عاان يداا مى إتاارجر ع اا  ع جمعيزج يااي  ب م ساابي مة اياايمعاا  

جم اااع ي جمااا ائي دهاااق تةاااى عساااد   عري ياااي جمرج ن جمعهةياااي  جمةا اااي جمع مياااي جمد بعاااي مةعاةاااس 
هياااث يااادا دهريااار صااال جم   ااا ق  د اااري  جميااا جرجق مةسااا ي جمع مياااي  جمداااي يعصااان ، إ ااا جف جمااا جمي

 د قعل .
فععةيااي دهضااي  جمعيزج يااي دعد اا  علعااي ماا ج فاانن إتاارجر   يدطةاا  جمرقااي فااي جدخاا    تةيااي 

 .دك ن جمد ري جق ق يبي عن جم جقع جما جءجق جمتزعي هدى
 مرحلة التصويت على ميزانية الجماعات اإلقليمية :ثانيا

، هيااث يااا  من داادا تعةيااي ةيلاا بعاار دهضااي  ع اا  ع جمعيزج يااي دااودي ع هةااي جمدحاا يق ت
 183/1، ف اار  حااق جمعاا رن  تاا ق جمقةيعيااي تةااى مساا س جمداا جزن ق تةااى عيزج يااي جماعجمدحاا ي

إذا لةم تنةن متوازنةة "ال يمكةن المصةادقة علةى الميزانيةة : تةاى م اي 11/10عن ق   ن جم ةريي 
 3. أو إذا لم تنص على النف ات اإلجبارية "

                                                 

 .ع اع س  ق 11/10عن جم    ن  قا:  180جمع رن --1 
 .ع اع س  ق 12/07ن  قا:عن جم      160جمع رن -2 
 ع اع س  ق. 11/10عن جم    ن  قا:  1ف  ن  183جمع رن -3 
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:" يرةػت السجمةذ الذةعبي تةػى أف 61/17مػغ يػ  ػف جمػالهػي  666رر   دت جمرػ دن 
 1. " الػالئي عمى مذخوع ميدانية الػالية بالتػازن وجػبا

ي جمر ميػي مػغ جمحػز 16 يبع جمبدػيت تةى جمرشدج يي جأل ميػي مكػل مػغ جماةجهػي  جمػالهػي ياػل 
جمحػػزي جمر ميػػي مػػغ جػػػجف  65،  يدػػػق تةػػى جمرشدج يػػي جإلضػػ فيي ياػػل جمبػػي احػػاق سػػزي از شػػح  

 .جمبي از ح فشل 
، فػنف جمػػجمي جماةػجؼ تةػى مشدج يػي غشػخ مبػجز ػي  في ه مي م  إذج حػق جمرتةػذ جمخػعاي
، إمػػى جمػػخئيذ ( يػمػػ  جمبػػي اةػػي جسػػببلمل 65تخػػخ )يخجعلػػ  مخف ػػي اربلهط اػػي خػػبلؿ جمجرحػػي 

 .( أه ـ61جمحؼ هجذعل  مرجج مي ث  يي مةرتةذ جمخعاي جماةجؼ خبلؿ تخخن )
، إذج حػػػق تةػػى جمرشدج يػػي متػػجدج  ػػج ف جمرتةػػذ جمخػػعاي جماةػػجؼ مػػغ جمػػػجمي  يػػبع إتػػحجر

 .أ  مع ازز تةى جمز   ق جإلجب ريياػجزف 
 فػػي ه مػػي مػػع يػػبع جمبدػػػيت تةػػى جمرشدج يػػي  فػػق جمخػػخ ط جمرصةػبػػي خػػبلؿ أجػػل جمةر  يػػي 

 2جمي.اذبط جمرشدج يي اة  ئي  مغ شخؼ جمػ ،تحجر( أه ـ جمبي اةي ا ريخ جال8)
، فن ػػػي هتػػػ  تةػػػى جمرتةػػػذ جمخػػػعاي جماةجهػػػي فػػػي ه مػػػي  جػػػػد تتػػػد تزػػػج از شػػػح مشدج يػػػي 
 . ضر ف اػجزف جمرشدج يي جإلض فيي جماةجؼ جاج ذ جريع جمبجج شخ جمبلزمي المبد حي

، فن ػي يػبع جاج ذ ػ  جؼ جإلجػخجءجق جمبدػثيثيي جمذػخ ريي في ه مي مع يبجح جمرتةػذ جماةػ
 3.أف هوذف ا مبد ص جمعتد تةى سزبشغ م مشبشغ أ  أرةخ مغ يال جمػجمي جمحؼ هرصزي

، ه ػـػ  ؾ جخببلؿ ا مرتةذ جمخعاي جماةجؼ،  مع يبع جمبدػػيت تةػى جمرشدج يػي إذج ك ف  ز
جمػػػػجمي فػػػي  ػػػحه جمث مػػػي ا سػػػبجت ء جمرتةػػػذ جمخػػػعاي جماةػػػجؼ فػػػي د رن غشػػػخ ت دهػػػي مةردػػػ ديي 

، م   ػ يػػي مةردػػ ديي تةػػى جمرشدج يػػيم بػػخن جغشػػخ أف  ػػحه جمػػج رن ال اع ػػج إال إذج ج  ذػػت ج تةشلػػ .
 4.ه ـػ جمػجمي اذبصل   ل ئي   رن إمى جمرد ديي تةى جمرشدج يي في ه مي تجـ اػحل  حه جمج
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ج يااي جم اياي فن ااي ت اارع  ا يادا جمدحاا يق تةااى ع ا  ع جمعيزج يااي بساا   معا  ب م ساابي معيز   
، فاانن جماا جمي ي اا ن ب ساادرت ء جمعاةااس جم ااع ي جماا ائي ل رجخاال جمعاةااس جم ااع ي جماا ائيجخاادت

ياااي .  ا دع ااار  ااا ه جمااار  ن إا إ ج داااا  زق جم دااا ن جم     فاااي ر  ن غيااا  ت رياااي مةعحااا رقي تةياااي
،  فاااي ه ماااي تااارا د حااال  ااا ه جمااار  ن إماااى جمعحااا رقي تةاااى مةعحااا رقي تةاااى ع ااا  ع جمعيزج ياااي

 1رجخةيي جمداي يدخا  جمدارج ي  جمعتئعاي مضابطل  ، ي ةغ جم جمي جم زي  جمعصةف ب ميع   ع جمعيزج ي
جمداارج ي   ، فن ااي يااا  تةااى جمعاةااس جماا ائي جدخاا  د  ياا  عيزج يااي جم ايااي ر تاااز فااي ااا    ت اار

ي جمتزعاااي اعدحااا ص  ااا ج جمعااااز  ضاااع ن جمدااا جزن جمحااا  ا مةعيزج ياااي جمضااا فيي مةسااا ي جمع ميااا
جمعصةاف ب مرجخةياي  ، يد مى جدخ     جما زي يجمدرج ي  جمدحهيهيي جمض   ي  ج  ج ما ددخ ، جمع جميي
 2 .جمع ميي جمة ين يعص لع  جعدح ص جمعاز تةى عر  س دين م  ترن س  جق ع ميي  زي  

، هيااث جدخاا  يااي ب مغااي مةعيزج يااي اا ه جمعاا جر من جمع اا ع متطااى م ع  جمعتهاام عاان خااتل
تصااس  مااك فاانن جماا جمي يداا مى  ،  فااي ه مااي هاار ثجمااا جءجق جمتزعااي مةدحاا يق تةيلاا اعيااع 
، معا  ب م سابي معيزج ياي جم اياي فانن جما زي  ل    ج ب م سبي معيزج يي جم ةرييجألع   جمعدعة ي   ضبط

،   ا ج رميال تةاى من جمدسايي  جمعا مي ل جمعصةف ب مرجخةيي    عن يدخ  جما جءجق جمتزعي ب و 
 ت ق جمقةيعيي في دسيي   ر  ل .يعد   عن مهر جآلمي ق جمل عي جمدي دعدعر تةيل  جماع 

بعار جمدحا يق تةاى عيزج ياي  :مرحلة المصادقة علةى ميزانيةة الجماعةات اإلقليميةة-ثالثا
دحااا يق بعااار جمب م سااابي معيزج ياااي جم ةرياااي ، ةيعياااي داااودي ع هةاااي جمعحااا رقي تةيلااا جماع تااا ق جمق

ع ف قاااي بعرج ماااي  ،إماااى جمالاااي جم حااايي مةعحااا رقي تةيلااا يااادا ده يلااا   تةيلااا  عااان ق ااال جمعاةاااس
د ضايح عهدا   صال  ج يي  رفد  جمعتهظ ق جما ي يهدا ي جمعاةس  جمد  ي  جمخ ص  د ريا جمعيز 

 ، إا إ ج صا ن تارر ساص ن جم ةرياي مقال عانةيلا ،  يعد ا  جما جمي  ا  جمعخادص ب معحا رقي تع رن
 3. حبح عن جخدح ص  ئيس جمرجئ ن سعي فنن جمعح رقي د 50000
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 جمعصة اي ن  زج ن جمرجخةياي  جماع تا ق جمعهةياي  اي جمساةطي جم حايي مع  ب م سبي مة ايي فان
 تةيااي فاانن جمعحاا رقي تةااى عيزج يااي جماع تاا ق جمقةيعيااي يعصاان جمسااةطي  ر جسااي عيزج يااي جم ايااي، 

ب دلااا  معااا   ااا  عااان خاااتل د هحااال   عااار  عط ، عااان عع  ساااي جم ق باااي تةاااى جمعيزج يااايجم حااايي 
 .ع ح ص تةيل  ق     

هياث ،  ا ه جمع هةاي م اا ع جهال جمعيزج يايدعار  ميزانيةة الجماعةات اإلقليميةة:نفيذ ت-رابعا
، ن جمع مياي تعةياي د  يا  جمعيزج يايدد مى جماع ت ق جمقةيعيي  ب جسطي مت ج ل   دهق إ ا جف  زج  

 :ي   ه جمع هةي ب مد حيل فيع  يةي تةيي س ف  دط ق مر جس
  ااس ، فانن   ياا  عيزج ياي جم ةرياايم سابي مدب فيةةذ ميزانيةةة الجماعةات اإلقليميةةة: أعةوان تن-1

 صااتء  جمعباا رئ جمساا  يي جمع عاا ل ب م ساابي ماا صتء د  ياا  عيزج يااي جمر مااي  ااي جمدااي د ط ااق تةااى
:  ئاااايس ن فاااي د  ياااا  عيزج ياااي جم ةريااااي   عااا ،  ب مدااا مي فل اااا ك  صااايتن عدعياااازجن يدااارختد  يااا   
 1 .جمض جئ  بح دي عه سب  تع عي ،  ق بض جم ع ي جم ةري بح دي آع ج ب مح فجمعاةس 
 مع  ب م سبي مة ايي فيعد   جم جمي    جآلع  ب مح ف ت رع  يدح ف مهس   جم ايي. 
جآلعا  ب محا ف صال  اخص عر ال مد  يا  تعةيا ق جامداازجا يعد ا   :اآلمةرون بالصةر -أ

 جمعدعةااااق 90/21 :عاااان جم اااا   ن  قااااا 23 ع إمااااى جمعاااا رن  باااا م ا،  جمدحاااا يي  جألعاااا  ب محاااا ف
"يعةةد اآلمةةر بالصةةر  فةةي مفاةةوم هةةذا ال ةةانون كةةةل  :ب معه ساابي جمعع عيااي  حااق تةااى م ااي

"وهةةةذ   16،17،19،20،21ليةةةات المشةةةار إلياةةا فةةةي المةةةواد شةةخص يلهةةةل إلةةةى تنفيةةذ العم
 2."   االلتزام واألمر بالدفعالعمليات هي اإلثبات  التصفية

يعد اا  آعاا  ب محا ف مس سااي تةااى ،   ااس جم اا   ن متاتهعان  03 هسا   ااص جمعاا رن    
س جم ااع ي جم ةاااري ،   ئاايس جمعاةااياايعسااد   جماع تاا ق جمعهةيااي صاال عاان جمااا جمي ب م ساابي مة ا

ين  م جعااااا  ،  يعد ااااا جن جمعسااااائ ان تااااان إحااااارج  جأل جعااااا  ب مااااارفع م  ئااااارن جمااااارجئ ب م سااااابي مة ةرياااااي
   3. ف ة   يين، صع  يعص لع  د  يض جاتدع رجق إمى آع ين ب محجمي جرجق ضر جمعري ين
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جم ةااري   تةيااي ساا ف  عاا ض فيعاا  يةااي إمااى ر   عاان جماا جمي   ئاايس جمعاةااس جم ااع ي  
 :ب تدب   ع  آع ين ب مح ف

، ماا جمي جمليئااي جأل مااى فااي جم ايااييعد اا  ج: الةةوالي كةةبمر بالصةةر  بالنسةةبة للواليةةة-1-أ
 د  يا  جمعيزج ياي  جآلعا  فلا  جمعصةاف ، ع ار   جمهص عاي تةاى عساد   جم ايايفل  ععةال مةر ماي   

 ب مح ف جم ئيسي ب م سبي معيزج يي جم ايي.
ه ألهار ، صع  يهق مي من ي  ض إعضا ء  ع ج ر جم ايي  جم ن  ن   قل  ي  ا جم جمي  دسيي
،     عصةف  ده يق جمععةي ق جمةتةي جمخ حي  د  ي  جمعيزج يي  جمداي مت جن جمعح مح جمد بعي مي

، جمدحاااا يي  جألعاااا  جمرج يااااي،   ااااي عاااان هياااث جم   اااا ق: جامداااازجا ب م   اااا قي دااارخل فااااي جمع هةاااا
   1 .، جمدح يي  جألع   دهحيةل فعل ،  عن الي جمي جرجق ر

 يعص اي فاي ه ماي جاسادعا ل   اال تدعا رجق رجخال جمباا   جم جهار  يعصان مةا جمي   ال جا   
 م ائي جم ي يد مى إخطا  عع عصد  جمعاةس جم ع ي جتدع رجق عن ب   إمى ب   ب اد  ق جا

ه ساابي ،  يدعااين تةااى جآلعاا  ب محاا ف فااي جم ايااي عسااك عجمعاةااس  اا مك خااتل ر  دااي جم  رعااي
 2 : جمدي دسعح ب مدع ف تةى ،إرج يي مإلي جرجق  جم    ق

 .د ري جق جمي جرجق  جم    ق-
 تدع رجق جمعد هي متمدزجا ب م   ق.جا-
 جمي جرجق  جم    ق جمع ازن.-
يعار  ئايس جمعاةاس  :للبلدية دور رئي  المجل  الشعبي البلدي كبمر بالصر  2-أ-

  3:، بع  يةيهق ع جق  جمعاةس  جمرج ن جمعةي عصةف بح دي آع ج ب مح ف دجم ع ي جم ةري 
رج دل جم-  .ه  ظ تةى مع جل جم ةريي  ج 

                                                 
،  سا مي ع ايسادي  فاي جمعةا ا دراسةة حالةة بلديةة أدرار–تفعيةل المةوارد الماليةة للجماعةات المحليةة ت ر جمك يا عسع ري: -1

جاقدحااا ريي دخحاااص: دسااايي  جمع مياااي جمع عاااي، صةياااي جمعةااا ا جمقدحااا ريي  جمدا  ياااي  تةااا ا جمدسااايي ، ا ععاااي دةعسااا ن،جمازجئ ، 
 .94، ص2012،2013

 جمع اع   سي، جمح هي   سل .-2 
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جمعه سااابي ، ده يااا  جآلعااا  ب محااا ف جمخااا ص ب م   ااا ق   ق باااي دسااايي  إيااا جرجق جم ةرياااي-
 جم ةريي.
 .ت ر جمح   ق  ج   جا ت  ر جميا  -
 .م ةريي مع ا جم ض ءدعةيل ج-
 جم ي ا بصل جما جءجق جمعدعة ي ب   ط ع جمد  را م  س  ط جألال جم     ي.-
 . ح س رجق جمعرجخيل  ه جاق جمرفعع-

عدخة اا ق ياا جرجق،  ه مااي صعاا  ي اا ا فااي  ل يااي صاال ساا ي ع ميااي  ده ياا  ه مااي عدخة اا ق جم
 .جم    ق
يعاين ق    ا  مة يا ا ي حار ب معه سا  جمععا عي صال  اخص  :المحاسبون العموميون -ب

بععةياا ق دهحاايل جمياا جرجق  تعةياا ق رفااع جم   اا ق  ضااع ن ه جسااي جألعاا جل م  جمعسااد رجق م  
، ب مضااا في ملااا ه جألتعااا ل ي ااا ا جمعه سااا  ي ء م  جمعااا جر جمعصةاااف  لااا   ه ظلااا جم ااايا م  جأل ااا

 جمعاااا جر  ه صااااي  بععةياااا ق داااارج ل جألعاااا جل  جمساااا رجق  جم اااايا  جمععدةكاااا ق  جمع ئاااارجق جمععاااا عي
،  ياااادا دعيااااين جمعه ساااا  جمععاااا عي عاااان ق اااال جماااا زي  جمعصةااااف ب مع ميااااي هساااا ب ق جمع ااااا رجق

  1.  يخضع ن مس س  مسةطدي
 ئيساي  يعد   عه ساب   :ية كمحاسب عمومي بالنسبة للواليةدور أمين خزينة الوال-1ب
  ئيس  تةى دهحيل جمع ج ر  ح فل   ي  ا ب مععةي ق جمد ميي:بح دي 
 د صيز جمععةي ق جمعه س يي جمدي يا يل  جمعه س ين جمة   ي ن  جمد بع ن مي.-
 .زج يي جمر مي تةى جمعسد   جمعهةيد  ي  جما جءجق  جم    ق معي-
 .د زيع جمعع   ق تةى عسد    ايدييدكةف  -
 . جق جمط بع جمرج ي جمدي يسي    معرسس ق جمعع عييد  ي  عيزج يي جم ايي  ج-
،  ي اااا ا به صااااي هساااا ب ق م حاااارن جمخزي ااااي ألعاااا جل  جم اااايا  جمساااا رجق  ه جساااادل داااارج ل ج-

 2 . جمعه فظي تةى جأل  جق جمة  ديي جمخ حي ب مععةي ق جمع ميي جمدي يا يل 
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جمعه سااا  يعااا  س  دور المحاسةةةب البلةةةدي كمحاسةةةب عمةةةومي بالنسةةةبة للبلديةةةة:-2ب
ي  اعياع جمعباا مغ ،  جسادختص اعيااع عارجخيل جم ةرياامةد ظايا جمعععاا ل باي جمععا عي عل عاي طب اا 

عاةااس جم ااع ي جم ةااري جآلعاا  ،  صاا ج جم فاا ء ب م   اا ق جمدااي يحاار     ئاايس جمجمدااي د اااع إميلاا 
، ف معه س  جم ةري مي  هره ح ي دهحايل جميا جرجق  رفاع    ا ق جم ةرياي جمع حا ص بح فل 
جألعااا جل  ، فلااا  إ ن عر ااال مرج ن  هيااا زن  ه ااامطااا ف جم ااا ج ين  جمةااا جئح جمد ظيعيااايعااان  تةيلااا 

 1 :،  بل ه جمح  ن فل  عةزا مس س  بع  يةي جم يا جمع ميي مة ةريي
،  جءجق جمضاااا   يي مدهحاااايل جمياااا جرجقجم ياااا ا دهااااق عساااار ميدي جم خحاااايي بصاااال جمااااا-

 .جملب ق  جمعط ي   جمع ج ر جألخ     
 .عدوخ ين تن جمدسريرضر جمعري ين جمجم ي ا ب متت  ق  جمعد بع ق جمض   يي -
 .ن ب مح ف ب  دل ء آا ل جميا  جقد  يي جآلع ي-
 .ع ع س  ط ه  ق جم ةريي ب مد  را-
 دسايل م  دارير جاعدي زجق م  جم   ن. -
 مياااي  ضااعيي جمعإ ااي يااري  ب ااا ن جم اا   ن عه سااابي جمياا جرجق  جم   ااا ق  يهاا   ع هةاااي جم   

، صعاا  يهاا   فااي  ل يااي صاال ساا ي ع ميااي ه مااي جمعدخة اا ق جم جااا  مةعحاا مح جمدااي ي اا ا  دساايي   
 دغطيدل   ه مي جمعدخة  ق جم جا  رفعل .

بعااار جمع هةاااي جمرج ياااي مد  يااا  جمعيزج ياااي عااان طااا ف  ا ا يدااارخل جمعه سااا  جمععااا عي إ   
، هيث م اي ق جمرفع عن ط ف   ج جألخي  ه جاجآلع  ب مح ف بعر ده يل س رجق جمي جرجق 

،  ف جمعدعة ااااي باااا مي جرجق  جم   اااا قا يعااا  س إا ع جقبااااي  ااااصةيي تةااااى ق    يااااي جأل جعااا  ب محاااا
،  جمعحااا رقي تةيلااا  ت ااار ساااي عااان طااا ف جمااا جميع    اااي عاااع جمع جقباااي جم ااا تيي جمرجخةياااي جمعع   

 2 .جاقدض ء عن ط ف جم  ضي جمرج ي 
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 اإلقليمية: الجماعات ميزانيةإجراءات تنفيذ -2
جماع تاا ق جمقةيعيااي    اا ق إن تعةيااي د  ياا   إجةةراءات تنفيةةذ نف ةةات الجماعةةات اإلقليميةةة: -أ

 :جألس سيي جمد مييهد ي تةى جمع جهل د
جمسةطي جمرج يي ب دخ   قا ج  مده ياق تعال ي  و جامدزجا  دياي قي ا  :االلتزام بالدفع-1-أ

  1 .إ   ق  عن ا    جمر مي م  إهر  جمليئ ق جمع عي جمد بعي مل  ععين م   دياي م جقعي دسدةزا
 :زج يي ق    يي م  اب ئيي صع  يةي يعصن إر جكي عن 

 جمع ار جما ي   جساطدي د  اب جم ةرياي م  دة اق جمدزجعا  يا اا  :ال انوني االلتزام    
  2.ت ي دكةيف
 اا  جمد اعااي متمداازجا جم اا    ي عاان جم  هيااي جمعه ساا يي   اا   :االلتةةزام الحسةةابي  

مةع ةاااغ جمع   ااال مة   ااا ق جم  دااااي تااان جامدااازجا جم ااا    ي فلااا  " "الحةةةب  المحاسةةةبييلااارف إماااى 
  3. جمع جق  جمع مي عع بط قي جامدزجا مة   ييده ق عن جم  هيي جمدط ي يي   ضع دو ي ن 

ي اااي )دهريااار جمعةدااازا باااي عااان جمغيااا   هااا  جمخز  هريااار جمع ةاااغ لااا  د  ي حااار التصةةةفية:-2-أ
 4 .( جدا ه جمر ميجمهس   جمرقيق مةعرين

دا ،  يامة مةاي مد  يا  جمعيزج ياي جمعهةيايججمع هةاي  يعر جألع  ب مح ف: األمر بالصر -3-أ
عتزعاااي  ، مي بعااار دحااا يي جمااارين، إن ع هةاااي جم ن ب محااا ف،ت ااارع  يااا في جمااارجئن ب مدزجع داااي

 5 .ع  س عن جمع هةي جمض فيي جمخ حي ب ماع ت ق جمقةيعيي 15ت ر ، دد قف مةدح يي
 :جمع جقب ق جمدي دخص مس س  ع  يةيبعب   ن بعض  جم  بض عط م  :دفع النف ة-4-أ
 ح ي جآلع  ب مح ف.-  
 .د ف  جاتدع رجق-  
 عط ب ي جم   ي مة  ج ين  جمد ظيع ق جمس  يي جمع ع ل.-  

                                                 

 .448، ص 2003، اقتصاديات المالية العامة  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائرعهعر تب س عه زي: -1 
 .105، ع اع س  ق، ص أموال البلديات الجزائريةجم  يف  هع  ي: -2 
 .117 اع س  ق، ص ، عالمالية العموميةيهيى ر ير ي: -3 
 .262، ص 2017، اس   مة     جمد زيع، جمازجئ ، 1، طالمالية العامةعهعر س هل: -4 
 .108جم  يف  هع  ي: جمع اع جمس  ق، ص -5 



   التسيير المالي للجماعات اإلقليمية ثاني                                         الفصل ال

 

93 

جمداي  مة ا بض  اي جمع هةايف ألع  ب مح ف  ده يل ه جاق جمرفع م  سا رجق جميا جرجق 
،  د اع جمععةيي جألخي ن مي تعةياي جمارفع إماى جم ا بض جما ي يعا  س فاي د لي جمع هةي جمرج يي

ين جمااار  ين دااارخل عسااار ميي ،  فاااي إطااا    ااا قاااق ر   جمااارجفع  ر   معاااين جمحااا ر ق   اااس جم  
جمعه س  جمعع عي ا د دح  تةى د  يا  م جعا  جآلعا  ب محا ف  ال  ، غي  من علعيجمعه س 

 مضا في مك  اي معي ا  تةاى ، بم ق باي جمع   ضاي فاي هار ر حاتهيديددعرج   بعع  سي  ا ع عان ج
 1 .جمح ر ق 
تعةيااي د  ياا  إياا جرجق جماع تاا ق إن  الجماعةةات اإلقليميةةة:إيةةرادات إجةةراءات تنفيةةذ -ب
 2 :جألس سيي جمد مييدهد ي تةى جمع جهل جمقةيعيي 
دكا يس هاق جمارجئن جمععا عي مي جمر مااي  جما ي يادا بع ابااي   ا  جماا جء :اإلثبةات-1-ب

 )جمخزي ي(.
  ا  دهريار جمع ةاغ جمعةدازا باي عان جمغيا   ها  جمخزي اي )دهريار جمهسا    :التصفية-2-ب
 .( جدا ه جمر ميمةرين جمرقيق

فع عا  يسدرتي فياي جمعصةاف مار   س ر يحر ه جآلع  ب مح ف  :األمر بالتحصيل-3-ب
 .تةيي جدا ه جمخزي ي جمع عي

يااادا  ()معاااين خزي ااي جم ةرياااي ااا  تبااا  ن تاان إاااا جء ي اا ا باااي جمعه ساا   :التحصةةيل-4-ب
بع ابااي إ ااا جء  عااي جأل اااخ ص جدااا ه جمخزي اااي جمع عاااي  يد  ضااى جمعه سااا  جمع ةااغ جمعهااارر فاااي 

 جمس ر عن جأل خ ص جمعري ين. 
 :    ك   تين عن جمدهحيل  
 .  تةيي:     إ ع   جمعرين  ج تط ءه علةي دسرير عجمدهحيل جم ري-
حايل جما ري :   ا  تارا جسادا بي جمعارين فاي جم دا ن جمعهاررن فاي جمدهجمدهحيل جما ا ي -

 م ي  ااا ق جمد  ي يااي )سااا ر (  يحااابح جألعاا    ااا  معاا  د  يااا ي  دسااعى ب)مي جمدخةااي تااان جمدساارير
 (.د  ي ي

                                                 

 .99، جمع اع جمس  ق، ص تفعيل الموارد المالية للجماعات المحليةت ر جمك يا عسع ري: -1 
 .262س  ق، ص ، ع اع المالية العامةعهعر س هل: -2 
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يعسك صل عن جآلع  ب محا ف  جمعه سا  جمععا عي عه سابي إرج ياي ع ظعاي عان ماال    
عد بعااي صااال ع جاااال د  يااا  جمعيزج ياااي  جمداااي ددااا ج فاااي جألخيااا    ضاااع هسااا  ين مهااار ع  جمهسااا   
جمرج ي  جماا ي يعااره جآلعاا  ب محاا ف  جآلخاا  هساا   جمدساايي   جماا ي يعااره جمعه ساا  جمععاا عي 

 1 .ي جم ةرييزي رن تةى عسك إاب  ي معه سب
  جمعا مي ي دا   عان جمهسا    يعاره معاين جمخزي اي جم ةاري     ا  هسا :حساب التسةيير-

، اهد جئي تةى هس   عيزج يي ع حال   ا  يخضاع مة ق باي جمعساب ي مكة  عن جمهس   جمرج ي 
 2 .عن جمس ي جمع جميي 06-30مرج ن جمض جئ   ي را ألع  ي جمضبط جمعخدحي إقةيعي  ق ل 

بعة باااي  دياااي جمسااا ي جمع مياااي  صاال جم ااا جقي جمداااي سااااةق    اا  يعد ااا : اإلداري الحسةةةاب -
 3س جء ب م سبي م سا جمدسيي  م  قسا جمداليز  جاسدةع  .
 المطلب الثاني 

 .الرقابة على تنفيذ ميزانية الجماعات اإلقليمية 
ب م خحيي جمعع  يي  جاسد تميي جمع ميي  (، جم اييعدع جماع ت ق جمقةيعيي )جم ةرييإن د 

في   ج جمعطة  إمى  ط ق س ف  د،  مل ج ض ع مة ق بي تةى د  ي  عيزج يدل ا يع عل  عن جمخ
، ةا  دط ق إمى جم ق بي اع ت ق جمقةيعيي في )جم  ع جأل ل(جم ق بي جمرجخةيي تةى عيزج يي جم

 .(جم  ع جمة  ي)جمخ  ايي تةى عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي في 
 
 
 
 
 

                                                 
، جمع ااع : تحضير وتنفيذ ميزانية الجماعات المحلية واإلجراءات المتخذة لتحسين الموارد الماليةة لاةازير جمع  رين اةيال-1

  .176جمس  ق، ص 
 جمع اع   سي، جمح هي   سل .-2 
 .101، جمع اع جمس  ق، ص تفعيل الموارد المالية للجماعات المحليةت ر جمك يا عسع ري: -3 
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 الفرع األول 
 .على ميزانية الجماعات اإلقليمية الرقابة الداخلية 

"   ط د ييعي عسد ل رجخل جمع ظعي جمرج يي عن  :جمرجخةيي تةى م ل دع ف جم ق بي  
جم ق بي   دعد   1" مال فهص جم  جهي جمعه س يي  جمععةي ق جألخ    لرف خرعي جمرج ن

، هيث دلرف   ه جم ق بي إمى مل  عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي جمرجخةيي م مى خط ن دخضع
جمك ف تن جمعخ م  ق  جمدوكر عن صل جألتع ل جمدي يدا إا جئل  هس  ع     عسع ح بي عن 

 ق ل جمرج ن  ده يز عسر ميي جم  ئعين  ل .
 :يي د عل جم ق بي جمرجخةيي جأل ص ل جمد م

 :المراقب الماليمراقبة  –أوال
، ق بي جمس ب ي تةى جم    ق جمع عيت ن عن جألت جن جمعصة ين ب م  يعد   جمع جق  جمع مي 

ل عي تةى عسد   ،  يع  س جمع جق  جمع مي عب  ج  عن جم زي  جمعصةف ب مع ميي يدا دعيي ي 
ع ميين يعي  ن ب  ج   زج ي  ،  يس تره في  مك ع جق ينجمرج ن جمع صزيي،  جم ايي  جم ةريي

  2.ص مك
 يدعةل جمر   جم ق  ي عن ختل جمدو ي ن تةى جامدزجا ب م   ي جمعةدزا  ل  عن ط ف 

 جآلع  ب مح ف في آا ل عهررن ق       ع جقبي عر  د جف  جمع  ح  جمخ ضعي م ق  دي.
 ب مد مي فنن جم سيةي جمعخ مي مةع جق  جمع مي في عع  سي  ق  دي  ي جمدو ي ن جمعع  هي 

 عن  ين جم  ج جق  3مآلع  ب مح ف بعر جمدوكر عن عط ب دل  مة  ج ين  جمد ظيع ق جمععع ل  ل  
   4: جمدي دخضع مدو ي ن جمع جق  جمع مي   ص  ع  يةي

                                                 
، رج  جمة  فااي مة  اا   جمد زيااع، تعاا ن، 2، ط الرقابةةة اإلداريةةة والماليةةة علةةى األجاةةزة الحكوميةةةهعااري سااةيع ن جم  اايتق: -1

  .134، ص 2010جأل رن ، 
 .268، ع اع س  ق، ص المالية العامةعهعر س هل: -2 
 .131، ص2010جمهريث، جم    ن، عح ، ، رج  جمكد   الرقابة المالية على النف ات العموميةإ  ج يا  ن رج  ر: -3 
، جمعدعةق ب م ق بي جمس ب ي مة    ق جمدي يةدزا 16/11/2009جمعر   في:  09/374عن جمع س ا جمد  ي ي  قا:  05جمع رن -4

  .11/2009/ 19، جمعر خي في 67 ل ، جما يرن جم سعيي ترر 
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 عسد   ج جق جمدي دخص جمهي ن جمعل يي جمد سيا  جم   ع   يع ق ج جق جمدعيين   -
 جمع دب ق مةعسدخرعين ب سدة  ء جمد قيي في جمر اي.

 .ي جمدي دعر ت ر ق ل صل س ي ع مييع   يع جمارج ل جمسعي-
تدع رجق  ص ج جمارج ل ع   يع جمارج ل جألحةيي جأل ميي جمدي دعر ت ر فدح جا-

 .حةيي جمععرمي ختل جمس ي جمع مييجأل
 .جمح   ق جمعع عيي  جمعتهق   يع ع-

 1 :ع ميخضع مدو ي ن جمع جق  جمصع  ي
صل ع   ع عرتا بس رجق جمطة   جم  د  ن جم صةيي  جمك  ف م  ع   يع جمع  ر ت رع  -

 .جمح   ق جمعع عييا يدعر  جمع ةغ جمعهرر م  جا 
 تدع رجق جمع ميي. ق عيزج يي  ص ج د  يض  دعريل جاصل ع   ع يدضعن عخحح-
 صل جمدزجا يدعةق  دسرير جمعح  يف  جمدك ميف جمعةه ي م  جمعح  يف جمدي دح ف تن-

  ل ئيي. ط يق جم ص اق  جمعة دي ب  جدي 
 يل جمع ض جمع ميي تةى سجمع مي ي  ا  ن س ل د  ي  إمى  زي    تةيي فنن جمع جق  

 يعد   جمع جق  جمع مي ( تةى س يل جمتتا،  جمى جآلع ين ب مح ف )جم جمي   ئيس جم ةريي
عسر ا تن جألتع ل جمدي ي  ا  ل   تن جمدو ي جق جمدي يسةعل ، مع  ب م سبي مةع جق  جمع مي 
جمعس تر فيص ن عسر ل تن جألتع ل  جمدح ف ق جمدي ي  ا  ل ،  تن جمدو ي جق جمدي يسةعل  

جم ق بي جمع ميي،  دعر عن م اع آمي ق   2  ح ق جمدي ي  ضل  جمع جق  جمع ميفي هر ر جاخدح
هيث دس  ا ب صل ص ي  في دسيي  جمع ميي جمعهةيي ص  ل  د  ا تةى ح ف جم    ق ق ل بعر 
جامدزجا  ل   ق ل رفعل ،    ج ع  يرتا فص ن د  ير     دل  د  ري  متمدزجا      ق زجئرن غي  

 مد  ري د جكا ري ن عد هي في جمعيزج يي خ حي مع ا دزجير ترر جم ةري ق جمدي دع  ي عن جمعاز 
 مخ   تةى جم ةري ق  بعر تعةيي عسح جمري ن جمعدد ميي جمدي ق عق  ل  جمر مي.

                                                 

 ع اع س  ق. 347/ 09عن جمع س ا جمد  ي ي  قا:  06جمع رن -1 
، مط  هاي االست مل المالي للجماعات المحليةة مةن حيةث الحاجةات الضةرورية والتطةورات الفعليةةت ر جمحريق  يخ:  -2 

 .273، ص 2011، 2010 -1-رصد  جه في جم    ن جمع ا، ف ع جمرج ن  جمع ميي، صةيي جمه  ق، ا ععي جمازجئ 
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من د سيع عا ل جم ق بي جمس ب ي  في جمع   ل جتد   ترر ص ي  عن  رس ء جم ةري ق 
مة    ق جمدي يةدزا  ل  مي عل عيزج يي جم ةري ق يعر بعة بي جمدرخل في جمدسيي  جمع مي مل ه 

 1خي ن  خط ن  ي  ق جطيي ع   ي. جأل
 خص يعين بع دضى ق ج   زج ي جمعه س  جمعع عي  :رقابة المحاسب العمومي-ثانيا

حتهيي جم ق بي تةى صل عةف ح ر  تن  زي  جمع ميي،  يخضع مس س  مسةطدي  يع  س 
 2 .  تيدل عن عر  جم    ق جمع رعي إميي ب مدوكير تةى   تيي جم   ي بعر قي عي ب مده يق 

 90/21عن ق   ن  36 ددعةل عا اق  ق بي جمعه س  جمعع عي هس   ص جمع رن    
 3 :جمعدعةق ب معه سبي جمعع عيي تةى ع  يةي

 جمدوكر عن عر  عط ب ي تعةيي جآلع  ب مرفع عع جم  ج ين  جأل ظعي جمععع ل  ل .-
ب مح ف من ي سل  ، م ج يةدزا صل آع ن ح ي جآلع  ب مح ف م  جمع  ض ميجمدوكر ع-

معض ء ق ج  دعيي ي   سخي عن إعض ءه مةعه س  جمعع عي هدى يدس ى مي عط ب دل  عع ج
 .جمع ا ر تةى جألع  ب مح ف

ي جق  جمعه س  جمعع عي   تيي تعةيي دح يي جم    ق  جمدي  ي  عن جمع جهل -
جمخرعي مي من ،  عن ختمل  يدا جمدوكر عن مرجء ج يي جمدي يخدص  ل  جآلع  ب مح فجمر

 .تةيي عع جمرجئن جم  ئا ب ألتع ل جمرج ن ا د  ا ب مرفع إا بعرع  يدا إ ا ز جمععل جمعد ق
من جمععةيي دعق في عن  هيث يدوكر جمعه س  جمعع عي، تدع رجقي جق  د ف  جا-

 .ف جاتدع ر جمع مي جمعهرر مة   يةعيزج يي  ما ددا  ز س هر ر جمد جخيص جمعع  هي م
 4 .  آا ل جمري ن جمعهررن ق     ، م ل  ما دس ط جقي-

                                                 

 .274ت ر جمحريق  يخ: ع اع س  ق، ص  -1 
 .281، ع اع س  ق، صالية العامةالمعهعر س هل: -2 
 ع اع س  ق. 90/21عن جم    ن  قا: 36جمع رن -3 
 :ى م يع ي  اره قر دط ق إمى مال س  ط جمرين هيث  حق تة 201في  ص جمع رن  11/10ب م ا ع إمى ق   ن جم ةريي -4

جفدداا ح جمساا ي جمع ميااي جمعدعة ااي  لاا ، ( ساا  جق عاان 4"دد اا را جمااري ن جمدااي مااا ياارع  بحاا فل   دحاا يدل   رفعلاا  فااي مااال م بااع )
 دع ر بح ي  ل ئيي مح مح جم ةري ق ب سدة  ء جمه اق جمدي يص ن فيل  جمداوخي  ب عال جمرج ن م  بسا    اا ر طعان معا ا الاي 

  قض ئيي ".
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ا جعد ع جمعه س  جمعع عي تن جمرفع مهين هل ما دك ن جمري ن عهل عع  ضي- ،  ج 
 جمع  زتي جمعع  ضي.

ي جق  دو ي جق تعةي ق جمع جقبي جمع ح ص تةيل  في جم  ج ين  جأل ظعي جمس  يي -
 .جمعع عيي   جمع مي  ما ي جمح   قجمع ع ل صدو ي ن جمع جق

 1 : ب مع   ل يةدزا جمعه س  جمعع عي ب امدزجع ق جمد ميي   
عسك جمعه سبي  جمعه فظي تةى جم ة ئق  جمعسد رجق جمعه س يي جمعدعة ي ب مععةي ق -

 جمع ميي عن مال دهرير جم د ئج ت ر ق ل جمس ي.
دعةي تةى ع رج  إا جء عه سبي ددعةق ب م يا جمع   مي  جمعسد رجق جمدي دعر  ل ي   جمع -

 جمعب مغ جمدي م   ق ع    ي عع جاتدع رجق جمعهةيي في جمعيزج يي.
يرجتي مر  صد بي ريسع   31ق ل جمس ي جمع ميي في  إترجر هس   جمدسيي  ت ر- ،  ج 

 ا جن عن جمس ي جمع جميي مةعيزج يي جمع  ةي. 30جمضبط بعاةس جمعه سبي في مال مقح ه 
، صع  يعصن مي من ي فض جم ي ير   تةى ه جاق جمرفعي     تةيي ف معه س  جمعع ع

ى  ئيس جم ةريي ه ل رقي جمهس ب ق، فل  جمدو ي  ت ر إ رجئي مي عتهظ ق صد  يي د اي إم
يع  س حتهي دي جم ق  يي مة  ء جمد  ي  ق ل دهحيل مي إي جر م  دسرير مي    ي تع عيي   مك 

 .آ يي تةى جم    ق  جمي جرجق بي دهق عسر ميدي  بل ج جم صل فل  يع  س  ق
 :المجال  المحلية والسلطة الوصية رقابة-ثالثا
عن جمرسد   تةى   ج  1782م ر  حق جمع رن  :رقابة المجال  الشعبية المحلية-1
ي، ف مسةط ق جمعهةيي جمع دخبي يد ك مل  جم  جف تةى عن جم ق بي مع  مل  عن م عيي ب مغجم  ع 

في هر ر ع     ،  د  ا ب م ق بي  جمدع ي  تن إ جرن جمع جط ينةيي دسيي  جمع ج ر جمعه

                                                 
دعة ااي جمدضااعن ج د  مياا ق جألهصاا ا جمع 1996ااا   ي  22جمعاار   فااي:  96/56عاان جمع ساا ا جمد  ياا ي  قااا:  3  2جمعاا رن -1

  .1996ا   ي  24جمح ر ن في  06 د ريا جمهس ب ق إمى عاةس جمعه سبي، ا يرن  سعيي ترر 
يةاي: "دضاطةع جمعاا مس جمع دخباي   ظي اي جم ق باي فاي  ع ااع سا  ق تةاى عا  16/01عان جم ا   ن  قاا : 178د ص جمعا رن -2

  عرم مل  جم ع ي".
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ن طتع جمرجئا تةى عخدةف جألتع ل  جمدح ف ق جمعدخ ،  دععل تةى جاع ح ص تةيي ق     
 .تةى جمعسد يين جم ةري  جم ائي
، ع ي 61بي جمعع عيي في  ص جمع رن جمعدعةق ب معه س 90/21 صع   ص جم    ن  قا

،  تةيي جمعدرج ميمعا مسل  ق جمقةيعيي دخضع مة ق بي تةى د  ي  عيزج يدل  تةى من جماع ت 
، هيث ي  ا جمعاةس ي مع جقبي د  ي  عيزج يي جم ةرييفنن مةعاةس جم ع ي جم ةري جمهق جم     

ب م ق بي تن ط يق ر جسي ع   يع جمعيزج ي ق جمع رعي مل  عن مال دعريةل   جمعح رقي تةيل  
ج يي جأل ميي  جمعح رقي تةيل   ر جسي ع   ع جمعيزج يي جمض فيي  جمعح رقي عةل ر جسي جمعيز 

 1.بع سي  د  ي    في إط     جم سعيتةيي  يد 
مع   ق بي جمسةط ق جم حيي دع  س عن ق ل ع ظ ين عخدحين  ظ ج أل عيدل  جمب مغي 

 يي  ي عاع ع جمسةط ق ،  ب تدب   من جم ح يي جمرج  جم ق بي مة  ء دط يق جمعيزج ييجمدي دةع ل
تع ملا جمعهررن جمدي ي      جم    ن مسةطي تةي  تةى م خ ص متض ء جمليئ ق جمتع صزيي  م 

 ض ع جمع ح ص تةيل  في ، ا دع  س إا في جمه اق  جألقحر هع يي جمعح مح جمع عي
جمرج يي ا (، فبعض ق ج جق جأل خ ص جمي تةى د جزن جمعيزج يي جمعهةييعةل  ق بي جم  جم    ن )

     2.جمسةطي جم حيي يعصن دط ي ل  إا بعر جمدحريق تةيل  عن ق ل
 ن جمرجخةيي صع  من جم ق بي دك ن عن حتهي ق جمر مي فلي عن جخدح ح ق  زج

،  دك ن عن جخدح ح ق جم جمي   ئيس جمرجئ ن يع  سل  تةى  رس ء دع  سل  تةى جم ايي
 3.مال د  ي  ق    ي     ف مة ةريي عنجمعا مس جمعهةيي جم ةريي  جمدي دك ن 

 
 
 

                                                 
(، سةةت ملية الماليةة لتسةيير ميزانيةةة الجماعةات المحليةة  البلديةةةميةة الجبايةة المحليةةة فةي تعزيةز االأهمخضا  ت يا جق: -1

  95ع اع س  ق، ص 
 .104، جمع اع جمس  ق، ص تفعيل الموارد المالية للجماعات المحليةت ر جمك يا عسع ري: -2 
 جمع اع   سي، جمح هي   سل .-3 
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 الفرع الثاني
 على ميزانية الجماعات اإلقليمية الرقابة الخارجية  

، عن ق ل جألالزن جم ق  يي جمعخدحيخ  ج جمد ظيا   ي دةك جم ق بي جمدي دع  س  
جمح ف  ع جاعي   دلرف إمى ضع ن ع جقبي جم    ق  عر  د ف  جاتدع رجق  ع جقبي ه جاق

 :زج يي جماع ت ق جمقةيعيي ع  يةي د عل جم ق بي جمخ  ايي تةى عي .جمععةي ق جمع ميي
جألالزن جمدي ددعدع يعر عاةس جمعه سبي عن  رقابة مجل  المحاسبة:-أوال

 ق بي  ،    ج عن ختل جمسةط ق  جمحتهي ق جمدي يدعدع  ل  عن ختل قي عي ب اسد تميي
 تةى دسيي  جألع جل جمعع عيي.بعريي فع مي 

يتمتع مجل  المحاسبة "  تةى م ي: 192/11في جمع رن  قر  ص جمرسد   جمازجئ ي 
  عات اإلقليمية والمرافق العموميةباالست ملية ويكلف بالرقابة البعدية ألموال الدولة والجما

   األموال التجارية التابعة للدولة".وكذلك رلو 
 تةيي  بع ل ا  ص   ه جمع رن فنن عاةس جمعه سبي يعر عرسسي رسد  يي هيث   

 دلرف جم ق بي جمدي ،  بي جمبعريي جمعصةف  ل دخضع عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي إمى جم ق
 2 :ي جماع ت ق جمقةيعيي تةى ع  يةييع  سل  عاةس جمعه سبي تةى عيزج ي

  ج ر  جم س ئل جمع ريي  جألع جل جمعع عيي.د ايع جاسدعع ل جمع ظا  جمح  ا مةع-1
 .  فيي في دسيي  جألع جل جمعع عييجم زج ي  جم إاب  يي د ريا جمهس ب ق  دط ي  -2
جمعس  عي في دعزيز جم ق يي  عص فهي اعيع م ص ل جمغش  جمعع  س ق غي  جم     يي -3

 . ألعتك جمعع عييجمدي د صل د حي ج في جألختقي ق  في  جا  جم زج ي جمض  ن ب
 

                                                 

 ع اع س  ق. 16/01عن جم    ن  قا:  192جمع رن -1 
جمعااار   فااااي:  20/ 95جمععااارل  جمعاااادعا مألعااا   قاااا  26/08/2010جمعااار   فاااي:  10/02عااا   قااااا: عااان جأل 02جمعااا رن -2

  .01/09/2010جمعر خي في: 50، جمعدعةق بعاةس جمعه سبي، جما يرن جم سعيي، جمعرر، 17/07/1995
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تتم مراقبة " :ع ي  ار    حق تةى من 210جمع رن  ب م ا ع إمى ق   ن جم ةريي في 
وتدقيق الحسابات اإلدارية للبلدية وتطاير حسابات التسيير الخاصة باا من طر  مجل  

 1."المحاسبة طب ا للتشريع الساري المفعول 
"يع  س  :جم ايي جمدي  حق تةى منن ق   ن ع 175   س جم يء    ق إميي جمع رن 

عاةس جمعه سبي ع جقبي جمهس   جمرج ي مة جمي  هس   دسيي  جمعه س   دطلي  ع  طب   
 2مةد  يع جمععع ل بي".

 تةيي فنن  ص جمع ردين جمس ب دين مكرد  تةى جمر   جمعلا  جمع  ط معاةس جمعه سبي 
 عن ضعن جخدح ح ق عاةس ، ييق جمقةيع عر  فع ميي  ق  دي تةى عيزج يي جماع ت 

 3 :جمعه سبي   ص  ع  يةي
جمدوكر عن جاعدة ل م  ج ين جمع ميي  ق جتر جمعيزج يي  د  ي  جمي جرجق  جم    ق -1

 جمعع عيي  صل ع  يدعةق  دسيي  جألعتك جمعع عيي.
  ق بي حهي جمهس ب ق  ج دظ عل   رقدل .-2
،  د عل   ه مي م  جماع ت ق جمقةيعييعي مةر  ير س صل عةف يدعةق ب مع ميي جمع -3

، جم ي يعره جآلع  ب مح ف  هس   جمدسيي  جم ي    عن صل عن جمهس   جمرج ي جمر جس ق 
تعةي ق جم هص م  جمده يق  جخدح ص جمعه س  جمعع عي  بعر ج دل ء جمعلعي ده    د ئج

ين من يايب  صد  ي  ،  د ةغ إمى جآلع  ب مح ف  جمعه س  جمعع عي  تةى   ين جألخي  صد  ي 
 .في ظ ف  ل ين

دعر جمع د يي  :قليميةعلى ميزانية الجماعات اإل رقابة المفتشية العامة للمالية-ثانيا
ق جمسةطي جمعب   ن م زي  ، هيث يععل   ج جمال ز دهع ميي ال ز رجئا مة ق بي جمع مييمةجمع عي 
معح مح جمر مي  جماع ت ق جمقةيعيي ،  د ح   ق  دي تةى جمدسيي  جمع مي  جمعه س ي جمع ميي

 . عيي جمليئ ق  جألالزن  جمعرسس ق جمخ ضعي م  جتر جمعه سبي جمعع

                                                 

 ع اع س  ق. 11/10عن جم    ن  قا:  210جمع رن -1 
 س  ق.ع اع  12/07عن جم    ن  قا:  175جمع رن -2 
 .105، ع اع س  ق، صتفعيل الموارد المالية للجماعات المحليةت ر جمك يا عسع ري: -3 
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عن ط ف جمع د يي جمع عي مةع ميي،   دخضع جماع ت ق جمقةيعيي إمى جم ق بي جمخ  ايي
لية جااز رقابي مرتبط مباشرة بديوان وزارة الما" :مع د يي جمع عي مةع ميي تةى م ل  دع ف ج

ئ  أل ل ع ن بع ا   قر دا جسدهرجةل  في جمازج 1مكلف برقابة المحاسبية العموميين "
،  يع  س  ق بي إرج يي بعريي تةى مس س     عج 3فلي ال ز  ق  ي رجئا  2 80/53جمع س ا 

س  ي يضبط عن ط ف جم زي  جمعصةف ب مع ميي  دبع  مطةب ق متض ء جمهص عي م  جمليئ ق م  
 ددرخل جمع د يي جمع عي مةع ميي في جم ق بي جمعع  سي تةى عيزج يي  4جمعرسس ق جمعر ةي 

 5 :جماع ت ق جمقةيعيي في ترن عا اق عدعةةي مس س  في
ع جقبي دسيي  جمح  ريق  ع جاعي جألع جل  جم يا  جمس رجق  ع جقبي جم    ق  جمي جرجق -1

 مح ف جم ةري م  جمعه س   جمع جر تةى جخدتف م  جتل  جمدي يه ز   جمعسي  ن  جآلع  ب
 .جمعع عي
 طة  د ريا مي  ةي ي م    قي ة  ديي عن جم ةريي دك ن ازعي مع جاعدل .-2
 .ةريي م  مت ج ل     ي  م  صد  ي عة ع ق عن  ئيس جم طة  صل جمع-3
جم ي ا بوي بهث م  درقيق ب م ةريي بغيي ع جقبي جألتع ل م  جمععطي ق جمع  يي تةى -4

 جمعه سبي جمعع عيي.
جم ي ا بوي درقيق ب م ةريي عن مال ع جقبي متع ل جمدسيي  جمدي ق عق  ل  جم ةريي  جق -5

ةب ق ه ي ي جمخرعي ن عه س دل  دعق تةى مسس حهيهين مجألة  جمع مي  جمدوكر ع ،  ج 
 جمع دليي تر جاقدض ء  م ل  دسدةزا ح ف جم   ي ع   ل جمخرعي جمع رعي.

                                                 
1- Loic philip ,Dictionnaire Encyclopédique de finances , economica ,paris ,1991 , page 957. 

 10، ا ياارن  سااعيي تاارر ، جمعدضااعن إهاارجث ع د اايي ت عااي مةع ميااي01/03/1980، جمعاار   فااي: 80/53جمع ساا ا  قااا: -2
  .04/03/1980جمعر خي في  

، جمعهااارر محاااتهي ق جمع د ااايي جمع عاااي 06/09/2008جمعااار   فاااي:  08/372عااان جمع سااا ا جمد  يااا ي  قاااا:  01جمعااا رن -3
  .07/09/2008، جمعر خي في:50مةع ميي، ا يرن  سعيي ترر 

، جمعهاارر اخدح حاا ق جمع د اايي جمع عااي 1992ف  جياا   22، جمعاار   فاي: 92/78عاان جمع ساا ا جمد  ياا ي  قااا:  05جمعا رن -4
  .1992ف  جي   26جمعر خي في:  15مةع ميي، جما يرن جم سعيي ترر 

   سي. ا عن جمع س 10جمع رن -5 
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جمطتع تةى جمعة  ق جمع ميي  جمععطي ق مي  ص ن س ر    جمدوكر عن حهي جمس رجق -6
 ين جمعع عيين بعل علا  تةيي فع ر قي ا جمع دجمع رعي مةع د يي عن ط ف جم ةريي، جمعسب ي 

  ج عن مرجء عل علا هدى يدعص قةيعيي د في  ظ  ف تعل عتئعيتةى عسر مي جماع ت ق جم
  1 : ب مع   ل يةدزا جمع د ين جمعع عيين ت ر د  ي  عل علا بع  يةيتةى مكعل  اي، 

مي درخل في جمدسيي  جمع مي معيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي  د ري  عتئعي  دا  -1
 جم    ق.
 جمه  ظ تةى جمس  جمعل ي.-2
جم ي ا بعلعدلا بصل ع ض تيي  ب  ء عتهظ دلا تةى  ق ئع ة  دي مة  ء جم ي ا -3

 بععةي ق جمد ديش تةى عسد   جم ةريي.
 م هص  جمدرقيق جم ي ي ح  تةى  تةيي فنن جمع د يي جمع عي مةع ميي دخدص ب   

،    ج ألال إض  ء فع ميي في جمدسيي  س ي معيزج يي جماع ت ق جمقةيعييجمدسيي  جمع مي  جمعه 
  جأل رجف جمعسط ن عن ق ل جمع مي معيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي  ضع ن  ا تدل  في إط 

 .جمر مي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ، ع اع س  ق.92/78جمد  ي ي  جمع س ا عن 11جمع رن  -1 
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 المبحث الثاني
 مصادر الموارد المالية المحلية وأسباب عجزها. 

هدى ددعصن جماع ت ق جمقةيعيي عن دوريي عل عل  ا ر مل  عن د جف  ع ج ر ع ميي ص فيي 
جتد ف صل عن ف ر ،     جألس س جم ي دسعى إمى ده ي يألال جمدك ل  ج  ب ع ه اي دل  

مقةيعيي هدى ددعصن عن دسيي   س ئةل  ق   ن جم ةريي  جم ايي ب اسد تميي جمع ميي مةاع تي ج
 .  جمخ حي  جمدي دعد   عسئ مي ت ل جمع ميي بصل ه يي  من دعدعر تةى ع ج ر 

 تةيي س ف  دط ق في   ج جمعبهث إمى ر جسي عح ر  جمع ج ر جمع ميي جمعهةيي في 
 ، ةا  دط ق إمى ر جسي مسب   تاز عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي  س ل( لجألعطة  )جم

 .ي(ة  جمعطة  )جمد عيةل  في 
 المطلب األول 

 مصادر الموارد المالية المحلية. 
مع ج ر ،  دط ق في جم  ع جأل ل إمى ر جسي جيدا د سيا   ج جمعطة  إمى ف تين س ف

 جمع ج ر جمع ميي جمعهةيي جمخ  ايي. ،   ر س في جم  ع جمة  يجمع ميي جمعهةيي جمرجخةيي
 الفرع األول

 المالية المحلية الداخلية.الموارد 

دعر جمع ج ر جمع ميي جمعهةيي جمرجخةيي مس س تةى عر  جتدب   جماع ت ق جمقةيعيي تةى  
ك   جاتدع ر تةى   سل  في دع يل جمد عيي جمعهةيي  ب مد مي ده يق م رجفل  عن ختل دع ئي م

 سي مدع يل م  طي  دعد   جماب يي جمعهةيي جمع  ر جألس، قر  ععصن عن جمع ج ر جمع ميي
 فلي دعةل ازء ص ي  عن جمي جرجق جمعهةيي. جماع ت ق جمقةيعيي 

 :جمعهةيي جمرجخةيي ددعةل مس س  في تةيي فنن جمع ج ر جمع ميي    
هيث دسد ير صل عن  :جاة كليا إلى الجماعات اإلقليميةالضرائب والرسوم المو -أوال

 :ةريي  جم ايي عن جم س ا جمد مييجم 
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خل ضعن يعر   ج جم سا عن م ا جمض جئ  جمدي در :الرسم على النشاط الماني-1
، هيث يعد    ي ي عل اعيع جأل  طي جاقدح ريي، ص  ج ر جماب ئيي مةاع ت ق جمقةيعييجمع  

، ر ن جهدس   ع ع جمع يع ق عن جمسةع  جمخرع ق سع  تةى  قا جألتع ل مي تةى عا
 ي بع ا  ،  م ر دا جسدهرجث جم سا تةى جم   ط جمعلجم جهرنععةي ق  ين ف  ع جمعرسسي جم

 سا تةى جم   ط جمدا  ي  جمح  تي،  جم سا تةى ،  را عن جم1996ق   ن جمع ميي س ي 
 1992.1، جمععع ل  لع  ق ل جمحته ق جماب ئيي مس ي جم   ط غي  جمدا  ي 

جئ     ن جمض  عن ق 222 يدهرر ععرل جم سا تةى جم   ط جمعل ي هس  جمع رن 
 ي  ض تةى  قا جألتع ل جمعه ق  يدا د زيع هحيةدي   %2: جمعب   ن  جم س ا جمعع ةةي  

  2: تةى جماع ت ق جمقةيعيي صع  يةي
 % 0.59 :هحي جم ايي-
 %1.30: هحي جم ةريي-
 %0.11ح ر ق جمع د ك مةاع ت ق جمعهةيي:جمهحي -

ب م ايي  جمح ر ق جمع د ك مةاع ت ق   تهم من هحي جم ةريي  ي جألك   ع    ي 
جمعهةيي    ج يع ر إمى جمر   جمل ا  جمع  ط مة ةريي في د ريا خرعدل  ص  ل  جألق   إمى دة يي 

 ه اي ق جمع جط ين.
   ض يبي عب   ن س  يي تي يي تةى جمعةكي ق جمع   يي جمع  يي  :الرسم الع اري -2

  يي جمس  يي في جم ةريي جمدي د ار  ل  جألعتك  غي  جمع  يي د  ض تةى مس س جم يعي جميا
 3جمخ ضعي مةض يبي  هس    تيي جمع  طق جمع ا رن فيل . 

                                                 
، ع ااع سا  ق، لتسيير ميزانية الجماعات المحليةأهمية الجباية المحلية في تعزيز االست ملية المالية مخض  ت يا جق: -1

  .88ص 
 جمع اع   سي، جمح هي   سل .-2 
الجباية المحلية كأهم ركةائز الممركزيةة الجبائيةة ودورهةا فةي تح يةق التنميةة المحليةة فةي هعزن  ع ، ص يا ها ز :: -3 

صةياي جمعةا ا - جقاع  جسد ا جف-ع يال جماع تا ق جمعهةياي، جمعردع  جمر مي جمعةعي ه ل جمتع صزيي جماب ئيي  ر    في دالجزائر
 .7، ص 2013ا جن  11-10جاقدح ريي  جمدا  يي  تة ا جمدسيي ، ا ععي سعر رهة  م ةيرن، جمازجئ ، ي عي 



   التسيير المالي للجماعات اإلقليمية ثاني                                         الفصل ال

 

106 

 ،1 ي ي جمعهةيب م سبي مة ظ ا جمض ي  جهرج عن جمض جئ  جم ريعي جم سا جمع  يعد     
 ي  سا إمى جم سا جمع   ي تةى جألعتك جمع  يي  جألعتك غي  جمع  يي، يهس  تةى مس س 

جمد ظيا ،   ي عهررن هس  جمعد جار فيل  جمعةكي ق جمع  يي جم يعي جميا  يي جماب ئيي مةعس هي
، مع  جم سا جمع   ي تةى جمعةكي ق غي  جمع  يي فيهس  تةى جمععع ل بي مكل عد  ع بع

غي  جمع  يي تةى مس س جم يعي جميا  يي جماب ئيي  جمعهررن ب معد  ع بع مأل جضي  جمعةكي ق
،  دسد ير جم ةري ق عن ت ئرجق جم سا جمع   ي  جتيي  جملصد   مأل جضي جمز جتييغي  جمز 

 2 .جمعةكي ق جمع  يي م  غي  جمع  ييس جء تةى  100%
جم سا ميس هريث جم  ون  ل  إن   ج : رسم رفع ال مامات المنزلية  رسم التطاير-3

هيث ص ن يحطةح تةيي ب م سا تةى  فع جأل س   جمع زميي  1966ص ن عط ق ع   س ي 
جم سا س  ي  م  ئرن جم ةري ق جمدي د دغل فيل   فع جم ع عي  يرسس   ج   3 جمح  في جمعا  ي،

ن جم س ا ،  يعر عيدا دهحيةي ص عت مح مح جم ةريي ،مع زميي تةى صل جمعةكي ق جمع  ييج
 يي،  يهرر ع ةغ جمعةه ي ب م سا جمع   ي تةى جمعةكيي جمع  يي ا دب طي   فع جم ع عي مل ه جأل 

 :جم سا صع  يةي
 ،تةى صل عهل  ي جسدعع ل سص يرج  1500  رج1000ع   ين -
تةى صل عال  ي جسدعع ل عل ي م  دا  ي م   رج12000 رج  3000ع   ين -

 ،ه في م  ع    بي
 ، صل م ض عليون مةدخييا  جمع ط  جقرج تةى  23000رج   8000ع   ين -
رج تةى صل عهل  ي جسدعع ل ح  تي م  دا ي  130000رج   20000ع   ين -

 .ي ق د  ق جألح  ف جمع ص  ن متتهم  ه في م  ع    بي ي دج صعيي عن جم   

                                                 

 .66، ع اع س  ق، ص أموال البلديات الجزائريةجم  يف  هع  ي: -1 
 .108، ع اع س  ق، صالمحلية تفعيل الموارد المالية للجماعاتت ر جمك يا عسع ري: -2 

، 1966جمعدضااااعن قااا   ن جمع مياااي مساااا ي  31/12/1965جمعااار   فاااي  65/320عااان جألعاااا   قاااا:  10ج ظااا  جمعااا رن -3 
 .108ج. .ج.ج ترر
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ع ي جم ةري    ءج ب  ج  عن  ئيس جمعاةس جم  1 دهرر جم س ا جمعطب ي في صل  ةريي
 2تةى عرج مي جمعاةس جم ع ي جم ةري  بعر جسدطتع  مي جمسةطي جم حيي.

م  عاع ع جم ةري ق جمعح  ي       سا يرسس م  ئرن جم ةري ق :م اإلقامةرس-4
، يط ق   ج جم سا تةى م  هع ع ق ععر يي سي هيي عخدةطي صعهط ق سي هيي م  ع  خيي

، إ  يد ا  تةيلا ةى جم ين ا يعةك ن دو ي ن إق عيجم ةريي  تجأل خ ص غي  جمع يعين رجخل 
 درسس دع ي ي   ج جم سا تةى جم خص  تةى جمي ا جم جهر ، يرفع  سا ت   ي مة ةريي جمعع ي

( ري    تةى جم خص  تةى جمي ا جم جهر  ا 50، ا يعصن من د ل تن خعسين )جمق عيعن 
، غي  م ي ب م سبي ( ري    تةى جمع ئةي100) ز ع ئي ( ري     ا ددا 60د  ق سدين )

(  ا ا  مكة  دهرر دع ي ي جم سا تةى جمق عي تةى 3مةعرسس ق جم  رقيي  جق ةتث )
ري    مة   رق  جق  200: جهر عن جمق عي تةى جم ه  جمد ميجم خص جم جهر  تةى جمي ا جم  

ري    مة   رق  جق خعسي  600، (  ا ا4ي    مة   رق  جق م بعي )ر 400، (  ا ا3ةتث )
 3(  ا ا .5)

 65/320عن جألع   105مسس   ج جم سا بع ا  جمع رن  :الرسم على الحفمت-5
ا  سعي بهق جألتي ر  جألف جح ةا جحطةح تةيي جم س 1966جمعدضعن ق   ن جمع ميي مس ي 
عن س ر ع بض عسةا  جمعة ق   جسطي يرفع   ج جم سا، 1968جم ةري تةى جمه تق  رجيي 

 4 :،   مك ق ل  رجيي جمه ل  يدا دهريره صع  يةيةريي مةط ف جم ي ق ا ب مرفع   رجط ف جم 
 جمس تي جمس بعي عس ءج. ، ت رع  ا ددعر رج تن صل ي ا 800رج إمى  500عن -

                                                 
عن ق   ن جمض جئ  جمعب   ن غي   2عص   263جسدععل جمع  ع   عحطةح جم س ا جمعطب ي في صل  ةريي في  ص جمع رن -1

أل ااي عاان غياا  جمعع اا ل من د اا ا جم ةااري ق  دهرياار اعيااع جم ساا ا جمعطب ااي  ك  اا  جمدع ي اا ق م  جمدسااعي جقن  ماامن جمع حاا ر عاا
  تةى صل  ةريي.

باإلشةارة إلةى –صمحات الماليةة المحليةة فةي الجزائةر كبليةة لتصةحيم عجةز ميزانيةة الجماعةات المحليةة ععع  هعري: إ-2
  .88، ص2018، ا ععي جم ةف، جمازجئ ، 2جمعرر  4، جمعاةر عاةي جمقدح ر  جمع ميي–حالة ميزانية البلديات 

، جمعدضاعن قا   ن 2008ا يةياي  04جمع جفاق ل:  1429 اا  تا ا  21جمعار   فاي:  08/02عن جألع  قاا:  26جمع رن -3
  .2008ا يةيي  27جمعر خي في:  42جما يرن جم سعيي ترر  2008جمع ميي جمدكعيةي مس ي 

 2000ريساااع   سااا ي  23جمع جفاااق ل:  1421 عضااا ن تااا ا  27جمعااار   فاااي:  2000/06 قاااا: عااان جم ااا   ن  36جمعااا رن -4
  .2000ريسع    24جمعر خي في: 80، جما يرن جم سعيي جمعرر 2001جمعدضعن ق   ن جمع ميي مس ي 
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، إ ج جعدرق عرن جمه ةي إمى ع  بعر رج تن صل ي ا 1500رج إمى  1000ن ع-
 جمس تي جمس بعي عس ءج.

 ي جم ةري ، بعر عرج مي جمعاةس جم عدع ي  ق بع ا  ق ج   ئيس جم ةريي دهرر جم  
 . ع جف ي جمسةطي جم حيي

  ج جم سا م  ئرن جم ةري ق تةى  يرسس :على اإلعمنات والصفائم المانية الرسم-6
قةيعيي  جمه عةي   ء دةك جمعدعة ي ب مر مي  جماع ت ق جمجمتت  ق  جمح  ئح جمعل يي ب سدة

: جمح  ئح جمعل يي مألح  ف جمد ميي،  يخضع مة سا تةى جمتت  ق   جم س  يمةط بع 
جمعر   ي  جمععة ي ، جمتت  ق مع ريي جمعط  تي  جمعخط طي ب ميرجمتت  ق تةى جأل  جق ج

 1، جمتت  ق جمعضيئي.في عص ن تع عي
 دسد ير ع ل  صل  الضرائب والرسوم الموجاة جزئيا لفائدة الجماعات اإلقليمية:–ثانيا 

 : ةريي  جم ايي تةى جم ه  جمد ميعن جم
، مسس بع ا  جم   ق جماع مي     ض يبي تةى الرسم على ال يمة المضافة:-1

دوريي مدع يض جم ظ ا جمس  ق جمعد صل عن جم سا جم هير جماع مي م 1991ق   ن جمع ميي مس ي 
، صل جمععةي ق جمعدعة ي ب مع يع ق ، يدا دط يق جم سا تةى جم يعي جمعض في تةىجمخرع ق

 جمدسةيع ق جمدي ي  ا  ل  جمع دا ن م  في ه مدل  جألحةيي إ ج ص  ق عسد  رن  ص ج جمع يع ق 
رجن ص مل دف  جم  كس ر جمدي ي  ا  ل  دا   جماعةي  جمدازئي  تعةي ق جميا    جمخرع ق جمع

 جمععرل  %09مععرل جمع خ ض محبح ععرمين  ع  ج 2017.  عع ق   ن جمع ميي مس ي  غي   
تع ل جمعه  ي في جمرجخل ،  د زع   دج جم سا تةى جم يعي جمعض في ب م سبي مأل%19جمع ري 
 2. %15، جمح ر ق جمع د ك مةاع ت ق جمعهةيي %75جمر مي  ، %10: جم ةري ق صع  يةي
   

                                                 
 ق، ، ع ااع ساا إصةمحات الماليةة المحليةة فةةي الجزائةر كبليةة لتصةحيم عجةةز ميزانيةة الجماعةات المحليةةعععا  هعاري: -1

  .88ص
 .89، ص  سيع اع جم -2 
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ص  ي يعس جسدعع ل جمرخل مي ه ي ي  غي  عب   ن  يدعيز   ج جم سا ص  ي ض يبي  
تعةيي جم   ق م  جاسدلتك جم ل ئي مةسةع  جمخرع ق،  ا يرفع   ج جم سا عب   ن إمى جمخزي ي 
تن ط يق جمعسدلةك جم ل ئي جم ي يعد   جمعصةف جمه ي ي  ج  ع  يص ن تن ط يق جمعرسسي 

 1جمدي دضعن جم د ج  د زيع جمسةع. 
    ي عع هحي جماع ت ق  جمعتهم     من هحي جمر مي عن جم سا ععد  ن ع   
 ،  عع  مك فلي دعد   ع  رج   ع  ب م سبي معيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي.جمقةيعيي
ي ، مهرةق   ه جمض يبض يبي جمرفع جمازجفي بعر إمغ ء الضريبة الجزافية الوحيدة:-2

"درسس ض يبي  :ع ي تةى م ي 282ث  حق جمع رن هي، 2007بع ا  ق   ن جمع ميي مس ي 
دع ض جمض يبي تةى جمرخل ازجفيي  هيرن دهل عهل جم ظ ا جمازجفي مةض يبي تةى جمرخل   

 : هس    ه جمض يبي ب  ض ععرمين  ع د، جماع مي
خ ص ب أل خ ص جمط يعيين جم ين ددعةل دا  دلا جم ئيسيي في  يع  %5ععرل -

 رج.5000.000جمبض ئع  جأل ي ء  جم ين ا ددا  ز  قا متع ملا 
،  جم ين ين جم ين يع  س ن جأل  طي جألخ   خ ص ب أل خ ص جمط يعي  %12ععرل -

 2رج. 5000.000ا يدا  ز  قا متع ملا 
، غ في جمح  تي %49: عيزج يي جمر مي جم هيرن صع  يةيمض يبي جمازجفيي  ي زع   دج ج 
، غ ف جمح  تي جمد ةيريي  جمعلن  %0.24، جمغ في جم ط يي مةح  تي جمد ةيريي  %5 جمدا  ن 
 3.%5جمح ر ق جمع د ك مةاع ت ق جمعهةيي  ،%5جم ايي ،%40.25جم ةري ق  ،% 0.24

   هي  جمةه ا جمععةهي  جما عرن  جمعم سا جمةه ا جمع  رن   يس ي   ج رسم الذبم:-3
/ صةغ ميع ر  3.50رج /صةغ دسدهق ع ل  جم ةريي  05،  قيعي   ج جم سا  ي  جمعح  تي

 4ق هع يي جمحهي جمهي ج يي.  رإمى ح جمب قي 
                                                 

 .124، ص2006، 2، رج    عي، طالنظام الجبائي الجزائري الحديث ض  ختحي: -1 
 .110، جمع اع جمس  ق، صتفعيل الموارد المالية للجماعات المحليةت ر جمك يا عسع ري: -2 
جمعع ةةاي، جمعري يااي جمع عاي مةضاا جئ ،  زج ن جمع ميااي، (، عاان قا   ن جمضاا جئ  جمعب  ا ن  جم ساا ا 4)عصاا  ، عصا   282جمعا رن -3

  .74،75، ص2018جمازجئ ، 
 .59، ع اع س  ق، صالبلدية في التشريع الجزائري ت رل   تع جن: -4 
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،  يدهرر عا ل 1996بع ا  ق   ن جمع ميي   ي ض يبي دوسسق :قسيمة السيارات-4
جمع مكين مسي  جق جأل خ ص  يخضع صلق   ن جمط بع،   عن  299 دضى جمع رن دط ي ل  بع

 :ي زع ه حل جم سيعي صع  يةيي هيي م    عيي عساةي في جمازجئ ، س
 م  ئرن جمح ر ق جمع د ك مةاع ت ق جمعهةيي. % 80-
 1م  ئرن جمر مي. % 20-
تةى جألط  جمعط طيي جماريرن جمعسد  رن  /م   يرسس :رسم األطر المطاطية-5

ن رج ت 10   ، يهرر2 2006عن ق   ن جمع ميي مس ي  60، بع ا  جمع رن عهةي جمعح  تي 
يدا ،   مةسي  جق جمخ ي ي ن صل إط  ترج   5،    صل إط   عخحص مةسي  جق جمة يةي

  3ن ق   ن جمع ميي جمدكعيةي: جمعدضع 08/02عن جألع   قا  46جمع رن د زيع عرجخيةي هس  
 .مةح ر ق جم ط ي مةد جث جمة  في 10%-
 . ئرن جم ةري قم  40%-
زجمي جمدة ث. 50%-  مةح ر ق جم ط ي مة يئي  ج 
،  دهضي  جم ه ا تةى جمزي ق  جم ه ا سسير  :الرسم على الزيوت والشحوم-6
رج تن صل طن عسد  ر م  عح  ع رجخل جمد ج  جم ط ي  جمدي د اا تن  12.500يهرر   

يدا  2008عن ق   ن جمع ميي جمدكعيةي مس ي  64  ف   مةع رن  ،4عسدععةي جسدعع مل  زي ق 
  5:د زيع عرجخيةي صع  يةي

 م  ئرن جم ةري ق. 50%-
زجمي جمدة ث. 50%-  م  ئرن جمح ر ق جم ط ي مة يئي  ج 

                                                 
، ع اع سا  ق، أهمية الجباية المحلية في تعزيز اإلست ملية المالية لتسيير ميزانية الجماعات اإلقليميةمخض  ت ي جق: -1

  .90ص 
، جما يارن جم ساعيي 2006جمعدضاعن قا   ن جمع مياي مسا ي  31/12/2005جمعار   فاي:  06/15عن جم ا   ن  قاا: 60جمع رن -2

  .31/12/2005، جمعر خي في: 85جمعرر 
 ع اع س  ق. 08/02عن جألع   قا:  46جمع رن -3 
  ع اع س  ق. 06/15عن جم    ن  قا:  61جمع رن -4 
 ع اع س  ق. 08/02 عن جألع   قا: 64جمع رن  -5 
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 الفرع الثاني 
 الموارد المالية الخارجية والغير جبائية للجماعات اإلقليمية:

، فنن ع ج ر   جمرجخةيي غي  ص فيي مدة يي مقةيعيي بورجء عل عل جماع ت ق جفي إط   قي ا 
 تةيي فنن ، مى عح ر  مخ   مدع يل جهدي ا دل صل جاهدي ا ق    ج ع  يسدرتي جمةا ء إ

 :اع ت ق جمقةيعيي ددعةل مس س  فيعح ر  جمع ج ر جمع ميي جمخ  ايي مة
ع ةغ ع مي دهحل تةيي جمر مي تن ط يق يع ف جم  ض بو ي تب  ن تن  :ال روض-أوال

، عع جمدعلر   ر ع ةغي  ء إمى جمغي : جألف جر م  جم   ك، م  غي    عن جمعرسس ق جمع مييجمةا
صع  يعر جم  ض تب  ن تن  1ف   مة   ط جمع ح ص تةيل  ق       رفع جم  جئر تن عردي   

جق دع يل جاسدةع   ع  ر ع مي ي ضع دهق دح ف جماع ت ق جمقةيعيي مةعس  عي في 
 2جمعر اي في جمعيزج يي ع   ل رفع ف جئر س  يي دهرر عسب  . 

