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  شكر وتقدير
  

يل على إجناز هذه  بعد شكر اهللا سبحانه وتعاىل على كرمي فضله وحسن توفيقه
ِحرتامي إىل مؤّطري وأستاذي  املذكرة، فإنه يشرفين أن أتقّدم خبالص شكري وتقديري وا

م علي بالنصائح والتوجيهات الذي أعطاين الكثري " داني لوناسحم" من وقته وجهده وتكرّ
  .اليت يّسرت عملي

سوين طوال مشواري يف قسم  كما أوّجه شكري اجلزيل إىل مجيع األساتذة الذين درّ
  .العلوم السياسية



  

  إهـــــــــــــــداء
  

ة، إىل من  ّ ما خري الوصي إىل من قرن اهللا عزّ وجلّ اإلحسان إليهما بطاعته وأوصى 
ياين صغريا ومشالين بعظيم  ّ اهللا يف عمرمها وأكرمهما  عطفهما كبريا والدي الكرميني أطالرب

  .بكامل الصحة والعافية
  .إىل من كانوا يل سندا طوال دراسيت وسعوا لراحيت وإسعادي وجناحي

  .وايتإخويت وأخ
  .خطيبيت

  .زمالئي وأصدقائي
 .إىل كلّ هؤالء أهدي هذا العمل

 
 
 
 
 



 مقــــدمـــــة



 مقدمة

1 
 

  :مقدمة
یعتبر نشاط الدولة وتنظیمها اإلداري ومنهج نظامها القانوني یرتكز على نظامین 

  .النظام المركزي والنظام الالمركزي: أساسیین هما
في نظام الالمركزیة اإلداریة  تطورات هامة  الجزائر من بین الدول التي شهدتوتعّد 

من أجل إعطاء البعد  مفهوم اإلدارة المحلیة وذلك: من خالل إدخال مفاهیم جدیدة مثل
تخاذ و الدیم شراكه في اِ ي وإ قراطي للنظام والنشاط اإلداري، وذلك خدمة للمواطن المحّل

ة من خالل  توسیع مفهوم الدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة التشاركیة، لكن القرارات المحلیّ
قبل الوصول إلى مفهوم اإلدارة المحلیة، فقد مرّ النظام فیها بعّدة مراحل وفترات كانت سببا 

  .في هذا التغییر من حیث طریقة التسییر
ي من طرف  تمیزت الفترة االستعماریة بإنشاء هیئات إداریة على المستوى المحّل

ى تسییرها ضباط بهدف تمویل الجیش الفرنسي وقد كانت تعرف بالمكاتب  االستعمار یتوّل
من طرف االستعمار لتشمل باقي أقالیم الجزائر  1868العربیة، غیر أنه تمّ تعمیمها سنة 

وذلك في شكل بلدیات أهلیة توجد في الجنوب یسیرها رجال الجیش الفرنسي بمساعدة بعض 
باإلضافة إلى بلدیات مختلطة توجد في  ،القوادهالي یطلق علیهم تسمیة األعیان من األ

فین جزائریین ظاإلقلیم الشمالي وكان تسییرها حكرا على موظف من اإلدارة االستعماریة ومو 
  .خاضعون لإلدارة الفرنسیة

التي رافقت مرحلة االستقالل و رفع تحدیات التنمیة  كما نجد أن المرحلة االشتراكیة
ما أدى بالسلطة الجزائریة إلى یة و القضاء على مخلفات السیاسات االستعماریة، الوطن

 576بلدیة إلى  1500محاولة إحتواء الوضع وتحسینه من خالل تقلیص عدد البلدیات من 
بلدیة وذلك بسبب ظروفها الصعبة على المستوى التقني والبشري ما أدى بها إلى إنشاء لجان 

 .شؤون البلدیة یقودها رئیس عهدت إلیه مهام رئیس البلدیة خاّصة تتولى مهمة تسییر
الدیمقراطي فقد كانت بمثابة القفزة النوعیة في إبراز مكانة البلدیة  االنفتاحأما مرحلة 

سمي ودورها الطالئعي وذ ل قانون للب إصدار لك من خاللعلى المستوى الرّ ة سنة دلأوّ یّ
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وعلى رأسها إلغاء  1989ها دستور اجدیدة أرسالذي تمیّز بخضوعه لمبادئ وأحكام  1990
یة التي أظهرت أن تركیبة المجالس فیها تتكون بز حنظام الحزب الواحد وِاعتماد التعددیة ال

ة   .من عّدة أحزاب وترشیحات حرّ
ا فان تنظیم و تسییر الجماعات المحلیة في الجزائر یخضع لنظام مؤسساتي خاص إذ

لیست مؤسسات مستقلة استقالال تاما، وذلك رغم تمتعها  بناء،إذ تعتبر امتداد للدولة و
و نمیز في نظامها المؤسساتي تمییزا . بالشخصیة المعنویة و اإلستقاللبة التنظیمیة و المالیة

البلدیة و المجلس الشعبي البلدي، و هنا تبرز حقیقة دور النخب المحلیة  ةوظیفیا بین اإلدار 
المزدوج و الثنائي من حیث االنتخاب للمنتخبین و  الجماعات المحلیة بشقیهافي إدارة 

و انطالقا من هذا تتشكل السلطة المحلیة في البلدیة والتي یأتي على رأسها   نالتعیین لإلداریی
رئیس المجلس الشعبي البلدي لمساعدة نوابه و األمین العام للبلدیة،و هذا ما یطلق علیه 

   : ر حول إشكالیة رئیسیة تتمثل فیمایليو الدراسة تدو الهیئة التنفیذیة للبلدیة 
بین التمثیل  مهامها في الهیئة التنفیذیة للمجلس الشعبي البلدي وفقكیف ت

  و الممارسة اإلداریة؟السیاسي 
  :تنطوي هذه اإلشكالیة على مجموعة من األسئلة الفرعیة تتمثل في

ة؟ - ن إدارة البلدیّ   مما تتكوّ
  وما هي صالحیاته؟كیف یتشكل المجلس الشعبي البلدي  -
  ؟ما دور الهیئة التنفیذیة في اإلدارة و التسییر و مما تتكون  -
ئاسیة في البلدیة؟ -   كیف یتم تعیین السلطة الرّ

  :باإلضافة إلى مجموعة من الفرضیات هي
  كلما كان االنسجام ممكنا بین أعضاء الهیئة التنفیذیة كلما كان تسییر البلدیة فعاال    -
السیاسي و كفاءته تؤدي إلى ممارسة إداریة فعالة في معالجة الشؤون قوة التمثیل  -

  المحلیة ؟
  .هیمنة السلطة الرئاسیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي على الهیئة التنفیذیة في البلدیة -
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  .التنفیذیة للمجلسیطغى العمل اإلداري على العمل السیاسي في نشاط الهیئة  -

  : أسباب إختیار الموضوع
  : تكمن أساب إختیار الموضوع في أسباب ذاتیة تتمثل في

غبة في اإلحتكاك بأعضاء المجلس الشعبي البلدي من أجل معرفة دور البلدیة في  - الرّ
ة   .حیاة المواطنین كوحدة إقلیمیّ

حول هذا ) 2017نوفمبر 23(الجدل القائم بین المواطنین في االنتخابات األخیرة  -
 .الموضوع

شخصیة في المیدان من خالل دراسة حالة بلدیة آیت یحي موسى ما یزید إجراء تجربة  -
 .من رصیدي المعرفي في هذا المجال

 :باإلضافة إلى أسباب موضوعیة تتمثل في
نشغاالت حول طبیعة المهام المسندة  - معالجة واقع البلدیة وما یدور حولها من تساؤالت وإ

 .أم ممارسة إداریةألعضاء المجلس الشعبي البلدي تمثیلیة سیاسیة 
كون البلدیة تعد من أهم ركائز الدیمقراطیة الفعلیة بإعتبارها حلقة وصل بین المواطن  -

 .واإلدارة
غبة في إثراء المكتبات بالبحوث المتعلقة بهذا الموضوع -  .الرّ

  :أهمیة الموضوع
ة األخیرة لـ  التي ) 2017نوفمبر  23(تكمن أهمیة الموضوع في االنتخابات المحلیّ

خلفت جدال واسعا بین المواطنین ما زرع في نفسي نوعا من الفضول إلستقصاء حقائق حول 
الموضوع ومحاولة اإلجابة على عدة تساؤالت كانت تدور في أذهان المواطنین على غرار 

ة؟: سؤال   مهام أعضاء المجلس الشعبي البلدي سیاسیة تمثیلیة أم ممارسة إداریّ
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  :المناهج المستخدمة
ت بعنا في هذه الّدراسة المنهج التاریخي في المقدمة وذلك لسرد المراحل التي مرت لقد اِ

 بها البلدیة، الجزائریة إبان اإلستعمار إلى یومنا هذا في مجال التنظیم والتسییر اإلداري،
وذلك ألجل تحلیل مضامین القوانین الجدیدة في خصوص البلدیة  ومنهج تحلیل المضمون

