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شكر و تقدیر

نتوجه بالشكر بعد اهللا سبحانه و تعالى إلى أستاذي الفاضل حمو بوعالم الذي تولى 
اإلشراف على عملي هذا و الذي لم یبخل عني بتوجیهاته و نصائحه القیمة التي سهلت 
علي مهمة البحث و أیضا السید المشرف بوالیة مستغانم رئیس المجلس الشعبي الوالئي، 

یس الدیوان الذي قدم لي المالحق. و كذا عضو المجلس و أیضا رئ

بحسن استقبالي و الترحیب بي عندهم.اوأشكر كذلك كل موظفي الوالیة الذین قامو 



إهداء

أهدي عملي المتواضع هذا إلى من ذكرهما بعد اهللا عز و جل( و قضى ربك أن ال 
دفعاني لمناهل العلم و التفوق دائما و نتعبدوا إال إیاه و بالوالدین إحسانا...) اللذا

ألبساني ثوب مكارم األخالق و علماني معالم النبل و الفضیلة إلى منبع و فجر األمل 
الذي كانا و ال یزاال دعاؤهما مصباحا لي ینیر طریقي إلى قرة عیني حبیبتي أمي الغالیة 

، إلى رمز النضال و التي كرست حیاتها من أجل تربیتي و سهرت اللیالي من أجل راحتي
الجهاد، سندي في هذه الحیاة، إلى أبي العزیز و الغالي الذي كان لي السند المعنوي و 

المادي في جمیع مراحل حیاتي.

إلى زوجي العزیز حبیب، و إلى اللؤلؤة ابنتي سلطانة مالك حفظها اهللا لي.

الوصول إلى إلى أختي الغالیة على قلبي مریم و زوجها بخدة الذي ساعدني في
موقع تربصي حیث أتمنى لهما حیاة سعیدة ملؤها الحب و االحترام و الطمأنینة و الذریة 

الصالحة إنشاء اهللا.

إلى آللئ و بهجة البیت إخوتي سید أحمد، عبد الرحمان، محمد و زكریاء.

لى جدتي الحبیبة و العزیزة على قلبي التي رحلت  ٕ إلى جدي شفاه و حفظه اهللا، وا
و تركت فراغا كبیرا في قلوب كل فرد من العائلة و األحباب، فهي ال تنسى وكلما مر عنا

الوقت ازداد شوقي إلیها كثیرا رحمها اهللا و جعلها من أهل الجنة حیث الملقى في ذلك 
المكان بإذن اهللا.

إلى خالتي و أخوالي حفظهم اهللا، و إلى كل من ساعدني من قریب أو بعید.
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مـقـدمـة



أ

:مـقـدمـة

االستعمار إلى ما بعد االستقالل في أدى التحول الذي عرفته الجزائر منذ بدایة 
نظامها السیاسي إلى ضرورة ظهور مؤسسات أخرى مختلفة عن مؤسسات الدولة المركزیة 
و ذلك بعد حدوث عدة تغیرات في المجال السیاسي و اإلداري و االقتصادي و ظهور ما 

صة على یسمى بالعولمة و الدیمقراطیة و االنفتاح السیاسي و إن ما ورثته من تخلف خا
المستوى المحلي كان من الضروري علیها أن تنتهج نظام اإلدارة المحلیة تعبیرا عن 

إمكانیات و قدرات اإلدارة الجزائریة في التكفل بقضایا التنمیة في جمیع المجاالت.
و لما كان االستقرار السیاسي، سیاسة االنسجام في اإلدارة و عدم خلق أیة بلبلة في 

دولة الشغل الشاغل للحكومة، فقررت حینها العمل بالتدریج على إعادة الجهاز اإلداري لل
االعتبار للسلطات المحلیة و تشجیعها على المساهمة في مشاریع التنمیة الوطنیة.

من القاعدة و في 1965جوان 19و هكذا تم بناء مؤسسات الدولة الجزائریة بعد 
و الذي تم فیه إصدار قانون البلدیة و تم إجراء االنتخابات البلدیة1967فیفري 05یوم 

جاء دور الوالیة و الذي یتم تطبیق فیه الالمركزیة و إنشاء 1969ماي 25بعدها في 
المجالس الشعبیة الوالئیة و البث في القضایا التي تهم الوالیة، وكان كل مرة یعاد تقسیم 

.1985والیة و ذلك سنة 48الوالیات إلى أن أصبح عدد الوالیات 
و هكذا خفت حدة المركزیة و أصبحت الوالیات تتمتع بصالحیات سیاسیة و إداریة 
تساعدها على اتخاذ القرارات و تنفیذها على المستوى المحلي و ذلك من خالل حل 

مشاكلها و تقدیم الخدمات الضروریة للمواطنین.
و الذي و من هذا المنطلق یجدر اإلشارة إلى الموضوع الذي تناولته في المذكرة 

یتمثل في صنع السیاسة المحلیة و تنفیذها على مستوى الوالیة، حیث أنه ینقسم إلى 
مرحلتین مرحلة صناعة السیاسة المحلیة و مرحلة تنفیذها، و في كل مرحلة هیئة خاصة 

تقوم بها.
إذ یقصد بصنع السیاسة المحلیة سلطة تقریر و إصدار األوامر و القرارات و اللوائح 

ئة مختصة بذلك.من طرف هی
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أما تنفیذ السیاسة المحلیة یعني بها تنفیذ األوامر و القرارات الصادرة عن الهیئة 
الصانعة.

و یكتسي هذا الموضوع أهمیة بالغة ألنه یبین العالقة التي تربط اإلدارة المحلیة 
بالمواطن المحلي و مدى تقدیم الخدمات له و حسن تسییر شؤونه و مستوى وضعیته 

اعیة و االقتصادیة و الصحیة و البیئیة و ذلك من خالل السیاسة التي یتم االجتم
انتهاجها من قبل المسئولین المحلیین التي یجب أن تكون مطابقة و مالئمة الحتیاجات و 

مطالب السكان المحلیین.
:األهداف العلمیة و العملیة

:تطمح هذه الدراسة الوصول إلى أهداف علمیة منها

على المفاهیم و التطور التاریخي للسیاسة المحلیة مع دراسة المراحل و الوقوف
الخطوات التي تمر بها السیاسة المحلیة في عملیة صنعها و تنفیذها في الجزائر و هذا 

من خالل الفواعل المساهمة في ذلك.
معرفة درجة تأثر السیاسة المحلیة بالعالقة التي تربطها بالسیاسة العامة من حیث 

لرقابة الممارسة علیها.ا
إبراز التحدیات التي تواجه مهام السیاسة المحلیة مع تقدیم لها بعض التوصیات و 

اإلصالحات.
أما فیما یخص األهداف العملیة، فلهذه الدراسة أهداف عملیة ألنها تبین كیفیة عمل 

لمحلي، و مدى اإلدارة المحلیة الجزائریة و درجة تواصلها و قربها من انشغاالت المواطن ا
اإلسهامات التي تحققها من خالل صنعها و تنفیذها لسیاستها محلیا رغم وجود عدة 

مشاكل تواجه هذه السیاسة.
:األدبیات السابقة

تم االعتماد في هذه الدراسة على مراجع متنوعة تطرقت بالتحلیل لموضوع نظام 
اإلدارة المحلیة.

دراسة في المفاهیم العلمیة و حاالت :حلیةبدران محمد، اإلدارة المكتاب :فمثال
لم یتطرق إلى مجاالت صنع السیاسة المحلیة و ال المراحل بل اكتفى فقط دراسیة 

بالتحدث عن الفاعل في صناعة السیاسة المحلیة.
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بسمة عولمي، تشخیص نظام اإلدارة المحلیة و المالیة و كذا بالنسبة لمقال 
فیه مفهوم اإلدارة المحلیة و أسباب االعتماد على نظام تناولت المحلیة في الجزائر، 

اإلدارة المحلیة و عالقة اإلدارة المحلیة بالالمركزیة اإلداریة، منتقلة بذلك إلى تطبیقات 
اإلدارة المحلیة في القانون اإلداري الجزائري من خالل ذكر الخلیتین األساسیتین في 

یة من الناحیة القانونیة و الوظیفیة، و بعد المجتمع المحلي أال و هما البلدیة و الوال
تطرقها إلى البلدیة جاء دور الوالیة الذي تناولت من خالله اإلطار القانوني و الوظیفي 
للوالیة من حیث إنشائها و هیئات تسییرها و الذي قالت فیها بأنها تقوم الوالیة على 

یاكل اإلدارة العامة للوالیة و هیئتین هما المجلس الشعبي الوالئي و الوالي إلى جانب ه
ذكرت صالحیات كل هیئة و لكن أغفلت التحدث عن تلك اإلدارة و التي یقصد بهذه 
اإلدارة في المراجع األخرى المجلس التنفیذي للوالیة أو هناك من یطلق علیها اإلدارة 

المحلیة حیث التنفیذیة للوالیة و هي إدارة تابعة للوالي و التي تقوم بعملیة تنفیذ السیاسة
أن لها اختصاصاتها لكن تحت سلطة الوالي.

عمار بوضیاف، التنظیم اإلداري في الجزائر بین النظریة و و فیما یخص كتاب 
بعد ما تطرق في مبحثه الثاني تطبیقات اإلدارة المحلیة في القانون الجزائري و التطبیق، 

ئات الوالیة المتمثلة في المجلس الذي تناول فیه التنظیم اإلداري للوالیة و تحدث عن هی
الشعبي الوالئي و الوالي فهو أضاف تلك اإلدارة الذي هناك من یغفل عنها، حیث تطرق 

إلیها و ذلك من خالل ذكر أجهزتها و هیاكلها.
:طرح اإلشكالیة

:و على ضوء األهمیة یتم صیاغة اإلشكالیة التالیة

لیة في تحقیق رغبات المجتمع المحلي ما مدى مساهمة صانع و منفذ السیاسة المح
الجزائري و تلبیة احتیاجاته و مطالبه؟

:و عن اإلشكالیة یتم طرح األسئلة التالیة

ماذا یعني بالسیاسة المحلیة؟
ما هي المراحل التي تمر بها السیاسة المحلیة؟
لمن توكل له سلطة اتخاذ القرار في صنع السیاسة المحلیة؟
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 السیاسة المحلیة؟ماذا یقصد بتنفیذ
من هي الهیئات المختصة بهذه السلطة؟
ما هي الخطوات المتبعة في عملیة التنفیذ؟
ما العالقة التي تربط بین السیاسة المحلیة و السیاسة العامة؟
ما أهم التحدیات المواجهة للسیاسة المحلیة مع ذكر بعض مقترحات الحل؟

:الفرضیات

:ة یتم صیاغة الفرضیة اآلتیةإجابة على اإلشكالیة المطروح

 إن ضرورة األخذ بنظام اإلدارة المحلیة كان بعد التطور التاریخي الذي
شاهدته الجزائر.

 إن السیاسة التي تصنع داخل اإلدارة المحلیة تكون صادرة عن السلطة
المركزیة و لیس المجلس الشعبي الوالئي.

المحلیة، و إنما یوجد المجلس لیس الوالي الهیئة التنفیذیة الوحیدة للسیاسة
التنفیذي للوالیة الذي هو تحت سلطته.

 إن استقالل الهیئات المحلیة عن الوحدات المركزیة یسهل و یحسن من مهمة
اتخاذ القرار و تنفیذه. 

 كلما كانت اإلدارة المحلیة تتمتع باالستقاللیة التامة عن السلطة المركزیة
أدى إلى حسن تسییر مهامها.

 قابة الممارسة من طرف السلطة المركزیة على الوحدات المحلیة تقلل من الر
استقاللیتها.

:اإلطار الزماني و المكاني

و یتبین من خالل دراسة هذا الموضوع أنه یمر بمراحل تاریخیة و هذا یدخل في 
)1962-1830مجاالت الدراسة إذ المجال الزمني یتمثل ابتداء من مرحلة االستعمار(
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، أما 2012) وصوال إلى ما علیه اآلن 1990- 1962مرورا بمرحلة االستقالل (
المجال المكاني الذي كان یتمثل على مستوى الوالیة و خاصة أن التربص أجري في والیة 

مستغانم.
:المناهج المستخدمة

:اعتمدت الدراسة على المناهج األساسیة لدراسة الموضوع دراسة علمیة منها

لتاریخي حیث لفهم التغیرات الحالیة ال بد من االطالع على األحداث المنهج ا
الماضیة التي سبقت هذه التغیرات، فتم توظیف المنهج التاریخي في هذه الدراسة من 

السیاسة المحلیة و أهم األحداث التي سبقت تلك اخالل التطورات التاریخیة التي شاهدته
التطورات.

تبني الخطوة األولیة و هي وصف الظاهرة محل المنهج الوصفي إذ ال بد من 
الدراسة و التي یتطلب من خاللها جمع المعلومات حول الظاهرة المراد دراستها و 

االهتمام بوصفها وصفا دقیقا و ذلك من خالل تعریفها و ذكر خصائصها و أهدافها.
ف منها أما منهج دراسة حالة هو منهج یعتمد على تحلیل و دراسة حالة معینة الهد

إعطاء جانب تطبیقي للموضوع محل الدراسة من أجل الوصول إلى فهم شامل و كامل و 
قد تم توظیف هذا المنهج من خالل دراسة حالة الجزائر و الذي أجري التطبیق على 
مستوى والیة مستغانم و ذلك لتحلیل و دراسة واقع السیاسة المحلیة و دور الهیئات في 

المحلیة.   صناعة و تنفیذ السیاسة 
:تقسیمات الموضوع

و من كل هذا تم تناول هذا الموضوع في خطة متكونة من مقدمة و أربعة فصول، 
:حیث تم التطرق في

الفصل األول إلى ماهیة السیاسة المحلیة و تطورها التاریخي و ینقسم بدوره إلى 
الثاني صناعة السیاسة مبحثین فالمبحث األول یتناول مفهوم السیاسة المحلیة، و المبحث 

المحلیة.
أما الفصل الثاني فمن خالله نحاول دراسة إستراتیجیة صناعة السیاسة المحلیة 
بتبیان الفواعل المساهمة في صناعة السیاسة المحلیة كمبحث أول لننتقل إلى المبحث 

الثاني من خالل المراحل األساسیة في صناعة السیاسة المحلیة.
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یهدف إلى تنفیذ السیاسة المحلیة من خالل الهیئات حیث أن الفصل الثالث
المختصة بتنفیذ السیاسة المحلیة كمبحث أول، و المبحث الثاني الخاص بخطوات تنفیذ 

السیاسة المحلیة.
الفصل الرابع كآخر فصل یضم عالقة السیاسة المحلیة بالسیاسة العامة و ینقسم 

لمركزیة على الوحدات المحلیة، و المبحث إلى المبحث األول الذي یدرس رقابة الحكومة ا
الثاني یبرز التحدیات المواجهة للسیاسة المحلیة.

و الخاتمة كخالصة للموضوع و دراسته.
:صعوبات الدراسة

من أبرز الصعوبات التي تواجه الباحث في هذا المجال هو عدم الحصول على 
وثائق أو معلومات تخدم الموضوع، فلم أجد المعلومات و المراجع التي تتناول موضوع 

الدراسة سوى بعض الدراسات التي تقرب أو لها صلة بالموضوع.  



:الفصل األول
ماهیة السیاسة المحلیة و تطورها التاریخي
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ماهیة السیاسة المحلیة و تطورها التاریخي.:الفصل األول

اإلداري للدولة للحدیث عن السیاسة المحلیة ال بد اإلشارة أوال إلى تنظیم الجهاز 
الذي أصبح یلقى اهتماما متزایدا في الدول كافة، و الذي یختلف من دولة ألخرى حیث 
یبنى على أجهزة و هیاكل مركزیة و ال مركزیة، و نظرا لتزاید األعباء الملقاة على 
عاتق الدولة، و األسلوب المركزي الذي أصبح عاجزا عن تلبیة احتیاجات المجتمع 

یل إلى التخفیف من ذلك األسلوب و اللجوء إلى األسلوب الالمركزي الملحة بدأ الم
تنازال عن بعض السلطات إلى هیئات منتخبة من قبل المجتمع في كل وحدة إداریة 

على حدا مباشرة هذه الهیئات المحلیة إدارة المصالح المحلیة بنفسها.
المحلي تحقیق أن یقوم على المستوىما أقرته الجمهوریة الجزائریة علىو هذا 

الدیمقراطیة بنظام اإلدارة المحلیة التي هي نابعة من صمیم الشعب حیث وحدها 
تستطیع تأكید وحدة المجتمع باستشارة الرأي العام المحلي لالهتمام بالمشكالت 
اإلنسانیة و إشراك المواطنین في الوصول إلى حلول لها و ذلك بواسطة المجالس 

الشعبیة المحلیة المنتخبة.
ن التطور القانوني و السیاسي الذي شاهدته الجزائر یستوجب القیام بدراسة  ٕ وا
علمیة لمستجدات الفكر القانوني المرتبط باإلدارة المحلیة، ألنه اعتمادنا على ما ورثناه 

من المستعمر أدى إلى وجود شرخ في النظام القانوني لإلدارة المحلیة.
:ن خاللو كل هذا سنتطرق إلیه في هذا الفصل م

مفهوم السیاسة المحلیة أو اإلدارة المحلیة مبرزین بذلك المراحل التي مرت -1
بها من خالل تطورها التاریخي.