 يدا جمةا ء إمى جم   ض ص دياي م ح   إت   ق جمر مي تةى دة يي جاهدي ا ق جمع عي 
تةى عسد   جماع ت ق جمقةيعيي، خ حي جمع   يع جاسدةع  يي  جمدي دع ف عرن إ ا ز 

 3ط يةي     ع  يسعح مةاع ت ق جمقةيعيي ب اتدع ر تةى جم   ض ص سيةي دع يةيي. 
مة   ض صع  ر عن ع ج ر يي فنن جم    ن يسعح مل  ب مةا ء  في إط   جماع ت ق جمقةيع

جمعدعةق ب م ةريي ،  11/10عن جم    ن  قا : 6ف  ن 170،    ج ع  مق دي  ص جمع رن عيزج يدل 
،  دعد   جم   ض عن 4جمعدعةق ب م ايي  12/07عن جم    ن  قا:   6ف  ن 151 جمع رن 

،  قر مكر جمع  ع جمازجئ ي من جم   ض ق جمقةيعييد صيل  ع ج ر جماع ت جم ص ئز جألس سيي م
،  من دسدععل في جمع   يع جم   ئيي   يع  جق جمع ر ريي  جم  ع جمع اجمعهةيي ع الي مةع 

ا دسدععل مدسرير ،  من ت ق جمقةيعيي تةى دغطيي     دل جمدي دعاز جمعيزج يي جمع ريي مةاع 

                                                 

 .136، ع اع س  ق، ص المالية العامةعهعر جمط    سع ري: -1 
2 -Joel bourddin, les finances communles, economica 4éme édition , paris, 2008 , p247. 

  .281، ع اع س  ق، صالجماعات اإلقليمية والتنمية المستدامةه  ن م  ن: -3
جمعدعةااق ب م ةريااي تةااى من: "ددكاا ن جمعاا ج ر جمعيزج يااي  جمع ميااي مة ةريااي  11/10عاان جم اا   ن  قااا: 6ف اا ن  170داا ص جمعاا رن -4

جمعدعةااق ب م ايااي تةااى من:" ددكاا ن  12/07عاان جم اا   ن  قااا:  151جم اا  ض". صعاا  داا ص جمعاا رن - بحاا ي خ حااي ععاا  يااودي:
  جم   ض".–ع ج ر جمعيزج يي  جمع ميي مة ايي بح ي خ حي عع  يودي 
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   ج مدعصين جماع ت ق جمقةيعيي عن  ،    ق جمداليز،  ص ج جسدعع مل  في جمري ن جألحةيي
  1.  ض جمعع  هي في جآلا ل جمعهررندسرير جم 
ب م غا عن جتدب     ج جمع  ر دغطي جمعاز  دياي   ص في جمع ج ر جمع ميي جمرجخةيي،   

فل  يب ى رجئع  ع  رج خ  اي  يرري جاتدع ر تةيي إمى جمعس س بوهر م ا عب رئ جمتع صزيي 
جمقةيعيي جمعدعةل في جسد تميي صي  ل ، جألع  جم ي يهدا تةى جماع ت ق جمقةيعيي ترا 
جمف جط في جسدخرجا   ه جم سيةي  جمه ص تةى جمد ظيف جم  ير مع ج ر   جمرجخةيي ر ن 
إ   ق بوتب ء يعصن من د  ق قر دل  تةى جمدسرير  داعل إ جردل    ي ي جمال ق جمع  ضي، 

ب م ظ  إمى من بعض جم ةري ق  ه جم سيةي مل  دوةي  سة ي عن جم  هيي جمععةيي  ب مد مي فنن  
   2ا دسدطيع دسرير قيعي   ه جم   ض. 

جمت   ق  ي صل ع  دد  ض ه جماع ت ق جمعهةيي ر ن  :اإلعانات الحكومية-ثانيا 
 جسد  ج  دعر جمت   ق عحر ج   ع  تةى ةب ق  3 سليتق عن جمغيدع   ل عن مع جل   

 عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي  ددعةل فيع  يةي:
دع ح جمر مي مة ةريي قحر إ ا ز   جعج م  ع   يع جقدح ريي  إعانات الدولة:-1

: جمعخطط عخدةف   جعج  عخطط ق جمد عيي عةل،  عن ختل عخدة ي  جادع تيي  عر سيي
جم ط ي  جاقدح ري  جمح ر ق جم ةري مةد عيي،  ب جعج ح ر ق جما     ب جعج رتا جم ع ش 

    4. ق جمك  جث جمط يعيي...جمخر،  ح مةضبط  جمد عيي جم تهيي
ق جمهح ل تةى جمت   ق ع ي ه 172في  ص جمع رن  11/10 قر خ ل ق   ن جم ةريي 

  5. 12/07عن ق   ن جم ايي  154      س جم يء    ق إميي جمع رن  ، جمعخحح ق
                                                 

بساص ن، ، ا ععاي عهعار خيضا  7، جمعارر عاةاي جمعةا ا جم سا  يي، : دور اإليرادت العامة للجماعات المحليةمخض  ع غ ر-1
  .9، ص2005جمازجئ  

 .98ص ، ع اع س  ق،ست ملية والرقابةالجماعات اإلقليمية بين اال  ه  ي ة  دي: -2 
، 2016، رج  جم لضااي جمع بيااي، جم اا   ن، والمبةةادئ العلميةةةدراسةةات فةةي المفةةاهيم -اإلدارة المحليةةةعهعاار عهعاار  اار جن: -3

 .75ص
 .115، جمع اع جمس  ق، صتفعيل الموارد المالية للجماعات المحليةت ر جمك يا عسع ري: -4 
جمعدعةق ب م ةرياي تةاى من:" ددة اى جم ةرياي إت  ا ق  عخححا ق دسايي  با م ظ   11/10عن جم    ن  قا  172د ص جمع رن -5

تارا -تارا ص  ياي عارجخيةل  ع    اي بعل علا   حاتهي دل  صعا   اي عهاررن فاي  ا ج جم ا   ن .-جمخح ص مع  ياودي:تةى  اي 
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عن مال رتعل    ي جمت   ق جمدي د رعل  مة ةري ق عن عيزج يدل   إعانات الوالية:-2
  دخ يف جمع ء تةيل .

ب جمح ر ق جمع د ك م   إعانات الصندوق المشترك للجماعات المحلية:–3
دهق  ح يي  09/08/1973 جمعر   في: 73/134مةاع ت ق جمعهةيي بع ا  جمع س ا  قا :

خحيي جمعع  يي  جق ط بع إرج ي يدعدع ب م  ،  يعد   صعرسسي تع عيي زج ن جمرجخةيي
،  م ر خحص مي جمع  ع جمازجئ ي ازءج   ع  عن جمض جئ   جم س ا  جاسد تل جمع مي

،  جملرف عن جم    ن جمعهةيي مةح ر ق  جمدي د دطع عن ع ج ر جماع ت ق جمعهةيي بع ا  
 1ي ق.إ   ئي    عه  مي دغطيي جمعاز جمع مي جم ي دع  ي ع ي مغة  جم ةر

 مل ج جمح ر ق ر   مس سي في إ ع ش جمد عيي تةى جمعسد   جمعهةي   مك عن ختل 
دد ف  جم ةري ق  11/10عن ق   ن جم ةريي  211  ف   مةع رن ، 2عخدةف جم  جعج جمدي يع مل  

  3:قحر داسير جمدض عن جمع مي ع   ين جم ةري ق  ضع ن جمعرجخيل جماب ئيي تةى ح ر قين
 ري مةدض عن.جمح ر ق جم ة-
 ح ر ق جماع ت ق جمعهةيي مةضع ن.-

                                                                                                                                                         

جمدبع ق جمع دبطي ب مدك ال بها اق جم ا ن جم ا   ن  اسايع  ع لا  جمكا ج ث جمط يعياي م  -ص  يي جمدغطيي جمع ميي مة    ق جماب  يي .
  اص جم يعاي -رجف جمعساد   فيعا  يدعةاق  دة ياي جاهدي اا ق جمعخ ماي ملا  ق    ا .م ا-جم صب ق صع   ي عهاررن فاي  ا ج جم ا   ن.

د ااي جمت  ا ق جمعع  هاي مة ةرياي -مإلي جرجق جماب ئيي مة ةريي في إط   د ايع جاسدةع   جمع ح ص تةيي في ق   ن جمع ميي .
 عن جمر مي مةغ ض جمدي ع هق ألاةي".

جمعدعةق ب م ايي تةى من:"ددة ى جم ايي عان جمر ماي إت  ا ق  عخححا ق دسايي   12/07عن جم    ن  قا  154  حق جمع رن 
ترا ص  يي عرجخيةل  ع    ي بعل عل   حتهي دل  صع   ا  -ترا عس  جن عرجخيل جم اي ق.-ب م ظ  تةى جمخح ص مع  يودي :

جم  اعاااي ب مدك اال بهاا اق جم اا ن جم ااا   ن جمدبعاا ق -تاارا ص  يااي جمدغطيااي جمع مياااي مة   اا ق جماب  يااي .-عهاارر فااي  اا ج جم ااا   ن .
جأل ارجف جم جعياي إماى دة ياي جمه ايا ق جمعخ ماي - اسيع  ع ل  جمك ج ث جمط يعيي م  جألض ج  صع   ي عهررن فاي  ا ج جم ا   ن.

 مياي  .   ص جم يعي مإلي جرجق جماب ئيي جم ائيي ،  اسيع  في إط   د اايع جاسادةع   جمع حا ص تةياي فاي قا   ن جمع-ق     .
 د اي جمت   ق جمعع  هي مة ةريي عن جمر مي مةغ ض جمدي ع هق عن ماةي".–
، ع اااع أهميةةة الجبايةةة المحليةةة فةةي تعزيةةز اإلسةةت ملية الماليةةة لتسةةيير ميزانيةةة الجماعةةات اإلقليميةةةمخضاا  ت ياا جق: -1

 . 91س  ق، ص
لية فةي إنعةاا التنميةة المحليةة "دراسةة نظريةة مدى مساهمة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحإ  ج يا ي عاي: -2

  .615، ص 2017، ا ععي مهعر ر جيي، مر ج ، جمازجئ ، ا جن 5، جمعررعاةي عيتف مةبه ث  جمر جس ق ت ييمية" 
 ع اع س  ق. 11/10عن جم    ن  قا:  211جمع رن -3 
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عن ق   ن جم ايي هيث دد ف  جم اي ق قحر داسير  176   س جم يء مق دي جمع رن   
 1 :جمدض عن جمع مي  ي لع   ضع ن جمعرجخيل جماب ئيي تةى ح ر قين

 ح ر ق دض عن جماع ت ق جمعهةيي.-
 ح ر ق ضع ن جماع ت ق جمعهةيي.-

تةى من يرفع جمح ر ق جم ةري  11/10عن ق   ن جم ةريي  212جمع رن  مض فق     
  2:ع ي ع  يةي 112 ص   في  ص جمع رن عمةدض عن جم
   ق  ، ع اي م سا جمدسيي  عيزج يي جم ةرن مدغطيي جمعخحص ع مي س  ي ب معع رمي-
 ي صو م يي،يجماب   
 يي جم ةريي،إت   ق جمداليز جمع الي م سا جمداليز  جاسدةع   معيزج -
 إت   ق د جزن مة ةري ق جمدي د جاي  ضعيي ع ميي حعبي،-
 إت   ق جسدة  ئيي مة ةري ق جمدي د جاي  ضعيي غي  عد قعي، -

    .ح ر ق جم ةري مةدض عن  دخحيص خ صتةى من د ير إت   ق جمداليز مة
 يع ل ح ر ق جماع ت ق جمعهةيي مةضع ن ب معس  ع ق جماب  يي مةاع ت ق    
،  يرفع جم حير جمرجئن مح ر ق جماع ت ق مدي دهرر  س دل  تن ط يق جمد ظياجمعهةيي ج

 جمعهةيي مةضع ن جمعسدخةص عن صل س ي ع ميي إمى جمح ر ق جم ةري مةدض عن.
( عدا   دين م  مكة  من د د ك قحر 2)  في إط   جمدع  ن جمع د ك يعصن م ةريدين   

، صع  يسعح ضع ن ع جفق تع عيي ا ج يي جمدليئي م  جمد عيي جمع د صي ألق ميعل   /م  دسيي 
  3.  ء عح مح  عرسس ق تع عيي ع د صيجمدع  ن جمع د ك  ن 

 جمع ميي عرجخيل معت جم ةريي عن ع ج ر جمعيزج يي دعد    مداخيل ممتلنات البلديات:-ثالثا
عن  151ع رن  جم 11/10عن ق   ن جم ةريي  170مةاع ت ق جمقةيعيي    ج هس  جمع رن 

، حيل  ه  ق  ص جء جم جال ق جمع عي،  ددعةل   ج جمع ج ر في  يع عه 12/07ق   ن جم ايي 

                                                 

 ع اع س  ق. 12/07عن جم    ن  قا:  176جمع رن -1 
 ع اع س  ق. 11/10جم    ن  قا:عن  212جمع رن -2 
 .، جم    ن   سي521  214جمع ردين  -3 
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م مك فلي ا د ل م عيي تن جمع ج ر جماب ئيي ب م ظ  إمى جعدتك جم ةري ق جمعرير عن جألعتك 
جمعهتق جمدا  يي  جمهرجئق، جمع جبح،  جألس جق، جمهع ع ق ...جمخ(،  د  سا معتك  يي )جمع  

، ف ألعتك جمع عي جمد بعي مةاع ت ق جمر مي إمى قسعين: معتك ت عي،  معتك خ حي
ةاعل   م  جمقةيعيي  ي جمع   اق  جمع   جق جمع ض تي دهق جمدح ف جمعب    م

، ، جمبه  ، جأل ل  ، جمسصك جمهريريي. مع  جألعتك جمخ حي مةر ميجمعخححي مع فق ت ا عةل
 ي  جأل جضي : جمعب  ي  جق جاسدعع ل جمسصدي درري  ظي ي دعةكيي  ع ميي عةل  ي جم

يل   ه عرجخ،   م تهيي  جم ت يي،  جألعتك جم  غ ن  جأل جضي ججما رجء غي  جمعخححي
 :جمععدةك ق ددعةل فيع  يةي

 ل جمع  اا  جمه ا .عرجخيل جسدغت-
 ،  يع جمهة  ء...(.جخيل جمغ ب ق )قطع جمخ  ، جمحيرعر-
ك جمر مي )جسدخ جج ع جر عخدة ي،  يع جمع   جق، د ص ق ر ن ألعتعرجخيل مخ   -

 1، عب مغ ع هق مةر مي ب مد  را.  جث،  يع ع   اق
، تي يي م    ريي  جط  ن عن د  ت قع  يس  ا بي جمع ددعةل في :الابات والوصايا-رابعا

، ع  هي مل  م  معرسس دل  جمعع عييمة ةريي إعص  يي ق  ل  ب ق   ح ي  ع  قر خ ل جم    ن 
ج  ج ص ن عحر    عن جمخ  ج ،    ا  عرج مي جمعاةس جم ع ي جم ةريتةى من يدا إق ج   مك بع

 2.عر عح رقي جم جميا د  ي    إا بفن ي يسدةزا جمع جف ي جمعسب ي مة زي  جمعصةف ب مرجخةيي  ا يد
ل  عن ي ق في ق  ل م  ئي ف   س جم يء ب م سبي مة ايي فنن جمعاةس جم ع ي جم ا

تب ء م     ط م   فض جملب ق  جم ح ي  جمعع  هي مة ايي س جء مك  ق ع    ي بو
، فيع  د ق جمعرسس ق جمعع عيي في جملب ق  جم ح ي  جمعع  هي مل   جمدي دخحيح ق خ حي

،  ج  ج ص ن ص مك فنن جألع  يع ر بوتب ء م     ط م  دخحيح ق خ حي ع    يا دك ن 

                                                 

  .117، ع اع س  ق، صتفعيل الموارد المالية للجماعات المحليةت ر جمك يا عسع ري: -1 
 ع اع س  ق. 11/10عن جم    ن  قا:  171، 170، 166جمع جر -2 
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،  يخضع  ق  ل جملب ق  جم ح ي  جمعع  هي مة ايي جم ع ي جم ائي مد خيحي بعرج مي مةعاةس
 1عن جمخ  ج إمى جمع جف ي جمعسب ي عن جم زي  جمعصةف ب مرجخةيي .

دك ن إا بع جف ي جمسةطي جم حيي ععةةي في  ب مد مي فنن جملب ق  جم ح ي  جألا  يي ا   
 2صل عن جم جمي  جم زي  جمعصةف ب مرجخةيي. 

 المطلب الثاني
 أسباب عجز ميزانية الجماعات اإلقليمية وسبل تفعيلاا. 

، إا م     ار من ععظا مةاع ت ق جمقةيعيي غا دعرر  د  ع جمع ج ر جمع ميي    
   ع  يرري إمى دع  ي عن ضعف في ع ج ر   جمع ميي   جماع ت ق جمقةيعيي في جمازجئ  

،  مر جسي   ج دا د سيا   ج جمعطة  إمى ف تين  د   ل في مسب   تاز تاز في عيزج يدل 
، ةا  دط ق في إمى س ل د عيل جمع ج ر جمع ميي )ف ع م ل( عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي

 .)ف ع ة  ي( مةاع ت ق جمقةيعيي
 األولالفرع 

 عجز ميزانية الجماعات اإلقليمية. أسباب
ي ، هيث دسدعين في صل ع ن ب مسةطي جمع صزيتازج ص ي جدع  ي جماع ت ق جمقةيعيي    

،  ب م غا عن جمعح ر  جماب ئيي جمعد  تي إا م ل  ضعي ي عن مال دغطيي جمعاز في     دل 
 ع    ي ب م    ق جمدي د جالل  جماع ت ق جمقةيعيي.

مسب   جمعاز في عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي عدعررن  مل ج يعصن د سيعل   تةيي فنن    
 :   رجخةيي  مسب   خ  ايي صع  يةيإمى مسب
 األسباب الداخلية التي تلدي إلى عجز ميزانية الجماعات اإلقليمية:-أوال
 :سب   جمعرريي مةعاز   ص  ع  يةيعن  ين جأل   
 : يع ر  مك إمى :ضعف الموارد المالية المحلية-1

                                                 

 ع اع س  ق. 12/07عن جم    ن  قا: 134، 133جمع جر -1 
  م لا  ا دوخا  بعاين ب مهساب ن ب م غا عن م عيي جملبا ق  جم حا ي  صعا  ر عا مي مةاع تا ق جمقةيعياي  ر   ا  جمياا  ي غيا-2 

 مة  ء إترجر عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي.
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هيث دعد   جمض جئ   جم س ا عن  :ى الضرائب األنثر إنتاجيةاستحواذ الدولة عل-أ
ل  ا دة ي صل جاهدي ا ق ، إا م ع يل عيزج يي جماع ت ق جمقةيعييجمعح ر  جألس سيي مد

،    ج يع ر إمى جسده ج  جمر مي تةى جمض جئ  جألكة  إ د ايي في هين يب ى ع ر ر جمع عي
جم سبي جألكة  ع ل   هيث دوخ  ،قةيعيي ضعي  ض جئ  جمض جئ  جمعخححي مةاع ت ق جم

   ج يعد   جهدك   جمسةطي جمع صزيي مةع ج ر جماب ئيي     ع  يرري إمى جمعاز ، ت ر جمدهحيل
 في عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي.

ي د ض تةى جمر مي ت ر  :موضوعي في توزيع الجباية المحليةغياب معيار -ب
يع ر إمى  قي عل   د زيع جماب يي من د جتي جمعص  ي ق جماب ئيي عن اع تي إقةيعيي ألخ      ج

ت رل في د زيع  ،  مل ج ص ن تةى جمر مي من دوسس ععي   ع ض تيجمد   ق في ر اي جمغ ى
جمع ج ر جماب ئيي صع   جمع ج ر جماب ئيي.  تةيي يدعين  ضع عع يي  مكة  ترجمي  مي  ي في د زيع

يا  من يص ن    ك جسد  ج  في جمط   جم     ي جم ي في  ط قي يدا دهرير ع ج ر جماع ت ق 
 1جمقةيعيي س جء ع ل  جماب ئيي م  إت   ق جمر مي. 

ب م غا عن دعرر  :المخصصة كليا للجماعات اإلقليميةالمردودية الضعيفة للجباية -ج
،    ج يع ر إمى جمعب مغ جم عزيي تةى إا من رخةل  ضعيفي عرجخيل جماع ت ق جمقةيعي

يرري إمى دط   ، فلي د  ض تةى م تيي ة  دي  مسع     قةيةي    ج ا  ييجم س  جمض ي
في دغطيي عح  يف جمدسيي   يهر عن  هدى،    ج ع  ياعةل  ا دس  ا جمعرجخيل جماب ئيي

 2 جم ل ض ب مد عيي جمعهةيي.
 ت ق جمقةيعيي ا دعةك ميس مريل  سةطي في م  ض م  دغيي  مي  ب مد مي فنن جماع  

   ع عن جمض جئ    ج يرة  تةى عرجخيل جماع ت ق جمقةيعيي  ضع ل .

                                                 

، ع اااع االسةةت مل المةةالي للجماعةةات المحليةةة مةةن حيةةث الحاجةةات الضةةرورية والتطةةورات الفعليةةةت اار جمحاريق  اايخ: -1 
 .103ص  س  ق،

، ع اااع سااا  ق، المجةةال  الشةةةعبية المحليةةة فةةي ظةةةل نظةةام التعدديةةةة السياسةةية فةةي التشةةةريع الجزائةةري ف ياارن عزياا  ي: -2
  .231ص
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عن مسب   عهر ريي جمدع يل جمعهةي    س ء جمدسيي  جمع مي  سوء التسيير المالي:-2
جمقةيعيي في جمعا ل  أل ي في جمعرير عن جمه اق دسدغل جاخدح ح ق جمعع  هي مةاع ت ق

   ق جمعهةي غي  جمد ع ي ، ص معب مغي في بعض م اي جمع مي بع  ا يخرا جمعحةهي جمع عيجم
م  جمدتت  بوع جل جمليئ ق جمعهةيي صععةي ق جاخدتس  د جطر جمعدع عةين ب سدعع ل ف جدي  
 ح  يي  خي ميي  ح   ق   عيي بس   ضعف جم تي جمعهةي مر  بعض جمعسر مين

 1 .معهةيين  ص ج بعض جمع ظ ينج
إن جمعرير عن ععدةك ق جماع ت ق  : ويم الممتلنات المنتجة للمداخيلمشكل ت-3

،  دع طل جمعسدوا ين في رفع عزيي ا دغطي دك ميف حي  دل جمقةيعيي عسدوا ن بوسع     
عسده  دلا،  جألكة  عن  مك  ار من بعض جمعهتق درا   ر ن ع   ل اتد  ر بعض 

، صع   ار من سع  جميا   في بعض جمه اق ة  ق مع جط ين بون ملا هق عصدس  تةيل ج
 .جايا  يي مةععدةك قتةى عرج  جمس ين ب م غا عن ظ   ن ج د  ع جألسع   

عن  ين جألسب   جمدي درة  سةب   ضعف التأطير وسوء إدارة الجماعات اإلقليمية:-4
 ج  جاع إمى ع صةي جمك  ءجق جمرج يي  ج عرجعل  تةى ،   ى د عيي جمع ج ر جمع ميي جمعهةييتة
،  جمع دخ  ن تةى عسد    مدوطي  يع ي جم ا تي في جمدسيي ، ف  جمدسيي  جمعهةي  عسد

، فصةي ج ع  يص   ن عن جأل خ ص غي  علدع ن  دسيي   ر ن جم ةري قجمعا مس جمعهةيي 
  من ق   ن جا دخ ب ق ا ، خح حقر ن تةى جمدسيي   ا عسد   تةعيجم ي ا يعةك ن 

 تةيي فنن  ي د ط في جمد  ح مةعض يي في جمعا مس جمعهةيي جمعسد   جمعةعي م  جمخ  ن.
دب طر ،  ل يرري إمى 2ضعف جمدوطي  ا يعص ي من يسداي  مةطع ه ق جمد ع يي جمع   رن 

 جمقةيعيي.ى جمعاز رجخل جماع ت ق جمععةيي جمد ع يي  س ء في جمدسيي      ع  يرري إم
عن  ين  األسباب الخارجية التي تلدي عجز في ميزانية الجماعات اإلقليمية:-ثانيا

 جألسب   جمخ  ايي جمدي دع قل تعةيي دسيي  جمع ج ر جمع ميي جمعهةيي   ص  ع  يةي:

                                                 

، ع اااع ساا  ق، المجةةال  الشةةعبية المحليةةة فةةي ظةةل نظةةام التعدديةةة السياسةةية فةةي التشةةريع الجزائةةري ف ياارن عزياا  ي:  -1 
 .231ص

 .127، ع اع س  ق، صالموارد المالية للجماعات المحليةتفعيل ت ر جمك يا عسع ري: -2 
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دعر جمعخة  ق جمدي د صل  جمعسدعع  بعر جاسد تل عن  عشوائية الت سيم اإلداري:-1
، هيث  ارق جمرج ن ه يق جمدع يل مةاع ت ق جمقةيعييجمدي ت قةق عس   د ين م ا جألسب   

،  ص ج ف جغ عن ا    جمعسي ين يجمازجئ يي   سل  في ف جغ عن ا    جمع ج ر جمع ميي جمعهةي
   ج ع  اعل جمر مي دةغي مكة  عن  حف ترر جم ةري ق جمع   ةي في تلر جاسدعع   

  ج جمد سيا تةى ه مي إ  دا   ما ي ق 1 ةريي 676  ترر  ةريي ميحبح  1536 جمع ر ن   
 2 ةريي 1541 ايي   48ميحبح ترر جم اي ق  4198 فع ترر جم اي ق  جم ةري ق س ي 

ع ميي ألن ، غي  من جمع  ع ما ي جع جتدب  جق جقدح ريي   متسدا بي م ع  ترر جمسص ن يلرف 
يس تر   تةى جمعرجخيل جماب ئيي    ج ع   ا دد ف  تةى مر ى    ط جقدح ري بعض جم ةري ق

 اعل جم ةري ق درخل في تاز     ع  يرة  سةب  تةى ع ميي جماع ت ق جمقةيعيي.
جمع صزيي مةاب يي جمسةطي  يعد   جهدك   تمركز الجباية في يد السلطة المركزية:-2

دعدع جم ةريي بوي ، بهصا ترا ألسب   جمعرريي إمى تاز جم ةري ق، عن م ا جد ظيع   دهحيت
 ، ص ن من جم ظ ا جماب ئي جمازجئ ي ي  اعص ل  عن هق جمدح ف في جمعيزج ييسةطي ع ميي د

، يبي عسومي  ط يي دخدص  ل  جمر مي،  مك من ف ض جمض  تةى ع رم ترا جسد تميي جمض يبي
 عن الي مخ   فنن جم ظ ا  3ةطي جمد  يعيي يظل    ج عن ختل ع ح جاخدح ص مةس

 4 : ي جمه مي يع  ي عن ع  كل عن  ي ل جمض ي
 .جمقةيعييضعف ع د ج ض جئ  جماع ت ق -
   جمع جطن   جابي  ه   ط ي  ع  ي دضيي عضعف جم تي جمض ي ي جم ي ي حر  -

 عن دضهي ق ع ريي دعين جمر مي تةى ع جالي ع  ية ى تةيل  عن متب ء.

                                                 
 35، جمعدعةاق  د ظايا جمهار ر جمقةيعياي مة ةاري ق، جما يارن جم ساعيي تارر 16/05/1963جمعار   فاي: 63/89جمع س ا  قا:-1

  )عةغى( .1963جمح ر ن س ي 
جمقةيعي مةبتر، جما يرن جم ساعيي جمعارر ، جمعدضعن جمد سيا 04/02/1984جمعر   في:  84/09عن جم    ن  قا: 3جمع رن -2

  .07/02/1984جمعر خي في:  60
، تاارر 13، جمعاةاار جمعاةااي جألك ريعيااي مةبهااث جم اا    ي، محدوديةةة دور المنتخبةةين فةةي تسةةيير ماليةةة البلديةةة  يبااي  اازج ن: -3

  .251، ص 2016، جمسي سيي، ا ععي ت ر جم هع ن عي ن،  ا يي، 01
 .130، ع اع س  ق، صتفعيل الموارد المالية للجماعات المحلية: ت ر جمك يا عسع ري-4 
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جمرجئعي في جمد  يع جمض ي ي ، هيث درري جمدغي جق ترا جسد  ج  جمد  يع جمض ي ي-
، صع  درري إمى ترا ة ي جمعصةف ب م ظ ا   ج ينإمى غع ض جم ظ ا جمض ي ي بس   دعرر جم

 .د مي زي رن عيةلا مةدل   جمض ي يجمض ي ي  ب م
 1.سل مي جمغش  جمدل   جمض ي ي-
 .ضعف جم ق بي جمض ي يي-
في م ع    د  ي  مع جملا س ء دخحيص جم    ق جمع عي  جم ي يرري ب ألف جر إمى ج-

 ،     ع  يعد   بعة بي رجفع ق ي مةدل   عن جمض يبي.م اي ا دع ر ب مع  عي جمع عي
، جألع  جم ي يرري إمى ض هحيةي جمض يبي جمع الي مةخزي يا خ     ج ع  يرري 

 د ةيص هاا جمي جرجق جمض ي يي جمع الي معيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي.
ا ءق دبع  مسي سي جمحته ق جماب ئيي في جمازجئ   الضريبي:سياسة التحريض -3

 ع  ر   ع ح جاعدي زجق جمض ي يي  جمدسليتق  جمت  ءجق مألت جن جاقدح ريين خ حي 
، مكن هس  ع  ا ءق بي ق ج ين جاسدةع  ، سدةع  في جمع  طق جم جا  د قيدل جم ب   جمع

، ص ن من جمع  ر عع عيي عب مغ ضخعيتةى جمخزي ي جمسي سي جمده يض جمض ي ي ف دق 
جمعع  هي عن ط ف ، ف مدسليتق دعةل في إي جرجق جماب يي جمعهةييجم ئيسي مةعيزج يي جمعهةيي ي

 2.تع عيي ددعدع ب م خحيي جمعع  يي ، دسل  تةى دط ي  دل   يئ ق إرج ييجمسةطي جمع صزيي
يعر جمع جطن مرجن جمد عيي  ع ض تل   من د ف  جمع ج ر  :مشكلة التنمية المحلية-4

جمع ميي   ا ر جمدخطيط جمعهةي جمع ظا  جمعهصا ا يص ي مده يق جمد عيي جمعهةيي معرا ع   صي 
، فدا  ل ر   جمع جطن في تعةيي جمد عيي ي ةل عن ف ص  ا ح جمع   يع جمع جطن فيل 

 3 . ق جمقةيعيي عن ختل رفع جمض جئ   جم س اجمد ع يي أل ي يس  ا في دع يل ع ميي جماع ت

                                                 

يعاار جمغااش  جمدلاا   جمضاا ي ي عاان جمسااة ص ق  جمعع  ساا ق جمدااي داادا  لاارف جمده ياال  دا اا  رفااع جمضاا يبي خاا  ج جمطاا   -1 
، جبايةة الملسسةاتبععدةك دي. مةعزير عن جمد حيل ه ل   ج ج ظ : هعير   زيارن:    ي عن ختل جاعد  ع تن جمدح يحجم   

 .39، ص2010، جمازجئ ، 3ري جن جمعط  ت ق جما ععيي، ط
 .131ت ر جمك يا عسع ري: ع اع س  ق، ص-2 
، ع اااع سااا  ق، : المجةةال  الشةةةعبية المحليةةة فةةي ظةةةل نظةةام التعدديةةةة السياسةةية فةةي التشةةةريع الجزائةةري ف ياارن عزياا  ي-3

 .232ص
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 الفرع الثاني
 معالجة عجز مالية الجماعات اإلقليمية.سبل   

ع  ي ع ي جمعع  س ق جمع ميي جمدي ت فدل  جماع ت ق جمقةيعيي  جمعاز جمرجئا جم ي دإن   
 جمهة ل مةخ  ج عن يسد ا  د عيل جمع ج ر جمع ميي  جمبهث تن جآلف ق ععظا عيزج ي ق جم ةريي 

 ه مي جم ص ر جمدي دع  ي ع ل  جماع ت ق جمقةيعيي.
 ددعةل   ه جمحته ق  :مالية لتمويل الجماعات اإلقليميةإصمح الوسائل ال-أوال
 :فيع  يةي
: يعر جا دع ا بعسومي جماب يي جمقةيعيي  خ حي ضرورة االهتمام بالجباية اإلقليمية-1

، ف ماع ت ق عس ئل جمدي يا  جمدك ل  ل  بس تيعن  ين جم في   ل  جمعدعةق ب مدهحيل
جمدي دع  ي عن تاز في ع ميدل  يد ا  تةيل  دخحيص صل ط ق دل  ما ر م ا جمقةيعيي 

تةى دهحيةل   م  جع جمض جئ   جم س ا جمدي دع ر إميل  ق      بح  ن ص عةي  دععل ة  ي 
 1:جمقةيعيي ع  يةي .  تةيي يد ا  تةى جماع ت قبح  ن ع دظعي  اريي

مر ج جمع  ع ترر   ئل عن جمض جئ   :ليميةاألوعية الجبائية اإلقضرورة حصر -أ
 جم س ا دع ر   عدل  مدع يل عيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي ص س ا جمدطلي  م  جم س ا جمع   يي 

تةى عةت  د ك جمعا ل ع د ح مةعب ر جق جم  ريي مة  ئعين تةى دسيي  جألع جل جمعع عيي 
جمعسد   جمقةيعي  خ حي ع ل  جمععدةك ق جمعد جارن تةى مق ميا   ه جماع ت ق ص سدغتل 

مي  دهحيل ، م  جمغ ب ق م  صل ع  يعصن جسدغت جطب جمبه   عةت تةى عرج  جمس ي 
تدب  جق سي سيي ، إا من عسومي جمدسيي    ه قر دخضع مهي    اجألع جل جمدي د دج ت ي

ف معسي  جمقةيعي قر ا يدهصا في إقةيعي  قر ا يعةا مهي    قيعي ععدةك ق  ،جادع تيي ة  فيي
جماع تي جمقةيعيي جمدي يسي    بس   يع ر إع  م  ص جمك  ءجق م  ضعف جم ق بي  جمعد بعي 

 في جسدعع ل جألع جل جمعع عيي .

                                                 

 .155، 154ص  ، ع اع س  ق،المالية العموميةيهيى ر ير ي: -1 
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  بعا ر هح ضرورة التنسيق الدوري مع مصالم الضرائب والمرافق األخرى:-ب
جمععدةك ق جمد بعي مةاع تي جمقةيعيي يا  تةى جمعسي  جمقةيعي جسدغتل   ه جمععدةك ق 

مة  ء جمدي  ي بعة بي  ت ء اب ئي يعص ي عن دهحيل ع  معصن عن مع جل ق  ةي مةد ري جق 
.  قر يص ن جسدغتل   ه جمععدةك ق تن ط يق ع  يسعى بع  ر دهضي  جمعيزج يي جمقةيعيي

  جمعسي  جم  ئا تةى جماع ت ق جمقةيعيي عع م خ ص آخ  ن  صل جألع جل جاعدي ز ي  عل
ع يل جم  اعي تن   ج جاسدغتل قر دخضع معاع تي عن جم س ا  جمض جئ  دخحص إمى د

، فل   يحبح جمدع عل جمر  ي ض   ي عع عح مح جمض جئ  جمدي جمع جفق جمعع عيي جمقةيعيي
، ييصين جمعسي  جمقةيعي عن ضبط  دهيين هس ب دي جمرج  د ف  جمععة ع ق جمع ميي جمك فيي مدع

صع  يعصن جم  ل من بعض جمع جفق جمعع عيي جألخ   جمدي دد جار تةى إقةيا جماع ت ق 
جمه س جمقةيعيي دس تر  ر     في إ ا ح عب ر جق جسدغتل جمععدةك ق جمقةيعيي صعح مح 

 .جم ةري م  جم  طي جما ج يي
 يل الجبائي بتحسين نوعية المرافق العمومية اإلقليمية:ضرورة تجسيد التحص-ج

ت رع  ددا تعةيي دهحيل جمض جئ   جم س ا جمقةيعيي  جسدغتل صل ععدةك ق جماع ت ق 
، دحبح جماع تي جمقةيعيي عةزعي  دهسين   تيي يي جمدي دعصن عن جمدهحيل جماب ئيجمقةيع

عع جمدع عل ععل  س جء ص ن ع جطن ع يا  جمع جفق جمعع عيي  جمدع عل بح  ن    في  عسر مي
  1م  عدع عت ععل  خ  ج جمقةيا.  تةى إقةيعل 

جألقر  تةى دعر جماع ت ق جمقةيعيي  ي  إشراك الجماعات اإلقليمية في الجباية:-2
،  تةيي فنن ع   صدل  في دهحيل جماب يي جمعهةيي  ن  جك ععةةي عع في جم ر ن جمعهةيي
عن ختل دهرير  س  جمض يبي هس  إعص  يي صل اع تي يعر مفضل جماع ت ق جمقةيعيي 

 ضع ن مدهحيل جماب يي  ص ج د عيةل .

                                                 

 .155يهيى ر ير ي: ع اع س  ق، ص-1 



   التسيير المالي للجماعات اإلقليمية ثاني                                         الفصل ال

 

123 

    2016عن جمرسد   جمازجئ ي مس ي  1 140/12 بع  من جم  مع ن هس  جمع رن   
جمعدضعن  67/24 م ر  ص جألع   قا جمعخدص  دهرير جمض جئ   جم س ا   ت ئل    س دل  

 2 :ع ي تةى م ي 263  262ختل جمع جر  ق   ن جم ةريي عن
ي دد مى ع جق دل   خدعل  ، جمدق من درسس  سع  تةى د ديش جمةه ايعصن مة ةري -
 .ب مط بع
  يا ز من د  ض جم ةريي تةى ع مكي جمعب  ي جمعه  يي مةط يق جمعع عي  سع-

 .دخحص م   ء جأل ح ي م  د عيعل 
،  مكن ب م ا ع إمى ق   ن   ه جألهص اما ي ص تةى  11/10يي مكن ق   ن جم ةر  

عن  ص ح جهي تةى جم  جك جمعب     12 ب مدهرير في جمع رن  20023جمع ميي مس ي 
مار ل متع ل عهرر عن  ،    ج طب  رير  سا إزجمي جم ع ع ق جمع زمييمةعا مس جم ع يي في ده

ب مدك ل  2002س  جق عن  3، زي رن تةى جاتد جف مة ةري ق بعر ع    ط ف جمع  ع
  ه رةي ف يرن في ،     إا جء يعد زت ق جمعدعة ي  ل ج جم ساب مدح يي  جمدهحيل  ب مع  

 . ظ ع   جمض ي ي
بعض جمحته ق جمدي دعزز جمع ج ر جمع ميي  11/10 م ر هعل ق   ن جم ةريي   

 4 :مة ةري ق  جمعدعةةي في
م  اعي تن جمدك ل ب معل ا جمعخ مي ض   ن د  س  جمع ج ر جمع ميي مة ةريي عع جم    ق ج-

 مل  بع ا  جم  ج ين  جمد ظيع ق.

                                                 
جمس مف جم ص  تةى م ي:" ي  ع جم  مع ن في جمعي رين جمدي خححل  مي  01/ 16عن جم    ن  قا:  140/12د ص جمع رن -1

  ".س دل خدة ي،  دهرير مس سل    : ... إهرجث جمض جئ   جماب ي ق  جم س ا  جمه  ق جمعك في جمعا اق جآلدييجمرسد    ص م
، جمعدضااااعن قااا   ن جم ةريااااي، جما ياااارن 01/1967/ 18: جمعااار   فااااي 67/24عااان جألعاااا   قااااا:  426 263ج ظااا  جمعاااا جر -2

  . )عةغى(.01/1967/ 18، جمعر خي  د  يخ 6جم سعيي جمعرر 
، 79 ، جما ياارن جم سااعيي تاارر2002، جمعدضااعن قاا   ن جمع ميااي مساا ي 22/12/2001، جمعاار   فااي: 01/21جم اا   ن  قااا:-3

  .23/12/2001جمح ر ن  د  يخ :
 ع اع س  ق. 11/10عن جم    ن  قا  05  04جمع جر -4 
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، ض   ن إ ف ق  مك ارير عن ط ف جمر مي إمى جم ةريي مع ءيد د  تةى مي ده يل -
 ب مع ج ر جمض   يي مةدك ل بح ي رجئعي.

ب ئيي جمع   ن مل  بع ا  دةزا جمر مي  دع يض إي دخ يض ع د   في ع ج ر جم ةريي جما-
 .، بس   إا جء جدخ دي جمر ميجم    ن 
سدسعح تةى جألقل مة ةري ق ب مدك ل بوتب ئل  جألس سيي     ع  يس تر  جمعب رئفل ه   

 تةى دعزيز جسد تميي جم ةريي  يزير عن فع ميدل  في ده يق جمد عيي جمعهةيي.
إن جمدهصا في جم    ق ف ضي د ةص جهدع اق د سع  :ترشيد النف ات العمومية-3

، فد  ير جم   ق جمعع عي ض   ن هدعيي جمع داي م  غي  جمع داي مةعرجخيلجاسدةع  جق س جء 
 ي حر  د  ير جم    ق  1بغض جم ظ  تن جم ضع جاقدح ري  جمع ج ر جمع ميي جمعد هي 

سدخرجعل  في ظل جم ر ن جم س يي ده يق جم ع ميي في دخحيص جمع ج ر  ص  ءن ججمعع عيي 
 2. مةع ج ر جمعد هي مةاع ت ق جمقةيعيي  ج دب ط دزجير جم   ق جمع ا بع جعل يحع  دا  ل 

  ير جسدعع مل  د تةيي يدعين تةى جماع ت ق جمقةيعيي جمدهصا في     دل  عن ختل   
،  من دوخ  بعين جاتدب   مع جمل دح ف بع ت يي ت ر إ   ق ، فت ر مل  من دجسدعع ا ت ت ي 

،  جمدح ف  جاسدغتل جألعةل عن ختل جمعه فظي  ق جمض   ييم م يي جم   ق تةى جمه اي
، صع  يس تر د  ير جم    ق تةى د ايي جمع ل  ه  ع   ت ق تةى جألع جل جمعع عيي

 جسدةع  يي ده ق مك   قر  عن جمع  عي  هع يي جمع ل جمع ا.
يعر جمدل   جمض ي ي عن م ا  :الضريبي وتحسين أدوات التحصيلغا مكافحة ال-4

مسب   ضعف جمه حل جماب ئي مةاع ت ق جمقةيعيي     ع  يدطة  جمس جع في عص فهدي 
يا ر هة ل مي  يي هيث ياعل عن يرة  جمدل    جمغش جمض ي ي تةى ع ج ر جمعيزج 3 ج 
،  م مك يا  تةى جم  تةين في   ج جمعا ل، بع  في  مك عح مح جمض جئ  جمد ري جق خ طئي

                                                 
، ع ااع سا  ق، إصمحات الماليةة المحليةة فةي الجزائةر كبليةة لتصةحيم عجةز ميزانيةة الجماعةات المحليةةععع  هعاري: -1

 . 91ص
  .44، ص2006ج  جما ععيي، جمسص ر يي، عح  ، جمرترشيد اإلنفاق العام وعجز ميزانية الدولةعهعر تع  م   ر ح: -2 
ع ااع االسةت مل المةالي للجماعةات المحليةة مةن حيةث الحاجةات الضةرورية والتطةورات الفعليةة  ت ار جمحاريق  ايخ:  -3 

 .172س  ق، ص
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جمععل س ي  عن مال عص فهي جمغش  جمدل   جمض ي ي  دهسين  جم ةري ق د سيق جمعال رجق   
 ط ق  مر جق جمدهحيل عن الي مخ  .

 دهسين مر جق جمدهحيل جمض ي ي يدطة  إ  جك جماع ت ق جمقةيعيي في تعةيي   
 دهضي    متضطتع  ل ه جمعل ا م هر   في جمعسد  ل   مك  د في  جم س ئل جمدهحيل 

 جمع ريي  جمب  يي جمتزعي م مك.
هسيسيي م  ئرن جمعصة ين صع  يدطة  دهسين جمي جرجق عن جمع دخ ين ج دل ج سي سي د  
بي جمض جئ  في خرعي ،   مك ع ط يق د تيدلا ب مر   جمد ع ي جمل ا جم ي دةعب مض يبي

،  ج ترجر ع   ي  د ين ه  ق ن ط يق مي ا ر جسيي  هعتق د تيي،    ج تجمع فق جمع ا
 1  جمدزجع ق جمعصة ين ب مض يبي.

، هدى ي ع  جمعهةيي من د     ت ر   جمد ع يي في جمع   ل يا  تةى جمسةط ق   
جئ  ي تن ط يق رفعي مةض  جمع جطن ب مدغي  جم  دج تن عس  عدي في زي رن ع ج ر جمعيزج ي

 دعر جمرج ن جماب ئيي عةزعي  د عيل آمي ق قعع  عص فهي جمغش جمض ي ي ا سيع  ، جمعسده ي
 2 :تن ط يق ع  يةي

عرجخيل عص فهي جمغش  جمدل   جمض ي ي تن ط يق  ضع جم س ئل جمك يةي بعع في جم-
  جمع جقبي.، اسيع  تن ط يق دعزيز تعةي ق جمهح ء  جمده يق  جأل ب ح جمخ ضعي مةض يبي

، تن ط يق جتدع ر جمعع ي ي بي  جمدرقيق في صل ع جهل جمدهحيلدهسين آمي ق جم ق -
، طتع تةيل ل جمد  ل عيرج ي  مت، عن خت خ ص  جمعرجخيل جمخ ضعي مةض يبيجمه ي يي مأل

، مد ييا جألعتك  جمعرجخيل  جأل ب ح جمخ ضعي  مك جمةا ء إمى خ  جء إ ج جسدرتى جألع  
 ي.مةض يب
ن ط يق إتتعلا ر  ي  ب مد ري جق، ، ت دخ ين جمعهةيين في عا ل جمض يبيإ  جك جمع-

 .جمده ي  ق  جمدهحيتق

                                                 

 162، ع اع س  ق، صتفعيل الموارد المالية للجماعات المحليةت ر جمك يا عسع ري:  -1 
شكالية عجز ميزانية البلديةالحكم  ضي ن ر ب  ي: -2 قدح ريي، صةيي جمعة ا ع ايسدي  في جمعة ا جا،  س مي الراشد المحلي وا 
 .122، ص 2010-2009جمازجئ ، -دةعس ن–، ا ععي م ي بص   ة  ير قدح رييجا
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 إصمحات مرتبطة بتنظيم وتسيير الجماعات اإلقليمية:-ثانيا
،  ف معع ماي جمعاز جم ي دع  ي ع ييعر إحتح ع ميي جماع ت ق جمقةيعيي غي  ص  

جمةا ء إمى إحته ق مخ   معع ماي جمعاز جم ي يعد ي جماع ت ق  مل ج فن ي ا ر عن 
 :قةيعيي  ددعةل   ه جمحته ق فيجم

إن جمعاز جم ي دع  ي ع ي جماع ت ق جمقةيعيي  :عيل وتنوين أداء الموارد البشريةتف-1
يع ر ،    ج  ج  اع معرا ص  ءن ت ح    جمب  ي ،  ج  ع   ع مييا يدعةق ف ط    ص ع ج ر   جم

يعي ألغة يي جمع ظ ين در ي جمعسد   جمدعة،    مى إمى   ص جألرجء  قةي جمدك ينب مر اي جأل
 .دسيي  جمع مي مةاع ت ق جمقةيعيي،    ج ع  ي عصس سةب  تةى جم جمع دخ ين
، عيين في جمعا ل جمع مي  جمعه س يمل ج ا ر تةى عن ض   ن دك ين جمع دخ ين جمقةي  

، هيث  ار يي تةى هسن در ي  جم ر ن جمع مييص  ق مي  د ئج سة  ين فضعف دك ين جمع دخ
من بعض جماع ت ق جمقةيعيي ما ددعصن عن جممع ا بط ق  د  ي ق جمدسيي  جمع مي  ب مد مي ا 
دسدطيع من دهض  عيزج يدل  في جم قق جمع  س   ص ج ترا جمد  ي  جم عةي مة  ج ين جمع ظعي 

 1 :   ج  جاع إمى دسدرتيي جمد  ي ق جمهريةي يي ب م صل جم ي مةع ميي جمقةيعيي  جمعه س
ب م غا عن بعض جمعه  اق  :ات تنوينية للمنتخبين اإلقليميينغياب برامج وملسس-أ

، هيث جقدح ق تةى ما د عل جمع دخ ين جمقةيعيينجما رن في عيرجن جمدك ين جمرج ي فن ل  
، م ج دب ى جمرج ي جمع ا رن في جمازجئ   ينجمع ظ ين جمعهةيين تةى حعير ع جكز جمدك

 .عا ل دك ين جمع دخ ين جمقةيعييني جألس مي  جمععدعرن في  جمعةد ي ق  جم ر جق جمعهةيي 
إن فص ن إ   ء ععلر عن مال دك ين  :عاد لتنوين المنتخبين اإلقليميينإنشاء م-ب

ي ن مةدسيي  جمع مجمع دخ ين جمقةيعيين  ي جمدي يا  من ده ق في   ج جم ضع جم ج 
، هيث من ترر ص ي  عن جمع دخ ين ي د   ن مدك ين ا ععي مةاع ت ق جمقةيعيي في جمازجئ 

،  مل ج دب ى فص ن جمقةيعيي جمدي  ا عسئ م ن ت ل  يعص لا عن جمدسيي  جمع ت ي مةاع ت ق
 جمععلر جمخ ص مدك ين جمع دخ ين عط  هي معةل  داسر تةى م ض جم جقع عسد بت.

                                                 

 .159، ع اع س  ق، صالمالية العامةيهيى ر ير ي: -1 
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 م مك ص ن مزجع  جا دع ا  جمدك ل بعه   دسيي  جمع ج ر جمب  يي تن ط يق جمد في    
ا جء ر جس ق  جمكعي  جم  تي مةعسدخرعين جمعهةيين ج طتق  عن د خيص جم ضعيي جمه ميي  ج 

 1 :عن ختل اريي،  دهرير جمك  ءجق جمدي دسعح مةع ظف ب امده ق ب م ظي ي  يدا  مك
،  ع ل  جمليصل جمد ظيعي جمع د ح خدةف مس مي  جمدسيي  جمهريةي  بعجمد اي  ه  جألخ-

،  ص ن  ئيس جمعاةس جمعسر ميي عن جمل ا إمى جم  ترن  جم ي يع ي جمع   ي  دب رل ع جقع
عا ر إتط ء جأل جع  ف ط  ل في جم ةريي فر  ه ا ي دح  تةىل جأل  ئ  جم ع ي جم ةري    جمعس
 معل ا جمعدعة ي  دسيي  جم ةريي.في ص في ج ل ا ر مي عن جمع   صي 

جخدح ح ق عخدة ي  مك ل   جمععل تةى د ظيف محه   جم ل رجق جما ععيي في-
ن، عل رسين في ،  د ظي لا في عخدةف جمعح مح خ حي جمد  يي ع ل  عن ععع  ييعدك عةي
ب معل ا ،    ج يس تر جم ةريي في  فع عسد ج   جألرجئي  جمد ةيل عن جألخط ء  جمدك ل جمتتا

 تةى جم اي جمعطة  .
تةى  تةيي فنن جا دع ا ب مع ح  جمب  ي تةى عسد   جماع ت ق جمقةيعيي يس تر     

ط  هي ،  جم ر ن تةى جمدهصا في جمدسيي   دا  ز جمع  كل جمعهسن جمدسيي  جم ع ل مع ميدل 
ن ختل ،    ج صةي يدطة  دك ةف جمال ر  جمععل جماري ع جاسدا بي مبعض جمعدطةب ق

 .عل ا  جمحتهي ق جمع  طي مكل  خصدهعل جمعسر ميي مة  ء عع  سي جم
 ار من  11/10ب م ا ع إمى ق   ن جم ةريي  :التعاون المشترك ما بين البلديات-2

"  :ع ي جمدي  حق تةى م ي 215جمع رن جمع  ع ص س ع رم جمدع  ن  ين جم ةري ق   مك في 
يمكن بلديتين متجاورتين أو أنثر أن تشترك قصد التايئة أو التنمية المشتركة ألقاليماا 

 .جوارية طب ا لل وانين والتنظيماتو/أو تسيير ضمان مرافق عمومية 
نشاء مصالم    يسمم التعاون المشترك بين البلديات للبلديات بتعاضد وسائلاا وا 

 2. وملسسات عمومية مشتركة "

                                                 

 .153ع اع س  ق، ص للجماعات المحلية تفعيل الموارد المالية ت ر جمك يا عسع ري: -1 
 ع اع س  ق. 11/10عن جم    ن  قا:  215جمع رن -2 
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 ل في إط   جمدع  ن جمع د ك  ين جم ةري ق بع ا  جد  قيي م  ت  ر  ددا جألتع  
 1 .يح رق تةيل  تن ط يق جمعرج اق

 تةيي فنن جملرف عن جمدع  ن جمع د ك ع   ين جم ةري ق يعطي إعص  يي مة ةريي من   
، يق متع ل ع بهي  ع يرن مل  اعيع ددع  ن  دسدةع  ع ج ر   بح  ن ع د صي عن مال ده 

 يل جماع ت ق يعر جمدع  ن ع   ين جم ةري ق إمى  سيةي فع مي مدخ يف جم  ص معح ر  دعصع  
،  بةريي دع  ي عن   س ي دع  ي عن   ص في جما    جمع مي، إ   ار  ةريجمقةيعيي  ع ج ر  

 ل ج جم  ص جم ي دع  ي ع يم دار هلجم ضعيي فيعصن عن ختل جمدع  ن  ي لع  من 
صع  يعصن  .مةاع ت ق جمقةيعيي عن مال خةق  ظ ا ع مي عهةي  جعدح ص جمعاز جمع مي

م ةرين من ددع     صون دعدةك  ةريي جمع ج ر جمب  يي  جمخ  ن جمك فيي مدسيي  جم   ي ق عةت 
 دعدةك  ةريي مخ   جمع ج ر جمع ميي جمك فيي مدسيي   مك فد د ك صت ع  في دسيي  ع فق     

 .   جم ققع  يه ق فع ميي جمدسيي   جخدح
خدتس  جم   ن   ر  مةهر عن جادعر جم ق بي ت ح ج مس سي   فع ا  :تفعيل الرقابة-3

، مل ج ا ر عن د عيل جمر   جم ق  ي   مك عن ختل عه سبي جماع ت ق جمقةيعيي جمع ل جمع ا
عن ختل د عيل ت ح  جمعس ءمي  جم ي    عن حتهي ق جم ع   ،د  ا بيتن صل إا جء 

د عيل جمر   جم ق  ي ص ج ا ر عن  ،ي  ض   ج جألخي  عن ي    ت ي مة ي ا  ل ه جمعلعيهيث 
 .جم ق بي تةى جماع ت ق جمقةيعيي معاةس جمعه سبي عن ختل د رير

 تةيي فت ر تةى جماع ت ق جمقةيعيي من دسعى ميا ر جمهة ل جمدي عن  و ل  من   
ي  في  ضع سي سيي ض ي يي عن  و ل  إتط ء دخ ال  عن جم ضعيي جمع ميي جمحعبي  جمد ص

ع   ي مكة  معيزج يي جماع ت ق جمقةيعيي  خةق  عط ارير مةدسيي  عع  ي دح جمعا ل مةعب ر جق 
 د عيي جمع ج ر جمع ميي  دهريةل .جمعسد  ةيي  دط ي  

 

                                                 

 .، ع اع س  ق11/10 جم    ن  عن 216جمع رن -1 
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واستغملاا لخلق ثروة  تسيير المرافق العموميةإصمحات مرتبطة بتحسين -ثالثا
في إط   دهسين جمخرعي جمعع عيي دسعى جماع ت ق جمقةيعيي  :مالية للجماعات اإلقليمية

 دل إدب ع مس مي  دسيي  عدعررن دلرف عن ختمل  إمى إيا ر ع ج ر ع ميي مدهسين ع ميإمى 
و إميل  عن  ين جألس مي  جمدي دةا 1 خةق ة  ن عهةيي،  يعر مسة   د  يض جمع فق جمع ا

  .جماع ت ق جمقةيعيي مدسيي  عخدةف    ط دل 
 جمعدعةق  د  يض  199-18 ب م ا ع م ص جمع رن جأل مى عن جمع س ا جمد  ي ي  قا 

جمع فق جمع ا،  ار   جقدح ق تةى دهرير صي ي ق د  يض جمع جفق جمع عي جمخ حي 
هررق مط جف جد  قيي ت ر  ار     س جمع س ا عن  04جمع رن  مع ،  2قةيعييمب ماع ت ق ج
يمكن للجماعات اإلقليمية والملسسات  : "سيي  جمع جفق جمع عي، إ  د ص تةىجمد  يض مد

داري التابعة لاا  والمسلولة عن مرفق عام التي تدعى في صلب إلالعمومية ذات الطابع ا
النص السلطة المفوضة أن تفوض تسيير مرفق عام إلى شخص معنوي عام أو خاص 

 ".لل انون الجزائري يدعى في صلب النص المفوض له بموجب اتفاقية تفويضخاضع 
 .جد  قيي جمد  يض  ا صل عن جمع  ض مي  جمسةطي جمع  ضي ع ي فنن مط جف 

                                                 
كل عمل قانوني تعاةد بموجبةه جماعةة عامةة ضةمن اختصاصةاتاا ومسةلولياتاا  يع ف د  يض جمع فق جمع ا تةى م اي:"-1

لشةخص خخةر إدارة واسةةتثمار مرفةق عةةام بصةورة كليةةة أو جزئيةة مةع أو بةةدون بنةاء لمنشةةبت عامةة ولمةةدة محةددة وتحةةب 
 ميار هيار   ج ظا :". رقابتاا  وذلك م ابل عائدات يت اضاها وف ا للنتائج المالية لمستثمار ولل واعةد التةي ترعةى التفةويض

ع  ا  جق جمهة اي جمه  قياي، جمطبعاي جأل ماى،  يا  ق، التفويض في إدارة واسةتثمار المرافةق العامةة  دراسةة م ارنةة   ا   : 
 .65، ص2009

العمليةة التةةي تسةةمم بتخلةي أشةةخاص ال ةانون العةةام عةن الصةةمحيات والماةام الضةةرورية لتسةةيير صعا  يعا ف تةااى م اي:" -
 م ظ :له ألشخاص من ال انون الخاص".مرفق عام واستغم 

-Amel Aouij, Droit des services publics, Centre de recherches et d’études administratives 
(E.N.A), Tunis, 1998, p129  

  مةد حيل مكة  ه ل دع يف د  يض جمع فق جمعع عي ج ظ :  
، ع  ا  جق جمهة اي جمه  قياي، جمطبعاي جأل ماى،  دراسةة م ارنةة خصخصةة المرافةق العامةة ع  جن عهي جمارين قطا ، طا ق -

 .435، ص2009 ي  ق، 
Chapus, Le Droit Administratif Général, Tome 1, Montchrestien, Paris, 1996, p516.- 

ج ج يدعةاق  د ا يض جمع فاق جمعا ا، ج    2018م ق  02جمعار   فاي  199-18عن جمع س ا جمد  ي ي  قاا:  01جمع رن -2 
   .2018م ق  05جمح ر ن في  48جمعرر 
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جم ايي  جمعرسس ق جمعع عيي جمد بعي مل    ه جألخي ن مس س  في جم ةريي     ددعةل 
عن جأل خ ص جمعع  يي جمع عي م   ي عل صل . مع  جمع  ض مي  جمعسر مي تن ع فق ت ا

جأل خ ص جمعع  يي جمخ حي م  داعيع جقدح ري معاع تي م خ ص عع  يي خ ضعي مة    ن 
هذ  االتفاقية وبين أناا عبارة عن ع د  قر هرر جمع س ا جمد  ي ي متته ط يعي  1.جمع ا
، 199-18 ص ج جمع س ا جمد  ي ي  247-15ي  ا طب   م    ن جمح   ق جمعع عيي  قا  إداري 

 2.ب م   ط  جمكي ي ق جمعهررن فيلع 
 تةيي فنن د  يض جمع فق جمع ا يلرف إمى د ايع جمعسي ين تةى جمعسد   جمعهةي   

د  قيي عن ختل جخدي    عط جمدسيي  جأل س   جمد   ض عع جم  يك ه ل جم   ط  د  ي  ج
د  يض جمع فق جمع ا في مهسن جمظ  ف  بوقل دكة ي.  عن ختل د  يض دسيي  جم  ى 

 جمدهديي إمى جمخ جص يعصن مة ةريي من د ةص عن دك ميف جمدسيي .
مسس مع ل ا د  يض جمع فق  2015 جماري  ب م ص  فنن د ظيا جمح   ق جمعع عيي   

جم ي ي  ض د  يع م ع ط دع يل جمع   يع  جمع ا في سي ق د جاع جمعرجخيل جم  طيي مةبتر
 .جمعع عيي  ن  جا ت  ر بوقل دكة ي في ظل جهد جا عع يي  جما رن  جم ع ميي في جمخرعي جمعع عيي

 في   ج جمط   يعصن مةر مي في جم ط ت ق جمدي يسعح فيل  جم    ن   مك بون د از    
تن ط يق عح ر  دع يل خ  ج ع  آق م  د د ي داليزجق ض   يي مدسيي  جمع فق جمع ا 

 3جمعيزج يي جمع عي.

                                                 

 .، ع اع س  ق18/199جمد  ي ي  جمع س ا عن 05ج ظ  جمع رن -1 
 فااي  اا ج جمطاا   هصعااق جمعهصعااي جمرج يااي جمعةياا  فااي عحاا  م ااي:" ماائن صاا ن عاان جم ااريلي من جمع اار جماا ي ا دعاا ن جمرج ن -2

ا يا ز به ل من يعد   عن جمع  ر جمرج يي،  مك من ق جتر جم    ن جمع ا إ ع   ضعق مدهصا    ط جمرج ن  جمع عي مهر إط جفي
ا    ط جألف جر  جمليئ ق جمخ حي، إا م ي عن جمع    من عدى جدضح من دع قر جم  ر م  جمليئاي جمخ حاي إ عا   ا  فاي جمه ي اي 

ح ي جمع ار جمرج ي إ ج عا  دا جف ق فياي جمع  حا  جألخا   جمداي ي ا ا تةيلا   مهس   جمرج ن  عحةهدل ، فنن   ج جمع ر يصدس 
جمسا ي جم ضا ئيي  1558، طعان  قاا 1964عا  س  7ي جمعةي ، جمح ر  في ععي   دعييز جمع ر جمرج ي". هصا جمعهصعي جمرج ي

، 1996اسص ر يي، عح ، سا ي ، ج ظ : ع ار  جغ  جمهة : جم    ن جارج ي، رج  جمعط  ت ق جما ععيي، ج10جمس بعي، ص 
  .565ص

، عاةاي 15/247تفويض المرفق العام المحلي كبلية فعالة للتمويةل المحلةي فةي ظةل المرسةوم الرئاسةي: ع  يي اةيل: -3 
 .103، ص 2019، 04، ترر 08مةر جس ق جم     يي  جاقدح ريي، عاةر  جاادل ر
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 يدا جمةا ء إمى بعض جأل ع ط جمعح يي مةدع يل  جم ا ز   جسطي ت  ر جاعدي ز 
م ص ل هرردل   04يدخ  د  يض جمع فق جمع ا  تةيي   جميا    جم ص مي جمعه زن  جمدسيي ،

 ،   ي:جمس مف جم ص  199-18 عن جمع س ا جمد  ي ي 52ع رن جم
يعد اا  ت اار جاعدياا ز عاان م ااا حاا   ت اا ر د اا يض جمع فااق جمعاا ا  مقاارعل  االمتيةةاز: -1

ظلاا  ج،  ي ااصل م ضااح حاا   ع اا  صي جم طاا ع جمخاا ص فااي دساايي   جساادغتل ع جفااق جم طاا ع 
جمعاا ا،  قاار جهداال ت اار جاعدياا ز ر  ج باا  زج فااي د اايير  دساايي  جمكةياا  عاان جمع جفااق جمع عااي فااي 

  1عخدةف جمعا اق  جم ط ت ق.

 اعةااق م عيااي ت اار جاعدياا ز فااي عااا ل جم اا   ن جمعاا ا عهاا  اق ضاابط دع يااف مااي ترياارن 
"ع ةةد تبرمةةه الجماعةةات يع فااي جألسااد     ااير ز جيعيااي بو ااي  فعلةةى المسةةتوى الف اةةي عد  تااي 

المحلية مع شخص طبيعةي أو معنةوي عةام كةان أو خةاص يسةمى صةاحب االمتيةاز لتسةيير 
الشةةروط مةةع تحمةةل صةةاحب االمتيةةاز مخةةاطر أو أعبةةاء  مرفةةق عةةام فةةي إطةةار احتةةرام دفتةةر

 2التسيير".

جم صل جم ي دعلر عن ختمي جمسةطي جمع  ضي مةع  ض مي     ب مد مي فنن جاعدي ز 
إع  م ا ز ع  آق م  جقد  ء ععدةك ق ض   يي مق عي ع فق ت ا  جسدغتمي م  دعلر مي ف ط 

 3.جسدغتل جمع فق جمع ا
 ضي مدسيي   حي  ي جمط ي ي جمدي دعلر عن ختمي جمسةطي جمع  :     اإليجا-2

مح مح جمع  ض مي  دهحيةل  عن عسدععةي جمع فق جمع ايدا  ع   ل إد  ن س  ييجمع فق جمع ا 
 4تةى يدح ف مهس بي جمخ ص دهق  ق بي ازئيي مةسةطي جمع  ضي.

                                                 

عاةاي جمه ا ق  جمعةا ا جمسي سايي، بين ال طاع العام وال طاع الخةاص"  "اتفاقية التفويض تجسيد للشرانة ز باي:  :سعي ن -1 
 .281، ص2018، ا جن 10صةيي جمه  ق  جمعة ا جمسي سيي، ا ععي تب س مغ   ، خ  ةي، جمعرر 

2- Zouaimia Rachid, La Délégation de service public au profit des personnes privées, 
Maison D’édition Belkis, Alger, 2012, p74.  

 ع اع س  ق. 18/199عن جمع س ا جمد  ي ي:  53جمع رن -3 
  اع   سي.ععن جم 54جمع رن -4 
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عااان جمع ااا ر   ب ااا ءج تةياااي فااانن مإلياااا   تااارن خحااا ئص دعيااازه تااان ت ااار جاعديااا ز  غيااا ه
سااال  دااا مي جمرج ن   ااا ء  دالياااز جمع فاااق جمعااا ا مد ساااح جمعاااا ل مةخااا جص مجمع ااا  لي ماااي تةاااى   

 فاي جمع   ال فن اي يد جفاق  1مدسيي ه ب ع ميي  ب اتدع ر تةى مس مي  هريةي  دك  م اي ق ت مياي 
ن ت اار جميااا   عااع ت اار جاعدياا ز فااي من صت عاا   اااي عاان م اااي د اا يض جمع فااق جمعاا ا صعاا  م
  2جمع   ل جمع مي مكل عن ح ه  جاعدي ز  جمعسدوا  يص ن  دهحيل مد    عن جمع د  ين.

    ت ر ي  ا تةى فص ن جمد ايع جاسدةع  ي  جمبهث تن  :الوكالة المحفزة-3
جمع ر ريي،  مك أل ل  د  ا تةى جمرجفع جم خحي مر  جمع  ض مي تن ط يق ع ح بعض 

جمع ريي عن ختل د ري  جألا  عن  قا جألتع ل جمعه ق     ة  ق دض ف  د  ي  جمعسر ميي جمعزجي  

 جمدي د ر  تةى مس س جم بح جمح فيإميل   سبي عد   ق في  صل ع هي إ د ايي  هحي عن جأل ب ح   
  3م  تةى مس س جمرخل جماع مي مةع   ع.    عمةع

د  ا جمسةطي جمع  ضي  ب  ءج تةيي فن ي في   ج جم  ع عن ت  ر د  يض جمع فق جمع ا 
 نق عي  دع يل جمع فق جمع ا    سل  عع جهد  ظل  بهق إرج دي  د  ا في ع   ل  مك بع ح 
جمع  ض مي بهق دسيي  م  دسيي   حي  ي جمع فق جمع ا مهس  ل   يدة ى   مك مدع بي تن 

 4.ط يق ع هي دض ف إميل  ت ر جاقدض ء ع هي إ د ايي  هحي عن جأل ب ح جمعهحةي

دكةف جمسةطي جمع  ضي بع ا    ج جمع ر جمع  ض مي ب سدغتل ع فق ع د التسيير: -4

ت ا،  مك ل  دهد م  دهرير عسر ميي جمدع يل  جاسدةع  ،  هس   جمد جزن جمع مي مةع   ع عهل 
جاسدغتل،  جمع  ض مي يد  ضى ع  بت ع مي  ازجفي ،  قر ي د ن مهي    به جفز ددعةق   د ئج 

                                                 

جمعاةي جألك ريعياي مةبها ث ، دراسة م ارنة بين التشريع الجزائري والفرنسي-ع ود تفويض المرفق العامسليةي ف   س:  -1 
 .255، ص 2، جمعاةر جمخ عس، جمعرر جم     يي

-، ا ععي يهاي فا  سعاةي جمر جس ق جم     يي"تفويض المرفق العام كت نية جديدة في التشريع الجزائر"  سل ا سةيع ن: -2
.  معزيار عان جمد  حايل ها ل خحا ئص صال عان ت ار جاعديا ز  ت ار جمياا    م ااي 16، ص2جمعريي، جمعاةر جمة مث، جمعرر 

رج   ة ايس مة  ا   جمد زياع، تسةيير المرفةق العةام والتحةوالت الجديةدة  : جم ابي  جاخادتف  ي لعا   جااع ميضا :   رياي ضا ي ي
 .158-155جمازجئ ، ص 

 ع اع س  ق. 18/199عن جمع س ا جمد  ي ي:  55جمع رن -3 
"إشةةكالية تفةةويض المرفةةق العةةام كأحةةد األسةةاليب الحديثةةة فةةي تسةةيير المرافةةق معااين  اان سااعير،   ريااي ت اار جماا هيا: -4 

عاةااي ععلار جمعةاا ا جاقدحا ريي )عاةاي تةاا ا جاقدحا ر  جمدساايي  واقةةع التطبيةق فةةي المغةةرب وخفاقةه فةةي الجزائةر"  -العموميةة
 .73، ص3جمدسيي ، ا ععي جمازجئ  ، جمعرر جأل ل، صةيي جمعة ا جاقدح ريي  جمعة ا جمدا  يي  تة ا21، جمعاةر  جمدا  ن(
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ل، م ج يعصن من يخدةف جمع   ل جمع مي جمازجفي عن فد ن إمى ألخ  .  ي د ك ت ر جمدسيي  جاسدغت
عع ت ر جم ص مي جمعه زن، في من جمع  ض مي من يسدغل جمع فق مهس   جمسةطي جمع  ضي فل  يعةل 
 ح  ن  صيل،  دلرف جمسةطي جمع  ضي عن د  ي ت  ر جمدسيي  إمى  فع ص  ءن د غيل جمع   ع

جمك  ءن جم  يي مة ط ع جمخ ص صع  دةاو جمرج ن إمى دط يق ت  ر ب اسد  رن عن جمخ  ن     حي  دي
د غيل  جمحي  ي في جمه اق جمدي يحع  فيل  جمةا ء إمى ت  ر جعدي ز جمع فق جمع ا  ت  ر جميا   
ه  ا خ  ض مسع   د ريا جمخرعي،  حع بي زي ردل  ألسب   سي سيي م  مس ء ه مي جمع فق تةى  

 1يدع   ععي جمةا ء إمى    ين جألسة بين.
دوسيس  تةى ع  س ق ا  ر عن جم   ن إمى من ت ر دسيي  جمع فق جمع ا    ط ي ي     

عن ط ق إرج ن جمع فق جمع ا  يدعيز تن ت ر ع  ط ن جاسدغتل في ص ن جمعسي  يد  ضى 
ع فق،  م مك يعصن من يخدةف ع  بت ع مي  ازجفي  قر ي د ن به جفز ددعةق   د ئج جسدغتل جم

جمع   ل جمع مي جمازجفي عن فد ن ألخ   في هين م ي يدهحل جمع  ض مي في ت ر جاعدي ز 
 2 ت ر جميا   تةى جمع   ل جمع مي عن جأل ب ح جمدي يدهحل تةيل  عن دسيي  جمع فق جمع ا.