بغرض المقارنة بین اإلطار القانوني الذي تعمل فیه البلدیة و الوصفي وذلك  لمنهج وا
  .الممارسات التي تحدث في الواقع

  :صعوبات البحث
لكل بحث صعوبات ال یكاد یسلم منها أي باحث ومن أهم هذه الصعوبات التي 

  : واجهتنا
     موضوع جدید  -
 .ندرة الدراسات في هذا الموضوع -
 .ما سبب ضیق الوقت) ال یوجد زمیل(الدراسات ألنه عمل فردي صعوبة إجراء  -
 .شمولیة الموضوع وعمقه مما صعب علینا حصره في فصلین -

  :خطة البحث
  :على ثالثة فصول  ولمعالجة الموضوع قمنا بتوزیعه

ة في الجزائر، حیث قسمنا هذا الفصل إلى  ل تنظیم مؤسسة البلدیّ عالجنا في الفصل األوّ
ق بالمجلس : هيثالثة مباحث  ق باإلدارة البلدیة والمبحث الثاني یتعّل ل یتعّل المبحث األوّ

ق بالعالقة مع الوصایة باإلضافة إلى أّن كّل مبحث من  الشعبي البلدي والمبحث الثالث یتعّل
  .تتفرّع منه ثالثة مطالب توضح وتفسر المبحث مباحثهذه ال

ئاسی قنا إلى السلطة الرّ ة في المجلس الشعبي البلدي، حیث أما الفصل الثاني فتطرّ
ق برئیس المجلس الشعبي البلدي، أما : قسمناه إلى ثالثة مباحث هي ل یتعّل المبحث األوّ
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ق بـ نواب رئیس المجلس الشعبي البلدي، أما المبحث الثالث فیتعلق  المبحث الثاني یتعّل
  .ما تتفرّع عّدة مطالب من كل مبحثباألمین العام ك

، حیث قسمناه الى خصصناه لدراسة حالة بلدیة آیت یحي موسىوالفصل الثالث 
المبحث األول یتعلق بتقدیم عام حول بلدیة أیت یحي موسى و المبحث الثاني : مبحثین هما

  .   یتعلق بدور المعارضة الحزبیة في المجلس



 

 

  األّولالفصل 
ةتنظيم المؤسسة البلدي  
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تعتبر البلدیة الوحدة القاعدیة األساسیة واألدنى في التنظیم الجزائري، فهي تمثل نقطة 
ي في شؤون التسییر وذلك  ة تعتمد على المشاركة األولى للمواطن المحّل باعتبارها هیئة دولیّ

النظام الّالمركزي ما یكسبها صفة االستقاللیة في طریقة تسییرها من جهة وتقریب اإلدارة من 
ضروریا  اعد شرطالكثیر من الباحثین أن اإلنتخاب ی المواطن من جهة أخرى، كما یرى

تها لما لها من قیمة التحقیق الّالمركزیة اإلداریة وذلك ألنه معیار أساسي إلستقالل هیئ
قراطیة تهدف إلى جعل الشؤون المحلیة تدار من طرف المعنیین بها وهذا ال یأتي إّال و دیم

  .عن طریق االنتخاب

لكن رغم تمتع البلدیة باالستقاللیة وِانتهاج نظام اإلنتخاب إّال أّن الجهاز التنفیذي فیها 
تابعة للمركز منه فإننا في هذا یخضع لرقابة وصائیة من طرف الوالي وهذا ما یجعلها 

ل ومن الناحیة السیاسیة  الفصل سنحاول دراسة البلدیة من الناحیة اإلداریة في المبحث األوّ
في المبحث الثاني وسنذكر عالقتها بالوصایة في المبحث الثاني ونخص بذلك الدائرة 

  .والوالیة
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  .اإلدارة البلدیة: المبحث األول
دارة تقنیة، یتكون الجهاز  اإلداري البلدي من إدارة عامة تضم مختلف المصالح وإ

 لدیةتتفرع منهما مجموعة من المكاتب والفروع وذلك بهدف اإلشراف على تسییر مصالح الب
  .المختلفة

  .اإلدارة العامة: المطلب األول
أهداف مجموعة الهیئات والمنظمات التي أسند إلیها مهمة تحقیق «اإلدارة العامة هي 

 1»تدخل الدولة الحدیثة في الحیاة الیومیة لألفراد وذلك تحت إشراف الّسلطات السیاسیة فیها
أو هي حسب المعیار العضوي مجموعة أجهزة تمارس نشاطها بصفة إداریة بإعتبارها جهات 

منه فالجهاز اإلداري البلدي یتكون من مجموعة من المصالح تقوم األمانة العامة . 2إداریة
  .3زیعها ووضع هیكل تنظیمي لها وذلك بعد مداولة المجلس الشعبي البلديبتو 

یكون الهیكل التنظیمي إلدارة البلدیة حسب التعداد الّسكاني لإلقلیم والموارد البشریة 
داخل اإلدارة ونقصد هنا الموظفین الذین تختلف طریقة شغلهم للمناصب سواء عن طریق 

ق بسلطة  99- 90ك حسب المرسوم التنفیذي رقم التعیین أو عن طریق المسابقة وذل المتعّل
  .4والوالیات والبلدیاتالتعیین والتسییر اإلداري بالنسبة للموظفین وأعوان اإلدارة المركزیة 

من  360التنظیمي لإلدارة البلدیة مقسم على النحو التالي حسب المادة  یكون الهیكل
  :الجماعات اإلقلیمیةالخاص بموظفي إدارة  11-334المرسوم التنفیذي 

  

                                                             
  .13،   ص 2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى، أصول القانون اإلداريالدكتور حسین عثمان محمد عثمان،  -  1
  .13المرجع نفسه، ص  - 2
  2018-07-25رئیس مكتب تسییر الموظفین، مقابلة رسمیة، - 3
ل  99- 90الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة شعبیة، قانون رقم  - 4 ق بسلطة التعیین والتسییر اإلداري المؤرخ في أوّ المتعّل

رمضان عام  2الصادر بـ  13الصادر في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، عدد  1990مارس  27رمضان الموافق لـ 
  .  هـ1410
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ة -1 ة للجماعات اإلقلیمیّ ة هي: شعبة اإلدارة العامّ   :تتّضمن مجموعة من األسالك اإلداریّ
تب التالیة :المتصرفون اإلداریون -    :تتفرع منه الرّ

 ف إقلیمي  .متصرّ
 ف إقلیمي رئیسي  .متصرّ
 ف إقلیمي مستشار  .متصرّ

تب: ملحقو اإلدارة اإلقلیمیة -   :التالیة تتفرّع منه الرّ
 ملحق اإلدارة اإلقلیمیة. 
 ملحق رئیسي لإلدارة اإلقلیمیة. 

 :أعوان اإلدارة اإلقلیمیة - 
 عون مكتب اإلدارة اإلقلیمیة. 
 عون اإلدارة اإلقلیمیة. 
 إلدارة اإلقلیمیةلل يعون رئیس. 

 :تتفرع منه الترب التالیة :كتاب اإلدارة اإلقلیمیة - 
 كتاب اإلدارة اإلقلیمیة. 
  یة اإلدارة اإلقلیمیةكاتب مدیر. 
 كاتب مدیریة رئیسي لإلدارة اإلقلیمیة. 

تب التالیة: محاسبو اإلدارة اإلقلیمیة -   :تتفرّع منه الرّ
 مساعد محاسبي اإلدارة اإلقلیمیة. 
 محاسب اإلدارة اإلقلیمیة. 
 محاسب رئیسي لإلدارة اإلقلیمیة. 
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  :تتضمن سلك :شعبة الترجمة والترجمة الفوریّة -2
 : تتفّرع منه الرتب التالیة :المترجمون، التراجمة لإلدارة اإلقلیمیة - 

 ئیسي لإلدارة اإلقلیمیة  .المترجم، الترجمان الرّ
 المترجم، الترجمان الرئیسي لإلدارة اإلقلیمیة 
 رئیس المترجمین، التراجمة لإلدارة اإلقلیمیة. 

 : تتفرّع منه الرتب التالیة: شعبة الوثائق والمحفوظات لإلدارة اإلقلیمیة -3
 وثائقي أمین المحفوظات لإلدارة اإلقلیمیة. 
 وثائقي أمین المحفوظات رئیسي لإلدارة اإلقلیمیة. 
 رئیس وثائقیین أمناء المحفوظات لإلدارة اإلقلیمیة. 

  :تتفّرع منه رتبة: أمناء المحفوظات لإلدارة اإلقلیمیة المساعدون الوثائقیون - 
 وثائقي أمین المحفوظات لإلدارة اإلقلیمیة مساعد. 

 :تتفرّع منه رتبة :األعوان التقنیون في الوثائق والمحفوظات لإلدارة اإلقلیمیة - 
 عون تقني في الوثائق والمحفوظات لإلدارة اإلقلیمیة. 

  :تتضمن األسالك التالیة: شعبة اإلعالم اآللي -4
تب التالیة :مهندسو اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقلیمیة -   :تتفرّع منه الرّ

 في اإلعالم اآللي لإلدارة المحلیة مساعد مهندس. 
 مهندس دولة في اإلعالم اآللي. 
 مهندس رئیسي في اإلعالم اآللي. 
 رئیس المهندسین في اإلعالم اآللي. 