صناعة السیاسة المحلیة التي یتم فیه تحدید كیفیة صنعها.-2



:المبحث األول

السیاسة المحلیةمفهوم 



2

مفهوم السیاسة المحلیة.:المبحث األول

لتحدید مفهوم السیاسة المحلیة یجب تحدید مصطلح السیاسة الذي یستخدم 
حكومیا أو لجنة أو جهة رسمیة أو مسئواللإلشارة إلى سلوك الفاعل سواء كان 

1.أو نشاط معینمجموعة منهم لتعمل في نطاق

وتعني السیاسة أیضا القوة و الهیمنة التي تمثلها أنواع الحكومات، و هي ظاهرة 
، أما المفهوم الثاني السیاسة للمؤسسات العامة هذا بالمفهوم التقلیدياألنماطدراسة 

دراسة الوظائف و األنشطة وهو مفهوم شامل و معاصر ینظر للسیاسة على أنها 
من أجل السیطرة و النفوذ، و هي عملیة المختلفة و تركز على المنافسة و الصراع 

عامة تتفاعل فیها قوى و جماعات مختلفة و متصارعة و هي ظاهرة توزیع القیم على 
األفراد و المواطنین داخل كل تنظیم سیاسي. و هي أیضا األهداف و وسائل العمل 

2األفراد.الحكومات و التنظیمات و التي تتبعها

المترابطة األنشطةالسیاسة بأنها " سلسلة من (Rose)ز رجارد رو حیث عرف 
3.قلیال أو كثیرا " 

" برنامج عمل مقترح لشخص أو لجماعة أو قال بأن السیاسة هي فردریكأما 
المراد لحكومة في نطاق بیئة محددة لتوضیح الفرص و المستهدفة و المحددات 

4.تجاوزها سعیا للوصول إلى هدف أو لتحقیق غرض مقصود "

و بالتالي یمكن القول بأن السیاسة هي " برنامج عمل هادف یعقبه أداء فردي أو 
5موضوع".جماعي في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضیة أو 

بأنها العالقة بین الحكومة المحلیة و إقلیمها، بحیث و یقصد بالسیاسة المحلیة
هي السیاسات التي تتناول القضایا و المشاكل التي تخص األقالیم المحلیة و علیه فإن 

و حل المشاكل المحلیة أو اإلقلیمیة غالبا ما توكل إلى الحكومات بلاتلبیة المط

.14)، ص.1998دار المسیرة، :، تر.عامر الكبیسي(قطرصنع السیاسة العامةجیمس أندرسون، 1
.215.ص، )2010الثقافي،دار أسامة و دار المشرق:( األردنالمعجم السیاسيوضاح زیتون عبد المنان، 2
.15جیمس، مرجع سابق، ص.3

المكان نفسه. 4

المكان نفسه. 5
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و سلطاتها في جمع المعلومات و المحلیة أو حكومات األقالیم التي لكل منها استقاللها 
، و تحدید األسبقیات، صیاغة السیاسات العامة الالزمة و المرتبطة لكل منها تحلیلها

1في ضوء صالحیاتها و مسؤولیاتها المحدودة لها بالتنسیق مع األجهزة الحكومیة.

و هي تتمیز ،بهذا تحتل اإلدارة المحلیة مركزا هاما في نظام الحكم الداخليو
بحیث 3،و هدفها إدارة مرفق محلي ذو نفع عام2،ینبأنها إدارة قریبة من المواطن

دارتها من قبل هیئات منتخبة " تعرف على أنها  ٕ أسلوب لتنظیم شؤون اإلداریة محلیة وا
من قبل السكان المحلیین وتتمتع بالشخصیة المعنویة وتقوم بمهام الموكلة إلیها من قبل 

مركزیة بحیث توفر نوعًا من االستقالل اإلداري والمالي والقانوني للسلطات السلطات ال
دارة  ٕ المحلیة بحیث تتفرغ السلطة المركزیة إلى أعمال رسم السیاسات العامة للدولة، وا

، واإلشراف على أعمال السلطات المحلیة للقیام بمهامها على أكمل ةالمرافق العام
4."وجه

الوظائف اإلداریة بین توزیع "اإلدارة المحلیة بأنهاسلمان الطماوي عرف 
، بحیث تكون منتخبةالحكومة المركزیة في العاصمة وبین هیئات محلیة أو مصلحیة 

5."هذه الهیئات في ممارستها لوظیفتها اإلداریة تحت إشراف ورقابة الحكومة المركزیة

أناط بها المشرع القیام هیئات إقلیمیة" بأنهاخر اإلدارة المحلیةوعرف البعض اآل
بوظائف إداریة محددة تمارسها في النطاق الجغرافي المرسوم لها، مستقلة عن السلطة 

6.التنفیذیة، وتحت رقابة السلطة المركزیة"

:اإللكترونيعالموقفي ) المحلياإلدارة المحلیة (الحكم ، حانا موریس حردو،ذیاب حزوري 1
edarata3mal.com/edarapress/ ?p=82 2009أفریل 30یوم.

كلیة :( فلسطینتطویر الهیئات المحلیة في منطقة أریحا و األغوارإستراتیجیةراشد عبد العزیز أحمد حامد، 2
.12)،ص.2009الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة، 

، 4، ع.اقتصادیات شمال إفریقیا،" "تشخیص نظام اإلدارة المحلیة و المالیة المحلیة في الجزائربسمة عولمي، 3
.280-257ص ص.

، مرجع سابق.حانا موریس، ذیاب 4

:في الموقع اإللكترونيإصالح اإلدارة المحلیة في الجزائر الواقع و االتجاهات المستقبلیة، ناجي عبد النور، 5

http://etudiantdz.net/vb/archive/index.php/t-70864.htmlعلى الساعة 2011دیسمبر 28:یوم
13:16.
6.على 2012جوان 09:یوم http://dralqudaimi.blogspot.com/2010/05/blog-post_4122.html

.18:30الساعة 

http://etudiantdz.net/vb/archive/index.php/t-70864.html
http://dralqudaimi.blogspot.com/2010/05/blog-post_4122.html
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یتبین لنا عناصر و خصائص و من ما تم ذكره في تعریف اإلدارة المحلیة 
:اإلدارة المحلیة

محددة طبیعیا أو اصطناعیا.وجود منطقة أو أقسام جغرافیة -1
وجود هیئات محلیة منتخبة.-2
منح الشخصیة االعتباریة أو القانونیة أو المعنویة حتى یتسنى لها ممارسة -3

نشاطها المحلي.
مشاركة السكان بإدارة شؤونهم بأنفسهم.-4
المالي و اإلداري و القانوني.االستقاللنوعا من تتمتع-5
رقابة السلطة المركزیة فاإلدارة المحلیة ال تعمل منعزلة عن الحكومة -6

المركزیة. 
:و من األسباب التي دعت إلى تبني نظام اإلدارة المحلیة هي

 تزاید مهام الدولة التي كانت تتمثل في األمن، العدالة، الدفاع و التي
دیة و تطورت إلى دولة متدخلة تهتم بالمسائل االجتماعیة، االقتصا

الثقافیة....
 التفاوت فیما بین أجزاء إقلیم الدولة، بحیث هناك المناطق الساحلیة و

ي تختلف من حیث ة من العاصمة، البعیدة عنها، والتالمناطق القریب
تعداد السكان و منه كلما كان مقر المسیر قریبا من مشاكل اإلقلیم و 

أحسن.مواكب لتطورات التنمیة اإلقلیمیة كان التسییر 
 تجسید الدیمقراطیة على المستوى المحلي، فكلما استعانت السلطة

المركزیة باإلدارة المحلیة و مجالسها المنتخبة كان ذلك مؤشرا على 
1الدیمقراطیة.

.280-257عولمي، مرجع سابق، ص ص. 1
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و هناك أسباب أخرى تبرر األخذ بنظام اإلدارة المحلیة و التي تتمثل في 
األسباب التاریخیة، الجغرافیة و السیاسیة ...، فالجزائر تعد هذه األسباب 

العتناقها هذا النظام.من األسباب الرئیسیة 
:األسباب التاریخیة:أوال

من اإلدارة بصفة عامة، في الجزائر اتخذتالفرنسیةتعماریةاالساإلدارةإن 
و التي كان ،اإلدارة المحلیة بصفة خاصة أداة قمع و قهر و تسلط ضد الجزائریین

دورها مكمال لدور اإلدارة العسكریة، و لهذا كان تبني لنظام اإلدارة المحلیة في الجزائر 
دارة الموروثة.االستقالل كرد فعل على اإلدجدید أي بع
:الجغرافیةاألسباب :ثانیا

الجزائر بلد شاسع المساحة و غني بالثروات الطبیعیة بحیث تمتد أراضیه على 
یحتل المرتبة الثانیة إفریقیا،ملیونین و أربعة مئة ألف كیلو متر مربع بالتقریب"مساحة 

تسیر بموجبه تنظیما إداریا محلیایجب أن تتبنىعلیهو 1،"و حادیة عشر عالمیا
مباشرة شؤون أبناء األقالیم المختلفة مع االعتراف لهم بإمكانیة تسییر ذلك بأنفسهم

متوقف ذلك على حجم الصالحیات المعترف بها من طرف السلطة المركزیة للوحدات 
المحلیة.

:األسباب السیاسیة:ثالثا

فبعد أن خضعت الجزائر لالستعمار یرتبط هذا السبب مع السبب التاریخي، 
الفرنسي لزم علیها أن تجد حال وذلك باعتمادها على سیاسة تنمویة وطنیة شاملة 
للقضاء على الوضع الذي كانت علیه، و التي ترجمتها إلى اإلستراتیجیة التنمویة 

و أعادت ترجمتها إلى سیاسة التخطیط الستینات منتصف الوطنیة حیث تبنتها في 
و توجهات الحزب الواحد كحزب حاكم، لكن بعدها أدركت أن هذه السیاسة ال المركزي

، فعمدت ألن هذا سیؤدي إلى تعطیل عملیة التنمیةیمكن لها أن تسیرها بشكل مركزي
.على توزیع هذا العبء بین السلطات المركزیة و السلطات المحلیة

:اإلدارة المحلیة تتمثل فيویرى البعض اآلخر من األسباب الداعیة لتبني نظام 

المجلة اإللكترونیة مفهومه، عناصر قیامه و مبررات تبنیه،":"التنظیم اإلداري المحليسعیدي الشیخ، 1
.20-1، ص ص.للدراسات و األبحاث القانونیة
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:األسباب االقتصادیة

فهي وسیلة لتحقیق التنمیة على تقلیل النفقات وربح الوقت،تعمل اإلدارة المحلیة 
المحلیة، تساعد على تحرر المناطق المتخلفة.

:األسباب االجتماعیة

، یعمل على تحقیق نظام اإلدارة المحلیة یسهل مبدأ المشاركة االجتماعیة لألفراد
الوالء القومي و التخلص من العادات و التقالید االجتماعیة السیئة كالوالء للعشیرة...، 

بحیث یعمل على تطویر الطاقات الفكریة و الثقافیة و الفنیة للسكان المحلیین.
:األسباب اإلداریة

و اتساع نطاق وظائف الدولة و ازدیاد مجاالت تدخلها في شؤون المجتمع 
الحیاة، تبسیط اإلجراءات اإلداریة و التخلص من الروتین و البیروقراطیة و اإلجراءات 

ؤدي إلى هذا ما یالحریة و االستقالل في إدارة الشؤون المحلیة اإلداریة المعقدة،
المرونة في تنفیذ المهام.

1:التي تسعى لتحقیقها تكمن فيومن أهداف نظام اإلدارة المحلیة

 بالدولة و االرتقاءتخفیف األعباء التي على عاتق السلطة المركزیة و
تقویة بنیانها االقتصادي و السیاسي.

.تطویر التنظیمات اإلداریة
 االستقالل في إدارة المشروعات، المرافق المحلیة منح الوحدات المحلیة

المتصلة مباشر بالحاجات العامة هذا ما یساهم في تبسط اإلجراءات، 
جنب التعقید، األنظمة الروتینیة و البطء في صدور القرارات بالمصالح و ت

الشؤون المحلیة.
 تحقیق العدالة في توزیع النفقات العامة، بحیث ال تطغى مرافق العاصمة

و المدن الكبرى على مرافق األقالیم.

، مرجع سابق.حانا موریس، ذیاب 1
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.تحقیق التنمیة المحلیة
 و ممارسة المفاهیم الدیمقراطیة إتباعتثقیف المواطنین المحلیین في

الختیار من ینوب عنهم في المجالس المحلیة.
شق الطرقات و :توفیر تشكیلة واسعة من الخدمات العامة التي تشمل

تعبیدها و تخطیط المدن، الصحة العمومیة، التخلص من النفایات و منح 
التراخیص...الخ.

:اختصاصات اإلدارة المحلیة

إن التغییر الذي حدث في جمیع المجتمعات، تغییر مفهوم الدولة لوحدات اإلدارة 
المحلیة إلى إعادة النظر في الدور الذي تقوم به كل من الحكومات الوطنیة و 
الوحدات المحلیة لذلك یجب تحدید دقیق واضح االختصاصات و سلطات الوحدات 

علیها و ما ینبغي علیها أال تؤدیه مما بحیث یكون معروفا ما الذي ینبغي المحلیة، 
یدخل في نطاق اختصاص المؤسسات المركزیة و هذا ما یسهل عملیة مساءلة و تقییم 
القیادات المحلیة و یساعد في القضاء على ضیاع الوقت و تشتیت المسؤولیة و الحد 

ذیة یقتصر دور الوزارات أو السلطة التنفیأن، و یمكن من تدخل الحكومة المركزیة
1على الجوانب الفنیة بینما تترك الجوانب اإلداریة و التنفیذیة للوحدات المحلیة.

إلى المراحل التي عرفتها اإلدارة المحلیة االنتقالما تطرقنا إلیه یجدر بنا دو بع
شاهدته وذلك من خالل فترة االستعمار و في الجزائر بناء على التطور التاریخي الذي 

.اللفترة ما بعد االستق
).1962-1830(:مرحلة االستعمار:أوال

كانت تتمثل في خلق 1830جوان 14إن سیاسة االحتالل الفرنسي للجزائر في 
نفوذ فرنسیة، إخضاع السكان بالقوة للسلطات الفرنسیة و ذلك عندما قامت بإنزال قوتها 

منشورات المنظمة العربیة :( القاهرةالمحلیة و البلدیات في الوطن العربياإلدارة سمیر محمد عبد الوهاب، 1
.162)، ص. 2007للتنمیة اإلداریة، 
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، 1830جویلیة 05على العاصمة الجزائریة یوم االستیالء، العسكریة في سیدي فرج
انتهج السیاسیون الفرنسیون سیاسة االندماج في الجزائر و إصدار القوانین التي حیث 

یقیمون في بلد یخضع قانونیا للسیادة الفرنسیة و ال تجعل الجزائریین رعایا أوروبیین
یتمتعون بأیة حقوق سیاسیة، اجتماعیة و ثقافیة. و في هذه المرحلة قوة الحكم المحلي 

فالحاكم العام شخصیة لتمثیل فرنسا في زائر لم تكن نابعة من الحكومة العامة في الج
الجزائر فلم یكن منتخب، ال یملك جیشا، یعمل بفرده، بقاؤه متوقف على رضاء 

األوروبیین علیه.
فالسلطة الحقیقیة كانت في ید النواب األوروبیین في البرلمان الفرنسي و مجلس 

انتقلت السلطة الفعلیة إلى 1900دیسمبر 19ور قانون الشیوخ الفرنسي، و منذ صد
یشرعون و بدؤواید النواب األوروبیین في المجلس المالي الذي أقاموه في الجزائر حیث 

یتخذون جمیع القرارات المالیة لخدمة مصالحهم دون تدخل من باریس، و ذلك بعد أن 
اكم العام ینفذ القرارات بأن یكون عندهم استقالل مالي، الح1900سمح لهم قانون 

السكان األوروبیین، 1/10التي یتخذونها في البرلمان الذي تم إنشاؤه لخدمة مصالح 
هؤالءالسكان المسلمین من الحقوق الطبیعیة، حیث أن 9/10الیهودیین و حرمان 

المنتخبین األوروبیین هم الذین یؤثرون في األمور في باریس و الجزائر، فال یتم تعیین 
حاكم عام إال بعد موافقتهم و قبولهم، وال یسن قانون في البرلمان الفرنسي إال أي

أوقفوا جمیع المحاوالت الرامیة لتمثیل المسلمین في البرلمان برضائهم، كما هم الذین 
العام في االقتراع، و إنهم أصروا على عدم إقرار نظام 1946أكتوبر 6الفرنسي لغایة 
انتخابات حرة التي یشارك فیها جمیع السكان و ینتخبون مجلسا نیابیا الجزائر، إجراء

1جزائریا بطریقة دیمقراطیة.

كلیة العلوم :الجزائر( األجنبيمسیرة الحركات الوطنیة الجزائریة لتحریر الوطن من االحتالل عمار بوحوش، 1
.2-1ص ص.،السیاسیة)



9

في القرن التاسع عشر تمیزت المقاومة الجزائریة لقوات االحتالل الفرنسي 
بانحصارها في مناطق صغیرة و تحالفات عشائریة غیر مجدیة ألن االستعمار الفرنسي 

قة.كان یحاصر المنط
رجال النخبة في الجزائر یتحالفون ضد إدارة االحتاللفي القرن العشرین بدأأما

أصبحوا یحسون بانعدام المساواة بین الجزائریین و األوروبیین و عدم و دسائسها بحیث 
وجود أي تمثیل سیاسي ألبناء البلد األصلیین في المجالس المحلیة المنتخبة، هذا ما 

و الغزاة األجانب بالسالح و االتصالسیاسة ترتكز على مقاومةأدى بهم إلى انتهاج 
الجزائریین، تمكینهم من إلنصافالقیام بضغوطات متوالیة على حكومة باریس 

السماح لهم بالمشاركة في االنتخابات الفرنسیینالحصول على مقاعد في البرلمان 
بالشخصیة الجزائریة.االعترافالمحلیة و 

المسئولینباالتصاالت مع 1حركة الشباب الجزائريبدأت1892و في عام 
الفرنسیین و تنقل إلیهم هموم المواطن الجزائري و انشغاالته، لكن رغم المجهودات التي 
قاموا بها لتغییر األوضاع السیئة في الجزائر، فنجاحهم كان محدودا وذلك لعدم 

تجانسهم و اتفاقهم على انتهاج سیاسة مشتركة. 
كان هناك حزب یسمى بحزب االتحاد للبیان 1985حتى 1899وفي سنة

في اإلصالحات السیاسیة بالجزائر، و األحزاب السیاسیة أهمالذي یعتبر من 2الجزائري
الذي یتزعمه السید فرحات عباس فكان یطالب باندماج الجزائر في فرنسا، تمثیل 

في الحقوق و الواجبات بین الجزائریین المسلمین في البرلمان الفرنسي و المساواة 
األوروبیین و المسلمین.