جمعع عيي في دط ي  د  يض جمع فق جمعع عي يعد   صوهرث ط ق دسيي  جمع جفق   تةيي فنن  

يلرف ب مر اي جأل مى إمى دط ي    فع ا رن جمخرع ق   ، هسين جمخرعي جمعع عيي في جمازجئ  د
جمعع عيي جمع رعي عن ط في عن ختل إ  جك جم ط ع جمخ ص في جمدسيي  مع  مة دي جم ط ع 

  ه جآلميي جماريرن ح دسع .  تةييجمع ا عن تاز  قح    د جاع في عسد   د ريا جمخرع ق
 دسيي  جمع جفق جمع عي جمعهةيي  خةق ع ج ر اب ئيي عهةيي مح مح عيزج يي جم ةريي  جم ايي  جمدي 
  دع  ي جمي ا عن تاز ص ي  هيث دعدعر ب صل ص ي  تةى جمت   ق جمع رعي عن ق ل جمر مي. 

 
 

 
                                                 

، ص 2015، رج  جما ععاي جماريارن، عحا ، ع ود تفويض المرفق العام دراسة تحليلية م ارنةةم   بص  مهعر تةع ن:  -1 
118. 

 .264سليةي ف   س: ع اع س  ق، ص -2 
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 يةةانةةثةل الةةصةفةة الةةمصةةخ
 

عن جمعر ج دهق ت  جن جمدسيي  جمع مي مةاع ت ق  دياي مع  د را في   ج جم حل 
 جمقةيعيي دا جمد حل إمى عاع تي عن جم د ئج ددعةل في:

إن قي ا جماع ت ق جمقةيعيي بعع  سي حتهي دل  جم     يي يدطة  دع يل ع مي ص في -1
 يضعن داسير   جعال  جمد ع يي تةى م ض جم جقع.

ي  ين عح ر  دع يل رجخةيي  مخ   دعررق عح ر  دع يل جماع ت ق جمقةيعي-2
خ  ايي، غي  م ي ب م غا عن  مك  ار بعض جم ةري ق دع  ي تاز في عرجخيةل  هيث ا 

 .دك ي هدى مدسرير ما   جمع ظ ين،    ج يع ر إمى ضعف جمدسيي 
يع ر ضعف جمع ج ر جمع ميي مةاع ت ق جمقةيعيي إمى دخةف ع ظ عدل  جمع ميي  ترا -3

ةب ق جاقدح ريي  جاادع تيي    ج  جاع مليع ي جمر مي تةى جمض جئ   جق عتئعدل  مةعدط
جمع ر ريي جمع ميي  ب مد مي ا يب ى في ير جماع ت ق جمقةيعيي س   عس ترجق جمح ر ق 

 جمع د ك    ج ع  يرصر  يع ي جمر مي  ف ض  ق  دل  جمع ررن تةى جمع ميي جمعهةيي.
ا ر تةى جماع ت ق جمقةيعيي من دبهث تن عح ر  دع يل مخ    جا دع ا -4

جم ي يسعح   فع عرجخيل جألعتك ب ألعتك جمعهةيي  ج ت رن دةعي ل   د ايع جاسدةع   
 جمعهةيي.
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 اب األولةةبةالة ةةمصةةخ
    

جمدسيي  جمب  ي  جمع مي مةاع ت ق جمقةيعيي  جدضح عن ختل د   مق ر جسي   ج جمب   
  ه جمر جسي من مةعا مس جم ع يي جمعهةيي ر     ا في د ريا جمخرع ق مةع جطن عن ختل 
ع   صدل  في جدخ   جم  ج   مل ج جتد جف جمع  ع ضعن  ح حي جم     يي  دعدعل  ب معرير عن 

 بي معدطةب ق جمع جط ين  ص ج ده يق جمد عيي جمدي دلرف عن ختمل  متسداجمحتهي ق 
 جمعهةيي.
إن قي ا جماع ت ق جمقةيعيي بعع  سي جمحتهي ق جمعخ مي مل  ق      ا دده ق إا   

  ا ر ع ج ر ع ميي دك ل اعيع جهدي ا دل   ضع ن سي   ن تعةل ،  ت ر ر جسد   مع ج ر 
جماع ت ق جمقةيعيي  ار   من   ه جألخي ن دعدعر تةى جمع ج ر جمرجخةيي  مك ل  غي  ص فيي 

ص ن مزجع  تةيل  جاتدع ر تةى جمع ج ر  مع ا ضعف   ه جمع ج ر  ق جمع جطن مدة يي صل جهدي ا
جمخ  ايي ص م   ض  ج ت   ق جمر مي هدى ددعصن عن دغطيي بعض جم    ق جمض   يي،  ب م غا 
عن عح ر  جمدع يل جمدي دعدعر تةيل  جماع ت ق جمقةيعيي إا م ل  دعاز تن دغطيي اعيع 

  يي    ج يع ر إمى ترا جسدغتل جماع ت ق جمقةيعيي مك في     دل   دك ن ت ضي مةعري
، م ج ععدةك دل   ترا قر دل  في جمدح ف فيل  بس   س ء جمدسيي   ضعف جمعص  ي ق جمب  يي

ا ر عن جمس جع إمى إحتح جمع ظ عي جمع ميي جمعهةيي  هث جماع ت ق جمقةيعيي تةى جمععل 
 جم ي دع  ي ع ي.عصن عن دغطيي جمعاز جمع مي عن مال  فع ع ج ر   جمع ميي هدى دد
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 يعد تسيير الجماعات اإلقليمية من المواضيع الهامة التي تهدف إلى تحقيق متطلبات
، وبالتالي االتجاه إلى إتباع نمط تسيير عقالني فعال وناجح التنمية المحلية داخل المجتمعات

أداء الجماعات اإلقليمية وتحقيق جودة عالية وضمان القدرة على تلبية وهو ما يسمح بتطوير 
 حاجيات المواطنين والذي يعتبر الهدف األول المرجو تحقيقه.

، فالبد من وجود آليات تسير بها لجيد والفعال للجماعات اإلقليميةوفي إطار التسيير ا
دد صور تسيير الجماعات ي تتع، وبالتالمات العمومية المطلوبة للمواطنينألجل تقديم الخد

، ومن بين هذه الصور نجد التسيير اإلداري والذي يعد من بين اآلليات المهمة اإلقليمية
 والطريقة المثلى التي تمكن من الوصول إلى تسيير ناجح.

تعتبر الجماعات اإلقليمية اإلطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية التشاركية من خالل  
شراكهم في صنع القرار، هذا ما يؤدي إلى ن في تسيير الشؤون العمومية مشاركة المواطني وا 

وتعزيز الثقة بينهما، كما أن إشراك المواطنين في توطيد العالقة بين المجتمع المحلي والدولة 
عملية التسيير يعتبر أحد القواعد األساسية لنجاح الحوكمة المحلية وضمان جودة الخدمة 

 مية الشاملة.العمومية لتحقيق التن
 :كالتاليفصلين وعليه تم تقسيم هذا الباب إلى   

 التسيير اإلداري للجماعات اإلقليمية.: األول الفصل
 .اإلقليمية الجماعات ردور الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد في تسيي الثاني:
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 الفصل األول 
 التسيير اإلداري للجماعات اإلقليمية. 

تقديم خدماتها على التسيير اإلداري الذي يعتبر من  إطار الجماعات اإلقليمية فيتعتمد 
فقد أولت الدولة اهتمام  ،ماعات اإلقليمية في تأدية مهامهابين اآلليات الهامة التي تساعد الج

كبير بإدارة الجماعات اإلقليمية ألنها تعتبر القاعدة األساسية في تسيير الشأن العام بغرض 
مستوى الخدمة العمومية للمواطنين، حيث وضعت كل اإلجراءات الالزمة التي تضمن تحسين 

 من خاللها االستجابة لطموح المواطنين وتلبية حاجياتهم المتزايدة.
وفي إطار تحسين مستوى الخدمات للمواطنين فقد ظهرت أشكال عدة لإلدارة ولعل من 

يها لتجاوز مختلف الصعوبات التي تعيق والتي أصبحت معوال علأهمها اإلدارة اإللكترونية 
إدارة الجماعات اإلقليمية وهذا برفع مستوى األداء من خالل تغيير وتحديث مختلف الجوانب 

بأقل التكاليف، والهدف اإلدارية والتي من شأنها تؤدي إلى رفع كفاءة األداء وسرعة اإلنجاز 
 مات لهم.من هذا هو تقريب اإلدارة من المواطن وتقديم أفضل الخد

 :سم هذا الفصل إلى مبحثين كالتاليوانطالقا مما سبق سوف نق
 : مستويات التسيير اإلداري للجماعات اإلقليمية.المبحث األول
 .وتطويرها الجماعات اإلقليمية إدارة :عصرنة المبحث الثاني
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 المبحث األول 
 اإلقليميةمستويات التسيير اإلداري للجماعات 

بمهامها يتطلب وجود إدارة تشرف على مختلف نشاطاتها ة الجماعات اإلقليميإن قيام  
بل وتسيير مختلف مصالحها، حيث ال يكفي وجود المنتخبين فقط لتسيير الجماعات اإلقليمية 

البد من وجود إدارة تعمل على متابعة كل ما يتعلق بالشؤون اإلدارية بموجب نصوص قانونية 
التي يجب إتباعها لضمان أحسن تكفل بالقضايا التي تخص تسيير تضع القواعد واإلجراءات 

  .تخفف العبء عليهم الشؤون اإلدارية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين والتي
ول  ثم نتطر  إلى إدارة األمطلب اللهذا سوف ندرس في هذا المبحث إدارة البلدية في )

  .يثانالمطلب الالوالية في )
 المطلب األول 

 .التسيير اإلداري على مستوى البلدية
تسعى إدارة البلدية إلى تحسين أفضل الخدمات للمواطنين باعتبارها األقرب إلى  

المواطن واألكثر معرفة بانشغاالتهم اليومية، وتتعدد المصالح اإلدارية داخل البلدية وتختلف 
في  تنظيم إدارة البلديةنقوم في هذا المطلب بدراسة وسوف  باختالف المهام الموكلة إليها،

 في )فرع ثان . المندوبيات والملحقات البلدية)فرع أول  ثم نتطر  إلى 
 الفرع األول 

 تنظيم إدارة البلدية
يمثل الهيئة اإلدارية على مستوى حيث األمين العام للبلدية  يتولى تنظيم إدارة البلدية

إلى جانب كل من الهيئة التنفيذية برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدية ويقوم على رأسها 
 .ة ممثلة في المجلس الشعبي البلديالبلدي وهيئة المداول
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بيضئػػػة الجساعػػػات اإلقميسيػػػة وؿ قػػػانػف يخػػػز أ يعتبػػػخ 11/10قػػػانػف البمجيػػػة  فػػػإف وعميػػػو
 مانػة العامػة لمبمجيػة،ألدارة وىػي اإلدارية تعسل تحػت سػمصة رئػيذ البمجيػة تتػػلى ميسػة تشذػيط اإ

 ف البمجية تتػفخ عمى اليضئات التالية: أمغ قانػف البمجية عمى  151بحضث نرت السادة 
دارة إ ىضئة تشفضحية يخأسيا رئيذ البمجية، لسجمذ الذعبي البمجؼ،ىضئة مجاولة تتسثل في ا-
 .تحت سمصة رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ مضغ العاـ لمبمجيةأليشذصيا ا

 :ضضغ األمضغ العاـ لمبمجية ومياموكيؽية تعوؼيسا يمي سػؼ نتصخؽ إلى 
"لمبمجية إدارة ف مغ قانػف البمجية أ 125تشز السادة  :األميؼ العام لمبمجيةمشرب أوال: 

 2تؽضع تحت سمطة رئيذ السجمذ الذعبي البمجي ويشذطيا األميؼ العام لمبمجية".
وبالتالي فإف وضيفة األمضغ العاـ لمبمجية وضيفة عميا وىػ ما يجعل مشربو ميع في 

 البمجية كػنو يكخس الكفاءة والفعالية أمشاء تدضضخ شؤوف البمجية.
األمشاء العامػف لعاـ لمبمجية وضيفة عميا لمجولة ويعضغ األمضغ ا تعتبخ وضيفةتعييشو:-1

ندسة واألمشاء العامػف لبمجيات مقخ الػالية  100.000لمبمجيات التي يفػؽ عجد سكانيا 
واألمشاء العامػف لبمجيات والية الجدائخ بسػجب مخسـػ بشاءا عمى اقتخاح مغ الػزيخ السكمف 

األشكاؿ، في حضغ يعضغ األمشاء العامػف لمبمجيات  وتشيى مشاصبيع بشفذ بالجساعات اإلقميسية
ندسة أو يقل عشو بسػجب قخار مغ الػالي السختز  100.000التي يداوؼ عجد سكانيا 

 3.إقميسيا بشاءا عمى اقتخاح مغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ وتشيى مياميع بشفذ األشكاؿ
لستزسغ األحكاـ الخاصة ا 16/320بالخجػع إلى السخسـػ التشفضحؼ  :شخوط التعييؼ-2

، حضث يعضغ السصمػبة لتعضضغ األمشاء العامػف السصبقة عمى األمضغ العاـ نججه حجد الذخوط 
 4: ندسة فأقل مغ بضغ 20.000األمضغ العاـ لمبمجية التي يبمغ عجد سكانيا 

                                                 
 سابق. ، مخجع11/10مغ القانػف رقع: 15دة السا-1
 .القانػف نفذ مغ  125السادة -2
الستزػػػسغ األحكػػػاـ  ،2016ديدػػػسبخ  13السػػػؤرخ فػػػي  320-16سػػػـػ التشفضػػػحؼ رقػػػع: السخ مػػػغ  21-20-19:انطػػػخ السػػػػاد-3

 .2016ديدسبخ  15الرادر في  73الخاصة السصبقة عمى األمضغ العاـ لمبمجية، ج.ر.ج.ج العجد 
. 22السادة -4  مغ نفذ السخسـػ
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، إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسيالموظفين المرسمين الذين ينتمون على األقل -
  سنوات خدمة 03مهندس رئيسي لإلدارة اإلقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثالث )

 فعلية بصفة موظف.
، مهندس رئيسي مون إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسيالموظفين المرسمين الذين ينت -

 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. ة معادلة لها الذين يثبتون خمسلإلدارة اإلقليمية أو رتب
  1: نسمة من بين 50.000إلى  20.001يعين األمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها و 

، رتبة متصرف إقليمي رئيسي قل إلىالموظفين المرسمين الذين ينتمون على األ -
  سنوات خدمة 03مهندس رئيسي لإلدارة اإلقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثالث )

 فعلية بصفة موظف.
، مهندس رئيسي مون إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسيالموظفين المرسمين الذين ينت -

   سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.06)ة لها الذين يثبتون ست لإلدارة اإلقليمية أو رتبة معادل
  2:نسمة من بين 100.000إلى  50.001ويعين األمين العام للبلدية التي يبلغ عدد سكانها 

، قل إلى رتبة متصرف إقليمي رئيسيالموظفين المرسمين الذين ينتمون على األ -
  سنوات خدمة 03مهندس رئيسي لإلدارة اإلقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون ثالث )

 فعلية بصفة موظف.
، مهندس رئيسي يسيالموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف إقليمي رئ -

   سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.07لإلدارة اإلقليمية أو رتبة معادلة لها الذين يثبتون سبع )
يتمتع األمين العام للبلدية بصالحيات إدارية هامة ليس فقط في  :مهام األمين العام-3
حيث يصبح  بل عند تجديد المجالس الشعبية البلدية وفي المراحل االنتقالية، العادية،الحالة 
الوسيط بين الهيئة البلدية بحكم الدراية واالختصاص بحيث يعتبر  على  إدارة ول ألا المسئول

تها تجنبا للمشاكل والتداخل في الصالحيات التي شهدو  ،البلدية البلدية المنتخبة والمصالح

                                                 

 .، مرجع سابق320-16المرسوم التنفيذي رقم:  من 23المادة -1 
 نفس المرسوم.من  24المادة -2 
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تحت رقابة رئيذ  مدئػالمضغ العاـ أل،تجخل السذخع ىحه واعتبخ االبمجيات في السخاحل الدابقة
الرالحيات  ومغ بضغ أىع،وتدضضخ مرالحياة دارة البمجيإلالسجمذ الذعبي البمجؼ عمى تشذيط ا

والتي  11/10رقع:مغ قانػف البمجية  1291السادة التي يتستع بيا ىػ ما جاء في نز 
 :رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ وتتسثل فييسارسيا تحت سمصة 

 ضساف تحزضخ اجتساعات السجمذ الذعبي البمجؼ.-1
 ة لمبمجية.تشذيط وتشدضق سضخ السرالح اإلدارية والتقشي-2
ضساف تشفضح القخارات ذات الرمة بتصبضق السجاوالت الستزسشة الييكل التشطيسي -3

 ومخصط تدضضخ السدتخجمضغ.
 إعجاد محزخ تدميع واستالـ السياـ.-4
مزاء عمى قرج اإلرئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ يتمقى التفػيس باإلمزاء مغ -5

 تقشي لمبمجية باستثشاء القخارات.الستعمقة بالتدضضخ اإلدارؼ والكافة الػمائق 
في إشار تحزضخ اجتساعات السجمذ الذعبي  ضافة إلى ذلظ يقـػ األمضغ العاـوباإل

 2:بسا يمي ومتابعة كل ما يتعمق بالبمجية البمجؼ
تحزػػػضخ كػػػل الػمػػػائق الالزمػػػة ألشػػػغاؿ السجمػػػذ الذػػػعبي البمػػػجؼ ولجانػػػو، ووضػػػع كػػػل  -

تحػػت ترػػػخؼ أعزػػػاء السجمػػذ مػػػغ أجػػل الدػػػضخ الحدػػػغ الػسػػائل البذػػػخية والساديػػة الزػػػخورية 
ألشػػػغالو ولجانػػػو، وضػػػساف أمانػػػة الجمدػػػات تحػػػت إشػػػخاؼ رئػػػيذ السجمػػػذ والدػػػيخ عمػػػى تعضػػػضغ 
السػضػػف السكمػػػف بتشدػػػضق أشػػػغاؿ دورات السجمػػػذ عػػالوة عمػػػى ضػػػساف الحفػػػع الجضػػػج لدػػػجالت 

 السجاوالت وفقا لسا يسميو القانػف.
بإرسػاؿ السػػجاوالت إلػػى  يكمػػف لسجمػػذ الذػعبي البمػػجؼإشػػار متابعػػة تشفضػح مػػجاوالت ا وفػي-

 السجمػػذ الذػػعبي البمػػجؼ ضػػساف نذػػخ مػػجاوالت، وكػػحا فقػػة عمضيػػااالدػػمصة الػصػػية لمخقابػػة والسػ 

                                                 
 سابق.مخجع  11/10مغ القانػف رقع: 129سادة ال-1
 .سابقمخجع  16/32مغ السخسـػ التشفضحؼ رقع:  15-14-13: انطخ السػاد-2
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وتنفيهههذ القهههرارات ذات الصهههلة بتطبيهههق المهههداوالت المتضهههمنة الهيكهههل التنظيمهههي ومخطهههط تسهههيير 
 البلدي.قرها المجلس الشعبي أوالمشاريع التي  ة تنفيذ البرامج التنمويةومتابع، المستخدمين

بممارسهههة يكلهههف  فهههي إطهههار تنشهههيط وتنسهههيق سهههير المصهههالح اإلداريهههة والتقنيهههة للبلديهههة  و-
البلههدي وممارسههة سههلطة يههة، تحههت سههلطة رئههيس المجلههس السههلطة السههلمية علههى مسههتخدمي البلد

البلهههدي، إضهههافة إلهههى اقتهههراح  بعهههد تفهههويض مهههن رئهههيس المجلهههس التعيهههين علهههى مسهههتخدمي البلديهههة
وضهمان السهير العهادي ، مناصب الشهغل المتخصصهة فهي البلديهةب العليا و تعيينات في المناص

لمصههالح البلديههة ومراقبههة نشههاطاتها واقتههراح كههل تههدبير مههن شههأنه تحسههين سههير المصههالح البلديههة 
بين وتسيير العمليهات االنتخابيهة، وضهمان إحصهاء المهوظفين المولهودين فهي ومسك بطاقية الناخ

 شرائح السن في إطار تسيير بطاقية الخدمة الوطنية. ، حسبأو المقيمين بهاالبلدية 
 ،ضمان إعهالن القهرارات البلديهة ونشهرها ومتابعهة قضهايا منازعهات البلديهةباإلضافة إلى  -

المشهاركة كعضهو فهي اللجنهة البلديهة للمناقصهة إلهى جانهب ضهمان تسهيير األرشهيف البلهدي كذا و 
سهلطة رئهيس المجلهس وحفظه والمحافظة عليه وتحضير مشروع الميزانية وضمان تنفيذها تحت 

ضههمان متابعههة تسههيير الممتلكههات البلديههة وحفظههها وصههيانتها ومسههك وتحيههين ، و الشههعبي البلههدي
إعههداد محضههر تسههليم واسههتالم كمهها يكلههف ب ،ودفههاتر أثههاث وعتههاد البلديههةسههجل األمههالك العقاريههة 

 1.المهام بين رئيس المجلس الشعبي البلدي المنتهية عهدته والرئيس الجديد
مهههن خههههالل  مان اسههههتقرارهاوعليهههه فههههإن لعمهههين العههههام دور ههههام فههههي تسهههيير البلديههههة وضههه  

ل المجهههودات التههي يقههدمها ويعتبههر ، فهههو يقههوم بههدور كبيههر مههن خههالالتههي يتمتههع بههها لصههالحياتا
وبههالر م مهههن كههل ههههذا إال أن الواقهههع العملههي أثبهههت فهههي  ،مصهههالح البلديهههةنتخبههين و وسههيط بهههين الم

إلى اسهتغاللهم وهذا راجع بعض األحيان سوء التسيير من قبل األمناء العامون لبعض البلديات 
 .تظر تحقيقهس التسيير الحسن والمنللمنصب الممنوح لهم وقيامهم بأعمال تعك

                                                 

 مرجع سابق. 16/32من المرسوم التنفيذي رقم:  16 المادة-1 
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يختلف تنظيم إدارة البلدية من بلدية ألخرى بحسب أهمية الجماعة  :مصالح البلدية-اثاني
  1:، وبشكل عام تتخذ الشكل التاليليمية وحجم المهام المسندة إليهااإلق

 مصلحة تسيير المستخدمين.-1
 مصلحة الحالة المدنية.-2
 مصلحة االنتخابات.-3
 الوطنية.مصلحة اإلحصاء والخدمة -4
 مصلحة الميزانية والمالية.-5
 مصلحة النشاطات االجتماعية والثقافية.-6
 المصالح التقنية.-7
 مصلحة أرشيف البلدية.-8
 مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات.-9

، فكل مصلحة لها مهام ح تسيرهاومنه فإنه ال يمكن تصور وجود بلدية بدون مصال
 .عتباره المسئول عن إدارة البلديةن العام بامحددة تقوم بها تحت سلطة األمي

يعد األرشيف البلدي الذاكرة اإلدارية لكافة وثائق المصالح البلدية  أرشيف البلدية:-ثالثا
 حيث يتم فيه حف  كل الوثائق والسجالت التي تم العمل بها سابقا.

تي تعدت الوثائق ال وهي الوثائق التي توضع في أرشيف الوالية بقرار من الوالي:-1
 وثائق الحالة المدنية التي تجاوز عمرها القرن والمخططاتمدت حفظها وقت طويل و 

توضع إجباريا و  قل دون استعمالها،سنة على األ نمسح األراضي التي تعدت ثالثيسجالت و 
ا للبلدية يمكنها في أرشيف الوالية في حالة عدم ضمان حفظها لدى البلدية، لكن تبقى ملك

 2.تصرف فيهال

                                                 

 .138، ص، المرجع السابقمدخل القانون اإلداري عالء الدين عشي: --1 
على:" في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما تبقى الوثهائق المودعهة  11/10من القانون رقم:  143تنص المادة -2 

أعاله بأرشيف الواليهة ملكها للبلديهة. يهتم ضهمان حفه  أرشهيف البلديهة وتصهنيفه وتبليغهه  142و141و140تطبيقا ألحكام المواد 
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نسمة  20.000كما تشمل الوثائق المحفوظة في أرشيف البلدية والتي يقل عدد سكانها  
 1في أرشيف الوالية ما عدا الحاالت التي يرخص فيها الوالي بخالف ذلك. 

وهي  الوثائق التي توضع بأرشيف الوالية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي:-2
الوثائق التي لها أهمية خاصة السيما سجالت الحالة المدنية ومخططات مسح األراضي 

وبالتالي في حالة تقصير  ،والتي يمكن أن تكون عرضة لإلتالفووثائق المالية والمحاسبة 
 2البلدية وتهاونها يقرر الوالي حف  الوثائق تلقائيا في أرشيف الوالية. 

يهدف الهيكل التنظيمي للتكفل على أحسن وجه  التنظيمي للبلدية:إعداد الهيكل -رابعا
 3بكل مهام البلدية ولهذا الغرض البد من تجنب بعض األوضاع والتصرفات المتمثلة في:

 وضع هيكل تنظيمي نظري بدون صلة بواقع البلدية.-1
 عدم تطبيق الهيكل التنظيمي المنجز أو تطبيقه بصفة جزئية.-2
 لتأطير المتوفر.سوء استعمال ل-3
 العمل دون معايير وتجاهل اإلطار المرجعي للقوانين واألنظمة.-4
إحداث تنظيم مؤسس على الحاجيات اآلنية أو على مقدرة الموظفين والمنتخبين -5

 الموجودين أو على سعة المقرات المتوفرة أو على المزاج أو الظروف العامة.
 4التسيير يؤدي إلى النتائج التالية:إن االستمرار بالتعامل بهذا النمط من   
  ياب أو ضعف االنسجام في التنظيم اإلداري البلدي.-1
فرض مناي  ير مشجع لوحدة القيادة وللتنسيق بين المصالح ولممارسة مهمة -2
 الرقابة.
 بروز نزاعات وتدخالت في الصالحيات بين مسؤولي البلدية.-3

                                                                                                                                                           

الوالية. ال يمكن إتالف محتوى أرشيف البلدية المهودع بأرشهيف الواليهة بهدون تهرخيص وفق نفس الشروط المطبقة على أرشيف 
 من المجلس الشعبي البلدي".

 .، مرجع سابق10/11من القانون  140المادة -1 
 من نفس القانون. 142انظر المادة -2 
 .40، مرجع سابق، صمعالم تسيير شؤون البلديةعبد الوهاب بن بوضياف: -3 
 .41المرجع نفسه، ص -4 
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 واألعوان.استحالة القيام بتخصص المصالح -4
 استفحال البيروقراطية وتمييع في المسؤوليات في مراكز القرار.-5

خدمات تسعى البلدية لتقديم أفضل ال إجراءات مكافحة تعسف اإلدارة:-ساخام
وتحسينها، ففي حالة تعرض المواطن ألي تعسف مهما كان نوعه، على ممثل اإلدارة أن 

 .ته من أجل إنصافهيفصل فورا في تظلم المواطن وأن يحقق في قضي
" على مستوى البلدية يسيرها خلية إصغاء النشغاالت الموطنينلذلك ينبغي إحداث "  

بالتناوب النواب الدائمون لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالتنسيق مع األمين العام للبلدية 
ويعطى لهم تفويضا من الرئيس الستقبال المواطنين والتدخل في كل الحاالت التعسفية 

المنظم للعالقة بين اإلدارة والمواطن،  88/131المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم: 
على أن تكلف هذه الخلية بالتكفل بانشغاالت المواطن مباشرة خالل أوقات العمل، أو عن 

 1خالل أوقات المداومة.  خط الهاتف األخضر"طريق "
 الفرع الثاني

 المندوبيات والملحقات البلدية.
لبلدية إنشاء مندوبيات أو ل ، أجاز المشرعالرقعة الجغرافية لبعض البلديات نظرا التساع  
، وذلك في حالة صعوبة االتصال بين مقر سير المرافق العامة ، وهذا لضمان حسنملحقات

، وعليه سوف نتطر  في هذا الفرع لدراسة نها بسبب بعد المسافةالبلدية الرئيسي وجزء م
 البلدية )أوال  ثم الملحقات البلدية )ثانيا .المندوبيات 
المتعلق  11/10:من القانون رقم 133ع إلى المادة بالرجو  :المندوبيات البلدية-أوال

:" يمكن البلدية أن تحدث مندوبيات بلدية و/أو ملحقات بلدية بالبلدية نجدها تنص على أنه
 في حدود اختصاصاتها.

 2 .والملحقات البلدية وسيرها عن طريق التنظيم"تحدد قواعد تنظيم المندوبات 

                                                 

 .64ص ، مرجع سابق،معالم تسيير شؤون البلديةعبد الوهاب بن بوضياف:  -1 
 ، مرجع سابق.11/10من القانون رقم:  133 المادة -2 
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، وينشأ العتبارات ترتبط ي يقع خارج هيكل البلدية األصليةتعتبر المندوبية هيكل إدار   
، ومن جهة أخرى وظائف البلدية المتعددة التي ال تستطيع الكثافة السكانية للبلدية من جهةب

ية البلدية ضمان مهام المرفق العام وتوفير الوسائل اإللمام بها وبالتالي تناط بها لتتولى المندوب
 1الضرورية للتكفل بها.

يتم إنشاء المندوبيات البلدية بموجب مداولة مصاد   :كيفية إنشاء المندوبية البلدية-1
عليها من قبل المجلس الشعبي البلدي وذلك من خالل دراسة مسبقة تعدها البلدية بالتشاور مع 

التشريعية ويتم إرسال المداولة إلى الوالي طبقا لعحكام  2الممركزة المؤهلة للدولةالح  ير المص
بالملف المتعلق ، وبعدها ترسل إلى الوزير المكلف بالداخلية مرفقة امعمول بهموالتنظيمية ال

. بمجرد نشر المرسوم المتضمن إنشاء المندوبيات البلدية وتعيين حدودها بها وبرأي الوالي
 3.مخولة لكل من المندوبيات البلديةلمجلس الشعبي البلدي حول المرافق اليتداول ا
 4 :يجب عند إنشاء المندوبيات البلدية مراعاة ما يليحيث أنه  
، انسجام المنطقة المحددة من الجانب العمراني وطبيعة بالنسبة للبلدية الحضرية الكبرى -

 الحاجات في مجال المرافق العمومية.
قليميها ، التجمعات الثانوية الموزعة عبر إية ذات االمتداد العمراني الشاسعللبلدبالنسبة -

 ، السيما من خالل االعتبارات التي تضمن فعالية المرفق العمومي ونجاعته.ونطا  تأثيرها
وينشط المندوبية البلدية منتخب يدعى المندوب البلدي ويتم تعيينه بموجب مداولة   

، ويساعده متصرف يعينه رئيس بناء على اقتراح من رئيس المجلس المجلس الشعبي البلدي
 5المجلس الشعبي البلدي بناء على اقتراح من األمين العام للبلدية.

                                                 

 .138، ص، مرجع سابقمدخل القانون اإلداري : عالء الدين عشي-1 
، المتضهههمن كيفيهههات إنشهههاء المنهههدوبيات 2016/ 10/ 10المهههؤري فهههي:  258-16التنفيهههذي رقهههم: مهههن المرسهههوم  05المهههادة -2

 الصهههههادرة بتهههههاري : 61ج العهههههدد .ج .ر.، جدوبيات والملحقهههههات البلديهههههة وسهههههيرهاوتعيهههههين حهههههدودها وتحديهههههد قواعهههههد تنظهههههيم المنههههه
19/10/2016.  

 من نفس المرسوم. 8و 7انظر المادة -3 
 .التنفيذيالمرسوم نفس من  02المادة -4
 .، مرجع سابق11/10من القانون رقم  134المادة -5 
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ية البمجية السخافق العسػمية السخػلة لمسشجوبفي حجود  يترخؼ :ميام السشجوب البمجي-2
، حضث يكمف السشجوب ر مغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجيةوتفػيس اإلمزاء السسشػح لو بقخا

 1:البمجؼ تحت سمصة رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ في حجود اختراصاتو بسا يمي
 عسل السخافق العسػمية البمجية التابعة الختراص السشجوبية البمجية. تشذيط-
و السداىسة في تحدضغ شخوط معيذة الدكاف والتشسية السبادرة بكل عسل مغ شأن-

 االقترادية واالجتساعية لمبمجية.
سجمذ ، ويعمع بيا رئيذ التيع السخافق العسػمية السخػلة لومتابعة السدائل التي -

 .الذعبي البمجؼ دوف تأخضخ
تقجيع تقخيخ شيخؼ لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ حػؿ نذاشات السشجوبية البمجية -

 ضعية تدضضخ السخافق العسػمية السفػضة لو.وو 
 .لقاششضغ بإقميع السشجوبيةإعالـ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ بانذغاالت السػاششضغ ا-
كسا يكمف السشجوب البمجؼ تحت مدؤولية رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ بتشذيط   

 2: تاليةالسخافق العسػمية السخمػلة لمسشجوبية البمجية السيسا في السجاالت ال
 .لسجنية وتشقل األشخاص والسستمكاتالحالة ا-
 الشطافة العسػمية ونطافة العسارات وحساية البضئة.-
 صيانة الصخقات واإلنارة العسػمية.-
 .لحزخؼ وصيانة الفزاءات التخفضييةوضع العتاد ا-
 الشقل والسصاعع السجرسة والسؤسدات االجتساعية والتخبػية والثقاؼية والخياضية.-
 .صيانة السداحات الخزخاء والسقابخ-
 التعخيف بالفزاء اآلىل.-

                                                 
 .، مخجع سابق258-16السخسـػ التشفضحؼ رقع:مغ  13و 12و 11السػاد -1
. 14لسادة ا-2  مغ نفذ السخسـػ
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، وتنفيذ كل ما يكلف به من القوانين والتنظيمات المعمول بهاالسهر على تطبيق وتنفيذ -
 قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار القانون.

وعليه فإن للمندوب البلدي دوره هام في مساعدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي من   
ير المعقول لرئيس المجلس الشعبي خالل تخفيف العبء عليه في بعض المهام ألنه من  

يهتم بكل ما يتعلق من انشغاالت  ، وبالتالي فكل مندوبي اإللمام بكل ما يتعلق بالبلديةالبلد
المواطنين والخروج لتفقد األماكن المجاورة للمندوبية من أجل تحديد النقائص الموجودة بها 

 .ن تسيير ناجح وفعال للبلديةوضما وهذا كله في إطار تحسين الخدمة العمومية للمواطنين
الذي يتميز بالبعد  ،تواجدها وتختلف عن المندوبيات في مكان :الملحقات البلدية-ثانيا

 1عن مقر البلدية األصلية، أو تميز هذا الجزء من إقليم البلدية بضرورة معينة.
 تعلق بالبلدية نجدها تنصالم 10-11:من القانون رقم 138وبالرجوع إلى نص المادة 

عندما يكون من الصعب االتصال بين المقر الرئيسي للبلدية وجزء منها لبعد :" على أنه
، يحدث المجلس الشعبي البلدي بموجب مداولة ملحقة إدارية ويحدد أو للضرورةالمسافة 
أعضاء . يعين المندوب الخاص من بين ختصاصها، ويعين لها مندوبا خاصامجال ا

قدر اإلمكان في تعيينه أن يكون من المقيمين في ذلك المجلس الشعبي البلدي ويراعى 
، ويتلقى ؤولية رئيس المجلس الشعبي البلديالجزء المعني من البلدية ويتصرف تحت مس

 .باسمه تفويضا باإلمضاء
 2 يتولى المندوب الخاص وظائف ضابط الحالة المدنية في هذا الجزء من البلدية".  

عبي البلدي تحت تسمية عليها عضو من المجلس الش وعليه فإن الملحقات البلدية يشرف
وتتولى الملحقة  شرف عليها مندوب يسمى مندوب بلديعكس المندوبية التي يمندوب خاص، 

، طر المندوب الخاص المرفق العمومي اإلداري ؤ ، ويرية مهام المرفق العمومي اإلداري اإلدا
 3المجلس الشعبي البلدي.ويتصرف في حدود تفويض اإلمضاء الذي يتلقاه من رئيس 

                                                 

 
 .139، ص ، المرجع السابق مدخل القانون اإلداري عالء الدين عشي : -1
 .، مرجع سابق10-11من القانون رقم:  138المادة -2 
 .سابق، مرجع 258-16لمرسوم التنفيذي رقم:من ا 19و  18المادة -3   
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 المطلب الثاني
 التسيير اإلداري على مستوى الوالية. 

يتم التسيير اإلداري على مستوى الوالية على أجهزة ومصالح تتولى كل منها المهام  
سوف نقوم في دارسة هذا المطلب للتطر  إلى  وعليه ،الموكلة لها بموجب النصوص القانونية

)الفرع األول  ثم نتطر  لدراسة المقاطعة اإلدارية كآلية مساعدة أجهزة اإلدارة في الوالية 
 للتسيير على مستوى الوالية )الفرع الثاني .

  الفرع األول
 أجهزة اإلدارة في الوالية.

"تتوووفر الواليووة علووى إدارة توضووع تحووت سوولطة قههانون الواليههة أنههه  مههن 127تههنص المههادة 
لوووالي تنشوويط االوووالي وتنووون مختلووف المصووالح ريوور الممركووزة للدولووة جووزءا منهووا، ويتووولى 

المحههههدد ألجهههههزة اإلدارة  215-94الرجوع إلههههى المرسههههوم التنفيههههذي وبهههه 1وتنسوووويق مراقبووووة ذلووووك"
 2 :نجد أن أجهزة اإلدارة في الوالية الموضوعة تحت سلطة الوالي تتمثل في لوالية وهياكلهابا

 الكتابة العامة.-
 .المفتشية العامة-
 .الديوان-
 .رؤساء الدوائر-
، ن أههم المصهالح اإلداريهة بالواليهةللواليهة مهن بهي تعتبر األمانهة العامهةالنتابة العامة: -أوال

ل المركهز يشهرف علهى تسهييرها األمهين العهام الهذي يحته ، حيهثكلهة إليههاوهذا بالنظر للمههام المو 
، وهذا لكون األمانة العامة الجهاز األكثر حيوية فهي إدارة الواليهة والهذي الثاني بعد مركز الوالي

 3يعين بموجب مرسوم رئاسي.

                                                 
 سابق.، مرجع 07-12من القانون رقم: 127ة الماد -1
اليههة المحههدد ألجهههزة اإلدارة العامههة فههي الو  07/1994/ 23:المههؤري فههي 215-94: مههن المرسههوم التنفيههذي رقههم 02مههادة ال-2

  .48، ج ر ج ج العدد وهياكلها

 85، ص 2016، دار بلقيس، الجزائر، 2ط ،القانون اإلداري سعيد بوعلي، نسرين شريقي وآخرون: -3
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تتكون األمانة العامة في الوالية من مجموعة مهن المصهالح حسهب أهميهة الواليهة مقسهمة   
 رف عليها الكاتب العام للوالية.إلى مكاتب يش

مههههام الكاتهههب  94/215مهههن المرسهههوم التنفيهههذي رقهههم: 05حهههددت المهههادة  اختصاصووواتها:-
 1العام التي يمارسها تحت سلطة الوالي كما يلي:

 السهر على العمل اإلداري وضمان استمراريته.-
 متابعة عمل جميع مصالح الدولة الموجودة في الوالية.-
 المديرين في الوالية.ينسق أعمال -
 ينشط الهياكل المكلفة بالوثائق والمحفوظات والتلخيص وينسقها.-
 متابعة عمل أجهزة الوالية وهياكلها.-
 وبهذه الصفة يكلف بما يلي:  
س الوالية المعينين يجتمع كلما دعت الحاجة بعضو واحد أو بعدة أعضاء من مجل-

 ويعلم الوالي بسير األشغال.برنامج مجلس الوالية التي تدخل في إطار تنفيذ  لدراسة المسائل
 ينشط مجموع برامج التجهيز واالستثمار في الوالية ويسهر على تنفيذها.-
 يتابع تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي الوالئي والقرارات التي يتخذها مجلس الوالية.-
المجلس ويعدها ينظم بالتنسيق مع أعضاء مجلس الوالية المعينين اجتماعات هذا -

 ويتولى كتابتها.
 يتولى رئاسة لجنة الصفقات في الوالية. -
 يكون رصيد الوثائق والمحفوظات في الوالية ويسيره.-
  2:   مصالح وهي3وتقسم األمانة العامة إلى ثالثة )  
من  لتنمية على مستوى الوالية ابتداءوهي مصلحة تشرف على ا مصلحة التلخيص:-1

لك بمتابعة دورية ، وذسيد الفعلي من طرف مصلحة التلخيصفكرة المشروع إلى  اية التج

                                                 

 .سابق، مرجع 94/215:من المرسوم التنفيذي رقم 05مادة ال-1 
 .86، ص: مرجع سابقن بوعلي، نسرين شريقي وآخرو سعيد -2 
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فيه كل احتياجات الوالية ، كما تقوم كل سنة برسم برنامج عمل الوالية تضع ودقيقة للمشروع
 :ة التخليص من ثالثة مكاتبوتتكون مصلح .وفي جميع القطاعات بدون استثناء التنموية
 ل لجنة الصفقات حيث يقوم بتحضير ومتابعة أعما العمومية: مكتب الصفقات

 ، ويقدم تقارير لعمانة العامة.العمومية للوالية
 ويقوم بتحضير ومتابعة قرارات الحكومة المتعلقة بالوالية : مكتب التنسيق

وضمان تنظيم ومتابعة أعمال اللجان التابعة لسلطة الوالي أو األمين العام للوالية عبر 
 مديريات الحكومة.

 :يقوم بدراسة وتقديم اقتراحات من أجل السير األفضل للمديريات  مكتب التنظيم
 وتسهيل الطر  لتحسين شروط وطر  العمل.

 1وتتكون من مكتبين:مصلحة التوثيق: -2
 :ويهتم هذا المكتب ب: مكتب التوثيق وبنك المعلومات 
بإمكانها أن تقدم منفعة إلى المديريات جمع ونشر واستغالل كل وثيقة إدارية والتي -

 التنفيذية للوالية
 تكوين وتسيير القاعدة الوثائقية للوالية.-
نجاز ونشر المجالت في نشرية إعالمية داخلية للوالية.-  تحضير وا 
إنجاز دالئل إحصائية اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية حول الوالية والعمل على -
 تحليلها.
 يات والعمل على تحيينه الدائم.تكوين بنك المعط-
 :ويقوم بالجمع والتحليل لغرض التنسيق بين البرامج والنشاطات  مكتب التلخيص

، وكذا جمع التقارير وحصائل النشاطات ت الوالئية وتنظيم سير المعلوماتالسنوية للمديريا
 السنوية وتحليلها.

 

                                                 

 .86: مرجع سابق، صن بوعلي، نسرين شريقي وآخرو سعيد  -1 
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 1مكتبين هما:وتتكون هذه المصلحة من مصلحة األرشيف والمحفوظات: -3
 :ويتمثل دوره في تقديم المساعدة لمختلف أجهزة  مكتب اإلعالم والمساعدة

، وذلك من ل األرشيف الوسيط في قاعات الحف اإلدارة العامة للوالية وهياكلها حول كيفية نق
مساعدة و  لمصلحة التي تر ب في دفع الوثائق،خالل تقديم وثيقة "جدول دفع الوثائق" ل

رشادها في طر  حف  وتنظيم األرشيف.مختلف مصالح ا  ألرشيف على مستوى الوالية وا 
  :ئل البحث ووضعها في يد وتتمثل مهمته في إنتاج وسامكتب الحفظ

سمية وكذا سجل القرارات ، حيث نجد على مستوى المكتب مختلف الجرائد الر مستعمليها
بتنظيم األرشيف لتسهيل ، فهو المشرف المباشر على قاعات األرشيف حيث يقوم الوالئية

 إمكانيات البحث والدراسة.
يسيرها  2 تنشأ بكل والية مفتشية عامة كجهاز داخل إدارة الوالية :المفتشية العامة-ثانيا

مفتش عام يساعده مفتشان أو ثالثة مفتشين، يحدد عدد عمال المفتشية العامة في الوالية 
حسب الواليات بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية والجماعات 

 3المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المتعلق بالمفتشية العامة في  94/216: مالمرسوم التنفيذي رق لقد حدد :اختصاصاتها-
 :جال اختصاصاتها وسلطاتها كما يليالوالية م
وفقا للمادة األولى من المرسوم التنفيذي أعاله فإنه يشمل  :ختصاصلال بالنسبة-1

مجال تدخل المفتشية العامة في الوالية األجهزة والهياكل والمؤسسات  ير الممركزة الموضوعة 
 4 .الداخلية والجماعات المحليةوزير تحت وصاية 

 5 :من نفس المرسوم أعاله كما يلي 02فقد حددتها المادة  :أما بالنسبة للسلطات-2
                                                 

 .87ص مرجع سابق، ،ن بوعلي، نسرين شريقي وآخرو سعيد  -1 
 .97، ص سابق ، مرجعالوالية في القانون اإلداري الجزائري : محمد الصغير بعلي-2 
، ج ر ج علق بالمفتشية العامة في الواليهةالمت 07/1994/ 23: المؤري في 94/216 التنفيذي رقممن المرسوم  05المادة -3
  . 48العدد  ، ج
 .من نفس المرسوم 01المادة  -4 
 من نفس المرسوم. 02المادة  -5 
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 تتػلى السفتذية العامة في الػالية تحت سمصة الػالي ميسة عامة ودائسة لتقػيع نذاط-
 األجيدة واليياكل والسؤسدات السحكػرة في السادة األولى مغ السخسـػ أعاله.

تسخار عسل اليياكل واألجيدة والسؤسدات السحكػرة في السادة األولى قرج اتقاء تقػـ باس-
الشقائز واقتخاح الترحيحات الالزمة وكل تجبضخ مغ شأنو أ يزاعف نتائجيا ويحدغ نػعية 

 الخجمات لرالح السػاششضغ.
 ساؿ تديخ عمى االحتخاـ الجائع لمتذخيع والتشطيع السعسػؿ بيسا والسصبقضغ عمى مياـ وأع-

 اليياكل واألجيدة والسؤسدات السحكػرة في السادة األولى.
وتؤىل بشاء عمى شمب الػالي لمؿياـ بأؼ تحقضق تبخره وضعية خاصة بسياـ وأعساؿ -

 األجيدة واليياكل والسؤسدات الدابقة.
تشذأ داخل إدارة الػالية أجيدة  مرالح التقشيؼ والذؤون العامة واإلدارة السحمية:-ثالثا
 1:ح تتسثل أساسا في السجيخيات التاليةومرال
  3  مرالح تحتػؼ عمى مالمة)5: ويسكغ أف تزع خسدة )مجيخية التقشيؼ واإلدارة-1

 .مكاتب عمى األقل
 :مجيخيتاف وىسا-2
  3  مرالح تييكل كل مشيا مالمة)4وتزع أربعة) :مجيخية التقشيؼ والذؤون العامة-

 مكاتب عمى األكثخ.
ا في   مرالح عمى األكثخ وتييكل كل مشي4وتزع أربعة ) :سحميةمجيخية اإلدارة ال-
 .  مكاتب عمى األكثخ3مالمة )
تشفح مرالح مجيخية التقشضغ واإلدارة كل التجابضخ لزساف تصبضق التشطيع  :اختراصاتيا-

شطع لمسرالح السذتخكة في العاـ واحتخامو وضساف كل عسل مغ شأنو أف يسكغ مغ الدضخ الس
 2: مف عمى الخرػص بسا يمي، وتكالػالية

                                                 
 السحجد لقػاعػج تشطػيع مرػالح التقشػضغ والذػؤوف  23/07/1994: السؤرخ في 94/217:مغ السخسـػ التشفضحؼ رقع 02سادة ال-1

 .48العامة واإلدارة السحمية وعسميا، ج ر ج ج العجد 
. مغ 03السادة -2  نفذ السخسـػ
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 الديخ عمى تصبضق التشطيع العاـ واحتخامو.-
 .سية التي تقخر عمى الرعضج السحميمخاؾبة شخعية التجابضخ التشطي-
تشطع باالتراؿ مع األجيدة واليياكل السعشية العسميات االنتخابية وتزسغ التدضضخ -

 اإلدارؼ لمسشتخبضغ البمجيضغ والػالئضضغ.
 .بميغ القخارات اإلدارية الػالئيةالديخ عمى ت-
 تصبضق التشطيع الستعمق بتشقل األشخاص.-
 دراسة ومتابعة مشازعات الجولة والػالية.-
 .بشذخ القخارات التي يجب إشيارىا الديخ عمى ؾياـ البمجيات-
 اتخاذ اإلجخاءات الالزمة بشدع السمكية والػضع تحت حساية الجولة ومتابعة ذلظ.-
سرالح األخخػ السعشية مضدانية التدضضخ ومضدانية التجيضد في الػالية تعج بسعية ال-

 وتشفضحىا حدب ما ىػ مقخر قانػنا.
السدتخجمضغ السعشضضغ بالسرالح السذتخكة تجرس وتقتخح وتزع كيؽيات تدضضخ -

 وتكػيشيع.
جسع كل الػمائق السخررة لتديضل الدضخ السشتطع لسرالح البمجيات وتحمميا -
 وتػزعيا.
قـػ بأية دراسة وتحمضل يسكشاف البمجية والػالية مغ دعع مػاردىا السالية وجعل نتائجيا ت-
 مثمى.

 إعجاد كل الػمائق الستعمقة بتدضضخ مستمكات الػالية وتصػرىا وضبصيا باستسخار.-
دراسة السضدانيات والحدابات اإلدارية في البمجيات والسؤسدات العسػمية والسػافقة -
 عمضيا.
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 :جيؽانال-رابعا
، يتػلى إدارتو رئيذ از يػضع مباشخة تحت إشخاؼ الػاليالجيػاف جيالتنؽيؼ: -1

  حدب 10  وعذخة )5الجيػاف ويداعجه في ذلظ ممحقػف بالجيػاف يتخاوح عجدىع بضغ خسدة )
 .أىسية الػالية

كسا يالحع أف جياز الجيػاف لو مكانة معتبخة في تدضضخ وفعالية األجيدة اإلدارية عسػما 
، ي، فيع بسثابة "البصانة" بالشدبة لمػالا تسضد أعزاؤه بالكفاءة والشداىةوالػالة خرػصا، كمس

 1. مغ التجخبة التاريخية في الحزارة العخبية اإلسالمية لسا كاف يدسى "بالحجابة"وىػ مابت 
 اختراصاتو:-2

 2: عمى الخرػص بسا يمييكمف رئيذ الجيػاف 
 .العالقات الخارجية والتذخيفات-
 العالقات مع أجيدة الرحافة واإلعالـ.-
 أنذصة مرمحة االتراالت الدمكية والالسمكية والذفخة.-

 3.لػالي ويتمقى تفػيزا باإلمزاءويسارس رئيذ الجيػاف اختراصاتو تحت سمصة ا
 الجائخة:-خامدا

 : تعخيفيا-1
رؼ تابع جخد قدع وفخع إداالجائخة ال تسثل ىضئة أو جساعة إدارية محمية بل ىي م  
 4. ، ال تتستع بالذخرية السعشػية وليذ ليا استقالؿ مالي، وليدت ليا أىمية التقاضيلمػالية

فالجائخة عبارة عغ جية عجـ تخكضد إدارؼ تابعة لػالي الػالية وخاضعة لدمصتو وليذ   
 5.ليا وجػد مدتقل ومشفخد

                                                 
 .100، ص، مخجع سابقالؽالية في القانؽن اإلداري الجدائخي : دمحم الرغضخ بعمي-1
 .، مخجع سابق94/215مغ السخسـػ التشفضحؼ رقع: 07سادة ال-2
 .مغ نفذ السخسـػ 08سادة ال-3
، السجمػػج 7ت القانػنيػػة والدياسػػية، العػػجد ، مجمػػة األسػػتاذ الباحػػث لمجراسػػاالشعووام القووانؽني لمووجائخة فووي الجدائووخ: نػػػاؿ لرػػمج-4

 .96، ص2017، األوؿ، جامعة السدضمة، الجدائخ
والتػزيػػع، الصبعػػة األولػػى، الجدائػػخ ، ، جدػػػر لمشذػػخ التشعوويػ اإلداري فووي الجدائووخ بوويؼ الشعخيووة والتطبيووق: عسػػار بػضػػياؼ-5

 .180، ص2010
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، حيث صنف منصب رئيس رة رئيس الدائرة تحت سلطة الواليويشرف على تسيير الدائ
قتراح ، ويعين بموجب مرسوم رئاسي بناء على امناصب العليا في اإلدارة المحليةالدائرة من ال

  1. من الوزير األول
ات الممنوحة له قانونا يتمتع رئيس الدائرة بمجموعة من االختصاص: االختصاصات-2

 :وتتمثل في
ويقصد بها تلك الصالحيات التي يقوم بها رئيس الدائرة نظرا  :باعتباره ممثال للدولة-أ

أنها قليلة مقارنة مع العتباره رجل من رجال اإلدارة المركزية وممثل الدولة، والمالح  
موظف سامي في اإلدارة  يساعد رئيس الدائرةبما أن  2حياته المخولة له بموجب التفويضصال

 3 :الوالي في مهمة تمثيله ويتولى تحت سلطته ما يلي المحلية فهو ملزم بمساعدة
السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات وحسن سير المصالح اإلدارية والتقنية التي -

 يتكفل بها.
 يسهل تنفيذ قرارات الحكومة في البلديات المعنية.-
 .لنظام العام واألمن العموميالسهر على الحفاظ على ا-
  4: وتتمثل اختصاصاته فيما يلي اختصاصاته اتجاه الوالية:-ب
 إعالم الوالي بالوضع العام في البلديات التي ينسق أعمالها.-
 االنتخابية.السهر على حسن سير العملية -
 السهر على تنفيذ قرارات المجلس الشعبي الوالئي في البلديات المعنية.-
 5 :وتنشر قرارات رئيس الدائرة في مدونة القرارات اإلدارية للوالية كما يقوم بما يلي  

                                                 

 .102مرجع سابق، ص: نوال لصلج-1 
 .178، ص2017الوفاء القانونية، الطبعة األولى، اإلسكندرية،  ، مكتبةالنظام القانوني للدائرة في الجزائرنعيمة ذيايبية: -2 
  ، مرجع سابق.90/230: من المرسوم التنفيذي رقم 07مادة ال-3
 .رجع نفسه، المادة نفسهامال -4 
 .، المرجع السابق94/215:من المرسوم التنفيذي رقم 16و 15و 14و 13انظر المواد -5 
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الػالي عغ الحالة العامة التي يشذصيا ويعمسو دوريا بكل السدائل يصمع رئيذ الجائخة -
 التي تترل بسيستو.

لي اليياكل التقشية التابعة إلدارة الجولة ئػ يعصي رئيذ الجائخة رأيا استذاريا في تعضضغ مد-
 في الجائخة.
لي ـياكل الجولة ومرالحيا ئػ يعقج اجتساعا كل أسبػع في دورة عادية يزع مد-

 في السجمذ التقشي.األعزاء 
 يحخر رئيذ الجائخة محاضخ لتمظ االجتساعات ويخسل ندخة مشيا إلى الػالي.-
وتحت سمصة الػالي عمى تصبضق  83/373كسا يديخ رئيذ الجائخة شبقا لمسخسـػ رقع:-

تقشية في دائختو وعمى الحفاظ عمى القػانضغ والتشطيسات وعمى حدغ سضخ السرالح اإلدارية وال
 1.ائخة وذلظ بسداعجة مرالح األمغص والسستمكات في الجأمغ األشخا

وتتسثل اختراصاتو اتجاه :ره سمطة وصية عمى أعسال البمجياتاختراصاتو باعتبا-ج
 2: البمجية ؼيسا يمي

 تحزضخ السخصصات البمجية وتشفضحىا. ق عسمياتتشذيط وتشدض-
ختراصيا: األصل أف الجاخمة في ا السرادقة عمى مجاوالت السجالذ الذعبية البمجية-

السرادقة عمى مجاوالت السجالذ الذعبية البمجية ىي اختراص أصضل لمػالي ولكغ بالشطخ 
لكثخة صالحياتو فإف السذخع خػلو إمكانية تفػيس ىحه الرالحية لخئيذ الجائخة متى تػافخت 

وذلظ شرػص القانػنية والتشطيسية السعسػؿ بيسا، الذخوط القانػنية السصمػبة لحلظ في ال
لتخؽيف العبء عمى الػالي لمتفخغ لمرالحيات األكثخ أىسية. وفي ىحا اإلشار يقـػ رئيذ 
الجائخة بسخاؾبة شخعية كل مجاوالت السجالذ الذعبية البمجية لمبمجيات التي تزسيا الجائخة 
والسرادقة عمضيا متى كانت مغ اختراصو، وىشاؾ مجسػعة مغ الذخوط التي يجب تػافخىا 

د السجاوالت التي يرادؽ عمضيا رئيذ الجائخة عغ باقي السجاوالت األخخػ والتي بيجؼ تسضض

                                                 
 .90، ص مخجع الدابق :سعضج بػعمي، ندخيغ شخيقي وآخخوف -1
 .، مخجع سابق94/215:مغ السخسـػ التشفضحؼ رقع 10سادة ال-2
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يصاد  عليها الوالي، وتتمثل هذه الشروط في: البلديات التي تضمها الدائرة أي التابعة لها 
 12/02/1992في  المؤري 92/66إقليميا حسب ما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم: 

والمتضمن  24/08/1991المؤري في:  91/306المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم: 
ال يتجاوز عدد يس دائرة والمعمول به. كما يجب أتحديد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئ

  1نسمة. 50.000سكان البلدية عن 
 2:كون موضوعهاي لتيأما المداوالت التي يصاد  عليها رئيس الدائرة هي تلك ا

  الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلديات والهيئات البلدية المشتركة في البلديات التابعة
 للدائرة.

 .تعريفات حقو  مصلحة الطر  وتوقف السيارات والكراء لفائدة البلديات 
 ( سنوات.9شروط اإليجار التي ال تتعدى مدتها تسع   
  المخصصة للخدمة العمومية.تغيير تخصيص الملكية البلدية 
 .المناقصات والصفقات العمومية والمحاضر واإلجراءات 
 .الهبات والوصايا 

الموافقة على المداوالت وقرارات تسيير المستخدمين البلديين باستثناء المتعلقة منها بحركات -
نهاء المهام.  التنقل وا 

الصالحيات المخولة بموجب السهر على التسيير المنتظم للمصالح المترتبة على ممارسة -
 التنظيم المعمول به للبلديات التي ينشطها.

الحث على تشجيع كل مبادرة فردية أو جماعية للبلديات التي ينشطها تكون موجهة  إلى -
وتنفيذ إنشاء الوسائل والهياكل التي من طبيعتها تلبية االحتياجات األولوية للمواطنين 

 مخططات التنمية المحلية.

                                                 

 .182مرجع سابق، ص، النظام القانوني للدائرة في الجزائرنعيمة ذيايبية: -1 
 .183المرجع نفسه، ص -2 
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كما توجد مجموعة من الصالحيات الجديدة لرئيس الدائرة تخوله تكوين لجان على 
مستوى الدائرة تعمل على زيادة تعزيز وتدعيم مركزه على مستوى الدائرة، والتي تتمثل في 
مجموعة من اللجان التي أسند إليها مواضيع ذات أهمية بالغة كانت من اختصاص رئيس 

تم استحداثها بموجب مجموعة من النصوص القانونية  المجلس الشعبي البلدي والتي
 1نذكر منها:والتنظيمية المتفرقة 

 لجنة التنازل عن األمالك التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري.-
 لجنة السكن.-
 قتصادي.لجنة اإلحصاء اال-
 لجنة الطعن للضرائب المباشرة.-

 مجلس الوالية:-سادسا
، يؤسس في الوالية مجلس 94/215من المرسوم التنفيذي  03ة وفقا للماد: التنوين-1

والية يجمع تحت سلطة الوالي مسؤولي المصالح الخارجية للدولة المكلفين بمختلف قطاعات 
 2 .النشاط على مستوى الوالية

يعتبر مجلس الوالية إطارا قانونيا للتنسيق بين مختلف القطاعات والمرافق العمومية   
ح ي تتوالها ما يسمى بالمصالح  ير الممركزة للدولة على مستوى الوالية أو المصالالت

ى مرتبطة ، فهي أجهزة ال تتمتع بالشخصية المعنوية حيث تبقالخارجية للوزارة أو المديريات
أعضاء في مجلس ، ويعتبر مديرو مصالح الدولة والمسئولون عنها عضويا بالوزارة المعنية

، كما يمكن للوالي أن في أشغال المجلس مشاركة استشارية، ويشارك رؤساء الدوائر الوالية
 3. يستدعي للمشاركة في اجتماعات مجلس الوالية أي شخص يرى استشارته مفيدة

                                                 

 بعدها.وما  185مرجع سابق، ص، النظام القانوني للدائرة في الجزائرنعيمة ذيايبية:  -1 
 سابق.مرجع  ،94/215: مالمرسوم التنفيذي رقمن  03المادة -2 
 .104، ص ، مرجع سابقالوالية في القانون اإلداري الجزائري  :محمد الصغير بعلي-3 
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أما بالنسبة للدورات فإن مجلس الوالية يجتمع في دورة عادية مرة واحدة في األسبوع   
يعقد اجتماعات  ير عادية  ، كمايخلفه الكاتب العام نعوع ما، وفي حالة وقبرئاسة الوالي

 1 .باستدعاء من الوالي عندما تتطلب الوضعية ذلك
  2:يتمتع مجلس الوالية بمجموعة من االختصاصات تتمثل في االختصاصات:-2
 يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من الحكومة والمجلس الشعبي الوالئي تحت سلطة الوالي.-
وتنفيذ كل إجراء من شأنه أن يسهل تجسيد األهداف التي تنشدها الدولة ويزيد اقتراح -

 في نتائج تنظيم المصالح المعنية وعملها باالتصال مع الوزير المختص.
 دراسة أي مسألة يعرضها عليه أحد أعضائه أو الوالي.-
ومصداقيتها اتخاذ جميع التدابير الالزمة التي من شأنها أن تحاف  على سلطة الدولة -

 وعلى احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
 .تنفيذ برامج الحكومة وتعليماتها يسهر على-
 إبداء الرأي في جميع المشاريع التي تقع في تراب الوالية.-

 الفرع الثاني
 المقاطعة اإلدارية كآلية مساعدة للتسيير على مستوى الوالية. 

امهههها جديهههدة ومسهههتحدثة تسهههاعد الواليهههة فهههي أداء وتسهههيير مهتعهههد المقاطعهههة اإلداريهههة آليهههة 
ضههههمن إحههههداث المت 15/140وبههههالرجوع إلههههى المرسههههوم الرئاسههههي رقههههم ، وتخفيههههف العههههبء عليههههها

إشهارة إلهى إنشهاء مقاطعهات إداريهة داخهل بعهض مقاطعات إدارية نجده تضمن في مادته األولهى 
وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بهها مهن خهالل االعتمهاد علهى مجموعهة مهن األجههزة  .الواليات

وموارد مالية وبشرية والتي يترأسها الوالي المنتدب الذي يشرف على األقهاليم التابعهة لهه. ويعمهل 

                                                 

 .سابق، مرجع 94/215من المرسوم التنفيذي رقم:  22مادة ال-1 
 من نفس المرسوم. 20و  18و 17انظر المواد -2 
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، وتجسههيد عههدم التركيههز اإلداري ويعههد موظههف سههامي يسههاعد علههى تنفيههذ السياسههة العامههة للدولههة
  1والية في أداء مهامها بحسب ما تتطلبه الظروف الخاصة بكل جزء من األقاليم.الدولة وال

 :هزة المقاطعات اإلدارية فيما يليتتمثل هيئات وأج هيئات وأجهزة المقاطعات اإلدارية:-أوال
نجههدها تقههر  15/140مههن المرسههوم الرئاسههي رقههم: 14بههالرجوع إلههى المههادة  :الوووالي المنتوودب-1

إذ يهههتم التعيهههين فيهههها  ،نف ضهههمن الوظهههائف العليههها فهههي الدولهههةالمنتهههدب تصهههبهههأن وظيفهههة الهههوالي 
 2.بموجب مرسوم رئاسي

يمكن اعتبار المقاطعة اإلدارية والية صغيرة أو دائرة كبيهرة، وههذا  :صالحيات الوالي المنتدب-أ
بهههالنظر لهيكلتهههها والمشهههكلة مهههن هيئهههة الهههوالي المنتهههدب ويسهههاعده فهههي أداء مهامهههه هيكهههل وأجههههزة 
إداريههة، وبمهها أنههها ال تشههتمل علههى مجلههس منتخههب علههى  ههرار الواليههة، فههإن صههالحياتها تنحصههر 

يرتهههدي عبهههاءة التمثيهههل المههزدوج وههههو بهههذلك يمثهههل الهههوالي  فههي صهههالحيات الهههوالي المنتهههدب، الههذي
المقاطعهههة، فيمهههارس مههههام كممثهههل للدولهههة وأخهههرى للواليهههة، ولتسههههيل مهامهههه يتلقهههى ومفوضهههه فهههي 

الوالي المنتدب تفويضا باإلمضاء للتوقيهع علهى كهل القهرارات والمقهررات المتصهلة بمهامهه، وكمها 
 3وفقا لقواعد المحاسبة العمومية.يمنح صفة اآلمر بالصرف على مستوى مقاطعته 

نجههد أن الههوالي المنتههدب يتمتههع بمجموعههة مههن  15/140:إلههى المرسههوم الرئاسههي رقههمبههالرجوع و   
 4 :الصالحيات والمتمثلة أساسا في

يتولى الوالي المنتدب مهمة اإلشراف والمتابعة حيث يبادر بأعمال تأهيهل اإلشراف والمتابعة: -
العموميهة علهى مسهتوى المقاطعهة اإلداريهة ويتابعهها ويقودهها، ويجهب علهى المصالح والمؤسسهات 

، مهن لضهروريةمصالح الدولة أن تزود المرافق العامهة بكافهة الوسهائل الماليهة والبشهرية والماديهة ا
 أجل إشباع حاجات المواطنين.

                                                 

، تخصهص قهانون آليات تحديث اإلدارة المحلية في الجزائر، أطروحة دكتوراه فوي العلووم القانونيوة واإلداريوةأمال قصير: -1 
 .49، ص 2020،2019، الجزائر، 1والعلوم السياسية، جامعة باتنة إداري، كلية الحقو  

 سابق.، مرجع 15/140ن المرسوم الرئاسي رقم:م 14ة نظر المادا-2 
 .52سابق، صالرجع الم أمال قصير: -3 
 سابق.المرجع ال، 15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 6و 5و 4 و 3انظر على التوالي المواد -4 
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قههب أنشههطة يتههولى الههوالي المنتههدب عمليههة التنشههيط والتنسههيق ويراالتنشوويط والتنسوويق والرقابووة: -
، وهههذا كلههه تحههت سههلطة وكههذا مصههالح الدولههة الموجههودة بههها البلههديات التابعههة للمقاطعههة اإلداريههة

 والي الوالية.
يتهههولى الهههوالي المنتهههدب السههههر علهههى تنفيهههذ القهههوانين والتنظيمهههات تنفيوووذ القووووانين والتنظيموووات: -

لشهههعبي الهههوالئي علهههى المعمهههول بهههها وقهههرارات الحكومهههة ومجلهههس الواليهههة وكهههذا مهههداوالت المجلهههس ا
 مستوى المقاطعة اإلدارية وذلك تحت سلطة والي الوالية.

السههههر علهههى حمايهههة النظههههام العهههام واألمهههن العمهههوميين، وذلههههك الحفوووال علوووى النظووووام العوووام: -
، ويقتهرح علهى والهي الواليهة أي إجهراء اإلدارية وتحت سلطة والي الواليهةبمساهمة أمن المقاطعة 

 وحماية األشخاص وممتلكاتهم. النظام العام ه مناسب من أجل حف يرا 
كما يمارس الوالي المنتدب تحهت سهلطة الهوالي مجموعهة مهن الصهالحيات محهددة بموجهب 

 والمتمثلة في: 15/140:رسوم رقممن الم 1 07نص المادة 
 تحضير برامج التجهيز واالستثمار العمومية وتنفيذها ومتابعتها.-
وتنشههيط ومراقبههة أنشههطتها طبقهها  ،والمؤسسههات العموميههة لحسههن للمصههالحالسهههر علههى السههير ا-

 للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
 والتهيئة والتعمير.السهر على احترام الشروط التنظيمية المتعلقة بالبناء -
 السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحف  البيئة وحمايتها. -
 صحة العمومية.تنسيق المهام المتعلقة بالنشاط االجتماعي وبال-
 ترقية األنشطة الثقافية والرياضية والشبابية.-
 السهر على تطبيق القوانين والتنظيمات التي تحكم األنشطة التجارية.-
 المبادرة بكل إجراء تحفيزي لترقية التشغيل واإلدماج المهني واالجتماعي.-
 المبادرة بكل عمل يحفز التنمية االقتصادية.-
 الفالحية وتشجيع كل مبادرة تحفز االستثمار.ترقية األنشطة -

                                                 

 سابق.، مرجع 15/140:المرسوم الرئاسي رقممن  07المادة  -1 
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وعليهههه يمكهههن القهههول أن الهههوالي المنتهههدب يمتلهههك العديهههد مهههن الصهههالحيات التهههي تمكنهههه مهههن 
أحسههههن  المسههههاعدة فههههي تسههههيير الواليههههة باتخههههاذ كههههل اإلجههههراءات الالزمههههة التههههي تهههههدف إلههههى تقههههديم

الوالية وهذا أمر مههم حتهى ، ويمارس صالحياته تحت سلطة والي الخدمات على مستوى الوالية
 .سق وبالتالي تسهيل عملية التسييريكون العمل منظم ومن

 األجهزة اإلدارية المساعدة للوالي المنتدب:-ب
وجههب مرسههوم رئاسههي. ألن يههدير األمانههة العامههة أمههين عههام يعههين بم األمانووة العامووة:-1ب

مهههن المرسهههوم  14المهههادة مهههن الوظهههائف العليههها فهههي الدولهههة المصهههنفة بموجهههب نهههص وظيفتهههه تعهههد 
 15/140.1الرئاسي رقم 

ينسق األمهين العهام للمقاطعهة اإلداريهة وينشهط عمهل هياكهل المقاطعهة اإلداريهة وذلهك تحهت 
 15/141.2من المرسوم التنفيذي رقم: 04سلطة والي الوالية بموجب نص المادة 

 15/141:رقههم التنفيهذي مهن المرسهوم 05 أمها بالنسهبة لمههام األمهين العهام فقههد حهددتها المهادة   
  3:يلي يمارسها تحت سلطة الوالي المنتدب وتتمثل فيما والتي
 .لى العمل اإلداري ويضمن استمرارهحرص عال-
 تابعها.مطها و ينشتق أنشطة مصالح وأجهزة الدولة و ينست-
 أنشطة المديرين المنتدبين. متابعةق و ينست-
 تنفيذ برامج التجهيزات العمومية. تنشيط ومتابعة-
ويكههههون رصههههيد الوثههههائق  اجتماعههههات مجلههههس المقاطعههههة اإلداريههههة التههههي يتههههولى أمانتههههها، تنظههههيم-

 والمحفوظات ويسيره.
 .أعمال وأنشطة المصالح المكلفة بالتنشيط البلدي بالتنظيم والشؤون العامةتنشيط وتنسيق -

                                                 

 سابق.، مرجع 15/140ن المرسوم الرئاسي رقم:م 14انظر المادة -1 
 المتضههمن تنظههيم المقاطعههة اإلداريههة وسههيرها، ،2015مههايو  28المههؤري فههي:15/141رقههم:مههن المرسههوم التنفيههذي  04المههادة -2

  .29الجريدة الرسمية العدد
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مههههة للمقاطعههههة مههههن نفههههس المرسههههوم يمكههههن تنظههههيم هياكههههل األمانههههة العا 1 06للمههههادة وطبقهههها 
 .احدة منها أربعة مكاتب على األكثرأو ثالث مصالح تضم كل و  ،اإلدارية في مصلحتين

 15/140مهن المرسهوم التنفيهذي رقهم: 2 08الهديوان طبقها لهنص المهادة يعد  الديوان:-2ب
من األجهزة المساعدة للوالي المنتدب إذ يساعده فهي ممارسهة مهامهه ويهديره رئهيس الهديوان الهذي 

 14يعين بموجب مرسوم رئاسي باعتباره من الوظائف العليا في الدولهة المصهنف ضهمن المهادة 
 .15/140:من المرسوم الرئاسي رقم 3

 4: س الديوان فتتمثل فيأما بالنسبة لصالحيات رئي
 العالقات الخارجية والتشريفات.-
 العالقات مع أجهزة الصحافة واإلعالم.-
التنسههيق ومتابعههة تنفيههذ اإلجههراءات التههي تتخهههذ فههي إطههار التنسههيق مههع مصهههالح -

 األمن الموجودة في إقليم بلديات المقاطعة اإلدارية.
 ينشط أنشطة مصلحة البريد ويراقبها.-
ة الهياكهههههل المكلفهههههة بالمواصهههههالت السهههههلكية والالسهههههلكية الوطنيهههههة أنشهههههط مراقبهههههة-

 وينشطها.
   ملحقين بالديوان.06يضم الديوان ستة)و 
يههديرها مههدير منتههدب يعههين  مديريووة منتدبووة للتنظوويم والشووؤون العامووة واإلدارة المحليووة:-3ب

المديريهة إلهى تتفهرع ههذه  5ةبموجب مرسوم رئاسي باعتبار وظيفته من الوظهائف العليها فهي الدوله
 15/140.6من المرسوم الرئاسي  08مديريتين منتدبتين عند االقتضاء حسب نص المادة 

                                                 

 .، مرجع سابق15/141 المرسوم من 06المادة -1 
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فهههإن المديريهههة المنتدبهههة للتنظهههيم  ،15/141مهههن المرسهههوم التنفيهههذي رقهههم: 09ووفقههها للمهههادة 
   مصههالح06وتضههم سههت) والشههؤون العامههة واإلداريههة المحليههة تجمههع فههي مديريههة منتدبههة واحههدة،

ذا اقتضت الضرورة نظهرا لحجهم أعمهال وطبيعهة مههام  ،تشتمل كل مصلحة على أربعة مكاتب وا 
 1:مصالح التنظيم والشؤون العامة واإلدارة المحلية يمكن تنظيمها في مديريتين منتدبتين وهما

 مديرية منتدبة للتنظيم والشؤون العامة. -
 .مديرية منتدبة لإلدارة والتنشيط المحليين-
تحههههت سههههلطة الههههوالي المنتههههدب المهههههام المخولههههة لمصههههالح التنظههههيم  ذه المديريههههةههههه تمههههارس

كمهها يمكههن أن يتلقههى المههدير  ،ليههة علههى مسههتوى المقاطعههة اإلداريههةوالشههؤون العامههة واإلدارة المح
 2المنتدب في حدود صالحياته تفويضا باإلمضاء من الوالي.