 : تتفرّع منه رتبة: تقنیو اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقلیمیة - 
 اإلقلیمیةاإلعالم اآللي لإلدارة في  يتقن. 
  تقني سامي في اإلعالم اآللي 
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 : تتفرّع منه رتبة :المعاونون التقنیون في اإلعالم اآللي - 
 معاون تقني في اإلعالم اآللي. 

 :تتفرّع منه رتبة :المحلیة لإلدارة األعوان التقنیون في اإلعالم اآللي - 
 عون تقني في اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقلیمیة  . 

یاضیة - الشعبة االجتماعیة -5 ة والرّ   : تضم األسالك التالیة: الثقافیة والتربویّ
یاضیة لإلدارة اإلقلیمیة -  تب التالیة: المستشارون للنشاطات الثقافیة والرّ  :تضم الرّ

 یاضیة  .مستشار للنشاطات الثقافیة والرّ
 ة والریاضیة  .مستشار رئیسي للنشاطات الثقافیّ
 یاضیةرئیس المستشارین للن  .شاطات الثقافیة والرّ

تب التالیة: المستشارون االجتماعیون -   :تضم الرّ
 مستشار إجتماعي لإلدارة اإلقلیمیة. 
 مستشار إجتماعي رئیسي. 
 رئیس المستشارین اإلجتماعیین. 

تب التالیة: مساعدات األمومة لإلدارة المحلیة -   :تتفرّع منها الرّ
 مساعدة أمومة لإلدارة المحلیة. 
 ة أمومة رئیسیةمساعد. 
 1رئیسة مساعدات األمومة. 

                                                             
، المتضمن القانون األساسي الخاص بموظفي 334-11مقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم الجمهوریة الجزائریة الدی -  1

سمیة 2011سبتمبر سنة  20الموافق لـ  1432شوال  22إدارة الجماعات اإلقلیمیة، المؤرخ في  ، الصادر في الجریدة الرّ
  .2011سبتمبر سنة  28 الموافق لـ 1432شوال عام  30الصادرة بـ  53للجمهوریة الجزائریة، عدد 
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ن من مجموعة من األسالك تتفرّع منها  ة تتكوّ ة للبلدیّ نالحظ مما سبق أّن اإلدارة العامّ
تب من أجل تسهیل القیام بمهامها وهذا طبعا حسب مجال وشعبة  مجموعة من الرّ

  .إختصاصها وذلك لتأطیر وتنظیم طریقة التسییر

ةاإلدا: المطلب الثاني   .رة التقنیّ
ن اإلدارة التقنیة للبلدیة من      :  تتكوّ

  :تتفرع منه األسالك التالیة: شعبة التسییر التقني والحضري -1
تب التالیة: مهندسو اإلدارة اإلقلیمیة في التسییر التقني والحضري -     : تتفرّع منه الرّ

  اإلقلیمیة في التسییر التقني والحضريمهندس لإلدارة مساعد. 
 مهندس دولة لإلدارة اإلقلیمیة في التسییر التقني والحضري. 
 لإلدارة اإلقلیمیة في التسییر التقني والحضري يمهندس رئیس. 

تب التالیة: اإلدارة اإلقلیمیة في التسییر التقني والحضري تقنیو -   :تتفرّع منه الرّ
 تقني اإلدارة اإلقلیمیة في التسییر التقني والحضري. 
  التقني و الحضري رلإلدارة اإلقلیمیة في التسییتقني سامي  . 

تب التالیة: األعوام التقنیون لإلدارة اإلقلیمیة في التسییر التقني والحضري -   :تتفرّع منه الرّ
 عون تقني لإلدارة اإلقلیمیة في التسییر التقني والحضري. 
 عون تقني متخّصص لإلدارة اإلقلیمیة في التسییر التقني والحضري. 
 اون تقني لإلدارة اإلقلیمیة في التسییر التقني والحضريمع. 

تب التالیة: المهندسون المعماریون لإلدارة المحلیة -   :تتفرّع منه الرّ
 مهندس معماري لإلدارة اإلقلیمیة. 
 معماري رئیسي لإلدارة اإلقلیمیة سمهند. 
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 1رئیس المهندسین المعماریین لإلدارة اإلقلیمیة. 
تمارس اإلدارة التقنیة للبلدیة أشغالها في مجال إختصاصها المتمثل في تحضیر القدرات 

  التقنیة واالقتصادیة والتحكم في كل ما یخص الهندسة العمرانیة ومتابعة كل ما 
    . إنشاء المشاریع الكبرى، أو المنشآت المعقدة یخص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
، المتضمن القانون األساسي الخاص 334-11جمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم ال - 1

، الصادر في الجریدة 2011سبتمبر سنة  20الموافق لـ  1432شوال  22بموظفي إدارة الجماعات اإلقلیمیة، المؤرخ في 
سمیة للجمهوریة    .2011سبتمبر سنة  28الموافق لـ  1432شوال عام  30الصادرة بـ  53الجزائریة، عدد الرّ
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  .لبلديالمجلس الشعبي ا: المبحث الثاني 
ة تشكیل المجلس الشعبي البلدي الذي هو  یقتضي  دارة شؤونها المحلیّ تسییر البلدیة وإ

عبارة عن مجموعة من األعضاء یمثلون الّسكان المحلیین من أجل تحقیق وتلبیة مطالبهم 
الذي یعتبر إنعكاس للدیمقراطیة في  ذا األمر إّال عن طریق االنتخابالمختلفة، وال یتحقق ه

یة للمواطنین في إختیار ممثلیهم   . الجزائر وحرّ

  .اإلنتخابات المحلیّة: المطلب األول
هو الوسیلة المثلى لتمكین الشعب من ممارسة حق اإلختیار، وهكذا نقول «: االنتخاب

ال یوجد «ألنه وذلك . 1»بأن اإلنتخاب یمثل الوسیلة التي تسمح للشعب بممارسة الّسلطة
  .2»شيء أهم في النظام الدیمقراطي من اإلنتخاب

قة بانتخاب المجالس  ترتیباتكافة ال 10 -16لقد حّدد القانون العضوي رقم  المتعّل
  ).أي المترشح(شروط الناخب والمنتخب : الشعبیة البلدیة وذلك من عّد نواحي مختلفة منها

  : شروط الناخب -أ
من القانون المذكور أعاله وهي  11إلى المادة  3لقد ذكرت هذه الشروط من المادة 

  : سنة له هذا الحق باإلضافة إلى شروط أخرى هي 18اِعتبار أّن كّل من بلغ : تنّص على
 التمتع بكافة الحقوق المدنیة والسیاسیة. 
  نتخابیة من قبل حیث ال یجوز التسجیل في  .قائمتینعدم التسجیل في قائمة اِ
 3و شمل الشخص المحجوزفإستعادة األهلیة االنتخابیة وذلك برفع الحجز أو إجراء ع. 

                                                             
  .115، ص )2014، 2الجزائر، ط(الوسیط في القانون الّدستوري، الدكتور أحسن رابحي،  - 1
  .114ص مرجع سابق، الدكتور أحسن رابحي،  - 2
ذي  22، المتعلق بنظام االنتخابات، المؤرخ في 10- 16قم الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة شعبیة، قانون عضوي ر  - 3

سمیة عدد 2016غشت  25الموافق لـ  1437القعدة عام   1437ذو القعدة عام  25بتاریخ  50، الصادر في الجریدة الرّ
  .2016غشت  28الموافق لـ 
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ومن أجل معرفة مدى مشاركة الفرد الجزائري في عملیة االنتخابات المحلیة إرتأینا 
التي هي  20171نوفمبر  23دراسة النتائج األولیة إلنتخابات المجالس الشعبیة البلدیة في 

  :كاآلتي

  ناخب  772ألف و 833ملیون و 22  المسجلینعدد 
  مصوت 719ألف و  579مالیین و 10  عدد المصوتین

  نسبة المشاركة
دون  2017للتشریعات  38.25و 44.26%( 46.93%
  )الجالیة

  )%89.70أي بنسبة (صوت  217ألف و 490مالیین  9  عدد األصوات المعبر عنها

  عدد أوراق التصویت الملغات
أي بنسبة (ورقة ملغات  502و ألف 89ملیون و
10.30%(  

من خالل الجدول نالحظ أن عدد المصوتین أقل من المسجلین وذلك نتیجة عزوف 
 2012الشعب عن االنتخابات ما أسهب في ظهور نسبة مشاركة محتشمة مقارنة بانتخابات 

حصاء النسب المشاركة شعب كما أن عزوف ال. حسب تحلیل المسؤولین والمكلفین بتحلیل وإ
عن اإلنتخاب راجع إلى فقدان الثقة في المسؤولین من جهة واألوضاع المالیة الصعبة التي 
نعكست سلبا على الحیاة االجتماعیة من جهة أخرى، فبالرغم  تعیشها الخزینة العمومیة التي اٍ