العالمیة الثانیة حاول فرحات عباس و أنصاره استغالل فرصة بالحر لو خال
في و التفاوض مع حركة المقاومة الفرنسیةانهیار الحكومة الفرنسیة في باریس 

.3بوحوش، مرجع سابق، ص.1
.4.صالمرجع نفسھ،2
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ائر مع فرنسا و الجزائر لالعتراف بالحقوق السیاسیة للجزائریین مقابل تعاون أبناء الجز 
شخصیة سیاسیة من زمالئه 28بتحریر بیان وقعه مع 1943هذا ما قام به في بدایة 

لكن المنتخبین مستعدین للمشاركة في المعركة لتحریر فرنسا من االحتالل األلماني
بشروط تم االتفاق علیها.
مع لم یعد أي أمل في التفاهم تأكد السید فرحات عباس 1943و في شهر أفریل 

الفرنسیین و الحل الوحید هو استقالل الجزائر لتحقیق طموحات أبناء الشعب الجزائري 
فه مع مصالي الحاج و جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و لهذا ما أدى إلى تحا

فالقي مع بقیة زمالئهالحزب الشیوعي الجزائري، و بعدها استقال من المجلس المالي 
1943دیسمبر 02القبض علیه و وضع تحت اإلقامة الجبریة، تم اإلفراج عنه یوم 

بینه و بین الفرنسیین حتى اندالع أول متأزمالعام. و ظل الوضع الرأيبعد تحرك 
قرر أن یتصل 1955التي غیرت الموازین، و في شهر جانفي 1954نوفمبر 

و هنا تحول 1955ماي 26اإلیجاب یوم في جبهة التحریر وكان الرد ببالمسئولین
عنف السترجاع حقوق شعبه المهضومة، من رجل حوار إلى رجل ثوري یستعمل ال

حمل حیث تم إنشاء حركة سمیت بجبهة التحریر الوطني الجزائري و التي فیها تم
مشعل الحریة قصد تحریر الجزائر من االحتالل الفرنسي و التي تدعمت الثورة 

القیادة الجدیدة بجبهة التحریر الوطني الجزائري في شهر أوت من عام الجزائریة و 
1:بعقد مؤتمر الصومام الذي تقرر فیه1956

والیات 06جدید للجزائر فتم تقسیم الجزائر إلى ستة(إداريتنظیم إنشاء (
وتعیین القادة للوالیات.

تنظیم عسكري موحد تحت قیادة واحدة.إنشاء

.24، ص.ابقمرجع سبوحوش، 1
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 17الوطني للثورة الجزائریة( البرلمان) الذي یتكون من تأسیس المجلس

عضوا إضافیا.17عضوا دائما و 
.إنشاء سلطة تنفیذیة منبثقة عن المجلس الوطني للثورة الجزائریة

سبتمبر 19وبعد ذلك تم إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة یوم 
1958.1

بظروف صعبة نتاج الفراغ القانوني و ومن هنا نقول أن اإلدارة الجزائریة مرت 
، فهي إدارة الوضع السیاسي العام و االقتصادي و الثقافي الموروث عن االستعمار

مهتزة األركان منعدمة الوسائل ال سیما في ظل الصراعات حول النظام السیاسي و 
االقتصادي المراد اتخاذه، فتمیزت اإلدارة في مرحلة االستعمار بمؤسسات وضعت 

صا في خدمة المستعمر و ضمان دیمومته حیث أنها عرفت تنظیما بیروقراطیا خصی
والذي تم فیه تقسیم البالد، حیث أخضع 2الستغالل خیرات البالد و خدمة االستعمار

مناطق الشمال إلى القانون المتعلق بالمحافظات أو العماالت في فرنسا التي قسمت 
عماالت (والیات) الجزائر، وهران، قسنطینة و ذلك في التقسیم الوارد )03ثالث (إلى 

المتعلق بإدارة األقالیم المدنیة إلى صدور 1845أفریل 15باألمر الصادر في 
المتضمن اإلصالح اإلداري 1956جوان 28المؤرخ في 601-56المرسوم 

لمحلیة في شكل ثالثة أعید تقسیم اإلدارة اإلقلیمیة و ا1958و في سنة 3،بالجزائر
15كان بالجزائر و مع نهایة االستعمار4بلدیة،1485) عمالة تشرف على 13عشر(

91عمالة و 

نفسھ.المكانالمرجع نفسھ، 1
الالمركزیة اإلداریة و التعددیة الحزبیة في الجزائر من خالل دراسة حالة ثالث بلدیات من والیة فاتح بوطبیق، 2

وزارة التعلیم :( الجزائر97/2002و 90/95المسیلة، المطارفة، المعاضید للعهدتین االنتخابیتین :المسیلة
.2)، ص.2006العالي و البحث العلمي كلیة الحقوق و العلوم اإلداریة، 

3 http://fadaok.ahlamontada.com/t84-topic.10 : 30على الساعة2012جوان 16یوم
.3ص.بوطبیق، مرجع سابق، 4

http://fadaok.ahlamontada.com/t84-topic
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أما مناطق الجنوب أخضعها إلى السلطة العسكریة، فضل الجیش فیها 1دائرة،
من التنظیم العثماني و تكییفه لخلق مؤسسات خاصة تتماشى و ظروف االستعارة
2.االحتالل

:ومن المؤسسات و الهیاكل

و هي من أهم المؤسسات الفرنسیة ترتكز علیها الحیاة المحلیة وضعت :العمالة
و هي في المناطق التي یقطنها عدد كبیر من الفرنسیین 1848في الجزائر منذ سنة 
هذا التنظیم لبعث إدارة ال ممركزة أي امتداد لهیاكل الدولة إدخالالمناطق المدنیة، تم 

لمركزیة و وسیلة محلیة لها، بتفویض منها و هي تعتبر هیئة ال مركزیة تتمتع ا
ستقاللیة في القرار.باال

كان له صالحیات واسعة كتسییر أمالك العمالة و تسخیرها :العمالةمسئول
خدمة عمومیة، منح العقود و االمتیازات على مستوى البلدیات، تحدید میزانیتها، ألي

ن في البلدیات، قابضوا تعیین رؤساء البلدیات و مساعدیهم، كما یعین المستشاری
ساكن) و األطباء 6000محافظوا شرطة البلدیة للبلدیات الصغیرة( اقل من الضرائب و 

3و حراس الغابات.

ات منها ما كان بین أیدي الحاكم العام و أخرى بین أیدي حیث هذه الصالحی
كل مرة كان یمنح تفویضات إضافیة من السلطات المركزیة االحتاللیة  وزیر الحرب، و

فبها أصبح سلطة قویة أي المحور الرئیس لإلدارة المحلیة بالجزائر.
مالة التحكم و تعدد الصالحیات لم یكن ممكنا لمسؤول العاألقالیمة اسعو نظرا لش

في جمیع الحیاة المحلیة مما أدى على ترك المجال للمستویات الدنیا من اإلدارة منها 

1 http://fadaok.ahlamontada.com/t84-topic. 10: 30على الساعة2012جوان 16یوم
)، 2008دار الفجر للنشر و التوزیع، :( الجزائراإلدارة الجزائریة مقاربة سوسیولوجیةعبد الحمید قرفي، 2

.53ص.
المكان نفسه.3
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المؤسسات البلدیة التي یتحكم فیها المحتلون الفرنسیون الذین تمكنوا من السیطرة على 
جمیع جوانب الحیاة العملیة.

هو الذي مكن من تعزیز سلطة المدنیین على حساب :مجلس العمالة
العسكریین، یمارس مهامه تحت رئاسة عامل العمالة (المحافظ) و عضویة عدد من 

و له اختصاصات إداریة و قضائیة.الموظفین تعینهم السلطة المركزیة (الحاكم العام) 
كان یتشكل في البدایة عن طریق تعیین أعضائه من أعیان البلد :المجلس العام

الذي أنشأ هیئتین انتخابیتین (المعمرین و 1908إلى حین اعتماد نظام االنتخاب سنة 
من مجموع مقاعد هذا المجلس سنة 2/5األهالي) لتحدد نسبة تمثیل األهالي ب 

راضي المحتلین مكون من مالك األو هو 1919،1سنة ¼ بعد أن كانت 1944
أعضاء المجلس یعتبر أحسن له سلطات واسعة تمتد إلى األقالیم العسكریة،الفرنسیین

سفراء للمدنیین و مدافعین عنهم حیث تم وضعه لتعبیر المحتلون عن مطالبهم و 
احتیاجاتهم و إسماع صوتهم في العاصمة الفرنسیة باریس و الذي منع فیه الجزائریین 

ن مداوالته كانت تستوجب مصادقة من المشاركة لكن ف ٕ مسئولاعلیته كانت محدودة وا
2العمالة أو الحاكم العام.

و الذي تم 1962جویلیة 3في جرت االنتخابات لتقریر المصیرذلك و بعد 
.1962حصول الجزائر على استقاللها في 

.)1990-1962(:مرحلة االستقالل:ثانیا
مستقبل األحداث و األشخاص و المؤسسات إن الرواسب التاریخیة تؤثر على 

حیث إن لتاریخ اإلدارة الجزائریة أهمیة آثار الماضي و وزن الهیاكل الموروثة عن 
، و إنه لیس من باب الصدفة أن تكون الجزائر المستقلة قد اهتمت مرحلة االستعمار

ي التكفل في أولى خطواتها و قراراتها بالتنظیم اإلداري و اإلقلیمي ألنه من الضرور 

30:10.1على الساعة 2012جوان 16:یوم http://fadaok.ahlamontada.com/t84-topic
.54ص.قرفي، مرجع سابق، 2

http://fadaok.ahlamontada.com/t84-topic
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، فكانت السلطة السیاسیة في الجزائر أساء إلیها االحتاللبإعادة بعث حیاة اجتماعیة
قد ركزت في بدایة االستقالل على خلق الفعالیة في اإلدارة و تجنید جمیع الطاقات 
المادیة و اإلنسانیة لتحقیق أهداف أبناء الجزائر الذین تكاثفوا فیما بینهم و ضحوا 

واحهم و ناضلوا ضد االستعمار حتى تحقق النصر و استردت البالد بأموالهم و أر 
عزتها و سیادتها، كما حاولت الحكومة الجزائریة أن تقیم سلطة مركزیة قویة.

تمیزت بعدة محاوالت لخلق مؤسسات 1965حتى 1962فالفترة الممتدة من 
إداریة و سیاسیة و حزبیة تحكما في زمام األمور.

اإلدارة الجزائریة و كانت النیة متوجهة منذ البدایة إلى العمل التدریجي إلصالح 
و الالمركزیة في نظام الحكم بالجزائر إلعادة االعتبار ذلك بإدخال فكرة الدیمقراطیة 

أ و تشجیعها على المساهمة في مشاریع التنمیة الوطنیة، و هكذا بدللسلطات المحلیة 
و ذلك انطالقا من القاعدة و 1965،1جوان19ائریة بعد بناء مؤسسات الدولة الجز 

ماي 25جرت انتخابات البلدیة و في 1967فبرایر 05لیس من القمة حیث یوم 
جاء دور الوالیة فتم تقریر تطبیق الالمركزیة و إنشاء المجالس الشعبیة الوالئیة 1969

برلمان الوالئي من عدد یتراوح المنتخبة و البث في القضایا التي تهم الوالیة، یتكون ال
منتخب یتمثل دورهم في دراسة جمیع المشاریع االقتصادیة و اإلداریة 55و 35بین 

تم إنشاء ق بین أعمال الوزاراتو بالنسبة للتنسی،التي یجري انجازها في الوالیة
زارات لس التنفیذیة للوالیة تقوم بمتابعة األعمال الجاریة بكل والیة و إبالغ الو االمج

أما الجهاز الثالث یتمثل في الوالي الذي هو 2المتخذة على مستوى الوالیة،بالقرارات
3حائز سلطة الدولة في الوالیة و مندوب الحكومة بها، یعین من طرف رئیس الدولة.

.625ص.(الجزائر)،اإلدارة الجزائریة بین التجدید و محاوالت خلق الفعالیة في التسییرعمار بوحوش، 1
.626المرجع نفسه، ص. 2

30:10.3على الساعة 2012جوان 16:یوم3 http://fadaok.ahlamontada.com/t84-topic
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والیة 31إلى 15أعید تقسیم الوالیات بحیث ارتفع العدد من 1974و في عام 
تمكین الوالة من تركیز اهتماماتهم على مساحات صغیرة تسهیال لعملیات التسییر و

من األرض و تنمیتها و حل مشاكل المواطنین الذین یقیمون بها.
منه على 36اهتم بالوحدة اإلداریة حینما نص في المادة 1976في دستور 

اعتبار الوالیة هیئة أو مجموعة إقلیمیة بجانب البلدیة، إال أن تغیرت المعطیات 
یة و االقتصادیة خاصة بعد المؤتمر الرابع للحزب أدى إلى تعدیل أحكام القانون السیاس

1:الوالئي من ناحیتین

توسیع صالحیات و اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي في العدید :األولى
من المیادین حیث أصبح للمجلس وظیفة المراقبة على مستوى إقلیم الوالیة.

:تدعیم و تأكید الطابع السیاسي لهذه الهیئة سواء من حیث:الثانیة

األساسیة للحزب (في ظل األحادیة الحزبیة) أصبحت النصوص:تشكیلها
لعضویة هذا المجلس.مرشحفي الحزب بالنسبة لكل االنخراطتشترط 

من خالل تأسیس بین الجهاز السیاسي و الجهاز اإلداري على مستوى :تسییرها
ة هو مجلس التنسیق الوالئي.الوالی

31تم تطبیق نظام إداري جدید ارتفع فیه عدد الوالیات من 1985و في مطلع 

2والیة.48إلى 

و بهذا تكون قد خفت حدة المركزیة، أصبحت الوالیات و البلدان تتمتع 
بصالحیات سیاسیة و إداریة تساعدها على حل مشاكلها و تقدیم الخدمات الضروریة 

للمواطنین.
لیقرر الدیمقراطیة 1989الجزائر التعددیة السیاسیة، جاء دستور و بعد تبني

المحلیة من خالل التأكید على مبدأ التعددیة الحزبیة والالمركزیة اإلداریة واالنتخاب 

30:10.1على الساعة 2012جوان 16:یوم http://fadaok.ahlamontada.com/t84-topic
.626بوحوش، مرجع سابق، ص. 2
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التعددي لتمثیل اإلرادة الشعبیة على المستوى المحلي، وفتح المجال لمشاركة المواطنین 
لشؤون العامة وتقاسم السلطات بین الجهاز المركزي والسلطات المحلیة في في تسییر ا

اتخاذ القرار وتنفیذ السیاسات. وتماشیا مع اإلصالحات السیاسیة واإلداریة، صدر 
) لیحدد مسارا جدیدا 1990/09) وقانون الوالیة رقم (08/ 1990القانون البلدي رقم (

ن خالل توسیع التمثیل داخل المجالس في التنظیم اإلداري المحلي الجزائري. م
المنتخبة التعددیة، وتدعیم مشاركة المواطن المحلي وحضوره في اجتماعات ومداوالت 
المجالس وتعدد مهام وصالحیات واختصاصات المجالس المنتخبة في مجال التنمیة 

تم إلغاء هذا القانون و نشر قانون جدید في الجریدة الرسمیة إذ1.المحلیة والمستدامة
. 2012سنة فیفري21الموافق1433ربیع األول عام 28في 

:في الموقع اإللكترونيإصالح اإلدارة المحلیة في الجزائر الواقع و االتجاهات المستقبلیة، ناجي عبد النور، 1

http://etudiantdz.net/vb/archive/index.php/t-70864.htmlعلى الساعة 2011دیسمبر 28:یوم
13:16.

http://etudiantdz.net/vb/archive/index.php/t-70864.html
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صناعة السیاسة المحلیة.:المبحث الثاني

كواقع تنظیمي قانوني منذ زمن بعید، لكنها أصبحت ظهرت الحكومة المحلیة
واقعا معروفا بظهور النظم الدیمقراطیة الحدیثة.

الوظیفة كما تعد اإلدارة المحلیة أسلوب من أسالیب التنظیم المحلي یتضمن توزیع 
تتمتع باالستقالل المالي اإلداریة بین الحكومة المركزیة و هیئات محلیة منتخبة و مستقلة،

و تمارس ما یناط إلیها من اختصاصات تحت إشراف و اإلداري و الشخصیة المعنویة،
حتى تتمكن األجهزة المحلیة من تسییر مرافقها بكفاءة و تحقیق الحكومة المركزیة
عن إدارتها و صنع سیاستها المحلیة.مسئولة، فهي إذن عةأغراضها المشرو 

وهدف اإلدارة المحلیة أنها تسمح بتقریب اإلدارة من المواطن، تسعى لتحسین 
وذلك من األحوال االقتصادیة و الثقافیة و االجتماعیة و السیاسیة للمجتمعات المحلیة 

ة مالیا و إداریا قادرة على لمستقخالل تمكین السكان من إدارة شؤونهم عبر هیئات محلیة 
مواجهة التحدیات و معالجة المشاكل المحلیة ألنه ال یمكن حل المشاكل المحلیة بقرارات 

مركزیة فالسكان المحلیون هم أدرى بمشاكلهم و احتیاجاتهم.
خاصة و أن المجتمع الجزائري یعرف تحوالت جوهریة، فإن عملیة إحداث اإلصالح 

ي للجهاز اإلداري المحلي عملیة تفرضها طبیعة المرحلة التي تعیشها في الهیكل التنظیم
البالد حتى یواكب األهداف، األدوار الجدیدة هذا مع االهتمام أكثر بالعنصر القیادي 
الكفء بهدف تقدیم و تحسین الخدمة العامة للجمهور المحلي و تجنب التضخم 

هیئة علیا تمتلك القدرة على جمع البیروقراطي و البطالة المقنعة، أي یجب أن تكون 
و تحلیلها حتى تتمكن من صنع السیاسة المحلیة و اتخاذ القرار المالئم المعلومات 

لتحقیق األهداف المسطرة و حل مشاكل المواطن المحلي و تحقیق طموحاته.
و صنع السیاسة تعد مرحلة محوریة في العملیة السیاسیة التي تتخذها الحكومة 

إلى اتفاق على تعریف المشكلة و التعرف على بدائل حلها و أسس بقصد الوصول
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المفاضلة بینها، تمهیدا الختیار البدیل الذي یقترح إقراره في شكل سیاسة عامة ملزمة 
1مشكلة.لتنطوي على حل مقبول ل

و صنع السیاسة یتضمن إطارا أو حلقات عمل موزعة عبر سقف زمني و نحتاج 
2أخرى إبداعیة و إجرائیة.إلى قرارات روتینیة و 

تبدأ صناعة السیاسة حیثما وجدت المشاكل و تنطلق في التحلیل حول طبیعة 
ظرف على أنها "المشكلةالمشكلة لتحدید عملیة صنع السیاسة المالئمة و یمكن تعریف 

أو موقف یثیر الحاجات و عدم الرضا لدى األفراد، و ربما یجعلهم یطلبون العون و 
3لمواجهة ما یعانون منه".المساعدة 

:شروط صنع السیاسة

لصنع السیاسة یجب أن تكون هناك شروط تحمي صانع السیاسات من الوقوع في 
:الخطأ

.عدم تعارض السیاسة مع القوانین و األنظمة
.مراعاة مبادئ التوافق و المرونة و الثبات
.مساهمتها في تحقیق االستراتیجیات و األهداف
 المعلومات و البیانات التي تسهم مباشرة في صنع السیاسة.توفر
بوصف السیاسة مرشدا فكریا المحافظة على مبدئیة اإلرشاد الفكري للمدیر

في اتخاذ القرارات.
.(الداخلیة و الخارجیة) تناغمها مع الظروف البیئیة

.26)، ص.2003دار أسامة للنشر، :(عمان1، ط.مبادئ السیاسة العامةوصال نجیب العزاوي، 1
.24-23)، ص ص.1998دار المسیرة، :، تر.عامر الكبیسي(قطرصنع السیاسة العامةجیمس أندرسون، 2
.77المرجع نفسه، ص.3
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:متطلبات صنع السیاسة

راتیجیات المستقبلیة و استخالص االتجاهات العامة لألهداف و االست
تحدیدها حسب الحاجة.