 ، أمهاتنفيذية تنشهأ لهدى الهواليعة هيئة يعتبر مجلس المقاط :مجلس المقاطعة اإلدارية-2
 15/140 مههههن المرسههههوم الرئاسههههي رقههههم: 10حسههههب المههههادة  بالنسههههبة لتشههههكيلة مجلههههس المقاطعههههة
 تتشكل من الهيئات اإلدارية التالية:

تعتبههر المههديريات المنتدبههة مصههالح  يههر ممركههزة للدولههة علههى مسههتوى  المووديريات المنتدبووة:-أ
 11ب  15/141مهن المرسهوم التنفيهذي رقهم  4 12المهادة ، وقهد حهددت 3 المقاطعات اإلداريهة

مديرية منتدبة مع إمكانية إنشاء مديريات منتدبة أخرى كلما دعهت الضهرورة إلهى ذلهك، ويكهون 
وتتمثهل المهديريات المنتدبهة  بناء على اقتراح مهن الهوزراء المعنيهين وبعهد أخهذ رأي والهي الواليهة.

مديريههة التجههارة،  ،، مديريههة المصههالح الفالحيههةواالسههتثمارطاقههة، مديريههة الترقيههة فههي: مديريههة ال
مديريهة السهكن والعمهران والتجهيهزات  مديرية الموارد المائية والبيئهة، مديريهة األشهغال العموميهة،

                                                 

 .سابقمرجع  ،15/141ن المرسوم التنفيذي رقم:م 09 المادة -1 
 من نفس المرسوم. 10المادة -2 
تهنظم المصهالح  يهر الممركهزة للدولهة علهى مسهتوى  " :علهى أنهه 15/140رسوم الرئاسي رقهم:الم من 09المادة تنص المادة -3

 تحدد قائمة المديريات المنتدبة وتنظيمها ومهامها عن طريق التنظيم". المقاطعة اإلدارية في شكل مديريات منتدبة.
 سابق.، مرجع 15/141من المرسوم التنفيذي رقم: 12المادة -4 
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مديريهههة الشهههباب والرياضهههة مديريهههة  ،مديريهههة النشهههاط االجتمهههاعي مديريهههة التشهههغيل، العمهههومي،
 ين المهني.السياحة والصناعة التقليدية والتكو 

، إذ يمههارس هههذا منتدبههة فيعههود إلههى المههدير المنتههدبأمهها بالنسههبة لتسههيير هههذه المههديريات ال
كما يستطيع والهي الواليهة  ،ئي على مستوى المقاطعة اإلداريةاألخير المهام المخولة للمدير الوال

المنتههدب  تكليههف المههدير المنتههدب بمهمههة متعلقههة بقطههاع آخههر وذلههك بنههاء علههى اقتههراح مههن الههوالي
 1.وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين

مهن المرسهوم الرئاسهي  10وبالرجوع لهنص المهادة  رؤساء المجالس الشعبية البلدية:-ب 
فههي فقرتههها الثانيههة نجههدها أنههها نصههت علههى مشههاركة رؤسههاء المجههالس الشههعبية البلديههة  140|15

وحبذا لو أن المشهرع   2 المعنية في أشغال مجلس المقاطعة اإلدارية واعتبرته مشاركة استشارية
جعههل مشهههاركة رؤسهههاء المجهههالس الشهههعبية البلديهههة ملزمههة ألنهههها األقهههرب لمعرفهههة شهههؤون ومصهههالح 

 واحتياجات المواطنين على مستوى إقليم الدولة.
كمهها يالحهه  أن المشههرع لههم يسههمح بحضههور أي هيئههة أخههرى أو شههخص آخههر يههرى الههوالي  

ولهم يشهركها  ،لمشرع لإلشارة إلهى رؤسهاء الهدوائراإهمال  إضافة إلى تشارتهالمنتدب فائدة في اس
 ولو على سبيل االستشارة على  رار ما هو معمول به على مستوى مجلس الوالية.

إن مجلههس المقاطعههة اإلداريههة مههن حيههث سههيره  نظووام سووير مجلووس المقاطعووة اإلداريووة:-ج
مهداوالت مجلهس المقاطعهة أما بالنسهبة لنظهام بقة على مجلس الوالية، يخضع لنفس القواعد المط

مههع إمكانيههة عقههد دورات  ،فههي الشهههر برئاسههة الههوالي المنتههدب فهههو يجتمههع فههي دورة عاديههة مههرتين
 ويههزود ،وذلههك بنههاءا علههى اسههتدعاء مههن الههوالي المنتههدب عنههدما يتطلههب األمههر ذلههك ، يههر عاديههة

 3.اريةمجلس المقاطعة بأمانة تقنية توضع تحت مسؤولية األمين العام للمقاطعة اإلد

                                                 

 .مرجع سابق 15/141 المرسوممن  13المادة -1 
 .، مرجع سابق15/140من المرسوم الرئاسي رقم: 01المادة -2
 سابق.، مرجع 15/141فيذي رقم: من المرسوم التن 20و 19و 17انظر المواد -3
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مهههههن نفهههههس المرسهههههوم أعضهههههاء مجلهههههس المقاطعهههههة الهههههوالي المنتهههههدب  21وألزمهههههت المهههههادة   
كمهها يقومههون بتبليههغ الههوالي المنتههدب  ،انتظههام بالشههؤون التههي يضههطلعون بهههاوالمههديرين الههوالئيين ب

 1.بجميع المعلومات الالزمة من أجل أداء مهام مجلس المقاطعة
مههن بههين المبههررات التههي اعتمههدها المشههرع  اإلداريووة:مبووررات اسووتحداث المقاطعووات -ثانيووا 

السهههتحداث المقاطعهههات اإلداريهههة ههههو تحقيهههق مصهههالح المهههواطنين وتلبيهههة حاجهههاتهم وتمكيهههنهم مهههن 
قضهههاء حهههوائجهم بكهههل سههههولة ،وتحقيقههها لههههذا الغهههرض كهههان لزامههها علهههى الدولهههة أن تعتمهههد علهههى 

األعمهههال التمهيديهههة للجريهههدة وههههو مههها جهههاء بهههه  فهههي  عناصهههر وأسهههس مهههن أجهههل التقسهههيم اإلداري،
، والتي حددت المعايير والمبررات والمعايير التي سهتعتمدها 2 2010الرسمية للمناقشات لسنة  

 10، والههههذي تضههههمن اسههههتحداث 2015الدولههههة فههههي التقسههههيم اإلداري ،والههههذي تههههم تجسههههيده سههههنة 
 واليات من الجنوب. 08مقاطعات إدارية عبر 

داث المقاطعههات اإلداريههة تتمثههل أهههداف اسههتح داريووة:أهووداف اسووتحداث المقاطعووات اإل-1
 :فيما يلي
يعههد مههن بههين أههههم األهههداف مههن وراء إنشههاء المقاطعهههات تقريووب اإلدارة موون الموووواطن: -أ
ألن ذلك سيسمح للمواطنين بقضهاء حاجهاتهم اإلداريهة دون حاجهة للتنقهل إلهى عاصهمة  ،اإلدارية
بههل يفتههرض أن أ لههب الملفههات اإلداريههة يههتم معالجتههها علههى مسههتوى المقاطعههات اإلداريههة  ،الواليههة
ومههن ثههم يجههد المههواطن بقربههه مختلههف المصههالح اإلداريههة التههي يحتاجههها لقضههاء حاجاتههه  ،الجديههدة
 3.اليومية

                                                 

 .، مرجع سابق15/141التنفيذي  المرسوممن  21المادة -1 
 ،147رقهم  ،الجريدة الرسمية للمناقشهات ،2010مارس  04المنعقدة يوم الخميس : سة العلنية للمجلس الشعبي الوطنيالجل-2

  .2010مارس  22الموافق ل:
مداخلههة ألقيههت فههي ملتقههى دولههي  ،)الطبيعووة القانونيووة للمقاطعووة اإلداريووة فووي الجزائوور  أمههال تعههيش تمههام عبهد العههالي حاحههة،-3

جامعههة  كليههة الحقهو  والعلههوم السياسهية، التشهريعات الجديههدة والمنتظهرة،الجماعهات المحليههة فهي الههدول المغاربيهة فههي ظهل  حهول:
  .36ص ،2015ديسمبر 01،02يومي  الوادي،
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خاصهههة التههي تواجهههه مشهههاكل : يادة الدولوووة فوووي المنووواطق الحدوديووةتنثيووف وجوووود سووو-ب
حيههههث توجههههد ضههههغوط ناجمههههة عههههن رهانههههات جغرافيههههة سياسههههية  الجنههههوب الكبيههههر،السههههيما واليههههات 

 1. أصبحت جلية يوم بعد يوم
السهيما فهي منهاطق الجنهوب والهضهاب : واالجتمواعيجيع النمو االقتصوادي دعم وتش-ج

 2. التراب الوطني العليا من أجل البحث عن التوازن في مجال التوزيع السكاني على مجمل
نظههرا ألن بعههض الواليههات أصههبحت بطيئههة  اوهههذتخفيووف الضووغط عوون بعووت الواليووات: -د

أو التركيههز الكبيههر للنشههاطات  ،الكبيههر مههن البلههديات التههي تشههكلها فههي مجههال التسههيير بفعههل العههدد
تخفيهههف الضهههغط علهههى  سهههيمكن مهههن ن اسهههتحداث ههههذه المقاطعهههاتوعليهههه فهههإ 3 التهههي تمهههارس بهههها

 ، وهذا ما يضمن نجاعة التسيير على مستوى الوالية.المواطنرة من تقريب اإلداالواليات و 
اعتمهههد المشهههرع عنهههد اسهههتحداث المقاطعهههات  معوووايير اسوووتحداث المقاطعوووات اإلداريوووة:-2

  4: اإلدارية على مجموعة من المعايير والمتمثلة أساسا في
مهههدة المعتيعتبهههر معيهههار الكثافهههة السهههكانية مهههن أههههم المعهههايير معيوووار النثافوووة السوووكانية: -أ

فنجد مهثال واليهة سهطيف أو وههران التهي تضهم وحهدها أكثهر مهن  ،الستحداث المقاطعات اإلدارية
فههي حههين أن  ألههف سههاكن 200ألههف إلههى مليههون و 800مليههون ونصههف مليههون نسههمة تههدير مههن 

 ألف ساكن. 600إلى  350المعدل يتراوح ما بين 
عهههدد سهههكان فههههي كثيهههرا واليهههات الجنههههوب والتهههي تتهههوفر علههههى  أن ال يعنههههي ههههذاولكهههن      

بإنشههاء مقاطعههات إداريههة  ،مسههتقبال هههذا المعيههارسههيتم االعتمههاد علههى  نولكهه ،األ لههب يكههون قليههل
سههنة  هههذه األخيههرةلمنتظههر أن تنصههب فههي فههي واليههات الشههمال والهضههاب العليهها الههذي كههان مههن ا

 الية التي تمر بها الدولة حالت دون ذلك.إال أن األزمة الم ،2017سنة  الشمال في، و 2016

                                                 

 .2010مارس  04: المنعقدة يوم سة العلنية للمجلس الشعبي الوطنيالجل-1 
 مرجع نفسه.ال-2 

 المرجع نفسه.-3
الحقهو  والعلهوم مجلهة  -دراسوة تحليلوة-النظوام القوانوني للمقاطعوة اإلداريوة فوي الجزائور ، وردة خليفهي:عبد المجيد لخذاري -4

  .117و 116ص ، 2017،جامعة عباس لغرور خنشلة، الجزائر ،8، العدد  السياسية
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يعتبههر هههذا المعيههار مهههم جههدا خاصههة فههي واليههات الشههمال التههي  معيووار عوودد البلووديات:-ب
، وبالتههالي عليههه وجههود عههدد كبيههر مههن البلههديات تشهههد وجههود عههدد هائههل مههن السههكان مهها يترتههب

اإلداريهههة فهههي  ، ولهههذلك فاسهههتحداث المقاطعهههاتلهههتحكم والتسهههيير مهههن طهههرف والهههي واحهههديصهههعب ا
عهن الواليهة  ء، فهذا يخفهف العهبعدد كبير من البلديات أمر مناسب الواليات التي تعرف تواجد

 األصلية.
يعتبههر هههذا المعيههار أساسههي خاصههة فههي معيووار البعوود عوون بالنسووبة إلووى مقوور الواليووة: -ج

 وههههو مههها يصهههعب علهههى المهههواطن االنتقهههال إلهههى ،اتها شاسهههعةواليهههات الجنهههوب التهههي تكهههون مسهههاح
 ،عليههه فقههد يههؤدي إلههى تههأخير مصههالحه مسههاحة بعيههدة مههن أجههل قضههاء حاجاتههه وهههو أمههر صههعب

وثائقههه التههي ن المههواطن وتسهههيل عمليههة اسههتخراج وبالتههالي يشههجع هههذا المعيههار تقريههب اإلدارة مهه
 يحتاجها بكل سهولة.

فترقيهههة دائهههرة بهههرج بههههاجي مختهههار إلهههى مقاطعهههة إداريههههة سيسهههاهم فهههي تقريهههب اإلدارة مههههن   
كلههم إلهى عاصههمة الواليهة أدرار لقضههاء  800مهواطن، ألنهه ال يعقههل أن ينتقهل المههواطن مسهاحة ال

 معاملة إدارية.
تسهاهم المقاطعهة اإلداريهة فهي  دور المقاطعات اإلدارية في تحسين الخدمة العمومية:-3

تحسههين الخدمههة العموميههة علههى مسههتوى الجماعههات اإلقليميههة وتقههديم خههدمات للسههكان المحليههين 
 1:وفقا للمبادئ التي تحكم الخدمة العمومية والمتمثلة في

شهب :مبدأ استمرارية الخدمة العمومية-أ اع تتولى المرافق العامة تقديم الخهدمات لعفهراد وا 
، ويترتههههب علههههى انقطهههههاع هههههذه الخهههههدمات حصههههول خلهههههل حاجههههات عامههههة وجوهريهههههة فههههي حيهههههاتهم

تمرارها هههذه المرافههق إلههى ضههمان اسهه ، وبالتههالي فالبههد أن تسههعىواضههطراب فههي حيههاتهم اليوميههة
 .وتقديمها للخدمات العامة

                                                 
  .118سابق، صعبد المجيد لخذاري، وردة خليفي: مرجع -1
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كهان أسهاس وجهود المرافهق العامهة ههو  لمامبدأ المساواة في تقديم الخدمة العمومية: -ب
ميهع ، معاملهة الجي تقدم خهدماتها العامهة، فإنه يتحتم عليها وهتلبية االحتياجات العامة للجمهور
 .على قدم المساواة وبدون تمييز

أن للسهلطة العامهة أن تتهدخل فهي  ضهاهومقتمبدأ تنييوف وتحسوين الخدموة العموميوة: -ج
وههذا وفقها للمتغيهرات  ،عدل مهن قواعهد سهير المرافهق العامهة، إذا دعهت الضهرورة لهذلكأي وقت لت

 والمتطلبات واالحتياجات العامة من أجل االستمرار في تقديم الخدمة العمومية وتحسينها.
داريههة تثيههر المقاطعههات اإل القانونيووة التووي تواجووه المقاطعووات اإلداريووة:اإلشووكاالت -ثالثووا

 ، وتتمثل هذه اإلشكاالت في:إعادة النظر فيها بغيالتي ينبعض اإلشكاالت القانونية 
المتضمن التعهديل  16/01: لقد نص القانون رقم مدى دستورية المقاطعات اإلدارية:-1

 الجماعووات اإلقليميووة للدولووة هووي البلديووة والواليووة.:" منههه علههى أن 1 16الدسههتوري فههي المههادة 
يميهة للدولهة فهي الواليهة وبالتهالي فالمشهرع حصهر الجماعهات اإلقل البلدية هي الجماعة القاعدية"

 .من الدستور 16ماشى وفحوى المادة ، ومن ثم فإن إنشاء أي هيئة أخرى ال يتوالبلدية
، وهو ما يؤكهد نيهة قبل التعديل الدستوري دارية كان والمالح  أن استحداث المقاطعات اإل

، وبالتهالي فههو اعتبرهها مجهرد تنظهيم لمقاطعات اإلداريهة جماعهة إقليميهةالمشرع في عدم اعتبار ا
 .لمواطن وتخفيف العبء على الواليةإداري يهدف لتقريب اإلدارة من ا

النصههوص مههن خههالل اسههتقراء  عوودم تمتووع المقاطعووات اإلداريووة بالشخصووية المعنويووة:-2
، وههههو مههها لهههم يعتهههرف لهههها بالشخصهههية المعنويهههة القانونيهههة للمقاطعهههات اإلداريهههة نجهههد أن المشهههرع

داريهها ، وهههو مهها أن يمثلههها أمههام القضههاءوال يمكههن للههوالي المنتههدب ، يجعلههها  يههر مسههتقلة ماليهها وا 
وبالتههالي فهههي شههبيهة ، ن تههؤدي مهامههها علههى الشههكل المطلههوبيجعلههها هيئههة منقوصههة ال يمكههن أ

بالدائرة وهو مها يجعلهها مجهرد هيئهة عهدم تركيهز إداري مهمتهها مسهاعدة الواليهة وتخفيهف الضهغط 
 .وتسيير المقاطعة المكلفة بهاعليها 
 

                                                 

 ، المرجع السابق.16/01من القانون رقم: 16المادة -1 
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لههم يبهههين المشههرع بدقهههة  تووداخل االختصووواص بووين الووووالي المنتووودب ورؤسوواء الووودوائر:-3
، ر هم أن تلغهى صهراحة ظهاهر مهن الهنص أنهها لهم، فالوائر التابعة للمقاطعات اإلداريةمصير الد

 المنظم لم ينص عليها في تشكيلة مجلس المقاطعة ال بصورة إلزامية وال بصورة استشارية.
وعليههه فههرئيس الههدائرة يمههارس مهامههه مثلمهها نههص عليههها قههانون الواليههة والمرسههوم التنفيههذي   
لقههوانين والههذي يمنحههه الكثيههر مههن الصههالحيات وأهمههها مسههاعدة الههوالي فههي تنفيههذ ا 94/215رقههم:

والتنظيمههات وتنشههيط وتنسههيق ومراقبههة عمههل البلههديات، وهههي نفسههها تقريبهها مهههام الههوالي المنتههدب 
وهههذا يخلههق تههداخل فههي الصههالحيات بههين الههوالي  ،15/140التههي أشههار إليههها المرسههوم الرئاسههي 

 المنتدب ورؤساء الدوائر.
ولذا كان على المشرع أن يحدد بدقهة صهالحيات كهل مهن رئهيس الهدائرة والهوالي المنتهدب   

كمها أن المشهرع ، وتحديد طبيعة العالقة بينهما ،دة تنظيم وتحديد صالحيات كل هيئةوذلك بإعا
 1أم ال. ، ولم يبين حضوره إلزاميمجلس الواليةلم يجعل الوالي المنتدب عضو في 

انيالمبحث الث  
عصرنة إدارة الجماعات اإلقليمية وتطويرها.   

التههههي تهههههدف إلههههى تطههههوير تسههههيير إدارة المسههههتحدثة  تعههههد اإلدارة اإللكترونيههههة مههههن اآلليههههات
يهههق السهههرعة فهههي اإلجهههراءات تقهههديم أفضهههل الخهههدمات للمهههواطنين عهههن طر و الجماعهههات اإلقليميهههة 

لخدمهة العموميهة، والقضهاء في إطهار تحسهين اوتسهيلها والعمل على تقريب اإلدارة من المواطن 
داراتها العمومي  . ةعلى المشاكل اإلدارية التي تعاني منها الجماعات اإلقليمية ومختلف وا 

، سهههوف يههههتم التطههههر  إلههههى مفهههههوم ارة الجماعههههات اإلقليميههههة وتطويرهههههاولدراسهههة عصههههرنة إد
علههههههى مسههههههتوى اإلدارة اإللكترونيههههههة )المطلههههههب األول  ثههههههم دراسههههههة تطبيقههههههات اإلدارة اإللكترونيههههههة 

 الجماعات اإلقليمية )المطلب الثاني .
 
 

                                                 

 .48أمال تعيش تمام: المرجع السابق، ص  ،عبد العالي حاحة-1 
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 المطلب األول
 مفهوم اإلدارة اإللنترونية.

تقههوم اإلدارة اإللكترونيههة بههدور كبيههر مههن خههالل مسههاهمتها فههي تحسههين جههودة الخهههدمات   
تكنولوجيهات اإلعهالم واالتصهال فهي اإلدارات العموميهة  علهى باعتبارها نمهط إداري حهديث تعتمهد

اتههههها مههههع المههههواطنين، ولهههههذا تعمههههل اإلدارة اإللكترونيههههة علههههى إرسههههاء مبههههادئ النجاعههههة وفههههي عالق
والشفافية وجودة الخدمات المقدمهة للمهواطن وتقريهب اإلدارة مهنهم والهتخلص مهن رداءة الخهدمات 

سهنتطر  فهي ههذا المطلهب إلهى  التقليدية التي كانت تقدم لهم وتبطئ العمهل اإلداري وتعقهده. لهذا
 اإلدارة اإللكترونية )الفرع األول  ثم نتطر  إلى دراسة )الفرع الثاني . تحديد تعريف

 الفرع األول
 تعريف اإلدارة اإللنترونية

جهازات ثهورة التكنولوجيها تعتبر اإلدارة اإللكترونية نمطا إداريا تستخدم في كل ما أمكن م إن
ت ضهرورة الحيهاة وأصهبح، حيث فرضت اإلدارة اإللكترونية نفسها على مختلهف نهواحي والحداثة

بعههض التعهاريف المقدمههة بشههأن وعليهه سههوف نتطههر  فيمها يلههي إلهى ، حتميهة البههد مهن اسههتخدامها
 اإلدارة اإللكترونية وتحديد خصائصها وأهدافها.

لكترونيهههة لقهههد تعهههددت التعريهههف بشهههأن اإلدارة اإل تعووواريف حوووول اإلدارة اإللنترونيوووة:-أوال
السههباقين فههي وضههع تعريههف لهإلدارة اإللكترونيههة حيههث يههذهب إلههى يعتبههر البنههك الههدولي مهن حيهث 

مصطلح يشوير إلوى اسوتخدام تننولوجيوا المعلوموات واالتصواالت مون أجول زيوادة القول بأنهها: "
كفاءة وفعالية وشفافية مساءلة الحكومة فيما تقدمه من خدمات للمواطن ومجتموع األعموال، 

ظم اإلجرائيووة الحكوميووة ويقضووي علووى الفسوواد، وتمكيوونهم موون المعلومووات بمووا يوودعم كافووة الوون
عطواء الفرصوة للموواطنين للمشوواركة فوي كافوة مراحول العمليووة السياسوية والقورارات المتعلقووة  وا 

 1.بها والتي تؤثر على مختلف نواحي الحياة"

                                                 
، في العلوم القانونيةدكتوراه أطروحة  ،دور اإلدارة اإللنترونية في تفعيل أداء الجماعات اإلقليمية في الجزائرسمية بهلول: -1

  .66، ص2018، 2017، الجزائر، 1العلوم السياسية، جامعة باتنة كلية الحقو  و 
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"تلك الوسويلة التوي تسوتخدم لرفوع مسوتوى األداء والنفواءة، وهوي إدارة بوال بأنها  وتعرف
تسوتخدم األرشويف اإللنترونوي واألدلوة والمفكورات اإللنترونيوة والرسوائل الصووتية، ورق ألنها 

 1.وهي إدارة متطلبات جامدة وتعتمد أساسا على عمال المعرفة"
"االنتقووال موون إنجوواز المعووامالت وتقووديم الخوودمات العامووة موون  :كمهها تههم تعريفههها بأنههها   

سووتخدام أمثوول للوقووت والمووال موون أجوول ا الطريقووة التقليديووة اليدويووة إلووى الشووكل اإللنترونووي
، بمعنووى آخوور فوواإلدارة اإللنترونيووة هووي إنجوواز المعووامالت اإلداريووة وتقووديم الخوودمات والجهوود

اإلدارة شخصوويا إلنجوواز  العامووة عبوور شووبكة االنترنيووت دون أن يضووطر العمووالء لالنتقووال إلووى
، فهي تقوم على مفهووم تمن إهدار للوقت والجهد والطاقا ، مع ما يترافق مع ذلكمعامالتهم

جديد ومتطور يتعدى المفهووم الحوديث "اتصول وال تنتقول" وتنقلوه خطووة لحموام بحيوث يصوبح 
 2."أدخل على الخط وال تدخل في الخط"

العمليووة اإلداريووة القائمووة علووى اإلمكانووات المتميووزة لتنترنووت وشووبكات " :بأنهههاوتعههرف   
على الموارد والقدرات الجوهرية لوتدارة واخخورين االتصال من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة 
 3".بدون حدود من أجل تحقيق أهداف اإلدارة

"مجموعة مون األنشوطة الحكوميوة التوي تعتمود علوى اإلنترنيوت واالتصواالت وهي أيضها: 
 لتقووديم جميووع الخوودمات والمعووامالت ،بوور جميووع طبقووات ومسووتويات الحكومووةاإللنترونيووة ع

  4.المعلومات في شتى المجاالت بيسر وسهولة " لحفراد والحصول على
  

                                                 
 .13، صدار الفكر الجامعي، مصر، اإلدارة اإللنترونيةمحمد الصيرفي، -1
، كليهة مجلهة العلهوم القانونيهة والسياسهية، خودمات المرافوق العموميوة المحليوة دور اإلدارة اإللنترونية فوي ترقيوة:  نية نزلهي-2

  .178ص ، 2016، جانفي 12الشهيد حمه لخضر الوادي العدد ، جامعة الحقو  والعلوم السياسية
  .43، ص2009دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، ، اإلدارة اإللنترونية :محمد سمير -3 
مجلهههة الباحهههث للدراسهههات  ،دور اإلدارة اإللنترونيوووة فوووي ترشووويد الخدموووة العموميوووة فوووي الجزائووور: أحمهههد بهههاي، رانيهههة ههههدار-4

  .121ص  ،2016الجزائر،  ،1كلية الحقو  جامعة باتنة ،11 العدد ،األكاديمية
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"معرفوووة متطوووورة فوووي تطوووور المعرفوووة اإلداريوووة وتقنياتهوووا التطبيقيوووة كمههها تعهههرف بأنهههها 
رنوواء الفكوور اإلداري بمفوواهيم المعرفووة اإللنترونيووة وتقنيووات إومهاراتهووا المهنيووة فهووي تقوووم ب

 1االتصاالت والمعلوماتية".
اإلدارات والقطاعووات الحكوميووة المختلفووة علووى توووفير وتقووديم "قوودرة وتعههرف علههى أنههها 

الخدمات والمعامالت واإلجراءات الحكومية بوسائل إلنترونية لحفوراد والمؤسسوات أو للجهوات 
  2واإلدارات الحكومية ذاتها في إطار من الشفافية والوضوح".

اإلداريووة ومرافقووه قوودرة الجهوواز الحكووومي بمختلووف وحداتووه وأجهزتووه بأنههها عرفههت كمهها 
العامة على تقديم وأداء الخدمة العامة والمعامالت واإلجراءات الحكومية لجمهور المتعواملين 
معه من األفراد والشركات بكل سهولة ويسر عبر شبكة المعلوموات الدوليوة االنترنوت مون أي 

 3مكان ودون التقيد بزمن معين".
مصههطلح اإلدارة اإللكترونيههة ال يههدل مههن جهههة أخههرى ذهههب بعههض الفقهههاء إلههى القههول بههأن 

علههى هيئههة إداريههة متكاملههة فههي شههكل افتراضههي الكترونههي كمهها يههدل عليههه هههذا المصههطلح للوهلههة 
األولههههى، بههههل يقصههههد بههههها طريقههههة للتسههههيير اإلداري تقههههوم علههههى اسههههتخدام تكنولوجيهههها المعلومههههات 

اخليهههة وخارجيهههة فهههي إطهههار التحهههديث والتطهههوير اإلداري وتطبيهههق إصهههالحات د (TIC)واالتصهههال 
 4على المنظمة اإلدارية.

إلههى وضههع  (ADAE)مههن هههذا المنطلههق ذهبههت وكالههة تطههوير اإلدارة اإللكترونيههة الفرنسههية 
  5: مجموعة من العناصر المساعدة على تحديد تعريف لإلدارة االلكترونية وذلك بالقول بأن

 

                                                 
، 2004المنظمهة العربيهة للتنميهة اإلداريهة، مصهر، ، الحكومة اإللنترونيوة وتطبيقاتهوا فوي الووطن العربوي :محمد الطعامنة -1

 .21ص
جامعهة ، كلية الحقو ، أطروحة دكتوراه، التطور الحديث للقانون اإلداري في ظل نظام الحكومة اإللنترونية :ناجح أحمد عبد الوهاب -2

 .95، ص2011القاهرة، 
دار النهضهة العربيهة، ، دور اإلدارة العامة اإللنترونية واإلدارة المحلية فوي االرتقواء بالخودمات الجماهيريوة :السيد أحمد محمد مرجهان-3

 .67، ص2006مصر، 
 .68، صالمرجع السابق، دور اإلدارة اإللنترونية في تفعيل أداء الجماعات اإلقليمية في الجزائر سمية بهلول:-4 
 المرجع نفسه: الصفحة نفسها.-5 
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« L’Administration Electronique doit permettre aux usages de 
ne plus déplacer de guichet en guichet. Elle doit centraliser et 
coordonner les procédures électroniques des différents 
ministères afin que celles-ci puissent être traité de la même 
façon, quelle que soit leur origine. En outre, elle doit permettre 
aux différentes administrations de se transmettre des 
informations concernant un citoyen, avec l’accord et sous le 
contrôle de celui-ci ». 

وعليههههه فههههإن اإلدارة اإللكترونيههههة تعتبههههر مههههن أبههههرز اآلليههههات الحديثههههة التههههي تعتمههههد عليههههها   
ومنههه يمكههن اعتبارههها بأنههها وسههيلة تسههتخدمها  ،إلقليميههة فههي تسههيير وتطههوير شههؤونهاالجماعههات ا

 اإلدارة في مختلف وظائفها ومعامالتها من أجل تحقيق جملة من األهداف.
تتميهز اإلدارة اإللكترونيهة بمجموعهة مهن الخصههائص  خصوائص اإلدارة اإللنترونيوة:-ثانيوا

  1: تتمثل أساسا في
كترونيههة لإلوالبريههد االلكترونهي والمفكههرات ا حيههث تتكهون مههن األرشهيف :إدارة بوال أوراق-1

 والرسائل الصوتية ونظم تطبيقات المتابعة اآللية.
وتتمثهههل فهههي الههههاتف المحمهههول والههههاتف الهههدولي الجديهههد والمهههؤتمرات  :إدارة بوووال مكوووان-2

االلكترونية والعمل عن بعد من خالل المؤسسات التخيلية مواقع اإلدارة المتاحهة عبهر اإلنترنيهت 
، كمهها أن وصههالت شههبكاتها الداخليههة أو وصههالت شههبكة فههي الشههوارععبههر أجهزتههها المنتشههرة أو 

اإلنترنيههت ليسههت فههي حاجههة إلههى ميههدان ضههخمة السههتيعاب موظفيههها ومكاتبههها ودواليبههها الكثيههرة 
نمهههها مكههههان صههههغير يكفههههي السههههتيعاب بعههههض أجهههههزة الحاسههههوب بالملفههههات واألورا   المملههههوءة ، وا 

                                                 
لهوم التسهيير، تخصهص فهي عدكتهوراه أطروحهة  ،اإلدارة اإللنترونيوة فوي المؤسسوات الجزائريوة واقوع وافواق :بوزكري  جياللي-1

  .46، ص2015،2016، 3ادية والتسيير، جامعة الجزائر كلية العلوم االقتص ،إدارة وتسويق
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يكون مقرا إلدارة كبيرة كانهت فهي الماضهي يضهيق بهها مبنهى ضهخم يفهو  ومتعلقاتها ن ويصلح ل
 مبناها بعشرات المرات.

ساعة متواصلة ففكهرة الليهل والنههار والشهتاء ههي أفكهار لهم  24تستمر  إدارة بال زمان:-3
، لهههذلك البهههد مهههن العمهههل خهههرى تصهههحوأيعهههد لهههها مكهههان فهههي العهههالم الجديهههد فهههنحن ننهههام وشهههعوب 

 تصال بهم وقضاء مصالحنا.الكن من اساعة حتى نتم 24المتواصل لمدة 
فهي تعمل من خالل المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكيهة التهي  :إدارة بال تنظيمات-4

 1.تعتمد على صناعة المعرفة
 تعههد اإلدارة اإللكترونيههة مرنههة حيههث يمكنههها مههن خههالل إمكانياتههها االسههتجابةالمرونووة: -5

  وفقا لما هو مطلوب.السريعة لعحداث ومواكبتها والتجاوب معها 
 الفرع الثاني

 اإلدارة اإللنترونية. وأهداف مبادئ
لكترونهههي تقهههديم الخهههدمات واألعمهههال مهههن الشهههكل التقليهههدي إلهههى الشهههكل اال إن تغييهههر نمهههط

 مبههادئ أساسههية،بوسههائل الكترونيههة وحديثههة هههو أسههاس اإلدارة االلكترونيههة التههي تقههوم علههى عههدة و 
 تحقق بذلك أهدافها.يجب توفرها لقيامها بنشاطاتها ووظائفها و 

نيهههة علهههى مجموعهههة مهههن المبهههادئ تشهههمل اإلدارة اإللكترو  :مبوووادئ اإلدارة اإللنترونيوووة-أوال
 2 :ما يلييف تتمثل

وهههذا االهتمههام بخدمههة المههواطن يتطلههب خلههق بيئههة  تقووديم أحسوون الخوودمات للمووواطنين:-1
، بشههكل يهها السههتخدام التكنولوجيهها الحديثههة، المهيههأة مهنتنههوع مههن المهههارات والكفههاءاتفيههها عمههل 

، وضههههرورة انتقههههاء المعلومههههات حههههول جههههوهر التعرف علههههى كههههل مشههههكلة يههههتم تشخيصهههههايسههههمح بهههه

                                                 
، 2007، ، مصههرالطبعههة األولههى، القههاهرة ،، دار السههحاب للنشههر والتوزيههعاإلدارة اإللنترونيووة عههامر: طههار  عبههد الههرؤوف-1

  .18ص
مجلهة ، : اإلدارة اإللنترونيوة كآليوة لتسويير وتحسوين أداء الجماعوات اإلقليميوة فوي الجزائورأحمد بناني مواقي، وردة خليفهي-2

  .292، ص0192 الجزائر، ،جامعة خنشلة، 12العدد  ،الحقو  والعلوم السياسية
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قيقهههههة، وصهههههادقة للمعلومهههههات المتهههههوفرة، وع تحديهههههد نقهههههاط القهههههوة ، والقيهههههام بتحلهههههيالت دالموضهههههوع
 .قتراح الحلول المناسبة لكل مشكلةا، و والضعف، واستخالص النتائج

ر حيههث ينصههب اهتمههام اإلدارة اإللكترونيههة علههى تحويههل األفكهها :التركيووز علووى النتووائ -2
، وأن تحقههق فوائههد للجمهههور تتمثههل فههي تخفيههف العههبء عههن إلههى نتههائج مجسههدة فههي أرض الواقههع

السههاعة )دفههع ، وتههوفير خدمههة مسههتمرة علههى مههدار ين مههن حيههث الجهههد، والمههال والوقههتالمههواطن
، لتسههديد الرسههوم التنقههل إلههى مراكههز الهههاتف، الغههاز الفههواتير عههن طريههق بطاقههات االئتمههان بههدون 

 والفواتير المطلوبة.
ي إتاحهة تقنيهات اإلدارة اإللكترونيهة للجميهع فهي أ هولة االستعمال واإلتاحة للجميع:س-3

 واصل.المنازل والعمل والمدارس والمكتبات لكي يتمكن كل مواطن من الت
، وتعههههههدد سههههههتثمار فههههههي تكنولوجيههههههات المعلومههههههاتويعنههههههي أن اال تخفوووووويت التنوووووواليف:-4

 المتنافسين على تقديم الخدمات بأسعار زهيدة يؤدي إلى تخفيض التكاليف.
نتظهام ، بحكهم أنهها تسهعى بادأ أساسهي فهي اإلدارة اإللكترونيهةوههو مبه :التغير المستمر-5

ثهراء مها ههو موجهود ، أو بقصهد ألداء سهواء بقصهد كسهب رضها الزبهائنمسهتوى ا، ورفهع لتحسين وا 
 التفو  في التنافس.

تسهههيل  اإلدارة اإللكترونيههة إلههى ويهوودف التحووول إلووىأهووداف اإلدارة اإللنترونيووة: -ثانيووا
حيههاة المههواطن فههي إطههار التعامههل مههع الهيئههات والمؤسسههات العموميههة وجعههل اإلدارة أكثههر فعاليههة 

 ويمكهن حصهر أههم 1وأقرب من المواطن وأكثر شفافية ومصداقية وسهلة التعامهل مهع المهرتفقين 
  2: فيهذه األهداف 

ممهها ال شههك فيههه أن اإلدارة اإللكترونيههة تهههدف فهههي  :تقووديم خوودمات جديوودة ومتطوووورة-1
وجههودة اإلدارة اإللكترونيههة النهايههة لتقههديم الخههدمات إلههى الجمهههور بشههكل الئههق وبمواصههفات تتفههق 

، لههذلك فههإن مخططههي بههرامج اإلدارة اإللكترونيههة يراعههون محههاور عديههدة يمكههن مههن خاللههها ذاتههها

                                                 
1 - République Française, « premier ministre », Administration Electronique, Projet Adele : 

pour vous simplifier la vie, 2004-2007.  

 
 179، مرجع سابق، صدور اإلدارة اإللنترونية في ترقية خدمات المرافق العمومية المحلية:  نية نزلي-2
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المحهاور محاولهة تجهاوز األخطهاء التهي يقهع  ، ومن هذهين مستوى الخدمة المقدمة للجمهورتحس
فيهههها الموظهههف العهههادي عنهههد قيامهههه بعملهههه ن ذلهههك أن الحاسهههوب اآللهههي وحسهههب البهههرامج وقاعهههدة 

، وههههو مههها يحقهههق سههههولة فهههي ة ال مجهههال للخطهههأ فيههههايهههنتهههائج يقين البيانهههات المهههزود بهمههها يعطيهههان
سهههههههيما وأن نظهههههههام اإلدارة از المعهههههههامالت الخاصهههههههة بهههههههاألفراد أو الشهههههههركات أو المؤسسهههههههات جهههههههإن

 .ءات كثيرة ومراحل متعددةاإللكترونية يختصر إجرا
، واالتصههاالت التههي تعيشههها البشههرية بعههد ثههورة المعههامالت :التقليوول موون البيروقراطيووة-2

ظهههرت بههوادر مهها يسههمى بطريههق المعلومههات السههري ، والههذي عههن طريقههه يمكههن للشههخص الههذي 
فههي ثههوان معههدودة مههن خههالل شههبكات االنترنيههت  ير ههب فههي معلومههات معينههة أن يحصههل عليههها

، كهل ههذه اإلمكانيهات بمها ليهاف البصهرية والحواسهيب ... اله ومقوماتها المتمثلهة فهي كهابالت األ
فيها طريق المعلومات السريع يستفيد منها القائمون علهى شهبكات اإلدارة اإللكترونيهة، وذلهك مهن 

 بههههها القههههرار اإلداري أو المعههههامالت الخاصههههةأجههههل تقليههههل نسههههبة التعقيههههدات اإلداريههههة التههههي يمههههر 
، وذلك من خالل تخفيف البيروقراطية واختصار مراحل انجاز المعهامالت وعهدد الهدوائر باألفراد
  .ة في إنجاز طلبات ومصالح الجمهورالمساهم
إن دعم الشفافية داخل اإلدارة يعمل على بهث الطمأنينهة واألمهان والثقهة فهي  :الشفافية-3
، فهاإلدارة تعمهل بوضهوح تهام بعيهدا عهن الشهكوك ممها يهؤدي بهاإلدارة العامهة أن المهواطنين،نفوس 

 .الشفافية وتقلل من ظاهرة الرشوة اإللكترونية تدعم
تظهر هذه التسهيالت من خهالل وجهود  :مالت لعمالء اإلدارة اإللنترونيةتسهيل المعا-4

، وههههذا مههها اإلدارة هخهههدمات ههههذأسهههلوب موحهههد للتعامهههل مهههع كهههل مهههن ير هههب فهههي الحصهههول علهههى 
بههه يجههب ، ذلههك أن الشههخص الههذي ير ههب فههي قضههاء طللشههفافية علههى هههذه التعههامالتيضههفي ا

جهراءات أو تهرك ، وبالتهالي ال يمكهن لمتعامهل آخهر اختصهار ههذه اإلعليه إتباع إجراءات محهددة
الخههدمات ، ولكههن الجميههع متسههاوون فههي إتبههاع هههذه اإلجههراءات كههذلك فنظههام مرحلههة مههن مراحلههها

، بمعنهههى أن صهههاحب الشهههأن يمكنهههه الهههدخول علهههى شهههبكة ار السهههاعةاإللكترونيهههة يقهههوم علهههى مهههد
أي أن المنظمهههات  .لحصهههول علهههى الخدمهههة التهههي ير هههب فيههههااإلدارة اإللكترونيهههة فهههي أي وقهههت ل
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والهيئههات اإلداريههة االلكترونيههة تعتمههد بالدرجههة األولههى علههى المعلومههات االلكترونيههة البعيههدة عههن 
 1ين اإلداري التقليدي.الروت

من أههم مها يميهز اإلدارة االلكترونيهة حفاظهها علهى : الحفال على السرية والخصوصية-5
السرية والخصوصية في حف  معلومات المتعاملين مع اإلدارات العمومية وذلك بفضل برامجهها 

التقليديهة التي تمكنها مهن حجهب المعلومهات وههو مها يضهعها موضهعا متميهزا عهن اإلدارة الورقيهة 
ههههذه األخيهههرة التهههي يعيبهههها كثيهههرا ضهههعف قهههدرتها فهههي الحفهههاظ علهههى سهههرية وخصوصهههية الوثهههائق 

 2والمعامالت اإلدارية.
تعههددت المبهررات التههي جعلههت الكثيههر مههن  أسووباب التحووول إلووى اإلدارة اإللنترونيووة:-ثالثووا

 3 :يلي الدول تتسارع نحو تطبيق اإلدارة اإللكترونية ومن بين هذه األسباب نجد ما
 اإلجراءات والعمليات المعقدة وأثرها على زيادة تكلفة األعمال.-1
 القرارات والتوجيهات الفورية التي من شأنها إحداث عدم توازن في التطبيق.-2
 العجز عن توحيد البيانات على مستوى المؤسسة.-3
 األداء. قياسصعوبة الوقوف على معدالت -4
 المتداولة للعاملين في المؤسسة.صعوبة توفير البيانات -5
 التطور السريع في أساليب وتقنيات األعمال.-6
 توظيف استخدام التطور التكنولوجي واالعتماد على المعلومات.-7
ازدياد المنافسة بين المؤسسات وضرورة وجود آليات للتميهز داخهل كهل مؤسسهة تسهعى -8
 للتنافس.
 لين على اتساع نطا  العمل.حتمية تحقيق االتصال المستمر بين العام-9
 
 

                                                 
 .187، ص2014، 1طدار الثقافة للنشر، األردن، ، اإلدارة االلنترونية: شوقي ناجي جواد-مزهر شعبان العاني -1
 .76ص ،، مرجع سابقدور اإلدارة اإللنترونية في تفعيل أداء الجماعات اإلقليمية في الجزائرسمية بهلول: -2 
 .45ص، مرجع سابق، اإلدارة اإللنترونية :رالرؤوف عامطار  عبد -3 
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 ثانيالمطلب ال
 واخثار المترتبة عليها تطبيقات اإلدارة اإللنترونية على مستوى الجماعات اإلقليمية

سوف نقوم في هذا المطلب بدراسة تطبيقات اإلدارة اإللكترونيهة علهى مسهتوى الجماعهات  
 دراسة اآلثار المترتبة عن اإلدارة اإللكترونية )الفرع الثاني . ليمية )الفرع األول  ثماإلق

 الفرع األول
 تطبيقات اإلدارة اإللنترونية على مستوى الجماعات اإلقليمية.

، حيههههث أن كبيههههر فهههي تقههههديم الخهههدمات للمههههواطنينلقهههد سههههاهمت اإلدارة اإللكترونيهههة بشههههكل 
نجههههههازات تطبيقههههههها  ، فتطبيههههههق اإلدارة المقدمههههههة للمههههههواطنعلههههههى واقههههههع الخدمههههههة مههههههنح إسهههههههامات وا 

اإللكترونية على مستوى الجماعات اإلقليمية سهاعد ههذه األخيهرة فهي التسهيير مهن خهالل تحسهين 
المهواطن عمهل مستوى الخدمة المقدمة في وقت قصير وههذا يسههل عمهل اإلدارة مهن جههة وكهذا 

  من جهة أخرى.
الورقيههة التمهيههد لالنتقههال مههن اإلدارة ولقههد كههان لمشههروع الجزائههر اإللكترونيههة دور كبيههر فههي 

حيهث شههد ههذا المشهروع العديهد مهن االجتههادات والمحهاوالت الحكوميهة ، إلى اإلدارة اإللكترونيهة
على مدار السنوات األولى من بداية هذه األلفية وكان يظهر فهي شهكل محهاوالت عشهوائية  يهر 

منفهههردة وال يحكمهههها أي مشهههروع منظمهههة كثيهههرا مههها كانهههت نتهههاج إدارات عموميهههة وجههههات حكوميهههة 
محهههدد وتظههههر فهههي إنشهههاء مواقهههع الكترونيهههة خاصهههة بهههاإلدارات العموميهههة والمؤسسهههات والهيئهههات 
الحكومية وتهدف أ لبها إلى التعريف بالهيئة أو وضع نافذة الكترونية لهها بعيهدا عهن أي عمليهة 

نيههة مرجعيههة إلههى وص وطلتقههديم الخههدمات، وقههد اسههتمر هههذا الوضههع دون االسههتناد إلههى أي نصهه
والتهههي تهههم إعهههدادها مهههن طهههرف اللجنهههة " 2013"الجزائووور االلنترونيوووة سهههتراتيجية ا ايهههة إصهههدار 

االلكترونيههة تحههت سههلطة الههوزير األول وبتعههاون مههع وزارة البريههد وتكنولوجيهها اإلعههالم واالتصههال 
فهي ههذا بوضع مخطط استراتيجي للتحول االلكتروني في الجزائر والذي يعتبهر األول مهن نوعهه 

 1المجال.

                                                 
 .87، المرجع السابق، صدور اإلدارة اإللنترونية في تفعيل أداء الجماعات اإلقليمية في الجزائرسمية بهلول: -1
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فههي محههيط قههانوني ومؤسسههاتي مضههبوط سووتراتيجية الجزائوور االلنترونيووة" القههد جههاءت "  
تحفيزا لروح المنافسة للمساعدة على تحسين االستفادة مهن الخهدمات المقدمهة ، فقهد بهين مشهروع 
"الجزائر االلكترونية" بأن الدولة الزالت تعاني بعض التأخر في هذا المجال األمر الهذي يسهتلزم 

كميهة محهددة لتهدارك الوضهع تأسيسها ستراتيجية واضحة تقوم علهى أههداف نوعيهة و اتحديد وتنفيذ 
سهههتراتيجية الجزائهههر االلكترونيهههة والتهههي تههههدف بالدرجهههة األولهههى إلهههى اعلهههى ههههذه الحقهههائق جهههاءت 

تهههدارك جميهههع النقهههائص التهههي تعهههاني منهههها الجزائهههر علهههى مسهههتوى اسهههتخدام تكنولوجيهههات اإلعهههالم 
تصههاالت، بحيههث تعمههل واالتصههال والتههي تحههول دون انتقالههها السههليم إلههى مجتمههع المعلومههات واال

ستراتيجية علهى تحقيهق التهوازن بهين االنتقهال االلكترونهي علهى المسهتوى المحلهي والهوطني الهذه ا
 1من جهة وما يشهده العالم من ثورات وتغيرات رقمية والكترونية من جهة أخرى.

علهى سهتراتيجية الجزائهر االلكترونيهة علهى خطهة عمهل واضهحة ومحهددة تهم تقسهيمها اتقوم  
 2: ، وتتمثل هذه المحاور في  محورا رئيسيا13ثالثة عشر )

 تسريع استخدام تكنولوجيا االعالم واالتصال في اإلدارة العمومية.-1
 تسريع استعمال تكنولوجيا االعالم واالتصال في الشركات.-2
تطهههوير اآلليهههات واإلجهههراءات التحفيزيهههة الكفيلهههة بتمكهههين المهههواطنين مهههن االسهههتفادة مهههن -3

 تجهيزات وشبكات تكنولوجيات االعالم واالتصال.
 دفع تطوير االقتصاد الرقمي.-4
 تعزيز البنية األساسية لالتصاالت ذات الدفق السريع والفائق السرعة.-5
 تطوير الكفاءات البشرية.-6
 تدعيم البحث، التطوير واالبتكار.-7
 ضبط مستوى اإلطار القانوني الوطني.-8
 االعالم واالتصال.-9

                                                 

 .88ص ،سابقمرجع  ،دور اإلدارة اإللنترونية في تفعيل أداء الجماعات اإلقليمية في الجزائرسمية بهلول، -1 
 .2013مشروع الجزائر اإللكترونية -2 
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 تثمين التعاون الدولي.-10
 آليات التقييم والمتابعة.-11
 اإلجراءات التنظيمية.-12
 الموارد المالية.-13

  1: وتسعى هذه المحاور إلى تحقيق مجموعة من األهداف والمتمثلة في
تحقيهههق الفعاليههههة والجهههودة فههههي تقهههديم الخههههدمات للمهههواطنين فههههي مختلهههف مجههههاالت الحيههههاة -

 الوزارات والهيئات الرسمية.والتنسيق بين مختلف 
القضههاء علههى البيروقراطيههة مههن خههالل تسهههيل وتبسههيط اإلجههراءات اإلداريههة التههي يههتم مههن -

 خاللها الحصول على الخدمة.
 تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين وتقريب اإلدارة من المواطن.-

لحكومههة تهههدف إلههى إحههداث وفههي هههذا السههيا  أكههد وزيههر الداخليههة والجماعههات المحليههة أن ا
، وعليهه اتخهذت وزارة على تكنولوجيات اإلعالم واالتصهالإدارة إلكترونية عصرية وسريعة مبنية 

الداخليههة العديههد مههن اإلجههراءات فههي سههبيل تقههديم خدمههة عموميههة نوعيههة للمههواطنين الههذين أصههبح 
يههة ممكنههة بغههض النظههر بإمكههانهم اسههتخراج جميههع الوثههائق المتعلقههة بالحالههة المدينههة مههن أقههرب بلد

 2.في إطار تسهيل الخدمة على المواطنعن البلدية التي ولدوا فيها 
وقههد بههدا أول تطبيههق فعلههي لههإلدارة االلكترونيههة علههى مسههتوى الجماعههات اإلقليميههة انطالقهها 
مهههن اسهههتحداث بوابهههة رقميهههة الكترونيهههة خاصهههة بالمعهههامالت االلكترونيهههة الخاصهههة بالبلديهههة والتهههي 

وة في مجال تطبيق البلدية االلكترونية في الجزائهر تحهت مسهمى "بوابهة المهواطن" تعتبر أول خط
والتههي تعتبههر بوابههة رقميههة الكترونيههة يههتم مههن خاللههها  إلههى جانههب الموقههع الرسههمي لههوزارة الداخليههة 

قليميهههة القيهههام بمعهههامالت طلهههب الوثهههائق الرسهههمية دون أن يتكبهههد المهههواطن عنهههاء والجماعهههات اإل

                                                 
مجلهههة اإلدارة والتنميهههة للبحههههوث  "،مشووووروع الجزائووور اإللنترونيوووة "واقووووع وتحوووديات: مسهههيردي، سهههعيدي خديجهههةسهههيد أحمهههد -1

  .279، ص2015 ، الجزائر،2جامعة البليدة  ،4العدد ،والدراسات
نمههاء ، مجلههة اإلدارة اإللنترونيووة كآليووة لتطوووير الخدمووة العموميووة المحليووة مووع اإلشووارة إلووى حالووة الجزائوور: فطيمههة سههايح-2

  .77، ص4 ، العددلالقتصاد والتجارة
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ي مهن شهأنه المسهاهمة فهي اختهزال الكثيهر ذمهر الهمقر البلدية لطلب الوثائق وهو األاالنتقال إلى 
مههن الوقههت والجهههد، وهههو نفههس التوجههه الههذي ذهبههت إليههه الههدول الرائههدة فههي مجههال تطبيههق اإلدارة 

اسهتحداث البوابهة الرقميهة للتعهامالت االلكترونية حيث تعتبر فرنسا من الدول السهباقة فهي مجهال 
»  Le Portail Internet de laوالتههي تههم تسههميتها ببوابههة البلديههة الرقميههة االلكترونيههة 

» Mairie1 أههههم تطبيقهههات اإلدارة اإللكترونيهههة علهههى  وسهههنحاول مهههن خهههالل ههههذه الجزئيهههة عهههرض
 يلي : في الجزائر وفقا لمامستوى الجماعات اإلقليمية 

الويهب يسهمح بإدخهال ويتمثهل فهي إنشهاء تطبيهق علهى  رقمنة مصالح الحالة المدنية:-أوال
البيانهههات الخاصهههة بهههالمواطن الجزائهههري مهههن عقهههود ووثهههائق الحالهههة المدنيهههة علهههى قاعهههدة بيانهههات 
متطورة متواجدة على أجهزة رئيسية وحفظها ليهتم اسهترجاعها الحقها سهواء بههدف الحصهول علهى 

تمكهين ، أو مهن أجهل ه موظهف البلديهةمعلومات الحالة المدنيهة بصهفة دقيقهة بواسهطة بحهث يجريه
ضههابط الحالههة المدنيههة مههن عههرض نسهه  إلكترونيههة علههى شههبكة األنترنيههت لوثههائق وعقههود الحالههة 

 المدنية الخاصة بالمواطن ليتمكن من حفظها أو طباعتها.
 وكانت أول بلدية طبق فيها مشروع رقمنة مصلحة الحالة المدنية في واليهة باتنهة بتهاري   

اني علهى مسهتوى الشهباك فهي بضهع ثهو  12رقهم  ، وأصهدرت أول شههادة مهيالد2010مارس  04
 .اإللكتروني

إمكانيهههة إعهههداد وتسهههليم الوثهههائق علهههى مسهههتوى فهههروع البلديهههة إن ههههذه التقنيهههة تجسهههد أيضههها 
 2.ر للمركز الرئيسي للحالة المدنيةالواحدة دون أن يضطر المواطن للتنقل والسف

جههههواز السههههفر الجزائههههري مههههن أهههههم الوثههههائق التههههي تسههههلمها  جووووواز السووووفر البيووووومتري:-أوال
السههلطات الجزائريههة للمههواطنين الجزائههريين، للههتمكن مههن السههفر إلههى خههارج الجزائههر بسهههولة، وفههي 

                                                 
1 -karine gauche, roscana ologeunu-Tauddeé, « enjeux et services de l’administration 

électronique locale »  Etude de cas », Nouvaux usages de l’internet dans les collectivites 

territoriales IAE nice, 2011, nice, France, p 19. 
: اإلدارة اإللنترونيووة ودورهووا فووي تطوووير أداء الجماعووات المحليووة فووي ظوول تطبيووق الحكومووة اإللنترونيووة علههي سههايح جبههور-2

  .17، ص  2017 الجزائر، ، المركز الجامعي تندوف ، 1، العدد مجلة المقار للدراسات االقتصادية، بالجزائر
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، تههم إصههدار جههواز السههفر البيههومتري الجزائههري الجديههد ليتماشههى مههع المعههايير 2010أواخههر عههام 
 زيد من األمان ومكافحة التزوير. العالمية الجديدة حيث توفر تلك الجوازات الم

 فهي خاصها جانبها المحليهة والتهيئهة العمرانيهة والجماعهات الداخليهة خصصهت وزارة ولقهد  
 الطلههب فههي يخههتص http://passeport.interieur.gov.dz/Arاإللكترونههي: موقعههها

 المطلوبة، الوثائق الطلب، استمارة من الالزمة، المعلومات السفر، ويتضمن لجواز اإللكتروني
 1.المهمة الوثيقة هذه على الحصول مراحل متابعة إمكانية وكذا الالزمة، الصور معايير

 2:أما فيما يخص النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بجواز السفر البيومتري فهي
فيفههري سههنة  24الموافههق ل 1435ربيههع الثههاني عههام  24المههؤري فههي 14/03قههانون رقههم -
 ،ووثائق السفر ، يتعلق بسندات2014
، يحهههدد 2010أكتههوبر سهههنة 17الموافهههق ل  1431ذي القعهههدة عههام  09قههرار مهههؤري فههي -

صهههدار بطاقهههة التعريهههف الوطنيهههة وجهههواز إالمواصهههفات التقنيهههة لمسهههتخرج عقهههد المهههيالد الخهههاص ب
 السفر؛
، يحههههههدد 2011ديسههههههمبر سههههههنة 26الموافههههههق  1433قههههههرار مههههههؤري فههههههي أول صههههههفر عههههههام -

 ز السفر الوطني البيومتري اإللكتروني؛المواصفات التقنية لجوا
، يحههدد تههاري  2011ديسههمبر سههنة  26الموافههق  1433قههرار مههؤري فههي أول صههفر عههام -

 بداية تداول جواز السفر الوطني البيومتري اإللكتروني؛
يتعلههق  2011مههاي سههنة  25الموافههق  1432جمههادى الثانيههة عههام  22قههرار مههؤري فههي -

 نية وجواز السفر.  بملف طلب بطاقة التعريف الوط

                                                 
 :المحليههههههههههههههة والجماعههههههههههههههات الداخليههههههههههههههة وزارة موقهههههههههههههع -1

www.passeport.interieur.gov.dz/Ar/Informations/Pièces_a_Fournir.  04/08/2019 :االطههالع تههاري 
 .15:00على الساعة 

تهههاري   https://passeport.interieur.gov.dz/ar/informations/textesموقهههع وزارة الداخليهههة والجماعهههات المحليهههة -2
 .15:00الساعة  اى.ع04/08/2019 :اإلطالع

https://passeport.interieur.gov.dz/ar/informations/textes%20تاريخ%20الإطلاع%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2004/08/2019.عاى
https://passeport.interieur.gov.dz/ar/informations/textes%20تاريخ%20الإطلاع%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2004/08/2019.عاى
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 بطاقهة علهى الحصهول لهه يمكهن مسهبقا بيهومتري  سهفر جهواز يملهك مهن فهإن ولإلشهارة
 .اإلدارية المصالح إلى التنقل ودون  جهد وأقل وقت بأسرع البيومترية الوطنية التعريف

 1 :عتبار ما يلياألخذ بعين اال يجب الخدمة هذه من ولالستفادة
 طبعهها سهيتم التهي المعلومهات ألن وذلهك بيهومتري، سهفر جهواز المهواطن لدى يكون  أن -

 البيومتري؛ السفر جواز على الموجودة نفسها هي البيومترية الوطنية التعريف بطاقة على
 ،الحالية اإلقامة عنوان تحديد يجب -
 نصهية رسهالة تلقهي مهن المهواطن يهتمكن لكي وذلك المحمول، الهاتف رقم إدخال يجب -
 البيومترية. الوطنية التعريف بطاقة استالم ومكان تاري  عن تعلمه SMS قصيرة
لسههفر البيههومتري وعليههه فههإن وزارة الداخليههة قههد اتخههذت كههل اإلجههراءات الخاصههة بجههواز ا  

تسهيل الخدمة للمهواطن والسهرعة فهي  بهدفن منح جواز السفر البيومتري أوتخفيض اآلجال بش
  .المستوى المحليترقية الخدمة على ، وهذا كله ألجل التسيير

بطاقههة التعريههف الوطنيههة البيومتريههة هههي بطاقههة الهويههة  بطاقووة التعريووف البيووومتري:-ثانيووا
: حسههب المرسهوم الرئاسههي رقههمو  الرسهمية للمههواطن الجزائهري، تصههدرها وزارة الداخليههة الجزائريهة،

لكهل مهواطن  فإن بطاقة التعريف الوطنية هي وثيقة فردية تثبت هوية صاحبها وتسهلم 17/143
سهههنوات  10مهههن تهههاري  إعهههدادها ب  د مهههدة صهههالحيتها ابتهههداء، وتحهههدجزائهههري بهههدون شهههرط السهههن

مههن  04، حيههث تمنههع المههادة سههنوات بالنسههبة للقصههر 05ة فههأكثر وسههن 19لعشههخاص البههالغين 
، وتسههلم مرفقهة بههرقم سههري فههي شهخص ألكثههر مههن بطاقههة فهي نفههس الوقههتالمرسهوم أعههاله حيههازة ال

، ويسهتعمل ههذا الرمهز السهري مهن ت مسهؤولية صهاحبها أو وليهه الشهرعيتح ظرف مغلق يوضع
  07.2أجل الولوج إلى الخدمات اإللكترونية  وهذا حسب نص المادة 

                                                 
  http://www.passeport.interieur.gov.dz/AR/.../Demande carteالمحلية والجماعات الداخلية وزارة موقع -1

national d’identité biométrique électronique  15:00على الساعة  04/08/2019اإلطالع تاري                                                              
أفريهههل  18الموافهههق ل: 1438ام رجهههب عههه 21المهههؤري فهههي  17/143: مهههن المرسهههوم الرئاسهههي رقهههم 3،4،5،7 :انظههر المهههواد-2

 ،الجريدة الرسهمية للجمهوريهة الجزائريهة الديمقراطيهة المحدد لكيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها، ،2017
  .25العدد 
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وقههد قامههت وزارة الداخليههة والجماعههات المحليههة فههي الجزائههر بههإقرار جملههة مههن اإلجههراءات   
بيومتريههة وذلههك مههن خههالل تطبيههق والتقنيههات مههن أجههل الحصههول علههى بطاقههة التعريههف الوطنيههة ال

إلكتروني موحد تم وضعه من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية يمكهن المهواطن مهن خاللهه 
تبههاع كههل اإلجههراءات  مهن القيههام بههإجراءات الحصهول علههى هههذه الوثيقهة بدايههة بتحميههل االسهتمارة وا 

تم انتقهال المهواطن مهرة واحهدة الالزمة إلى حين استالمها عبر هذا التطبيق اإللكتروني، بحيهث يه
علههى األكثههر إلههى مقههرات البلديههة ألخههذ الصههور وكههذا البصههمات وهههذا مهها يقلههل مههن الجهههد والوقههت 

 1ويسهل العملية أمام المواطن والموظف على حد السواء .
 الخدمهة أداء تحسين إلى الهادف الحكومة عمل لمخطط ّوتنفيذا اإلجراءات هذه ولتسهيل 
 عهدة بتجسهيد المحليهة ّوالجماعات الداخلية وزارة قامت والشفافية بالفعالية تتمي وجعلها العمومية
 تههدف الحديثهة، التكنولوجيهة الوسهائل باسهتعمال العهام المرفهق عصهرنة مجهال في هامة مشاريع
 أههم بهين ومهن ونوعية جودة ذات عمومية خدمة من المواطن تمكين إلى اإلنجازات هذه مجمل

 2:يلي ما المجال هذا في اإلنجازات
حهداث الهوطني المسهتوى  علهى المدنيهة الحالهة سهجالت جميهع رقمنهة -  الهوطني السهجل وا 
 والهدوائر الدبلوماسهية البعثهات وكهذا اإلداريهة وملحقاتهها البلهديات كهل وربهط المدنيهة للحالة اآللي

 :من اإلنجاز هذا مكن ولقد به، القنصلية
 أو بلديهة أي مهن آنيهة بصهفة المدنيهة الحالهة وثهائق كهل اسهتخراج مهن المهواطن تمكهين -
 .التنقل عناء يتكبد أن دون  الوطن عبر إدارية ملحقة

 المهيالد عقهد علهى الحصهول طلهب بتقهديم بالخهارج المقيمهة الجزائريهة الجاليهة تمكهين -
 أو الدبلوماسهية الممثليهة مهن عليهه والحصهول األنترنهت خدمهة عبهر مباشهرة ي 12 الخهاص
 .فيها المخجل القنصلية

                                                 
، مجلههة لنترونيووة فووي تطوووير الخدمووة العموميووة والمرفووق العووام فووي الجزائووردور اإلدارة اإل : ، راشههدة موسههاوي دراجههي المكههي-1

  .32ص  ،2017 الجزائر، ،، جانفي17، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، العدد العلوم القانونية والسياسية
 تهههاري   /http://www.interieur.gov.dz/index.php/arالمحليهههة والجماعهههات الداخليهههة وزارة موقهههع -2

 .           21:00 على الساعة 04/06/2019اإلطالع
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 علهى الحصهول مهن المواطنين مكن الذي المركبات لترقيم اآللي الوطني السجل إنشاء -
 .التسجيل والية إلى التنقل عناء تكبد ودون  آنية بصفة لمركباتهم الترقيم بطاقات

 الوثهائق بعصهرنة المكلهف العهام المهدير مهنهي الهرزا  عبهد /السهيد أكهد السهيا  ههذا وفهي
 طهرف مهن المتبعهة اإلجهراءات لههذه نتيجهة المحليهة: وأنهه والجماعهات الداخليهة بوزارة واألرشيف

 وزارة باشهرت اإللكترونيهة اإلدارة تطبيهق على التأكيد ّوبفضل المحلية والجماعات الداخلية وزارة
 ل المدنية الحاالت مصالح لدى المتوفرة المعطيات كل وحف  جمع منها عمليات بعدة الداخلية
 العديهد تصهحيح العمليهة ههذه خهالل مهن وتهم وموحهدة واحدة مدنية حالة وأصبحت بلدية 1541

 واألساسهية القاعديهة السهجالت التصهحيح مهس وقهد مضهت لسهنوات تعهود التهي األخطهاء مهن
 ولالحتيهاط ومحفوظهة، مسهجلة وثيقهة مليون  95 إلى الصفر من الوطني األرشيف انتقل وبذلك
 قطاعها 18 مهن أكثهر ربهط تهم كمها المركزيهة، اإلدارة فهي إلكترونيهة قاعديهة بنسهخة االحتفهاظ تهم

 يتعلق قانون  إصدار تم كما الداخلية، لوزارة التابع المدنية للحالة الوطني بالسجل الوزارات منها
 من العديد إلغاء وتم والوفاة الزواج وثيقة باستثناء سنوات 10 إلى عام من الوثيقة عمر بتمديد
 يهتم فإنهه البيومتريهة الوثهائق يخهص فيمها أمها وثهائق، 7 إلهى وثيقهة 22 مهن االنتقهالو  الوثهائق
 مهن أكثهر تسهليم تهم كمها يوميها، إلكترونهي بيهومتري  سهفر جهواز 25.000 مهن أكثهر اسهتخراج
 تعريف بطاقة ماليين 6 من وأكثر سنوات، 04 ظرف في بيومتري  سفر جواز مليون   8.700
 واألخهرى  مرئيهة األولهى شهريحتين فهي متمثهل خهاص بتهأمين تميهزت التهي األخيهرة وههذه بيومترية
 المعطيات حماية تضمن متعددة بتكنولوجيات الوثائق هذه صناعة في االستعانة تم ولقد خفية،
 أجهل مهن واإلجهراءات العمليهات ههذه كهل أن أكهد حيهث بسههولة إليهها الولهوج يمكهن ال التهي

 1. إلكترونية بلدية ووالية إلى الوصول
 الغهازي  محمهد /السهيد العموميهة الخدمة بإصالح المكلف الوزير طرف من التأكيد تم كما

 والموجههة ،11/11/2013: وبتهاري  /ع .ي . إ. م .و 82 :رقهم البرقيهة مضهمون  خهالل مهن

                                                 
، مرجههع دور اإلدارة اإللنترونيووة فووي تطوووير الخدمووة العموميووة والمرفووق العووام فووي الجزائوور: المكههي دراجههي، راشههدة موسههاوي -1

  .33سابق، ص 
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لهى الحكومهة أعضهاء إلهى  واإلعهالم لالتصهال العصهرية الوسهائل تهوفير بضهرورة الهوالة السهادة وا 
 أجهل مهن وذلهك  ... اإللكترونهي البريهد اإللكترونهي، الموقع األخضر، الرقم) المواطنين وتوجيه

 مظهاهر مهن والتقليهل منهها طائهل ال التهي والعراقيهل المجديهة  يهر التهنقالت المهواطن بنهتج
  .البيروقراطية
 :بتهاري  المسهتعجلة البرقيهة خهالل مهن المحليهة والجماعات الداخلية وزير الدولة وزير وأكد

 الجماعهات مسهؤولي جميهع إلهى والموجههة 2013 / 3138 :رقهم تحمهل والتي 31.10.2013
 أكهد والتهي ...البلديهة الشهعبية المجالس رؤساء دوائر، رؤساء منتدبين، ووالة والة، من اإلقليمية

 بطاقهة للسهيارات، المراقبهة بطاقهة الكفهاءة، شههادة السهياقة، رخصهة وثهائق: إصهدار إلزاميهة فيهها
 1اإللكتروني. باالستعمال الرمادية  )البطاقة الترقيم

 إنشهاء تهم فقهد المهواطن: مهن وتقريبها اإلدارية اإلجراءات تسهيل إطار وفي إجراء وكآخر
 والهذي " إجراءاتهي " عنهوان يحمهل النقهال الههاتف عبهر جديهد تطبيهق الجزائهر فهي مهرة وألول

 إجهراء بهأي المتعلقهة المعلومهات جميهع علهى االطهالع مهن المهواطنين كهل خاللهه مهن سهيتمكن
 .المحلية والجماعات الداخلية وزارة مصالح تقدمه إداري 

 ضمن المحلية اإلدارة تطوير سبيل في الوصية السلطة تبنتها التي اإلجراءات هذه كل  
 فهي جميعهها تصهب إلكترونيهة، عموميهة لخدمهة التحول لمخططات ودفعا الرقمي التحول مبادرة
 المحلية والجماعات الداخلية وزير أكده ما وذلك المواطن من اإلدارة وتقريب العام المرفق ترقية
 الوثهائق إلنتهاج الهوطني المركز إلى بها قام التي العمل زيارة خالل من بدوي  الدين نور /السيد

 تلقهي ضهمنها مهن كهان والتهي 2017 نهوفمبر 14  بتهاري   الجزائهر (الهزوار ببهاب البيومتريهة
 تقهدم بحالهة متعلقهين عرضهين تقهديم تهم الغهرض ولههذا اإلدارة، عصهرنة عمليهة حهول عهرض
 علهى ومنافعهها المؤمنهة الوثهائق إنتهاج والسهيما القسهم بهها يقهوم التهي العصهرنة مشهاريع مختلهف

 2. تعميها خالل من المواطنين

                                                 

 .33مرجع سابق، ص  :المكي دراجي، راشدة موساوي -1 
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2 
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 للمهواطنين المقدمهة الجديهدة الخهدمات إلهى المؤمنهة والوثهائق السهندات مديريهة أشهارت كمها
 بهدوي  الهدين نهور /السيد الداخلية لوزير المقدم العرض خالل من التأكيد تم كما االنترنت، عبر
 عهام حلهول إلهى هنها ومهن اليهوم حهد إلهى مختلفهة بيومتريهة وثيقهة مليهون  15 إنتهاج تهم أنهه علهى

 تقهوم المديريهة فهإن إليهه اإلشهارة تمهت مها وحسب وثيقة بيومترية، مليون  46 إنتاج سيتم 2021
 الحكومهة مخطهط حسهب وكهذا اإلداريهة، اإلجهراءات المتعلقة بتسهيل التعليمات بمقتضى بعملها
 السهيا  هذا وفي العمومية، الخدمة والمركزية المواطن من اإلدارة بتقريب المتعلق شقه والسيما
 مهن شهكل بهأي يعني اإلداري ال العمل في الحديثة التكنولوجيات استخدام أن الوزير السيد أشار

 تهم قهد الشهركاء قهدمها التهي االقتراحهات أن إلهى منوهها البشهري، العنصهر عهن التخلهي األشهكال
 المحلية. للجباية الحديث والتسيير الجديد البلدية قانون  إعداد في االعتبار بعين أخذها
 وههو البلهديات مسهتوى  علهى الموحهد الشهباك مشهروع إلهي العهرض تطهر   أخهرى  جهة منو 
 فهإن ولإلشهارة البيومتريهة، الوثهائق لحهاملي اإلداريهة الملفهات كهل بحهذف سيسهمح الهذي المشروع

 حسهن بابها الوسهطى، الجزائهر وههي: رائهدة بلهديات 3 مسهتوى  علهى بهه العمهل جاري  الشباك هذا
 فهي سيسهمح مها وههو 2018 سهنة فهي البلهديات كهل علهى تعميمهها علهى أن يهتم البيضهاء والدار
 1. واالستمارات الوثائق مختلف طباعة تكاليف بتخفيض النفقات ترشيد ستراتيجيةا إطار

وعليههه فههإن الحههرص علههى اتخههاذ كههل هههذه اإلجههراءات تهههدف إلههى تسهههيل وتخفيههف العههبء 
، وتقليص استخدام الوثائق التقليدية وتعويضها بتقنيهات جديهدة على المواطن وتقريب اإلدارة منه

الجماعهههات ، وههههذا مهههن أجهههل وتحقيهههق مسهههتويات أعلهههى داخهههل رونيهههةوالمتمثلهههة فهههي اإلدارة اإللكت
 اإلقليمية وضمان نجاعة التسيير اإلداري على داخل مصالحها.