ة إن شاء من القفزة النوعیة للنظام الجزائري الذي أقرّ بنظام التعددیة الحزبیة الذي یضمن حریّ
اطیة التشاركیة وذلك من خالل ، باإلضافة إلى إقرار الدیمقر 2األحزاب السیاسیة والجمعیات

راك األفراد في الحكم، إّال أنها لم تفلح في إقناع الشعب في االنتخاب وهذا یظهر من اِش

                                                             
والتهیئة العمرانیة، النتائج األولیة إلنتخابات  الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة - 1

  .05، ص 2017نوفمبر  23المجالس الشعبیة البلدیة والوالئیة، 
2 - Fondation freindrich Ebert, Le phénomène associatif en Algérie, Etat des lieux,  

   .151، ص 2007طبع بالمؤسسة الوطنیة للفنون، مطبعة وحدة الرغایة، 
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وقد لقي نسبة " راني زعفان"خالل قیام أنس تینا بنشر مقطع فیدیو على الیوتوب تحت اِسم 
  .مشاركة عالیة أرهبت السلطات

  : كما نجد أسباب أخرى یمكن حصرها في
  .غیاب الكفاءة لدى المترشحین من خالل تدني مستویات تعلیمهم -
مة اكالحعدم تطویر مفهوم المجتمع المدني من طرف الدولة الذي یقتضي إلى ترسیخ قیم  -

  .بالقطاع العام وتعزیز الشفافیة في الحیاة السیاسیة
  .فقدان الثقة في المترشحین والخوف من عدم تمثیلهم بل خدمة مصالحهم فقط -

  :المنتخب المترشح -ب
االقتراع  ینتخب أعضاء المجلس الشعبي البلدي من طرف سكان البلدیة عن طریق

سنوات، حیث توّزع عدد المقاعد حسب عدد األصوات الذي  5دة النسبي على القائمة، لم
  .1مع تطبیق قاعدة الباقي األقوى تحصلت علیها كّل قائمة

وذلك  عضوا 43عضوا إلى  13الشعبي البلدي من  یتكون عدد أعضاء المجلس
  :موزعون كاآلتي حسب دراسة حالة بلدیة أیت یحي موسى حسب تعداد سكان المنطقة وهم

  .مقعد لرئیس المجلس الشعبي البلدي -
  .نواب للرئیس 4 -
  .لجان 4 -
  .إلداریةمسیرین للملحقات ا 3 -
  .   2أعضاء 7 -

                                                             
  .، مرجع سابق10 -16قانون عضوي رقم  - 1
  2018-08-30،رئیس مكتب تسییر الموظفین، مقابلة رسمیة - 2
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إذن یكون هؤالء األعضاء نتاج ما یعرف بالدیمقراطیة المحلیة وذلك من خالل 
إختیار الشعب لهم من أجل أن یمثلوهم في مختلف المحافل السیاسیة باإلضافة إلى تلبیة 

  .مختلف حاجیاتهم المختلفة على غرار تعبید الطرقات أو تسهیل الخدمات اإلداریة لهم

  .صالحیات ومهام المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثاني
إّن للمجلس الشعبي البلدي مجموعة من الصالحیات والمهام یقوم بها بصفة دوریة 

ستقرار في اإلقلیم وضمان استمراریته في إطار منظم ومنسق یخدم اإل انمن أجل ضم
  : الصالح العام في جمیع المجاالت من بینها

وذلك من خالل إعداد البرامج السنویة الخاصة بمدة عهدته : التهیئةمجال التنمیة و  -أ
والّسهر على تنفیذها حسب ما حّدده القانون، باإلضافة إلى إستشارته في جمیع المشاریع 

  .المراد إقامتها لضمان عدم التّعدي على المساحة الخضراء أو تلویث األراضي الفالحیة

حیث یمارس المجلس الشعبي البلدي رقابة  :والتجهیز مجال التعمیر والهیاكل القاعدیة -ب
على جمیع المشاریع المقامة على إقلیم البلدیة ال سیما تلك التي تكون مضرة للبیئة ویظهر 

  :ذلك من خالل إعالمه بها باإلضافة إلى
 للتجمعات السكنیة يالحفاظ على الموروث العقاري الثقافي واإلنسجام الهندس. 
  شاطات التجاریة، االقتصادیةالموجهة إلحتواء النتهیئة المساحات. 
 اإلحتفال باألعیاد الوطنیة ال سیما تلك المتعلقة بالثورة التحریریة. 
 تشجیع المبادرات الهادفة إلى صیانة وترمیم المباني من قبل جمعیة السكان. 

وذلك من خالل دعم  :مجال التربیة والحمایة االجتماعیة والریاضیة والشباب والثقافة -جـ
المؤسسات التعلیمیة بتسییر المطاعم المدرسیة وتوفیر وسیلة نقل للتالمیذ باإلضافة إلى 

كما تحصر الفئات االجتماعیة المعوزة . توفیر مرافق موجهة للریاضة والشباب والثقافة
  .بالتكفل بها ودعمها عن طریق التضامن والحمایة االجتماعیة
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  :وذلك من خالل: الصحة والطرقات البلدیةمجال النظافة وحفظ  - د

 جمع النفایات ونقلها. 
 توزیع المیاه. 
 1صیانة الطرقات المتضررة. 

نالحظ أّن هذه المهام والصالحیات كثیرة ما أدى إلى إقامة لجان للبلدیة تعمل على تنفیذ 
ر من هذه المهام والصالحیات حسب المجاالت الموكلة لها وذلك من أجل التحكم من التسیی

جهة ومن جهة أخرى الوصول إلى حكامة رشیدة تعمل على تحسین ظروف اإلقلیم وتوفیر 
  .  متطلبات المواطنین

  .نظام المداوالت: المطلب الثالث
یعقد المجلس الشعبي البلدي في إقلیم البلدیة دورة عادیة كّل شهرین وال تتعدى كّل 

قتصت الضرورة وذلك بفعل دورة خمسة أیام غیر أنه یمكن أن یعقد دورات اِست ثنائیة، كلما اِ
تكون في إقلیم آخر إذا تعذر ه أو ثلثي أعضائه أو الوالي و أسباب قاهرة بطلب من رئیس

  .2من قانون البلدیة 18إلى  16واد اع في إقلیم البلدیة وهذا حسب الماالجتم

  :اِستدعاءات األعضاء للمداوالت -أ
قبل عشرة  لى أعضاء المجلسرئیسه إ ترسل اِستدعاءات دورات المجلس من طرف

أیام، كما یلصق مشروع جدول أعمال اإلجتماعات على األماكن المخصصة إلعالم 

                                                             
  .124 -103، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق، المواد 10- 11القانون رقم  - 1
الموافق لـ  1432رجب عام  20المتعلق بالبلدیة، المؤرخ في  10-11جمهوریة جزائریة دیمقراطیة شعبیة، قانون رقم  - 2

ل شعبان عام 37، الصادر في الجریدة الرسمیة، عدد 2011یونیو سنة  22 یولیو سنة  3الموافق لـ  1432، بتاریخ أوّ
2011 .  
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للمواطنین  2"الدیمقراطیة التشاركیة"ة ف، وذلك إلرساء ثقا1الجمهور بها من أجل الحضور
ضفاء الشفافیة لهذه المداوالت   .   وإ

لغاؤها تصحة المداوال -ب   :وإ
هون باكتمال النصاب القانوني لعدد لس الشعبي البلدي مر مداوالت المجإّن صحة 
ل النصاب یعني المصادقة علیها وعدم اِكتمال النصاب یلغي مداوالت ااألعضاء، فاكتم
ن لم یكتمل رة أخرى بعد خمسة أیام على أن تتالدورة وتقام دو  م المصادقة علیها حتى وإ

  .3النصاب

شرائح المجتمع في مداوالت المجلس هو إضفاء نوع إذن الهدف من إشتراك مختلف 
من الشفافیة علیها ورسم لمختلف سیاسات وأهداف البلدیة المختلفة لضمان تحقیق التنمیة 
فیها بمشاركة المجتمع المدني من جهة وعدم فرض األفكار الخاصة من طرف أحد 

  .األعضاء لخدمة مصالحه من جهة أخرى
  .في إتخاذ اآلراء في احترام الرأي األخرد أیضا مبدأ الحیاد سجكما ی

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .سمیةرئیس المجلس الشعبي البلدي، مقابلة ر  - 1
  .06مكتب تونس،  ص  المنظمة الدولیة للتقریر عن الدیمقراطیة، الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى المحلي، - 2
  .نائب رئیس المجلس الشعبي البلدي، مقابلة غیر رسمیة - 3
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  .العالقة مع الوصایة: المبحث الثالث
ل على نظام الجماعات المحلیة للداللة على أهمیتها وضرورتها في  تعتمد أغلبیة الدوّ
التنظیم اإلداري وذلك تجسیدا لّالمركزیة اإلداریة والتي من أهم ركائزها اإلعتراف بوجود 