 دراسة االستراتیجیات، السیاسات للوقوف على مدیات مالئمتها لتحقیق
و قبل الولوج في أعمال صنع سیاسة جدیدة.األهداف 

 استخالص المسارات التنفیذیة لالستراتیجیات و األهداف، تحدید نقاط
الضعف و القوة في بیئتها الخارجیة.

 صنع سیاسات عالیات، الوظائف األساسیة المطلوب األنشطة و الفتحدید
لها.

.تحدید نوع المعلومات و البیانات المطلوبة لصناعة السیاسة
.1استخالص النتائج األولیة و التنبؤ لها

.135العزاوي، مرجع سابق، ص.1



:الفصل الثاني

إستراتیجیة صناعة السیاسة المحلیة
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إستراتیجیة صناعة السیاسة المحلیة.:الفصل الثاني

ل حول صناعة  بناء على ما تم التطرق إلیه في المبحث الثاني من الفصل األوّ
السیاسة المحلیة التي تعد مرحلة محوریة في العملیة السیاسیة، لهذا ال بد على صانعها 
من إتباع إستراتیجیة معینة حتى یمكنه من سلوك طریق و اتخاذ قرار معین، كما تعتبر 

اسات و القرارات المهمة التي تتخذها اإلدارة و یكون لها اإلستراتیجیة مجموعة من السی
تأثیر بالغ األهمیة و التي ال یمكن تغییرها بسهولة، و هي العملیة المستخدمة لتطویر و 

تنقیة و تطبیق القرارات بما یحقق النتائج المرجوة.
لذي و تدخل في صناعة السیاسة المحلیة فواعل تساهم في اتخاذ القرار اإلداري و ا

یجب توافر فیهم القدرات و المهارات الضروریة حتى یكون قادر على فحص و تحلیل 
عناصر البیئة المختلفة و القیام بإجراءات التنبؤات المستقبلیة الدقیقة مع إمكانیة صیاغة 
االستراتیجیات و اتخاذ القرارات المتكیفة في ظروف التطبیق، كما أنه یمر بمراحل و 

رتبة ترتیبا منطقیا.خطوات مدروسة و م
و هذا ما یتم تناوله في المبحث األول الفواعل المساهمة في صناعة السیاسة 

المحلیة و المبحث الثاني المراحل األساسیة في صناعة السیاسة المحلیة.



:المبحث األول

المساهمة في صناعة السیاسة المحلیةالفواعل 
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الفواعل المساهمة في صناعة السیاسة المحلیة.:المبحث األول

إن نظام اإلدارة المحلیة نظام إداري متطور قائم على توزیع العمل و تحسین 
ألنه ینمي الشعور باألهمیة و أسالیب اإلدارة و معرفة الحاجات المحلیة و هو ضرورة 

المسؤولیة و یؤدي إلى تنمیة روح المشاركة في الحیاة العامة و روح التضامن و 
التفاعل بین السلطات المركزیة و الهیئات المحلیة و له دور هام في التنمیة المحلیة و 
من خالل هذا یتضح لنا أن هناك فواعل تساهم في صناعة السیاسة المحلیة و لها 

طة التقریر و تتمثل في صنع السیاسات المحلیة و إصدار األوامر و القرارات و سل
اللوائح و هي شبیهة بسلطة البرلمان على مستوى الدولة بحیث تقوم بها المجالس 
المحلیة و ألن موضوع التربص كان على مستوى الوالیة إذن فصانع السیاسة المحلیة 

جهاز مداولة على مستوى الوالیة و یعتبر "الذي یعد 1هو المجلس الشعبي الوالئي
األسلوب األمثل للقیادة الجماعیة و الصورة الحقیقیة التي بموجبها یمارس سكان اإلقلیم 

2حقهم في تسییره و السهر على شؤونه و رعایة مصالحه".

:المجلس الشعبي الوالئي

ذلك من خالل للمجلس الشعبي الوالئي مكانة هامة في حیاة المواطن و الدولة و
ممارسته للسلطة الشعبیة بمشاركته المباشرة في إعدادا المخططات التنمویة و متابعة 
تنفیذها فهو حلقة وصل بین الجهاز اإلداري و سكان الوالیة، یقوم المجلس بتحقیق 
المطامح الشعبیة و الترقیة االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة حیث ترتبط أهمیته 

عضاءه و فعالیتهم و سهرهم على خدمة المواطن و حرصهم على تنفیذ بمدى كفاءة أ
المشاریع الوطنیة في مختلف القطاعات و احترامهم للمبادئ األساسیة.

عضو المجلس الشعبي الوالئي.1
جسور للنشر و التوزیع، :(الجزائر1، ط.التنظیم اإلداري في الجزائر بین النظریة و التطبیقعمار بوضیاف، 2

.145)، ص.2010
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:تشكیل المجلس الشعبي الوالئي)1

یتشكل المجلس من مجموعة من المنتخبین تم اختیارهم و تزكیتهم من قبل 
المرشحین المقترحین من قبل األحزاب أو سكان الوالیة من بین مجموعة من 

عضو و هي 39المرشحین األحرار، و في والیة مستغانم یتكون مجلسها من 
1:موزعة كاآلتي

مقعد.14جبهة التحریر الوطني 
مقاعد.9حركة التجمع الوطني الدیمقراطي 

مقاعد.7الجبهة الوطنیة الجزائریة 
مقاعد.5حركة مجتمع السلم 

مقاعد.  4حزب العمال
و من هذه المجموعة ینتخب الرئیس باالقتراع السري و األغلبیة المطلقة، و إذا 
لم یحصل أي مرشح على األغلبیة في الدورة األولى تجرى الدورة الثانیة و یتم 
انتخاب رئیس المجلس باألغلبیة النسبیة، و في حالة تساوي األصوات یعلن 

بدوره یعین النواب و یعرضهم للمصادقة عن انتخاب أكبر المرشحین سنا الذي
بمداولة، ینشئ المجلس اللجان في مختلف المیادین، كل لجنة تحتوي على عدد 
كبیر من األعضاء یمثلون كل التشكیالت السیاسیة حسب نسبة التمثیل و كل 

2لجنة تنتخب رئیسا من بین أعضائها.

:تسییر المجلس الشعبي الوالئي)2

للوالیة مجلس منتخب عن طرق "2012من قانون الوالیة 12طبقا للمادة 
االقتراع العام و یدعى المجلس الشعبي الوالئي و هو هیئة المداولة في

الوالئي.رئیس المجلس الشعبي 1
نفسه.مرجعال2
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تنص "یعد المجلس الشعبي الوالئي نظامه الداخلي و 13و المادة 1الوالیة".
2یصادق علیه".

یوما على 15و مدة كل دورة ) دورات عادیة في السنة04یعقد المجلس أربع (
األكثر، و نتعقد هذه الدورات وجوبا في أشهر (مارس، جوان، سبتمبر، 

) 1/3دیسمبر)، كما یمكنه عقد دورات غیر عادیة بطلب من الرئیس أو ثلث (
األعضاء أو من الوالي و تكون هذه الدورات استثنائیة ألي في حالة دراسة أمر 

3لة كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة.طارئ أمني استعجالي أو في حا

یقوم الرئیس أو الممثل المعین من ضمن نواب الرئیس بإرسال االستدعاءات 
لدورات المجلس الشعبي الوالئي مرفقة بجدول األعمال، تدون في سجل 
المداوالت و یحدد جدول أعمال الدورة و تاریخ انعقادها بمشاركة الوالي بعد 

یرسلها إلى أعضاء المجلس كتابیا و عن طریق مشاورة أعمال المكتب، كما 
البرید اإللكتروني مرفقة بجدول األعمال و تسلم لهم في مقر سكناهم مقابل 
وصل االستالم قبل عشرة أیام كاملة على األقل من االجتماع حیث یمكن 
تقلیص المدة في حالة االستعجال على أال یقل عن یوم واحد كامل. و یلصق 

رة فور استدعاء أعضاء المجلس عند مدخل قاعة المداوالت جدول أعمال الدو 
و في أماكن اإللصاق المخصصة إلعالم الجمهور و ال سیما اإللكترونیة منها 
و في مقر الوالیة و البلدیات التابعة لها، حیث ال تصح اجتماعات المجلس إال 

بحضور األغلبیة المطلقة ألعضائه الممارسین.
لمجلس عند حضور الدورة یمكنه توكیل كتابیا أحد فعند حصول مانع لعضو ا

األعضاء من اختیاره لیصوت نیابة عنه شرط عدم حمله ألكثر من وكالة 

.6، ص.2012فبرایر سنة 21الموافق 1433ربیع األول عام 28مؤرخ في 07-12قانون الوالیة رقم 1
المكان نفسه.2
رئیس المجلس الشعبي الوالئي.3
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واحدة، و یتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أي سلطة مؤهلة لهذا 
الغرض، و تحدد الوكالة صراحة الدورة التي حررت من أجلها هذه الوكالة، تقدم 

ى مكتب الدورة و ال تصح إال لدورة واحدة.الوكالة إل
یحضر الوالي دورات المجلس "من قانون الوالیة على أنه 24نصت المادة 

الشعبي الوالئي و في حالة حصول مانع ینوب عنه ممثله. یتدخل الوالي أو 
1ممثله أثناء األشغال بناء على طلبه أو بطلب من أعضاء المجلس".

یة و یمكنه أن یقرر في جلسة مغلقة في حالة و تكون جلسات المجلس علن
الكوارث الطبیعیة أو التكنولوجیة أو في دراسة الحاالت التأدیبیة للمنتخبین.

:للمجلس الشعبي الوالئي مكتب یتكون من األعضاء منهم

رئیس المجلس الشعبي الوالئي رئیسا، نواب رئیس المجلس الشعبي الوالئي 
أعضاء، رؤساء اللجان الدائمة أعضاء، بحیث تحدد مهام هذا المكتب و 

كیفیات سیره عن طریق النظام الداخلي للمجلس.  
ینتخب المجلس الشعبي الوالئي خالل كل دورة بناء على اقتراح من رئیسه 

) أعضاء لتسییره، و تتولى 04) إلى أربعة (02ضوین (مكتبا یتكون من ع
أمانة تتكون من موظفین ملحقین بدیوان رئیس المجلس مساعدة مكتب دورة 

المجلس الشعبي الوالئي.
"یشكل أنه 2012من قانون الوالیة 33أما فیما یخص اللجان تنص المادة 

ل التابعة لمجال المجلس الشعبي الوالئي من بین أعضائه لجانا دائمة للمسائ
:اختصاصه و ال سیما المتعلقة بما یأتي

التربیة و التعلیم العالي و التكوین المهني.
االقتصاد و المالیة.

الصحة و النظافة و حمایة البیئة.
.7قانون الوالیة، ص.1
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االتصال و تكنولوجیات اإلعالم.
تهیئة اإلقلیم و النقل.

التعمیر و السكن.
حري و السیاحة.الري و الفالحة و الغابات و الصید الب

الشؤون االجتماعیة و الثقافیة و الشؤون الدینیة و األوقاف و الریاضة و 
الشباب.

التنمیة المحلیة، التجهیز و االستثمار و التشغیل.
و یمكنه أیضا تشكیل لجان خاصة لدراسة كل المسائل األخرى التي تهم 

1الوالیة".

مداولة یصادق علیها باألغلبیة و تشكل اللجان الدائمة أو الخاصة عن طریق 
المطلقة ألعضاء المجلس الشعبي الوالئي بناء على اقتراح من رئیسه أو 
األغلبیة المطلقة ألعضائه، حیث تعد كل لجنة نظامها الداخلي و تصادق 
علیه، یرأس كل لجنة عضو من المجلس منتخب من طرفها، تحل اللجنة 

الخاصة عند انتهاء مهامها.
خرى تدعى بلجان تحقیق بحیث أنها تنشأ بطلب من رئیس توجد لجان أ

) أعضاءه الممارسین و تنتخب عن طریق األغلبیة 1/3المجلس أو من ثلث (
المطلقة ألعضائه الحاضرین، إذ یتم تحدید الموضوع و اآلجال الممنوحة لها 
قصد إتمام مهمتها في المداولة التي أنشأتها، و یخطر رئیس المجلس بذلك 

و وزیر الداخلیة، كما تقدم السلطات المحلیة المساعدة لهذه اللجنة حتى الوالي
تتمكن من إتمام مهمتها و تقدم نتائج التحقیق للمجلس الشعبي الوالئي متبوعة 

بمناقشة.

.9- 8، ص.المرجع نفسه1
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و كل هذه اللجان یمكنها دعوة كل شخص من شأنه تقدیم معلومات مفیدة 
ألشغال اللجنة بحكم مؤهالته أو خبرته.

:المجلس الشعبي الوالئيصالحیات)3

فمن خالل اعتبار المجلس الشعبي الوالئي صانع السیاسة المحلیة إذن هو 
یتمتع بمجموعة من صالحیات تمكنه من أداء مهمته و اتخاذ القرارات في 

جمیع الشؤون التي تهم الوالیة و هذا في حدود ما نص علیه القانون.
یعالج المجلس الشعبي ":منه76لمادة في ا2012و مما جاء به قانون الوالیة 

الوالئي الشؤون التي تدخل ضمن صالحیاته عن طریق المداولة، و یتداول 
حول المواضیع التابعة الختصاصاته المخول إیاها بموجب القوانین و 
التنظیمات و كذا كل القضایا التي تهم الوالیة التي ترفع إلیه بناء على اقتراح 

و رئیسه أو الوالي".) أعضائه أ1/3ثلث (
و من مجاالت صنع السیاسة المحلیة تتمثل في االختصاصات التي یمارسها 
المجلس الشعبي الوالئي في إطار الصالحیات المخولة للوالیة بموجب القوانین 

من قانون 77و التنظیمات و یتداول علیها و هذا منصوص علیه في المادة 
1:، و هي كاآلتي2012الوالیة 

العمومیة و حمایة الطفولة و األشخاص ذوي االحتیاجات الصحة
الخاصة.

.السیاحة
.اإلعالم و االتصال
.التربیة و التعلیم العالي و التكوین
.الشباب و الریاضة و التشغیل

.15-14، ص. المرجع نفسه1
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.السكن و التعمیر و تهیئة إقلیم الوالیة
.الفالحة و الري و الغابات
.التجارة و األسعار و النقل
دیة و االقتصادیة.الهیاكل القاع
.التضامن ما بین البلدیات لفائدة البلدیات المحتاجة و التي یجب ترقیتها
.التراث الثقافي و المادي و غیر المادي و التاریخي
.حمایة البیئة
.التنمیة االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة
.ترقیة المؤهالت النوعیة المحلیة

كما أن المجلس یساهم في إعداد مخطط تهیئة إقلیم الوالیة و یراقب تطبیقه 
طبقا للقوانین و التنظیمات المعمول بها، و یقدم اآلراء التي تقتضیها القوانین و 
التنظیمات و االقتراحات و یبدي المالحظات في كل ما یخص شؤون الوالیة 

) یوما.   30(إلى الوزیر المختص و ذلك في أجل أقصاه ثالثون 
و یمكن حصر صالحیات المجلس في مجاالت صناعة السیاسة المحلیة فیما 

:یلي

و المنصوص یمارس المجلس الصالحیات التالیة:المجال االقتصادي)أ
، 88، 83، 82، 81، 80:في المواد2012علیها في قانون الوالیة 

89 ،90 ،91.1

 سط، و یعتمد هذا یعد المجلس مخططا للتنمیة على المدى المتو
المخطط كإطار للترقیة و العمل من أجل التنمیة االقتصادیة 

للوالیة و الذي یقوم بمناقشته و یبدي اقتراحات بشأنه.

.16-15، ص. المرجع نفسه1
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 ینشئ على مستوى كل والیة بنك معلومات یجمع كل الدراسات و
المعلومات و اإلحصائیات االقتصادیة و االجتماعیة و البیئیة 

المتعلقة بالوالیة.
دد المناطق الصناعیة التي سیتم إنشاؤها و یساهم في إعادة یح

تأهیل المناطق الصناعیة و مناطق النشاط في إطار البرامج 
الوطنیة إلعادة التأهیل و یبدي رأیه في ذلك.

.یسهل استفادة المتعاملین من العقار االقتصادي
.ع تمویل االستثمارات في الوالیة یسهل و یشّج
شاطات المؤسسات العمومیة المتواجدة بالوالیة یساهم في إنعاش ن

باتخاذ كل التدابیر الضروریة.
 یطوّر أعمال التعاون و التواصل بین المتعاملین االقتصادیین و

مؤسسات التكوین و البحث العلمي و اإلدارات المحلیة من أجل 
ترقیة اإلبداع في القطاعات االقتصادیة.

املین االقتصادیین قصد یعمل على ترقیة التشاور مع المتع
ضمان محیط مالئم لالستثمار.

 یبادر باألعمال المرتبطة بأشغال تهیئة و تصنیف و إعادة
تصنیف الطرق و المسالك الوالئیة و صیانتها و الحفاظ علیها.

 یبادر بكل عمل یرمي إلى تشجیع التنمیة الریفیة و ال سیما في
مجال الكهرباء و فك العزلة.

على 87، 86، 85، 84:تنص المواد التالیة:الفالحة و الريب) مجال
1:أن

.16، ص. المرجع نفسه1
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 یبادر المجلس و یضع حیز التنفیذ كل عمل في مجال حمایة و
توسیع و ترقیة األراضي الفالحیة و التهیئة و التجهیز الریفي.

.یشجع أعمال الوقایة من الكوارث و اآلفات الطبیعیة
ر الفیضانات و الجفاف.   یبادر بكل األعمال لمحاربة مخاط
 یتخذ كل اإلجراءات الرامیة إلى انجاز أشغال تهیئة و تطهیر و

تنقیة مجاري المیاه في حدود إقلیمه.
 یبادر المجلس باالتصال مع المصالح المعنیة بكل األعمال

الموجهة إلى تنمیة و حمایة األمالك الغابیة في مجال التشجیر 
و حمایة التربة و إصالحها.