، قة من بين بطاقات الهويهة الوطنيهةتعتبر رخصة السيا: رخصة السياقة البيومترية-ثالثا
، حسهب تصهنيفهاوالتي تسهتعمل مهن طهرف المتحصهل عليهها مهن أجهل سهياقة مختلهف المركبهات 

، وألجهههل يفائه للشهههروط القانونيهههة المطلوبهههةد اسهههتولكهههل مهههواطن الحهههق فهههي الحصهههول عليهههها بمجهههر 

                                                 
  .34: مرجع سابق، صدراجي، راشدة موساوي المكي -1
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تكههوين ملههف يتكههون مههن وثههائق محههددة بموجههب حصههول المههواطن علههى رخصههة السههياقة البههد مههن 
 1.دى مدارس تعليم السياقة المعتمدةالنصوص التشريعية والتنظيمية قبل أن يجتاز مسابقة ل

توورخيص إداري يؤهوول حووائز وعههرف المشههرع الجزائههري رخصههة السههياقة البيومتريههة بأنههها:" 
 لقيادة مركبة ذات محرك في المسالك المفتوحة لحركة المرور.

يحتويها هذا الملف وتعد رخصة السياقة على دعامة تسمح بتسجيل المعلومات التي   
 .بشكل إلنتروني

 2".ويمكن القيام بتغيير الدعامة مع مراعاة التطورات التننولوجية  
والجماعههات المحليههة مههن خههالل إشههرافه علههى افتتههاح الملتقههى الههدولي وكههان وزيههر الداخليههة 

نهههوفمبر  20حهههول "تكنولوجيهههات اإلعهههالم واالتصهههال فهههي خدمهههة السهههالمة المروريهههة" المنعقهههد يهههوم 
بههههالجزائر العاصههههمة قههههد أكههههد أن رخصههههة السههههياقة البيومتريههههة سههههتكون جههههاهزة قبههههل نهايههههة  2016
مضهههههيفا أن التهههههرقيم اإللكترونهههههي  2017ألول وسهههههيتم البهههههدء بالعمهههههل بهههههها فهههههي الفصهههههل ا 2016

 3للسيارات سيكون جاهز قبل نهاية السنة وسيبدأ العمل بها خالل نفس الفصل.
لكن بالر م من االهتمامات التي أولتها وزارة الداخلية بشأن رخصهة السهياقة البيومتريهة إال 

لتهدخل حيهز التنفيهذ فهي بدايهة ، حيز التنفيذ في الوقت المحهدد لهه أن تنفيذ هذا المشروع لم يدخل
 ويتم تعميها على باقي الواليات. 2019

 
 
 
 

                                                 

 
 .270ص ،، مرجع سابق: دور اإلدارة اإللنترونية في تفعيل أداء الجماعات اإلقليمية في الجزائرسمية بهلول-1
: المههههؤري فههههي 01/14المعههههدل والمههههتمم للقههههانون رقههههم: 16/02/2017: المههههؤري فههههي 17/05مههههن القههههانون رقههههم: 02المههههادة -2

 :الصههههههادرة فههههههي 12، الجريههههههدة الرسههههههمية العههههههدد لمههههههرور عبههههههر الطههههههر  وسههههههالمتها وأمنهههههههالحركههههههة االمههههههنظم  19/08/2001
22/02/2017.  

 .270مرجع السابق، ص :سمية بهلول-3 



 الفصل األول                                          التسيير اإلداري للجماعات اإلقليمية 

 
191 

 الفرع الثاني
 على تطبيق اإلدارة اإللنترونية  اخثار المترتبة

بههذلت الجزائههر مجهههودات كبيههرة لتطبيههق مشههروع إدارة بههال ورقههة وجعلههها واقعهها فههي حيههاة 
والمسهاهمة فهي  الجماعهات اإلقليميهةقفزة نوعية مهن شهأنها تطهوير أداء المواطن، حيث تعتبر 

، إال أن تطبيقها في ارض الواقع صعب الخيال بالمستوى الذي وصلت إليهه تحسين خدماتها
 الدول األخرى.

يترتههههب علههههى تطبيههههق اإلدارة اإللكترونيههههة العديههههد مههههن اآلثههههار  اخثووووار اإليجابيووووة:-أوال
  1اإليجابية والمتمثلة في:

، وبهههههدخول سههههههل يسهههههمح بتجهههههاوز عهههههن بعهههههد دون التنقهههههل إلهههههى الشهههههبابيك تقهههههديم خهههههدمات-
 المسافات الجغرافية وأوقات الفتح والغلق.

 .اإلدارة من حيث نوعيتها وسرعتها تحسين خدمات-
إمكانية تسوية بعض اإلجراءات اإلدارية ن وتوجيه وا عالم المواطن واطالعه علهى كافهة -

 المعلومات المتعلقة بها.
 .ة وجها لوجه إلى اإلدارة عن بعداإلدارة المباشر  االنتقال من-
 تخفيف أعباء كثرة الوثائق باإلدارات.-
 .اختصار لمجهود الموظفين-
 تطبيق اإلدارة اإللكترونية يوفر الشفافية.-
رات وكأنهههها ، وذلهههك مههن خههالل إدارة ومتابعهههة مختلههف اإلداالتخفههيض مههن حهههدة المركزيههة-

 .وحدة مركزية
مؤسسهات فهي عمليهة اإللكترونية سهوف يعهالج مشهكلة تعهاني منهها أ لهب التطبيق اإلدارة -

، ممهها يههؤدي إلههى عههدم الحاجههة ألمههاكن التخههزين وتضههييع الوقههت فههي البحههث عههن والتوثيههقحفهه  ال
 .المعلومات في أرشيف يعتليه الغبار

                                                 

 
 .188، المرجع السابق، صدور اإلدارة اإللنترونية في ترقية خدمات المرافق العمومية المحلية:  نية نزلي-1
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 ، سهيتمكن الموظهفل أسبوع فهي اإلدارة التقليديهة، فالعمل المبرمج إنهاءه خالربح الوقت-
مهههههن إنههههههاءه خهههههالل سهههههاعات فقهههههط بفضهههههل اإلدارة اإللكترونيهههههة وههههههذا بفضهههههل مسهههههاعدة األجههههههزة 

 .ودة بالبرمجيات وشبكات اإلنترنيتاإللكترونية المز 
 .التقليل من البيروقراطية-
 تحقيق المساواة بين جميع المواطنين.-

 .وتين وتبسيط اإلجراءات للمواطنينالقضاء على الر 
دة المقدمهة وذلههك أن اإلدارة اإللكترونيهة تعتمههد علهى حاسههب آلههي الدقهة فههي الخدمهة والجههو -

 تمده بكل المعلومات وبالتي ال وجود لخطأ في العمل المقدم عن طريق األجهزة اإللكترونية.
 زيادة جودة الخدمات اإلدارية وتحقيق السرعة في تقديمها.-
 اإلدارية.تقليص أجال معالجة الطلبات العمومية وتقديم الخدمات -
حماية الحريات الفردية من خالل خلق قنوات اتصال مباشرة بين طالب الخدمهة واإلدارة -

 1التي تقدمها.
على الر م من اإليجابيهات المترتبهة علهى تطبيهق اإلدارة اإللكترونيهة  :اخثار السلبية-ثانيا

 2 :والمتمثلة فيفي إال أنها ال تخلو من بعض اآلثار السلبية 
، حيههث نجههد أن نظههام اإلدارة اإللكترونيههة يمكههن مههن الحصههول علههى نسههبة البطالههةارتفههاع -

 جميع المعلومات وبالتالي لم يعد بحاجة لتعيين موظفين جدد.
اختههرا  الخصوصههية المجتمعيههة عههدم القههدرة علههى اإلبههداع واالبتكههار فههي أسههاليب العمههل -

 بسبب الوسائل المتطورة والحديثة. 
 .الشبكة االتصالية وكثرة أعطابها رونية ضعفانتشار الجرائم اإللكت-

                                                 
1 -Jaques SAURET, « EFFICACITES DE L’ADMINISTRATION ET SERVICE A L’ADMINISTRES : LES 

ENJEUX DE L’ADMINISTRATION ELECTRONIQUE », Revue Française D’Administration Publique,école 

Nationale d’administration, France, N110, 2004, p282.    

، مرجههع دور اإلدارة اإللنترونيووة فووي تطوووير الخدمووة العموميووة والمرفووق العووام فووي الجزائوور: وي موسهها، راشههدة دراجههي المكههي-2
  .35سابق، ص
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تعقيهههد اإلجهههراءات اإلداريهههة اإللكترونيهههة وتعهههذر اسهههتخدامها مهههن طهههرف فئهههة واسهههعة مهههن  -
المههههههرتفقين خاصههههههة الههههههذين يفتقههههههرون إلههههههى الثقافههههههة التكنولوجيههههههة ويجهلههههههون اسههههههتخدام األسههههههاليب 

 1اإللكترونية.
ة فهههههم المضههههمون وهههههذا يعههههود ، صههههعوبمشههههكلة الههههدخول إلههههى الشههههبكة، كيفيههههة اسههههتخدامها-

 .ى إلى انتشار األمية اإللكترونيةبالدرجة األول
عهههدم اقتنهههاع القيهههادات اإلداريهههة بفكهههر وفلسهههفة اإلدارة اإللكترونيهههة وعهههدم قهههدرتهم علهههى -

 2التخلي على نمط اإلدارة التقليدية.
تههدريبهم ، حيههث يقتصههر لعههاملين علههى األجهههزة اإللكترونيههةعههدم كفايههة التههدريبات الالزمههة ل

، أو بمعنههى آخههر ممارسههة النشههاط لهههذه ون أن يههرتبط ذلههك بالتنفيههذ الفعلههيعلههى الشههرح النظههري د
 األخيرة بالشكل التقليدي دون أن يتطور هذا األسلوب إلى المستوى المطلوب.

 انخفاض مستوى الخبرات التكنولوجية والكفاءة العالية في تقديم الخدمات.-
مهههة لتهههوفير البنيهههة التحتيهههة فيمههها يتعلهههق بشهههراء األجههههزة والبهههرامج قلهههة المهههوارد الماليهههة الالز -

نشاء المواقع وربط الشبكاتالتطبيقية ومجاالت تطوير الحاسبات اآل  .لية وا 
 عدم وجود مخصصات مالية كافية لتدريب العاملين في مجال نظم المعلومات.-
المتخصصههين فههي ارتفههاع تكههاليف خدمههة الصههيانة ألجهههزة الحاسههوب اآلليههة ونقههص عههدد -

 إجراء هذه الخدمات.
، حيهث ارتفعهت معهدالت التغييهر فهي قدم التقني فهي مجهال الحاسهب اآللهيعدم متابعة الت-

بحهههث فيهههه األفهههراد عهههن تكنولوجيهههات االتصهههاالت والمعلومهههات بصهههورة كبيهههرة فهههي الوقهههت الهههذي ي
 .استقرار نسبي

                                                 
تطبيووق اإلدارة اإللنترونيووة علووى مسووتوى الجماعووات اإلقليميووة بووين عصوورنة المرافووق العموميووة ومحاربووة سههمية بهلههول: -1

ص  ، الجزائههر،والعلههوم السياسههية، جامعههة محمههد خيضههر بسههكرة ، كليههة الحقههو  16، العههددمجلههة المفكههر ،البيروقراطيووة اإلداريووة
745.  

عصوورنة اإلدارة العموميووة فووي الجزائوور موون خووالل تطبيووق اإلدارة اإللنترونيووة ودورهووا فووي تحسووين خدمووة س: فتيحههة فرطهها-2
  .320ص  ،2016 الجزائر،، 2، المجلد15، العدد  مجلة االقتصاد الجديد ،المواطنين
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ا يتعلههق بسههرقة البريههد نههها مهه، موالجههرائم الواقعههة علههى المعلومههات ازديههاد حجههم المخالفههات-
 1وسرقة التوقيع اإللكتروني و يرها من الجرائم. اإللكتروني

ويعههود السههبب الرئيسههي فههي هههذه اآلثههار إلههى مجموعههة مههن المعوقههات التههي تحههول دون     
 التطبيق السليم لإلدارة اإللكترونية والتي يمكن حصر أهمها في:

حديثههة، خاصههة مههع  يههاب األجهههزة اإللكترونيههة  يههاب الههروابط التقنيههة المجهههزة بطريقههة -1
التهههي تهههربط بهههين اإلدارات المحليهههة فيمههها بينهههها مهههن جههههة وبينهههها وبهههين اإلدارة المركزيهههة مهههن جههههة 
أخههرى. والتههي يعهههود السههبب الرئيسههي فيهههها إلههى كهههون التهيئههة التقنيههة لهههإلدارة اإللكترونيههة تتطلهههب 

 2ة اإللكترونية.تطبيق اإلدار  عادة هيكلة شاملة لكافة مستلزماتإ 
يعههههود نجههههاح تطبيههههق اإلدارة اإللكترونيههههة إلههههى ضههههرورة تحديههههد السههههلطة العامههههة إلطههههار -2

تشههريعي وتنظيمههي خههاص مههن أجههل الههدخول السههليم والبدايههة الموفقههة لتطبيههق اإلدارة اإللكترونيههة، 
ومههههع  يههههاب هههههذه النصههههوص التنظيميههههة والتشههههريعية فههههي أ لههههب الههههدول حديثههههة العهههههد بههههاإلدارة 

أي قهههوانين للتحهههول اإللكترونهههي اإلداري خاصهههة فهههي المجهههال المتعلهههق  اإللكترونيهههة وعهههدم تهههوافر
بهههالتوقيع اإللكترونهههي والمصهههادقة اإللكترونيهههة اصهههطدم تطبيهههق اإلدارة اإللكترونيهههة بغيهههاب إطهههار 

 3تشريعي أصبح يشكل عقبة في سبيل التطبيق السليم لهذا المنهج اإلصالحي. 
الههدول العربيههة بمناسههبة تطبيههق اإلدارة  مههن بههين أهههم المعوقههات التههي تعههاني منههها أ لههب-3

سهههتراتيجية ماليهههة واضهههحة ومسهههتقلة لتطبيهههق اإلدارة اإللكترونيهههة األمهههر الهههذي ااإللكترونيهههة  يهههاب 
جعهل ههذا التطبيهق علهى مسهتوى اإلدارات التقليديهة يشههد الكثيهر مهن الهنقص فهي اإلطهار المهالي 

لمتطلبههات التحههول اإللكترونههي مههن الههذي يصههل إلههى حههد عههدم القههدرة حتههى علههى التمويههل البسههيط 
 4أجهزة إلكترونية وانترنت ومختلف األجهزة الرابطة بين اإلدارات العمومية.

 
                                                 

، مرجهع اإلدارة اإللنترونية كآليوة لتسويير وتحسوين أداء الجماعوات اإلقليميوة فوي الجزائور: بناني أحمد مهواقيخليفي، وردة -1
  .298سابق، ص

2-Edwin LAU, « PRINCIPAUX ENJEUX DE L4AMINISTRATION ELECTRONIQUE DANS LES PAYS 

MEMBRES DE L’OCDE », Revue française de l’administration publique « L’ADMINISTRATION 

ELECTRONIQUE »,Ecole Nationale D’Administration, France, N110, p230. 
3- Edwin LAU, OP.CIT, p230. 
4 - IBID, p232. 
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 األول لووصووفووة الووالصووخ
 
من خالل كهل مها تقهدم فهي ههذا الفصهل والمعنهون بالتسهيير اإلداري للجماعهات اإلقليميهة   

 التالية:نصل إلى جملة من النتائج نوردها في النقاط 
يعهد منصهب األمههين العهام البلههدي مهن أههم المناصههب المسهتحدثة بموجههب قهانون البلديههة -1

حيههث عههههد إليههه المشهههرع مهمههة تنشهههيط إدارة البلديهههة، كمهها وسهههع مههن نطههها  صهههالحياته  11/10
 نظرا للدور الكبير الذي يلعبه.وهذا كونه يحتل مكانه هامة داخل البلدية 

لية حديثة تسهاعد الواليهة تسهيير شهؤونها، ولهم يمهنح لهها القهانون تعد المقاطعة اإلدارية آ-2
الشخصية المعنوية واالستقالل المالي فهي تابعة للوالية وتعمل تحت إشرافها ومراقبتهها، الههدف 

 منها هو تخفيف العبء على الوالية وتقريب اإلدارة منه.
همت في إحداث تطهور كبيهر تعتبر اإلدارة اإللكترونية أحد اآلليات المستحدثة التي سا-3

فههي مسههتوى الخههدمات المقدمههة مههن خههالل تفعيههل أداء الجماعههات اإلقليميههة األمههر الههذي أدى إلههى 
واختصههار الجهههد والوقههت وتقريههب اإلدارة جههودة الخههدمات المقدمههة بأقههل التكههاليف وبسههرعة ودقههة 

 من المواطن في إطار تحسين الخدمة العمومية.
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 الفصل الثاني
 اإلقليمية في تسيير الجماعات كم الراشددور الديمقراطية التشاركية والح 

رو ددوهلتعددالدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتل ديرلدد لديطديددالردد للتدد لدميقددوهلديتدد لتعترددال    ددولدي 
 ذيددملردد لمددوللررو يددتلت  دد التيدد طل ا ددال دد لر ددوللتا ددق لل،يددن ا ودإلق قرقددتل دد لت دد  طل

 ر ددددو طجلدي رو ددددوهلدإلق قرقددددتليرمت ددددسلديتةدددد طدهلدي قو ددددقتل د قتيددددواقتل د  ترو قددددتلديتدددد ل
 وياقراطدةقددددتلديتيددددوطلقتلت ددددعالثيددددالث ددددواجلديماددددتلديرت وايددددتل دددد  لديراتمدددد للقعط  ددددولدير تردددد ،
رد لمددولتع مد لرلواددتل ا طلديراتمد لديرر دد للديت د  طلتدوي لترا ددللدييدةو قتل دد  ديرد دة ل  وي

 دد لدير ددويبلدي  اقددتل دي  لقددتل ذيددمل رددول ق ددطلي رددولي اقددو ل ر ور رددوللور ددتل  ددقرول دد لر ددولل
لردولل لترا دللديرلد لديطديدال  دالدير دت للديرر د ليد لقد ت لث ل د لةطمدللديتارقتلديرر قت،لل

 لمدددوللتة  دددللر والددددلديتددد لت دددا لثيدددالردددلثيدددطدملديرددد دة ل يدددةتل عويدددتل ددد ليدددا لديادددطدط
ثيوحللادءلدي رو وهلدإلق قرقتل  ويتوي لتي ق لدأل طدال  الدتموذلقطدطدهل د قرتلر اقدتل  دال

لدييةو قت.
ل:يللت لتا قردلثيالر رم  للويتوي  ياطد تلتذدلدية

 المبحث األول: دور الديمقراطية التشاركية في تسيير الجماعات اإلقليمية.  
 يمية.لالجماعات اإلقتسيير ث الثاني: دور الحكم الراشد في المبح  
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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 المبحث األول
 دور الديمقراطية التشاركية في تسيير الجماعات اإلقليمية. 

تعدددالدياقراطدةقدددتلديتيدددوطلقتلرددد ل ددد  لدميقدددوهلدي وردددتلي ت ددد  طل  دددالر دددت للدي رو دددوهل
،لر دد لدي ددقواجلدييددع قتل يددلللر ويددطدإلق قرقددتل تددذدلردد لمددوللدي ددروحلي ردد دةا  ل رروط ددتل

ت عالثيالترا للديةعويقتل غقتلدي ي للثيالديتعو  ل بادوءلديعوقدوهل  دالل دبل ا داجل ع داجل
 دداتاو لل دد لتددذدلدير ردد لرة دد  لل دد لدأل ددوي  لديتا  اقددتل دد لت دد  طلدييددن  لدإلق قرقددت.ل ي ددذد

اقراطدةقدددتلديتيدددوطلقتل  دددالدياقراطدةقدددتلديتيدددوطلقتلبديرة ددد لدأل لقلمددد لاتةدددط لثيدددالت دددطمبلدي
 ر ت للدي رو وهلدإلق قرقتلبديرة  لديموا ق.

 المطلب األول
ل.مفهوم الديمقراطية التشاركية 

تعت ددطلدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتللرددالديطلددول لدأل و ددقتلديتدد ل ددت لردد لموي ددول ددت لدي ددو للل
 داعوي ل د ل قالتعااهلديتعوطمسل يد ا ولي دذدل،لدة لي ريوطلتل  ل ر قتليا لدياطدطلرو لدير ل

مدددد لاتاددددو لللتدددداد للتددددذدلديرة دددد لتعطمددددسلدياقراطدةقددددتلديتيددددوطلقتل ميوليدددد ولبديةددددط لدأل لق
لدياقراطدةقتلديتيوطلقتلبديةط لديموا ق.
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 الفرع األول
ل.تعريف الديمقراطية التشاركية وخصائصها

 دد  لاتةددط ل دد لتددذدلديةددط لثيددالترا ددالرة دد  لدياقراطدةقددتلديتيددوطلقت،لمدد لاتةددط لث ددطد للتدد للل
لديميولصلديت لتترت ل  و.

تعدااهلديرعدوا لرد للدياقراطدةقدتلديتيدوطلقتل ذيدمل تعريف الديمقراطيةة التشةاركية:-أوال
اللا ددددول ددددويا طل مددددتو لدي د قددددتلديتدددد ل ا ددددطلثي  ددددو،لر دددد ل ا ددددطلثي  ددددول عدددد لدي ددددورم  ل  دددد

،ل  لر  لد تردالديد ع لدممدطلت   طلدإلادطج  و لديعرولل  لثرية  لق تما لي ا يتل  ال
ل1ل  ل  لت   طلدإلادطجلديعر رقت.  و لدير دةاث  الرعاالل   لي رة   ليقيرلل رق لي طل

 ق ددللدي يدد ىلثيددالتعطمددسلدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتل ا غدد لديتا قدددلثيددالل ل لددطجلدياقراطدةقددتل
،ل تددذدلديرلدد لتعوقدداقول دد  لدييددع ل ديرلددو داة اددهلردد لا طمددوهلديعاددالد  ترددو  لديتدد لت عددلل

،ل ات  تلي رالديداقراطدة لديدذ لرق لديعوقتل   لديرو  ل ديررل  ديعاال طت  ل  الآيقوهليتي
 يعوي لتة طلرية  لدياقراطدةقت.قي اهلد

 ل يدددلل،للدددو ل  دددالردددورلل اق دددللي اقراطدةقدددتلديتيدددوطلقت  ردددوللاددددل ل   دددالتعطمدددسليددد
 ل2 .:لدياقراطدةقتل ديتيوطلقتديرية ر  لللل درال  الرال

 ل دددطال  دددالدييدددع لريدددة  لدياقراطدةقدددتلد يدددتاو لدي غددد  لديدددذالتعريةةةف الل:ةةةو : -1
التيددوطلاو،ل،ل قاددوللديددتطلاول رعاددديتيددوطلقتلر ددتراجلردد ليةدد ليددطملرددول،ل تعادد لرلدد لدييددع 

:لتدددد لديايدددد  لل ليددددطمللوييددددطممل دي ردددد لليددددطدمل يددددطلوء،ل يددددطم دي:لديريددددوطم،ل دييددددطمم
ل3ل.ديريت
  

                                                 
للر  ليع وللل  ول-1 لتكريس مبدأ التشاركية في الجزائر وتطبيقاتها في قانون البلدية :رررا لدير تاالديا ي ل، ل رول

اق ر طلل2 ل1اجل ديرات طج،لديراعاال  ر ل:لدي رو وهلديرر قتل  لديا للديرغوطبقتل  ل للديتيطمعوهلدي ا ديموي لر ل
ل .15،لص2015،لدي  دلط،ل،لل قتلديرا  ل ديع   لدي قو قت،ل ورعتلدي دا 2015

،لر  دالر  دتلديراقادت،ل11/10يةة رقةم:الديمقراطية التشاركية رافعةة التنميةة المحليةة قةراي  فةي قةانون البلد:لا دلليي  -2
ل .187،صل2018،،لدي  دلط،ل ورعتللررالاطدقتللاطدط3ديعاال17

 .192ديرط  لتة د،لص-3 
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،لمت ةددهلردد للدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتياددالتعددااهلديتعددوطمسل د التعريةةف االصةةط حي:-2
،ل  ددد  لو للرة ددد  لدياقراطدةقدددتلديتيدددوطلقتتاددد  ادددوملرددد لتادددو للرة ددد  لديريدددوطلتل تادددوملرددد ل

ل:ل للت لديتعوطمسلدي دطاجل قرول   اعطل
 ،لر دد ل،ل د ت ددطللا ددولدييددةتلديراقاقددتلي ردد دةطلدط ددة لثيددالراقاددتل لددطجلديريددوطلتليددو

،ل  لدي دق ل لردول  د لل لقلد  لليوطل  لرنيةدل"دي قو ت"،لثيالل لتذدلديذ ل ن بلدير دة 
 دي دددرتلديتددد لتر ددد هلراقادددتل ترمدددلل ددد لردددللد قتدددطد لديرمددد لليددددل ددد لدير دددويبل ديريدددوطلتل ددد ل
رروط تلدي د ةتلديعوردتل د ل ةادد.ل تلدذدل لقلةد لد  تدطد لي ةدطال يدةتلدير دةادتلرد لر دطال

رددد له دددطهل ددد ل،ل ي ددد لرددد لريدددوطلتدلديراقادددتل  دددالقدددا لدير دددو دجلثقورتددددل ددد ل رو دددتللقدددوللواددده
 ةتلديعوردددتللور دددتل توردددتل دددا  لرروط دددتلت دددملدي  دددولسلدياوا اقدددتلديتددد لت  دددطل  طتدددولت دددملدي ددد

،لر  لل لريوطلتلدير دة ل  لديين  لديرر قتلدإلادطمتلي  رو وهلدإلق قرقتلتعت طلل يدال ال
 ل1.لديرطدرلل بادقتليريوطلتلديةطال  لدير تر 

،لللرددد ل تددد مطل ويرن  دددوهلد  ترو قدددتتللددد"ريدددوطلل:لا دددولط  دددولدية   ددد  ل ددد  لا ددد  ل  
اتوىلتذهلديرن  وهل دي قو وهلديت لتات ل ا و"  ل2.لر  لقيوطملديةطال  لط  ل د 

، موجةة  عةر  مسسسةاتي للمشةاركة"للردول ط  دولدي ورد لديرغطبد لقر دالدي د د  ل  ا دو:
،   فةةي مناقشةةة االختيةةارات الجماعيةةةللمةةواطنين يركةةز علةةك مشةةراكهم بطريقةةة  يةةر مباشةةر 

تستهدف ضمان رقابة فعالة للمواطن وصيانة مشاركت  في اتخةا  القةرارات ضةمن المجةاالت 
 ل3.ل"التي تعني  مباشر  وتمس حيات  اليومية عبر ترسانة من اإلجرايات العملية

تبط بةالمجتم  المفتةو  مفهوم مةر :"ل  دلط لديالت طليوي ل موا ل  ا و  ط  ولدي ور لدي
ا أساسةةي مةةن مكونةةات التنميةةة البشةةرية يسةةعك مةةن أجةةل تحقيقهةة، هةةو مكةةون الةةديمقراطي

، منها تعني بشكل مبسط أن يكةون للمةواطنين دورا ورأيةا فةي برنامج األمم المتحد  اإلنمائي

                                                 
لتددد لدي دددورع لديردددا  ،ل،لديرهلدي قو دددقتلديرمت ةدددت:لدياقراطدةقدددتل ا طلدياددد للديايدددةتل ددد لدي دددوروررردددالث دددرو  لللرردددا-1

  .419،لص2010،لريطلد  لااطمت

ل.193،لصرط  ل و لل:يي  ا دللل-2 
ل.194،لصديرط  لاة دل-3 
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صناعة القرارات التي تسثر في حياتهم سواي بشةكل مباشةر أو مةن خة ل مسسسةات شةرعية 
ة الواسعة علك حريةة التنيةيم وحريةة وبسيطة تمثل مصالحهم ويقوم ه ا النوع من المشارك

 1.ل"التعبير وأيضا علك قدرات المشاركة البناي 
شةةكل أو صةةور  جديةةد  للديمقراطيةةة تتمثةةل فةةي ل:" ط  ددولديددالت طلدألردد  ليددطم ل  ا ددو ل

...، ناقشة الشسون العمومية، واتخا  القرارات المتعلقة بهةممشاركة المواطنين مباشر  في م
شةكما أنهةا توسةي   راكهم فةي الحةوار والنقةا  ممارسةة السةلطة ملةك المةواطنين بمقحةامهم وا 

 2.ل"، واتخا  القرار السياسي المترتب علك  لكالعمومي
النيةام الةديمقراطي القةائم علةةك أسةاس الشةعور بالكفةاي  السياسةةية لردولتعدط ل  ا دو:ل"

المةةواطنين  التةةي ت:ةة   االهتمةةام بالمشةةاكل االجتماعيةةة والمسةةاهمة فةةي تشةةكيل كتلةةة مةةن
ل3".لفي تنييم مختلف المسسساتقادرين علك المشاركة المباشر  

   لر  لد ترالد تروالدأل ط ب لتعطمةولر رادلي اقراطدةقتلديتيوطلقتلرةواه:
« La notion de bonne gouvernance locale recouvre : Un 
ensemble d’institutions, de mécanismes et de processus qui 
permettent aux citoyens d’exprimer leurs intérêts et leur 
besoins, de régler leurs différends et d’exercer leurs droits et 
leurs droits et leurs obligations au niveau local ». 4 
لل   قددددل ددد  لتدددذهلديتعطمةدددوهلطلددد هل  دددالثيدددطدملديرددد دة ل ددد ل ر قدددتليدددا لديادددطدطل دددا

،ل تدددت ل ددد لثةدددوطلديريدددوطلتلتت ددد ل ويتةو دددللدير ويدددطل،ل  دددذهال  دددالدياددد د لديراتم ددد   تردددود 

                                                 
رساي الديمقراطية التشاركية فةي الجزائةر:ليوي ل مدوا _1 ل4،لديعداالر  دتلديرةلدط،لتفعيل العمل الجمعو  لمكافحة الفساد وا 

ل .58،لص2009لدي  دلط،ل،ل ورعتل  لطج،ا  لرل قتلدي
،لديدد  دطجلديرل ةددتلردد لدي طيرددو ،لدي  دلددط،ل6،لديعدداالر  ددتلدي  ددق -دأل ددبل دأل ددو –لالديمقراطيةةة التشةةاركية:لدألردد  ليددطم -2

ل .46صل،2008
 

دراسة في األسس والمقومات والسياق -مقاربات في الديمقراطية والمجنم  المدني   ل   الديررراد  ،لر اطلاو  :ل-3
ل.57،لص2001ادطليةروهلي اطد وهل ديايط،لاريل،ل-التاريخي

4 - Rpport : « La Démocratie Participative au Niveau Local », 2018, p11. 
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،ل ي ا ددول دد لاةددبلدي قددهلول ددطصلديت ديددلل دد  لدي رددوت طلل  ددطر ترعددوهليددغ طجلت دد  ل   دد
ءل ا ددوللددذيمل  ددالدير ددت لليددل هلقةقعددتلردد لدياقراطدةقددتلديترم  قددتلديتدد ل لقرلدد لد  ددتغاو

يتيددددوطلقتلث  ددددواليددددقغتلتعددددوق لريددددتطلتل دددد  لدياقراطدةقددددتلد،لدألرددددطلديددددذ ل تة دددد لديرطلدددد  ل
،ل  ويتدوي لقرلد لتعطمدسلدياقراطدةقدتلديتيدوطلقتلل  داللا دولاد  ل ا دالرد ل دياقراطدةقتلديترم  قت

 ر قتلديتارقدتلديرر قدتللا د لدياقراطدةقتلتطل ل  الدير دة للعايطل عولل يطمملل و  ل  ل
 1.ل لدياقراطدةقتلديترم  قتر لت طمبلديطب لديت ور  ل ديتةو   لر

 تيددلللدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتللرددا ليدد طلدياقراطدةقددتل لا ع ددول ديتدد ل  ددطهللت  دددل
 قو دد ليتتةدد طلردد لدي قددهل تيدد  للرددا ليدد طلديددا للديرا مددتلدياولرددتل  ددالر ددوا ل ددقواجل

لل2دياوا  ل ديت لتا  ل  الل و   لدما  :
  ددالوددط طجلت ادد لث ددطدءدهلد اتمو ددوهل  ددت لدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتللت  دددل قو دد لتادد  ل-1

لدي و لي ر دةا  ل متقوطلررم    .
دياقراطدةقددتلديتيددوطلقتللر ر  ددتلردد ل قو ددوهلديرقددوجل  دد لل لتادد  ل  ددالر ددوا لت  دد ال-2

لديتوور ل   لل طدالدير تر 
رد ل قرلد لدياد للل لدياقراطدةقدتلديتيدوطلقتلا دو ليترا دللدير دو دجل د  ل رقد لديرد دةا  ل

دتمدوذلديادطدطل  دالدير دت للديرر د ل يد  لثيدالوللديريدوطلتل د لط د لدي قو دتلديعوردتل د لم
 ترا للديتاا ل ديطق ل  الر ت للدي رو وهلدإلق قرقت.

تتر دد لدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتل ر ر  ددتلردد ل خصةةائا الديمقراطيةةة التشةةاركية:-ثانيةةا
ل3:لديميولصلتترملل  

،لر دد لت ددعالأل لقيددوطمل دد لرة دد  لدياقراطدةقددتلردد لدأل ددةللقتلتت اددالدياقراطدةقددتلديتيددوطل-1
لياو تلقطدطلدير دة لديذ ل  ت مطل دلر ويطج.

                                                 

ل .195،لصلرط  ل و لل:ا دلليي  -1 
2-Fondation Nicolas hulot pour la nature et l’homme, « Démocratie participatives », guide des 

outils pour agir, février 2015, p06. 

ر  دددتلدياوقدددالي اطد دددوهل،لفواعةةةل تسةةةيير اإلدار  المحليةةةة فةةةي يةةةل الديمقراطيةةةة التشةةةاركية:لر دددع اجلطادبل  ددالغلهدددوي ،_3
  .59،لص2019لدي  دلط،ل،،ل ورعتلرررالمقوطل  لطج1ديعاال،3دير  الل،دي قو قت
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لدياقراطدةقتلديتيوطلقتلةطرهلل و وليت   لرلر تلي اقراطدةقتلديترم  قتل يق هل اقولي و.-2
  لتت ددددد لدياقراطدةقدددددتلديتيدددددوطلقتل ويتةو دددددللدير ويدددددطل ديايددددد ل ددددد  لديرددددد دةا  ل اددددد د   ل بددددد-3
ي ريددددو لل دييددددع  وهلديرةط رددددتل،ل ددددعقول طدءلث  ددددوالدير دددد للديراو دددد تلردددد دةا  ل ريددددو    دي

لرر قو.
لت ع لدير ويبلديرر قتلديراتم تلا طدل وط دل  لآيقوهلتاة ذلدياقراطدةقتلديتيوطلقت.-4
 دددد لديتيدددد مهل ديريددددوطلتل دددد لرمت ددددسلدياوددددوقولدير ددددواطجلديتيددددطمعقتلي ردددد دةا  لل را تدددددل-5

ل ديريلوه.
ديريوطلتل  ل اوءلديراوقيوهلديرةت رتليرعوي تلدياطدطدهل  الر ت للدياةو لديرر د ل  دطل-6

ل تيوط .ر لموللديتا ق لدياقراطدة ل د لد تعطد ل ر تلر لديراتطروهلدي اوءج
،ل  دد لرلر ددتلي اقراطدةقددتلديترم  قددتلردد ل  ددتلط لديعر قددتلدإلم وطمددتدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتلتمدد-7
لل1. وترتل  لار لدير دة ل تع م لا طهل  لديرقوجلدي قو قتلر ل  تللمطلل ر

تعت دددطلدياقراطدةقدددتلديتيدددوطلقتلرترقدددتلا ددد لثيدددالأهةةةداف الديمقراطيةةةة التشةةةاركية: -لثةةةاثا
دي  دد ءلثي  ددولرمت ددسلدأل رددوهلديتدد لم ات ددولدياقراطدةقددتلديترم  قددتل ديتدد لليدد رهلتم ددهل   تددول
ل2ل قيدد طتول دد لدي ددا دهل دألم ددطجل دد لدمتقددوطلررم دد  لل ةددوءل رددول تاو دد ل درتقو ددوهلدأل ددطدا

 ل3:لد لتترملل  ت عالدياقراطدةقتلديتيوطلقتليترا لل ر تلر لدألتا ل
:لر د لت دا لثيدالتر د  لثادطجلدييدن  لدإلق قرقدتلداةوقدولرد لدير دالللتاد ل  قةقتلثادطمت-1

ادطجلرددد لقل  ويتدددوي ل ددد  لدألردددطل تع دددلل تر ددد  للدياولدددلل ددد  لبلثادطج ل ودددللتددد لثادطجللقدددط ل د 
اواقدتل عويقتلر وطدهلدتموذلدياطدطل را لاي  لديا د وهلديررتر تل ترا دلللقيدالقداطلرد لديع

 لديادطدطل،ل  ويطه لر لل لدياقراطدةقتلديتيدوطلقتل لتق دطل ر قدتليدا  لتااق لدير  للديراتطرت
 ي  لديراتم   لث للادلر لي  لدياقراطدةقدتلديتيدوطلقتلل لنلطدطل  الدير ،ل   ةتلديا  لت ط  و

لت ر ل تر   لدير لرت.
                                                 

ل.13،لصل2001،لديادطلدي ورعقت،لدياوتطج،لالتمويل المحلي والتنمية المحلية:ل  الديرة  ل  الديرر ا-1 
2  -Ludivine Dmay- chloé Mercenier, « Démocratie Participative- Quelques éclairages sur les enjeux », 

Mouvement communal, N924, Janvier 2018. 

 .60،لرط  ل و ل،لصفواعل تسيير اإلدار  المحلية في يل الديمقراطية التشاركية:لر ع اجلطادب ،  الغلهوي -3 
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اةاددتلرع اددتلتددنا لدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتلثيددالتر دد  لديترو ددملد  ترددو  ل  ددالر ددت للر-2
،ل قرلد ليليقدوهلديتيدوطلقتلل لتق دطلر لموللثيطدملدي لو ،ل   لت يالدير دن يقتلدي رو قدت

ثيددد   لدأليدددموصلدأل مدددطل عدددادل ددد لدير دةادددتلثيدددالرروط دددت ول ذيدددمل تق ددد طلد  دددترو ل يددد لل
يطد   ل  لرقوجلديراةات. ل د 

ت ددا لدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتلثيددالث ددواجلديماددتلديرت وايددتل دد  لدي ددلو ل دير ددن ي  لديراتم دد  ل-3
تل دد ل عدد ل،للرددولت ددر لدياقراطدةقددتلديتيددوطلق  ر دد لتعدد  لدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتلريددط   ت

لدألرقو ل رلو رتلديتعي ل ديرالر لد اة دءلديذ لر لي ادلل لقربل ويري رتلديعورت.
    دددةت ول رلددد لد رلواقدددوهلديرتددد  طجلت دددا لثيدددالتعطمدددسلديرددد ة ل    دددتلا دددطلديرل ردددتل-4
،ل  ويتدددوي ل  ددد لتعت دددطليددددط لل و ددد لي  ددد طلدير دددد لإلةدددوطلد  دددتطدت   لي عردددللديرلدددد ر  د

لي رطد للديعر رقت.
ةقددتلرددللتدد ا لديريددوطلتلديراقاقددتلثيددالتع دد لديردد دةا  ل دد لةطمددللديرروط ددتل  تع ردد  للق-5

،للرددددولت ددددو الدير تردددد ل  ددددالترا ددددلللتاد دددددل قدددداطجلديةددددطال  ددددالريددددو    ل د ددددتغوللردددد دطات 
لديت و  لر لريو للدير تر لر لل للدي ي للثيالرللديريو ل.

يتعدددو  لرددد لدي  دددوهلواطجل  دددت ل دددو لدلردددولت دددا لثيدددالترة ددد لريدددوطلتلدأل دددطدال  دددالدير ددد-6
راد لديماتل   لدير دة ل دإلادطجديط رقتل ا ر و لل1.ل،ل د 

 الفرع الثاني
 نشأ  وتطور الديمقراطية التشاركية.

تعالدياقراطدةقتلديتيوطلقتلدييغللدييوهللي للدير تر  ل  لدي قهلديرووط،لر  لل
وةوءلدييط قتل ديريادققتلي اطدطدهلتطت  ل  الدير و دجلر لموللث ةوءلديةطيتلي  رق ل  د 

لديرتمذج،ل ألترقتلدياقراطدةقتلديتيوطلقتل   لاتعط ل قرول   لياي ت ول تة طتو.
ل

                                                 
ل.18 و ل،لص،لرط  لتكريس مبدأ التشاركية في الجزائر وتطبيقاتها في قانون البلدية:ليع وللل  ولررراللر  لل-1
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تيددد طلرع ددد لدياطد دددوهلثيدددالل ل السةةةياق العةةةام ليهةةةور الديمقراطيةةةة التشةةةاركية:-أوال
 لدي  قدوهلدياقراطدةقتلديتيوطلقتل  لديعيطلديرا  لل ل ط  تول ط  لثيال ولل  روءل رةلطل

ديرتراجلدألرطملقتلمولل تطجلدي ت اقوهلر لدياط لديعيطم ،لر لل للرعوي دتلد دتةرولل د دتطل
 ديةاطل ديت رق .

تروالدأل ط ب لرد للدياقراطدةقدتلتل لو لث طد تولر لموللرنترطليولرول  لل ط  ولديغطبق
 لديت   دالمويددل  دالل،لت ل2004روطبلل9 ل8ي   قلقتل توطمخلديتيوطلقتلديراعاال ويعويرتلد

،ل ل لدياقراطدةقدتلديتيدوطلقتلتد لديردللدياقراطدةقتلدأل ط بقتل  لل رت،لريد  تل تاو در ولدي دل
،ل م ددد ل  دددالدياقراطدةقدددتلديتيدددوطلقتلل لتردددوالدأل ط بددد قردددتلرودددو تليدددا للد ي دددذهلدأل ردددتل ق

لل. ترو    و  لر ل وق لدييطلوءلد ت رللدياقراطدةقتلديترم  قتل تارقتل تط  خلديتع
ل2002  طد دطلل27 ت لثقطدطلدياقراطدةقتلديتيوطلقتل  ل طا ولر لموللثيادطلقدوا  للل

ديرتع لل اقراطدةقتلديادط لديدذ لديدتط ل د ل يد دلدأل للرد لدي دو لديرتع دلل ريدوطلتلدي دلو ل
ردداد لر ددويبلدألرقددوءل ويرددا ،لا ددرتل80000 لديتدد ل ت ددو  ل ددلوا ول دد لدييددن  لديرر قددتل د 

لذيددملت طبددتلرددللديا د ددوهلديتدد لداددايعهلردد للمةدد  لدياةددوطلديةددولللدي ددط تل دداتلي دد ل دد اه
ل1.ل1992

لرولتوطمخلدياقراطدةقتلديتيدوطلقتلديرت  قدتل د ل"د  تدطد لدييدع  "ل ل"دير دواطجلديتيدطمعقتل
 ا ل د لريدطل،ل  ط لرللد  تطد لدييع  لراذلديادا ل د لديع دالديةط د"ل لد قتطدحلدييع  

،لت ددرالرددللرموة ددتلدي دد ةوهلديعر رقددت،ل ذيددمل دد لدي  اددو للواددهلرددقواق ددللديل2026 دداتل
 دت ادا لث دو لرلد لدير دملد ل1215:ل  ا  تطدل داتل    ولديع الدأل   ل"رو اوللوطتولرولاصل

،ل1874تردوالدي  ق دط لرادذل،ل لمذل  دولد 1776دألرطمل ل اتلل،ل اصل    ولديا ت ط   ل
يمل دد لليرواقددول د ترددوال،ل لددذ2008 ل ددال    ددولا ددت طلل1830 دداتلللرددول طا ددولتدد لدألمددذل  ددو

،للرددول دد ل ددطدل دي  قددوهلديرتردداجلدألرطملقددت،للرددولد قتددطدحلدييددع  لت مددذل دددلا للل  قدأل ط بدد 

                                                 
،لر  ددتلالديمقراطيةةة التشةةاركية ك ليةةة لتحقيةةة التنميةةة علةةك مسةةتول الجماعةةات اإلقليميةةة فةةي الجزائةةر:لرررددالرردد ا -1

  .512،لصل2019لدي  دلط،ل، ورعتل  وبليغط طلماي تل،12ل،لديعااديرا  ل ديع   لدي قو قت
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،ل رادددلديتعددا للديا ددت ط لي دداتل1789ديةطا ددقتل دداتل طا ددوليدد لقلةددللتددذدلديرددللث لردد لديمدد طجل
ل1.ييع  ل  الدير ت للدي    لديرر  ت لد  تطد ل و قتطدحلدل2003
لرددول دد لدي  دلددطل اددالليددوطهلديا ددوت طلدي  دلطمددتل  ددطلرمت ددسلرطدر  ددولثيددالل لدييددع للل

،للرددولد ت ددطهلقروط دد ول  د ددةتلررم قدددلديراتم دد  ريداطللددلل دد ةتل يددور لدي ددقواجلديةع قددتل
 مطدقد لييع ل د لثطداتددلدير ويبلديرر قتل  دءللواهل  اقتلل ل  لقتلثةوطدلقوا اقولقع طل قدلد

،ل قرمدددللدير  دددبلديراتمددد لقو ددداجلديورطل مدددتل رلدددو لريدددوطلتلديرددد دةا  ل ددد ل ردددللدي ددد ةوه
لت   طلديين  لديعر رقت.

 يددد لقيدددطلديرن دددبلديا دددت ط لثيدددالريدددة  لدياقراطدةقدددتلديتيدددوطلقتللردددول عدددللا  دددطهللل
قدتل رن  ددوتقتللة  ددتلديدذ لل ددال  ددالد يتد د ل تةدد مطلر ددويملقوا ال2011ديرغطبد ل دد لا ددت طل

 تةع ددلل  ددالي اقراطدةقددتلديتيددوطلقتل  يددة ولطلاددولل و ددقولي ا ددو لدي قو دد ل د  ترددو  لدياددول ل
  ددالم د ددهل ورعددتلردد لدإل ددو ل دير  قددتل دي ردداجلديتطد قددتل د متقددوطلديدداقراطدة ل ديرلت دد وهل

ل2ل.  لر وللديرا  ل ديرطموهلديعورت
ري عولي اقراطدةقتلديتيوطلقتل  الدير دت للل2016 قال وءلديتعا للديا ت ط لي اتلللل

تقوم الدولةة علةك مبةادل التنيةيم الةديمقراطي :ل"رادل  دالل ل15ديرر  لر  لايهلديرواجل
اإلطةار الة   يعبةر فية  ، المجلةس المنتخةب هةو بين السةلطات والعدالةة االجتماعيةةوالفصل 

ل3ل".لالشعب عن مرادت  ويراقب عمل السلطات
راددلا داتولتداصل  دالل02  ويترا ال  لديرواجلل11/10:ل  ويط   لياوا  لدي  اقتلطق لل
، وتشةةكل مطةةةار  مركزيةةة ومكةةان لممارسةةةة المواطنةةةاإلقليميةةةة ل "البلديةةة هةةي القاعةةد ل :ل

ل4.ل"لمشاركة المواطن في تسيير الشسون العمومية
                                                 

رط د لل،الديمقراطيةة التشةاركية ك ليةة لتحقيةة التنميةة علةك مسةتول الجماعةات اإلقليميةة فةي الجزائةر:لررردالررد ا ل-1 
ل.126صل و ل،

 دددو ل،ل،لرط ددد ل11/10الديمقراطيةةةة التشةةةاركية رافعةةةة التنميةةةة المحليةةةة قةةةراي  فةةةي قةةةانون البلديةةةة رقةةةم:اددد دللييددد  :ل-2
  .200ص

 .رط  ل و لل16/01ر لدياوا  لطق :لل15ديرواجل-3 
لرط  ل و ل.ل11/10:لر لدياوا  لطق ل02ديرواجل-4 
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المواطنين في تسيير شسون "مشاركة ر  لميصلديريط لدي و لديموي لترهل اد د ل
،ل يددد لق دددتما لديريدددط لريدددة  لدياقراطدةقدددتل14ثيدددالهوقدددتلل11،ل ذيدددملرددد لديرددد دالالبلديةةةة"

لديتيوطلقتليطدرتل ي ادلقة  لر ل ر للدير داللادلقي  ل  الت طمبلدياقراطدةقتلديتيوطلقت.
مدولل   قدل تو لل لديريط ل   لاةو لديريوطلتل لوةالديي غتلدياوا اقتل  قدلر ل

م ددوهلا طهل دد لريددوطلتلديردد ل دةا  ل دد لث ددطد لرلواتدددل دد لت دد  طليددن  لدي رو ددوهلدإلق قرقددتل د 
ل.ت   طلين ا  لدإلق قرقت

ردد ل دد  لدأل دد و لديتدد للاهلثيددالايدد ءل أسةةباب يهةةور الديمقراطيةةة التشةةاركية:-ثانيةةا
 ل1:دياقراطدةقتلديتيوطلقتلاذلطلرول   

اقراطدةقدتلديترم  قدتل د لرعوي دتل دإلقيوءل   د لديد تةروللر وتطلديةاطل ديت رق ل-1
،لأل لردد لمددوللدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتلتتدد  طلل ددوي  ليددملألا ددول لتدد  طلدإلرلواقددتليددذيملددللذ

 آيقددوهلديردد دطل ديتيددو طل دإليددطدمل يددلللادلدد ل ر ددترطل ه ددطلرااةدد لردد لرا رددوهلدير تردد ل
يددا لدياددطدطلدي ة ددللير د  ددتلديترددداقوهلديردداا ل ديردد دةا  ل يدد  للقةقددتلتددا  طلدييددد  لديعددو ل ل

،ل ديريدد  تلتدد لم ددللام ددتلرر قددتلردد لديردد دةا  لرةط رددتل مويددتل  ددالدير ددت للديرر دد دي
ديعددوا   لت دد  لي ددولديادداطجل  ددال ديادد جليةددطحلدير دد للديرولرددتلي ريددو للديرةط رددتل ير د  ددتل

ل.يراللديرر  ووهةتل ديةو    ل  لدديام تلدير قراتلرر قول ديرت  اتلر لديا للدي
د ددتاةوذلدياقراطدةقددتلديترم  قددتلإلرلواقوت ددول  ق   ددول دد لل ةددو ل ل رددوهل  ددا لقدداطت ول-2
،لررول ط لثروللثرلواقدوهل را ردوهلدياقراطدةقدتلر و طجلديتة طلديرويلل  لدير تر   ال

رد ليدوطمل،ل تارقدتل تط د خلديتعدو  ل ديتيتر   دوليت د  لردولي دذهلدأل ردوهلديتيوطلقتلرلوا ولل 
ل. وق لدييطلوءل ديرتام   

                                                 
،لرط دد لالديمقراطيةةة التشةةاركية ك ليةةة لتحقيةةة التنميةةة علةةك مسةةتول الجماعةةات اإلقليميةةة فةةي الجزائةةر:لرررددالرردد ا -1

 ل.126 و ل،لص



 الفصل الثاني     دور الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد في تسيير الجماعات اإلقليمية

 
207 

ث  والدير د للي ريدوطم لدي  دطلل ديتد لت د ددلرعوطودتلق قدتل ادالتاة دذتول د دتموصل-3
ديرور ددوهلدإل  و قددتل دي دد  قتلردد للديريددط  لدي ة  ددتل تةدد مطهل ذيددمل دد لةطمددللديريددوطلتل،ل

ل،لديتيو طل دإليطدم.ير دطد
،ل مويدتلدير تر لديرداا ل ديرد دةا  طل   لثيطدمل ريوطلتلرمت سلديةو    ل   ال-4

رر قددول دد لدإل ددادال ديتةع ددلل ديتاة ددذل ديتا ددق ل ديتادد ق لي  قو ددوهلديعورددتلردد لل ددللث  ددوالدير دد لل
ل. سلدياووقولد  ترو قتل ديتار قتيرمت

،لررددولاددت ل ادددلد ددتةروللرددوا ل ديررطلدد لردد لةددط لديا يددت يدللديت دد  طل ديتددا  طلدأل-5
،لررددددولدوددددةطل  ددددالديتم دددد ل دددد لر ر  ددددتلردددد لديريددددو للديرتعددددااجية ددددوالديرتادددد  ل لر ددددوتطلد

ديةو    ل   دالطل د  لد متيويوهل دير و ل ا  لديراوطبتلديتيوطلقتليإليطدملديادل ليرمت سل
لدير دةا  .

 المطلب الثاني
 تسيير الجماعات اإلقليمية مشاركة المواطنين والمجتم  المدني في 

 ع  دد  لردد لمددوللر ددوترت  ل دد لت دد  طلدي رو ددوهلقعت ددطلديردد دةا  ل دير تردد لليددطلوءل
لدإلق قرقتل تذدل نا لثيالترا للدييةو قتل  لديت   ط.

تل دددد لت دددد  طل ياطد ددددتلتددددذدلديرة دددد ل دددد  لاتاددددو للتع مدددد لآيقددددوهلدياقراطدةقددددتلديتيددددوطلق
قلمدددددد لاتةددددددط لثيددددددالدير تردددددد لديردددددداا ل ا طهل دددددد لتةع ددددددللدي رو ددددددوهلدإلق قرقددددددتلبديةددددددط لدأل ل

لق.  الر ت للدي رو وهلدإلق قرقتلبديةط لديموا لتيوطلقتدياقراطدةقتلدي
 الفرع األول

 الجماعات اإلقليمية تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية في تسيير 
ت وت لدياقراطدةقتلديتيوطلقتل  لتع م لريوطلتلدير دةا  لرد لمدوللث ةدول  لديةطيدتل

 . للديعوقتل   لدير دة ل دإلادطج لطجلتعرل ا  ،ل تذدلروليةطحل دتموذلدياطدطدهلديت لت ر  
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 دويط   لثيدالقدوا  ل مبدأ العلنية كصور  لمشاركة المواطنين وحضةور الجلسةات:-أوال
،ل لدي  دلددط لقدداللمددذل ر دداللديع اقددتا ددالل لديريددطلل12/07،ل لددذدلقددوا  لدي  قددتل11/10دي  اقددتل

   دددتلل  ل ل ويتددداد لل ددد ر ددد لقاددد  للدددللرددد لدير  دددبلدييدددع  لدي  دددا ل دير  دددبلدييدددع  لديددد
"جلسةةات  :  ددالل ل11/10ردد لقددوا  لدي  اقددتلل26/1،ل قددالايددهلديرددواجلرةت رددتلي  ر دد ط

. وتكةةةون مفتوحةةةة لمةةةواطني البلديةةةة ولكةةةل مةةةواطن معنةةةي مجلةةةس الشةةةعبي البلةةةد  علنيةةةةال
 1ل".بموضوع المداولة

ديرتودددر لل13/105:لرددد لديرط ددد  لديتاة دددذ لطقددد ل2ل13 تدددا قروليدددذيملايدددهلديردددواجل
جلسةةةات المجلةةةس الشةةةعبي "ل:ذ  لي ر  دددبلدييدددع  لدي  دددا ل  دددالل ديا دددو لديدددادم  لديارددد ل

، وهةةي مفتوحةةة لمةةواطني حكةةام المتعلقةةة بالجلسةةات الم:لقةةةالبلةةد  علنيةةة مةة  مراعةةا  األ
ل12/07لرددولاددصلقددوا  لدي  قددتلمعنةةي بموضةةوع المداولةةة المبرمجةةة"،  البلديةةة وكةةل مةةواطن

 ل3  الثي درقتلل لت   ل   وهلدير  بلدييع  لدي  ل ل  اقت.ل
   قدل   لديريط لل دال  دالل لت د  لدي   دوهلرةت ردتلي  ر د طل تدذدل غدط لت  دق ل

 قددالل ددالديريددط ل  ددالث ددو لالل رددوللدير ددويبلدييددع قتلديرر قددت،لاةددو لديطقو ددتلدييددع قتل  دد
لللديتاد  طلإل و لديرد دةا  للدتموذلي  ا دير  بلدييع  لد   الدير دةا  ل توطمخلدي   وهل

 ين ا  ل د تيوطت  لر للمقوطدهل ل ي قوهلديت  لتل ديتارقدتلد قتيدواقتل د  ترو قدتل ديماو قدتل
،ل قرلدددد ل دددد لتددددذدلدير ددددوللد ددددتعرولل  ددددال  دددددل لدييددددط  لديررددددااجل دددد لتددددذدلدياددددوا  لر دددد

ل4لديمي صلدي  ول ل دي  ولللدإل ورقتلديرتورت.
،ل دللتد لر د  ل ويعردلل د ل لدي  ا ل لقعرلل  لثةوطلدي طمتدير  بلدييع    قدل   ل

 ويتارقدتلدي  اقدتل تدذدللردطلثةوطلدييةو قتل دي و حل ب  و لدير دةا  ل لورللدير دولللديرتع ادتل

                                                 

 . و لرط  لل11/10ر لدياوا  لطق :لل26/1ديرواجل-1 
 لدياردد ذ  ل،لديرتوددر لديا ددو لديددادم 2013رددوطبلل17ديرددنطفل دد :ل105/ل13:ردد لديرط دد  لديتاة ددذ لطقدد ل13رددواجلدي-2

ل .15،لىلطلىلىلديعاالي ر  بلدييع  لدي  ا 
ل  و ل.رط  لل12/07ر لدياوا  لطق :ل26/1ديرواجل-3

  4- ديرواجل2/11لر لدياوا  لطق :ل10/11لرط  ل و ل.
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لل،للرددولل ددالديريددط ل  ددالد ددتعرودةادد  لردد لرروط ددتلديطقو ددتلدييددع قتة قعدد لرتددال ددترل لدير ل
،لثردولدي طمداجلديط درقتلي  ر  طمدتلدي ةاقدتلل لدي طمداجلديط درقتلتلديرتدوحلو تلدي  دول لدإل ورقد

دإل ورقتل لذدلدإلذد دوهل،لدإل و لديرطل ل دي  روهليإلادطج،ل قرل لد تروالدييرو تلديرلت  ت
 دد لللرددولا ددالردد ل دد  لدير ددت ادهل90/08،ل تددذهلدإلي درقددتليدد لقلط دد ولقددوا  لدي  اقددتلديرر قددت

ا للردددو لديرددد دةا  ل تدددذهلتلتاددداق ل دددط ل دددا  لي ر  دددبلدييدددع  لدي  دددر دددوللدإل دددو لثرلواقددد
ل1ل.ث  و قتل ررة جلترل لدير دةا  لر ل اول  ل  ال   ل لللديين  لديرتع اتل   ا ت  لديااةت

ل ل  يدلل دا لل  دالل11/10رد لقدوا  لدي  اقدتلل22ديردواجلل االلي ره تا قروليذيمل
قو دددددتلديرددددداد  هل دألردددددو  لديرمييدددددتلإل دددددو لل ردددددوللا طجلدير  دددددبلدييدددددع  لدي  دددددا ل ددددد ل

،ل و دتماوءلت دملديرتع ادتلبلدياوا  ل  الل لتع للديرداد  هر لاةل30دي ر  ط،ل لقطهلديرواجل
،لترددهلثيددطد لطلددقبلدير  ددبلدييددع  لدي  ددا ل دد لدألرددو  لويا ددو لديعددو ل ديرددو هلديت ا  قددت 

قللقدددو ل8 لمدددوللديمرواقدددتلبديرمييدددتلي ر يددداوهل د  دددو لدي ر ددد طل تايدددطل لدددلل  ددد  تلث دددو
لل2.لدير ديقتليام يدلر  لديتاة ذلة اوليرولت لراططلقوا او

ل ل  يدددلل دددا للل ردددوللديدددا طجل ددد طلد دددتا وءللوا  لدي  قدددترددد لقدددل18ديردددواجلل لي رددده
ل ووءلدير  بلدييع  لدي  ل ل االرامللقو تلديراد  هل   للرو  لدإلييدو لديرمييدتل

ل3.ل،ل   لراطلدي  قتل دي  اقوهلديتو عتلي ودإلي تط اقتلرا و ط،ل   قرولإل و لدي ر 
ردددد لاةددددبلدياددددوا  ل  ددددالوددددط طجلل ل  يددددللر ددددتم صلراد يددددتلل31 لوددددو هلديرددددواجل

قددو لدير  ددبلدييددع  لديدد  ل لديريددوا ل  قدددل يددةتلا ولقددتل  ددع لردد لديدد دي لمددوللديمرواقددتلل
إل دو لدي ر د طل  رادطلدي  قدوهل،ل ذيمل  لدألرو  لديرميدصلديت لت  لام ي ولر  لديتاة ذ

ل4ل.  للل    تلث ورقتل دي  اقوه

                                                 
تعزيةةةةز آليةةةةات الديمقراطيةةةةة التشةةةةاركية فةةةةي نيةةةةام الجماعةةةةات المحليةةةةة علةةةةك ضةةةةوي مصةةةة حات : دياددددواطليردددد لل  ددددا-1

ل .9،لص،لدي  دلط،ل ورعتل مو ل وي طلدي  ةت23ديعاالل،ديرا  ل ديع   لدإلا واقتر  تلل،2011/2012
ل رط  لدي و ل.ل11/10:لر لدياوا  لطق لل3022،دا طلدير دال-2
 

 . و للرط  ل12/07:ر لدياوا  لطق ل18ديرواجل-3
لر لاةبلدياوا  .ل31ديرواجلل-4 
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،لر دد لق ددوت ل دد لايددطل  ددالتيدد ق لدياقراطدةقددتلديتيددوطلقت   قدددل دد  لدإل ددو لقلددطبل
ديدد   ليدداللدير تردد لردد لمددوللثيددطد   ل دد لديرقددوجلديرر قددتل تاددطم   لردد لدإلادطجل تدد ل ددقع ال

لر ددالل  اقدتلدي   دوهلتدد ل  ويتددوي ل د  لديغوقدتلرد ،لث  و قدتلتعلدبلردداللماو دتلدير ترد ل اتدول 
ل رروقتلرا  ل ريوي لدي لو .ديت   طلليةو قتيورو للرو طلل  طل االر لدير دةا  

 ددويطه لردد لت ددطمبلديريددط لير ددالل :الةةوارد  علةةك مبةةدأ علنيةةة الجلسةةات القيةةود-ثانيةةا
 دد لل11/10دي  اقددتلل،لر دد لاددصلقددوا  للادددلل طالد ددتماوءدهل  ددالدياو دداجل  اقددتلدير ددويبلث 

 1  ا ل  ل   تلرغ اتل ذيملر لل ل:لتاد للدير  بلدييع  لدي  الثرلواقتلل26/2ديرواجل
لاطد تلديرو هلديت ا  قتلي راتم   ،-
لاطد تلدير ولللديرطت ةتل ويرةوظل  الديا و لديعو .-
 ل  دداللقوددول  ددالثرلواقددتلدير  ددبلدييددع  لديدد  لل12/07لرددولاددصلقددوا  لدي  قددتللل

ل2ل:ديتاد لل  ل   تلرغ اتل  لرويت
لدي  دط لدية قعقتلل لديت ا ي  قت.-
لاطد تلرو هلديت ا  قتلي راتم   .-
 ياالاصللقوولاةبلديادوا  لل دوهل  دالتد ي لطلدقبلدي   دتلود  لدي   دوهلر د للل

طلتددذهلديراوقيددوهلقرلادددلةددطالل ليددمصله ددطل ودد ل ددوير  بل دد لرويددتلثمويدددل ر دد ل دد 
ديرتوددددر لديا ددددو لديددددادم  لل13/105لرددددولاددددصلديرط دددد  لديتاة ددددذ لطقدددد :لل3ثاددددذدطه ذيددددمل عددددال

ديار ذ  لي ر  دبلدييدع  لدي  دا ل  دالودط طجلديتد د لديرد دةا  ل وييدرهلة  دتلرداجلدي   دتل
 4ي رةوظل درتطد لديا و لديعو لي    ت.

                                                 

1-ديرواجل2/26لر لدياوا  لطق :ل10/11لرط  ل و ل.
  

 .رط  ل و لل12/07ل:ر لدياوا  لطق ل26/2لديرواج-2 
ل .ر لاةبلدياوا  لل27ديرواجل-3
ي ر  دبلدييدع  لدي  دا ل  دالديرتودر لديا دو لديدادم  لديارد ذ  لل13/105:ر لديرط   لديتاة دذ لطقد ل15تاصلديرواجل-4

،ل دد  ل دوللرد لدألرد دللديريدوطلتل دد ل لدي ر د طلدييدرهلة  دتلرداجلدي   ددت،ل  لقرلد لأل ليدمصلرد لدي ر د طل :"ل  تد ل
،لتردهلةول دتلديةدطالرد لقو دتلر وبل وي  طلدير د لأليدغوللدير  دبديراوقيوهلل لتعل طتولل لدياقو ل   لثيوطجلر لي ا ولدي

ل ديررقةتل  و".ديراد  هل ديةووءدهل
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 ددد ل   قددددل  اددددلرددد لردددللطلدددقبلدي   دددتلةدددطالل ليدددمصلرددد لدي   دددتلثذدلت ددد  للل
،ل دي دا لرد لذيدملتد لودرو لديردلل د لدي د طلدير د لي    دتل ويا و لديعو لي    دتدإلمولل

   ل  لموللر لدية وال للللا د لدإل  وى.
ث للاددددل دددد لدي دقدددد لديعر ددد لا ددددال دددد لديغويدددد لهقدددو لت ددددطمبلدياقراطدةقددددتلديتيددددوطلقتللل

طلرقددو لرددللديردد ة ل دد لرودد لمويددتل دد لدير ددويبلدي  اقددتلديتدد ل لت ددطبل دد للم ددطلردد لدأل
،للرددولتيدد الهقددو ل  ددولللدإل ددو ،لثذلل لله  قددتلردداد  هلدير  ددبلدييددع  لدي  ددا لدي   ددوه

ل.    الا طجلدير  بلدييع  لدي  ا تي الهقو لدإل واوهلديت لتاطل
لرولل لداعاد لدياو وهلديرولرتلي    وهل نمطل   ول  الهقو لدير دةا  ،لثذل ل اللل

ديودددط طمتلرتدددالتدددتوء لرددد لدييدددط  لديراو ددد تليعاددداللرددد لتددد   طلقو دددوهلر  ددد جل لدددللدي  دددولل
 دي   وه،ل ت لقور لرو طلل  طل االر لدير دةا  .

تعداليدةو قتلدإلادطجلرد ل تدعيم مبدأ الشفافية علك مستول الجماعات اإلقليميةة:-ثالثا
ردالللتد لديطلدول لدأل و دقتلديتد لتاد  ل قتليترا للدياقراطدةقتلدإلادطمتديا ول لدأل و     دول،ل د 

دلدطل،لر د ل دذيهلدي  لتا  اقتلدياولرتل  الر داللدي دطمتدإلادطجلديرا متلرتالترللررللدإلادطجلدي
،لرتدددالل لديددد ع لد ت دددطلثاطدىلتدددذدلدير دددالل رمو دددتلدياو ددداجل  ددد ادلرعت دددطجل ددد لتدددذدلديرودددروط

 ددولديرددا  لي عوقددتل دد  لدإلادطجل ديردد دة للر تل131\88ديذت قددتلديتدد لتوددرات وللرلددو لديرط دد  ل
،لثردالل ردالرد ل ليدةو قتلديايدو لدإلادط ل ر تلر لديرايد طدهلديتد ليدل هلريداطدليا د داهلي

اجلمادتللت لديررو طلدأل و قتلديت لدرت هل    ولرمت دسلدي دطدر لديطلو دقتل ديرل رقدتل غقدتلث دو
،ل يرددوللددو للرددالطلي مارددتلديعر رقددتلردد لاورقددتللمددطلل،ل طالد  ت ددوديردد دة ل  ادطتدددلردد لاورقددت

رددد لديرددد دةا  لل ل لل ددد و لدية دددوالديدددذ لت دددت ل ددددلدإلادطجلهقدددو لدييدددةو قتل ددد ل وقوت دددولل دددطل
ديرتع دددلل وي قوقدددتلرددد لدية دددوال رلو رتددددلل06/01،لر ددد للدددطبلديادددوا  لطقددد لديرتعدددور   لرع دددو

 ل1.ر ر  تلدميقوهلديت لتعرلل  الترا للديت د لدإلادطجل ر اللدييةو قتل  ل وقوت و

                                                 
ل .67،لص2009/2010،للةط رتلالت طده،ل ط لدياوا  لديعو ،ل ورعتلدي  دلط،لع قة اإلدار  بالمواطن  قرتله   :ل-1
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التةةةزام اإلدار  بمشةةةراك المةةةواطنين فةةةي مدار  الشةةةسون و قتل" قايدددال ريدددة  لدييدددةلل
، م  االلتزام باتخا  كافةة اإلجةرايات اإلدار  لصالح ولحساب المواطنين العامة التي تمارسها

والتةةدابير التةةي تضةةمن تزويةةد المةةواطنين بالبيانةةات والمعلومةةات الصةةادقة عةةن كافةةة خططهةةا 
عة ن األسةباب  الواقعيةة والقانونيةة وأنشطتها وأعمالها ومشروعاتها وموازنتها ومةداوالتها وا 

جرايات مسايلة اإلدار  عن أوج  الدافعة لها قرار ، وتوضيح طرق وا  القصور أو المخالفة وا 
 1ل."حقا عاما باإلط ع والوصول  ير المكلف لمعلومات ووثائة اإلدار  كأصل عام

ل2ل: تت  اللترقتلر اللدييةو قتل  لل
ديماددتل دد  لديردد دة لقعددالر دداللدييددةو قتل رمو ددتلر مددو ل رددلليرددول ددنا لثيقدددلردد لترا ددلل-

لعد. دإلادطج،ل لذدلر و اتدل  الد تيو لدية وال را
قعالرامللوط ط ليعا اتلديعرللدإلادط ،لثذل  و لي ر دة لرمت دسلآيقدوهل قاد دهل-

لدتموذلدياطدطدهلدإلادطمت.
ة ادددولياو ددداجل"ردددول لقاددد  لدييدددط لث ل ددددل  ددد ليدددط ل"ل  اددددل لقرلددد لثمودددو لدإلادطجل-

،لتددددذهلدألم ددددطجلديتدددد لتردددداالردددداللثذدللواددددهللايددددةت ولمووددددعتلي يددددةو قتميقددددوهلدير ددددوءيتلث ل
ل.ةو اتلت ملدألايةتلير اللدييط قتر

،لذيدملل للدللردولا لد تيدولل د  لدإلادطجل ديرد دة    الر اللدييةو قتلر داللرد لر دو-
لت له طليةو ل  نا لرترولثيالدوةطد لد تيولل   لديةط   .

،ل لديودددرواتلديعا قدددتليراددد  لدإلا دددو ،لتتررددد طلييدددويقيدددلللدير ددداللودددرواتلي رددد دة -
لقةقتلت   طلدإلادطجل آيقوهلديةع ل  لرويتلديمة .ترلادلر لل لقع  لل

لقرل لت طمبل قو قتلد اةتوحل  الدإلادطجل  ل لليةو قتلديايو لدإلادط .-
تدد لردد لدير دد للدإلادطمددتل دد ل ددللل رددتل عويقددتلديايددو لديعردد ر ل دد لثةددوطللموققددوهل-

لدإلادطجلديرا مت.