مصلحیة مستقلة تعمل على إدارة شؤونها بنفسها دون تدخل من األجهزة هیئات محلیة 
  .المركزیة ونعني هنا الدائرة والوالیة وسنحاول دراسة عالقة المجلس الشعبي البلدي بهما

  .العالقة مع الوالیة: المطلب األول
 هیقوم المجلس الشعبي البلدي بمزاولة مختلف أعماله بكّل اٍستقاللیة وذلك ألن نظام

ر أنه یخضع لوصایة من طرف والي الوالیة وهذا ما أوضحه قانون البلدیة رقم یغزي ال مرك
التي نّصت على إرسال جمیع القرارات إلى  100-99-98السیما في المواد  11-10

في  الحلول الوالي قبل تطبیقها، ومن جهة أخرى نجد أن القانون منح الوالي وأجاز له سلطة
  :من نفس القانون الذي نص على 102و 101وذلك في المواد تسییر شؤون البلدیة 

  .عدم قدرة الّسلطات البلدیة على التكفل بالعملیات االنتخابیة -
  .عندما یمتنع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن تنفیذ القرارات الموكلة له بمقتضى القانون -
  .1في حالة عدم التصویت على المیزانیة نتیجة وجود إختالل -

ا نجد أن سلطة الوصایة تعدت لتصل إلى أعضاء المجلس الشعبي البلدي وذلك كم
من خالل سلطة إقالة األعضاء بسبب التغیب ثالث مرات متتالیة، باإلضافة إلى سلطة 

  .   2التوقیف بسبب المتابعة الجزائیة ألحد األعضاء
ذلك من نالحظ أن سلطة الوصایة من طرف الوالي ضروریة منحها إیاه القانون و 

أجل الحفاظ على النظام في المجلس الشعبي البلدي وضمان سیره وذلك من خالل المراقبة 

                                                             
  .، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10- 11القانون رقم  - 1
جامعة (مذكرة تخرج جماعت المحلیة في ظّل قانون البلدیة والوالیة الجدیدین، الرقابة الوصائیة على الأمیرة حیزیة،  - 2

  .17 -16، ص ص )2013 -06-16قصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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ل له  الدوریة على المنتخبین لتفادي تمادیهم في فرض أفكارهم أو خدمة مصالحهم، حیث خوّ
  .یةاألعضاء في حالة المتابعة الجزائسلطة الفصل أو التوقیف ألحد ) أي الوالي(القانون 

  .العالقة مع الدائرة: الثانيالمطلب 
یمارس رئیس الدائرة وصایة على المجلس الشعبي البلدي وذلك في عدة نواحي 

المصادقة على مداوالت المجلس الشعبي البلدي، باإلضافة إلى متابعة تنفیذ : مختلفة منها
الصحیح ، وذلك من أجل تقویم مسارها لمنع انحرافها عن المسار 1مخططات البلدیة للتمنیة

  .ومبادئها وأهدافها المسطرة من أجل تحقیقها
تعتبر الوصایة المفروضة على المجلس الشعبي البلدي من طرف رئیس الّدائرة 

تقدیم أراء ونصائح من شأنها أن تساهم في رفع مردودیة التنمیة  حضروریة ألنها تسم
البلدیة، وتحسن من طریقة تقدیم الخدمات في مجال اإلدارة للمواطنین، فال تعتبر وصایة 
لها له القانون  لرئیس الدائرة نفیا لوجود الالمركزیة اإلداریة للبلدیة بل هي وصایة قانونیة خوّ

     .  2تحت سلطة الوالي فحسب

  .المرافقة والتعاون: المطلب الثالث
تعتبر الوصایة المفروضة على المجلس الشعبي البلدي من طرف الوالیة والدائرة 
هادفة إلى تحسین سیر اإلدارة وذلك من خالل أن كل عضو موجود في المجلس منتخب 

المطاف لذلك سیسعى إلى تلبیة حاجیات المواطنین ولو على حساب القانون ألنه في نهایة 
ل للشعب لذا فإن هذه الوصایة تأتي بالدرجة األولى لصیانة مبدأ  رجل سیاسي وممّث

، هذا من جهة ومن جهة أخرى 3المشروعیة وضمان سالمة تصرفات أعضاء المجلس

                                                             
جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، (مذكرة تخرج هیئات عدم التركیز اإلداري، سلیم تمیم،  - 1

  .19، ص )2015 -2014
  .النائب الثالث للمجلس الشعبي البلدي، مقابلة رسمیة - 2
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر غیر 10-11الرقابة اإلداریة على المنتخبین في قانون البلدیة شوقي بوتهلولة،  - 3

  .110 -109، ص ص )2014 -2013جامعة الوادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، (منشورة 
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نالحظ أنها وسیلة للتحاور وجلب أفكار جدیدة من خالل حس الحوار القائم بین رئیس الدائرة 
الشعبي البلدي بفضل مداوالت المجلس وقراراته التي یمكن أن  والوالي مع رئیس المجلس

ا لصعوباتها أو لقلة كفاءة أعضاء المجلس في تسطیرها ما یستدعي  تكون بعیدة المنال نظرً
نمط  دیل وتصحیح األخطاء وهنا یظهر أنتدخل رئیس الدائرة والوالي من أجل تقدیم الب

  .كبیرة الوصایة تعاوني بین الهیئات الثالث بنسبة



 

 

  الثانيالفصل 
 السلطة الرئاسية في تسيير البلدية



  .السلطة الرئاسية في تسيير البلدية                                                               :الفصل الثاني

24 
 

الوحدة األساسیة لإلدارة المحلیة، فهي تخضع لقانون بموجب الخصائص تعّد البلدیة 
ة إستراتیجیة من أجل تحقیق أهدافها من طرف  التي تمتاز بها، والتي تستوجب خّط
المنتخبین المحلیین الذین یمثلون سّكان اإلقلیم، ونظرا للمهام الكبرى التي ألقیت على عاتقهم 

لف مصالحها ومرافقها، خّصصنا هذا الفصل من أجل في مجال تسییر شؤون البلدیة بمخت
ئاسیة في البلدیة   .دراسة السلطة الرّ

ل وكیفیة  .بدءا برئیس المجلس الشعبي وذلك بكیفیة تعیینه وصالحیاته كمبحث أوّ
والمبحث  ،تعیین أعضاء المجلس الشعبي البلدي من حیث حقوقهم وواجباتهم كمبحث ثاني

باإلضافة إلى مهامه  هن العام من خالل كیفیة تعیینخصصناه لدراسة األمی الثالث
  .وصالحیاته
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  .رئیس المجلس الشعبي البلدي: المبحث األول
یعتبر منصب رئیس المجلس الشعبي البلدي من المناصب العلیا في البلدیة، فهو 

المبحث یخضع لمعاییر وقوانین من حیث طریقة إنتخابه وتعیینه وهذا ما سنتطرق إلیه في 
  .مبرزین فیه أهم صالحیاته

  .كیفیة إنتخابه وتعیینه: المطلب األول
لمعرفة طریقة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي البّد من الرجوع ألحكام القانون 

ق بالبلدیة الذي أوضح اإلبهام في هذه المسألة وفصل فیها  11-10  62المادة في المتعّل
الوسیلة المتبعة إلختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي،  يه 1منه باعتباره أّن االنتخابات

، 2حیث أّن المترشح المتحصل على أغلبیة األصوات یكون هو الفائز في هذه االنتخابات
ه  كتطبیق جدید على غرار األسلوب القدیم الذي كان قائما على أسلوب التحالفات بمعنى أنّ

ن تحّصل ة إّال أنه  تحتى وإ ال یمكن أن یكون رئیس منها إن كان هناك قائمة على األغلبیّ
تحالفات بین القوائم األخرى وهذا األسلوب تمّ دحضه من طرف الّدولة وذلك من أجل تسریع 

ئاسة ئیس والقضاء على النزاعات القائمة في البلدیة حول الرّ   .عملیة تنصیب الرّ
ي البلدي هي لكن هناك حالة اِستثنائیة تحول دون اإلعالن عن رئیس المجلس الشعب

حالة تساوي األصوات بین قائمتین وقد فصل فیها من خالل القانون العضوي لإلنتخابات 
وعندما تتساوى األصوات التي تحّصلت «: التي نصت على 68في المادة  10-16رقم 

علیها قائمتان أو أكثر، یمنح المقعد األخیر المطلوب شغله للقائمة التي یكون معّدل سّن 
منه نستنتج أن عامل الّسن هو الفارق األخیر والحاكم أثناء . 3»األصغرمرشحیها هو 

                                                             
  .المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق 10-11قانون رقم  - 1
  2017(، الجزائر TVدقیقة أخبار، النهار 120، عبد الرحمان صدیني المفتش العام بوزارة الداخلیة، TVالنهار  - 2

  ). 9سبتمبر 
  .المتعلق باإلنتخابات، مرجع سابق 10-16قانون عضوي رقم  - 3
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ما راجع إلى رغبة الّدولة في منح هذه المناصب للشبان من أجل إعطائهم  التساوي وهذا ربّ
  .فرصة لتفجیر طاقاتهم في إظهار قدرتهم على تحمل المسؤولیة بهذه المناصب القیادیة