ساهم المجلس باالتصال مع المصالح المعنیة في تطویر كل ی
أعمال الوقایة و مكافحة األوبئة في مجال الصحة الحیوانیة و 

النباتیة.
.یعمل على تنمیة الري المتوسط و الصغیر
 یساعد تقنیا و مالیا بلدیات الوالیة في مشاریع التزوید بالمیاه

استعمال المیاه التي تتجاوز الصالحة للشرب و التطهیر و إعادة 
اإلطار اإلقلیمي للبلدیات المعنیة.

و من االختصاصات المخولة للمجلس الشعبي الوالئي :المجال الماليج)
2012في هذا المجال یمكن استخالصها من خالل قانون الوالیة لسنة 

و ذلك في الفصل الثالث الذي یتناول التصویت على المیزانیة و 
في التابع للباب الخامس المتعلق بمالیة الوالیة و هي ممثلةضبطها 

1:حیث أنه169، 165، 162، 161المادة 

.25-24، ص. المرجع نفسه1
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 یصوت المجلس الشعبي الوالئي على مشروع میزانیة الوالیة
بالتوازن وجوبا، بابا بابا، و یقوم بتوزیع النفقات و اإلیرادات في 

شكل فصول و فصول فرعیة و مواد. 
أن یصوت على مشروع المیزانیة األولیة قبل یجب على المجلس

أكتوبر من السنة المالیة التي تسبق سنة تنفیذها، كما أنه 31
جوان من السنة 15یصوت كذلك على المیزانیة اإلضافیة قبل 

المالیة التي تطبق فیها.
 في حالة ظهور عجز في تنفیذ میزانیة الوالیة یجب على المجلس

المتصاص هذا العجز و ضمان التوازن اتخاذ التدابیر الالزمة
الصارم للمیزانیة اإلضافیة للسنة المالیة الموالیة، و إذا لم یتخذ 
المجلس التدابیر التصحیحیة الضروریة یتولى اتخاذها الوزیر 
المكلف بالداخلیة و الوزیر المكلف بالمالیة اللذین یمكنهما اإلذن 

ت مالیة.بامتصاص العجز على مدى سنتین أو عدة سنوا
یباشر المجلس الشعبي الوالئي مهام كثیرة :د) المجال االجتماعي و الثقافي

99.1، 98، 97، 96، 95، 94، 93:مذكورة من خالل المواد التالیة

 یشجع المجلس أو یساهم في برامج ترقیة التشغیل بالتشاور مع
البلدیات و المتعاملین االقتصادیین و ال سیما تجاه الشباب أو 

المناطق المراد ترقیتها.
 یتولى في ظل احترام المعاییر الوطنیة في مجال الصحة

العمومیة إنجاز تجهیزات الصحة التي تتجاوز إمكانیات البلدیات.
.یسهر على تطبیق تدابیر الوقایة الصحیة

.17-16، ص. المرجع نفسه1
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 یتخذ كل التدابیر لتشجیع إنشاء هیاكل مكلفة بمراقبة و حفظ
للجمهور و في المواد الصحة في المؤسسات المستقبلة 

االستهالكیة.
 یساهم باالتصال مع البلدیات في تنفیذ كل األعمال المتعلقة

بمخطط تنظیم اإلسعافات و الكوارث و اآلفات الطبیعیة و 
الوقایة من األوبئة و مكافحتها.

 یساهم المجلس بالتنسیق مع البلدیة في كل نشاط اجتماعي
:یهدف إلى ضمان

الوطني للتحكم في النمو الدیمغرافي.البرنامج تنفیذ
.حمایة األم و الطفل
.مساعدة الطفولة
.مساعدة المسنین واألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة
.مساعدة األشخاص في وضع صعب و المحتاجین
.التكفل بالمشردین و المختّلین عقلیا

 یساهم المجلس في إنشاء الهیاكل القاعدیة الثقافیة و الریاضیة و
الترفیهیة و الخاصة بالشباب و حمایة التراث التاریخي و الحفاظ 
علیه بالتشاور مع البلدیات و كل الهیئات األخرى المكلفة بترقیة 
هذه النشاطات أو الجمعیات التي تنشط في هذا المیدان، و یقد 
مساعدته و مساهمته في برامج النشاطات الریاضیة و الثقافیة و 

الخاصة بالشباب.
م في حمایة التراث الثقافي و الفني و التاریخي و الحفاظ یساه

علیه بمساهمة المصالح التقنیة المؤهلة و بالتنسیق مع البلدیات 
و كل هیئة و جمعیة معنیة.
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 یطور كل عمل یرمي إلى ترقیة التراث الثقافي و الفني و
التاریخي باالتصال مع المؤسسات و الجمعیات المعنیة و یقترح 

بیر الضروریة لتثمینه و الحفاظ علیه.كل التدا
 یسهر على حمایة القدرات السیاحیة للوالیة و تثمینها و یشجع

كل استثمار متعلق بذلك.

101.1و 100و هذا ما نصت علیة المادة:مجال السكنه)

.یمكن للمجلس المساهمة في إنجاز برامج السكن
العقاریة المبنیة یساهم في عملیات تجدید و إعادة تأهیل الحظیرة

و كذا الحفاظ على الطابع المعماري.
 و بالتنسیق مع البلدیات و المصالح التقنیة المعنیة یساهم في

برنامج القضاء على السكن الهش و غیر الصحي و محاربته.

.17، ص. المرجع نفسه1



:المبحث الثاني

األساسیة في صناعة السیاسة المحلیةالمراحل 
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المراحل األساسیة في صناعة السیاسة المحلیة.:المبحث الثاني

إن صنع السیاسات ال یتم عشوائیا بل یتخذ تسلسال منطقیا مبتدئا بفكرة و منتهیا بقرار 
:لمحلیة ما یليیعتمد الحقا، و من مراحل و خطوات صنع السیاسة ا

و معرفة مدى تطابقه مع أي دراسة توجهات واقعها الحالي:االستكشاف)1
اإلستراتیجیات الموضوعة.األهداف و

یعني تشخیص العلة في السیاسات الحالیة، و هي خطوة مهمة :التشخیص)2
تحدد حجم المشكلة و مدیات تأثیرها حالیا و الحقا.

إقرار الحاجة لوضع سیاسة معینة و لحقل من حقول العمل أي :الحاجة)3
1اإلیمان بوجود قضیة.

یقصد بها جمع المعلومات، البیانات، الحقائق و اآلراء و التي :بدء االنطالقة)4
تؤشر بدء انطالقة اإلدارة في تبریر الحاج للسیاسات لتمكینها من وضع 

التنبؤات الالزمة.
ع الحلول حالة بناء القاعدة األولى لوضع وهي وض:وضع المعالجات)5

السیاسات المستقبلیة، عرض البدائل الممكنة و المتاحة لسیاسة اإلدارة و تحلیل 
جمیع االحتماالت وفقا للظروف و المتغیرات الحالیة و المتوقعة و أیضا التنبؤ 

2بالنتائج المحتملة للسیاسات المقترحة.

مطلوبة من بین البدائل التي تم عرضها في اختیار سیاسة العمل ال:االختیار)6
الخطوة السابقة.

مناقشة السیاسات المختارة مع األفراد العملین في المنطقة أیا كان :المناقشات)7
مستواهم اإلداري باتجاه بلورة الرأي، الحصول على الموافقات، تجمیع اآلراء و 

)، 2010دار الحامد، :عمان(1، ط.مفاهیم حدیثة في سیاسات األعمال اإلداریةشوقي ناجي جواد،1
.135ص.

.136المرجع نفسه، ص.2
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مسببات تنفیذ المالحظات التي تبلورت بعد النقاش ما یساعد على ضمان 
السیاسات المختارة و التعاون على جعلها سیاسة عملیة.

وضع الصیاغة النهائیة للسیاسة أو السیاسات التي تم :اإلقرار و التنفیذ)8
اختیارها و مناقشتها لعرضها على الجهة المخولة بإصدار هذه السیاسة بشكلها 

1المكتوب و بعد اإلصدار توضع السیاسة موضع التنفیذ.

ال ینتهي أي عمل إداري بمجرد إصداره بشكل قرار أوامر یطلب من :متابعةال)9
اآلخرین تنفیذه، بل هذا األمر یتطلب المتابعة و الوقوف على النتائج الفعلیة 
المنبثقة عن الواقع بهدف قیاس مدیات مالئمتها في تحقیق األهداف المنشودة. 

قیة للسیاسات الموضوع موضع و هذه المرحلة تحدد المسارات العملیة و التطبی
2التنفیذ و التطبیق.

المكان نفسه.1
.137نفسه، ص.المرجع 2



:الفصل الثالث

تنفیذ السیاسة المحلیة
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تنفیذ السیاسة المحلیة.:الفصل الثالث

السیاسة المحلیة بمرحلة الصناعة أوال و ذلك عبر خطوات سبق و أن ذكرت تمر 
وصوال إلى مرحلة تنفیذ القرارات من قبل الهیئات المختصة بذلك، و التي یقصد بهذه 
المرحلة هي اتخاذ كل ما یلزم القیام به من أعمال بقصد تحقیق األهداف، أي ترجمة 

عد و مبادئ إلى خطط و برامج عمل محددة السیاسة بما تنطوي علیه من أهداف و قوا
ینتظر أن یترتب على تطبیقها أن تتحقق األهداف.

كما یمكن اإلشارة من خالل التربص الذي أجریته على مستوى الوالیة في 
المجلس الشعبي الوالئي أنه لمرحلة التنفیذ أیضا خطوات یجب إتباعها، بحیث تقوم بها 

من العمل التنفیذي عناصر لتحقیق هدف السیاسة و و التي یتضهیئاتها المختصة بها
هناك أنواع تنفیذ السیاسة المحلیة.

و كل ما ذكر سوف نتعرض إلیه في هذا الفصل من خالل المبحث األول 
الخاص بالهیئات المختصة بتنفیذ السیاسة المحلیة و المبحث الثاني الذي یخص 

خطوات تنفیذ السیاسة المحلیة.   



:المبحث األول

الهیئات المختصة بتنفیذ السیاسة المحلیة
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ل الهیئات المختصة بتنفیذ السیاسة المحلیة.:المبحث األوّ

هناك من یقوم بصنعها أي له في السیاسة المحلیةإن ما تحتویه الوالیة من فواعل
سلطة التقریر و أخرى مختصة بسلطة التنفیذ و هذه األخیرة هي شبیهة بالسلطة التنفیذیة 

وتتكون السلطة التنفیذیة على المستوى المحلي من مسئول تنفیذي 1على مستوى الدولة، 
المحلیین یقومون بتنفیذ یعاونه مجموعة من الموظفینأوّل ممثل في الوالي بحیث 

بحیث هم تحت إشرافه و سلطته ممثلة في اإلدارة التنفیذیة للوالیة.السیاسات المحلیة
:الـوالـي

یعتبر الوالي سلطة إداریة و سلطة سیاسیة في نفس الوقت، یشكل السلطة األساسیة 
"بمثابة القائد في الوالیة بحیث یمثلها في جمیع أعمال الحیاة المدنیة و اإلداریة، یعد 

قرارات بحیث یقوم بتنفیذ2اإلداري لها و حلقة االتصال بینها و بین السلطة المركزیة".
"المحور الرئیسي للحیاة المحلیة أو فأصبحالمجلس الشعبي الوالئي و مداوالتالحكومة 

3لنشاط الجماعات المحلیة".

التعیین و انتهاء المهام:

المتعلق 1990-07-25المؤرخ في 25-90طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 
"ینعقد االختصاص بتعیین بالتعیین في الوظائف العلیا في اإلدارة المحلیة، 

إلى رئیس الجمهوریة بموجب مرسوم رئاسي یتخذ في مجلس الوزراء الوالي 
4بناء على اقتراح من وزیر الداخلیة".

دار النهضة العربیة، :(القاهرةدراسة في المفاهیم العلمیة و حاالت دراسیة :اإلدارة المحلیةبدران محمد، 1
.157ص.، )1986

.78، ص.الرشادة اإلداریة و دورها في تنمیة اإلدارة المحلیةحسین فریجة، 2
.82)، ص.2008الجزائر، :(دار الفجرسوسیولوجیةاإلدارة الجزائریة مقاربة عبد الحمید قرفي، 3

30:10.4على الساعة 2012جوان 16:یوم http://fadaok.ahlamontada.com/t84-topic

http://fadaok.ahlamontada.com/t84-topic
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أما بالنسبة النتهاء مهامه فهي تتم طبقا لقاعدة توازي األشكال بموجب 
مرسوم رئاسي و باإلجراءات نفسها المتبعة لدى تعیینه.

الصالحیات:

تصاص، حیث یحوز على سلطات بصفته یتمتع الوالي باالزدواجیة في االخ
1هیئة تنفیذیة للمجلس الشعبي الوالئي و أخرى باعتباره ممثال للدولة.

:سلطات الوالي بصفته هیئة تنفیذیة)أ

:بهذه الصفة یقوم الوالي بممارسة الصالحیات التالیة

الصالحیات اإلداریة و المالیة للوالي:

یقوم الوالي بمهام إداریة بحیث تقع على عاتقه مهمة تنفیذ 
القرارات التي تسفر عنها مداوالت المجلس الشعبي الوالئي و 

-12من قانون الوالیة رقم 102هذا ما نصت علیه المادة 
21الموافق 1433ربیع األول عام 28المؤرخ في 07

مجلس على نشر مداوالت الالواليیسهر"2012فبرایر سنة 
كما یقوم بتقدیم تقریر دوري حول 2الشعبي الوالئي وتنفیذها"،

تنفیذ المداوالت و متابعة اآلراء و المقترحات التي أبداها 
المجلس الشعبي الوالئي و یطلعه سنویا على نشاط مصالح 
الدولة في الوالیة و األشغال التي قام بها كما یسهر على 

یة.إشهار مداوالت المجلس الشعبي للوال
و یقوم الوالي أیضا بعملیة التنسیق بین المصالح اإلداریة 
للوالیة و حسن سیرها و تنشیط أعمالها و یقوم بمراقبة 

http://fadaok.ahlamontada.com/t84-topic1.30:10على الساعة 2012جوان 16:یوم

.18، ص.2012فبرایر سنة 21الموافق 1433ربیع األول عام 28المؤرخ في 07-12قانون الوالیة رقم 2

http://fadaok.ahlamontada.com/t84-topic
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المؤسسات العمومیة التي تخضع لوصایته و یشرف على 
اإلدارة العامة للوالیة.

:ـأما فیما یتعلق بالمهام المالیة للوالي یقوم ب
ع التقني للمیزانیة وتحضیرها، نقل إعداد المشرو 

من باب فرعي إلى و االعتمادات المالیة من مادة ألخرى 
باب آخر، وفي حالة االستعجال یمكنه فعل ذلك لكن شرط 
اطالع المجلس الشعبي الوالئي على ذلك اإلجراء في أول 
دورة یعقدها المجلس وال یحق للوالي أن ینقل اعتمادات 
مقیدة على وجه التخصیص في المیزانیة، بحیث من خالل 

هذا الشأن تقول هذه المهام یعد الوالي اآلمر بالصرف وفي 
"یعد الوالي أنه 2012من قانون الوالیة 107المادة 

مشروع المیزانیة ویتولى تنفیذها بعد مصادقة المجلس 
1اآلمر بصرفها".و الشعبي الوالئي علیها وه

الصالحیات الداخلة في نطاق الرقابة اإلداریة للوالي:

ة یقوم الوالي بسلطة ممارسة الرقابة والوصایة اإلداری
على الجماعات المحلیة والمؤسسات والهیئات العمومیة، 
كما أنه یسهر على التنظیم الهیكلي ألجهزة الوالیة و
مراقبة نشاطه باستمرار، وینسق بین المصالح اإلداریة 

الوزارات المعنیة إذ یرسل تقاریر التابعة للوزارات و
دوریة، بحیث یتضمن التقریر المسائل و سنویة أمفصلة و 

تعلقة بكل موضوع هام خاص بالنشاط السیاسي أو الم

المكان نفسه.1
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اإلداري أو االقتصادي أو االجتماعي أو الوضع األمني 
للوالیة، كما یحق للوالي تكلیف مفتشین تحت سلطته و 
مراقبته لقیام بعملیات التفتیش عند مالحظة بعض 
المخالفات الخطیرة أو عندما یتعلق األمر بأوضاع 

.خطیرة على مستوى الوالیة
كما یقوم الوالي بتقدیم تقري سنوي إلى الوزراء المختصین 
یوضح فیهم عمل رؤساء المصالح ومساعدیهم اإلداریین 
حیث یقّیم أعمال القادة اإلداریین و مدى صالحیاتهم ألداء 

المهام الموكلة إلیهم على مستوى الوالیة. 
:سلطات الوالي بصفته ممثال للدولةب) 

الوالي ممثل الدولة "2012قانون الوالیة من 110نصت المادة 
هو بهذا یسهر على على مستوى الوالیة و هو مفوض الحكومة" ف

تطبیق سیاسة الدولة على مستوى الوالیة و تنفیذ تعلیمات الحكومة 
التي یتلقاها من الوزراء و مراقبة مصالح الدولة المكلفة بمختلف 

فلم یخضعها النشاطات، حیث استثنى المشرع بعض القطاعات
و 2012من قانون الوالیة 111لرقابة الوالي و ذلك في المادة 

1:هي

 العمل التربوي و التنظیم في مجال التربیة و التكوین و
التعلیم العالي و البحث العلمي.

.وعاء الضرائب و تحصیلها
.الرقابة المالیة

.19-18المرجع نفسه، ص.1
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.إدارة الجمارك
.مفتشیة العمل
.مفتشیة الوظیفة العمومیة
 المصالح التي یتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبیعته او

خصوصیته إقلیم الوالیة.
كما یجوز له التقاضي باعتباره ممثال لوالیته إذ یمارس 
اختصاصات تتعلق بالضبط اإلداري و القضائي على 

مستوى الوالیة.
االختصاصات في الضبط اإلداري:

لى األفراد حق اإلدارة فرض قیود ع"یقصد بالضبط اإلداري 
فتحد من حریاتهم العامة بقصد حمایة النظام العام، و یهدف 
النظام العام إلى المحافظة على سالمة المجتمع و صیانته، 

1فهو یهدف إلى الصحة العامة و األمن العام".