                                                 
ل .68،لصل و لرط  لل،ع قة اإلدار  بالمواطن  قرتله   :لل-1
ل .70،لصلديرط  لاة د-2
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   قدل   لر اللدييةو قتلقعدالر د ليدذدلل ةدوهلديريدط لرلوادتلر ردتل د للدللرد لقدوا  للل
لذيمل قرول   :،ل  اتةط لثيال12/07 قوا  لدي  قتلل11/10لدي  اقت

تعت طلد  تيوطجللطودقتليد  تلي اادو ل ديرد دطلدير دترطل د  ل االستشار  العمومية:-1
،ل   لتعت طللادجليترا للدياقراطدةقدتلتموذلدياطدطدهملتن ءل  ل ر قتلددإلادطجل دير دةا  ل قيطل

ديرددد دةا  لر ددددن يقتل ددد لديادددطدطدهلدإلادطمدددتل د   دددو  ولدييدددط قتلديودددط طمتلرددد لمدددوللترر دددلل
ل11/10  الر ت للدي رو وهلدإلق قرقتللط د ولقدوا  لدي  اقدتل،لتذهلد  تيوطجلديريوطلتل   و

 ل1:لت   طلديين  لدي  اقتل  ط ل   لا      ل و دلديموي لديرتع لل ريوطلتلدير دةا  ل  ل
ردد لقددوا  لل13 رددواجلد  تيددوطجلديتدد لقادد  ل رروط ددت ولدير  ددبلدييددع  لدي  ددا ل  اددولي-
،لر  ليدلثرلواقتلد  تعواتل يةتلد تيوطمتل للليميدقتلرر قدتل  لدللم  دطل11/10دي  اقتل

أل ردوللدير  دبلل ل د لل ردولل لررملل رعقتلرر قتلرعتراجلقوا ادول غقدتلتاداق لر دوترتلرة داجل
،ل ويريددددوطلتل دددد لتددددذهلديرويددددتلراتيددددطجل  دددداليددددمل رلدددد لديرددددنتوهلديتدددد لقرت   ا ددددوي وادددددل ذ

دأليموصلديذ  لقرت    لم طجلقرل لل لق دتة الرا دولدير  دبلدييدع  لدي  دا لألا دولقرلد لل ل
لتاا لثوو تلا  قتل  الل روي  .

صلدير  دبلدييدع  لدي  دا ل تد لرد للرولديا  لديموا لر لد  تيوطجل   لر لدمتيو-
ديتدددد للقددددطهل  ددددالل ل تمددددذلل11/2 ايددددهل    ددددولديرددددواجلل11/10ر ددددت ادهلقددددوا  لدي  اقددددتل

دير  دددبلدييدددع  لدي  دددا للو دددتلديتددداد  طلديو ردددتل و تيدددوطجلديرددد دةا  لرددد للمقدددوطدهل ل ي قدددوهل
لديت  لتل ديتارقتلد قتيواقتل ديماو قت.

ر ودددد  لد  تيددددوطجلر دددد لاددددصل  ددددالثرلواقددددتلل12/07لرددددولتاددددو للقددددوا  لدي  قددددتللل
د تعواتلدي  و ل   ليمصلر لي ادلتاداق لرع  ردوهلرة داجلأليدغوللدي  ادتل رلد لرنتوتددلل ل

ل2.م طتد

                                                 
لنيةةةةام الجماعةةةةات المحليةةةةة علةةةةك ضةةةةوي مصةةةة حات تعزيةةةةز آليةةةةات الديمقراطيةةةةة التشةةةةاركية فةةةةي:لدياددددواطليردددد لل  ددددا-1

  .10رط  ل و ل،لصلل،2011/2012

ل و ل.لرط  ل12/07:ر لدياوا  لطق ل36ديرواجل-2
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هددطدطللث لتااقددتلد  تيددوطجل  ددالر ددت للدي رو ددوهلدإلق قرقددتلت ددتعر  ولدي  دلددطل  ددالل
  ددداللط لدي دقددد لألا دددولل،لقرلددد لل لتم دددهلا و ت دددولث لت  ددداهديعا دددالرددد لديدددا للدأل ط بقدددت

 ددتعة ليريددوطلتلديردد دةا  ل عددادلآمددطل ير رددوللدإلادطمددتل عويقددتل ريددط  قتلل مددطلت ددوت ل دد ل
 1.لط  لر وا لدياقراطدةقتل  الدير ت للديرر  

،لءليدددل  لقةتادددالدياددد جلدإلي درقدددتليدددد اورددد لل لد  تيدددوطجلديعر رقدددتلت ادددالر دددطالث دددطدل
 دي  قدددوهل لت  ددد لثيقددددل  لت دددتع  ل  يدددرو لديم دددطجل ديت طبدددتلر ددد لا دددالل لله ددد لدي  ددداقوهل

ل. طدت  لرول ات ل  قدل  ءلديت   طدألرطلديذ ل نا لثيال ا لد  تةواجل م
ط ع علك مستخرجات مداوالت المجالس الشعبية المحليةة حة المواطنين في اال-2

 والقرارات البلدية:
 ت المجالس الشعبية المحلية:حة مط ع المواطنين علك مستخرجات مداوال-أ
بلدييدع قتلتة طهلدإل طدءدهلديمويتل رللثةو لديرد دةا  ل  دالرداد  هلدير دوي  

رادددللادددلل89د تددط ل دد لديرددواجلل67/24،لر دد لا ددالل لقددوا  لدي  اقددتلديرر قددتلراددذلد  ددتاول
 ديريد للةو ل  الديراد  هلدي  اقتلتطد لدي  اقتلثذدلطه ل  لذدملد لقرللي لل و  ل  
ل.  الاةاتدل  الا متلرا و

قرددد  ل ددد لادلدددطجلي ددد لتدددذدلديادددوا  لريدددطلرروط دددتلتدددذدلديردددلل  دددالدأليدددموصلديرالل
،لمد لث لتدذدلديرداد  هلا  لديادطدطدهلدي  اقدتلةو ل مص،لر  لل لرللد دي  اقتلا  له طت 

 داعدداد لل  درددللرمددللدألرقددتدأل دد   ليدد لقعددط لتة قاددوهل دد لدي دقدد لديعر دد لآاددذدمل  دد  ل دداجل
لدي قو قتل دياوا اقتلياللديراتم   ل دير دةا  ل  الرالدي  دء.ديماتل

رادددليت ددر لي ددلليددمصل دد دءللددو لل22 ددوءهلديرددواجلل90/08:لدياددوا  لطقدد ل  دد لل
،لرد ل  الديرداد  هل ديادطدطدهلدي  اقدت،لل لقة  لعا قولر لتطد لدي  اقتلل لموط  وة قعقولل لر

 مدوللله دطلد  درقتلديتد ل لقر د ولد  دتماوءلديد دطال د لديردواجلل لدي ع ل    لرة   لتدذهلدي

                                                 
  .11رط  ل و ل،لص:لدياواطلير لل  ا-1
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دير ددولللد اودد وةقتل ر ددولللدألردد ل ديرطد ددوهل دإلريددوءدهل ديرمةةددوهل دير  داقددوهلل19
لل1 دييةاوهل ديعا ال...ديخل

 اددددصل  دددداللادددددل  رلددددو للددددلليددددمصلدإلةددددو ل  ددددالل11/10  ددددوءلقددددوا  لدي  اقددددتل
،للردولقرلد لي دللرد ليددل  لدي  ا ،ل لذيملديادطدطدهلدي  اقدتوهلراد  هلدير  بلدييعر تمط 

لل2.لري رتلديري لل  الا متلر لتذهلديراد  هل دياطدطده
رادلر  لل اهل  داللاددلقردللي دللل32  لديرواجلل12/07لرول وءل  لقوا  لدي  قتل

يمصليدلري رتلل لقة  ل  ل   لديرلو ل  الررووطلراد  هلدير  بلدييدع  لديد  ل ل
لل3.لل لقريلل  الا متللور تلل ل  لقتلرا ول  الاةاتد ل

ديرتودددر لديا دددو لديددددادم  لل13/105:لديرط ددد  لديتاة دددذ لطقدددد لردددد ل28 ة ادددولي ردددواجل
ل4ل   لديراد يتلتتور لديعاويطلديتويقت:ديار ذ  لي ر  بلدييع  لدي  ا ل

ل،ا  لديا طج-
ل،توطمخلدي   تل ت ق ت و-
لد  لطلقبلدي   ت،-
ل،وطم ل ديررم   ل  لويتل ديغول   دأل ووءلديرو اال-
للرواتلدي   ت،-
ل، ا للدأل رول-
ل،دي ط  لديررقةتل ديا د  -
ل،لقطدطلدير  بل اتول لديتي مه-
 ت قق لل ووءلدير  ب.-

                                                 
ل .23ص،ل2018،ل،لدي  دلط12،لديعاالر  تل ر  ،لمبدأ الديمقراطية التشاركية في نيام البلدية الجزائر    الغلا ح:ل-1
ل و ل.رط  لل11/10:ر لدياوا  لطق ل14ديرواجل-2
ل و ل.رط  لل12/07:ر لدياوا  لطق ل32دا طلديرواجل-3
ل،لرط  ل و ل.13/105ل:ر لديرط   لديتاة ذ لطق ل28رواجلدي-4
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   قدددل دد  لديريددط لل ةددالديرددللي ددللردد دة لل لقة دد ل  ددالردداد  هلدير ددويبلدييددع قتل
،ل تذدلقلطبلر الليةو قتلدإلادطجل تاطم لدير دة لرا دو،لثذدللواهليدلري رتل  لذيملرر قتدي

 ت طم ولي اقراطدةقتلديتيوطلقت.
ادددصلل،ل ادددا وإلودددو تلثيدددالقدددوا  لدي  اقدددت :طلةةةب االطةةة ع علةةةك القةةةرارات البلديةةةة-ب

ثةدو لديرتودر لديعوقدتل د  لدإلادطجل ديرد دة ل  دالثرلواقدتلل88/131ديرط   لديتاة ذ لطقد ل
دير دةا  ل  الدي موللل ديرع  ردوهلدإلادطمدتلرد لرطد دوجللرلدو لديتا دق لديرعرد لل ددل د لر دولل

ردد لل02ايددهلديرددواجلل،للرددول1ديرع  رددوهلديررة  ددتل ديرع  رددوهلديتدد لقرر  ددولدي ددطلدير ادد 
 هلةدددددو ل  دددددالر دددددتمط وهلرددددداد لديررددددداالي قةقدددددوهلد ل16/190:لديرط ددددد  لديتاة دددددذ لطقددددد 

:" يتخةة  المجلةةس الشةةعبي البلةةد  كةةل التةةدابير الراميةةة ملةةك دي  ددا ل  ددالل دير  ددبلدييددع  ل
تسةةهيل معةة م المةةواطنين حةةول تسةةيير الشةةسون المحليةةة ، وفةةي هةة ا اإلطةةار يجةةب علةةك 
المجلس الشعبي البلد  استعمال وتطةوير كةل الةدعائم الرقميةة الم ئمةة قصةد ضةمان نشةر 

 2.وتبليغ القرارات البلدية "
لل3:  لل وهل ع لد  تماوءدهلدي مولللديرتع اتل رول    ل طالديرط لل
لديرو هلديت ا  قت،-
لدير وللديرطت ةتل ويرةوظل  الديا و لديعو ،-
لدياطدطدهلدي  اقتلذدهلديةو  لديةطا ،-
ل  طلدإل طدءدهلدياوولقت.-

 لثيددالطلددقبلدير  ددبلدييددع  لةددو ل  ددالدياددطدطدهلدي  اقددتل ر  دد لة دد لقاددا مددت لد 
،لا  لل لت طمطلل لترا الير  و ،للرول   لل لقراال د لدية د لديعاويدطلدأل و دقتلدي  ا 

لديت لترل لر لترا الدي مقاتلل لدي مولللديرة   ت.

                                                 
ل و ل.لديرا  ليعوقتلدإلادطجل وير دة ،لرط  ل88/133:ر لديرط   لديتاة ذ لطق ل10رواجلدي-1
ديرردددداالي قةقددددوهلدإلةددددو ل  ددددالل،2016  ا دددد لل30ل:ديرددددنطفل دددد ل16/190ديتاة ددددذ لطقدددد :لردددد لديرط دددد  لل02ديرددددواجل-2

  .2016  ي  لل12،لدييواطجل توطمخل41دييع  لدي  ا ل دياطدطدهلدي  اقت،لىلطلىلىلديعاالر تمط وهلراد  هلدير  بل

لر لاةبلديرط   .ل03ديرواجل-3 
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هل اقدت،لتدت لر دو اتدل   لرويتل   ليور لدية  ل  الترا الدي مولللل لديرع  رو
ادددددل ويا دددد تلديرعادددد ل  ا د،لر دددد ل  دددد لل ل توددددر لدية دددد ل  ددددالد دددد ل يادددد لي ددددذدلديغددددط 

 تددت لرعوي ددتلل1ليريددموصلدية قع دد  ل ديت ددرقتل  ادد د لديراددطل ويا دد تليريددموصلديرعادد م  
ل2:لة  لد ةو ل  الدياطدطدهلدإلادطمتلر  لدم وللديتويقت

ل  لاةبلدي   ل ويا  تلي اطدطدهلدي  اقتلي  اتلدي وطمت،-
لقل ا ده،10لقللر ل يطلبقللقو ل ويا  تلي اطدطدهلدي  اقتلديرنطمتل  ل3  لمومتلب-
لقل ا ده.10قللقو ل ويا  تلي اطدطدهلدي  اقتلديرنطمتلأل مطلر ل يطلب5  لمر تلب-

دهل،ل م دد لل ل دت لادمددللديراددطل  ددالديادطدطدهلدي  اقددتل  ادددلر دوا لردول ويا دد تليوةدو ل
قرمددللل  ل3لر  دد دل وي  ددولللإل ددواجلديا ددخل وددوء،ل مميددصلديتو عددتلي   اقددتل رودد طلديرعادد 
 ةو ل    و. لدألطي سل ولاوللرو لديرلل  لد ث اد لدياطدطدهلدي  اقتلديرة   تل 

:لياددددالل ددددو لديرط دددد  لطقدددد  :ول علةةةةك نسةةةةخة مةةةةن القةةةةرارات البلديةةةةةطلةةةةب الحصةةةة-ج
قدتلر لدياطدطدهلدي  اي لليمصلذ لري رتلديري لل  الا متللور تلل ل  لقتلل16/190

،ل  لدية دد لدي دد  ل  دداالا ددخلدي مددولل  دد لل ل  ددل،للرددو اددوءدل  ددالة دد لمةدد ل   ددالاةاتددد
،ل  ددال   ددول دلديمويددت  دد لرويددتلديوددط طجلقرلدد لل ل ددطمصليددور لدية دد ل  ا ددو لا ددخل

تطد لت قدو لدي د  ل د ل،ل  دا لديدياطدطدهلدي  اقتلديذ لقلد  لر وادوةو ل  الد لبلة  لد 
 لدي  اقدتل ترداال د ل،للرولريوطمسلديا خلدي ور تلل لدي  لقتلرد لةدط لريدويةو ة  لد 

 .مللراد يتةطل
ذدللددو لث ددواجلا ددخلدياددطدطدهلدي  ،ل  دد  لط دد ل اقددتل ت دد  ل دد لثتددو لرةدد لدي مددولل د 

ت د ق لا دمتللور ددتلل ل  لقدتلردد لتدذهلدياددطدطدهللردولر دطل  دداليدور لدية دد ل د لدإلةددو ل
 تدد للرددطلل، لايددطتولألهددطد لا ولقددتلل لت وطمددتل لث ددواجلا ددخلدياددطدطدهلدي  اقددتلديتيدد  طل  ددولل

لراةا لتاتوقدلديري رتلديعورت.
                                                 

ل.رط  ل و لل16/190ديتاة ذ لطق :لديرط   للر ل04دا طلديرواجل-1
لر لاةبلديرط   .ل05دا طلديرواجل-2
لديرط   .لاةبلر ل06ديرواجل-3
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،ل   دددرلقدددطدطلديادددطدطدهلدي  اقدددتلل لث دددواجلا دددم و  ددد لرويدددتلط ددد لة ددد لد ةدددو ل  دددال
ودد  لةعددد لديددط  لي رعادد لل لديرعا دد  ل ر  ددد لرلتدد  لرع ددلل قرلدد لل لقلددد  لديددط  لر ل

رتدددالقادددسلديةدددو  ل  ددددال،ل ر ددداول عدددللديريددددط لدي  دلدددط لذيدددملة ادددولي تيدددطم لديرعرددد لل دددد
،ل ردد لمرددتلق دد لل  قدددلدي يدد ىلط دد لة دد لد ةددو لل لث ددواجلديا ددخلدأل دد و لديراقاددتل طدء

ل1.لي اووءلدإلادط ليرمويرتلقطدطلديط  
  الفرع الثاني

 المجتم  المدني ودوره في تفعيل الديمقراطية التشاركية
 .علك مستول الجماعات اإلقليمية 

ر قدددتلدتمددوذلديادددطدطدهلديردد دةا  ل دد ل توددر لدياقراطدةقددتلديتيدددوطلقتلر ددوترتل ريدددوطلتل
،ل يتةع دددللتدددذهلديريدددوطلتل  دددالرددد لتع مددد لا طلدير ترددد لديرددداا ل ددد لت اددد لةدددطحلديتددد لت ر ددد 

 دايددغو هلديردد دةا  ل دير ددوترتل دد ل دد لديادد دا  لديرددنةطجليرقددوت  لردد لمددوللط دد لدي قو ددتل
لديعورتل ت   اتول  اللط لدي دق .

دير ترد لديرداا للتعطمدسي د لتدذدلديعايدطللاتةدط ل د  ل مفهوم المجتم  المدني:-أوال
 : ميوليدللرول   

قعددالدير تردد لديردداا ل و ددللل و دد لي ا دد  ل وأل رددولل تعريةةف المجتمةة  المةةدني:-1
رو قدوهلل،لمي يول عدالل لت  دالا طهل د لرعط دتي ر دة د  ترو قتلديرر قتل ت   الديةو  قتل

،لا ددددطدل رت و دددددل  دقدددد لديردددد دة ل قاطتدددددلديةعويددددتل  ددددالرتو عددددتل رتة  ددددوهلدير تردددد لديرر دددد 
،ل ر ددوترتلدير تردد لديردداا لديتار قددتلديتدد لترددللريددو للدير تردد  يددقوهتل تاة ددذلدير ددواطدهل

،ل ا دد لديتددا  طلديعاوادد للي ردد دطالتردد ل اوددوقوهلديتدد لتاتددط لردد ل دقعددددي ورددتل دد لتما ددسلدير 
  طمتلدأل مدددطليرر قدددتلرددد لمدددوللث  دددوطلدألاردددو لديت ددد ديريدددوطم لديتار قدددتل ددد لثادطجلدييدددن  لد

،ل قعددط لدي وردد لدي  دلددط لالتدد طللرراددال طقدد  لدير تردد لديردداا ل  ددالتةوددقوليدداللديردد دة 
، النشطة والمبادر  والمستقلة والهادفة ملةك لجمعيات والوييفية و ير السياسية:" مجمل الاد

                                                 
 212 و ل،لص،لرط  ل11/10الديمقراطية التشاركية رافعة التنمية المحلية قراي  في قانون البلدية رقم::لا دلليي  -1
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المنيمةات "لقعدط ل  ادد: ل 1"للجتمعاتتحقية الصالح العام في مجتم  معين أو عدد من الم
الجمعيةات األهليةة بنةوع مةن الخدمةة فةي المجتمة  مثةل:  ، والتةي تقةومالمستقلة عةن الدولةة
 ل2ل."معارضة لهيمنة الدولة عن المجتم والخيرية والتي هي 

مجموعةة مةن التنييمةات التطوعيةة الحةر  التةي   ط دل عالديا  لث طدتق ل  داللادد:ل"للل
 ، ملتزمة في  لك بقيم ومعةاييرهاالعام بين األسر  والدولة لتحقية مصالح أفرادتمأل المجال 

 ل3."االحترام والتراضي والتسامح واإلدار  السلمية للتنوع والخ ف
لل4:ل ت ر للترقتلدير تر لديراا ل  لتا  طلديي  لديرر  ل قرول   

يدغو هل تاو در  لاةدبلد اقعت دطلدإلةدوطلدألا د ليترم دلليدطدل لل  دطجلرد لديرد دةا  ل-
،ل ق دددتةقع  لرددد لمويددددلديريدددوطلتل ددد ليدددقوهتلديادددطدطدهلديرتع ادددتلديرتع ادددتل رقدددوت  لدي  رقدددت
دير ترد لديرداا لل لريدوطلتل تاة ذتولر  ل طللريةةالديراويدقة ل"ل ت   طلديي  لديرر  ل

لترولرعو".ل،لل يقوهتلدياطدطلل ل  لرطر تلتاة ذه  ليا لدياطدطلديعر ر لقالت   للماوءل
ق ددددتةق لدير تردددد لديردددداا لرروط ددددتلديوددددغ ل  ددددالدي  ددددوهلديط ددددرقتل ويااددددال ديطقو ددددتل-

ة دل:ل"  دال،لقاد للدي  دقبلت ل يد  لديعرد ر ل  دالدير دت للديرر د يورو ليةو قتلت د  طتولي
،لتدذهلديعد  لديةوريدتليق دهل د للر ر  دتلرتعدااجلرد لدي رعقدوهلر ل   ل وريتل ر دتا ت

،ل تد لديودط طجلديو ردتليدا  لدياقراطدةقدتلاوتل دياولرتل  الديتا ق لديذدت قديرااقتلديادلرتلدي
ل". رطدق ت ول ترا للهوقوت ول  لثيطدملديا  تلدأل  طلر لدير تر ل  لرن  وهلديا يتل

ث لتةع دددللا طلدير ترددد لديرددداا ل تدددق لي  ددد ةوهلديرر قدددتلثةدددوطدلرولردددولي رددد دطل ردددلل-
لق وت ل  لا  لديماتل  ا ول ب  لدير دةا  .ديريو للدي  رقتلي ر دة ل يللل

                                                 
،لديعدداالدير  ددتلدي  دلطمددتليرردد ل ديتارقددت،لالتشةةاركية فةةي عمةةل اإلدار  المحليةةةآليةةات تفعيةةل الديمقراطيةةة :لاقبل دد لردداج ددو-1

  .293صلل2017،ل1ل ورعتل وتاتل،10

ل.42صل،1998،لادطلت  اوللي ايط،لديرغط ،ل1،ل المجتم  المدني تساسالت وآفاقرررال و الدي و ط :ل-2
ل.242،لصل1991م ا  لي اطد وهلدإلا واقت،لدياوتطج،لل لد  ل،لرطلتأم ت في مسألة األقلياتطدتق :ل عالديا  لث -3
ر  تلا دوتطل،ل-دراسة حالتي الجزائر والم:رب–دور المجتم  المدني في تكريس الديمقراطية التشاركية :لدألر  ل  قاوه-4

  .245،لص2017لدي  دلط،ل، طق ت،ل ورعتلقويا لرطبوحل17،لديعاالدي قو تل دياوا  ل
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ث لريددوطلتلديردد دةا  ل دد لتددا  طلدييدد  لديعددو لردد لمددوللدي رعقددوهل ددنا لثيددالت رقدد ل-
،ل تودددر ا ول ددد لقدددوهلديراو ددد تلي ت ةدددلل وايدددغو ت  ديةوقدددوهل ت دددواللدمطدءلي  يددد للثيدددالدمي

 د لريدوطمع ول رمةةوت دول،ليت  داتولتا قردوهل ت  قغ دولي   دوهلديط درقترةوي لتت ةللتدذهلدي
ل،لررول  عللتذهلديرمةةوهلداعلو وليراتطروهلدير دةا  ل طه وت  ل تر ال ا  ي  .ديتار قت
 دوطهلث لريوطلتلدير ترد لديرداا لتعت دطليدطةولل و دقولإلط دوءلق د دالديرلد لديطديدال و ت-

ل،لدير تر لديراا .لراللةطد لديرل لديطديال ت :لديرل رت،لدياةو لديموص
 ل1:لتترمللميولصلدير تر لديراا ل قرول    :ئا المجتم  المدنيخصا-2
ل،ل  قة . ااطتدل  الديت  سلموم لدأل عوا،ل را ،ل     تر  لدير تر لديراا ل-
ديرن  دددتل تعددداالت لوت دددول تر ددد ل ويتعادددالل لتعددداالدير دددت قوهلديطل دددقتل دأل اقدددتلادمدددلل-
ل داتيوطتولدي غطد  ل  الاةو ل د  .،لدم  و،ل   الر ت قوهلتطد قتلاديتا قرقت
لديت وابلل لداعاد لدييطد وهلادمللديرن  ت.ل-
لد تاوللتا قروهلدير تر لديراا ل  لدي  ةت.-
لرطمتلد اورو لثيالتا قروهلدير تر لديراا .-
لديتاو بل وي  ولللدي  رقت.-

الجماعةات دور المجتم  المدني في مرساي الديمقراطية التشاركية علةك مسةتول -ثانيا
  ط لا طلدير ترد لديرداا لليدطممل ع د لرد لدي رو دوهلدإلق قرقدتل لمةد جليت  د ال اإلقليمية:

 :دياقراطدةقتلديتيوطلقتل قرول   
 مت  دالذيدملرد ل ةختيار القيادات األجدر بحسن مدار  وتسيير الجماعةات اإلقليميةا-1

د  ترو قددددتل غقددددتلتدددد   ت  لديتدددد لتادددد  ل  ددددولرمت ددددسلديةلددددوهلمددددوللررددددوهلديت  قددددتل ديتع لددددتل
،للرددول دد طل دددلثادطجلدي رو ددوهلدإلق قرقددت تر ق دد  ل وير ددن يقتل متقددوطلديةددوق لدألرمددللديددذ لق

،لتذدلر ل  تل ر ل  تللمطللتعردلل  دالورو ل ا دتتلديعر قتلد اتمو قتلي ولا طلل  طل  

                                                 
ر  تلدي ر  ل دياطد وهلدياوا اقتل،ل(2016-2011المدني واإلص حات السياسية في الجزائر )المجتم  :ل ع ا لرر اج-1

  .149،لصل،لدي  دلط10،لديعاال دي قو قت
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و لديط دددرقتل،ل رتو عدددتلتعوردددلل  دددولللدإل ددددي ادددوءدهل ديت رعدددوهلد اتمو قدددتلروددد طلرمت دددس
 .الدير ت قوهلديرر قتل راللرقواتو ديمويتلر لرمت سلديرتطير  ل ديا للدي قو قتل  

لرددولتعرددللرطلددوهلدير تردد لديردداا ل  ددالرطدق ددتل رددللدي  ددوهلديريددط تل  ددالديعر قددوهل
،ل ت دددترطل لرعددد  ر بدددلل ثيدددالل لدت دددوهل قو ددد لد اتمو قدددتلديرر قدددتلودددرواوليعدددا لدارقو تدددول

دير تردد لديردداا ل دد لديعر قددتلد اتمو قددتلثيددالهوقددتليددا طلاتددول لد اتمو ددوهلريددوطلتلرطلددوهل
لل1.ل د  و لدياولرتلديةول جل و اتمو وهل ديت لي ولديرلل  لت ي لثادطجلدير ويبلديرر قت

المساهمة في العملية التنمويةة علةك مسةتول الجماعةات دور المجتم  المدني في -2
ر قددتلت ددالل وقددتل ا دداجلتن ددبل  دداليددطد تلراقاقددتل دد  ل عددالتيددل للدير ددويبلدير اإلقليميةةة:

،ل  روالتذهلديعوقتلديطتدو لديتارد  لأل لله د لديت دوط ل تر لديراا ل دي رو وهلدإلق قرقتدير
ل لا ددددوحلدي رو ددددوهلدإلق قرقددددتل دددد لثادطجلدييدددد  لديرر دددد ل ديا دددد  ل ويعر قددددتلديراوطبددددتلل دددداهل

،لر د لتتود لرعدوي لتدذهل ل دي رو وهلدإلق قرقت تر لديرااديتار قتلت لطت  لدييطد تل   لدير
دييطد تلر لموللد دتا وءلر د ط لدي رعقدوهل ررم د لديرد دةا  ليرود طلرداد  هلدير دويبل
ديراتم دددتلرر قدددول ديرتع ادددتلل و دددول ويراةعدددتلديعوردددت،ل تدددذدلديتدددامللرددد لق دددللرطلدددوهلدير ترددد ل

  و ت وطت لدألقط لثيالدير دة .،ل  ويتوي لدقتطدحلر  للايغو ت  ديراا لق  لل ر قتلةطحلد
،ل ةدت لدأل د د للردو ل  ل مدولللط درقتلتدامللودر لدي داد ل تت لتط رتلتذهلدي اوءدهللل

 قعددد  لل،قاددد  لديعوقدددتلرددد لدير دددويبلديرر قدددترطلدددوهلدير ترددد لديرددداا ليروددد طلديرددداد  هل
ديتودور لل،للرولل لرطلوهلدير ترد لديرداا لتعردلل  دالت دطمبلقدق ديا   ل ويعر قتلديتار قت
،لر دد لقعرددللدير تردد لدلردد لمددوللرلو رددتلديةاددطل ديت رددق ،ل تددذادمددللدير ترعددوهلديرر قددت

ديراا ل  الثريوءل  ر لرو هلديرع  م ل ديةلوهلدأل مطل اطدل تااق لديا دل لثيدالدي رو دوهل
لل2.لدإلق قرقتلي ت ةلل  ذهلديةلوهلد  ترو قت

                                                 
،لر  دتلدي رد  لالتكريس الدستور  لمبدأ تشجي  الديمقراطية التشاركية علةك مسةتول الجماعةات المحليةة:لرطم ليعيو -1

  .120،لص،لدي  دلط11ديعاالل، دياطد وهلدياوا اقتل دي قو قت

  .202ديرط  لاة د،لص–2
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ث لد تةددو لديع ردد ل افي واالقتصةةاد :بنةةاي التكامةةل الثقةةدور المجتمةة  المةةدني فةةي -3
ءلديدذ ل ايدد لدت دوهل و  قددتلدير تردد لديرداا ل دد لدير ترعدوهل يدداالدطت وةدددلدأل  دطل دد لثرقددو

ل ل ن ددددبل،ل ل ل دددداط لديردددد دةا  ل دأل ددددطدالدياويددددة  ،ل لا طلدي رو ددددوهل دقتيددددواقوهلديددددا ل
ايددد لديةودددوءلديعدددو ل،ل ل ل ل ل ددد  طل ددداقولرددد لديريددد رتلديعوردددت،ل لتاوي دددالديتعدددو  ل ديتيدددوطم

،ل ردد لديعرددللديةدد   ل دد ل ددلل رددادهليددغ طجليت ديددللدير ترعدد ل ديددتور لديردداا  قعدد  لد
   قو وهل ورتلرو  ةتل راط  ت.

ث ل   الديتيوطمل ديتعو  ل ديمادتل ديتةو دللديرت دوالل د  لديرد دةا  ل رن  دوهلدير ترد ل
ديايددوةوهلديماو قددتل د ددتغوللر دطاتددول،لقعت ددطللرددطدلوددط طموليتطققددتل  ددوهلديا يددتديردداا ل رنل

وددددر لدي قو ددددتلد قتيددددواقتل ديريددددوطلتلديايددددةتل دددد ل دددد  للط دددد لققرددددتلديتارقددددتلديماو قددددتل دددد ل
لدير تر .

ايددوةوهلتددنا لثيددال مددواجل قرتددو لدير تردد لديردداا ل ويادداطجل  ددالتدد   طلديةددطصليرروط ددتل
 د لتدذدلدير دولل،لرمدلللدي   اليت   سلدألطياجلديماو قتلر لموللرن  وهل  رعقدوهلطدلداج

ردددداطجلديريددددط  وهلدييدددداو قتلديتا  اقددددتلديتدددد لتاةددددذتولدي رعقددددوهلديماو قددددتل ديتعو اقددددتلديرط قددددتلدي
،لر  للم تهلدياطد دوهلديا طمدتل ديت دوط لديع رقدتلل لدي يد لل وياملل  الد قتيوالدي ةا 

 دنتر لل و دول  دالثياليقغتلديت ور قدتل د  لديايدوةوهلديماو قدتل دي ودعقتلد قتيدواقتلدي  داجل
تددطد لديماددو  لديرددوا لاط ددتلديعرددللدي رعدد  ل د تترددو ل وييدداو وهلديماو قددتل دد لثةددوطلتطققددتلدي

ل. ه طلديروا 
يدددددوةوهلديماو قدددددتلترمدددددللهوي دددددولرن  دددددوهلدير ترددددد لديرددددداا لدير ادددددوهلدي  دددددقةتل ددددد  لديا

،لقتيددواقتترتل دد لقوددوقولديتارقددتلد ،لر دد لتودد لدي رعقددوهلديماو قددتلدير ددو د قتيددوالديدد ةا 
ل لدي  لددوهله ددطلديط ددرقتلديتدد لترلدد لديةددطالردد لد ددتمروطلةوقوتدددل د  اد وتدددل دد لدير ددوللديماددو  ل

ل1ل.الدي ورللي ذهلديرن  وه،لررول تة  لد  تعاد ا للديرتوحل ديرت اال  لدير تر دي

                                                 
ر  ددتل،للالديمقراطيةةة التشةةاركية ك ليةةة لتحقيةةة التنميةةة الثقافيةةة : مةةدخل فةةي دور المجتمةة  المةةدنيطودد د لر ددوا :ل-1

ل .211،210،لصل2018،ل ورعتلقويا لرطبوحل طق ت،لدي  دلط،ل2،لديعاالتر  ه
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،ل متطتد لتر   لدأل ودو ل د لدير دوللديمادو  لرولق عالدير تر لديراا لي مواجلديمط جلي
تدد   طلديةددطصليرروط ددتلايددوةوهلتددنا لثيددال مددواجل د تيددو لديريددواطل ديردد دطالديماو قددتلل اددد

،ل دايددددطد لدتترددددو لدأل ددددطدال وياوددددوقول د ددددتغوللدألطيدددداجلديماو قددددتليدددداق دياو  ددددتلي ت ت ددددلل ديت
ديرتع ادددتل ويتارقدددتلديماو قدددتل ردددولقةددد طلدقتيدددواقوهلر دددترع  ل ديريدددوطلتلديةعويدددتل ددد لد دددتمروطل

ل1.لديرواقتل ه طلديرواجل  لدير وللديماو  دير دطال
ق دوت لدير ترد للدور المجتم  المدني في الرقابة علك أعمةال المجةالس المحليةة :-4

 دوهلديرداد  هل د  ترو وردتلدي  داجلرد لمدوللرود طهليرمت دسديرداا ل د لثط دوءلرعدوي لديرل
،ل طلدييدددن  لديرر قدددتييدددةو قتل ددد لت ددد ،ل تدددذدلقعدددالا  دددولرددد لدديتددد لتعاددداتولدير دددويبلديرر قدددت

ذدلرددولطلهلر و ددول ويرددوللديعددو لل    ل  ددوادلثادطمددولل لرويقددول ددل رودد طتولقعة  ددولا طلديطق دد ل د 
طل ل   ددطليددا  ولدي  ددولللديرمت ةددتلي وددغ ل  ددالةددوق لدير  ددبلديرر دد ل ذيددمل دد لةطمددللديدد

يتةيدد للوهلدإلق قرقددت،ل تددذدلي تيددا لأل لريددل تلتعددوا لرا ددولدي رو دد  ددولللدإل ددو لديرمت ةددت
،ل رع دد لترطلددوهلدير تردد لديردداا لت ددعالثيددالديتعددوة لردد لدير ودد  ل يدد طجل ددوتطجلدية ددوا

رغو طجل  طلرعوي تل رق لي طلدية وال  الدير ت للديرر  لق للرقواتو،ل ا  لديتارقدتلرد ل
 موللت   طلققوادهلثادطمتلرر قتلتتاو  ل دي  ولسلديرا ةتل  و.

رد لمدوللدييدطد تل د  للتولل  لتا قتلرن  وهلديا يد   قدل   لي ر تر لديراا لا طل ع
ل2ل.رن  وهلديا يتل و ت وطتولدألقط لي ر دة ل دأل مطلاطدقتل رةوي دل ريوه دلدي  رقت

دور الجمعيةةات فةةي ممارسةةة الديمقراطيةةة التشةةاركية علةةك مسةةتول الجماعةةات -ثالثةةا
ريددددوطلتل دددد لت دددد  طليددددن ا  ليتدددد ة طل تع لددددتلديردددد دةا  لي لتعددددالدي رعقددددوهل وددددوء اإلقليميةةةةة:
:لرددد لديادددوا  لديعوددد  لطقددد ل02،ل قدددالادددصل    دددولديريدددط ل ذيدددمل ددد لادددصلديردددواجلديعر رقدددت

                                                 
ر  ددتل،للالديمقراطيةةة التشةةاركية ك ليةةة لتحقيةةة التنميةةة الثقافيةةة : مةةدخل فةةي دور المجتمةة  المةةدني:لطودد د لر ددوا -1

  .211،210،لصل2018لدي  دلط،ل، ورعتلقويا لرطبوحل طق تل،2،لديعاالتر  ه

رط د ل دو ل،لل، التكريس الدستور  لمبدأ تشجي  الديمقراطية التشاركية علك مسةتول الجماعةات المحليةة:لرطم ليعيو -2
  .203ص
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تعتبةةةر الجمعيةةةة فةةةي مفهةةةوم هةةة ا القةةةانون تجمةةة  : "ديرتع دددلل وي رعقدددوهل  دددالل ل12/06
 .تعاقد  لمد  محدد  أو  ير محدد  أشخاا طبيعيين و/أو معنويين علك أساس

ح اا في تسةخير معةارفهم ووسةائلهم تطوعةا ول:ةر   يةر مةربويشترك هسالي األشخ
، السةةيما فةةي المجةةال المهنةةي واالجتمةةاعي والعلمةةي مةةن أجةةل ترقيةةة األنشةةطة وتشةةجيعها

 .رياضي والبيئي والخير  واإلنسانيوالديني والتربو  والثقافي وال
تسةةميتها عةةن الع قةةة بهةة ا يجةةب أن يحةةدد موضةةوع الجمعيةةة بدقةةة ويجةةب أن تعبةةر 

 .موضوعال
، يجةةب أن ينةةدرج موضةةوع نشةةاطاتها وأهةةدافها ضةةمن الصةةالح العةةام وأن ال  يةةر أنةة 

يكةةةون مخالفةةةا للثوابةةةت والقةةةيم الوطنيةةةة والنيةةةام العةةةام واقداب العامةةةة وأحكةةةام القةةةوانين 
 1 والتنييمات المعمول بها".

ل ذيددمي  رعقددوهلا دداهلليددوطل ةطماددتله ددطلر ويددطجلل11/10  ددويط   لثيددالقددوا  لدي  اقددتل
ل2ردللريدو    ل تر د  ل دط  لرعقيدت  ترة د لديرد دةا  ل ردم  ل  دالديريدوطلتليلر لمدول

،ل  دد لتعرددللعددولل دد لت دد  طلدي رو ددوهلدإلق قرقددت   قدددل دد  لدي رعقددوهلت ددوت ل يددلللل  ددطل  
ل.ت   طلديين  لديعر رقتلي ر دةا    التي ق لدير واطدهلديرر قتلر لموللر وترت ول  ل

 دد لل11/10دي رعقددوهلردد للادءلر ور ددول ت دد  طتول اددالاددصلقددوا  لدي  اقددتل رتددالتددترل ل
:" تشةةج  البلديةةة وتةةدعم كةل نشةةام أو مسةةاهمة أو مبةةادر  فرديةةة أو   دالل ل175/2ديردواجل

ل3 جماعية تهدف ملك منجاز مشاري   ات منفعة عامة".

                                                 
ل2،لديرتع ددلل وي رعقددوه،لىلطلىلى،لديعدداال01/2012/ل12: ديرددنطفل ددل12/06ردد لدياددوا  لديعودد  لطقدد :لل02ديرددواجل-1

  .15/01/2012:لدييواطجل توطمخ

:"لقيدالترا دلللتداد لدياقراطدةقدتلديرر قدتل د لثةدوطلديرتع لل وي  اقدتل  داللاددل11/10ر لدياوا  لطق :ل12تاصلديرواجل-2
،لق دد طلدير  ددبلدييددع  لدي  ددا ل  ددال ودد لثةددوطلرولدد لي ر ددواطدهلديرر قددتلل ددوهل11لديت دد  طلدي دد دط لديرددذل طل دد لديرددواج

.ل ددت لتا ددق لتددذدل قتلريددو    ل تر دد  ل ددط  لرعقيددت  ديتدد لت ددا لثيددالترة دد لديردد دةا  ل رددم  ل  ددالديريددوطلتل دد لت دد
  ." لل  رودإلةوطلة اولي تيطم ل ديتا ق لديرعر

ل. و لرط  لل11/10:ر لدياوا  لطق ل175/2ديرواجل-3 
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ت ل،لر دددد لق ددددو ل دددد لقددددوا  لدي  قددددتل  ددددالدي رعقددددوه تددددا قرولي ددددذدل اددددالاددددصلديريددددطللل
دير  ددبلدييددع  لديدد  ل ل دد لثايددوءلدي قو ددللدياو اقددتل ديماو قددتل ديطمووددقتل ديتط   قددتل ديمويددتل
 وييدد و ل رروقددتلديتددطد لديتددوطمم ل ديرةددوظل  قدددل ذيددمل ويتيددو طلردد لدي  دداقوهل لددللدي  لدددوهل

،ل قادددا ل رعقدددوهلديتددد لتايددد ل ددد لتدددذدلدير ددداد دألمدددطللديرل ةدددتل تطققدددتلتدددذهلديايدددوةوهلل لدي
تدل ر ددوترتدل دد ل ددطدر لديايددوةوهلديطمووددقتل ديماو قددتل ديمويددتل وييدد و .للرددولقةدد طلر ددو ا

 و تيددددوللردددد لديرن  دددددوهللددددلل رددددلل طردددد لثيددددالتطققددددتلديتددددطد لديماددددو  ل ديةادددد ل ديتددددوطمم ل
للل1.ل دي رعقوهلديرعاقتل قاتطحللللديتاد  طلديوط طمتليتار تدل ديرةوظل  قد

،لر دد لق لديردد دطالديرواقددتل ه ددطلديرواقددت دد لتع ددل م ددط لا طلريددوطلتلدي رعقددوهلديماو قددت
ق  ددطل  قددولل لد قتيددوالديتيددوطل ل ةعوي تدددل ا اورقل تدددلدياةو قددتلديرطاددتل ديرلقةددتلردد لتةدد طل

،ل لدذدلتمةدق ل تاة دذلديريدوطم لي ةعدللديتارد  لدي ادوءل دير دتاد ل قو وهلديتارقتلديماو قدتلردو  
ل دي قورقتل ديياو قت. دي طدر لديماو قتل  لدير و هلديا اقتل

رووطدهل دير ترعدوهلديتد لتعلدبل ي ياو وهلديماو قتللا دطل وط جل رو طدلرر  دل  لدي
 طدقت ددددول ليددددويت ول دددد لا دددد لد قتيددددوا،ل و ددددتمروطلدي رعقددددوهلديماو قددددتلي تددددطد لديماددددو  لرددددالل

ديماو قدتلل،ل طد ادلرد لط د دالتر مدللديادق ت لر لدير دطالد قتيواقتلدي ورت تر م دلثيالياو تل
ةددو لديريددوطم لد  ددتمروطمتل دد لدير ددوللديماددو  ل رددولق دد  ل دد لد اتددوطل ثيددالردد دالدقتيددواقتل د 

 ل2.ل ط وتقتلمويتل  لدي  اد لديت لترت مللطياجل دمطجل    طجل  لديتطد لديماو  لديرتا  
  ددويطه لردد ل  دد ال دداالتولددللردد لدي رعقددوهلذدهلدألتدداد لديرمت ةددتلثيددالل لر ددوترت ول

،لدية قعد ،ل د لرنيدطدهلدياقراطدةقدتررا اجلي غوقتل ذيملطد د لثيدالديتد م طلدي د   له دطلت اال
،ل ذيدددملطهددد لتا قردددوهل ةاقدددتق  دددالر دددت للتا قردددوهلدير ترددد لديرددداا لبااو دددوهل  رعقدددوهل ل

،ل،لراو دددللايدددوةوت ولديراو ددد وت  لديردددوي لديعيددد دل ل ه دددطلديعاواددد ديت ددد قوهلدإلادطمدددتل ديدددا 
،ل ي دد لذيددمليدد ل  ع  ددول رادد لل دد لدييددطد وهل ديت عقددتلديرويقددتل دي ةاقددتوقعت ددولي  دد ةوهل ر 

                                                 
ل و ل.رط  لل12/07:لر لدياوا  لطق ل98-97ا طلديرواجلد-1
  .217،لرط  ل و ل،لصالديمقراطية التشاركية ك لية لتحقية التنمية الثقافية:لطو د لر وا -2
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،ل تدددذدلردددول عدددلل عددد ل قردددوهلدير ترددد لديرددداا ل ددد لدي  دلدددطيررددد د ل تدددذهلردددوللله ددد لتا
 1ل.دأل  و لدي قو قتلتت   ل واقتل  لوط طجلدرتطد لط حل اصلديا دا  لديرا رتلي  رعقوه

دألرقدددو لرددد ليدددع  وهلمويدددتل  دددالر دددت لل   قددددل ددد  لدي رعقدددوهلتعدددوا ل ددد ل عددد ل
،ل وإلودددو تلثيدددال دددا ل  ددد التا ددد لل ددد  لدي رو دددوهل  طل ديتر مدددلل تددد لردددولقعطقدددلل ر  دددوديت ددد

لردول،ل دوءلرعدوي لدياقراطدةقدتلديتيدوطلقتدإلق قرقتل دي رعقوهل تذدلقع لل ر قتلدير وترتل د لثطل
ت دد  طلديرددوي ل دإلادط لااددصلديت دد م ليدداللثةددوطدهلدي رعقددوهل تددذدل دد ا لثيددال دد ءلدياوردد ل

ل  ويتوي لتع لل ر قتلديتارقتل  الدير ت للديرر  .
 المبحث الثاني

 دور الحكم الراشد في تسيير الجماعات اإلقليمية. 
،ل ذيدملرد ليتد لت د طل  دولدي رو دوهلدإلق قرقدتقعت طلديرل لديطديالر ل   للتد لدميقدوهلد

 ردللدير دويبلدييدع قتلديرر قدتل ذيدملرتدالموللد  تروال  الدييةو قتل  لديت د  طل ود  ل
لقل  لي رل لديطديالا طل  عوللر لموللديريوطلتل  لت   طلديين  لدإلق قرقت.

 ي دددذدل ددد  لاتةدددط ل ددد لتدددذدلدير رددد لثيدددالرة ددد  لديرلددد لديطديدددالبديرة ددد لدأل لقلمددد ل
لا ق.اتةط لثيالآيقوهلتة  للديرل لديطديال  الر ت للدي رو وهلدإلق قرقتلبديرة  لديمو

 المطلب األول
 مفهوم الحكم الراشد. 

قعرددللديرلدد لديطديددال  ددالثيددطدملدير تردد لديردداا ل دد لدي قو ددوهلديرر قددتل تاة ددذتولر دد ل
ا دددطدلألتر تددددلتعدددااهللدير دددوءيتل لدددذدلدياددداطجل  دددالديتا دددنقاددد  ل  دددالر ددداللدييدددةو قتل ديطقو دددتل ل

 د  لاتادو لل د لتدذدلديرة د لتعطمدسلديرلد لديطديدال ميوليددلبديةدط ل ي دذدللديرةوتق لر يد،
لبديةط لديموا ق.للةطد لديرل لديطديادأل لقلم لاتةط لثيال

 

                                                 
،لديعداال،لر  دتلديرةلدطبلةدان الم:ةرب العربةيدور المجتم  المدني في تنمية التحول الةديمقراطي فةي ل:  الدي   للرةتوح-1

  .15،لصل2011لدي  دلط،ل،ي قو قت،ل ورعتلرررالمقوطل  لطج،لل قتلديرا  ل ديع   لد05
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 الفرع األول
 تعريف الحكم الراشد وخصائص .

 لتو دوهلدي ادملديدا ي لرد لللقةقدتلترا دللديتارقدتلل1989  طلرية  لديرلورتل داتل  
ادطمددددتل دددد لديددددا للدإل طماقددددتل،لر دددد لتدددد لديددددطب ل دددد  لدي ةددددوءجلدإلد قتيددددواقتل رروطبددددتلدية ددددوال
،ل  دد ل ادقددتلديت ددع اوهلليدد  لديتطل دد ل  ددالدأل عددوالدياقراطدةقددتلديرل رقددتل دياردد لد قتيددوا 

ي رة   لر لر  لتا ق لديريوطلتل تةع للا طلدير تر لديراا لر للرد د ل  رعقدوهل ااو دوهل
،لمددد لتةددد طلريدددة  لديرلوردددتل  يددد  لرنيدددطدلا  دددوعدددللديا يدددتلرردددموليدددط قولير دة لدددللردددول  

اطد دد ل  ددت ل ويريددوطلتل دير ددوءيتل دييددةو قتل ديتارقددتلدإلا ددواقتل ديتارقددتلدير ددتادرتل ديريددوطلتل
لدي د عتل  ل رق لقةو وهلدير تر .

   قدل   لديرلورتلتع طل  لر ر  تلديرةوتق لديت لتة طهلتاطم قوليتيدللثيدالرعدو  طل
 ل تر ددد  لا  قدددتلديرقدددوجلي قو دددقتل دي ددد داطلدير ت ردددتل تةددد مطلرددد دطالدير تردددتت اوتدددولدياقدددوادهلد

،ل ت ددتما لديرلورددتلردد لةددط لديعا ددالردد لديرن  ددوهلديا يقددتلل  دد  تلياقددوبلدألادءلي ردد دةا  
 ل1.ل ديرل ل  الرروط تلدي  ةتلدي قو قتل  لثادطجلين  لدير تر ل وت وهلتة مط لتار  ل

 
 
 
 
 

                                                 
،لنحةةو تجسةةيد الحكامةةة المحليةةة التشةةاركية لتحقيةةة التنميةةة المحليةةة فةةي الجزائةةر:ل  دالديادد طلادو  ،ل ددوللقيدوطلدي  ددل-1

  .103،لصل2018 مو ل وي طلدي  ةت،لدي  دلط،ل،ل ورعتل05،لديعاالر  تلل رو 
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ورددتلردد ل دد  لدير دوددق لدي ل2ديطديددال1قعت ددطلر ودد  لديرلدد  :تعريةةف الحكةةم الراشةةد-أوال
،ل   قددددل  ادددوملر ر  دددتلرددد لديتعدددوطمسلي رلددد لديطديدددال  ددد  لديتددد لت دددت مطلدتتردددو لدي دددورم  

 اتةط لي ول قرول   :
 مجموعة من القواعد التي يتم من خ لهةال" ط دل  اللادد :تعريف البنك الدولي-1

وبالتالي فمن الحكومة تتصرف لصالح األفراد وعليهةا ، منفا  القو  لصالح مجموعة معينة
وفةي مطةار مةن الشةفافية ، ة فةي صةن  القةرارات بصةور  متكافئةةتتيح لهم فرصة المشةارك

 ل3.ل"، وهو ما يجعل أ  حكم حكما رشيداوالمصداقية، وبل وتكون مسئولة أمامهم
االقتصةةةادية هةةةو ممارسةةةة السةةةلطة " تعريةةةف برنةةةامج األمةةةم المتحةةةد  اإلنمةةةائي: -2

، ويشةمل اقليةات والعمليةات شسون الدولة علك كافة المسةتويات والسياسية واإلدارية إلدار 
والمسسسةةات التةةي مةةن خ لهةةا يعبةةر المواطنةةون والمجموعةةات عةةن مصةةالحهم ويمارسةةون 

 ل4.لحقوقهم القانونية ويوفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خ فاتهم"

                                                 

 د لرد لل دروءلغلتعدويال  د لديرلدق ل يددلديرلد ل  د لديادطآ لق يددلتعدويا:ل"ل غ دطلغلد تغد لرلردو"ل راددلديردو  لدديرلد ل-1 
يع دد ل:لد .ل ديرلدد  ل  ددولل ددروءلغلتعددويا.ل ديرلددق :لتدد ليددور لديرلرددتل قاددولليردد لقر دد لاقددولللدييدداو وهل متاا ددولرلددق

 ديةادد،ل ديرددو  لتد لدياوودد ل ديعدط لتادد ل:لرلرددهل لرلردهل رلرددهل رعادال طاهل رادددلق ددللي ردو  ل دد  لديادوبلألادددلقرادد ل
دي  دد ل دد  لدياددوبل رو ردددلثيددالديرددو  :لا ددوهلثيقدددل مويددردل دد  ل اقددد.ل رلردددل دد لدألرددط:لل ددو لرلردددل قددد،ل لرلدد لدييدد ءل

،ل12،لادطليدواطل  دط ه،ى1،ل لسةان العةربرردال د لرلدط ل د لرا د ط:ل.لي تةيد للل مدطلدا دط:لر رعاالراعددلرد لدية دوا
ل رول عاتو.ل ي تةيللل مطلر للديرعوا ل ديا  هلدي غ قتليرية  لديرل لطد  :ل163ص

 39،لص1999،لادطلدي ت لديع رقت،ل  ط هلالقاموس المحيطر الديا  لرررالدية ط  لل وا :ل. 
 ل.91،لص1979،لدياوتطج،ل2،لادطلديةلط،لىمقاييس الل:ة معجمل  لدير   للررال  ل وطبل  ل لطمو:ل

ديطيد ا:لد دد لرد لل ددروءلغلتعدويال رعادداللطيدالديم ددللثيدالريددوير  لل لتدادت ل اي دد ل    دو.ل ديطيددال ديطيدوا:لااددق ل-2 
:لالدألردط،ل لطيداهلثيدديغ ل دي ول،لطيالدإلا و لطيادل طي اد،لطيوادل   لطديال طي ال لبلدي وللثذدلليو ل  دلديردل

،لرط دد ل ددو ل،للسةةان العةةرب رعاددالتددادهل د تطيدداهلة دد لرادددلديطيددا.لي تةيدد للل مددطلدا ددط:لرررددال دد لرلددط ل دد لرا دد ط:ل
ل رول عاتو. يو تةواجلل مطلر للرية  لديطديالطد  :ل216ص

 ل.190،لص2000،لدياوتطج،ل،لرلت تلدييط  لديا يقت4،ل المعجم الوسيطر ر لدي غتلديعطبقت:ل
-67،لديعدااد لر  دتل رد  لدقتيدواقتل طبقدت،لدراسةة حالةة العربيةة السةعودية–: الحوكمةة الرشةيد  دي  و ل  دو   الغل-3

ل.178،لص2014،ل68
تاطمدددطلديتارقدددتلدإلا دددواقتلديعطبقدددت،ل،لبددد ليإلاردددوءلد قتيدددوا ل د  تردددو   طادددور لدألرددد لديرترددداجلدإلاردددول ل دييددداا  لديعطل-4

ل .103،لص2002
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قيدرللر رد  لديعوقدوهل د  لديرل ردتل :االقتصاد  والتنميةة نيمة التعاون تعريف م-3
،ل منلدالي قو دقتل د قتيدواقتل د  ترو قدت دير دةا  ل  دءللوأل طدالل لل  ءلر لديرن  وهلد

ارددولقيددرللدياددق لديتدد ل تددذدلديتعطمددسلل لرة دد  لديرلدد ل ل طت دد ل ادد ل  ددال عويقددتلديرن  ددوهل د 
 1 ت.لديرن  وهلرمللدير وءيتل ديطقولترت م و
  ددالديرةددوظل  ددالتدد لقدداطجلديرل رددتل :وكالةةة األمريكيةةة للتنميةةة الدوليةةةتعريةةف ال-4

،ل دط  لديو ردتلي تارقدتلد قتيدواقت،ل ورو لدألرد ل ديا دو ل ا د لم دللديدي و لد  ترو  
:" قدر  الحكومة علك تنميةة مدار    اللادل،ل ت لتعطمةد   طلراللااالر لدألر لد  ترو   ت

، م بةةالمعني اإلدار  الفنةةي للمفهةةوم، ولكنهةةا تسكةةد فةي الوقةةت نفسةة  أنهةةا ال تهةتفعالةةةعامةة 
 ل2.ل"ولكن ترتكز علك الحكم الديمقراطي أ  األبعاد السياسية لإلدار  العامة 

تدد لديرلدد لديددذ لقعدد  ل مددا  ل قيدد  ل تعريةةف تقريةةر التنميةةة اإلنسةةانية العربيةةة:-5
 رطمدددددددوت  لد قتيدددددددواقتلدإلا دددددددو ل قاددددددد  ل  دددددددالت  مددددددد لقددددددداطدهلدي يدددددددطل مقدددددددوطدت  ل  طيددددددد  ل

ثيددددالترم ددددلللو ددددتل لددددوهلدييددددع لترمددددقوللددددورول ت دددد  لر ددددل يتللروردددددلل،ل ق ددددعا د  ترو قددددت
 3ل.يورو لريوي ل رق لل طدالدييع 

ريدددددة  لديطديدددددال ددددد لديادددددوا  ل طالل:تعريةةةةةف المشةةةةةرع الجزائةةةةةر  للحكةةةةةم الراشةةةةةد-6
:لراددددل  دددداللادددددل02ديرتوددددر لديادددوا  لديتدددد     لي را ادددتلر دددد ل ط تددددلديرددددواجلل06/17:طقددد 
الحكم ال   بموجب  تكون اإلدار  مهتمةة بانشة:االت المةواطن وتعمةل للمصةلحة العامةة فةي "

ل.4"لمطار الشفافية

                                                 

ل.38،لصل2005،لادطلديم ا اقتلي ايطل ديت  م ،لدي  دلط،لالحكم الصالح وآليات مكافحة الفساد:ل  الديط د لرا  ل-1 
،لرع دالدي رد  ل دياطد دوهلدإل طماقدتل،للدراسةة تحليليةة بمبةادر  النيبةاد–الحكم الراشد والتنميةة فةي مفريقيةا :لت   ل،لطد قت-2
  .26،لصل2005،لدياوتطجل،ل1 

،لرادم ددتلراارددتلوددر لدير تاددالديدد ةا لردد للثيددلويقتلديرلدد لالراشةةد والتنميةةة المحليةةة المسةةتدامةالحكةةم :للر اددتل مرددوا -3
  .34،لص2010ل،لدي  دلط،اق ر طل13-12،ل طق تل  ر لدطجلدي رو وهلديرر قتل دإلق قرقتديطديال  لثا

  .1 لي را ات،لىلط،لديعاال  ،لديرتور لدياوا  لديت  12/03/2006ديرنطفل  :لل06/17لر لدياوا  لطق :ل02ديرواجل-4
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ققدتلديرلد لديطديدال د لر لاةبلديادوا  ل ديتد لت  ردهل د لتطلل11لرولليوطهلثيقدلديرواجلل
ل1ل:ت   طلديرا ل ديذ لقل  ل  لةطمللر ول

لتة مطللارو لديت   طلديعاوا ل و تعروللدي  وللل دأل وي  لديرا مت.-
لت   طل تا ق لديمارتلديعر رقتل و تعروللدي  وللل دأل وي  لديرا مت.-
 ت   طل تا ق لديمارتلديعر رقتل تر   لا   ت و.-
 قيددرللرة دد  لديرلدد لديطديددال  ددالر ر  ددتلردد لديرن  ددوهل دميقددوهل دير ددوطدهلديتدد للل

  لتلرادد ق دد،ل  ةدد لمو ددوت  ل  رروطلتع  طل دد لدتترورددوت  ل درتقو ددوت  ت ددر لي ردد دةا  ل ددوي
،ل متة  ليطد تل   لديرن  دوهلديرل رقدتلديرر قدتل دير ترد ل  د  وت  ل  الدير ت للديرر  

ديراا ل دياةو لديموصليورو ل ت   طلديريوطلتلدييةو تل دير ن يقتل دير و دجليترا للديتارقتل
ديرر قددددت،ل متة دددد لديرلدددد لديرر دددد لتر مددددللدي دددد ةتلثيددددالدي رددددادهلديرل رقددددتلديرر قددددتل لددددذيمل

الديعرلل  الل وبلرن  وهلر و دتل ر دن يقتلرقدوللدير دطالديو رتليا  لقاطدت ولي ااطجل  
،لتدددددذهلدي رو دددددوهلدإلق قرقدددددتلتاددددد ل  دددددال وتا دددددولرروقدددددتل درتقو دددددوهلديرددددد دةا  د تتروردددددوهل

دياقراطدةقدددتل ودددرو لديريدددوطلتلي رقددد لدأل دددطدال دي رعقدددوهللددد ةطد لرت دددو قتليودددرو لترا دددلل
ل2ل.ديتارقتلديرر قت

ر لدير لرددتل دير لرددتلديرر قددتلقعلددبل   قدددل اددالليدد  لد  ددتعروللدي د دد ليريددة لل
ديدددذ ل  دددا لثيدددالترا دددللرتة  دددوهلديرددد دةا  ل تددد   طلديرادددوفلل3ا  دددولردددولديرادمدددتل ددد لديت ددد  ط

ل.يرر  ديرول ل دير وترتل  ليا لدياطدطلد

                                                 

 .،لرط  ل و ل06/17لدياوا  للر ل11ديرواجل-1 
،لر  ددتلالديمقراطيةةة التشةةاركية توجةة  جديةةد لتفعيةةل مشةةاركة المةةواطن علةةك ضةةوي مسشةةرات الحكةةم الراشةةد:لرة دداجلرادد طج-2

دلددط،ل ل،لدي ،لل قددتلديرادد  ل ديع دد  لدي قو ددقت،ل ورعددتل رددوطلم   دد لدألهدد د 1ديعدداال5،لدير  ددادياطد ددوهلدياوا اقددتل دي قو ددقت
  .228،لص2019

3-Jean Yves couttebel: le consultant et développement terriorial ,economica, paris, 

France,2010,p12 



 الفصل الثاني     دور الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد في تسيير الجماعات اإلقليمية

 
231 

  الي رل لديطديالديذ لتا  ل  قدلديرل رتلدي  اجل ديدذ ل خصائا الحكم الراشد:-ثانيا
ل ل تر د ل ر ر  دتلرد لديميدولصلرد لمدوللا دطجل طادور لدألرد للق وت ل ةعويقدتل د لا ور دو

 1:ديرتراجلدإلارول ل دي املديا ي 
لد لديطديدال تيدسل مدطللتدذدلدي طادور لل لدير نير  برنامج األمةم المتحةد  اإلنمةائي:-1

 : ويميولصلديتويقت
ل.ديريوطلتلدييع قتلديةعويت-
لرل لدياوا  ل ا يتلديرن  وه.-
لدييةو قت.-
ل متل د  ت و ت.دي وت-
لديت  دلار لد  ترو قتل ديعاللد  ترو  .-
لديةو  قتل دي ةوءج.-
لديرطصل  لديتعورللر لدير دا.-
لدييط قتل دير وءيت.-
  طللل لديرل لديطديال تر  ل ويميولصلديتويقت: 2:نير  البنك الدولي-2
لت   طل ويريوطلتل ت   طلادل ليط  ل را  للر لةط لدي لو .-
ليةو لقي  ل  الديعاديتل دير و دج.ت   طل-
لديااطجل  التة مطلدير دطال ةط لديت   طلدي  ا.-
لقي  لديت د  ل   لدأل اوب.-
لرت ور ل قا للدمطدءلديرمويةت.-
لديااطجل  التع لتلدير دطالر لل للترا لللتاد لد ترو قت.-
لتا ق لدميقوهلديذدتقت.-

                                                 
،ل2011،لدي  دلدددط،لط،ل ورعدددتل يدددو05ل،لديعددداار  دددتلدي ددداطل،الحكةةةم الراشةةةد بةةةين الخصةةةائا والمعةةةايير:لثيقدددوبل ددد قرو -1

ل .134ص
 ديرط  لاة د،لدييةرتلاة  و.-2



 الفصل الثاني     دور الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد في تسيير الجماعات اإلقليمية

 
232 

لديتةو للر لدياوا  .-
لوللي ر دا.د تعرولل اوا ل  ع-
لقرة لد رتطد ل ديماتلديرت وايت.-
لديااطجل  الترا الر  لل ةاقتل ديت ةلل  و.-
لديااطجل  الرعوي تلدير ولللديرنقتت.-
لديت  دلار لديمارت.-
لط حلدير ن يقتل ة قعتلديت  قوه.-
ل1:لقا  لديرل لديطديال  الر ر  تلر لديرعو  طلديتويقتللرولل
ل دياوا  .ثقورتلا يتلديرلل-
لتط  خلدياقراطدةقت.-
لديتعااقتلدي قو قت.-
لديرطدق تلدييع قتلديت لتت  تولدير ويبلديراتم تل يلللاقراطدة .-
لدييةو قتل  لت   طلين  لديا يت.-
ل.تديررو  تلديت لتا  لر لمولل  ةتلقوولقتلق ق-
رطمدددتلديتع  دددطل رطمدددتلديدددطل لديتددد لتاددد  ل  دددولرمت دددسل  دددولللدإل دددو لرددد لمدددوللرطمدددتل-

لد ةو ل د  تايوءل ديت  قر.ل
ديرقدددوجل  دددالل  داددد    قددددل دددويرل لديطديدددالق دددتما ل ددد ليدددتالدير دددو هل قردددبللدددلللل
ذدل لقعادد للادددله ددطلر  دد الردد ل،ل  ددويطه لردد ل  دد طلتددذدلديريددة  لرددا مولث لل لتدددمتو  ددو

،ل   ل طاللدو لل لر ترد لرد لمدوللل د   لطديالق تعرللراذلر   الدإلا واقت،ل ويرل لديق ل
،ل ي دد لتددذدلريددط  ل  ددالل دد   لثادطتدددلتددذهلرلرددولطديددادثادطجلرقددوجلرع اددتلقرلدد لل لاة ددلل

ل2ل. وتيو لتذدلديرل ل ميولصلرع اتلقراللر لموي ولدأل طداللتاد   لديتار قت

                                                 

 .134رط  ل و ل،لصل:ثيقوبل  قروا -1 
لديرط  لاة د،لدييةرتلاة  و.-2 
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 الفرع الثاني
 .وأبعاده أطراف الحكم الراشد 

لقا  لديرل لديطديال  الدألةطد لديتويقت:لل
ل ا ددددددولتطت دددددد ل  ددددددالدي عددددددالتوددددددة  لديا يددددددتل رروط ددددددتل  ددددددولسلرتعددددددااجل الدولةةةةةةة:-1

،ل  د لترداالديرد دة ل دير دةادتل د لدير ترد لل ا دوليدور تلدي د ةتل  د لر دن يتلد  ترو  
،لو اجل دد لديتارقددتلدي يددطمتلي ر تردد  ددالدير دد دد لتادداق لديمدداروهلديعورددتلي ردد دةا  ل تعرددلل 

ألايددةتلدياةدو لديعددو ل  د لرد لتادد  ل  ود لدإلةدوطلديعددو لديادوا ا ل ديتيددطمع لديمو دهل ديةعدولل
 دياةددو لديمددوصل  ددالرددالدي دد دء،للرددوللا ددولرعاقددتل ت   ددالد  ددتاطدطل ديعاديددتل لددذيملديعرددلل

 اةو لديموص.  الد تترو ل ويماروهلديعورتلديت ل لقا لل    ولدي
تعت ددطلديا يددتلردد لمددوللديرن  ددوهلديرل رقددتلديتدد لتعرددلل  ددالترلدد  لديردد دةا  لديددذ  ل
تاددددد  ل مدددددارت  ل ت  مدددددات ل دددددويةطصلديرت دددددو قتل ت   ددددداليدددددر ي ت  ل ددددد لدألرددددد طلد قتيدددددواقتل

،لر دد لل لديرل رددوهل هلي ريدد لل  ددالديردد دطالديرتدد  طج د  ترو قددتل دي قو ددقتل  ددت لدير ددو
 لتعرلل  الت  م ل رطل متلدألا رتلد قتيدواقتل د  ترو قدتل دي قو دقتليت د لل   ل    ولل 

ر دت قوهلرتعدااجلي تدامللرد ل،ل ر  لقرلد لل لتتطلد ل  دالل مطلت و  ليرتة  وهلدير دةا  
،ل دي  ددولسل  ددولسلديددااقو،لدي  ددولسلدي  ددقةقت دقدد لدي  ددولسلديددمو لي ا يددتل ديرترم ددتل دد لدي

 يتليتطققتلدقتيوالدي   لد  ترو  ل  ل للديرل لديطديالرد لمدوللديةعويت،ل قعلبلا طلديا
تيدددرق لرمت دددسلدياادددولصل تةددد مطلدإلايدددو ل ديعدددالل قددددلأل دددللث دددواجلت  مددد لديردددادم للرددد ل

 ل1.لورو لدي   لد  ترو  لديعوال
طجلديرر قددددتل دقتطد  ددددولردددد لديردددد دة ،ل درت ددددوملتددددذدلث لر قدددد لدإلاد اإلدار  المحليةةةةة:-2

،لقةط ل    ول ت ل  للريدوطلتلديرد دةا  ل د لديعر قدتلديتار قدتل  د ليدا لديادطدطلدألم طل  و
 ددددت   لل مددددطلدرت و ددددول را رددددوهلدير تردددد لديردددداا ل ت رروط ددددتلديطقو ددددتلدييددددع قت.ل ل لت دددد  ل

،للرولتةط ل    ولرعو  طلديرل لديطديالديرر  لل لت   لل مطليدةو قتل د لديتعوردلل ايغو تد

                                                 
ل.16،لص2013،ليرا رتلديعطبقتلي تارقتلدإلادطمت،لدياوتطج،لد-قضايا وتطبيقات–الحكمانية  ت طل  الدي طم لدي و ا:ل-1
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.لراو د ل  وييدلللديدذ لقادطهلدياددوا  ل ويرع  ردوهلديو ردتل  دد لديد ر لديرد لدي ر د طل  ردادات ل
  دددال ادددوءل دددادطلرتددد  لي مادددتل ددد  لدي ددد ةتلديرر قدددتل ديرددد دة ل را ردددوهلت ددد  لرطميدددتل ل ل

 ل1.لدير تر لديراا 
قتدطد لردد ل لقاد ل  دال دوتللدي دد ةوهلديرر قدتل اد لد لمنيمةات المجتمة  المةةدني:-3

للقادد ل  ددالتددذهلدألم ددطجللقوددولديت ديددللردد لدي دد ةوهلديرر قددتل،ل ددرا رددوهلدير تردد لديردداا 
 ديريوطلتل  لتد ة طلديرد دةا  .ل ل لت د  لقد جلدقتدطدحل دواجل د ل ادوءلدييد  لديرر د ل رمت دسل

 .ل   و دليع قولي طقو تل  الديتاة ذ.قوا ادر و تدل ر
ل ودددر لاةدددبلدإلةدددوطلت ددد  لرا ردددوهلدير ترددد لديرددداا لتددد لدألمدددطلل ويعردددلل ددد لثةدددوط
دياددددوا  ،ل  دددد للاددددسلدييددددةو قتلديتورددددتلديتدددد لتةددددط ل    ددددولديتا ددددال ددددا  لديررو دددد تل دير ددددوءيتل
ديادم قدددتل داتمدددو لتقو   دددولدير ددد طجل ت دددطمبلر ددداللديتددداد لل  دددالدي ددد ةت.ل ما غددد لل لت ددد  ل

لديراط تلدأل يال ديار ذىلدأل لليت طمبل ر تلرعو  طلديرل لديطديا.
ذل طاور لديعرللدي ةا ل  لر وللديرلوردتلديرادا ل د ل يااللط  لديتاطمطلدأل للر للتاة 

ثةددوطلدميقددتلدإل طماقددتلي تا ددق لردد لق ددللديا ددطدءلد طتةددو لدي ولددللي  رعقددوهلذدهلديةددو  لديرر دد ل
ثيدالديعا دالرد لل848،ل دي رعقوهلذدهلديةو  لديد ةا ل دي دويرل دااتول78928 دي ويرل ااتول

 2.لدهلدإلايوءديعاويطللتر ولت ملديرتع اتل تمة سلث طدء
،ل تددذدل تاو دد لردد لةددو لديمددوصلا طدلل  ددطدل دد لدإلادطج  عدد لديالالقطةةاع الخةةاا: -4
،ل  دد لق ددتةق لل لق ددوت لردد لرا رددوهلدير تردد لد  ترو قددتلديتدد لتادد ل  ددالتقو  دددلدير ددن يقت

ديردداا ل دد لا دد لايددوةوتد،للرددوللادددلق ددتةق لتدد   طلديم ددطجل ديرددولل ديرعط ددتلديو رددتليعر قددوهل
،ل يتد ر  لديا يدتل د لتد ر  لديادط  ليإل دلو ل،لل لل  د ج وييطد تلر لدير تر لديرر د لر قتتا

،للردوللاددلرد لديودط ط لل لقلد  لتادوملت   طلديرات دوهلدييداو قتليرمت ةدتديتاطم ل ديتع ق ل ل
ثةددوطلي تةو ددلل ديردد دطل دد  لدياةددو لديمددوصل رن  ددوهلديا يددتل قرددول مددصلديتارقددتلردد لل ددلل

                                                 

ل.165،لص،لرط  ل و لشر  قانون الوالية روطل  وقو :ل-1 
لل.166،لصديرط  لاة د-2 
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،ل ق ددتةق لدياةددو لديمددوصلت دد  للل ل ددنر لدييددةو قتلرددتل دد لتددذدلدييدد  وحلدي قو ددوهلديعوا دد
يدددادطل  ددد لدي م دددطلرددد لدياةو دددوهليااطتددددل  دددالايدددطل ت ددد  للديريددد لل  دددالديرع  ردددوهل د 

 ل1.لدإلريوءدهلديا طمت
   قدددل  ادددل لقرلدد لديرددا  ل دد لر ددوطلتاردد  ل مةدد لي تارقددتلدييددور تلا  لد  تددطد ل

.ل ع قددددلتاددد لدير دددن يقتلد  ترو قدددتل ددد لديعر قدددتلديتار قدددتلقردددوطبلا ط لي اةدددو لديمدددوصل ددد  
،ل تدد لرددولق ددت   لءلديتارقددتلثيددال وادد ل ددوق لدألةددطد  د قتيددواقتلردد لل ددللديا دد  ل    ددو

درت ددوملدياةددو لديمددوصل ددوأل   جلديط ددرقتلي ا يددتل  ددوإلادطجلديرر قددتلردد لل ددللوددرو لريددوطلتل
 ل2.ل عويتل  لدي اوءلديتار  ل

 :لقيرللديرل لديطديالدأل عوالديتويقت :الحكم الراشدأبعاد -ثانيا
 3ل: مترمللدي عالدي قو  لي رل لديطديال   البعد السياسي:-1
 وددد لرنيدددطدهلتتع دددلل ويريدددوطلتل ددد لدمتقدددوطلديرل ردددوهل رنيدددطدهلدياقدددوبلديمويدددتل-

ل   ولللدإل و .
 درتددطد لل ودد لرنيددطدهلياقددوبلقدداطجلديرل رددوهل دد لتيددل لل تاة ددذلدي قو ددوهلدياو رددت-

ديا يدتل ديردد دةا  لي رن  دوهلديتدد لترلدد لتعدوروت  ل تتوددر لرنيددطدهليرلو ردتلدية ددوال رلدد ل
لدياوا  .
و اجلدياقدددواجلدي قو دددقتلادم قدددول موط قدددول ددد لةطمدددللر دددويبلقودددولقتل ةاقدددتلتترتددد لر ددد-

ل و  تاويقت.
دياةددو لل،لرمددل يددتل  وقت ددول وياةو ددوهلديرمت ةددتديددا  جلثيددالث ددواجلديتعطمددسل ددا طلديا-

ل.ا ل ترا اللا دطتول  ل للدير لرتديموصل دير تر لديرا

                                                 
دي وردد ل،لر  ددتل: آليةةات تطبيةةة مبةةادل الحوكمةةة الرشةةيد  وتطةةوير مدار  الجماعةةات المحليةةة،ل  ددرتلادد دطرررددال دد ل ددع ا-1

  .81،لص2018،لدي  دلط،ل-1-،ل ورعتل وتاتل13،لديعاالي اطد وهلدأل واقرقت

ل.140،لص،لرط  ل و لشر  قانون البلدية روطل  وقو :ل-2
ل.82رررال  ل ع ا،ل  رتلا دط:لرط  ل و ل،لص-3
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 ت لديت لتدطت  ل عردللدإلادطجلديعوردتل ردالللةوءت دو.ل تعت دطل :التقنيو  اإلدار   البعد-2
،ل تد لردولقاتود ليطيواجلدإلادطمتل دي   دسلديعرد ر   تطلديطيواجلديت لتا  ل  ال ايطم لد

 ل ل مودددع  لث ل،ل قلددد  لديرددد  ة ي قو دددقتل ديرويقدددتا تل ددد لدي ددد ةتلدل لت ددد  لدإلادطجلر دددت
ل،ل ر  لت   لةطماتلدمتقوطت ل  اوليرعقوطلدي ةوءج.ي د  وهل  قةت  

،لر ددد لل لتطيددد الدإلادطجلديعوردددتلدي عدددالل و دددول عردددللدإلادطجلديعوردددت  ويتدددوي ل تع دددللتدددذدل
د تترددو ل وي  ددو لدإلادط ل،لقعتردال  ددالاط ددتل ويقدتلردد لدي ةددوءجل ديةعويقددت تد ر  لد ددترطدطمت ول 

رت دول قوهلدإلادطمتلي ت  الر لرداللروء،ل ديت لترل ل  طلديعرتل ديا دا  لديرعر لل  و دألا ر
ل  الترا للدألتاد لديرة   ت.