شعبي البلدي، ویعلن لكافة المواطنین عن رئیس المجلس الیرسل محضر تنصیب 
القائمة الفائزة باألغلبیة عن طریق اإللصاق بمقرّ البلدیة والملحقات اإلداریة، ویلي ذلك 
ئیس بحفل رسمي في مقر البلدیة بجلسة برئاسة الوالي أو من یمثله ویكون هذا  تنصیب الرّ

  .1أیام على األكثر من تاریخ إعالن النتائج 10بعد 
اإلتمام من هذه العملیة یتّم إعداد محضر بین رئیس البلدیة المنتهیة عهدته  وبعد

ئیس الجدید في ثمانیة أیام كحّد أقصى بعد جلسة التنصیب مع إرسال نسخة منه إلى  والرّ
  .الوالي

  .صالحیاته: المطلب الثاني
ن لقد أورد القانون الجزائري صالحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي في العدید م

  .قانون البلدیة وقانون الحالة المدنیة باإلضافة إلى قانون اإلجراءات الجزائیة: القوانین منها
یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي ضابطا للحالة المدنیة وقد تم ورود هذا في قانون 

، في 10-11، وتم إضفاء نوع من اإلیضاح علیه في قانون البلدیة رقم 2الحالة المدنیة
  :المتمثلة في هلتي أشارت لصالحیاتا 86المادة 
 التصریح بالوالدات والزواج والوفاة. 
 التصدیق على الوثائق اإلداریة المختلفة مثل وثیقة الهویة. 
 تدوین العقود واألحكام في سجالت الحالة المدنیة. 

                                                             
  2018-08-29لة رسمیةرئیس مكتب تسییر الموظفین، مقاب - 1
جامعة (مذكرة تخرّج، الوضع القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي في ظل التعددیة الحزبیة، عبد الجبار ناجي،  - 2

  .39، ص )2016 - 2015الدكتور محمد موالي سعیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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هنا أّن كّل هذه الصالحیات كثیرة وال یستطیع رئیس المجلس الشعبي البلدي  المالحظ
ل له تفویض إمضائه للمندوبین حسب القانون من أجل  القیام بها في آن واحد وهذا ما خوّ

  . لبلدیةلتخفیف الضغط علیه وضمان السیر الحسن في مرفق الحالة المدنیة في 
دي صفة ضابط الشرطة القضائیة وهذا كما نجد أن لرئیس المجلس الشعبي البل

  : یتجسد في المهام التي یقوم بها مثل
 نشر القوانین والتنظیمات والعمل على تنفیذها. 
 م واألمن العاماالنظ الّسهر على حفظ. 
 1التدخل لحفظ الّصحة العمومیة والبیئة. 

 : باإلضافة إلى صالحیات أخرى تتجّسد في
 السلطات إیصال جمیع إنشغاالت الّسكان إلى. 
  المساهمة في التنمیة المحلیة في إطار تنفیذ برامجPCD. 
 2إلخ...النقل المدرسي، والمطاعم المدرسیة: دعم المؤسسات التربویة من خالل. 

إّن المالحظ في هذه الصالحیات رغم ذكرها في العدید من القوانین أنها محدودة وال 
تنحصر بصفة كبیرة في عمل روتیني تجسد مركز رئیس المجلس الشعبي البلدي، ألنها 

ة على األوراق المختلفة رغم أّن قالمحافظة على النظافة باإلضافة إلى المصاد: یومي وهو
  .جوره قیادي یتعّدى هذه الصالحیات إلى تحقیق التنمیة المحلیة

  
  
  
  

                                                             
  .40مرجع سابق، ص البلدي في ظل التعددیة الحزبیة،  الوضع القانوني لرئیس المجلس الشعبيعبد الجبار ناجي،  - 1
، الجزائر TVدقیقة، أخبار النهار 120، منشطة أخبار، عبد العزیز بلفتني وطاهر بن مصطفاوي، TVقناة النهار  - 2
)19/01/2018 .(  
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  .النواب: المبحث الثاني
ما خوله  وفقمن النواب یمارسون صالحیاتهم للمجلس الشعبي البلدي مجموعة 

  .القانون من أجل تمثیل المواطن المحلي في جمیع المجاالت

  .كیفیة إنتخابهم: المطلب األول
یعین نواب رئیس المجلس الشعبي البلدي من طرف رئیس البلدیة وذلك بطلب من 

، كأعضاء دائمین یترأسون لجان البلدیة 1الوالي بموجب قرار من الوزیر المكلف بالداخلیة
 80ما جاء في المادة  حسبالمختلفة، ویكون عدد النواب حسب الكثافة السكانیة في اإلقلیم 

  :المتعلق باالنتخابات، حیث نجد 10-16من القانون العضوي رقم 
 13  نسمة 10.000عضوا في البلدیات التي یقل عدد سكانها عن. 
 15 نسمة 20.000و 10.000تي یكون عدد سكانها بین عضوا في البلدیات ال. 
 19  نسمة 50.000و 20.001عضو في البلدیات التي یكون عدد سكانها بین. 
 23  نسمة 100.000و  50.001عضو في البلدیات التي یكون عدد سكانها بین. 
 33  نسمة 200.000و  100.001عضو في البلدیات التي یكون عدد سكانها بین. 
 43 2نسمة 200.001بلدیات التي یفوق عدد سكانها عضو في ال. 

إعتمدت في تحدید عدد النواب في المجلس الشعبي البلدي على نسبة  ةنالحظ أن الدول
السكان في اإلقلیم، وهذا الشيء نحمده ألنه یمكن البلدیة من تأطیر إقلیمها وتسییر شؤونها 

سییر، ویمنح البلدیة شیئا من بشكل حسن، حیث یقلل من احتجاجات المواطنین حول سوء الت
  .التحكم في زمام األمور

  
                                                             

شروط إنتداب المنتخبین متعلق بتحدید  91- 13الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  - 1
الصادر في الجریدة  2013فبرایر سنة  25الموافق لـ  1434ربیع الثاني  14المحلیین والعالوات الممنوحة لهم، المؤرخ في 

  .13، ص 2013فبرایر سنة  27هـ الموافق لـ  1434ربیع الثاني عام  16بتاریخ  12الرسمیة، عدد 
  .20، ص ، مرجع سابق10 -16قانون عضوي رقم  - 2
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    .واجباتهم وحقوقهم: المطلب الثاني
إّن لنواب مجلس الشعبي البلدي مجموعة من الحقوق والواجبات یمارسونها وفق ما 
حدده القانون وذلك من أجل تأطیر مرفق البلدیة من جهة ومن جهة أخرى ضمان السیر 

بمجموعة المهام التي یقومون بها على غرار إستخالف رئیس المجلس الحسن فیها، وذلك 
الشعبي البلدي في جمیع التظاهرات والمناسبات التي حصل له فیها مانع الحضور لتحدید 

البلدیة التي تعنى  نجال، باإلضافة إلى ترأس 1تاریخ جدول أعمال دورات المجلس مع الرئیس
  :لدیة أیت یحي موسىبالمجاالت التالیة حسب دراسة حالة ب

 .لجنة الشؤون االجتماعیة الثقافیة والشباب .1
 .لجنة تهیئة اإلقلیم والتعلیم والسیاحة والصناعة التقلیدیة .2
 .لجنة الصحة والنظافة وحمایة البیئیة .3
  .      لجنة االقتصاد والمالیة واالستثمار .4

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس  105-13الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  - 1

 5، الصادر في الجریدة الرسمیة بـ 2013مارس  17الموافق لـ  1434جمادى األولى عام  5الشعبي البلدي المؤرخ في 
  .2013مارس  17ـ ه الموافق ل1434جمادى األولى عام 
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  .األمین العام: المبحث الثالث
ا للمهام التي یقوم بها  اصب العلیا في البلدیةللبلدیة من المنیعتبر األمین العام  نظرً

على غرار المناصب األخرى حیث خّصص له المشرّع الجزائري مكانة هامة من خالل 
ها في هذا الخصوص وذلك إلظهار مهامه وصالحیاته باإلضافة إلى طریقة  القوانین التي سنّ

  .تعیینه

  .كیفیة تعیینه: المطلب األول
بر تعیین األمین العام بالبلدیة مرتبط بالكثافة السكانیة بالمنطقة، حیث یعیّن من یعت

ساكن، بینما یعین  100.000طرف رئیس الجمهوریة في البلدیات التي یفوق عدد سكانها 
ساكن من طرف الوزیر  100.000و 50.000یتراوح عدد سكانها ما بین في البلدیات التي 

ف بالّداخلیة والجم ة، كما یعیّن من طرف رئیس البلدیة في البلدیات المكّل اعات المحلیّ
  .1الصغیرة

نالحظ أّن الدولة إعتمدت أسلوب التعیین فیما یخص األمین العام ولم تعتمد على 
أسلوب اإلنتخاب ولعّل أن هذا راجع إلى أن مركزه لیس مركز سیاسي ولیس له صلة مباشرة 