إذ یقصد بالمحافظة على األمن العام تمكین اإلدارة من اتخاذ 
االطمئنان على نفسه و اإلجراءات التي تمكن الفرد من 

ماله، و ذلك من خالل منع المظاهرات و النشاطات و 
األفعال الضارة و منع الجرائم حفاظا على مجال الحریات 

الفردیة للمواطنین.
أما غرض الصحة العامة یعني به اتخاذ اإلجراءات و 
التدابیر للمحافظة على صحة األفراد بواسطة منع تعریض 

و القیام ببعض النشاطات التي تساعد المأكوالت للتلوّث، 

.80ص.، فریجة، مرجع سابق1
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منع انتشار األمراض و األوبئة، كما أنه یمكن لإلدارة من 
المحافظة على السكینة العامة بمنع المتشردین و المتسولین 
من مضایقة األفراد و منع استعمال مكبرات الصوت التي 
تؤذي الناس بضجیجها و منع استعمال الحفالت دون 

تراخیص.
اف أخرى للضبط اإلداري تتمثل في المحافظة و یوجد أهد

على جمال المدینة و الطرقات العامة بمنع لصق و توزیع 
اإلعالنات التي تشوه منظر المدینة و ذلك بتحدید أماكن 
للصقها خاصة أثناء الحملة االنتخابیة، و عملیة الضبط 
اإلداري تقوم بها هیئات عامة أو بولیس عام حیث یقومون 

الي عن جمیع المسائل المتعلقة بالنظام العام.بإخبار الو 
االختصاصات في الضبط القضائي:

"تحري الجرائم بعد وقوعها و :إلىیهدف الضبط القضائي 
البحث عن مرتكبیها و جمع االستدالالت الالزمة للتحقیق و 
منع طمس آثار الجریمة و المحافظة على آثارها من أجل 

حاكمة الجاني و توقیع الجزاء القیام بالتحقیق تمهیدا لم
فبهذا یعمل على الحفاظ على األمن العام 1المناسب علیه".

و السكینة العامة.
و یعتر الوالي من رجال الضبط القضائي بممارسة المهمة 
في نطاق شروط معینة نص علیها المشرع الجزائري في 

.82المرجع نفسه، ص.1
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قانون اإلجراءات الجنائیة تحت عنوان سلطات الوالة في 
شرطة القضائیة.مجال ال

:اإلدارة التنفیذیة للوالیة

تتكون اإلدارة التنفیذیة من المجلس التنفیذي المسئول عن تنفیذ قرارات الحكومة و 
المجلس الشعبي الوالئي.

تشكیل اإلدارة التنفیذیة للوالیة:

تتشكل اإلدارة التنفیذیة للوالیة من مدیري و مصالح الدولة في الوالیة و 
المصالح تحت السلطة السلمیة للوالي، ویقوم بمساعدة الوالي توضع هذه

سكرتیرا عاما یسمى بالكاتب العام للوالیة.
و یسهر الوالي على التنسیق بین المصالح اإلداریة التابعة لوالیته مع إحاطة 
أعضاء اإلدارة التنفیذیة للوالیة بصفة منتظمة بالتوجیهات العامة للحكومة 

مهامهم و یطلعهم خالل اجتماعاته بكل ما یخص في كل ما یتعلق ب
النشاطات المتعلقة بالوالیة مع إحاطة أیضا الجهات اإلداریة المختصة بكافة 
المراسالت اإلداریة التي تدور بینه و بین األجهزة المركزیة، حیث یّطلع على 
التقاریر الدوریة التي ترسلها المدیریات التابعة لوالیته لألجهزة المركزیة

المعنیة و یتم هذا كله من أجل تحقیق التنمیة داخل الوالیة و األمن و 
المحافظة على حریات المواطنین. 

اختصاصات اإلدارة التنفیذیة للوالیة:

:یتم تقسیم اختصاصات مصالح اإلدارة التنفیذیة للوالیة كما یلي

:االختصاصات التنفیذیة)أ

قرارات الحكومة و مداوالت إن اإلدارة في الوالیة تقوم بتنفیذ 
المجلس الشعبي الوالئي.
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تنفیذ قرارات الحكومة:

تقوم اإلدارة في الوالیة في نطاق القوانین و تحت 
سلطة الوالي بتنفیذ جمیع التوجیهات الصادرة من 
الحكومة الخاصة بمیادین الترقیة االقتصادیة و 
االجتماعیة، كما أنها تنفذ المخططات الوطنیة و 

توجیهات العامة المتعلقة بحریة تنقل المواطنین و ال
المحافظة على صحتهم و أمنهم و سالمتهم و 

:بالتنمیة الوطنیة هذا من خالل

 القیام بانجاز كل ما یتعلق بأعمال التنمیة و
عملیة التنسیق نحو تنفیذ قرارات الحكومة 

الصادرة بهذا الشأن.
 وضع سیاسة تنمویة محلیة من قبل إدارة

الوالیة إلنجاز األعمال االقتصادیة و اإلداریة 
للمساهمة في التنمیة الوطنیة.

 االتصال بكافة الجهات المختصة و
الجماعات المحلیة التابعة لها و األجهزة 
اإلداریة للدولة و كافة المرافق االقتصادیة و 
جمع المعلومات و االقتراحات التي تساهم في 

بالوالیة من وضع خطة تنمیة شاملة للخروج 
المشاكل و العزلة التي تعاني منها في میادین 

المواصالت و الخدمات و المرافق العامة.
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 جمع المعلومات و التقاریر الهامة الذي یتعین
على اإلدارة التنفیذیة للوالیة أن تحیط الوالي 

الداخلة بجمیع الموضوعات و المسائل الهامة 
الدراسات في نطاق اختصاصهم كالتقاریر و 

ات الضروریة و دراسة المیزانیة و اإلحصائی
كیفیة صرفها و تمویلها.و 
 لإلدارة التنفیذیة للوالیة سلطة الفصل في

الموضوعات اإلداریة التي یمارسها رؤساء 
اریة للدولة على مستوى الوالیة المصالح اإلد

هذا تحت سلطة الوالي.و 
تنفیذ مداوالت المجلس الشعبي الوالئي:

یصدر الوالي قرارات من خالل تطبیق المداوالت التي 
تم إصدارها من طرف المجلس الشعبي الوالئي، كما أنه 
یعلم المجلس بنشاطات الوالیة عن طریق تقدیم تقاریر 
المتعلقة بمدى تنفیذ تلك المداوالت وكذا تقدیم تقریر 

سنوي للمجلس یتضمن مصالح الدولة في الوالیة. 
:ة اإلداریةاختصاصات الرقاب)ب

عن طریق القوانین واللوائح تقوم اإلدارة التنفیذیة للوالیة
التعلیمات الصادرة من الحكومة بممارسة الرقابة اإلداریة و 

من خالل الجماعات المحلیة أي البلدیات والمؤسسات 
والهیئات العمومیة بشأن ما تمارسه من أعمال في حدود 

صالح اإلداریةالوالیة كما أنها تقوم بمراقبة الم



45

التي تخضع لها ونشاط الشركات الوطنیة القائمة في 
إطار الوالیة.



:المبحث الثاني

خطوات تنفیذ السیاسة المحلیة
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خطوات تنفیذ السیاسة المحلیة.:المبحث الثاني

:إن لهذه العملیة ثالث مراحل أساسیة تتمثل في

یتم فیها إرساء القواعد األساسیة للسیاسة و ترویج :مرحلة التقدیم)1
مفهومها الصحیح النظري و العملي.

یبدأ فیها تنفیذ السیاسة بعد وضع التصمیم :مرحلة النمو و التعدیل)2
المناسب لها و مراقبة سیر خطة العمل و بحث مشكالتها و إجراء 

المراجعة الالزمة.
فعندما تستقر السیاسة و تصبح ممارسة نقول أنها بلغت :مرحلة النضوج)3

مرحلة النضوج.
:و للعمل التنفیذي عناصر تنحصر في

مة في العملیة اإلداریة و هو یعني یمثل مكانة متقد:التخطیط)1
التدبیر لمواجهة المستقبل بخطط منظمة سلفا لتحقیق أهداف 

محددة.
1"التنبؤ بالمستقبل".:عن التخطیطفایول كما یقول 

أن تتضمن مبادئ أساسیة تؤدي إلى یراعى في صیاغة الخطط 
نجاحها مرونة الخطة، واقعیتها، شمولیتها، توقیتها، الزامیتها و 

وحدتها.
و التخطیط هو محاولة عقالنیة الختیار أفضل البدائل لتحقیق 
الهدف المحدد، یشمل السیاسات و األهداف، اإلجراءات، 
االعتبارات التنظیمیة و الناتج المادي و وسائل الرقابة على األداء 

الوظیفي.

.88)، ص.2003دار أسامة، :(عمان1، ط.مبادئ السیاسة العامةوصال نجیب العزاوي، 1
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الوظیفة المكملة لوظیفة التخطیط، یحدد الهیكل أو هو:التنظیم)2
ذي تتشكل و تنسق فیه الجهود المشتركة الهادفة لتحقیق اإلطار ال

الخطط المرسومة بكفاءة عالیة و اقتدار.
تحدید الجهود البشریة لتحقیق األهداف المقررة و ":بالتنظیمیقصد

تنفیذ السیاسات المرسومة بكفاءة و أقل تكلفة ممكنة و في أسرع 
1وقت ممكن".

تكمن في أنه یترجم األهداف من حالتها الفكریة إلى وللتنظیم أهمیة
الحالة التطبیقیة التي یقوم بصیاغتها القادة كسمات یتمیز بها التنظیم.

مجموعة معقدة من األعمال اإلداریة تهدف إلى شغل :التوظیف)3
الوظائف التي یتكون منها الهیكل التنظیمي أو الوظیفي بأشخاص 

خبراتهم العملیة و مهاراتهم اإلنتاجیة مع تتالءم خلفیاتهم العلمیة و
ما یتطلبه حسن القیام بهذه الوظائف.

أي تحقیق العمل الجماعي، وحدة العمل و التصرف في :التنسیق)4
اتجاه واحد هادف محدد ومتفق علیه.

العمل المكرس لتحقیق مدى تطابق العملیات مع األهداف :الرقابة)5
والغایات التي سبق تحدیدها.

والرقابة یعني بها التحقق من سیر عملیات تنفیذ السیاسة المحلیة 
وفقا لمقررات الخطة المرسومة وفي حدود التعلیمات والقواعد 
الموضوعیة وذلك بقصد اكتشاف األخطاء وتصحیحها وتفادي 

تكرارها. 
2ذ السیاسات توفر التمویل الالزم.یتطلب تنفی:التمویل)6

.90المرجع نفسه، ص.1
.94المرجع نفسه، ص.2
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النقد، و هو قرار سیاسي بمقدار المال و هو یعني علم و فن إدارة 
العام، كما تعتبر المیزانیة وسیلة لتحقیق أهداف المجتمع تتمثل في 
أرقام تظهر في بدایة كل سنة معبرة عن اتجاهات ذلك المجتمع في 

التطور الذي بلغه و األهداف التي یسعى إلى تحقیقها.
الوالئي وصلت إلى أن و من خالل ما قمت به من تربص في المجلس الشعبي 

خطوات تنفیذ السیاسة المحلیة تكون ابتداء من اقتراحات للمشاریع من طرف البلدیات 
حیث یتداولون علیها في المجلس الشعبي الوالئي و 1و الجمعیات على مستوى الوالیة

تتم المصادقة علیها، وصوال بذلك إلى المرحلة األخیرة التي یتم تنفیذها على مستوى 
و هي المدیریات التنفیذیة للوالیة كمدیریة الصحة، السكن، الثقافة 2عات المختلفةالقطا

... الخ. 
و لتنفیذ السیاسة المحلیة أنواع تكون حسب نوع النشاط الموجه لكل المدیریات 

على حدى.
كمدیریة الصحة مهمتها توسیع و تقریب المستشفیات للمواطنین، مدیریة :أمثلة

ة توفیر الهیاكل الریاضیة و القاعات المتخصصة و تمویل الجمعیات الشبیبة و الریاض
الریاضیة باألموال لترقیة الریاضة... و كذا مدیریة الري التي تقوم باستخراج المیاه 

3الصالحة للشرب و المحافظة على المیاه الجوفیة.

عضو المجلس الشعبي الوالئي.1
رئیس المجلس الشعبي الوالئي.2
المرجع نفسه.3
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عالقة السیاسة المحلیة بالسیاسة العامة.:الفصل الرابع

إن العالقة بین الحكومة المركزیة و الوحدات المحلیة و الرقابة على المحلیات 
تختلف من دولة ألخرى تبعا ألنظمتها السیاسیة و أحوالها و ظروفها االجتماعیة و 

االقتصادیة. 
فبدأ االهتمام بنظام اإلدارة المحلیة في الجزائر منذ بدایة االستقالل حیث عمل 

التخلص من بقایا االستعمار و آثاره. كما عمل على زیادة عددها النظام الجزائري على 
كي تستطیع مقاومة التقدم االقتصادي و العمراني و مسایرة و مواكبة العصر.

وتعني اإلدارة المحلیة توزیع الوظیفة اإلداریة و بعض المهام االجتماعیة، 
ة المنتخبة عبر األقالیم كما االقتصادیة، الثقافیة بین السلطة المركزیة و الهیئات المحلی

أنها تمارس ما یؤول إلیها من اختصاص بصفة مستقلة طبقا لما یحدده القانون فقط، و 
هي ظهرت كحل لمسألة الدیمقراطیة في الدولة و تجسید مبدأ حكم المواطنین أنفسهم 

في الشؤون المحلیة. 
ؤدي أعمالها بذاتها، إذ یعتبر استقالل الهیئات المحلیة منح قدر من الحریة لكي ت

و هو من أهم األسس التي یقوم علیها نظام اإلدارة المحلیة و هو لیس منحة من 
نما أصیل مصدره القانون لكن لیس مطلق بل نسبي و ذلك حیث  ٕ السلطة المركزیة وا

أنها تمارس اختصاصاتها تحت إشراف اإلدارة المركزیة أي تخضع للرقابة.
نه یجب أن یتحقق و وسیلة فبواسطته یتحقق وجود كما یعتبر االستقالل هدف أل

الهیئة المحلیة.
و یتحقق استقالل الهیئة المحلیة بتفتیت و توزیع سلطات و امتیازات الوظیفة 
اإلداریة في الدولة بین السلطات المركزیة و السلطات الالمركزیة، و ذلك بتشكیل إدارة 

قوم بإدارة المصالح المحلیة اإلقلیمیة أو محلیة مستقلة عن السلطات اإلداریة المركزیة لت
المصلحیة، یتحقق االستقالل اإلداري بوجود نظام قانوني یتمثل في منحها الشخصیة 
المعنویة وسلطة البث النهائي في اتخاذ القرارات المتصلة بالمصالح المحلیة، و كذا 

قراطیة اإلدارة.ویجسد مبدأ دیمةباالنتخاب ألنه یحقق استقالل أعضاء الهیئة المحلی



و للحدیث عن استقالل الوحدات اإلداریة المحلیة و عن االنتخاب كأساس لذلك 
ال ینبغي فهم بأن تعمل هذه الوحدات بعیدة عن أعین السلطات المركزیة في الدولة، 
بل ینبغي اإلشارة إلى أن الدولة تبقى الشخص المعنوي الرئیسي صاحب السلطة العلیا 

لوطني كله.في نطاق اإلقلیم ا
فمهما تنوعت وحدات اإلدارة المحلیة و تمتعت باالستقالل فال بد لها أن تعمل 
في إطار السیاسة العامة للدولة و طبقا لقوانینها و تنظیماتها باعتبارها أجهزة مشاركة 

في جزء من النشاط اإلداري و التنفیذي للدولة.
سه من خالل معرفة حجم و كل ما ذكر عن استقالل الهیئات المحلیة یمكن قیا

تدخل السلطة المركزیة في عملها عن طریق ما یسمى بالرقابة اإلداریة.
و هذا ما سنتطرق إلى الحدیث عنه في المبحث األول الذي یتناول رقابة 

الحكومة المركزیة على الوحدات المحلیة.



:األولالمبحث 

رقابة الحكومة المركزیة على الوحدات المحلیة
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رقابة الحكومة المركزیة على الوحدات المحلیة.:المبحث األول

إن المركزیة تتمثل في حصر الوظیفة اإلداریة و تركیزها في ید هیئة أو سلطة 
المركزیة تتولى القیام بجمیع التصرفات اإلداریة و واحدة، بحیث السلطة أو الحكومة 

أداء جمیع المرافق العامة و ذلك من خالل تركیز سلطة البث النهائي في جمیع 
الشؤون الداخلیة لإلدارة بما في ذلك االختصاص الفني و سلطة إصدار القرارات و 

یة واحدة لكن بهذا األسلوب لوحده یصعب على هیئة إدار 1سلطة تعیین الموظفین،
لوحدها تقوم بإدارة جمیع مرافق الدولة بصورة فعالة هذا األمر الذي اقتضى على 
اعتماد معظم دول العالم على الالمركزیة و المتمثلة في اإلدارة المحلیة التي هي 
مستقلة عن اإلدارة المركزیة إال أنها تمارس اختصاصاتها تحت إشراف اإلدارة المركزیة 

بین السیاسة المحلیة و السیاسة العامة تتمثل في الرقابة اإلداریة و منه فإن العالقة
ألن رغم استقاللها فهي تظل جزء ال یتجزأ من الدولة و امتدادا لها و المشرع منحها 
اختصاصات متعددة لذا أخضعها للرقابة لیكفل عدم إساءة استعمال االختصاصات أو 

التقصیر في ممارستها.
سة الرقابة الحكومیة على الوحدات المحلیة یعرض وحدة و عدم االعتراف بممار 

و نسیج الدولة االجتماعي و السیاسي لمخاطر كثیرة تمس بطابعها الدستوري و لهذا 
جرى العمل في مختلف الدول على أن رقابة الحكومة المركزیة على الوحدات المحلیة 

تضیق أو تتسع حسب ظروف كل دولة. 
مجموع السلطات المحدودة و التي یخولها القانون ":و تعرف الرقابة على أنها

لجهة معینة على أشخاص و أعمال الهیئات المحلیة بقصد تحقیق و حمایة المصلحة 
حیث هناك ما یطلق على الرقابة اإلداریة اسم الوصایة اإلداریة و التي هناك 2العامة".

تفرقة بین المصطلحین، فالوصایة اإلداریة هي استثناء على أصل عام هو استقالل 

)،2002عمان، دار الثقافة و دار العلمیة الدولیة للنشر و التوزیع، (1، ط.اإلداريالقانون نواف كنعان، 1
.144ص.

، 6، ع.االجتهاد القضائي"نظام الرقابة اإلداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر،" عبد الحلیم بن مشري، 2
.117ص.
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و توجد بنص صریح عكس الرقابة اإلداریة ال تحتاج إلى نص 1الهیئات الالمركزیة،
ون في نص خاص و ذلك لتقییدها فقط. خاص فهي تمارس بقوة القانون، یمكن أن تك

و الوصایة اإلداریة ال یمكن أن تمنح فیها السلطة المركزیة حق توجیه أوامر و 
تعلیمات ملزمة إلى الهیئات الالمركزیة ألن هذا ال یتفق مع استقالل الهیئات 
الالمركزیة، أما الرقابة اإلداریة تقوم على سلطة الرئیس اإلداري بإصدار األوامر و
واجب الطاعة من قبل المرؤوسین، حیث عدم التنفیذ لذلك تكون هناك عقوبة تأدیبیة.