  ذدلدي عالقيرللا دللديعردللديعدو لديدذ ل دت لرد لمويددل ود ل د  دادالدي قو دوهلديعوردتل
،ل مت دددد  لتددددذدلديا ددددللردددد لر ردددد  لدي   ددددسل ل تا قر ددددولردددد لةددددط لدي  ددددو لدإلادطلل تة قا ددددو

ديعرددد ر لل لر رددد  لديرددد دطالديرواقدددتل ديرعا قدددتل ديرويقدددتلديتددد ل ودددعت ول  دددا لثيددد و لطودددول
ل1لدإلادطم  ليرروط تلايوةوهلديري رتلديعورت.

   قدل   لدي عالدإلادط لي طيواجلقعا لديت   طلديعاوا لدييةو ل ديعواللي ر دطالدي يدطمتل
،ل تيددددد ق للوللدية دددددوالد  تردددددو  ل ديرر ددددد بقتترددددد ل  دددددا لدياودددددوءل  دددددالليددددد ديرويقددددتلي ر 

ل.دياقراطدةقتلديرر قت
 متة دد لر دداللديطيددواجلدإلادطمددتلوددط طجلد  ددتاولل دد لدي دد ةت  لدي قو ددقتل د قتيددواقتل

ر ددتا   ل ل موددع  لث لي ادد دا  ،للردد لمددوللققددو لر ور ددول  د  وت ددول  ددالردد  ة  لر ا دد  
،ل ديتدددد لردددد لموي ددددول تراددددللديةيددددلل دددد  لدي  ددددولسلدإلادطمددددتلةقددددتلرتر دددد ج   ددددلللةددددوءدهل  ق

  ع ددل مود ليا دو لراود  للق تعر  ولدير  سل  لثةوطللادءلر وردل تذدلردو دي  ولللديت ل
ل2ل.،ل ت لرول نا لثيال ط  ل لطجلتر  الدإلادطجل  لديت   وهلدي قو قتل دير بقت رت واب

                                                 
ل.82رررال  ل ع ا،ل  رتلا دط:لرط  ل و ل،لص-1
،للةط ردتلالتد طدهل د لديع د  لدي قو دقتلالحكم الرشيد في الجزائر فةي يةل الحةزب الواحةد والتعدديةة الحزبيةة:ل طمالد طدايدت-2

ل ددد د ل،-3-ع دد  لدي قو ددقتل ديعوقدددوهلديا يقددت،ل ورعددتلدي  دلددط،لل قددتلديت،ل ددط لديتا ددق لدي قو ددد ل دإلادط لديا يقددل ديعوقددوه
  .80صل،ل2014
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 ا غددد لديتطل ددد ل  دددال عددد لدأل ي قدددوهلديتددد لتيدددللل يترا دددللرة ددد لديطيدددواجلدإلادطمدددتل
ل1للطوقتل رللدأل   جلدإلادطمتل  لديا يتل ت :

رت دومل د  لديرد دة ل دإلادطجل د لط د لدي قو دقوهلديتا  طمدتلت  ق ل طصلديريدوطلتل د -
لأل روي ول رولقراللريوير  ل رو قوت  لدي  رقت.

ترداالة قعدتل ر  دول لتداد  ول دييدط  لثاو و لدي  لوهلدإلادطمدتل دويا  ل دياد دا  لديتد ل-
لدي د  تليإليترو ل  ول ديعرلل ا اورقلقتل تةو للث  و  ل باوءل   لديطلقبل رطن  قد.

ث ردوللر دداللدييددةو قتل دد لل رددوللدأل  دد جل دي  لددوهلديعر رقددتلردد لمددوللتدد   طل وددرو ل-
داقدددتل لقةقدددتلردددللثةدددو لديرتعدددور   لرع دددول  دددالديرع  ردددوهلديودددط طمتللدددوإلةو ل  دددالدير  ل

ليط  ول رطدق تلتاة ذلديريوطم لدير ةطجل رتو عت و.
ث روللق د ال ر وا لديررو  تل دير دوءيتلرد لمدوللدرتمدوللدي  لدوهل دأل  د جلدإلادطمدتل-

يترا دددلل ديتاددد ق ل ددد لرويدددتلديتايددد طل ددد للادءلر ور دددول د  لدقتودددالدألردددطلديموددد  لي رتو عدددتل
ديردوللديعدو ل  د ءلد دتغويدللدللذيدمليرروقدتلدييدوي لدياوولقتلمويتلثذدلتع دللدألردطل ت دذ طل

لديعو .
ليدسلل ددوي  لدتمدوذلدياددطدطلد قتيددوا لل مترمددلل دد  :واالجتمةةاعي قتصةةاد الالبعةد ا-3

ي د  ل ديمداروهلي ا يتل ديعوقوهلد قتيواقتلر لديا للدألمطللذدهلديعوقدتل ت  مد لدإلاتدوىل د
لل رددددااقدل ة قعددددتل اقددددتلدير تردددد لديردددداا ل،للرددددول ددددطت  لتددددذدلدي عددددال يدددد  ددددالل ددددطدالدير تردددد 

،ل ة قعدددددتلدي قو دددددوهلديعوردددددتل ددددد لدير دددددوي  لد قتيدددددوا لد دددددتاوي تدل ددددد لديا يدددددتلرددددد ل د قدددددت
،ل لدددذدلادددطل ا  قدددتلديرقدددوجلرددد ل د قدددتلمواقدددت د  تردددو  ل ت م طتدددول ددد لديرددد دةا  لرددد لر ددد لدية

ل وقت ولر لد قتيواقوهلديموط قتل دير ترعوهلر ل د قتلمويمت.
ل لديتةو دددلل ددد  لتدددذهلدأل عدددوالديمومدددتللاددددل لقرلددد لتيددد طلثادطجل وردددتل و  دددتلا  ل قلرددد

 ردداتولرد لا  ل  دد الل،للرددوللاددل لقرلدد ليدإلادطجلدي قو دقتد دتاويقتل د لاةدد ذلط دوللدي قو دت

                                                 

،للةط رتلالت طدهل  لدياوا  لديعو ل ط لديا يتل ديرن  وهلديعر رقت،لل قتلتطبية الحكم الراشد في الجزائرطي الهاد قت:ل-1 
ل.53،لص2014/2015،ل-1-تلدي  دلطديرا  ،ل ع الرر ا  ،ل ورع
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،ل  لقرلد لي  قو دوهلد قتيدواقتلدي قو دوهلديعوردتثادطجل ورتل و  تلرد لترا دللثا دو دهل د ل
  ويتدوي ل   عدوالديرلد لديطديدال ل دالل. غقدو لرنيدطلديريدوطلتل دييدةو قتل ت دتاق د  ترو قتلل ل

ل لت دددد  لرت ور ددددتل قرددددول  ا ددددولرتددددالتتدددد  طلدألطوددددقتلديراو دددد تليرروط ددددتلديردددد دةا  ليرادددد ق  ل
لل1.ل رطموت  لديت ل ترتع  ل  و

 المطلب الثاني
 آليات تطبية مبادل الحكم الراشد ودوره في تعزيز وتطوير قدرات الجماعات اإلقليمية 

ق دددعالديرلددد لديطديدددالثيدددالتطققدددتللادءلدي رو دددوهلدإلق قرقدددتلرددد لمدددوللد  تردددوال  دددالل
ث ددطدءدهليددةو تل ديتيددو طلردد للتاة ددذلدياددطدطدهل ديريددوطم لدير   ددتليت  قددتلرو قددوهلديردد دةا  ل

 ددد  لاتادددو لل ددد لتدددذدلديرة ددد لر دددوا لتة  دددللديرلددد ل ديعردددل،ل ي دددذدل تع مددد لقددداطدهل   دددولل
ديتردداقوهلديتدد لت د دددلديطديددال  ددالر ددت للدي رو ددوهلدإلق قرقددتلبديةددط لدأل لقلمدد لاتةددط لثيددال

 بديةط لديموا ق.لدإلق قرقت ديرل لديطديال  الر ت للدي رو وه
 الفرع األول

 .مبادل تطبية الحكم الراشد علك مستول الجماعات اإلقليمية 
 ر قددتلثيددوحلدإلادطجلقادد  لديرلدد لديطديددال  ددالر ر  ددتلردد لدير ددوا لديتدد لت ددوت ل دد ل

ل.ل طدال  الدتموذلدياطدطدهلدي  قرت،ل  ويتوي ل   لتي  لدأللماوءلتة قا و
 :تترمللر وا لديرل لديطديال   للمبادل الحكم الراشد:-أوال
 قايدددال  دددولل لتترردددللديرا ردددوهل دأل دددطدالر دددن يقتلدألادءلرددد لمدددولل المسةةةايلة:-1

،ل تددذدلقةددط ل  دداللددللةددط لررددللر ددوءيتلتادداق ل  ددتلذيددمللرددو للددللدألةددطد لديرعاقددتر د
.ل لدددذدلتا دددللوط دددتدلييدددور تدل دياقدددو ل  د  وتددددديت ودددقروهلديو ردددتلرددد للر دددولللتتع دددلل رر

،ل تا ل  دال وتاددلثم دوهلل ل ر ددلقدالتد ل د لر ق لدير ن يقتل  تلثيقدللقوللو د اتاوادهلدير ل
 ثةوطلرول اصل  قدلدياوا  ل   لثةوطلرروقتلديري رتلديعورت.

                                                 

ل.82،لصرط  ل و لل:،ل  رتلا دطرررال  ل ع ال-1 
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،ل لدييدددد طل را ددددولدير ددددوءيتلدإلادطمددددت،ل دير ددددوءيتلديرويقددددت تتمددددذلدير ددددوءيتلديعا ددددالرددددلل
دير ددااجلي يددمصلل ل،ل تددذدلر دد لة قعددتلدي  قةددتلد  ترو قددت،لدير ددوءيتلدي قو ددقتلدير ددوءيت

ل1.لدي  و لررللدير وءيت
ق د ددالير ددوءيتلدأل وددوءلديراتم دد  ل ديرع ادد  ل  ددالل11/10 قدداللددطبلقددوا  لدي  اقددتللل

ر دددت للدي  اقدددتل ددد دءل ددد لةطمدددللديطقو دددتلل ل ددد لةطمدددللا دددو للديط ددد  لر ددد لرويدددتلت ددد  ل
،ل اددالتوددر ل اقددتويقددتلل لتع قوددوهلتت  دداتولدي ديراتمدد لب رددول دد   لطلددقبلدي  اقددتقل م ددولطلر

ديد دطاجل د لديرد دالل،ل د لدألرلدو  راد  ل ديت دردوهلديراتمد لدي  دا لقوا  لدي  اقتلرر طدلمدوص
،ل لديرنيدطدهلديةعويدتلي رلد لديطديدا،ل ت لردولقلدطبلر داللدير دوءيتللرنيدطلرد44ثيالل37ر ل

 د  لاقدتل،ل تدذدلردول تعطوهلير ن يقتلدي  اقدتل148ثيال144لرولدي و لديموا ل ا الدير دالر ل
لل2.لديريط لديرت  تلار لت طمبلق د ال رلل ا اجلت ت ا لدير لرت

 دقرولت دملديتد لدأل ووءلدير دن يقتل د لتيدط وت  ل ل12/07لرولررللقوا  لدي  قتللل
،للرددولل لدي  قددتلتغةدد لر ددن يقتل  ددالم ماددتلدي  قددتلريددوطمسلثوددو قتت دد  للوددطدطلرواقددتل ت

 ت دددوطهلدير دددل للدأل لل ددد ل دددلل  دددال ديددد لدي  قدددتل ودأل ودددوءلديراتم ددد  ل اةدددبلدي وددد ل اة
ثيدالل140-139-138،ل االتور لقوا  لدي  قتلر لموللدإليوطجل د ل عد لديرد دال:دي  قت

لل3:ر ن يقتلدي  قتلر لمول
تررددللر ددويرلديتع قوددوهلير ددطلدألوددطدطلديتدد لتةددطلليددطلقبلدير  ددبلدييددع  لديدد  ل ل-

ل ديراتم   ل االرروط تلتور  لل ل راو  ت و.ل ا د دل طن وءلدي  و ل ديراا ب  
ل. االرروط تلر ور  لل ل راو  ت ولرروقتلديراتم   ل ديا و -

                                                 
ل.168،لص،لرط  ل و لشر  قانون الوالية روطل  وقو :ل-1
علةةك  الجماعةةات المحليةةة فةةي تكةةريس الديمقراطيةةة التشةةاركية وانعكسةةاتهالدور :  دد لرر ددادا ،لدي تددطدءل طمددوللاط قدد -2

،لدي  دلددط،ل1،ل ورعددتلدييدد  الرردددليموددطل ددوي دا ،لديعدداال،لر  ددتلديع دد  لدإلادطمددتل ديرويقددتالتنميةةة االقتصةةادية فةةي الجزائةةر
  .548،لص2017

ل.550صل،ديرط  لاة د-3
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،ل قرلا ددوليتدد ل طت   ددولطلددقبلدير  ددبل ل وددوءهدي  قددتلر ددن يتلرددااقول دد لدألمةددوءلد-
لمددطلللددطبلدياددوا  لدير ددوءيتل  رلواقددتلردد ل  ددتلل،ديط دد  ل  دد   ل دد لرويددتلديمةدد لدييميدد 

،ل تددد لر دددن للل لردددا طلتاة دددذ لامدددصلقةو ددددلدلل دددل تل د تة دددوطدهلل لرور دددوهلي دددلت  قددد
،ل مت  ددالرودد طلدير ددوءيتلردد لمددولل تادداق لتاطمددطلردد لل دد طلايددو لقةو ددد ددا قولل رةويدد

،لديردداطدءلديتاة ددذ   لقل   ددالدي  لددتلتم دد  ل ديرع ادد  لبلديدد دي يدد طلديطقو ددتلدير دد ةتل  ددالديرا
لذدت و.

  دد لتددا  ل  دد اليتلتعددالردد لدميقددوهلدي ورددتل دد لدير ددويبلديراتم ددتل   قدددل دد  لدير ددوءلل
ديتيدوطلقتل راتودقوهلديرلد لديطديدا،لدي   لدي قو  لي رد دةا  لديرر  د  لت  د ادلي اقراطدةقدتل

لدأل ووءل  لر ن يقتلتيط وت  .ل12/07لرولررللقوا  لدي  قتل
تدددد لد  ددددت و تليرادددد  لديردددد دةا  ل ه ددددطت ليوةددددو ل  ددددالديرع  رددددوهللالشةةةةفافية:-2

 تردبلرقددوجلديرتع ادتل دوألادءل لقةقدتلدتمدوذلديادطدطدهلمويدتلت دملديتد لي دول وقدتل وييد  لديعدو ل
،ل  ويتدوي لقلد  لدير دن ي  لرتةترد  لقداطلدإلرلدو ليت ودق لقدطدطدت  ل دأل ردوللديتد لدير دةا  
 ل1.لقا ر  ل  و
تطلبةات أو : "الوضةو  والعق نيةة وااللتةزام للم طقدو  لدييدةو قتل  داللا دول قعط لا مدلل

، وتكةافس الفةرا للجمية  وسةهولة اإلجةرايات التنفي يةة وبسةاطتها الشروم المرجعيةة للعمةل
 ل2. وسهولة فهمها واالتفاق عليها وك ا النزاهة في تنفي ها"

ل لقلدد  ل دد للاددسلدي ودد حل ددال   قدددل دد  لدتمددوذلدياددطدطدهل  ددال رقدد لدير ددت قوهل لل
،ل  لقلدددد  لذيدددملررلاددددولث ل تددد   طلديادددداطلديددددو  لرددد لديرع  رددددوهل  ددد لديدددد ر لديراو دددد لديتدددو 
،ل رد لردلللدللةدط لرعاد لل لقردو ل  ردول لدللديرع  ردوهل رعا   لتتع لل وياطدطدهلديرتمدذجي

ديو رددتلل للديرتع اددتل رطلدد هلدياددوا ا لل ل وددع تدلرتددال ددترل ل دد لديا وقددتلردد لتادداق لديت  رددوه

                                                 
دياوا اقدتللر  دتلرعدوي لي اطد دوه،لالحكم الراشد ك لية لمكافحة الفساد اإلدار  فةي اإلدار  المحليةة الجزائريةة:ل ع اجل د   ج-1

  .98،لص2018ا  ،لدي  دلط،ل،لديرطل لدي ورع لتا05،لديعاال دي قو قت

ل.221،لص2008ل،،لريط،لرن  تلر طبلديا يقت،لدإل لااطمتالفساد واإلص   والتطور اإلدار  :لرررالديي ط  -2



 الفصل الثاني     دور الديمقراطية التشاركية والحكم الراشد في تسيير الجماعات اإلقليمية

 
241 

رد لدأل دبل،ل قالليوطلدياوا  لديت     لي را اتلي دذدلديرنيدطل د ت طتددلراوووجلدي  تلديرعاقت
 1ل.ديعورتليت   طلديرا ات

  التذدلدير اللل11/10ر لدياوا  لطق ل:ل14 ورواولير اللدييةو قتل االل اهلديرواجللل
مةةداوالت المجلةةس يمكةةن لكةةل شةةخا االطةة ع علةةك مسةةتخرجات "ل:ر دد لايددهل  دداللاددد

، ويمكن لكل شخا    مصةلحة الحصةول علةك نسةخة شعبي البلد  وك ا قرارات البلديةال
 ل2."لمنها كاملة أو جزئية علك نفقت 

ل11رتدددل دد لديرددواجل وي قوقددتلردد لدية ددوال رلو ديرتع ددللل06/01 ياددالاددصلدياددوا  لطقدد للل
العموميةةة يتوجةةب علةةك  إلضةةفاي الشةةفافية علةةك كيفيةةة تسةةيير الشةةسون :ل"رادددل  ددالرددول  دد 

 المسسسات اإلدارية والهيئات العمومية أن تلتزم أساسا:
باعتمةةةاد مجةةةرايات وقواعةةةد تمكةةةن الجمهةةةور مةةةن الحصةةةول علةةةك معلومةةةات تتعلةةةة -
 وسيرها وكيفية اتخا  القرارات فيها. بتنييمها
 بتبسيط اإلجرايات اإلدارية.-
 اإلدار  العمومية.بنشر معلومات تحسيسية عن مخاطر الفساد في -
 بالرد علك عرائ  وشكاول المواطنين.-
وبتبيين طرق الطعن المعمةول تسبيب قراراتها عندما تصدر في  ير صالح المواطن -
ل3.بها"

،ل  دد لدتمددوذلدياددطدطدهلدييددرقتل ديطيدد ال  ويتددوي ل وييددةو قتلت عدد لا طدلتورددول  عددو ل دد لل
،للرددول يدد للثيددالترا ددللدألتدداد لديرة   ددتتعرددلل  ددالتيدد ق لدير ددواطدهلديةطاقددتلردد لل ددللدي

 لل لتعترال  لرعوروت دول ،ل وإلادطجل ترا للديري رتلديعورتلي ر دةا  لتعرللدييةو قتل  ا
ل  الرعو  طلإليوحل  و لديت   طلادمللدي رو وهلدإلق قرقتليترا لليةو قتلل رل.

                                                 
ل.168،لص  وقو :ليطحلقوا  لدي  قت،لرط  ل و لل روط-1
 ديرتع لل وي  اقتل11/10:ر لدياوا  لطق ل14ديرواجل-2

ع ددلل وي قوقددتلردد لدية ددوال رلو رتددد،لىلطلىلىل،لديرت2006  طد ددطلل20ديرددنطفل دد لل06/01ل:ردد لدياددوا  لطقدد ل11ديرددواجل-3
  .08/03/2006،لدييواطجل توطمخل:14 اال
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،ل قعاد لقداطجلديرر د ل د   لديا دو  قع طلذيمل  لدي عدالديةاد لأل الفعالية والكفاي :-3
ا  لديرر  دد  لدأل  دد جلديرر قددتل  ددالتر مددللديردد دطالثيددالمةدد ل بددطدر لت  دد لدرتقو ددوهلديردد دة

 1.ل،لر لترا للاتول لل ولل تا ق لد  تةواجلر لدير دطالديرتورت تع طل  لل ي قوت  
ديعوردتلو تلي رو دوهل  ويتوي ل   لدإلادطجلر  رتل تة  للرنيطدهلديرل لديطديدال د  دت لل
،لطد لرد لترا دللدايدغو هلديرد دةا  ،ل ترا دللل  دالر دت قوهلدألادءل غدط لد قتدي ر دةا  

  ل تراللذيملث ل و  تعروللدألرملليرمت دسلدإلرلواقدوهلدي يدطمتل ديردواجل د دتغوي ول  ر د ل
 ل2.ديةط ليترا للدي ةوءجل ديةعويقتل  لدألادء

 تددد لديطنقدددتلديراة ادددتلرددد لديرعةقدددوهلديماو قدددتل د  ترو قدددتللسةةةتراتيجية:الالرسيةةةة ا-4
ل3ل.ين  لدياوبل تارقتلدير تر ل ديااطدهلدي يطمت ديت لت ا لثيالتر   ل

 ت لديطنقتلدياولرتل  الديتمةدق لد  دتطدت   ل ديعردللدإل تيدطد  لديدذ ل طت د ل  داللل
 دددد لرعوي ددددتلديريددددو للتر  ددددللديرعةقددددوهلدياولرددددتلردددد لةددددط ليدددداو لدياددددطدطل دألادءلديرتر دددد ل

ديرةط ردددت،ل دددويتمةق ل  عددد لا طلتدددو ل ددد لر دددو اجلرتمدددذ لديادددطدطلرددد لل دددللدي يددد للثيدددال
قددطدطدهل  دداجل طيدد اجلردد لمددوللت  مددات ل ويرعةقددوهلديتدد لتتاو دد لردد لديريددو للديرعط وددتل

 4     ل تذدلرول نا ليترا للطيواجلديعرللديرل ر لللل.ل
قيدد اتولدير تردد ل دد لل ددوجلرمت ددسلديتةدد طدهلديتدد   ددالل لت تدد  لرمت ددسلدإلادطدهل رطدللل

،ل تدددذدلقةدددط ل  دددالدي  دددوهلديت  دددسلرددد لتدددذهلديتةددد طدهلدير دددت اج،ل لقةقدددتلرمت دددسل  دا دددد
ديرعاقدددتليدددط لدي ردددتلي ر دددولللدير دددتا  قتل  وددد لديمةددد ل دي دددطدر لديتددد لت دددا لثيدددالديتا دددنل

لل5.ل ويرتغ طدهل دتموذللللدإل طدءدهلديو رتلديت لت ا لثيالر د  ت و

                                                 
صة   اإلدار  المحليةة الجزائريةة رررالدي دط-1 دي رد  لدي قو دقتلر  دتل،لل-بةين المعوقةات والمتطلبةات –: الحكةم الراشةد وا 

  .50،لص2013 ورعتل مو ل وي طلدي  ةت،لدي  دلط،لل،02،لديعاال دإلادطمت

ل.142،لصل،لرط  ل و للشر  قانون البلدية:ل روطل  وقو -2
ل.50،لصديرط  لدي و لل:رررالدي ط-3
ل.46رط  ل و ل،لصتطبية الحكم الراشد في الجزائر، طي الهاد قت:ل-4
ل.169،لص،لرط  ل و لالبلديةشر  قانون  روطل  وقو :ل-5
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  دد لتعددالآيقددتلوددط طمتلياقددو لديرلدد لديطديددال ددقرول دد لدي قددهلديددطدت لر دد لقيددوتالديعددوي ل
،ل تددذدل تة دد لرعوي ددتلتددذهلديتردداقوهل دد لةطمددلل موط قددتل ددطمعتل رت ددااجتردداقوهلادم قددتل

طنقددتلر ددتا  قتل ديددترل ل   ددول دد لر ددو هل راقددتلة م ددتلمويددتل اددارول تع ددللدألرددطل اوددوقول
،لر دددد لتتة دددد لرعوي ت ددددولديدددد   ل دإلاطدملرتعددددااجل داعلو ددددوهل د ددددعتدهلل عددددوال ريددددلوهلذ

دي و  لي رةوو تل د  ل داجل دادلللرتوردتلر دتا  قتل د ل دللديرمدوةطجل  دا لديقاد  ل  دا لدياداطجل
،لررددولقغ دد لترورددول دد لد ددتطدت  قوهلديتارقددتلديرر قددتل دد ل  ددالتاددا طلدإلرلواقددوهل يددةتلاققاددت
لعوي لديموي ل دي  دلطلترا اد. رللدي رو وهلدإلق قرقتل  لا للدي

وقولديتارقددتل يدد طجل  ددويطه لردد لتدد د طلديردد دطالديرعت ددطجلث للا ددول ل ديددهلتتعورددللردد لقودد
،ل قددال ددطدهل دياطد ددوهل دد ل رقدد لدير ددو ه،ل اددالمدد للي ددولدياددوا  لد  ددتعواتل رلوتدد لديمآاقددت

قبلدير  دددبلراددددلديتددد لرلادددهلطلدددل13ذيدددملرددد لمدددوللديردددواجلل11/10تودددر لقدددوا  لدي  اقدددتل
دييدددع  لدي  دددا لل لق دددتع  ل يدددةتلد تيدددوطمتل لدددلليميدددقتلرر قدددتل لدددللم  دددطل /ل لررمدددلل

،لردد ليدد ا  لل لقاددار دلل لر ددوترتلت ددو ال دد لليددغوللدير  ددبلر قددتلرعتردداجلقوا اددو رعقددتلر
دييدددع  لدي  دددا لل لي واددددل رلددد لديم دددطجلديتددد لقرت   ا دددول ردددنتوت  لأل دددللتطققدددتلت ددد  طل ردددلل

 ل1.لتدير ويبلديرر ق
 قايددال دددلديايدد صلدياوا اقددتل  ددقوات ول  ددالدي رقدد لا  لد ددتماوءللدولةةة القةةانون:-5

  لثةوطلرولقعط ل ةلطجلديريط  قتل ديت لقايال  ولمو  ل رقد لدأل ردولل دأليدموصلثيدال
لل2رل لدياوا  ل  قواتد.ل

ديط درقتلوهلررول ليمل قدللادل لقرل لثقوردتلرلد لطديدال د ل  دالردولثذدليد لت د لدي  د لل
قدوا ا ل ت دت   ليرمت دسلل،ل ديرن  وهل  الدمتو للا د  ولتعرلل د لثةدوط لللر ت قوت و

،ل رتدددال دددت لتة  دددللديادددوا  ل يدددللليدددرق ل  دددالرددد لرطد دددوجلر ددداللدير دددو دجل ر ددداللراتودددقوتد
 دييةو قت.

                                                 
،لرط دد ل ددو ل،لآليةةات تطبيةةة مبةةادل الحوكمةةة الرشةةيد  وتطةةوير مدار  الجماعةةات المحليةةة:لرررددال دد ل ددع ا،ل  ددرتلادد دط-1

  .88ص

ل.65،لص2009،ل رو لدألطا ،ل1،لادطلديرورا،ل الشفافية والقياد  في اإلدار لررال تر لل  للطم :ل-2
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قلد  لديادوا  لتد لدإلةدوطلديعدو ل دي د ال د للرد لت دطمبلديرلد لديطديدالرتدا  ويتوي ل  ال
 يددتلي ددللةددط ل،ل ل ل  دد  لدير ددو لديرمد لديرعاقددتل دد دءلرن  ددوهلل لل ددطدا لرددا الدألةددطلط دد

 م د  لديراد  لديرعاقدتل لدللةدط ،ل ود  للدللدإل دطدءده،ل ودرو ل،لرتال لت د  لت دو  ده
ل1ل.  لرويتلدإلمولل ط حلدياوا  لل،ل  ط لدي  دءلديراو  رمت سلديرطموه

،ل ر دد ل  دد لقوا اقددتليت ددطمبلا يددتلدياددوا  للقددوهآيل12/07 ياددال ودد لقددوا  لدي  قددتللل
 ددلل  قدددلديددةورول،ل تدد لرددولقة دد  لدرتددطد لدياددوا  ل  ددا لرمويةتددد  دداللددللدير ددل ي  لديرر 

،لر ددد ل  دددالرددد لثت دددو لدإل دددطدءدهللمادددوءلديرددداد  هل دألايدددةتل ديتيدددط وهل ر ددداللديريدددط  قت
  ةوي دددولثادطمدددولل لقودددولقو،ل ديعاددد البدييدددةاوهلديعر رقدددتقلتردددهلةول دددتلد تطدوددد ول ديرةوي دددتل 

 ت طم وليا يتلديادوا  ل  د لثةدوطلماردتلديرد دة لديدذ للدو ل  داليدع  تل د لديتاادللرد لرادطل
،ل اددداللدددو لتدددذدلدير وددد  لرددد لقدددتلديتدددو  لي دددولا دددطدلي عدددالدير دددو ت دددلاوهلثيدددالرادددطلديدددادلطجل دي  

 تاطمد لدإلادطجلل  دالديرد دة إل  دوالر د لليت د  للديماردتلد تتروروهلديت ليغ هلديرل ردتل
ديرتوددددر لل15/140تدددد لد ددددتراد لراوةعددددوهلثادطمددددتل ر  دددد لديرط دددد  لديطلو دددد لطقدددد ل:لرادددددل

 ل2.د تراد لراوةعوهلثادطمتلادملل ع لدي  قوهل ترا الديا د الديمويتل ديرطت ةتل  و
هلدإلق قرقدتلرنيدطدل دي رو دول   لدي  ةتلديرطل مدتلقعت طلت  م لدي  ولس ال مركزية:-6

 لردد ل،لر د للاددل لقرلد لد  ددت و تلية  دوهلديرد دةا  ل د تتردو ل وايدغو ت  لثديطديدا رلد لي
ديريدددوطلتل ددد للا دددو لديورطلددد  لقلةدددللي رددد دة .للردددولل لديتاطمددد لدإلادطجلرددد لديرددد دة مدددولل

ل،ل قالليدوطلديادوا  لديتد     لي را ادتلي دذدلديرنيدطل د ت طتددوذلدياطدطلديرر   ر قتليا ل دتم
ليوطلديتاطمطلدأل للرد للتاة دذل طادور لديعردللديد ةا ل د ل ل،لديعورتليت   طلديرا اتر لدأل بل

ر دددوللديرلوردددتلديرادددا ل ددد لثةدددوطلدميقدددتلدإل طماقدددتلي تا دددق لرددد لق دددللديا دددطدءللاددددل  ددد لثةدددوطل
 ل3.ل2012 ل2011،ل ت لرولت ل  لقوا  لدي  اقتل قوا  لدي  قتل رطل متلل مطل تت لرطد عت

                                                 
ل.169،لص،لديرط  لدي و لالواليةشر  قانون  روطل  وقو :ل-1
دور الجماعةةات المحليةةة فةةي تكةةريس الديمقراطيةةة التشةةاركية وانعكسةةاتها علةةك :ل  دد لرر ددادا ،لدي تددطدءل طمددوللاط قدد -2

  .551،لرط  ل و ل،لصلالتنمية االقتصادية في الجزائر

ل.170ص،لرط  ل و ل،لشر  قانون الوالية روطل  وقو :ل-3
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ا لثيالث ةوءلرللي رق لديط ولل ديا وءل  لديري لل  دالديةدطصل ت لالمساوا :-7
 ل1.لديرت و قتل  لد طتاوءلد  ترو  لر لل للتر   لل وو   

 ذيدملرد لمدوللترا دللديعداللد  تردو  ل   دةدل د للدلل لدوهل اإلنصاف والعةدل:-8
ديردد دةا  ليوددرو ل،ل  عدد لديماددتل دد لاةدد بلدألردد ل ديرقددوجلدي طمرددتطل،لردد لمددوللتدد    دير ترد

 ل2.لديعق ل  ل ة لق  اهلديعالل دإلايو ل ع ادل  لدي   ل ديتع سل لللر وتطلدية وا
 ذيددددمل تراددددللردددد لمددددوللت ددددطمبلدي دددد  مللالسةةةةلوك األخ قةةةةي ومكافحةةةةة الفسةةةةاد:-9

،ل د  تردددوال  دددالدميقدددوهلدياوا اقدددتل دإلادطمدددتلر دددوتطلدية دددوادألموقددد لدي ددد  ل د  تعدددوال ددد ل
،ل قعت دددطلتدددذدلر د  دددتل رلو ردددتلدية دددوال ديرة دددا  ،ل بدددذيمل ترادددللديرلددد لديطديدددا دياودددولقتلي

ديرنيدددطلرددد لديرادددو قبلديرطت ةدددتل ماو دددتلدي ددد  مل ماددداطىلودددر لتدددذدلدي واددد لدرتدددطد لدير د  دددال
 3ل. د او و لدإلادط ل  لديعوقتلر لدير دةا  ل ط حلديرمو طجل دألمو لدير اقت

 قايددال  ددولت  لددتلدي دد لل دميقددوهلديراو دد تلي ردد دةا  لديرر  دد  للدد  طدالل:المشةةاركة-10
،لثرددول ةطماددتلر ويددطجلل لردد لمددوللر ددوترتل دد ل ر قددوهلدتمددوذلدياددطدطده  رو ددوهلردد لل ددللدي

يترا دددالديرر ددد لدير دددويبلديرر قدددتلديراتم دددتلديتددد لتع دددطل ددد لريدددوير  ل  ددد لةطمدددللت ددد  للد
،لرتدال دترل لدير دةاد  لتادو بل  دالدي  دولسلديعوردتثةدوطلدي،ل ذيدمل د لي اووقول ديريلوه

،للردولل لديريدوطلتلديررم   ل  لرمت سلر ت قوهلديرلد ر لديريوطلتل  لد اتمو وهل دمتقوطل
،لدألرطلديذ لقعا ل مدواجلديم دطدهلدي قو قتلر ل وا لدير دةا  ت مالر لديماتل ق  للدياطدطدهل

 4ل.ديرر قت
ذدللوادهلدي  قددتللل ،ليدعوطتول وييددع ل ي يددع ل12/07لاجلدأل يددالرد لدياددوا  لة ادولي رددو د 

يدن  لديعوردتل  دالدير دت للتع  لر الذلديعرلل  ال ت ل  للريوطلتلدير دةا  ل د لت د  طلدي

                                                 

ص   اإلدار  المحلية الجزائرية الحكم :لرررالدي طل-1  ل.50،لص،لرط  ل و لبين المعوقات والمتطلبات –الراشد وا 
دور الجماعةةات المحليةةة فةةي تكةةريس الديمقراطيةةة التشةةاركية وانعكسةةاتها علةةك :ل  دد لرر ددادا ،لدي تددطدءل طمددوللاط قدد -2

  .546،لرط  ل و ل،لصلالتنمية االقتصادية في الجزائر

ل.دييةرتلاة  و:لديرط  لاة د-3 
ص   اإلدار  المحلية الجزائرية :لرررالدي طل-4  ل.49،لص،لرط  ل و لبين المعوقات والمتطلبات –الحكم الراشد وا 
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،ل تددذدلة عددول دد لةطمددللدير  ددبلديدد  ل لديراتمدد لديددذ لقرددوطبلدمتيويددوهلرتا  ددتلديدد  ل 
لق.ي و لدأل لهلد متيويوهل  لد قالتةطقاولي ذبل1تربلديعا الر لدياةو وهل ديرقوا  

ل لدي  اقددددتلتدددد لدياو دددداجلدإلق قرقددددتلل11/10ردددد لقددددوا  لدي  اقددددتلل02لرددددولليددددوطهلديرددددواجل
،لييددن  لديعورددتل  ددالدير ددت للدي  ددا يورطل مددت،ل  ويتددوي ل  دد لت ددر لي ردد دةا  ل دد لت دد  طلد

ل2ل. ذيمل  لةطمللدير  بلدي  ا لديراتم 
،لل لمقوطلدير ويبلديراتم دتلر ت للدي رو وهلدإلق قرقتو ل  الث لد تروالر اللد اتم

،ل نلدددال ددد  لديريدددط ل  دددالت دددطمبلرددد لدييدددورقوهلديرم يدددتلي دددولقوا ادددو ت  قة دددول ر ر  دددتل
 ددد لأل ودددوءل،لر ددد لت ادددالديريدددط لر ددداللد اتمدددو لدي يريدددوطلتل ددد لت ددد  طلدييدددن  لديرر قدددتد

قددوا  لدي  قددتللقددطهل  ددالل لردد لل12 تدد لرددولايددهل  قدددلديرددواجلدير  ددبلدييددع  لديدد  ل .ل
،ل قةدت لد اتمدو ل بلراتم ل  لةطمللد قتطد لديعو ،ل ت ل  وطجل  لت لدتلراد يدتي   قتلر 

،ل دأل ودددوءل  دددولسل  دددالر دددت للدإلادطجلديرر قدددتر دددولل د ددد للردددو لديرددد دةا  ل ددد لتددد ي لدي
يدددت،للردددولل لديرددد دةا  ل تدددذدل تدددق لي ددد ل ددد للديريدددوطلتلديةعولديراتم ددد  ل ددداد ع  ل ددد لريدددوي 

،ل دلل  د لرد لردللدإل دو ل  قردو لتسل وياصل  الرللديتطي ل ديعود قتقوا  لدي  قتلي لقل
،ل   قدددل دد  لدي ددا لردد لديريددوطلتلتدد ل ل لردد د ل يميددقوهقل دد ل دداجلر ددو هبر تردد لردداا

لل3.لثيطدملدير دةا  ل  ل ر قتليا لدياطدطدهلديت لت  ل   ت  
ترر ددلل قددلل لرروقدتلراد  لدإلا دو ل لدللردولرردول ليدم حماية حقوق اإلنسةان:-11

،ل  دد لتعددالرروقددتلرادد  لدإلا ددو ليدد اولتعددالردد للتدد لرنيددطدهلديرلدد لديطديددالردد لردداي لل د دد 
،ل لليوطهلدي   لي اول ويرقول دياي لل  الذيمل  د اللرولت لديرولل  لديا يتلديااقرتلادم قو

 ل4.لدألا رتلديا ت طمتل دياوا اقتث و ل وير ليرا  لدإلا و لت لت طمبلر والدل  لهوي قتل

                                                 

ل.180،لصل،لرط  ل و لشر  قانون الوالية:ل روطل  يقو -1 
ل.154،لصل،لرط  ل و لشر  قانون البلدية روطل  وقو :ل-2 
: دور الجماعةةات المحليةةة فةةي تكةةريس الديمقراطيةةة التشةةاركية وانعكسةةاتها علةةك اط قدد  لرر ددادا ،لدي تددطدءل طمددولل  دد-3

  .550،لرط  ل و ل،لصلالتنمية االقتصادية في الجزائر

ل.171صلرط  ل و ل،لل،شر  قانون الوالية روطل  وقو :ل-4 
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ث لد  ددت و تلي ة  ددوهلديعورددتل درتقو ددوهلديردد دةا  لقددالقةددط ل تبسةةيط اإلجةةرايات:-12
،لدياددطدطدهلدإلادطمددتل ديتددطدمقصلثت ددو لث ددطدءدهلرع اددتللرددولتدد لديرددولل ويا دد تلإليددادطل عدد 

دإل دطدءدهل دمت دي دولرد لر  ل ا غ لدي ي للي رل لديطديالديعرلل اداطلدإلرلدو ل  دالت  دق ل
 دددو لديتمة ددددسل  ددددالديردددد دةا  ،ل قرتددددالدألرددددطللقودددولثيددددالدمتدددد دللديردددداجل دددد دءل  دددداليددددع ال

لل1.لدأل روللدياوولقتلل لدإلادطمت
ا ددللدي ةددوءجل   قدددل دد  لتددذهلدير ددوا لتعددال  تطمددتل رطل مددتلترلدد لديرلدد لديطديددالردد لترل

  ل ليددددةو قتل ر ددددوءيتل  ددددقواجلدياددددوا،ل ددددولقرلدددد لترا ددددللرلدددد لطديددددال ددددا ل ديةعويقددددتل دددد لدألادء
،ل ت  دددق لمقدددوطدهلديادددوبل ددد ل دددللديةيدددلل ددد  لدي ددد ةوهل ت  دددق لاةدددو لديريدددوطلتلدييدددع قت

ل ديت د  ل  ا و.
ع قةةة تسةةيير الجماعةةات اإلقليميةةة بالتنميةةة المحليةةة مةةن خةة ل تجسةةيد الحكةةم -ثانيةةا
ت ا لديتارقتلثيالتر   لثةوطلديرقوجلي ةطالادمللدير تر ل ت  ق لمقوطدتدل رولقرةد ل الراشد:

لطدردددتلدإلا دددواقت،ل وي رو دددوهلدإلق قرقدددتلر رت دددول وددد لمةدددتليتاة دددذلدي دددطدر لديتددد لت دددتمار ول
 2 تراللريوي لدأل طدال  لثةوطلديتارقتلديرر قت.ل

يدددالرددد لراة دددلل وقت دددولتعردددللديرل ردددتل ددد ل دددللتة  دددلل قو دددت وليرة ددد  لديرلددد لديطد
 ويتارقدددتلديرر قدددتل  دددالت  دددق لادلدددطجلديريدددوطلتلديعوردددتلأل دددطدالدير ترددد لرددد لتطل  تدددول  دددال لدددتل
دييددد و لديادددواطجل  دددالتارقدددتلرة ددد  لدييدددطد تلرددد لل دددللدإليدددوحل ديدددذ ل  ردددلليدددعوطلديتارقدددتل

ل.دهديي و ل  ليقوهتل دتموذلدياطدطل ديا   ل وير ترعوهل تذدل ت لر لموللت طمبلا طل
ياددداللاهلدي ودددعقتلد قتيدددواقتلي   دلدددطل عدددالد  دددتاوللثيدددالررو يدددتل وددد لث دددتطدت  قتل

،ل راو دددللذيددملقوردددهل  قل دددتلدياةددو لديةورددد ل  دددا لر قددتلت دددا لثيددالترا دددللتارقدددتليددور تتا
،ل رد ل ادقدتلديمروا ادوهليد اهلتةد طدهلرتاوقودتلرد لدي   ددتل لليو دتاوللد قتيدوا دي يد

،ل ررو يدتل الديعدوي لترد  هلدقتيدواقتل رقادت،ل  لر  لقيدقتل دي قو قت قتيواقتل د  ترو د

                                                 
ل.171صلرط  ل و ل،لل،شر  قانون الوالية روطل  وقو :ل-1
ل.276،لرط  ل و ل،لصاإلقليمية والتنمية المستدامةالجماعات راو لل ي :ل-2
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ر دد لقةددط ل  ددالد قتيددوالديدد ةا لتردداقوهلرو لدي  دلددطلثيددالديرا رددتلديعويرقددتلي ت ددوطجلداودد
ل  دددطجل ديتددد ق  لرع دددول تة ددد لدي رددد ل ددد لدي قو دددوهلديتار قدددتل دي  دددولللدي ة  دددتلير د  دددتلذيدددمل

ليوروهلد قتيواقتل دي قو قتل د  ترو قت.   وي  ل يطمتلتاي ل  الا  لدإل
،لر دد لجلتقل ددتلديرايددلهلديعورددتل ت ور  ددوليدد رهلديرو ددتلديرو ددتلإل ددوال1986 راددذل

 ي للو دددتطدت  قوهلام دددهلدي  دلدددطل عددداتول ددد ل   ددد تلتعددداقوهلتقل قدددتلرددد ليددداا  لدياادددالديدددا
ديدالرد لمدوللررو يدتلديرت د دالي ا يدتل ر ود  لديرلد لديطل،لر  ل  طلد تترو ليترا للديتارقت

و يددتل  دد لد  تردوال  ددالرددول ددوءل د لاطد ددوهلدي اددملديددا ي ل ريددوطمعدلرد للديرلدد لديطديددال رر
،ل ررو يدددتلديتر دددمل ويرعدددو  طلديريدددتطلتلديرل ادددتليرا  ردددتلديادددق لتة  دددللدأل دددبلديا طمدددتليدددد

لرعددو  طليتةع ددللدياقراطدةقددتل  ودد لدأل ددبلي اددوءلا يددتلاقراطدةقددتل تع مدد لديعاديددتلد  ترو قددتل
ل1ل.ديرل لديطديالدياد  لير وطلديتارقتلديرر قت

،ل قدالتد در لديدطب ل د  ليدال ديتارقدتلديرر قدتلرا مدتلا د قو  قدل   لديعوقتل   لديرل لديطد
 ل،ل ديدذ لد ت دطلديرلد لديطديداليدطلقارتدلديرن  وهلديرويقدتلديا يقدتلديرة  ر  لر لديةطحلديذ 

،ل  ويتددددددوي ل  ادددددددل  غدددددد لديا ددددددطل دددددد لدإلطت وةقددددددتلقددددددتوددددددط ط ل رةيدددددد  ل دددددد ل ر قددددددتلديتار
،ل ادداللم تددهل دداجلاطد ددوهلل لديرلدد لديطديددالوددط طجلر رددتل يددط ل ديريددط ةقتل دد  لديرة دد ر  

ل2ل:ل و  ليترا للديتارقتل رمت سلل عواتولر  لت تاالتذهلديعوقتل  الديرطت  دهلديتويقت
يا يدتل و  تردوال  داللو دتل لدوهلاقراطدةقتلراقاتلر اقتل  الر اللديريوطلتل د لثادطجلد-

ل.ير تر ل مو  لدير ن ي  لي ر وءيتد
،لدياولردتل  دالدير دو دجل  دا لديتر  د ل لدإلا دو درتدطد لديرعدو  طلدي ةاقدتل ديا يقدتليراد ل-
ل.قو  قتلتذهلديرا  لي ت  لتل  ا 

                                                 

،لر  ددتلديع دد  لالحكةةم الراشةةد ودوره فةةي تحقيةةة التنميةةة المسةةتدامة فةةي الجزائةةر:ليموددطلطد ردد ،ل  ددالدير  ددال دد لقلدد -1
  .502،لص ورعتلدي دا ،لدي  دلطل،17،لديعاالدياوا اقتل دي قو قت

يعداالدل،،لدير  دتلدي  دلطمدتليررد ل ديتارقدتالتنمية المستدامة في الجزائةر دور آليات الحكم الراشد في تحقية:لا   تل دويم-2
  .211،لص2014،لدي  دلط،ل-1-،ل ورعتل وتات06
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ديتيدد ق ل  دددالا دد لديرن  دددوهلدياولردددتل ت دد  للث دددطدءدهلت  ما دددول تةع ددللا طتدددول ددد ل-
لوجلديعورت.ديرق

ل. ترا الرعو  طلديررو رتلديعوايتلدرتطد ل قواجلدياوا  ل تع م لد تاويقتلدياووء-
 تل دير دوءيتلرد لةدط ل،لمووعتليرة   لديطقور دللديا يتل ةطماتليةو تل   قرتثادطجلل-
ل.ديري رتلدي رو قتل  اللللديريوي ،لراارتلدير تر 
ديتيطمعوهلديت لتع  لت دواللديرع  ردوهلتط  خلر وا لديرل لديطديالر لمولليقوهتل-

لديرتع اتل ويتارقت.
 الفرع الثاني

 اإلقليمية. التحديات التي تواج  الحكم الراشد علك مستول الجماعات
تادددوملر ر  دددتلرددد لديع دلدددللديتددد لتع دددلل ردددللديرلددد لديطديدددال  دددالر دددت للدي رو دددوهل

وال تر د  لر دت لل رروطبدتلدية د تدوليتع مد لدييدةو قتل لدإلق قرقتلي  ل  الرد لديعردلل  دالت و
ل.ديت   طلدإلادط ل

رد ل د  للتد لديرعقادوهل معوقات الحكةم الراشةد علةك مسةتول الجماعةات اإلقليميةة:-أوال
 1ديت لتعطقلل رللديرل لديطديال  الر ت للدي رو وهلدإلق قرقتلاذلط:ل

لتادوادط  لدياقراطدةقتل د اةتوحلدي قو  ل  اللللدألةقو لديت لتيدلللدير ترد لد -1
طدءلم،ل ل لدياقراطدةقددتلتددنا لثيددالد مددتو ل ديادد د ل دد لدردد لدألا رددتلديرو رددتل  ردداجلدييددع 

 .دي قو لد  ترو  ل تةللدل دارول  ويتوي لت  لل
هقدددو لماو دددتلديريدددوطلتل ديتيدددوطلقتليددداللديام دددتلدي ددد ة قتل  دددا لتا   دددوليةلدددطجلثيدددطدمل-2

د قتيددواقتل د  ترو قددتل  ددالر ددت للدي رو ددوهلديردد دة ل دد لثادطجل ت دد  طللردد طلدي قو ددقتل
اتمدددو ل د متقدددوطلديددد د  لودإلق قرقدددت،ل تدددذدل دددنا لثيدددالتادددوق لل و ددددل ددداللت قدددتلديرددد دة لي

،ل رد ل  دتللمدطلل دا للت  تددل ق د ط  للرد طهلتدذدلرد ل  دتي ر دن ي  لديدذ ل د  لقرلر اددل
ل.  اتول  اللط لدي دق عورتل  الت ي يطد تل  لدمتقوطلدي طدر لديت لتا  لدي  لوهلدي

                                                 

ل.84،لرط  ل و ل،لصالحكم الرشيد في الجزائر في يل الحزب الواحد والتعددية الحزبية طمالد طدايت:ل-1 
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تلريو   ول تاوقووت ولتدذدل ا ل   الثطداجلراقاتل االدي رو وهلدإلق قرقتل  لرعوي -3
 ددوت ل دد ل اددوءلديا يددتلردد ل،ل رعوي ددتلريددو لليددع  تلتيددل للر تردد لردداا ل د دد لقردد ل  ددت

،ل دددولمدددط،ل   قددددل دددولقرلددد لأل لةدددط لرددد للةدددطد لديعوقدددتل ادددوءلاة ددددلا  لدم  دددتللمدددطلل
ل1.ل،ل  ل   الير تر لا  لر و اجلديا يتت   لا  لر تر لديا يت
ت دددو نل ودددعسل عويقدددوهلديعوقدددوهل ددد  لثادطدهلديا يدددتل دي رو دددوهلدإلق قرقدددتل دددا لدي-4

 ديتدددد ل ل ديددددهلتتيددددسل  يددددلوللدي يددددوقتل ديرطدق ددددتلردددد لةددددط لديةددددو    ل دددد لرطدق ددددتلديتددددطد ل
ل.  قدل ديتاملل ين ادل يتلدي قراتدي ةا ل و  لدير تر لديراا ل و ترطدطل ررو

هر  لديعوقتل   لديرن  وهلدي ةاقتل دي   قتل ديرر قدتل بد  لديرن  دوهلديرااقدتل-5
ل دير ترعوهلديرر قت.

ةطماددددتلدمتقدددددوطلديرددددد  ة  لدي قو دددد   لي  رو دددددوهلدإلق قرقدددددتل ديتدددد لتعت دددددطلدألرددددد د ل-6
،ل تدددادمللدية دددوا لديةدددط ل ددد للم دددطلرددد لليدددلوللدي قو دددقتلدير دددل للدأل لل ا دددول ديتددد لتغددد

ديريدددوي لديمويدددتلرددد لديريددد رتلديعوردددتل تغ غدددللليدددرو لدياةددد ذل ددد لت  قددددلديرددد دطالديعوردددتل
ل د تغوي وليريوي لمويت.

عسلديتددددداطم لدإلادط ل  دددددا لهقدددددو لديرعدددددو  طل ددددد لدمتقدددددوطلدياقدددددوادهلدإلادطمدددددتل وددددد-7
ل.دات ورد،ل داتيوطلدية وا

يدددد قوهل ديدددد  ءدهلديةولةقددددتلوددددعسلرة دددد  لدير دةاددددتل ققددددو لديا يددددتل  ددددالل دددد لديع-8
ل ديا   تلرتاليوطهلد اتروءدهلثيالدأل طجل ديا   تل ديةولةتلراارتل  الدي ة .

،ل هقدددو لقدددوا  ل دددا  لرطمدددتلديرع  ردددوه،لادددصلديرع  ردددوهل  ر قدددوهليدددا لديادددطدطا-9
،ل  ددا لد تترددو ل وإلودو تلثيددال ددا لدير دو دجل ت ددو نلديةددطصلديادوت ل دد لديرر دد بقتل دي  دوةت

ل. دة  وير

                                                 
 .84،لرط  ل و ل،لصالحزب الواحد والتعددية الحزبيةالحكم الرشيد في الجزائر في يل :ل طمالد طدايت-1
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تدذدلل،ل رد ليد   قتل دامةو لر ت لللادل وتوم لر  لديعرويتل  لدي رادهلديرر-10
ل1ل.لروللادلقعالتاطدلير دطالديا يت،لل لقعاالدإل طدءدهلدإلادطمت

دات وىل قو دوهل وردتل دودرتلديرعدوي ل،ل  ا ل   ال لهقو لديرمة لدي قل  لديعو -11
ردوللاللثيدالد ا د قدتل تدادملل د  لدير دن يقوهلل،ل تدذدور تلدألةدطد لي  رو دوهلدإلق قرقدت رت 

ل تذدلروللاللثيالت   للدي  و لدإلادط .
لدل تددذدل-12  ددا لدييددةو قتل دد لث  ددوطل د  تددطد ل ويريددو للديرويدد تللرددو لديددطل لديعددو 

قعت دددطل ردددول ددد  قول ددد لترا دددلل دددطدر ل مةددد ل د دددتطدت  قوهلرروطبدددتلدية دددوال ترا دددللديتارقدددتل
لديرر قت.
،لات  دددتلدار دددوطلديادددق لقتل ددد لديرن  دددوهلدإلادطمدددتلديرر قدددتير دددوتطلدي ددد  داتيدددوطلد-13

دير اقدددتل دألمدددو لدي  قةقدددتلديتددد لت  ددددل ددد  ل  ل ترلددد لقدددطدطدت  ل تطيدددالتيدددط وت  لديط دددرقتل
ل ديغ طلط رقت.

تةيدددد لرددددول ددددنا لثيددددال ددددالر ددددت للدي رو ددددوهلدإلق قرقددددتلهقددددو لديطقو ددددتلديةعويددددتل -14
لل2.ل ديغقو وهلديغ طلريط  تل،ل ديترو ل ط قطدةقتللوية والدإلادط لقتلي  دي  دتطل دم وهلدي   

ت وتللا طلدير ويبلدييع قتلديرر قتل د لردللقودوقولل و دقتلرمدللدي ةويدت،لتا دق ل-15
دأل طج،ل رر لدألرقتل رروقتلدي  لت.ل وإلا و دهلديت لتا ل  ال وتللدي رو وهلدإلق قرقدتل  دال
ل لت  ددد لرعدددو  طلر وددد  قتل  رقدددت،ل ليدددع  قتل  لألهدددطد ل قو دددقتلداتمو قدددتل تدددنا لماردددتل

قولل ل قو دقول د ت دوطلرد لتددذدلقدتلدير دت  ملثردول لطمددو،لد ترو قدو،لدقتيدواراقادتلت دوت ل د لتطق
،ل ددد  لر دددو لدي رو دددوهلدإلق قرقدددتل  دددالرددد لل لتعةددد لتيددد طدلآمدددطليةطمادددتلت ددد  طتول ردددولل دددد

ل3 ترويال ديم لديت     ليإليوروهلدي وطمتل ةاقول ا يقو.ل
                                                 

،لر  دتلدإلادطجلتنميةة اإلداريةة للجماعةات المحليةةالطريةة ملةك ال-الحكةم الصةالح–: الحكامةة   ا  تلم   ،لدي تطجلم  ل-1
  .80-79،لص2012،لدي  دلط،ل-2-،لديعاالدأل ل،ل ورعتلدي   اجل ديتارقتلي  ر  ل دياطد وه

،ل ورعددتلل26عدداال،لدير  ددتلديت ديددل،لالحكةةم الراشةةد ومشةةكلة بنةةاي قةةدرات اإلدار  المحليةةة فةةي الجزائةةر:ليددرت  رددا  لةو-2
  .15،لص2010 و  لرمتوطل او ت،لدي  دلط،ل

،لادطلديروردالي ايدطل1،لل الحوكمة ودورها في تحسين التسيير للجهاز اإلدار  المحلةي ومتطلبةات التطبيةةرر جل طد  :ل-3
ل.ل98صلل،2018دألطا ،لل،،ل رو  ديت  م 
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 اعةةةةات اإلقليميةةةةةالمرتبطةةةةة بتسةةةةيير الجم متطلبةةةةات تفعيةةةةل الحكةةةةم الراشةةةةد-ثانيةةةةا  
ص حها  :وا 
 تة دد لت دد  طل آليةةات الحكةةم الراشةةد فةةي ضةةبط تسةةيير الجماعةةات اإلقليميةةة:تفعيةةل -1

 1:لدي رو وهلدإلق قرقتلدي ع لثيالترا للرول   
ةو قتلدي ددددادطجلدمتقددددوطلديراتم دددد  ل ديردددد  ة  ل  ددددللل ددددبلدياددددق ل ر ددددوا لديا و ددددتل دييدددد-

،ل تدددد ت    ل دددد لةطمددددلل ودددد ل ددددطدر لت  ماقددددتل تع قرقددددتل  اددددولير ددددت دت ل دإلايددددو ل دي ةددددوءج
،ل د  تعددوال دد لديتع دد  لدييددرق ل ديا مدددل دي دد ق لي  ددولة   رددنتوت  لديع رقددتلردد لل ددللدألادءل

ل.متقوطل  للل بلديررو وجل دي  وةت د 
لديتيطم ل ويررت  وهل ذيدملي اودوءل  دالد متو دوهل دإلمدطدءله دطلديريدط  ل ودرو -

ل.تليريموصلديراتم   لل لديرع ا  دييةو قتل رروقتلديررت  وهلديعر رقتل  دءل ويا  
ثودةوءلدييدةو قتل د لديتعورددللرد لدي ر د طلرد لمددوللت  دق لدإل دطدءدهلدإلادطمدتل ديددطال-

،ل ريددوطلتلدير تردد لديردداا لردد لمددوللد ترددوالر دداللديتدد ل تاددا ل  ددولديردد دةا  لو لل  ددالدييددل
ل. دةا  ل  لت   طلديين  لديعر رقتدياطدطدهل تع م  لريوطلتلديردييةو قتل  لدتموذل

،ل ترلددددد  لوالدإلادط ل  دددددالدإلادطجل دير ترددددد ث دددددادال دددددطدر لتر ق دددددقتل رمدددددوةطلدية ددددد-
،لتل وية وال د لةطمدللرمت دسل  دولللدإل دو دير دةا  لر لديري لل  الديرع  روهلديرتع ا

يددموصل لددذدلراتوددقوهلدألردد لديدد ةا لردد لرطد ددوجلدرتددطد لديرقددوجلديمويددتل يددط للطدرددتلدأل
ل ديا و لديعو .

لي   قددوهتا دق للادءلدياقددوادهلديرر قددتل تةع   ددولردد لمدوللرددا ل دد دل لتيدد قعقتل ويا دد تل-
ل دي  اقوهلديار ذ قت.

وبل د لترا ددللديرلدد لديرر دد لديطديددا،ليددذدل لد تتردو ل ويعايددطلدي يددط ل و ت ددوطهلدأل دد-
،ل بددذيمل دد  لي قو ددللدإلادطمددتلردد ليددوحلدإلا ددو يددوحلد،لذيددملل ل ددالردد لدإليددوحلدي يددط ل

لثيوحلدي رو وهلدإلق قرقتل تة  لديتطل  للموققوهلدي  قةتل ا ور و.

                                                 
ص   اإلدار  المحلية الجزائرية :لرررالدي ط-1 ل .ل53-52صلل،،لرط  ل و لبين المعوقات والمتطلبات –الحكم الراشد وا 
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ق دددددقتل ددددد لا دددددوحلتةع دددددللا طلديطقو دددددتلدإلادطمدددددتلديةعويدددددتلديتددددد لتعت دددددطلرددددد لدميقدددددوهلديطل-
الر دددددت لل،ل  دددددا ا ول لقرلددددد لديردددددالرددددد ل دددددوتطجلدية دددددوالدإلادط ل  ددددددي قو دددددوهلدإليدددددورقت

لدي رو وهلدإلق قرقتل ديت لتتة  ل يطات ول  مواجل عويقتللادءتو.
 أل للديتة  للدي  ق لي رل لديطديال  لدي رو دوهلدإلق قرقدتل  دالرد لرطد دوجلديرادو قبل  

ل1لديرطت ةتل ويت   طلرا و:
ر لديرة   لدي ا الي  د ةتللديعرلل  ال و لا و لطقو  ل عولل رعا  لق ترالا و تد-

ديذ لقاتو لديتمة دسلرد ل يدوقتلديرولردتل ردا لد دتاوللثادط ل ردوي لي  رو دوهلدإلق قرقدتل
دير دواطجلي ر د طم لديرر  د  ،ل ت د م لل تا قتلدمتيويوت ول تاو  ل  ةتلديتاطمطل تيد ق لط ح

و  لديريدددتطمل ددد  لديراتم ددد  لدي ردددو    ل ديعردددلل ر دددوا لديرلوردددتلدي  ددداجلدياولردددتل  دددالديتعددد
ررم ددددد لديا يدددددتل دي رو دددددوهلدإلق قرقدددددتل  ا ادددددتلديتدددددا  طلديرر ددددد ل  دددددا لا ددددد لديرددددد دطالديذدتقدددددتل

لي  رو وهلدإلق قرقت.
تة  للرمت سلديا دا  ل دألا رتل ديت   ال  الد يت د ل ايطتوليرعط تلدير ترد لديرر د ل-

ملل لتاة دددذلتدددذهلدياددد دا  ل  دددوليراددد لل لررو يدددتليت وتدددللل لرا دددولل لد يتةدددو ل    دددو.ل  ليددد
 دألا رددتل درتطدر ددول لقعددالرنيددطدل  ددال ددورتلدألادءل ادد ،ل ددلللادددلق ددوت ل دد لتدد   طلديرروقددتل

لدأل و قتلي ر  بل ل وولدل ر  ةقدل د  طدءدتدل قطدطدتد.
ت  ددقبلآيقددتلمو تددتل ر ددترطجلي ر ددوءيتلردد لمددوللديتر ددمل ددوإل طدءدهلديرت ددرتل ددوألادءل-
داقدوهلديراقادت،ل ايددطلتادوطمطلرةيد تل د لتاددا ل د طلديعردلل د لديريددوطم لل يدادطلدير  لدي د ق ل
لدي قو وهل دي طدر لر لدير تر لديرر  ،ل د  طدءلدير و اوهل للليةو قتل  و ح. راوقيتل
ث ةوءلديرد دةا  ل دطصلتا دق للادءلل دوي  ل   دلدالدإلادطجلرد لمدوللردولقيد دلر دويبل-

ل للر ددويبلريددتطلتلت دد  لر رت ددولرتو عددتلر ددت للديتدداد ل،ل ديتدد لتتددق لي ردد دةا  ل طيددتلتيدد
للادءلدي  و لدإلادط .

                                                 
لرط ددد ل ددددو ل،، الحوكمةةةةة ودورهةةةا فةةةةي تحسةةةةين التسةةةيير للجهةةةةاز اإلدار  المحلةةةةي ومتطلبةةةات التطبيةةةةةررددد جل دددطد  :ل-1
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تة مطلديماروهلديعورتلديت لتا طتولديا يدتل ر د لترلد لديرد دةا  لرد لديريد لل  دال-
  ودددد ل ددددطدر لذدهللترقددددتل ر دددد لقيددددعطللديمدددداروهل  دددد  يتلردددد لمددددوللت  ددددق لدإل ددددطدءده
ل رقعول يقبلي ةلوهلديرتر  جل ا .دير دةا  لل ل طاور لديتة مطلدإلادط لر  دلي  ل

 الجماعات اإلقليمية:التسيير داخل مستراتيجية مص   -2
ل1ل مت  الذيملر لمول:اإلص   التشريعي: -أ
ثامددوللتعدداقوهلا ددت طمتل دد لر ددوللدي رو ددوهلدإلق قرقددت،ل ر دد ل ميددصل يددلل دد ل-

ي  رو ددددوهلدإلق قرقددددت،لديا ددددت طلي  دددد ةوهلديرر قددددتل رددددا لر مددددالردددد لدي دددد ةوهل دييددددورقوهل
ل وط طجلديةيلل   لد متيويوهلديرر قتل ديتةطملل   لديرطدق تل ديت   طل ديراد يت.

تلردد لمددوللوددط طجلتعددا للقددوا  لدي رو ددوهلدإلق قرقددتل رددول ترويددال ديرتغ ددطدهلديرر قدد-
لل لرع  لطن وءلدي  اقوهل لقروط   ليورقوت  .مويتللتةع للدياي صل تط رت ول ر قو

 لد دتاويقتلدير دويبلديرر قدت،ل ترا ددالد متيويدوهل ديردالرد لتدامللدي  ددوهلودرو-
لديرطل متليورو لترا للدييةو قتل ديةعويقتل  لدألادء.

ل2ل ذيملر لمول:لاإلص   اإلدار :-ب
بطلدقبلدي  اقدت،لدألرد  لديعدو ،للدرتطد لر اللديةيلل   لدي د ةوهل  دالدير دت للدي  دا -

لير ويبلديراتم ت.دي دي قل ب  لدإلادطجل د
د تترددو ل ويعايددطلدي يددط ل دد لادمددللدي رو ددوهلدإلق قرقددتلردد لمددوللتددا ق لديتدد ة طل-

 ت ت دددللدإلةدددوطدهلديرر قدددتل تارقدددتلر وطدت دددول تددداطم  ول  دددالل دددوي  لديت ددد  طلديرا مدددتل تددد   طل
ل.  ةوءدهل ديم طجي رو وهلدإلق قرقتل وذ تليدير د  لديرواقتل ديرعا قتلرتالتي  لثادطجلد

لوط طجلت   طلديرع  روهلي ر دةا  ل بقواوهلديتارقت.-
ث ددواجلتا ددق لدي قو ددلل ديريددوي لدي  اقددتل ديددادلطجل دي  قددتل تطققددتلديرن  ددتلديرر قددتلثيددال-

لر ت للديرن  تلديعيطمتلدياواطجل  التااق لديماروهل  ط تل لةوءج.

                                                 
 .169 و ل،لصرط  ل رر جل طد  :-1
لديرط  لاة د:لدييةرتلاة  و.-2
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ل1ل ذيملر لمول:لاإلص   السياسي:-ج
تع م لديريوطلتلدي قو قتلديرر قتلر لموللت  لدتلدميقدوهل دي د للديراو د تلي رد دةا  ل-

 دد لةطمددللرودد طلديرر  دد  للدد  طدال  رو ددوهلرتددال ترلادد دلردد لدير ددوترتل دد ليددا لدياددطدطل
د  ترو ددددوهل تا ددددق لياددددوءدهلردددد لديردددد دةا  ل د  ددددترو ل ايددددغو ت  ل ديراوقيددددتلردددد لل ددددلل

لر  ل  لثةوطلدييةو قت.دياووقولديرر قتلديت لت 
ودددط طجلتةع دددللا طلدألرددد د ليتدددترل لرددد لدياقدددو ل دددا طتول ددد لديتع لدددتل ديتايدددلتل تاددداق ل-

لدي طدر ل دي قو وهلديرر قت.
لتةع للديعرللدي  ا ل  الر ت للليغط،ل تعرق لرة   لي و لدألرقوء.-
  دددالتع لدددتلدأل دددطدال دي رو دددوهل ددد لرادددللديتارقدددتلديرر قدددتل ودددط طجلرددد لديرددد دةا  ل-

ديريدددوطلتل ديتعطمدددسل ويريدددو للديتددد لت د ددددلدي رو دددوهلدإلق قرقدددتل تةع دددللا طلدإل دددو ل ايدددطل
لدي   .
  د ل  ددالدي رو دوهلدإلق قرقددتلل لتةدد طلر دطاتدولديرويقددتلديو رددتل اإلصةة   المةةالي:-د

إلادطجلدي ددددطدر لدأل و ددددقتليمارددددتلدألرقددددوءلذدهلد رتقو ددددوهلديمويددددتل يتدددد   طلديتر مددددلليتاة ددددذل
ديمةددد ل دي دددطدر لدإل دددتطدت  قت،ل ديدددا  جلثيدددالتيددد ق لد  دددتمروطدهلديرر قدددتل د تتردددو ل  دددطدر ل

ل2لق قرقتلر لترا للر دطالييوير و.ديتارقتلرتالتترل لدي رو وهلدإل
 
 

 
 
 
 

                                                 
ل.170رط  ل و ل،لص رر جل طد  :-1
ل.132رط  ل و ل،لص -قضايا وتطبيقات-الحكمانية ت طل  الدي طم لدي و ا:ل-2
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 يةةانةةثةةل الةةصةةفةةة الةة صةةخ
ردد لمددوللاطد ددتلتددذدلديةيددلل ديرعادد  ل ددا طلدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتل ديرلدد لديطديددال دد لل

لت   طلدي رو وهلدإلق قرقتلام صلثيالدياتول لديتويقت:
ديردد دةا  ل دد لت دد  طليددن ا  لتعددالدياقراطدةقددتلديتيددوطلقتلديرلددو لدألا دد ليريددوطلتل-1

لديعر رقتل لذدلريوطلت  ل  ل ر قتليا لدياطدطدهلديرر قت.
ت ددددا لدياقراطدةقددددتلديتيددددوطلقتلثيددددالث ددددواجلديماددددتلديرت وايددددتل دددد  لدي ددددلو ل دير ددددن ي  ل-2

لديراتم   لر  لتع  لدياقراطدةقتلديتيوطلقتلريط   ت  .
وللد  ترو قدتل ت   دالديةو  قدتلقعت طلدير تر لديرداا ل و دللل و د لي ا د  ل وأل رد-3

لي ر دة لر لموللقاطتدلديةع قتل  لرتو عتل تاة ذلدير واطدهلديتار قتلديت لترللريو    .
قادددد  لديرلدددد لديطديددددال  ددددالر ر  ددددتلردددد لدير ددددوا لديتدددد لت ددددوت ل دددد ل ر قددددتلثيددددوحل-4

تردبلدييد  للدي رو وهلدإلق قرقتلر لموللتة  للدييةو قتل دير وءيتل  لدتموذلديادطدطدهلديتد 
لديعو ل تربلرقوجلدير دةا  .ل
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 انيةةثةةاب الةةبةةة الةة صةةخ
لل
 رو دوهلدإلق قرقدتل د لي لديت د  طلدإلادط لر لموللاطد تاولي دذدلدي دو لقرلد لدياد للل لل

مويدتل د ل دللديتعداقوهلديرتع ادتل وإليدوحلدإلادط ل ديدذ لردبلقدوا  لدي  دلطلي التة طدل
دي  اقتل دي  قتلر لموللتد   طل عد لدميقدوهلديتد لت دوت ل د لودرو لديت د  طلدي  دال ديةعدولل
  دددالر دددت للدي رو دددوهلدإلق قرقدددت.للردددوليدددرللتدددذدلدإليدددوحلرادمدددتلديت ددد  طلدإلادط ل ذيدددمل

تاداق لل وددلل دد لةطمدللدإلادطجلدإلي تط اقددتلديتد لتوددر ل تةد مطلديمداروهلديرر قددتلي رد دةا  ل
لديماروهل ةطماتل طمعتل    تل دي ع ليتاطم لدإلادطجلر لدير دة .