نما یقتصر على العمل اإلداري بصفة كبیرة ما یجعل مهامه محدودة بین  مع المواطنین، وإ
رئیس المجلس الشعبي البلدي ورئیس الّدائرة باإلضافة إلى الوالي أي أن مركزه إداري بصفة 

  .كبیرة ولیس سیاسي

  .مهامه وصالحیاته: المطلب الثاني
لهاخإّن لألمین العام مهام وصالحیات  القانون بموجب المرسوم التنفیذي رقم  له وّ

من هذا المرسوم  16إلى 07وذلك من أجل تأدیة المهام الموكلة له في المادة  16-320
  : وهي

                                                             
جامعة قصدي مرباح آلیة الحقوق والعلوم (مذكرة تخرج  النظام القانوني في البلدیة في الجزائر،لطیفة عشاب،  - 1

  53، ص )2013السیاسیة، 
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  :مهام األمین العام -1
تحضیر إجتماعات المجلس الشعبي البلدي وذلك بتوفیر كافة الوسائل المادیة والبشریة،  -

  .باإلضافة إلى الحفاظ على سجالت المداوالت
البلدي وذلك من خالل إعالم الجمهور بها، باإلضافة إلى تنفیذ مداوالت المجلس الشعبي  -

متابعة تنفیذ القرارات الخاصة بالمشاریع التنمویة فیها وذلك بعد إرسالها إلى السلطات المعنیة 
  .والموافقة علیها

  : تنشیط إدارة البلدیة من خالل اإلشراف على -
  .سلطة تعیین العمال في المناصب العلیا* 
  .لحالة المدنیةتسییر شباك ا* 
  .إعداد مشروع المیزانیة* 
ئیس الجدید والمنتهیة عهدته*  ة للرّ   .1إعداد محضر تسلیم مرفق البلدیّ

  :صالحیاته -2
عدم االنتماء ألي حزب سیاسي والتعامل المباشر مع الوالي ورئیس الّدائرة ولعّل أن هذا  -

اء المجلس الشعبي البلدي اإلجراء یهدف إلى حیادیته وعدم اإلنحیاز ألي طرف من أعض
  .افیةشففي حالة الخصام وذلك من أجل تأدیة المهام بكل 

ل لضابط الشرطة القضائیة في مجال الشرطة اإلداریة -   .مساعد أوّ
  .اإلشراف على الصفقات العمومیة -
  .2ممثل مصالح أمالك الدولة في تحدید الّسعر االفتتاحي للمشاریع -

                                                             
ق باألحكام المطبقة على األمین  320-16الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المرسوم التنفیذي رقم  - 1 المتعّل

ل عام  13العام، المؤرخ في  سمیة للجمهوریة  2016دیسمبر سنة  13الموافق لـ  1438ربیع األوّ الصادر في الجریدة الرّ
ل  15الصادرة بالخمیس  73الجزائریة عدد    .2016دیسمبر  15الموافق لـ  1438ربیع األوّ

2 : التطبیق في، "الوزیرصالحیات أوسع لألمین العام للبلدیة والوالي بامتیاز "نوارة بابوش،  - 
https://www.djazairess.com/echorouki50306  2010-04-03(: في(  

https://www.djazairess.com/echorouki50306
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والصالحیات مكانة األمین العام في هرم السلطة نالحظ من خالل هذه المهام 
للبلدیة، فهو بمثابة مدیر لها من خالل تفعیل النشاط اإلداري داخلها من جهة ومن جهة 
ل لضابط الشرطة  أخرى الحمایة التي منحت له بموجب القانون بفضل ترسیمه مساعد أوّ

  .القضائیة

  .وابعالقة األمین العام بالمجلس والن: المطلب الثالث
، من خالل تنفیذ مهامه 1عالقة إداریة قة األمین العام بالمجلس والنوابتعتبر عال

المختلفة فقط، منه نستنتج أنها عالقة عملیة وذلك لمنعه من اإلنحراف في تأدیة مهامه من 
خالل قبول هبات من األعضاء أو النواب من أجل تقدیم خدمات مصلحیة لهم وهذا منافي 

  .قانونیا لصالحیات ومهامه
كما تعتبر عالقة مهنیة و تكامل في المهام باعتباره قوة اقتراح و تنظیم للمصالح اإلداریة و 
عنصر تنسیق لكل األعمال التي تتوالها المجالس المحلیة ،و یلتزم الحیاد و التحفظ في أداء 

  .مهامه اتجاه المحیط السیاسي الذي تنشط قیه البلدیة
   

                                                             
  .نائبة األمین العام، مقابلة رسمیة - 1



 

 

  الثالثالفصل 
 دراسة حالة بلدية أيت يحي موسى
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هذا الفصل خصصناه لدراسة حالة بلدیة آیت یحي موسى من خالل الجانب 
قة  التطبیقي الذي قمنا به بفضل الخرجات المیدانیة التي قادتنا إلستقصاء الحقائق المتعّل
بمدى توافق الجانب النظري لهذا البحث مع الجانب التطبیقي فیما یخّص تسییر السلطة 

ة سیاسیة ت ة في البلدیّ ة، حیث سنرّكز في دراستنا هذه علىالتنفیذیّ ة أم ممارسة إداریّ : مثیلیّ
ة، ثمّ  ة في المجلس ثمّ العالقة نالهیكل التنظیمي لهذه البلدیّ ج إلى دور المعارضة الحزبیّ عرّ

  .المجلس الشعبي البلدي والنواب یسبین رئ
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  .تقدیم عام حول بلدیة آیت یحي موسى: المبحث األّول
ة آیت یحي موسى التي كانت تدعى سابقا واد قصاري تأسست في  جانفي  20بلدیّ

ة تابعة لدائرة ذراع المیزان 71-33بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1971 ، تعّد هذه البلدیّ
 2كلم 62.90كلم شمال غرب مقر والیة تیزي وزو وتقّدر مساحتها بـ  25وتقع على بعد 

نسمة یحّدها من الشرق بلدیة تیرمتین  30.000یقّدر بـ قریة بتعداد سكاني  39وتضمّ 
ة تیمزریت التابعة لوالیة بومرداس ومن  ة مكیرة ومن الشمال بلدیّ والمعاتقة ومن الغرب بلدیّ

  .1الجنوب بلدیة ذراع المیزان

ل   .التنظیم اإلداري للبلدیة: المطلب األوّ
ن الهیكل التنظیم لهذه البلدیة من مجموعة من المصالح والمكاتب والفروع وهذا  یتكوّ

  : من 2010ماس  26حسب مداوالت المجلس في 
  .مصلحة الموارد البشریة -: المصالح -أ

  .مصلحة المنازعات -
ة -   . مصلحة التنظیم والشؤون العامّ
یاضیّ  - ة والرّ ة والثقافیّ   .ةمصلحة الّشؤون اإلجتماعیّ
ة - ة والمبادرة االقتصادیّ   .مصلحة الّشؤون المالیّ

ة واإلحصاء -: المكاتب -ب   .مكتب الحالة المدنیّ
ة بتافوغالت -   .مكتب الملحقة اإلداریّ
  .مكتب المنازعات -
  .مكتب البرید والصفقات العمومیة واألرشیف -
ة -   .مكتب البیئة والّصحة العمومیّ
ةمكتب التعلیم والشؤون االجتماع -   .یّ

                                                             
  .2018-07-25مقابلة رسمیة، رئیس مكتب تسییر الموظفین، بلدیة آیت یحي موسى،  - 1
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  .مكتب تسییر الموظفین -
  .مكتب تسییر المبادرة االقتصادیة -
  .مكتب التعمیر -
  .مكتب البناءات والصیانة الكبرى -
  .مكتب األشغال الجدیدة -
  .مكتب شبكة الطرقات واألشغال الجدیدة -

ة والنشاطات المنظمة - :الفروع -جـ   .فرع اإلنتخابات والخدمة الوطنیّ
  .المدنیة واإلحصاءفرع الحالة  -
  .فرع تشغیل الشباب -
  .فرع التكوین وتحسین مستوى الموظفین -
  . 1فرع التسییر والتجهیز -

كما نجد أّن هذه المصالح تتفرّع منها مكاتب وهذه المكاتب تتفرّع منها فروع على 
  : شكل المخطط التالي

  
    

                                                             
  .مقابلة رسمیة، رئیس مكتب تسییر الموظفین، مرجع سابق - 1
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Organigramme de la commune d’Ait Yahia Moussa  
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  .المجلس الشعبي البلدي: المطلب الثاني
ن المجلس الشعبي البلدي آلیت یحي موسى من    : عضوا موزعین كاآلتي 19یتكوّ

  .رئیس المجلس الشعبي البلدي -
ئیس -   .أربعة نواب للرّ
  .أربعة لجان -
  .ثالث لجان خاّصة -
  .سبعة أعضاء -

  .هؤالء یمثلون السلطة التنفیذیة في البلدیة
ة مختلفة حسبما وهم ینتمون لعدة أحزا نوفمبر  23إنتخابات  أفرزت عنهب سیاسیّ

  : وهي كالتالي 2017
-R.N.D  أربعة مقاعد.  
-F.F.S  مقاعد ثالثة.  
-R.C.D  مقعدان. 
- M.P.A مقعدان.  
- F.L.N مقعد واحد.  