الوسیلة التي تملكها الدولة للمحافظة على وحدتها، و ال و الرقابة اإلداریة هي "
یجب أن تكون الرقابة على الهیئات المحلیة شدیدة بالقدر الذي یجرد المجالس المحلیة 

و الرقابة اإلداریة هي رقابة داخلیة 2م مقومات وجودها".من استقاللها الذي یعد أه
بالمقارنة مع الرقابة السیاسیة و البرلمانیة و القضائیة التي تعتبر خارجیة بالنسبة 

كما أنها تعد رقابة ذاتیة ألنها تمارس من طرف أجهزة إداریة على أجهزة 3لإلدارة،
تضمن كل أركان القرار اإلداري بدایة إداریة و بواسطة قرارات إداریة یشترط فیها أن ت

من ركن السبب، االختصاص، المحل، الشكل و اإلجراءات وصوال إلى ركن الهدف أو 
الغایة.  

:وللرقابة اإلداریة مجموعة من األهداف یمكن أن نجملها فیما یلي

ضمان الحفاظ على وحدة الدولة الدستوریة و السیاسیة و الوطنیة من )1
نها من قبل الهیئات اإلداریة الالمركزیة خاصة اإلقلیمیة منها، و مخاطر الخروج ع

تعریض بذلك الدولة إلى االنهیار و التهدیم.
ضمان الحفاظ على إقامة و تحقیق التوازن و التوفیق بین المصلحة العامة )2

الوطنیة و بین المصالح العامة الجهویة و المحلیة.

.168نواف، مرجع سابق، ص.1
قسنطینة، (المحلیة في ظل نظام التعددیة السیاسیة في التشریع الجزائريالمجالس الشعبیة مزیاني فریدة، 2

.43ص.)،2005جامعة منتوري، 
.117بن مشري، مرجع سابق، ص.3
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التدخل للمساعدة عند عجز تحقیق التعاون و التكامل و ذلك من خالل)3
السلطات اإلداریة الالمركزیة عن مهمة االضطالع بتقدیم الخدمات الالزمة إلشباع 

الحاجات العامة المحلیة.
تحقیق مستوى معین من األداء من قبل الهیئات الالمركزیة اإلداریة و أیضا )4

دارة المحلیة.من تطبیق و إتباع أنسب و أحسن الوسائل في أداء عملیات و أنشطة اإل
حمایة المواطنین من تعسف السلطات العامة على المستوى المحلي.)5

:مبررات الرقابة اإلداریة

أهدافها و وسائلها و ویحدد نطاقها و، تمتاز الرقابة اإلداریة بأنها رقابة مشروعیة
إجراءاتها السلطات اإلداریة المختصة بمباشرتها بواسطة التشریعات و القوانین المنشئة 
و المنظمة للهیئات الالمركزیة اإلقلیمیة و المرفقیة، فبذلك تهدف إلى احترام مبدأ 
المشروعیة الذي تلتزم به الهیئات المحلیة في جمیع أعمالها إذ یجب علیها احترام 
القانون و االلتزام بقاعدة التخصص. یجب أن تكون الرقابة في حدود القانون و تتحدد 

رئیس الجمهوریة و الوزراء كل في حدود اختصاص وزارته سلطات الرقابة اإلداریة في "
فال یجوز على الحكومة المركزیة أن تستعمل وسائل و امتیازات غیر تلك 1.و الوالة"

یجب علیها أن تستخدم وسائل الرقابة اإلداریة من أجل تحقیق المقررة في القوانین، كما
أهداف الرقابة.

:یترتب على الرقابة اإلداریة عدة نتائج منها

عدم التوسع في تفسیر النص القانوني المنظم للرقابة اإلداریة.)1
ال یحق للحكومة المركزیة التدخل في شؤون الهیئات المحلیة.)2
أن تحل محل الوحدات المحلیة في القیام ال یجوز للحكومة المركزیة)3

بأعمالها إّال إذا نص القانون على ذلك، و ال یجوز لها أن تعدل في 

.44مزیاني، مرجع سابق، ص.1
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القرارات الصادرة عن الهیئات المحلیة وقت التصدیق علیها، فلها أن 
تصادق أو ال تصادق علیها دون التعدیل فیها.

المحلیة المختصة تسري القرارات و العقود اإلداریة الصادرة عن الوحدات)4
من تاریخ صدورها ال من تاریخ التصدیق علیها من قبل الحكومة 

المركزیة.
و تهدف الرقابة اإلداریة أیضا إلى حمایة المصلحة العامة التي تتمثل في 

مصلحة الدولة و مصلحة الهیئات المحلیة و مصلحة كافة المواطنین.
 الرقابة اإلداریة، ففي ظل تعد حمایة مصلحة الدولة السبب األساسي لوجود

اإلدارة المحلیة توجد أشخاص معنویة محلیة متعددة إلى جانب شخصیة الدولة و هذا 
بإمكانه أن یهدد وحدة الدولة لذا وجدت الرقابة اإلداریة لحمایتها، و تقتضي مصلحة 

ات الدولة من الناحیة اإلداریة وجود الرقابة اإلداریة لضمان حسن إدارة و تسییر الهیئ
المحلیة و لمنع تغلیب المصالح المحلیة على المصالح الوطنیة، أما من الناحیة المالیة 
تستلزم مصلحة الدولة وجود الرقابة على الهیئات المحلیة التي تزودها الدولة باإلعانات 

المالیة. 
 إن مصلحة الهیئات المحلیة التي تهدف الرقابة إلى حمایتها تكمن في

مواجهة ممثلیها في حالة إهمالهم أو عجزهم عن حمایة مصالح و أموال الهیئة المحلیة 
أو في حالة انحرافهم عن أداء مهامهم وفقا لنصوص القانون، فوجدت الرقابة من أجل 

لمحلیة من االستبداد و الهیمنة التي حمایة مصلحة الهیئات المحلیة و مجالسها ا
تفرضها الحكومة المركزیة. 

 و من الهدف الذي تسعى لتحقیقه الرقابة أیضا حمایة مصلحة المواطنین من
سوء التسییر أو إهمال الهیئات المحلیة أو عدم التزام الحیدة و الحذر و اتجاهها نحو 

التعسف و االستبداد بحقوق و حریات المواطنین.
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:ئص الرقابة اإلداریةخصا

:تتمثل خصائص الرقابة في

:الرقابة ذات الطبیعة اإلداریة)1

الرقابة جهة إداریة مختصة و بناء من تلقاء نفسها أو بناء على تباشر 
طلب من ذوي الشأن، تحدث بقرارات إداریة و تخضع القرارات الصادرة 

أو دعوى عنها لرقابة القضاء اإلداري عن طریق دعوى اإللغاء
التعویض.

:رقابة استثنائیة)2

تعتبر الرقابة اإلداریة رقابة استثنائیة و ضیقة تباشر في حدود القانون 
ألن الهیئات المحلیة مستقلة عن الحكومة المركزیة بمنحها الشخصیة 

المعنویة و سلطة اتخاذ القرارات في حدود اختصاصاتها.
:خارجیةرقابة)1

بین شخصین معنویین مستقلین هما الحكومة الرقابة اإلداریة تكون 
1المركزیة و الشخص اإلداري المحلي الخاضع للرقابة.

:نطاق الرقابة اإلداریة

تكون الهیئة المحلیة مسئولة عن القرارات التي تصدرها و تمت المصادقة علیها، 
ع لكن یمكن تقریر مسؤولیة سلطة الرقابة إذا جاوزت النطاق المرسوم لها حیث وض

المشرع تحت تصرف الهیئات المحلیة وسائل قانونیة للدفاع عن نفسها ضد تجاوز 
سلطة الرقابة لصالحیاتها، إذ منح لها حق الطعن في القرارات الصادرة عن سلطة 

الرقابة إداریا أو قضائیا.

.47المرجع نفسه، ص.1
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الطعن اإلداري:

أن تقدم الطعن (التظلم) إلى الرئیس اإلداري لسلطة یجوز للهیئة المحلیة
الرقابة التي أصدرت القرار المطعون فیه و تطلب منه إلغاء أو تعدیل 

1القرار أو توجیه أمر للمرؤوس ألجل اتخاذ موقف معین.

الطعن القضائي:

یحق لممثلي الهیئات المحلیة طلب إلغاء القرارات الصادرة عن السلطة 
إذا كانت مخالفة للقانون عن طریق الطعن باإللغاء أمام جهة المركزیة 

القضاء اإلداري، یحق لهم أیضا رفع دعوى التعویض أو دعوى المسؤولیة 
عن األضرار التي تسببها القرارات الصادرة عن جهة الرقابة.

:الرقابة اإلداریة على اإلدارة المحلیة في الجزائر

رسها الحكومة المركزیة على الوحدات المحلیة المتمثلة إن الرقابة اإلداریة التي تما
الرقابة :من خالل بحثي كدراسة حالة الوالیة تأخذ صور عدیدة یمكن حصرها في

على المجلس الشعبي الوالئي (كهیئة)،الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الوالئي، 
الرقابة على األعمال.

:الئي (كهیئة)الرقابة على المجلس الشعبي الو :أوّال

یخول للسلطة المركزیة حل 44في مادته 1969كان قانون الوالیة سنة 
المجلس أو توقیفه أو تعطیله لمدة ال تتجاوز شهرا، بینما ال یخول قانون الوالیة الحالي 

فحدد المشرع 2للسلطة المركزیة توقیف المجلس الشعبي الوالئي، یسمح له فقط بحله.
من قانون الوالیة 48االت التي یحل فیها المجلس وفقا للمادة على سبیل الحصر الح

:و هي2012

.53المرجع نفسه، ص.1
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.في حالة خرق أحكام دستوریة
.في حالة إلغاء انتخاب جمیع األعضاء
.في حالة استقالة جماعیة ألعضاء المجلس الشعبي الوالئي
 عندما یكون اإلبقاء على المجلس مصدرا الختالالت خطیرة تم

طبیعته المساس بمصالح المواطنین و طمأنینتهم.إثباتها أو من 
.عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من األغلبیة المطلقة
.في حالة اندماج بلدیات أو ضمها أو تجزئتها
 في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس

1المنتخب.

:وسیلة حل المجلس

عدم إساءة استعمالها من أحاط المشرع ممارسة هذه السلطة بضمانات تكفل
خالل تحدید حاالت الحل و المدة الزمنیة إلعادة التشكیل، واشتراط تسبیب القرارات 

لحل المجلس الشعبي الوالئي.
فیحل المجلس بموجب مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقریر من وزیر 

الداخلیة.
:مباشرة االختصاصات بعد الحل

یشترط القانون في حالة حل المجلس ضرورة إجراء انتخابات جدیدة حرصا على 
استقرار األوضاع، فیحدد تاریخ تجدید أو انتخاب المجلس في المنطقة المعنیة بمرسوم 
یصدر في مجلس الوزراء منعا لتسیب األمور و إهمال المصالح المحلیة خالل الفترة 

تنصیب المجلس الجدید، وتنتهي الفترة الواقعة بین صدور مرسوم حل المجلس و 

.11-10، ص.2012فبرایر سنة 21الموافق 1433ربیع األول عام 28مؤرخ في 07-12قانون الوالیة رقم 1
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االنتخابیة للمجلس المنتخب الجدید عند انتهاء الفترة الباقیة و إجراء التجدید العام 
1للمجالس الشعبیة الوالئیة.

:الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الوالئي:ثانیا

اشرها لكون جمیع أعضاء المجلس الشعبي الوالئي منتخبون فالرقابة التي تب
السلطة المركزیة على األعضاء تتمثل في رقابة اإلقالة، اإلیقاف و اإلقصاء و ذلك 

بموجب مداولة من المجلس الشعبي الوالئي.
:اإلقـالـة)1

یقصى بقوة القانون، ":على أن2012من قانون الوالیة 44المادة تنص 
دم كل منتخب بالمجلس الشعبي الوالئي یثبت أنه یوجد تحت طائلة ع

القابلیة لالنتخاب أو في حالة تناف منصوص علیها قانونا، و یقر المجلس 
الشعبي الوالئي ذلك بموجب مداولة، ویثبت الوزیر المكلف بالداخلیة هذا 
اإلقصاء بموجب قرار، ویمكن أن یكون قرار الوزیر المكلف بالداخلیة 

التنافي المتضمن إقصاء احد األعضاء بسبب عدم القابلیة لالنتخاب أو 
2محل طعن أمام مجلس الدولة".

یتم إبعاد العضو عن المجلس بسبب عدم توافره على شروط االنتخاب أو 
أنه یباشر وظیفة ال تسمح له بالترشح لعضویة المجلس الشعبي الوالئي، 
فإذا توافرت حالة من الحاالت السابقة أعتبر العضو مستقیال بحكم القانون. 

:اإلیـقـاف)2

یمكن أن یوقف ":على2012من قانون الوالیة 45المادة تنص 
بموجب مداولة للمجلس الشعبي الوالئي، كل منتخب یكون محل متابعة

.279مزیاني، مرجع سابق، ص.1
.10، ص.2012قانون الوالیة 2
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قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لها صلة بالمال العام أو ألسباب مخلة 
بالشرف وال تمكنه من متابعة عهدته االنتخابیة بصفة صحیحة، یعلن 

معلل من الوزیر المكلف بالداخلیة إلى غایة صدور التوقیف بموجب قرار 
الحكم النهائي من الجهة القضائیة المختصة، وفي حالة صدور حكم قضائي 

یتم 1نهائي بالبراءة یستأنف المنتخب تلقائیا وفوریا ممارسة مهامه االنتخابیة".
ولصحة قرار التوقیف یشترط أن یقوم 2توقیفه بموجب مداولة من المجلس.

3:األركان التالیةعلى 

سبب توقیف العضو المنتخب بالمجلس الشعبي :من حیث السبب)أ
هي دة قد یوجد فیها ذلك العضو أال و الوالئي یرجع إلى حالة قانونیة وحی

حمایة ه بممارسة مهامه قانونیا ضمانا و المتابعة الجزائیة التي ال تسمح ل
له كممثل لإلرادة الشعبیة.

یعود إعالن قرار توقیف العضو إلى وزیر :من حیث االختصاص)ب
الداخلیة.

محل قرار التوقیف في تعطیل ممارسة یتمثل موضوع و :من حیث المحل)ج
العضو المنتخب بالمجلس الشعبي الوالئي وتعلیقها لفترة معینة ومحدودة 
بحیث تبدأ من تاریخ صدور قرار التوقیف الصادر من وزیر الداخلیة إلى 

النهائي من الجهة القضائیة الجنائیة المختصة.تاریخ القرار 
من طرف مصالح تتبع اإلجراءات:من حیث الشكل و اإلجراءات)د

الوالیة و الجهات القضائیة كما أن قرار التوقیف یجب أن یفرغ في قرار 
وزاري مكتوب.

.10، ص.2012الوالیة قانون 1
.280مزیاني، مرجع سابق، ص.2
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إلى الحفاظ على نزاهة و یسعى قرار التوقیف:من حیث الهدف)ه
.مصداقیة التمثیل الشعبي

:اإلقـصـاء)3

اإلقصاء إجراء خطیر لذا حصره المشرع في حالة واحدة لمّا یتعرض 
و هو یعني إسقاط العضویة 1العضو إلدانة جزائیة من المحكمة المختصة.

عن العضو المنتخب بالمجلس، فكل منتخب تعرض إلدانة جزائیة تسلبه 
االستخالف و أهلیة االنتخاب یقصى نهائیا من المجلس و تطبق أحكام 

یقصى بقوة القانون "2012من قانون الوالیة 46ذلك ما نصت علیه المادة 
من المجلس الشعبي الوالئي كل منتخب كان محل إدانة جزائیة نهائیة لها 
عالقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم قابلیة لالنتخاب، و یقر المجلس 

اء بموجب قرار من الشعبي الوالئي ذلك بموجب مداولة، و یثبت هذا اإلقص
2الوزیر المكلف بالداخلیة".

:الرقابة على األعمال:ثالثا

تمارس على أعمال و تصرفات و مداوالت المجلس الشعبي الوالئي عدة صور 
من الرقابة من قبل وزارة الداخلیة حیث تقوم بإقرار أو إلغاء أعمال المجلس و استثناء 

الحلول محله في أداء مهامه. 
:التصدیق)1

رقابة التصدیق تباشرها السلطة المركزیة على أعمال المجلس الشعبي 
الوالئي، و هناك التصدیق الصریح و هو عندما تفصح سلطة الرقابة عن 
إرادتها بحیث هناك بعض المداوالت یشترط لنفاذها الموافقة و التصدیق 

الحسابات الصریح من طرف السلطة المختصة وتكون متعلقة بالمیزانیات و

.280مزیاني، مرجع سابق، ص.1
.10، ص.2012قانون الوالیة 2
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أو بإنشاء و إحداث مصالح و مرافق عمومیة والئیة أو بأي موضوع آخر 
تنص أحكام التشریع المعمول على ضرورة التصدیق الصریح. و یوجد 
التصدیق الضمني فیه تعتبر مداوالت المجلس نافذة فور نشرها أو تبلیغها 

ل أجل ال إلى المعنیین من طرف الوالي الذي یجب علیه أن یقوم بذلك خال
یوما.15یتعدى 

و للتصدیق أهمیة تتمثل في أنه یسبق تنفیذ قرارات المجلس لتالفي 
ما ینتج عن تنفیذ القرارات غیر المشروعة، وهو وسیلة وقائیة و عالجیة 
تمكن السلطة المركزیة من حمایة المواطنین و الهیئات المحلیة من تنفیذ 

ن الهدف من التصدیق مراقبة قرارات القرارات المخالفة للقانون أو المعیبة أل
الهیئات المحلیة و التأكد من مدى مشروعیتها.