لرول قةاول االاطد تاولي ذدلدي دو ل اداللترقدتلدياقراطدةقدتلديتيدوطلقتل ا طتدول د لت د  طللل
دي رو وهلدإلق قرقتلر لمولل ت لديريوطلتللرو لدير دة لديرر  لي ريدوطلتل د ل ر قدتليدا ل

ديتدد لي ددول وقددتل  ددط  لرعقيددت  ،ل تددا ق لا طلدير تردد لديردداا لي ريددوطلتل دد ليددا لدياددطدطل
 وهلديعو ل  لديا يتلر لموللديريوطلتل د ل ود لدي دطدر ل دي قو دوهلديعوردتلدي قول يقوهت

 دددوقتطدحلل ودددللدي  دددوللليترا دددللدألتددداد لدير دددةطجل ديتددد لتطت ددد ل  دددالدي  ددد الدير ذ يدددتلرددد ل
ل ل  لر وللديتعو  لر لدإلادطجليترا للدييوي لديعو . ةط لدير دةا

 طلدي رو ددوهلدإلق قرقددتلردد لمددوللقعددالديرلدد لديطديدداللردداللتدد لدميقددوهل دد لر ددوللت دد لل
د ترددوالتددذهلدألم ددطجل  ددالت ادد لر ددوا لديرلدد لديطديددال دد لت دد  طتو،لر دد لليدد رهلدي رو ددوهل
دإلق قرقدددتلتعدددوا لرددد لريدددو لل ددد لديت ددد  طل تدددذدللاللثيدددالودددط طجلت  دددق لادلدددطجلديرلددد لديطديدددال

 ددطدر لديتار قددت،لتلردداللتاة ددذتولي رمةةددوهل دي  ع دددللادجل دد ل ددالدي رو ددوهلدإلق قرقددتليرتو عدد
لرولق وت لديرل لديطديال  لتر   لديت   طلديرر  ل و ت وطهلل    ل عدولل  دا لثيدالرروطبدتل
دية ددوال دياوددوءل  قدددلردد لمددوللتةع ددللآيقددوهلطقو ددتلتترويددال رتة  ددوهلدي رو ددوهلدإلق قرقددتل

ل.ي رةوظل  الديت   طلدي  الي ر دطالديرتورتل ت     ولار لترا لللتاد  ولديتار قت
 لللل
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 ةــمــاتــخــال

اإلقلرآرييفتفييختا   اميينترآويي تا  ييل تفييختامييراتتنا ييمضرت آليييلتتي رييرجتم يي  نتا  آر ييرجت
فهيييختمعآيييتت ليييجتمحنلييييت  ليييفتا مضآريييفتا آحلريييفتا آحليييخ تفيييختا م ييي  نتتفعيييراتاملعيييوتتلنتتضهيييرا

 م تراتأفيتتا اتآرجت لآلاطض  تلملبرفتحر ررمه تلهذاتآرت  علهرتآطر بفتبمح  ي تا ععر ريفتفيخت
تا م   نتلا بحثت  توتتا  بتت مطللنتاتآرمهرتبآرت مالءاتلآمطلبرجتا آلاط .ت

ا ميخت ضصيلمتآي تتجبعي تا ضميرمتإ جتاتا ملصتمل لرهتلآ تاال تتنا فتهذاتا آليلتت
تور مر خ:تقمناحرجاااال هرتآ آل فتآ ت

 .النتائج-أوال
 نتا  آر رجتاإلقلرآرف تلا نو ي  تاس ر يرفتا ميخت م آ تب  تأهاتي ررجترعتتاإلطرنتا بشنيت-1

ت.معمآتت ل هرتا  آر رجتاإلقلرآرفت م   نتشؤلضهر
 تح ييييثترعييييتتا مشييييرنورفتا ترآ ناطرييييفا  ييييرضلضخت آآرن ييييفترعمبيييينتا آ لييييبتا آضماييييوتاإلطييييرنت-2

 ييتاتا آلا ضييفتت تغ يينتأ تآييرترعييروت لييجتهييذاتاس ييللوتهييلهااضماييروتاس ييللوتاسآتييتت مشييو ل
بيي  تا اعييرء تا علآرييفتليييباتآعرييرنتا حيي تفييختا منشييعتبآييرتروعييتتا ض ر ييفتلا  ييت تلا  ييلت تفييخت

 مضآريفتا آحلريفتبآاملي تا حرر تااضماربرفت لآ ر بتا آحلرف تآآرت ؤتنت لبرت لجتآ يرنت  ليفتا
لآ رامهييير تلرعيييمعتا آ ييير ت لالييياتبييي  تا اعيييرء تلا عر لريييفتليييينلن تفيييمعتبيييروتا منشيييعتتأطنهييير
ت ل آرع.

تبغرييفصييالحررجتلا ييعفتلآمضل ييفتفييختآامليي تا آ ييراجتتاإلقلرآرييفت آر ييرج ل ييرضل تا آييضعت-3
 يياتمصييبلاتتا صييالحررج تغ يينتأ تهييذ ت ييمنام  رفتا مضآلرييففييختإطييرنتمح  يي تاامنشيي تتا اتآييفت

 يييلءتا م ييي  نتتآآيييرتمنميييوت ضيييها ميييتااتتفيييختااامصرصيييرجتتضم  يييفتآ يييطن تا هيييتلتا  يييمح  
تإيرففت لع  ت  تآلاابفتنووتا تلن تا ماضل ل رفتفختا آ ر تاإلتاني.ت ليع تاستاء
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بيير نغاتآيي تأهآرييفتا ل يير ت لييجتآ ييملإلتا  آر ييرجتاإلقلرآرييفتلا صييالحررجتا مييختممآمييعتبهييرت-4
تلنهرتغ نتفعير تضم  يفتغريروتا مايلل تل يتاتلييلاتصيالحررمهرتاسآينتا يذيت  علهيرتغ نتأ ت

ت ر   ت  تأتاءتآهرآهر.
 ت يذ يتم يعجتمآلليتتآشيرنلعتا  آر يرجتاإلقلرآريفمعمبينتا آيلانتتا آر ريفتح ينتاس يربتفيخت-5

فيييختا   امييينتذ ييييتا ع ييي تتإاتأضيييهترالحييي عر يييفتأفييييتتا  يييبتت لمآلليييتتا آحليييخ تهيييذ تاسا ييين ت ا
ح يييثتا ا تتمآلليييتتآشيييرنلعتا  آر يييرجتاإلقلرآريييفا  يييرضلضختلا مطبر يييختفيييختآ ييير تإ  يييرتتآضرفيييذت 

محنليييتا مضآرييفتت لييجتآآييرتأتيينت ييلبراسآيينتآحصييلنتبعويين تا محصيي تتا ييينلبختوآصييتنتلح ييت ت
تلمعع لهرتفختآامل تأبعرتهر.

اإلقلرآرييييفت م يييي  نترعييييتتا م يييي  نتاإلتانيتآيييي تأهيييياتا  رييييرجتا مييييختمعمآييييتت ل هييييرتا  آر ييييرجت-6
رعمبيينتآضصييوتاسآيي  تا عييراتورفييفتا آ ييملررج تلتتليي تآصيير حهرت يييآر تم يي  نتضيير عت لييجآام

ح ييثت هييتتإ رييهتا آشيينتتبم يي  نتت11/10آيي تأهيياتا آضرصييوتا آ ييمحتتفتبآل ييوتقييرضل تا بلترييفت
تإتان تلم   نتا بلترف.فختتلنتفعر تتفلها شؤل تاإلتانلفت لبلترفت

بعوين تمح ي  تت  تا عيوءت ليجتا لاريفتفرآيرتمعلي بغرفتماعتي رفتآ محتتفا آ رطعفتاإلتانلفت-7
ت.آفتا عالقفتب  تا آلاط تلاإلتان ل لت تا اتآفتا آ تآفت لآلاطض  تفختإطرنتحلو

 تلا مييختفييختمطييللنتا  آر ييرجتاإلقلرآرييفا آ ييرهآفتاإلتان تاإل امنلضرييفتأهيياتا  رييرجتا حت تييفت-8
 صيينضفتاإلتان توضم  ييفتحمآرييفت لعل آييفتا  رضلضرييفتفييختشيي هرت هييتلتآيي تاال هييرتا آشيينتت آلاابييفت

ت.ارصفتاإلتانيت
فتا مشييرنورفت لييجتا ترآ ناطرييت تأصييبحجتمعمآييتتل ييفتا  ييرضل تعويين تإطييرنتمبضييختا   اميينت فييخت-9

 تلفيييييمعتا آ يييييراجتأآيييييراتا آ مآيييييعتا آيييييتضختوعضصييييينتيييييينلنيت مآوييييي  تولغيييييفت لحيييييلانتاإلتانيت
 يي تآبييتأتا ميييرآ تا آ مآعييختفييختفعيير  تريييآ تمح آؤ  ييرجتا تل ييفتآيي تأتاءتآهرآهييرتبشييوتت

ت منام  رفتا مضآرفتا بشنلفتو ضتت لمضآرفتا آحلرف.تظتتا



 ةــمـاتـــخـال

 
260 

ر يييعجتا حوييياتا ناشيييتت ال يييم ربفت آمطلبيييرجتورفيييفتاسطييينالتلمع لييي تا ت يييفتبييي  تاس هييي  ت-10
لا آ ييرء فتلا نقربييفتلا  ييتن ت لييجتتا شييعرفرفتلا معييرل تتآبييرت تلذ يييتفييختإطييرنا آحلرييفتلا آييلاط ت

تأن تا لاقع.ت  امنتم   ت ت لجلهذاتآرتحرل تقرضل تا  آر رجتاإلقلرآرفتفختا  تا مضبؤ
 قتراحات.اال-ثانيا
فيييختضهرريييفتتنا يييمضرت آلييييلتتي ريييرجتم ييي  نتا  آر يييرجتاإلقلرآريييفتمييياتا ملصيييتت آ آل يييفتآييي تتت

تااقمناحرجتممآتتتأ ر رتفخ:
ا ضصيييللتا  رضلضريييفتا آمعل يييفتبراضماربيييرجتبآيييرتر يييآعتبمشيييو تتآ ييير بتإ يييرت تا ضظييينتفيييخت-1

تآضمابفتأاتنتوعرء تلفعر رف.
إ طييييرءتا  آر يييييرجتاإلقلرآرييييفتحنليييييفت لمصيييينلتفيييييختصييييالحررمهرتلما رعهيييييرتلم يييي  نهرتلف يييييرت-2

ت اصلصرفتاإلقلراتا ذيتمشنلت لره.
ارصييييفت لييييجتآ ييييملإلتم للييييتتا  آر ييييرجتاإلقلرآرييييفتبر ل ييييرمتتا بشيييينلفتا مييييختماييييل تآؤهلييييفت-3

تيطالتتبر تلنتا آضلطتبهر.تاا مأط نتاإلتانيتلا آر ختحمجتمال تقرتن ت لجتا
ييينلن تمعع ييتتتلنتا  آر ييرجتاإلقلرآرييفتا ييم طروتا آ ييمتآنتا آحلييختلاس ضبييختلهييلتآييرت-4

تر رهاتفختمح   تلمع ل تآنتلترفتا ضشرطتااقمصرتيتف هرتلمل رعتآ ر تضشرطهر.
 لآضمابيي  تا ييمحتاثتضظييرات بييرمختآحلييختاييرلتآضعصييتت يي تا ضظييراتإ طييرءت ييلطفتأابيينت-5

تا  برمخت لتل ف.
 لييييجتا تل ييييفتأ تمآييييضعت ل آر ييييرجتاإلقلرآرييييفتحنلييييفتا مصيييينلتفييييختاإل ييييناتاجتا آمآتلييييفتفييييخت-6

آ  اضريييف تح يييثت  يييوتلييييعتضيييلتاإل رضيييرجتا ميييختميييأمخت ييي تطنلييي تماصيييرلتايييرلتفيييختا 
ذ تاإل رضييفتح ييوتااحمرر ييرجتا مييختم ييتنهرترآييضعت ل آر ييرجتاإلقلرآرييفتا مصيينلتفييختهييقييرضلضخت

اتإانا هرتآ تآ  اضرفتا  آر رجتاإلقلرآرف. تهذ تاسا ن  تلا 
معع يييتتي ريييرجتا ترآ ناطريييفتا مشيييرنورفت ليييجتآ يييملإلتا  آر يييرجتاإلقلرآريييفتآييي تايييال تإ يييرت ت-7

ا ضظنتفختا ضصللتا  رضلضرفتبآرتر آعت لآيلاط تلا آ مآيعتا آيتضختفيختا آشيرنوفتفيختا م ي  نت
تا ععلخت ل آر رجتاإلقلرآرف.
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ب يي تا ضصييللتا  رضلضرييفتا آون ييفت آبييتأتا شييعرفرفتلحنلييفتا لصييل تإ ييجتا آعللآييفتتاإل يينات-8
تتحمجتات ب جتهذاتا آضهجتحبربتاإلطرنتا ت ملنيتتل تل لتتت اتمشنلعختلمضظرآخ.

اتا عآييييتت لييييجتليييييعتإطييييرنتقييييرضلضختآمارآييييتت مطب يييي تاإلتان تاا امنلضرييييفتفييييختا   اميييينت ييييم-9
ا حيينلتآيي تاال هييرت لييجتإتنا تاإلتان تاا امنلضرييفتيييآ تي رييرجتم يي  نتا  آر ييرجتاإلقلرآرييفت

تفختا   امنتلف تآضه رفتآ تشأضهرتمح   تا اتآرجتا عآلآرفتلمطللنهرتل صنضمهر.تت
ت
ت

ام ت  ي  الخ 
 وف 

له*** عون  الّلـة وف ض  طروحـة  ب  هت  الأ 
ت   ***ان 
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 عــراجـادر واملـة املصــمـائـق

 عربيةغة اللالمراجع بال

 ادرـــصــمــأوال: ال
 المعاجم والموسوعات -

حسقوويةا ،ل،ل2،لاحالحسف ووا،ل معجــم ميــاالل ال  ــ أبووالحسينووحملأينووالبووملزوويا:لبوومل  ا ووي ل-1
ل.1979

ل.1999،لاحالحسكتبلحسعلنية،لبحااتلاليامول المحلطنجالحساحملنينالحسفحاا لأبياي ل-2
ل.12،لاحالصياالبحاات، ل1،لطلسان العربنينالبملن املبملننظاا ل-3
ل.2000،لحسقيةا ،ل،لن تبةلحسشااقلحسااسية4،لطلوسلطالمعجم انجنعلحسلغةلحسعابية ل-4

 الدساتار -
حسنتضنملحستعواح لحسانوتااي،ل لا،لدواالل06/03/2016حسنؤاخلزيلل16/01اقم حسقينامل-1

 .07/03/2016،لحسصياا لبتيا خ ل14
 النصوص التشريعل  والتنظلمل  -

 **رــــاألوام**
،ل1966حسنتضونملقويناملحسنيسيوةلسنوونةلل31/12/1965حسنوؤاخلزوويلل65/320حألنوالاقوم ل-1

 .108 .ا. . لداا
،لحسنتضوووونملقوووويناملحسبلايووووة،لحسجا ووووا ل01/1967/ل18ل حسنووووؤاخلزوووويل67/24 لحألنووووالاقووووم-2

 .01/1967/ل18،لحسنؤاخةلبتيا خل6حساننيةلحسعاال
سقووويناملحألنينووويلسلاظيفوووةل،لحسنتضووونملح15/07/2006حسنوووؤاخلزوووي لل06/03حألنوووالاقووومل -3

ل)نعاللانتنم(.ل16/07/2006،لحسصياا لبتيا خل46،ل .ا. . ،لداالحسعنانية
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ل20/ل95قوووملحسنعووواللاحسنوووتنملس نوووالالل26/08/2010 لحسنوووؤاخلزووويل10/02حألنوووالاقوووم ل-4
ل50،لحسنتعلوووووللبنجلووووو:لحسنيينوووووبة،لحسجا وووووا لحسانووووونية،لحسعووووواا،ل17/07/1995حسنوووووؤاخلزوووووي ل
ل.01/09/2010 حسنؤاخةلزي

 ** ـــويــضــعـن الــاــوانــيـال**
ذالحسقعووووا لل25،لحسناحزووووللل ل28/08/2016حسنووووؤاخلزووووي ل16/10حسقوووويناملحسعضووووايلاقووووم -1

،لحسعواالنتضنملحسقيناملحسعضايلسالنتخيبيت،لحسجا وا لحسانونيةلسلجنراا وةلحسج حةا وة،لحس1437
ل.50
للوووووللبيسجنعيووووويت،،لحسنتع01/2012/ل12حسنوووووؤاخلزووووويل ل12/06لحسقووووويناملحسعضوووووايلاقوووووم -2

ل.15/01/2012 لبتيا خلحسصياال2حسعااللحسجا ا لحساننية
 ** ـــاداــعـن الــاــوانــيـال**

،لحسنتضووونملحستقنووويملح قلينووويلسلوووبالال،04/02/1984 لحسنوووؤاخلزووويل84/09 حسقووويناملاقوووم-1
 .07/02/1984 لحسنؤاخةلزيل60 ا لحساننيةلحسعاالحسجال
 ،لحسنتعلللبيسنيينبةلحسعنانية.08/1990/ل15 لحسنؤاخلزيل90/21حسقيناملاقم ل-2
اينووونبالل23 لحسناحزووولللل1421انضووويملدووويملل27 لحسنوووؤاخلزووويل2000/06حسقووويناملاقوووم -3

حسنؤاخووووةلل80 ووووا لحسانوووونيةلحسعوووواال،لحسجال2001حسنتضوووونملقوووويناملحسنيسيووووةلسنوووونةلل2000نوووونةل
ل.2000لايننبال24زي 
ل،2002،لحسنتضونملقويناملحسنيسيوةلسنونةل22/12/2001 لحسنوؤاخلزويل01/21حسقيناملاقم -4

ل.23/12/2001،لحسصياا لبتيا خل 79حسجا ا لحساننيةلداال
سبحةووةلزوويل  وويال،لحسنتضوونملينييووةلح2003حاسحووالل19حسنووؤاخلزووي لل03/10حسقوويناملاقووم ل-5

ل.43،لحسجا ا لحساننيةلدااحستننيةلحسننتاحنة

علووووووللبيساقييووووووةلنووووووملحسفنوووووويال،لحسنت2006زباححوووووالل20حسنووووووؤاخلزوووووويلل06/01ل حسقووووويناملاقووووووم-6
ل.08/03/2006،لحسصياا لبتيا خل 14ان يزيته،ل لال ل لداال
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،ل2006حسنتضونملقويناملحسنيسيوةلسنونةلل31/12/2005 لحسنوؤاخلزويل06/15حسقيناملاقمل -7
ل.31/12/2005،لحسنؤاخةلزي ل85حسجا ا لحساننيةلحسعاال

سنتضوونملحسقوويناملحستوواجحريلسلناحنووة،ل،لح12/03/2006حسنووؤاخلزووي لل06/17حسقوويناملاقووم -8
ل.15 لال ل ،لحسعاال

ل3. . ،لحسعواالحسنتعلوللبيسبلايوة،ل .ال2011جواحملل22حسنؤاخلزويلل10-11 اقملحسقينامل-9
لل.ل2011جا ليةلل03حسصياالزيل

 وووا ل،لحسجال،لحسنتضووونملقووويناملحسا يوووة21/02/2012،لحسنوووؤاخلزووويل 12/07حسقووويناملاقوووم -10
 .29/02/2012 لحسنؤاخةلزيل(12،لحسعاا)حساننيةلسلجنراا ةلحسج حةا ة

،ل،لحسنتضووووونملحستعوووواح لحسانوووووتاايل2016نوووويا:لل06حسنوووووؤاخلزووووي ل16/01حسقوووويناملاقووووم -11
ل.2016نيا:لل07حسنؤاخةلزيلل14حسجا ا لحساننيةلاقم ل

ل01/14حسنعوواللاحسنووتنملسلقوويناملاقووم ل16/02/2017 لحسنووؤاخلزوويل17/05حسقوويناملاقووم -12
،لحسجا ووا لسنووااالدبووالحس وواقلانووالنتريلاأننروويحسنوونظملسيا ووةلحل19/08/2001 لحسنووؤاخلزووي

ل.22/02/2017حسصياا لزي لل12حساننيةلحسعاال
 ** ــاـاســرئـم الــاـراســمـال**

 يوووووواح للحسنتضوووووونمل،2015نوووووويحالل27حسنووووووؤاخلزووووووي ل،15/140حسنانوووووواملحساةينوووووويلاقووووووم -1
حسجا ووووا للنقي عوووويتل احا ووووةلاحخوووو لبعوووو لحسا يوووويتلاتياحووووالحسقاحدووووالحسخيصووووةلحسناتب ووووةلبرووووي،

ل.29حسعااللحساننية،
أزا و لل18حسناحزوللل ل1438يملاجوبلدول21حسنوؤاخلزويلل17/143 لحسناناملحساةينيلاقوم-2

حسجا وا لحسانونيةلل،عا و لحسا نيوةلاتنولينريلاتجاحواةيحسنياالسكيفييتل دواحالب يقوةلحستل،2017
ل.25حسعااللسلجنراا ةلحسج حةا ةلحساينقاح ية،

 ** ــذاــاــفــنــتـم الــاــراســمـال**
تنظوووويملحسيووووااالح قلينيووووةل،لحسنتعلووووللب16/05/1963حسنووووؤاخلزوووويل ل63/89 حسنانوووواملاقووووم-1

 .1963حسصياا لننةلل35ةلداال،لحسجا ا لحساننيسلبلاييت
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بنعيشوويتلتقيدووالل،لحسنتعلوول31/10/1983حسنووؤاخلزووي لل83/617لحستنفحووذيلاقووم حسنانووامل-2
 .ح  ياحتلحسنينية

حسنيوواالألي وويملحسقووينانيلل1990حاسحووالل25،لحسنووؤاخلزوويل90/230حسنانوواملحستنفحووذيلاقووم ل-3
سنوووونةلل31دوووواالحسجا ووووا لحسانوووونيةح احا لحسنيليووووة،للننيصووووبلحسعليوووويلزوووويحألنينوووويلحسخووووي لبيس

لل.1990
ختصيصووويتل،لحسنيووواال 1992زباححوووالل22ل،لحسنوووؤاخلزوووي92/78حستنفحوووذيلاقوووم لحسنانوووامل-4

ل.1992زباححالل26 لحسنؤاخةلزيل15جا ا لحساننيةلداال،لحسحسنفتشيةلحسعينةلسلنيسية
حسنيوووواالألجروووو  لح احا لل07/1994/ل23 حسنووووؤاخلزوووويل215-94حسنانوووواملحستنفحووووذيلاقووووم ل-5

ل.48ي،ل لال ل لحسعاالحسعينةلزيلحسا يةلاةييكلر
علوللبيسنفتشويةلحسعينوةلحسنتل07/1994/ل23 لحسنوؤاخلزويل94/216حسناناملحستنفحوذيلاقوم ل-6

ل.48حسعاالل،ل لال ل ،زيلحسا ية
حسنيووووواالسقاحدوووووالتنظووووويملل23/07/1994 لحسنوووووؤاخلزووووويل94/217حسنانووووواملحستنفحوووووذيلاقوووووم -7

ل.48ادنلري،ل لال ل لحسعاالحستقنحملاحسشؤاملحسعينةلاح احا لحسنيليةلنصيسحل
حستضنملحنتقيسييتلحألي ويملل1996جينفيلل22 لحسنؤاخلزيل96/56حسناناملحستنفحذيلاقم ل-8

ل24حسصوووياا لزووويلل06،لجا وووا لانووونيةلدووواالقوووايملحسينووويبيتل سوووملنجلووو:لحسنيينوووبةحسنتعلقوووةلبت
ل.1996جينفيل

،لحسنيووووواالسصووووواليييتل06/09/2008حسنوووووؤاخلزوووووي لل08/372 لاقووووومحسنانووووواملحستنفحوووووذيل-9
ل.07/09/2008 ،لحسنؤاخةلزي50،لجا ا لاننيةلداالنةلسلنيسيةحسنفتشيةلحسعي

حسنويبقةلل،لحسنتعلوللبيساقيبوة16/11/2009حسنؤاخلزوي لل09/374 لحستنفحذيلاقمحسنانامل-10
ل.11/2009/ل19يل،لحسنؤاخةلز67سلنفقيتلحستيلحلت ملبري،لحسجا ا لحساننيةلداال

،لحسنتضووووونملحسنظووووويمل2013نووووويا:لل17حسنوووووؤاخلزوووووي ل13/105حسنانووووواملحستنفحوووووذيلاقوووووم -11
ل.15،ل لال ل لحسعااليلحسنناذجيلسلنجل:لحسشعبيلحسبلايحساحخل



قائمة املصادر واملراجع    

 
267 

تنظويملحسنقي عوةلحسنتضونملل،2015نويحالل28حسنؤاخلزوي 15/141حسناناملحستنفحذيلاقم -12
ل.29لحسعااحسجا ا لحساننيةللح احا ةلانحاةي،

حسنيووووواالسكيفيووووويتلل،2016حانحوووووالل30حسنوووووؤاخلزووووويل ل16/190 لحسنانووووواملحستنفحوووووذيلاقوووووم-13
حسجا ا لحساننيةل،لحسشعبيلحسبلايلاحسقاحاحتلحسبلاية العلدلملننتخاجيتلناحا تلحسنجل:لح 

ل.2016حاسحالل12،لحسصياا لبتيا خل41حسعااللسلجنراا ةلحسج حةا ة
حسنتضوونملحألي وويملل،2016اينوونبالل13حسنووؤاخلزوويلل320-16حسنانوواملحستنفحووذيلاقووم ل-14

ل73حسعووااللحسجا ووا لحسانوونيةلسلجنراا ووةلحسج حةا ووةلووملحألنووحملحسعوويملسلبلايووة،لحسخيصووةلحسن بقووةلد
ل.2016ايننبالل15حسصياالزيل

،لحسنتضوووونمل يفيوووويتل2016/ل10/ل10حسنووووؤاخلزوووويلل258-16 لحسنانوووواملحستنفحووووذيلاقووووم-15
،لاابييتلاحسنليقويتلحسبلايوةلانوحاةيياااةيلاتياحوالقاحدوالتنظويملحسننو نشيءلحسنناابييتلاتعححمل

 .19/10/2016لحسصياا لبتيا خل61حسعااللحسجا ا لحساننيةلسلجنراا ةلحسج حةا ة
علووللبتفوواي لحسنازووللحتل2018أاتلل02حسنووؤاخلزوويلل199-18حسنانوواملحستنفحووذيلاقووم ل-16

للل.2018أاتلل05حسصياا لزيلل48حسعااللحسجا ا لحساننيةلسلجنراا ةلحسج حةا ةحسعيم،ل
 **  لمناقشات المج ل الشعبي الوطنيالجرائد الرسمل**

حسجا وا لل،2010نويا:لل04حسننعقا لحاملحسخني:للنةلحسعلنيةلسلنجل:لحسشعبيلحسا نيحسجل-1
ل.2010نيا:لل22لحسناحزلللل147اقملل،حساننيةلسلننيقشيت

 **البرامج والمشاريع الحكومل  الوثائق**
"الجزائــــر االلنترونلــــ "  حسجنراا ووووةلحسج حةا ووووةلحساينقاح يووووةلحسشووووعبية،لحسلجنووووةلح سكتاانيووووة،ل-1

ل.2008ايننبال(  2008/2013)مشروع الجزائر االلنترونل  

 الـمـراجــع-ثـانـاــا
لل:بـــتــكــال-1
حسقووويةا ،لالحسكتووويبلحسيووواح ،ل،لاحبوووةلحسنيسيوووةلدلوووملحسنفقووويتلحسعنانيوووة لحساقيحبووواحةيملبوووملاحااا-1

ل.2010،نصا
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أبووالب ووالأينووالدعنوويم لدقوواالتفوواي لحسنازووللحسعوويملااحنووةلتيلحليووةلنقيانووة،لاحالحسجينعووةل-2
ل.2015حسجاحا ،لنصا،ل

لل.2014،ل،لحسج حةا2زيلحسقيناملحسانتااي،لاحالةانة،لطللأينملاحبيي لحسانيط-3
،لدنوووويملحألاام،ل1طأينووووالزتيوووويلأبووووال ووووا م لحسشووووفيزيةلاحسقيوووويا لزوووويلح احا ،لاحالحسيينووووا،ل-4

ل.2009
ل،2014ةانه،لحسج حةا،ل،لاحالسجنيديتلحسنيليةلزيلينييةلحسبحةة لااالحأينالسكي -5
أينووالنيحووا لنييضوواحتلزوويلحسنؤننوويتلح احا ووةلتاجنووةلسنينووالدووابلصيصوويال،لاحوواحمل-6

ل.2006،لحسج حةا،ل1حسن باديتلحسجينعية،لط
ااحنوووةلتيلحليوووةلبنبوووياا لحسنحبووويال،لنعروووال–حسي وووملحساحشوووالاحستننيوووةلزووويل زا قيووويلتازحووول،لاحايوووة ل-7

ل.2005،لحسقيةا ل،ل1حسبيا لاحسااحنيتلح زا قيةل،لط
ل.2014،لاحا لحستننيةلحسنيليةلزيلحسج حةا،لاحالحألنة،لحسج حةا ل جنيلل  احم-8
،ل2،لطسجينعيووووة لح احا لحسنيليووووةلحسنقيانووووة،لاحوووواحملحسن بادوووويتلحنصوووو فملينووووحمينووووحمل-9

ل.1982حسج حةا،ل
،لاحووووواحملحسن بادووووويتل لنييضووووواحتلزووووويلحسنؤننووووويتلح احا وووووةنصووووو فملينوووووحمينوووووحمل-10

ل.1996،لحسج حةال،حسجينعية
،لاحال2،لطةلاحسنيسيوووةلدلوووملحألجرووو  لحسي انيوووة لحساقيبوووةلح احا وووينوووايلنووولينيملحسقبووويالت-11

ل.2010،لسلنشالاحستا  ع،لدنيم،لحألااملحسعقيزة
سننظنووووووةلحسعابيووووووةلسلتننيووووووةل،لح-حسنبووووووياملاحسننيانوووووويت- لح احا لحسبحةيووووووة،لينووووووايلصوووووويسح-12

ل.2003،لحسقيةا ،لنصا،لح احا ة
 احايلحسنيلووويلانت لبووويتلينووو  لبووواحبح لحسيا نوووةلااااةووويلزووويلتينوووحملحستنوووححالسلجروووي لح-13

ل.ل2018،لاحالحسيينالسلنشالاحستا  ع،لدنيم،لحألاام،ل1طلحست بحل،
ل.2010،لحسج حةا،ل3،لاحاحملحسن باديتلحسجينعية،لطالمؤسساتجبال  ينحالبا  ا  ل-14
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خلحووو لدلووويلنينوووا،لنووولينيملأينوووالحسلوووا ي لحسنيسيوووةلحسعينوووة،لاحال ةووواحملسلنشوووالاحستا  وووع،ل-15
لدنيم،لااملننةلنشا.

ل.2006،لاحالةانه،ل2،للطالنظام الجبائي الجزائري الحداثاضيلخالصي ل-16
سننظنووووةلحسعابيووووةلسلتننيووووةلحل،-قضوووويييلات بيقوووويت–ةل لحسي نينيوووو ةحووووالدبووووالحسكووووا ملحسكيحووووا-17

ل.2003،ل،لحسقيةا ح احا ة
،ل و لحبوملخلوااملسلااحنويتلح ننوينية،لنالننومسةلحألقليويت لتومنالتلزويلنعالحساحمل بواحةيم-18

ل.1991،لحسقيةا 
،ل،لاحالبلقوووي:،لحسج حةووووا2طل،ملشووووا قيلانخووواام لحسقوووويناملح احايل،لننوووا نوووعحالبووووادلي-19ل

ل.2016
،ل2003،لننشووووووااحتلحسيلبووووويلحسيقاقيووووووة،لبحووووووااتلسعينووووووة لحسنيسيوووووةلحنوووووا يلدوووووواسيلنيشووووووا-20
ل.274 
حسنووحالأينووالنينووالناجوويم لااالح احا لحسعينووةلح سكتاانيووةلاح احا لحسنيليووةلزوويلح اتقوويءل-21

ل.2006احالحسنرضةلحسعابية،لنصا،ل  بيسخانيتلحسجنيةحا ة
ل.2003،لاحالحسقصبةلسلنشا،لحسج حةال لأناحللحسبلاييتلحسج حةا ة،حسشا  لاينيني-22
حس بعووووةلل،ح احا لح سكتاانيووووة،لاحالحسنووووييبلسلنشووووالاحستا  ووووعل  ووووياقلدبووووالحسوووواؤا لدوووويم-23

ل.2007،ل،لنصاحألاسم،لحسقيةا 
ل.2010،دياللبادناحم لحسبلايةلزيلحستشا علحسج حةاي،لاحالحسراي،لحسج حةا-24
تا  وع،لحس بعوةل،لاحالحسننحا لسلنشوالاحسااحنةلنقيانةلحسا حقلحسشحخلي لح احا لحسنيليةدبال-25

ل.2001،لحألاسم،لدنيم
لاانيوةلسلنشوالاحستا  وع،ل،لاحالحسخي ملحسصيسحلانسييتلن يزيوةلحسفنويا لحسدبالحسا حقلنقايل-26

ل.2005،لحسج حةا
حسنيسيووووةل لحووووان:لأينووووالحسب ا وووول،ليينووووالدبووووالحسنجحووووالااح ل،ملصووووياقلبا وووويتدبووووالحسكووووا -27

ل.1986،لحساحالحسجينعية،لبحااتحسعينة،ل
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سوواحالحسجينعيووة،لحسقوويةا ،ل،لححستنا وو لحسنيلوويلاحستننيووةلحسنيليووة لدبووالحسن لووبلدبووالحسينحووا-28
ل.2001

ل.2014دبالحساةيبلبملباضيي  لنعيسملتنححالشؤاملحسبلاية،لاحالحسراي،لحسج حةا،ل-29
،لاحالحسرووواي،لحسج حةووواليوووةلزووويلحستنظووويملح احايلحسج حةووواي،دوووالءلحسووواحملدشوووي لاحسووويلحسا -30

2006 
ل.2011،لدالءلحساحملدشي لشاحلقيناملحسبلاية،لاحالحسراي،لحسج حةا-31
ل.2012،لدالءلحساحملدشي لناخ لحسقيناملح احاي،لاحالحسراي،لحسج حةا-32
زوووويلحسج حةووووالبوووحملحسنظا ووووةلاحست بحوووول،لجنوووواالسلنشووووال لحستنظوووويملح احايلدنووويالباضوووويي -33

 .2010،لحألاسم،لحسج حةااحستا  ع،لحس بعةل
لللل.2012،ل،لحسج حةا1شاحلقيناملحسبلاية،لجناالسلنشالاحستا  ع،لطل دنيالباضيي -34
لل.2012،ل،لحسج حةا1 لشاحلقيناملحسا ية،لجناالسلنشالاحستا  ع،لطدنيالباضيي -35
،ل،لحسج حةوووا3نووواالسلنشوووالاحستا  وووع،لط،لجدنووويالباضووويي  لحسووواجح لزووويلحسقووويناملح احايل-36

ل.2013
ل،لحسج حةوا،حملحسن بادويتلحسجينعيوة،لاحوالسقيناملح احاي،لحسنشويطلح احايل لحداحبايدنيال–37

ل.2000
ل،1طلحسشوووعبيلحسبلوووايلزووويلنجووويللحسعنووواحم،لدينوووملنرووو ال لصووواليييتلاةوووي:لحسنجلووو:-38

ل.2014،لجناالسلنشالاحستا  ع،لحسج حةا
حسنؤننووووةلحسفنيوووةلسل بيدووووةل،ل-ااحنوووةلنقيانوووة–جووواحةملتلوووا لحسبحةووووةل لزوووا لصووويسحلحسرووووا  -39

ل،لنصا.حسقيةا لاحسنشا،
ل.2011،لحسج حةا،ل1ن بعةلصخاي،لطل لحسقيناملح احاي،زا ا لقصحالن  يني-40
زوووويلحسج حةووووالبا  ينيوووويلزاننووووي،لاحالةانووووه،لل لح احا لحسنيليووووةلات بيقيترووووي نوووويللجغووووالب-41

ل.2017حسج حةا،
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حسقيناملح احاي،لاحالحسن باديتلحسجينعية،لح ن ناا ة،لنصا،لنونةلل نيجالاحغبلحسيلا-42
ل.1996

ل،لح نو ناا ة،املينييوةلحسبحةوةلزويلضواءلحسشوا عةلننشوم لحسنعويا  لقويننيجالاحغبلحسيلوا-43
لنصا.

،لسنختلفوة لحساينقاح يةلاااالحسقايلحسنش ةلزيلحسنويييتلحسنيينويةلحنينال ننيدح لأينا-44
ل.2010،لنصالحسياح ،لح ن ناا ةحسن تبلحسجينعيل

ااحنيتلزيلحسنفويةيملاحسنبوياملحسعلنيوة،لاحالحسنرضوةل-نينالنينالبااحم لح احا لحسنيلية-45
ل.2016حسعابية،لحسقيةا ،ل

ل.2017،لبعةلحألاسم،لجناالسلنشالاحستا  ع،لحسج حةا،لحس نينالنيي  لحسنيسيةلحسعينة-46
ل.2009احالحسننحا لسلنشالاحستا  ع،لدنيم،ل  ح احا لح سكتاانيةل نينالننحا-47
،لجينعوةلاحا وةلحسكتوبلاحسن بادويتلحسجينعيوة،لننينالنعحالزاةاا لنبياملحسنيسيوةلحسعينوة-48

ل.1978،1979،ل1،ل يلب
ل.ل2013،لنينالحسصغحالبعلي لح احا لحسنيليةلحسج حةا ة،لاحالحسعلام،لحسج حةا-49
ل.2013،لاحالحسعلاملسلنشالاحستا  ع،لحسج حةال،احايلحسقيناملح ل نينالحسصغحالبعلي-50
،ل،لاحالحسعلوووووام،لحسج حةوووووا لحسا يوووووةلزووووويلحسقووووويناملح احايلحسج حةوووووايلنينوووووالحسصوووووغحالبعلوووووي-51

ل.ل2014
لاحالحسف الحسجينعي،لنصا.  ح احا لح سكتاانيةلنينالحسصحازي -52
حسننظنووةلحسعابيووةل  نينووالحس عيننووة لحسي انووةلح سكتاانيووةلات بيقيتروويلزوويلحسووا ملحسعابووي-53

ل.2004سلتننيةلح احا ة،لنصا،
،ل،لاحالتابقووووويللسلنشوووووا1نينوووووالديبوووووالحسجووووويباي لحسنجتنوووووعلحسنوووووانيلتنووووويؤ تلانزووووويق،لط-54

ل.1998حسنغاب،ل
،ل حةوا لأن:لح احا لحسنيليةلات بيقيتريلدلملنظيملحسبلايوةلاحسا يوةلزويلحسجننعاالشحراب-55

لل.1986،لحسج حةا،احاحملحسن باديتلحسجينعية



قائمة املصادر واملراجع    

 
272 

لل.2009،لنينالحس يةالنعااي لحسنيسيةلحسعينة،لاحالقينة،لحس بعةلحألاسم،لحسج حةا-56
،لعينة،لاحواحملحسن بادويتلحسجينعيوة،لحسج حةوا لحقتصياييتلحسنيسيةلحسنينالدبي:لنيا يل-57

ل.2003
نح حنيووووةلحسااسووووة،لحسوووواحالحسجينعيووووة،لل لتاشووووحالح نفوووويقلحسعوووويملادجوووو نينووووالدنووووالأبووووالااح-58

ل.2006،لنصالح ن ناا ة
نووااحملنيوويلحسوواحملق ووب،ل وواقلخصخصووةلحسناحزووللحسعينووةل)ااحنووةلنقيانووة(،لننشووااحتل-59

ل.2009حسيلبيلحسيقاقية،لحس بعةلحألاسم،لبحاات،ل
شاقيلنيجيلجواحا لح احا لح سكتاانيوة،لاحالحسعقيزوةلسلنشوا،لحألاام،ل-ن ةالشعبيملحسعيني-60
ل.2014،ل1ط

احالبلقووووي:لسلنشوووالاحستا  ووووع،ل  حسعووويملاحستيووووا تلحسجاحوووا نيايوووةلضووووا في لتنوووححالحسنازوووولل-61
لحسج حةا.

ل7نعنيملأينالحسخ حب لحسانويطلزويلحسونظملحسنيينويةلاحسقويناملحسانوتااي،لاحالحسعقيزوة،لط-62
ل.2011دنيم،ل

،ل1طنعينوووووةلذييحبيوووووة لحسنظووووويملحسقوووووينانيلسلووووواحةا لزووووويلحسج حةوووووا،لن تبوووووةلحسازووووويءلحسقينانيوووووة،ل-63
ل.2017ح ن ناا ة،ل

ننشوااحتل اسحاليحاالجيبا لحستفاي لزيل احا لاحنتعنيالحسناحزللحسعينوةل)ااحنوةلنقيانوة(،-64
ل2009حسيلبيلحسيقاقية،لحس بعةلحألاسم،لبحاات،ل

ل.2014حسج حةالل،حسنيسيةلحسعنانية،لاحالحسخلاانية،لحس بعةلحسعينيةل ييحملانحاني-65
  ـــاــمــ ــعــل الــائــرســال-2

 **وراهـــتــدكــالات ـــروحــ**أط
أنوووويللقصووووحا لنسيوووويتلتيوووواح لح احا لحسنيليووووةلزوووويلحسج حةووووا،لأ اايووووةلا تووووااح لزوووويلحسعلووووامل-1

،ل1احسعلوواملحسنيينووية،لجينعووةلبيتنووةلحسقينانيووةلاح احا ووة،لتخصوو لقووينامل احاي،ل ليووةلحسيقوواقل
ل.2019/2020حسج حةا،ل



قائمة املصادر واملراجع    

 
273 

حس ووواالحسعيسووو لزووويللأ اايوووةلا توووااح ،لنييوووةلح احا وووةلسلبحةوووةلزووويلحسج حةوووا لحسيأنحنوووةلا يووويني-2
،ل ليووةلحسيقوواق،لجينعووةلبنوو ا ،لشوويطلح احايلاحسننووؤاسيةلح احا ووةتخصوو لحسننحوواحملحسيقوواق،ل

ل.2015/2016
-حساحقوووعلاحقزووويق-بايينوووةلعووويبتي لحسجنيدووويتلح قلينيوووةلحسج حةا وووةلبوووحملح نوووتقالسيةلاحساقيبوووة-3

علوواملحسنيينوووية،لجينعووةلأبوويلب ووالبلقيحوووالأ اايووةلا تووااح لزوويلحسقوويناملحسعووويم،ل ليووةلحسيقوواقلاحس
ل.2014/2015تلننيم،لحسج حةا،ل

-ااحنوووةلزووويلحستشوووا عيتلحسجاحوووا -حنةينووويملأاشوووم لحسجنيدووويتلح قلينيوووةلاحستننيوووةلحسننوووتا-4
أ اايوووةلا توووااح لزووويلحسقووويناملحسعووويم،ل ليوووةلحسيقووواق،لجينعوووةلبووويجيلنختووويا،لدنيبوووة،لحسج حةوووا،ل

ل2016/2017
أ اايوةلنقانوةلل،يلحسنؤننويتلحسج حةا وةلاحقوعلاحزويقح سكتاانيوةلزولح احا لجيالسيلبا  اي -5

 ليوووةلحسعلووواملح قتصووويايةلل،،لتخصووو ل احا لاتنوووا لشوووريا لحسوووا تااح لزووويلدلووواملحستنوووححاسنحووو ل
ل.2015/2016،ل3،لجينعةلحسج حةالاحستنححا

زوواعلاشووحالغاحايووة لت بحووللحسي ووملحساحشووالزوويلحسج حةووا،لأ اايووةلا تووااح لزوويلحسقوويناملحسعوويمل-6
،ل-1-حسااسوووووووةلاحسنؤننووووووويتلحسعنانيوووووووة،ل ليوووووووةلحسيقووووووواق،لنوووووووعحالينحووووووواحم،لجينعوووووووةلحسج حةوووووووا

ل.2014/2015
،لجينعووووةلعوووويم،لزوووواعلحسقوووويناملحس،لأ اايووووةلا تووووااح  لدالقووووةلح احا لبوووويسناح مغوووو  منوووولينةل-7

ل.2009/2010،لحسج حةا
لزووويلحسج حةوووا،لنووونيةلبرلوووال لااالح احا لح سكتاانيوووةلزووويلتفعحووو لأاحءلحسجنيدووويتلح قلينيوووة-8

 ليووووةلتخصوووو  ل احا لنيليووووة،ل،ل لحسووووا تااح لزوووويلحسعلوووواملحسقينانيووووةأ اايووووةلنقانووووةلسنحوووو لشووووريا
ل.2017/2018،ل،لحسج حةاحسيي لسخضال1،لجينعةلبيتنةليينيةحسيقاقلاحسعلاملحسن

دبووالحسصوواحللشووحخ لح نووتقالللحسنوويسيلسلجنيدوويتلحسنيليووةلنوومليحوو لحسييجوويتلحسضووااا ةل-9
،لعلح احا لاحسنيسيوووة،ل ليوووةلحسيقووواقل،لأ اايوووةلا توووااح لزووويلحسقووويناملحسعووويم،لزوووالاحست وووااحتلحسفعليوووة

ل.2010/2011،ل-1-جينعةلحسج حةا
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ي،ل لاقيبوةلحسقضويءلح احايلدلوملقواحاحتلحسواحسيلزويلظو لحستشوا علحسج حةوالدالءلحساحملقلح -10
احا لدينوووةتخصووو ل،أ اايوووةلا توووااح لحس ووواالحسعيسووو  احسعلوووامل،ل ليوووةلحسيقووواقل لقوووينامل احايلاحر

ل.2019-2018،لحسنيينية،لجينعةلخنشلة،لحسج حةا
،لحسيووو بلحساحيوووالاحستعاايوووةلحسي بيوووةل لحسي وووملحساشوووحالزووويلحسج حةوووالزووويلظووو زا وووالحباحاشوووة-11

،ل ليوةلة،لزواعلحستنظويملحسنيينويلاح احايلأ اايةلا تااح لزيلحسعلواملحسنيينويةلاحسعالقويتلحسااسيو
ل.2014جاحملل،-3-جينعةلحسج حةا،لعلاملحسنيينيةلاحسعالقيتلحسااسيةحس

يووةلحسنيينوويةلزوويلحستشووا عل لحسنجوويس:لحسشووعبيةلحسنيليووةلزوويلظوو لنظوويملحستعاازا ووا لن  وويني-12
يا لا توووااح لحسااسوووةلزووويلحسقوووينام،ل ليوووةلحسيقووواق،لجينعوووةل،لأ اايوووةلنقانوووةلسنحووو لشووورحسج حةوووايل

ل.2005،لننتاايلقنن حنة،لحسج حةا
انويسةلنقانوةلسنحو لشوريا ل  يوةلزويلحستننيوةلحسنيليوةنينالخنشام لنشويا ةلحسنجويس:لحسبلا-13

قنوون حنة،ل-حسووا تااح لزوويلدلووملح جتنوويع،ل ليووةلحسعلوواملح ننووينيةلاح جتنيديووة،لجينعووةلننتوواايل
ل.2010-2011

نوووويجحلأينووووالدبووووالحساةوووويب لحست وووواالحسيوووواح لسلقوووويناملح احايلزوووويلظوووو لنظوووويملحسي انووووةل-14
ل.2011حسا تااح ،ل ليةلحسيقاق،لجينعةلحسقيةا ،لانيسةلنقانةلسنح لااجةل  ح سكتاانية

 ــر**اــتــســاــاجــم**رســائــل الــ
 نووووونيدح لزا جووووويت لن ينوووووةلحسجنيدووووويتلحسنيليوووووةلزووووويلحسنظووووويملح احايلحسج حةووووواي،لانووووويسةل-1

لجينعوووةلحسنيينوووية،لاحسعلوواملحسيقووواقلل ليوووةل،نيجينووتحالزووويلحسقوويناملحسعووويملتخصووو لتنظوويمل احايل

 لل.2013/2014لحسج حةا،لحساحاي،
نيجينوووووتحالزووووويلانووووويسةل،لسنيليوووووةلبوووووحملح نوووووتقالسيةلاحساقيبوووووة لحسجنيدووووويتلحصوووولحجةلنليووووويني-2

نينوووالباضووويي ،لل،لجينعوووة،ل ليوووةلحسيقووواقلاحسعلووواملحسنيينووويةحسيقووواق،لتخصووو لقوووينامل احايل
ل.2014،2015،لحسج حةالحسننحلة
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ااحنووةلييسووةلبلايووةلأااحال–سنيليووةل لتفعحوو لحسنوواحاالحسنيسيووةلسلجنيدوويتلحكووا ملننووعاايدبووالحس-3
 ليوووووةلحسعلووووواملل، لتنوووووححالحسنيسيوووووةلحسعينوووووةينوووووتحالزووووويلحسعلووووواملح قتصووووويايةلتخصووووو انووووويسةلنيج

ل.2012،2013حسج حةا،لل،لجينعةلتلننيم،ححاح قتصيايةلاحستجيا ةلادلاملحستن
شوو يسيةلدجوو لنح حنيووةلحسبلايووة لحسي ووملحساحشووالحسنينضووحا لاابوويبي-4 ،لنووذ ا لسنحوو لشووريا للوويلاحر

-تلننويم–أبيلب البلقيحال،لجينعةلتصياية،ل ليةلحسعلاملح قتصيايةحسنيجينتحالزيلحسعلاملح ق
 .2010-2009،لحسج حةا

  المياالت الع مل-3
نووايلننوويةنةلصوونااقلحستضووينملاحسضوونيملسلجنيدوويتلحسنيليووةلزوويل نعووي لل ةيمليينووةبوواحلح-1

،لجينعووةل5ل،لحسعوواانجلووةلنوويال لسلبيووا لاحسااحنوويتحستننيووةلحسنيليووةلسااحنووةلنظا ووةلتقحينيووةس،ل
لل.2017،لجاحملأينالااحية،لأااحا،لحسج حةا

جينعوةلل،05،لحسعواالنجلوةلحسبواال، ملحساحشالبوحملحسخصوية لاحسنعويححاحسيل سيي:لنلينيني -2
ل.2011بشيا،لحسج حةا،ل

 لااالح احا لح سكتاانيووةلزوويلتاشووحالحسخانوةلحسعنانيووةلزوويلحسج حةووا،لأينوالبوويي،لاحنيووةلةواحا-3
 .2016حسج حةا،لل،1،ل ليةلحسيقاقلجينعةلبيتنة11لحسعاالنجلةلحسبيي لسلااحنيتلحألكياينية،

حسنيليوةللحسبلوايلبوحملح نوتقالسية لحسنا  لحسقينانيلساةي:لحسنجل:لحسشوعبيلنيلليعي لتنيمأ-4
ل،لجينعووةلنينووالخيضووالبنوو ا ،33اا)،لحسعوونجلووةلحسعلوواملح ننووينيةل،احستبعيووةلسلنوول ةلحساصووية

ل.2014،لحسج حةا
أنحملبملنعحا،لنيايةلدبوالحسواييم لس شو يسيةلتفواي لحسنازوللحسعويمل ميوالحألنويسحبلحسياحعوةل-5

نجلوةلنعروالحسعلوامل ابلانزيقهلزيلحسج حةاس،احقعلحست بحللزيلحسنغ-زيلتنححالحسناحزللحسعنانية
،لحسعوواالحألال،ل ليووةلحسعلووامل21،لحسنجلووالح قتصوويايةل)نجلووةلدلوواملح قتصوويالاحستنووححالاحستجوويا (

ل.3ح قتصيايةلاحسعلاملحستجيا ةلادلاملحستنححا،لجينعةلحسج حةا
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ااحنووةليوويستيل– لااالحسنجتنووعلحسنووانيلزوويلتكووا :لحساينقاح يووةلحستشوويا يةلحألنووحملنووايقيت-6
،لجينعوةلقيصوايلنابويحلااقلوة،لل17،لحسعواالنجلةلازيتالحسنيينةلاحسقينامل،لل-حسج حةالاحسنغاب

ل.2017حسج حةا،ل
،لحسوا حا ل6،لحسعواالنجلوةلحسانويطلل-حألنو:لاحألزويق– لحساينقاح يوةلحستشويا يةلحألنحملشوا ط-7

ل.2008،لنعلحسباسنيم،لحسج حةاحسن لفةل
نجلوووةل،لااحتلح احا لحسنيليوووةلزووويلحسج حةوووا لحسي وووملحساحشوووالانشووو لةلبنووويءلقوووبانووواحمل يشووونة-8

ل.2010،لحسج حةا،ل،لجينعةلبيجيلنختيالدنيبة26،لحسعاالحستاحص 
،ل(2016-2011حسنيينووويةلزووويلحسج حةوووال) لحسنجتنوووعلحسنوووانيلاح صوووالييتلينحوووا لبعووواني-9

ل،لحسج حةا.10،لحسعاالاحسااحنيتلحسقينانيةلاحسنيينيةنجلةلحسبيا ل
 لااالح احا لح سكتاانيوووةلزووويلت وووا الحسخانوووةلحسعنانيوووةل،لاحشوووا لنانووويايلااحجووويلحسن وووي-10

شووورحالينوووهلسخضوووال،لجينعوووةلحس،لنجلوووةلحسعلووواملحسقينانيوووةلاحسنيينووويةاحسنازوووللحسعووويملزووويلحسج حةوووا
ل.2017،لحسج حةا،ل،لجينفي17حساحاي،لحسعاال

يوووة لنووواخ لزووويلااال لحساينقاح يوووةلحستشوويا يةل لسيوووةلستيقحوووللحستننيووةلحسعقيزاضوواحملنجوووياي-11
ل.2018،لحسج حةال،،لجينعةلقيصايلنابيحلااقلة2،لحسعاالنجلةلتيا ت،لحسنجتنعلحسناني

تخوووذ ل لتيضوووحالاتنفحوووذلنح حنيوووةلحسجنيدووويتلحسنيليوووةلاح جووواحءحتلحسن  وووملحسعيبووواحملجلحووو -12
(،لجينعووةلتلننووويم،ل2،لحسعووواال)لحسنجلووةلحسج حةا وووةلسلنيسيووةلحسعينووة،لحسنيسيوووةلسروويستينووحملحسنوواحاال

ل.2012،لحسج حةا
،لايلزويلح احا لحسنيليوةلحسج حةا وة لحسي وملحساحشوال لسيوةلسن يزيوةلحسفنويالح احنعحا لبواد  -13

،لا،لحسنا وو لحسجووينعيلتنوواا ،لحسج حةوول05حسعوواال،للنجلووةلنعوويسملسلااحنوويتلحسقينانيووةلاحسنيينووية
ل.2018

نجلوةل"  حتفيقيةلحستفاي لتجنحالسلشاحكةلبحملحسق يعلحسعيملاحسق يعلحسخوي " ابة ل لننحال-14
 ليوووةلحسيقووواقلاحسعلووواملحسنيينوووية،لجينعوووةلدبوووي:لسغوووااا،لخنشووولة،لحسيقووواقلاحسعلووواملحسنيينوووية،ل

ل2018،لجاحمل10حسعاال
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ح قلينيووةلبووحملدصووانةلنوونيةلبرلووال لت بحووللح احا لح سكتاانيووةلدلووملننووتايلحسجنيدوويتل-15
،ل ليوووةلحسيقووواقل16ل،لحسعووواانجلوووةلحسنف وووال حسناحزوووللحسعنانيوووةلانييابوووةلحسبحااقاح يوووةلح احا وووة

لاحسعلاملحسنيينية،لجينعةلنينالخيضالبن ا ،لحسج حةا.
نجلوةلحسااحنويتل"  تفاي لحسنازللحسعيمل تقنيةلجاحا لزيلحستشا علحسج حةا"نريملنلينيم ل-16

ل.2حسناية،لحسنجلالحسعيس ،لحسعاال-يييلزيا:،لجينعةلحسقينانية
 ااحنوووووةلنقيانوووووةلبوووووحملحستشوووووا علحسج حةوووووايل-نووووورحلةلزانوووووي: لدقووووواالتفووووواي لحسنازوووووللحسعووووويم-17

ل.2،لحسنجلالحسخين:،لحسعاالحسنجلةلحألكياينيةلسلبيا لحسقينانيةاحسفانني،ل
س،لنجلوةلاتيواييت لنشااعلحسج حةالح سكتاانيوةلساحقوعلنحالأينالننحااي،لنعحايلخاحجة-18

لل.2015،ل،لحسج حةا2جينعةلحسبلحا لل،4لحسعاال،ح احا لاحستننيةلسلبيا لاحسااحنيت
انوويءلحصوويسحل  وويني-19 ساينقاح يووةلحستشوويا يةلزوويل لتفعحوو لحسعنوو لحسجنعووايلسن يزيووةلحسفنوويالاحر

ل.2009،لجينعةلبن ا ،لحسج حةا،لقاقل ليةلحسيل4،لحسعاالنجلةلحسنف ا،لحسج حةا
 لااالحسنجتنعلحسنانيلزيلتننيةلحستياللحساينقاح يلزيلبلواحملحسنغوابلح لنفتيحدبالحسجل-20

،ل ليوووةلحسيقووواقلاحسعلووواملحسنيينوووية،لجينعوووةلنينوووالخيضوووالل05،لحسعووواال،لنجلوووةلحسنف ووواحسعابوووي
ل.2011،لحسج حةا،لبن ا 
 لتع   لنسييتلحساينقاح يةلحستشويا يةلزويلنظويملحسجنيدويتلحسنيليوةلدلوملدبالحسقياالسيال-21

،لجينعووةل  وويمل23حسعوواالل،نجلووةلحسيقوواقلاحسعلوواملح ننووينية،ل2011/2012ضوواءل صووالييتل
لديشاالحسجلفة،لحسج حةا.

نجلوووةلبيوووا ل،لااحنوووةلييسوووةلحسعابيوووةلحسنوووعااية– لحسيا نوووةلحساشوووحا لدبوووالللحسبنووويملبنووويم-22
ل.2014،ل68-67،لحسعااحملدابيةحقتصيايةل

ظووووو لحساينقاح يوووووةلل لزاحدووووو لتنوووووححالح احا لحسنيليوووووةلزووووويدبوووووالللغووووويسم،لننوووووعاا لااح:-23
ل،،لجينعوةلنينوالخيضوالبنو ا 1،لحسعواا3حسنجلوالل،نجلةلحسنيقالسلااحنيتلحسنيينوية،لحستشيا ية
ل.2019حسج حةا،ل
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،لحسعواالنجلوةلبيوا ،لسبلايوةلحسج حةوايلشيا يةلزويلنظويملح لنباألحساينقاح يةلحستدبالللناح-24
ل.2018،لحسج حةا،ل12
ااحنوةل-،لااا لخليفي لحسنظيملحسقوينانيلسلنقي عوةلح احا وةلزويلحسج حةوادبالحسنجحالسخذحايل-25

،لجينعووووةلدبووووي:لسغووووااال2017جوووواحملل8،لحسعوووواالحسيقوووواقلاحسعلوووواملحسنيينوووويةنجلووووةلل-تيلحلووووة
ل.2017،لحسج حةا،لخنشلة

 لنيووالتجنووحالحسي ينووةلحسنيليووةلحستشوويا يةلستيقحووللجووالللقصوويالحسلحوو دبووالحسنوواالنوويجي،ل-26
،لحسج حةوا،لل،لجينعوةل  ويملديشواالحسجلفوة05،لحسعواالنجلوةلأبيوي ،ل حةواحستننيةلحسنيليةلزويلحسج

ل.2018
حس ا ووولل سوووملحستننيوووةلح احا وووةل-حسي وووملحسصووويسح–دقحلوووةلخلوووا ،لحس ةوووا لخلوووا  لحسي ينوووةل-27

،لحسعواالحألالل،لجينعوةلحسبلحووا للنجلوةلح احا لاحستننيوةلسلبيوا لاحسااحنويتل،سلجنيدويتلحسنيليوةل
ل2012،لحسج حةال،لل-2-

دليلينحاحنيل،لحس ةاحءلزا يللاااي ل لااالحسجنيديتلحسنيليوةلزويلتكوا :لحساينقاح يوةل-28
،للة،لنجلووةلحسعلوواملح احا ووةلاحسنيسيووحستشوويا يةلاحنع نوويتريلدلووملحستننيووةلح قتصوويايةلزوويلحسج حةووا

ل.2017،ل،لحسج حةا1جينعةلحسشرحالينهلسخضالبيساحاي،لحسعاال
 لح احا لح سكتاانيةلااااةيلزيلت ا الأاحءلحسجنيديتلحسنيليةلزويلظو لدليلنييحلجباا-29
،لحسنا وو ل1،لحسعوواانجلووةلحسنقوويالسلااحنوويتلح قتصووياية،لحووللحسي انووةلح سكتاانيووةلبوويسج حةات ب

ل.2017،لحسج حةا،لحسجينعيلتناا 
نجلوةل لااالح احا لح سكتاانيوةلزويلتاقيوةلخوانيتلحسناحزوللحسعنانيوةلحسنيليوةل،لغنيةلن سي-30

حسشووورحالينوووهلسخضوووال،لجينعوووةل،ل ليوووةلحسيقووواقلاحسعلووواملحسنيينووويةحسعلووواملحسقينانيوووةلاحسنيينووويةل
ل.2016،لجينفيل12حساحايلحسعاال

حووووووللح احا لدصووووووانةلح احا لحسعنانيووووووةلزوووووويلحسج حةووووووالنووووووملخووووووالللت بل زتييووووووةلزا ووووووي:-31
،ل15ل،لحسعووووواانجلوووووةلح قتصووووويالحسجاحوووووالح سكتاانيوووووةلااااةووووويلزووووويلتينوووووحملخانوووووةلحسنووووواح نحم،

ل.2016حسج حةا،لل،2حسنجلا
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 لح احا لح سكتاانيةل لسيةلست ا الحسخانةلحسعنانيوةلحسنيليوةلنوعلح شويا ل سوملز ينةلنييح-32
 .4،لحسعاا،لنجلةلننيءلسالقتصيالاحستجيا ييسةلحسج حةا

،لجينعوةلنينوال(05،لحسعواال)نجلوةلحسنف وا،لحساقيبةلدلملحسعنليةلح نتخيبيةل زا ا لن  يني-33
ل.2010،لحسج حةا،يضالبن ا خ

 لحسي ووملحساحشووالاااا لزوويلتيقحووللحستننيووةلحسننووتاحنةلسخضووالاحبيووي،لدبووالحسنجحووالبووملي ووم-34
ل،لحسج حةا.،جينعةلحساحايل17،لحسعاال،لنجلةلحسعلاملحسقينانيةلاحسنيينيةزيلحسج حةال

 لأةنيوووةلحسجبييوووةلحسنيليوووةلزووويلتع  ووو لح نوووتقالسيةلحسنيسيوووةلستنوووححالنح حنيوووةلسخضوووالدبحووواحت-35
ل،لجينعووةلحألغوواحط،(2،لحسعوواال)نجلووةلااحنوويتلحسعوواالح قتصوويايحسجنيدوويتلحسنيليووةل)حسبلايووة(،ل

ل.2018،لحسج حةا
ل7،لحسعاالح ننينيةنجلةلحسعلامل،ل حاحاتلحسعينةلسلجنيديتلحسنيلية لااالحسخضالناغيا-36

ل.2005جينعةلنينالخيضالبن ا ،للحسج حةال
 لات وووا ال احا ل لنسيووويتلت بحوووللنبوووياملحسيا نوووةلحساشوووحابنووونةلنووو حالنينوووالبوووملنوووعحال،-37

،لل-1-،لجينعوووةلبيتنوووةل13،لحسعووواالحسبييووو لسلااحنووويتلحألكياينيوووة،لنجلوووةلحسجنيدووويتلحسنيليوووة
ل.2018حسج حةال،ل

يلحسجنيدووويتلحستشووويا يةل لسيوووةلستيقحوووللحستننيوووةلدلوووملننوووتال لحساينقاح يوووةلنينوووالينوووااي-38
،لجينعوووةلدبوووي:لسغوووااال12ل،،لحسعوووااحسيقووواقلاحسعلووواملحسنيينوووية،لنجلوووةلح قلينيوووةلزووويلحسج حةوووا

ل.2019،لحسج حةا،لخنشلة
صووووووالحلح احا لحسنيليووووووةلحسج حنينووووووالحسكووووووا-39 بووووووحملحسنعاقوووووويتلل–ةا ووووووةل لحسي ووووووملحساحشووووووالاحر

،لجينعووووةل  وووويملديشوووواالحسجلفووووة،ل02،لحسعوووواالحسنيينوووويةلاح احا ووووةنجلووووةلحسبيووووا ل،لاحسنت لبوووويت
ل.2013،لحسج حةا

 لحستكووووا :لحسانووووتاايلسنبوووواألتشووووجيعلحساينقاح يووووةلحستشوووويا يةلدلووووملننووووتايلنووووا ملسعشوووويب-40
ل،لحسج حةا.11،لحسعاال،لنجلةلحسبيا لاحسااحنيتلحسقينانيةلاحسنيينيةحسجنيديتلحسنيلية
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حسنيليوووةلزووويلحسج حةوووال لسيوووةلستصوووييحلدجووو لنح حنيوووةل صوووالييتلحسنيسيوووةلل نعنوووالينووواي-41
ل4،لحسنجلوالنجلوةلح قتصويالاحسنيسيوة–بي شويا ل سوملييسوةلنح حنيوةلحسبلواييتل–حسجنيديتلحسنيليةل

لل.2018،ل،لجينعةلحسشل ،لحسج حةا2حسعاال
نفحوووا لنقووواا  لحساينقاح يوووةلحستشووويا يةلتاجوووهلجاحوووالستفعحووو لنشووويا ةلحسنووواح ملدلوووملضووواءل-42

 ليووةلحسيقوواقلل،1حسعوواال5،لحسنجلووا،لنجلووةلحسااحنوويتلحسقينانيووةلاحسنيينوويةحسي ووملحساحشووانؤشوواحتل
ل.2019،لحةا،لحسج لاحسعلاملحسنيينية،لجينعةلدنيالعلحجيلحألغاحط

نانيةلجلح  لتفاي لحسنازللحسعيملحسنيليل لسيةلزعيسةلسلتنا و لحسنيلويلزويلظو لحسنانوامل-43
،ل04،لدوواال08تلحسقينانيووةلاح قتصووياية،لنجلووالسلااحنوويل،لنجلووةلح جتروويا15/247حساةينووي ل

2019. 
،لحسنجلووةل لااالنسيويتلحسي ووملحساحشوالزوويلتيقحوللحستننيووةلحسننوتاحنةلزوويلحسج حةوانبحلوةلنوويس -44

 .2014،ل،لحسج حةا-1-،لجينعةلبيتنةل06حسعاالل،حسج حةا ةلس نملاحستننية
يوووو لسلااحنوووويتلحألنووووتيذلحسبي،لنجلووووةلظوووويملحسقووووينانيلسلوووواحةا لزوووويلحسج حةووووا لحسننوووواحللسصوووول -45

ل.2017،لنجلالحألال،لجينعةلحسننحلة،لحسج حةا،لحس7حسقينانيةلاحسنيينية،لحسعاال
ل لحساينقاح يووةلحستشوويا يةلاحزعووةلحستننيووةلحسنيليووةلقوواحء لزوويلقوويناملحسبلايووةلاقووم نوواحللسصوول -46
ل.2018ل،لجينعةلأينالااحيةلأااحا،لحسج حةا،3حسعاال17،لنجلالنجلةلحسيقيقة،ل11/10
 لح احا لح سكتاانيووووووةل لسيووووووةلستنووووووححالاتينووووووحملأاحءل،لبنووووووينيلأينووووووالنوووووواحقيااا لخليفووووووي-46

جينعوةلخنشولة،ل،ل12،لحسعوااللنجلةلحسيقاقلاحسعلاملحسنيينيةحسجنيديتلح قلينيةلزيلحسج حةا،ل
 .2019،لحسج حةا

كياينيوةلسلبيو لحسنجلوةلحأل لنيااايةلااالحسننتخبحملزيلتنححالنيسيوةلحسبلايوةل،لاةحبةلب حا -47
 .2016،لجينعةلدبالحساينيملنحا ،لبجييةل،نية،لحسنيي01،لداال13،لحسنجلالحسقيناني

لللالم تيلات والندوات الع مل   المؤتمرات-4
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،لناحخلووةلنقانوووةلضوونملحسنلتقوووملاحشووالاحستننيووةلحسنيليوووةلحسننووتاحنة لحسي وووملحسأنحنووةلدعنوويني-1
-12،لااقلوةلحوانيلحسجنيديتلحسنيليوةلاح قلينيوةحا لحسا نيليالل ش يسيةلحسي ملحساحشالزيل ا

ل.2010ايننبا،لحسج حةا،لل13
ينوو  لشووعب،ل ووا مليووا لل لحسجبييووةلحسنيليووةل وومةملا ووية لحسالنا   ووةلحسجبيةيووةلااااةوويلزوويل-2

حسنووؤتنالحسووااسيلحسعلنوويليوواللحسالنا   ووةلحسجبيةيووةلاااةوويلل تيقحووللحستننيووةلحسنيليووةلزوويلحسج حةووا
 ليوووةلحسعلووواملح قتصووويايةلاحستجيا وووةلادلوووامل-احقوووعلاحنتشووواح -حسنيليوووةلزووويلتنا ووو لحسجنيدووويت

ل.2013جاحملل11-10حستنححا،لجينعةلنعالايلبلسبلحا ،لحسج حةا،لحانيل
لدبوووالحسعووويسيليييوووة،أنيللتعوووي لتنيم)حس بيعوووةلحسقينانيوووةلسلنقي عوووةلح احا وووةلزووويلحسج حةوووا(،-3

يلحسووووااللحسنغيابيووووةلزوووويلظووووو لناحخلووووةلأسقحووووتلزوووويلنلتقووووملااسوووويليال حسجنيدوووويتلحسنيليووووةلزوووو
ل01،02حووانيلل ليووةلحسيقوواقلاحسعلوواملحسنيينووية،جينعةلحسوواحاي،لحستشووا عيتلحسجاحووا لاحسننتظووا ،

 .2015ايننبا
حةوووالات بيقيترووويلزووويلقووويناملتكوووا :لنبووواألحستشووويا يةلزووويلحسج للنينوووالأنوووحملسعجووويللأدجووويل -4

حسجنيدويتلحسنيليوةلزويلحسوااللحسنغيابيوةلزويلظو لل،لأدنيللحسنلتقملحسااسيلحسعيس ليوالل حسبلاية
،ل ليوووةلحسيقووواقلاحسعلوووامل2015اينووونبالل2ال1نتظوووا ،لحسننعقوووالحوووانيلحستشوووا عيتلحسجاحوووا لاحسن
ل.ل2015ل،،لحسج حةاحسنيينية،لجينعةلحساحاي

 **ع اإللنترونل المواق**

1-www.passeport.interieur.gov.dz/Ar/Informations/Pièces_a_Fournir.ل 

2-https://passeport.interieur.gov.dz/ar/informations/textes. 

3-http://www.passeport.interieur.gov.dz/AR/.../Demande carte 
national d’identité biométrique électronique. 

4- http://www.interieur.gov.dz/index.php/ar/. 
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يعتبر تسيير الجماعات اإلقليمية من أهم المواضيع المطروحة على الساحة القانونية والتي يعود 
السبب الرئيسي فيها إلى تزايد أهمية دور الجماعات اإلقليمية في تقديم الخدمات العمومية، 

األطروحة جاء وعلى اعتبار أن التسيير يقوم على جملة من اآلليات القانونية فإن موضوع 
للتركيز على آليات تسيير الجماعات اإلقليمية في الجزائر، وذلك من خالل التفصيل في وسائل 
التسيير من جهة وصور هذا التسيير من جهة أخرى، وذلك ببيان مختلف الجزئيات التقليدية 

 والحديثة في تسيير الجماعات اإلقليمية في الجزائر.
 

Abstract 
The management of local collectivities is one of the most important 

issues on the legal scene, mainly due to the increasing importance of 

the role of local collectivities in the provision of public services, and 

considering that governance is based on a number of legal 

mechanisms, the subject of the thesis is to focus on the mechanisms of 

governance of local collectivities in Algeria, This is done by detailing 

the means of governance on the one hand and the images of this 

management on the other, by showing the various traditional and 

modern aspects of the management of local collectivities in Algeria. 

 

Résumé 
La gestion des collectivités territoriales est l’un des problèmes les plus 

importants sur la scène juridique, la principale raison étant 

l’importance croissante du rôle des collectivités territoriales dans la 

fourniture de services publics. Cela se fait en détaillant les moyens de 

gouvernance d’une part et les images de cette gestion de l’autre en 

montrant les différents aspects traditionnels et modernes de la gestion 

des collectivités territoriales en Algérie. 
 