من خالل هذه النتائج نالحظ أن الحزب الحاكم والحائز على أعلى نسبة من 
ثم   R.C.Dوحزب  M.P.Aثم حزب  F.F.Sویلیه حزب  R.N.Dالتصویت هو حزب

  .  F.L.Nحزب

  .توزیع الصالحیات بین الّنواب: المطلب الثالث
توزیع الصالحیات على أعضاء المجلس من یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي ب

أجل مساعدته في التسییر وتأطیر مرافق البلدیة المختلفة وذلك لضمان السیر الحسن 
  : تتمثل فيلإلقلیم، حیث نجد أن صالحیات النواب 
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ل -أ ق بالحساب اإلداري : النائب األوّ ف بعملیات التسییر المالي واالقتصادي المتعّل مكّل
ة اإلضافیة للبلدیة خالل الفترة المنتدبة   .1والمیزانیّ

ف بتسییر التهیئة العمرانیة والمخطط العمراني للبلدیة :النائب الثاني -ب   .2مكّل
الشؤون االجتماعیة والثقافیة والریاضیة خالل الفترة مكلف بمتابعة : النائب الثالث -جـ

  .3المنتدبة
ابع - د ف بشؤون البیئة والنظافة باإلضافة إلى متابعة تسییر المدارس : النائب الرّ مكّل

  .4االبتدائیة
كما نجد أّن لكّل نائب لجنة تابعة لمهامه یترأسها عضو في المجلس الشعبي البلدي وهذه 

جان هي   :الّل
  .لشؤون االجتماعیة والثقافیة والشباب تابعة لمهام النائب الثالثلجنة ا* 
ة تابعة لمهام النائب الثاني*    .لجنة تهیئة اإلقلیم، التعمیر، السیاحة والصناعات التقلیدیّ
ل*    .لجنة المالیة واالقتصاد واالستثمار تابعة لمهام النائب األوّ
ابعلجنة الصحة والنظافة وحمایة البیئة تابعة لم*    .هام النائب الرّ

  
  
  
  
  

                                                             
ل لرئیس المجلس الشعبي البلدي، مكلف بالتسییر المالي واالقتصادي،  - 1  .2018 -07-19مقابلة رسمیة، النائب األوّ
 .2018-07-23مقابلة رسمیة، النائب الثاني لرئیس المجلس الشعبي البلدي، مكلف بتسییر التهیئة العمرانیة للبلدیة،  - 2
- 07-23س الشعبي البلدیة، مكلف بمتابعة الشؤون االجتماعیة والثقافیة، مقابلة رسمیة، النائب الثالث لرئیس المجل - 3

2018. 
 .2018-07-24مقابلة رسمیة، النائب الرابع لرئیس المجلس الشعبي البلدي، مكلف بشؤون البیئة والنظافة،  - 4
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  .دور المعارضة الحزبیة في المجلس: المبحث الثاني
یمارس أعضاء المجلس الشعبي البلدي مداوالت من أجل معالجة قضایا تخص 
اإلقلیم أو التسییر برئاسة رئیس المجلس، حیث یكون سیر المداوالت بین األعضاء بصفة 

اآلراء لمختلف األعضاء، حیث ال تكون هناك عادیة، كما یكون هناك إتفاق وِانسجام في 
ه ینتمي لحزب معیّن، بل هناك  معارضة من طرف أحد األعضاء لمیول سیاسي باعتبار أنّ
اِختالف في وجهات النظر بالنسبة لألعضاء من زاویة تقدیم الحلول أو اآلراء حول القضایا 

  .المعروضة

ئیس بنوابه: المطلب األول   .عالقة الرّ
المجلس الشعبي البلدي مهامه بصفة القانون ویساعده في ذلك أربعة  یمارس رئیس

نواب معینین من طرفه كّل واحد حسب المجال المعین فیه، حیث یسود جوّ العمل التعاون 
ا رئیس المجلس الشعبي البلدي  اب، أمّ واالنسجام بین مختلف مجاالت العمل بالنسبة للنوّ

اب عال قة مراقبة ووصایة وذلك بمتابعة مختلف أعمال نوابه من فتكون العالقة بینه وبین النوّ
د النزاع واإلنسداد في اآلراء ووجهات النظر یولأجل دحض الصراع والتنافس بینهم الذي 

ة  وذلك باعتبارهم رجال سیاسیین ذات إنتماءات سیاسیة مختلفة وهذا ال یخدم مصالح البلدیّ
في اإلقلیم من جهة، ومن جهة أخرى هذه في تلبیة حاجیات المواطنین وتحقیق التنمیة 

قابة المفروضة على النواب تمنعهم عن االنحراف في مجال عملهم لتحقیق  الوصایة والرّ
  .   1مصالحهم الشخصیة
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ئیس باألمین العام للبلدیة: المطلب الثاني   .عالقة الرّ
ي ثالث یمكن حصر عالقة رئیس المجلس الشعبي البلدي باألمین العام للبلدیة ف

  : مجاالت نفرض أنها تبنى علیها هذه العالقة وهي

  :المجال التنظیمي -أ
ى األمین العام للبلدیة التنسیق بین مختلف المصالح والمكاتب وفروع اإلدارة  حیث یتوّل
ة وذلك بتنشیط إدارتها والوقوف على مختلف هیاكلها من أجل ضمان سیرورتها في  البلدیّ

البطاقة الوطنیة أو رخصة السیاقة أو جواز : من إمضاء علىتلبیة حاجیات المواطنین 
ة یمنع من خاللها كافة التجاوزات من  السفر وهذا ما یجعل مركزه بمثابة مدیر لإلدارة البلدیّ

  .طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي

  : المجال التسییري -ب
لة له قانونا من أجل تسییر الموارد البشریّ  ة باإلضافة إلى من خالل السلطة المخوّ

الوقوف على تحسین سیر مداوالت المجلس ونقلها للمصادقة علیها من طرف الوالي من 
ة   .جهة ومن جهة أخرى الوقوف على تسییر كافة الصفقات العمومیّ

  :المجال اإلتصالي -جـ
قتراحات النواب إلى األمین  حیث یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بنقل جمیع اِ

فض من طرفه فهو بمثابة همزة وصل بینه العام للبلدیة  التي یمكن أن تقابل بالقبول أو الرّ
  .والنواب

غیر أنه في بلدیة آیت یحي موسى یظهر غیاب األمین العام فیها وعدم تعیینه من 
طرف رئیس المجلس الصراع السیاسي والمعارضة في المجلس، حیث إكتفى رئیس المجلس 

ف خاص یقوم باإلمضاء سمیة ویظهر هذا أیضا من خالل عدد  بتعیین مكّل على الوثائق الرّ
فض   .المداوالت التي قاموا بها التي قوبلت معظمها بالرّ



 

 

 خاتمــــــــــة
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  :خاتمة
  

وفي ختام هذه الدراسة التي تناولت دور الهیئة التنفیذیة للبلدیة في تسییر البلدیة  یمكن 
  :استنتاج ما یلي

یعتبر من صمیم و طبیعة ) إداریین معینین+التمثیل السیاسي(التسییر المزدوج في البلدیة  -
  .النظام المؤسساتي للجماعات المحلیة

في البلدیة تتوقف على مدى قدرة و كفاءة السلطة المحلیة بشقیها السیاسي الفعالیة  -
  ).األمین العام للبلدیة(و اإلداري ) المجلس الشعبي البلدي(
بین ما تقرره النصوص القانونیة و ما یتم تطبیقه في الواقع سواء من  نالحظ فرقا و تناقضا-

ات الوصایة على صالحیات حیث الصالحیات أو من حیث الموارد بسبب طغیان سلط
  .المجالس المنتخبة و اإلدارة البلدیة

ضعف المشاركة السیاسیة في االنتخابات المحلیة ال تساعد السلطات المحلیة في أداء   -
مهامها  و تقدیم الخدمات ذات األولویة و یؤدي إلى ممارسة الضغط و االحتجاج المستمر 

یقیة للدعم و اإلسناد عبر المشاركة الدیمقراطیة مما یجرد الهیئة التنفیذیة من موارد حق
  .اإلیجابیة

للهیئة التنفیذیة بالبلدیة أن تنجز أهدافها إذا لم تتوفر على عنصر االنسجام و  الیمكن -
  الموارد الضروریة لمعالجة مطالب المجتمع المحلي

                   . ضعف الكفاءة اإلداریة بالبلدیة یؤدي إلى هیمنة المنتخبین على التسییر -
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جامعة قصدي . ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماسترهیئات عدم التركیز اإلداري. الماستر
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 .2015 -2014لوم السیاسیة، كلیة الحقوق والع: محمد خیضر
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ة، عدد  سمیّ  .12إنتداب المنتخبین المحلیین والعالوات الممنوحة لهم، الجریدة الرّ

خ في  105-13المرسوم التنفیذي رقم  - ام الّداخلي  2013مارس  17المؤرّ ق بالنّظ المتعّل
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