:اإللـغـاء)2

هو إجراء تنهي به سلطة الرقابة آثار قرار صادر عن الهیئة 
الالمركزیة ألنه یخالف قاعدة قانونیة، و یجب أن یستند اإللغاء إلى نص 

استقرار األوضاع القانونیة.قانوني و یكون خالل المدة المحددة لضمان 
ینعقد االختصاص بإلغاء مداوالت المجلس الشعبي الوالئي إلى وزیر 

الداخلیة بموجب قرار مسبب لبطالنها بطالنا مطلقا أو بطالنا نسبیا.
تعتبر مداوالت المجلس باطلة بطالنا مطلقا :البطالن المطلق)أ

:ألسباب هي

باطلة و تكون مداوالت المجلس:عدم االختصاص
غیر قانونیة إذا كانت خارجة عن اختصاصاته و 

صالحیاته من حیث النطاق اإلقلیمي أو الموضوعي.
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لضمان تجسید مبدأ سیادة القانون :مخالفة للقانون
تعتبر مداوالت المجلس باطلة إذا كانت مخالفة للتشریع 

أي الدستور، القانون و التنظیم.
كانت المداوالت إذا:مخالفة الشكل و اإلجراءات

مخالفة لألشكال و اإلجراءات و قواعد تسییر المجلس 
الشعبي الوالئي التي حددها قانون الوالیة تعتبر باطلة 

بطالنا مطلقا و ال یترتب عنها أي أثر قانوني.
و لوزیر الداخلیة أن یبطل المداوالت التي تخرق القانون 

ارجة و التنظیمات و المداوالت التي تناولت مسألة خ
عن اختصاصات المجلس و المداوالت التي تمت خارج 

االجتماعات القانونیة.
2012من قانون الوالیة 56نصت المادة :البطالن النسبي)ب

ال یمكن رئیس المجلس الشعبي الوالئي أو أي ":على ما یلي
عضو في المجلس یكون في وضعیة تعارض مصالحه مع 

أو أزواجهم أو أصولهم أو مصالح الوالیة، بأسمائهم الشخصیة
فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكالء، حضور المداولة التي 
تعالج هذا الموضوع. و في حالة المخالفة تكون هذه المداولة 
باطلة. و یلزم كل عضو مجلس شعبي والئي، یكون في 
وضعیة تعارض مصالح، بالتصریح بذلك لرئیس المجلس 

ا یكون رئیس المجلس الشعبي الشعبي الوالئي. و في حالة م
الوالئي في وضعیة تعارض مصالح متعلقة به، یجب علیه 

1التصریح بذلك للمجلس الشعبي الوالئي".

.12، ص.2012قانون الوالیة 1
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) 15یمكن أن یثیر الوالي بطالن المداولة خالل الخمسة عشر (
یوما التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الوالئي التي اتخذت 

منتخب أو مكلف بالضریبة في خاللها المداولة، و یكون لكل 
الوالیة و له المصلحة في ذلك حق المطالبة بإلغاء المداوالت 

) یوما بعد إلصاق المداولة و هذا 15خالل أجل خمسة عشر (
، حیث أن هذا الطلب 2012من قانون الوالیة 57حسب المادة 

یرسل برسالة موصى علیها إلى الوالي مقابل وصل استالم، و 
والي دعوى أمام المحكمة اإلداریة قصد اإلقرار الذي یرفع ال

.56ببطالن المداوالت التي اتخذت خرقا ألحكام المادة 



:المبحث الثاني

التحدیات المواجهة للسیاسة المحلیة
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التحدیات المواجهة للسیاسة المحلیة.:المبحث الثاني

لیقرر الدیمقراطیة 1989بعد تبني الجزائر التعددیة السیاسیة، و مجيء دستور 
المحلیة من خالل التأكید على مبدأ التعددیة الحزبیة و الالمركزیة اإلداریة و االنتخاب 
التعددي لتمثیل اإلرادة الشعبیة على المستوى المحلي، فتح المجال لمشاركة المواطنین 

و تقاسم السلطات بین الجهاز المركزي و السلطات المحلیة في تسییر شؤون العامة 
في اتخاذ القرار و تنفیذ السیاسات و تماشیا مع اإلصالحات السیاسیة و اإلداریة صدر 

لیحدد مسارا جدیدا في التنظیم اإلداري المحلي الجزائري من 09/1990قانون الوالیة 
ة التعددیة، تدعیم مشاركة المواطن خالل توسع التمثیل داخل المجالس المحلیة المنتخب

المحلي و حضوره في اجتماعات و مداوالت المجالس و تعدد مهام و صالحیات و 
اختصاصات المجالس المنتخبة في كثیر من المجاالت، كما و أن تم إلغاء أحكام 

1990أفریل سنة 7الموافق 1410رمضان عام 12المؤرخ في 09-90القانون رقم 

الیة و نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة المتعلق بالو 
21الموافق 1433ربیع األول عام 28الدیمقراطیة الشعبیة المحرر بالجزائر في 

.2012فیفري سنة 
لكن كل هذا و الواقع یثبت أن نظام اإلدارة المحلیة في الجزائر یواجه مجموعة 

و ذلك في عدة جوانب مما یؤثر على أداء من الصعوبات و المشاكل و التحدیات
دورها الخدماتي و التنموي.
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:و تتمثل التحدیات في

:التحدیات السیاسیة)أ

السیاسة في البیئة المحلیة من خالل ضعف مظاهر المشاركة
انخفاض في درجة اإلقبال على التصویت في االنتخابات 
المحلیة، انخفاض مساهمات قوى المجتمع المدني المحلي في 

اتخاذ القرارات، إشاعة الدیمقراطیة.
 الصراع الحزبي داخل المجالس المنتخبة ما أدى لتعطیل

االجتماعات و المداوالت (سحب المشاریع التنمویة و تجمید 
الثقة، عدم المصادقة على المداوالت،...).

 التعددیة داخل المجالس الشعبیة المنتخبة شكلیة متحزبة و
مضرة بمصلحة المواطنین المحلیین.

 ربط ترشح المواطنین للمجالس المنتخبة المحلیة في إطار
ة األحزاب السیاسة وعدم وضع هذه األخیرة معاییر موضوعی

لالنتقاء والترشیح ما أفرز قیادة غیر مؤهلة تتحكم فیها عوامل 
تقلیدیة كالعروشیة على حساب المصلحة العامة.

 ،ضعف أداء األحزاب و قیامها بدورها في التنشئة و التجنید
تقدیم البرامج على المستوى المحلي لتحقیق التنمیة المحلیة.

:التحدیات اإلداریة)ب

جهزة التي تمارس الرقابة اإلداریة و المالیة و تتمثل في تعدد األ
على عمل المجالس المحلیة بالرغم من تمتعها بشخصیة معنویة 
و استقالل مالي و إداري، و هذا ما ذكر في المبحث األول 
بخصوص الرقابة التي تمارسها السلطة المركزیة على الوحدات 

المحلیة.
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:التحدیات المالیةج)

لمحلیة من محدودیة الموارد المالیة الذاتیة و تعاني المجالس ا
في التحصیل الجبائي، ظاهرة التهرب الضریبي و العجز 

المدیونیة و كثرة النفقات المحلیة، هذا العجز المالي سببه أن 
المسئولین المحلیین ال یهتمون بالمدفوعات على حساب تقویة 

اإلیرادات.
تحدیات الفساد وغیاب معاییر تقییم أداء رؤساء وأعضاء المجالس )د

: المنتخبة

 یالحظ غیاب معاییر یتم على أساسها تقییم أداء اإلدارة المحلیة
مثل عالقة المجلس بالمواطنین، كیفیة التصرف في حالة 

تناسب أهداف البرامج مع ىاألزمات، االنجازات الكمیة، مد
ا تفشي ظاهرة الفساد اإلداري والرشوة االنجازات، یضاف إلیه

..الخ وكل هذا یؤثر .والصفقات غیر القانونیة وغیاب الشفافیة،
.على األداء المحلي للتنمیة

الموارد البشریة واألسالیب العصریة في التسییر:اتتحدیه)
 التسییر (اإلدارةتفتقر اإلدارة المحلیة إلى األسالیب العصریة في

.وغیاب الكفاءة المهنیة والتأهیل لدى الكوادر) االلكترونیة

و للتصدي و مواجهة هذه التحدیات و المشكالت ال بد من وضع إستراتیجیة
إلصالح اإلدارة المحلیة من أجل النهوض بكفاءة و فعالیة لتواكب التطورات و 
المستجدات و التأثیرات العالمیة من مجاالت العولمة و الخصخصة و ثورة المعلومات 
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و التكنولوجیا و االتصاالت و بذلك یمكن اقتراح مجموعة من اإلصالحات في المجال 
1لي.التشریعي، اإلداري، السیاسي و الما

:اإلصالح التشریعي)1

 إدخال تعدیالت دستوریة في مجال اإلدارة المحلیة بما یتفق و
متطلبات المرحلة بحیث یخصص فصل في الدستور خاص 
بالسلطات المحلیة یمنح المزید من السلطات و الصالحیات 
لإلدارة المحلیة و یفصل بین االختصاصات المركزیة و المحلیة 

یر و المراقبة و المداولة.و التفریق بین التسی
 تعدیل قانون الوالیة بما و یتماشى و المتغیرات المحلیة و تفعیل

النصوص القانونیة و ترجمتها إلى المیدان العملي. 
 ضمان استقاللیة المجالس الوالئیة و تحدید االختصاصات و

2الحد من تدخل الجهات المركزیة.

:اإلصالح اإلداري)2

 بین السلطات الوالئي و بین اإلدارة و احترام مبدأ الفصل
المجالس المنتخبة.

 ضرورة االهتمام بالعنصر البشري في اإلدارة المحلیة عن
ارات المحلیة و تنمیة طریق تدعیم التأطیر و تأهیل اإلط

تدریبها على أسالیب التسییر العصریة و توفیر مهاراتها و 

:في الموقع اإللكترونيإصالح اإلدارة المحلیة في الجزائر الواقع و االتجاهات المستقبلیة، ناجي عبد النور، 1

http://etudiantdz.net/vb/archive/index.php/t-70864.htmlعلى الساعة 2011دیسمبر 28:یوم
13:16.
عضو المجلس الشعبي الوالئي.2

http://etudiantdz.net/vb/archive/index.php/t-70864.html
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المحلیة الحوافز المادیة و المعنویة حتى تصبح اإلدارة 
جاذبة ألصحاب الكفاءات و الخبرة.

.توفیر المعلومات للمواطنین المحلیین و بیانات التنمیة
 ترقیة التعاون و التنسیق و العالقات بین الوالیات في میدان

االستثمار و التنمیة و العمل اإلداري.
 إعادة تنظیم الهیاكل و مصالح الوالیة و ترقیة المؤسسة المحلیة

المؤسسة العصریة القادرة على تقدیم الخدمات إلى مستوى
بسرعة و كفاءة.

:اإلصالح السیاسي)3

 تعزیز المشاركة السیاسیة المحلیة عن طریق تهیئة السبل و
اآللیات المناسبة للمواطنین المحلیین كأفراد و جماعات من أجل 
المساهمة في عملیات صنع القرار عن حضور االجتماعات و 

مع المواطنین و فتح النقاش حول القضایا تنظیم اللقاءات 
المحلیة.

 تفعیل دور األحزاب حتى تقوم بدورها في التعبئة و التنشئة و
التجنید و تقدیم البرامج و السیاسات المحلیة و تشجیع العمل 

األهلي.
 تعبئة األفراد و الجماعات في حقل التنمیة المحلیة و خلق

مواطنین على المشاركة و الوعي الوالئي المحلي و ذلك بحث ال
التعریف بمشاكل الوالیة.

:اإلصالح المالي)4

 حل إشكالیة التمویل و الذي یعتبر الشرط األساسي لنجاح
الوالیات في أداء أدوارها.
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 إشراك القطاع الخاص في القیام ببعض المهام عن طریق
1الكراء و االمتیاز.

ات عامة تثمین ممتلكات الوالیة (األسواق، المالعب، خدم
لتوفیر مصادر جدیدة للتمویل).

ناجي، مرجع سابق. 1



خـاتـمـة
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:ةـمـاتـالخ

من خالل إن اإلدارة المحلیة الزم البشریة منذ أقدم العصور و حتى اآلن و ذلك 
القرى التي كانت ناشئة قبل أن تنشأ الدولة و یتبلور مفهومها في الوقت الحاضر، إذ 
كانت تجتمع تلك القرى اجتماع أفرادها إلدارة شؤونهم و حل مشاكلهم و هذا تطبیق 

على الدیمقراطیة بین أفراد المجتمع.
اریة، كما أنه و نظام اإلدارة المحلیة نظام متحرر من الناحیة السیاسیة و اإلد

یضمن الحریات و یتفق مع المبدأ الدیمقراطي الذي یكون فیه مشاركة المواطنین أو 
ممثلیهم في أمورهم و ذلك مع وجود المجلس المحلي الذي یحقق لهم أكبر قسط من 
الحریة و الرفاهیة االقتصادیة و التقدم االجتماعي و السیاسي من خالل اتخاذ للقرار 

انشغاالت المواطن المحلي.المطابق لمطالب و
ومما تم تناوله في موضوع المذكرة صنع السیاسة المحلیة وتنفیذها والذي تم 
تطبیقه على مستوى الوالیة كدراسة حالة، یمكن االستخالص إلى أن السیاسة المحلیة 
هي سیاسة تتم فیها دراسة القضایا والمشاكل التي تخص المجتمع المحلي، وهي مبنیة 

التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة و الثقافیة...، إذ تقوم بتحسین الظروف المعیشیة على 
للمواطن بتوفیر له من غذاء و صحة و سكن و ملبس ...

و بالتطرق إلى السیاسة المحلیة الجزائریة نجد أنها مرت بعدة مراحل تاریخیة، 
لمستعمر التي تركت فكانت مؤسسات اإلدارة المحلیة في فترة االستعمار تحت خدمة ا

آثار وخیمة في اإلدارة الجزائریة بعدما أخذت الجزائر استقاللها هذا ما جعلها تخطو 
أولى خطواتها و قراراتها بالتنظیم اإلداري و اإلقلیمي ألنه كان من الضروري التكفل 
السریع بإعادة بعث حیاة اجتماعیة أساء إلیها االحتالل، فقامت ببناء مؤسسات جدیدة 

دولة الجزائریة تساهم في مشاریع التنمیة الوطنیة و الذي تم من خاللها إنشاء قانون لل
و إنشاء الهیئات التابعة لها، فكان في الفترة األولى من 1969ماي 25الوالیة في 

ناالستقالل تطبیق لنظام الحزب الواحد بعدها تم االنتقال إلى التعددیة الحزبیة تعبیرا ع
لیة و الذي كان یعاد من فترة ألخرى تقسیم الوالیات إلى أن أصبح الدیمقراطیة المح
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والیة كما و أنه تم فتح المجال لمشاركة المواطنین في 48عدد الوالیات ما علیه اآلن 
حل مشاكلهم و تقاسم السلطات بین السلطة المركزیة و الوحدات المحلیة في صنع 

ر في صنع السیاسة المحلیة للمجلس السیاسة و تنفیذها إذ توكل سلطة اتخاذ القرا
الشعبي الوالئي الذي له صالحیات في جمیع الشؤون التي تهم الوالیة خاصة منها 
التخطیط و التهیئة العمرانیة، الفالحة و الري، تجهیزات التربیة و التكوین المهني، 

هیئة السكن و النشاط االجتماعي، و التي تنفذ هذه القرارات من طرف الوالي فهو یعد
تنفیذیة للمجلس من خالل تنفیذ مداوالت المجلس، تقدیم التقاریر عند كل دورة، إعداد 
مشروع المیزانیة و التولي تنفیذها بعد مصادقة المجلس، كما أنه یقدم أمام المجلس 

بیانا سنویا حول نشاطات الوالیة المتبوع بمناقشة هذا من خالل تمثیله للوالیة.
لة فهو مفوض الحكومة حیث ینشط و ینسق و یراقب أما بصفته ممثل للدو 

المصالح غیر الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الوالیة.
فهو یسهر على حمایة حقوق المواطنین و حریاتهم، و على تنفیذ القوانین و 

التنظیمات و احترام رموز الدولة وشعاراتها على إقلیم الوالیة.
لى المحافظة على النظام و األمن و السالمة و السكینة فالوالي مسئول ع

العمومیة، وضع تدابیر الدفاع و الحمایة التي ال تكتسي طابع عسكري و تنفیذها.
یسهر على إعداد مخططات تنظیم اإلسعافات في الوالیة و تحیینها و تنفیذها مع 

میزانیة الدولة حفظ أرشیف الدولة، الوالیة و البلدیات، و هو اآلمر بالصرف في 
للتجهیز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمیة الوالیة. 

و للتنفیذ خطوات یمر بها تبدأ من اقتراح للمشروع و الذي یتداول علیه في 
المجلس و یتم المصادقة علیه و ینفذ على مستوى القطاعات المختلفة.

اإلدارة المحلیة تصنع من طرف و هنا یمكن القول بأن السیاسة الصادرة من 
المجلس الشعبي الوالئي و لیس من الحكومة المركزیة، و توجد هیئة تنفیذیة ممثلة في 
الوالي و هو المسئول األول في تنفیذ السیاسة المحلیة كما و أن توجد اإلدارة التنفیذیة 

دوائر و للوالیة و هي تحت سلطة الوالي المتكونة من المدراء لكل قطاع، رؤساء ال
رؤساء البلدیات الذین هم أیضا معنیین بالتنفیذ.
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هناك عالقة تربط السیاسة المحلیة بالسیاسة العامة المتمثلة في الرقابة، هذا ما 
یؤدي بنا إلى القول أنه مهما كان االستقالل الذي تتمتع به الهیئات المحلیة عن 

یذه ألنه لیس هناك استقالل تام الوحدات المركزیة ال یسهل من مهمة اتخاذ القرار و تنف
فدائما یوجد تدخل من السلطة المركزیة في الشؤون المحلیة من خالل بعض القرارات 
التي تصدرها للهیئات المحلیة هذا ما یعرقل التنمیة المحلیة ألنها لیست على علم بما 

و یجري و یحدث على المستوى المحلي، فاإلدارة المحلیة هي األدرى منها بمصالح 
مطالب و انشغاالت مواطنها المحلي أكثر من السلطة المركزیة.

فزیادة عن التدخل في القرارات توجد الرقابة التي تمارسها الحكومة المركزیة على 
الوحدات المحلیة هي التي تقلل من استقاللیتها هذا ما یدخل اإلدارة المحلیة في مشاكل 

سیاسیة و إداریة و مالیة...:منها
لص من هذه المشاكل یمكن اقتراح بعض الحلول أهمها یجب أن تكون و للتخ

هناك استقاللیة لقرارات الوالیة في تنمیتها وذلك حسب احتیاجات المواطنین و قدرات 
الوالیة و إمكانیاتها هذا من خالل منح المزید من الصالحیات للسلطة المحلیة على 

أرض الواقع و هذا عند القول بأن المستوى العملي ألنه ما هو نظري لیس مطبق على
السیاسة المحلیة تصنع من طرف المجلس الوالئي فقط  فلما نأتي في التطبیق نرى 
عكس ذلك  فیوجد دائما تدخل من الحكومة المركزیة في قرارات السلطة المحلیة في 

كثیر من المجاالت.  
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