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حقق ألى الذي وھبني كل ما أملك حتى إتمام ھذا البحث إعز وجل على منھ وعونھ. ليأحمد اهللا 

لى من كان یدفعني قدما نحو ألمامإلھ امالھ،

المبتغى إلى التي وھبت فلذة كبدھا كل العطاء و الحنان ،إلى التي صبرت على كل شيء لنیل

یق ،تتبعتني خطوة بخطوة رعتني حق العنایة و كانت سندا لي في الشدائد ،وكانت دعواھا بالتوف

في وجھي نبع الحنان أمي أعز مالك في القلب لى من ارتحت كلما تذكرت ابتسامتھا في عملي إ

لیھا أھدي ھذا العمل المتواضع إلى أخوتي و ،إالدارینخیر فيجزاھا اهللا عني كل و العین 

الذي كلما "إنزرانعادل أخواتي الذین تقاسموا معي عبئ الحیاة كما أھذي ھذا العمل لألستاذ "

تلجأتظلمت الطریق أمامي 

.كي أنار لإلیھ 



اس لم یشكر اهللا" صدق رسول اهللا صلى من لم یشكر النقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم :"

ال اهللا لھ إن ال إونشھد أاهللا علیھ وسلم الحمد لإللھ على إحسانھ و الشكر لھ وتوفیقھ و امتنانھ

وحده ال شریك لھ  تعظیما لشأنھ و نشھد أن سیدنا و نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم بعد شكر 

و الشكر إلى الوالدین الكریمین اللذان أعانوني اهللا سبحانھ و تعالى على توفیقھ أتقدم بجزیر 

كما إكمال الدراسة الجامعیة والبحث و في مسیرة العلم والنجاحالستمرارشجعوني على 

"التي لم عادل إنزرانأتوجھ بالشكر الجزیر إلى شرفني بإشرافھ إلى على مذكرة بحثي ألستاذ "

كبیر علي، و لتوجیھاتھ العلمیة التي ال تقدر تكفي حروف ھذه المذكرة لي إیفائھ حقھ بالصبر ال

بثمن ، و الذي ساھم بكل كبیر باستكمال ھذا العمل، 

و ترداه"ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي و على والدي و أن أعمل صالحا 

ادخلني برحمتك في عبادك الصالحین ".





مقدمة

مقدمة

والتي تعني توزیع ،الجزائريإلداريسالیب المتبعة في التنظیم حد أأةلإلداریةالالمركزیتعتبر 

خبة التي تباشر مھامھا المنتإلداریةفي الدولة والھیئات بین السلطات المركزیة إلداریةالوظیفة 

ا و صالحیتھا تنازل الدولة و ابتعادھا عن مھامھيال تعنةفالالمركزی،تحت الرقابة ھده السلطة

بل ھدف منھا ھو السماح بالتركیز على مسؤولیاتھا و التكفل بأكثر قوة على مستوى المحلى 

یاتھا  الى ھیئات اداریة وعلیھ تقوم الدولة بتحویل بعض من صالحبمھامھا و سیادتھا الوطنیة .

و الغرض منھا ھو تقریب المواطن ،ه الھیئات مستقلة عنھا قانونا) تكون ھذإلقلیمیة(الجماعات 

قلیم من إال یتجزأفالجماعات المحلیة جزء بطریقة سریعة وتسھیل توصیل احتیاجاتھ إلدارةمن 

قلیمیا فھي تعبیر جغرافي محدد إألداري للدولة ،للتنظیم ألساسیةو تعتبر من الھیئات ،الدولة

مركزیة  تعد ضحت الالو بالتالي أ،1رة عن الدولةتجمع سكاني محدد عددیا ووحدة اداریة مصغ

ھي وسیلة لتحقیق التنمیة ام  توزیع الوظیفة بین السلطة المركزیة و المحلیة بلمجرد  نظ

وقد خصھا المشرع ،2ة والبلدیة في الجزائر في كل من الوالیإلقلیمیةتتمثل الجماعات .المحلیة

و )12(و قانون الوالیة11-10بھا من خالل تشریع فانون البلدیة الجزائري بقوانین خاصة 

.م و الصالحیات المنوطة بھا بموجبعمال وتجسید مختلف المھاالقانوني في أألساسیعتبران 

1 Alain dépression et Yves André fau décentralisation et développement n0 80
،1996دیسمبر 07المؤرخ في 834- 96الصادر بموجب الرئاسي رقم1995من الدستور 15راجع المادة -2

—02ممعدل بموجب قانون رق1996،،دیسمبر 8الصادر في 76ج العدد،.ج، ر.،ج،نص تعدیل الدستوربإصداریتعلق  2معدل و متمم بموجب القانون رقم ,فأریل14الصادر في 25عدد،ج،ج ،. ر،ج 2002فریل6المؤرخ في 03
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مقدمة

مادامت لكذو ،بھدف تفعیل التنمیة المحلیةالتأسیسیینالعدید من القوانین خاصة قانونھما 

و علیھ ،تیارھما مكان الممارسة حق المواطنة وحق الشعب في المشاركة الشؤون العمومیةباخ

دارة المرافق كما أسند لھا المشرع مھنة إ،جتماعیةوااقتصادیة،داریةعدیدة إوكلت لھا مھامأ

.المحلیة للنھوض بمشاریع التنمیة على مستوى المحلي 

داریة ، التي تعد ھیئة إو ھي الوالیةالالمركزیةةإلداریوسنتناول في بحثنا وحدة من وحداث 

-12رقم من قانون الوالیة ألولىو التي عرفتھا المادة ،قلیم الدولة تتربع على إ نھا جماعة بأ07

المحلیة إلدارةا ھي تجسد لي نظام، إذالماليستقاللمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة و القلیإ

رارات الخاصة بتسییر شؤونھا على مستوى امتداداتھا بالجزائر ولھا الحق في اتخاد الق

،ه الجماعة المحلیة ھو التكفل بالمصالح و الشؤون المحلیةو الغایة من إنشاء ھذ،الجغرافي

نشاء ھیئات لھا تتولى تسییر تلك المصالح و حقیق التنمیة المحلیة وعلیھ وجب إوتإلفرادھا

:  "المتعلق بالوالیة12-07من القانونالثانیة ة ما نصت علیة المادكذلنھا المختلفة و شؤو

."و الواليةالوالئیالمجلس الشعبي :للوالیة ھیئتان

ي یتم لدیمقراطیة على مستوى الوالیة الذصورة من صور اةالوالئییمثل المجلس الشعبي 

ذ إ،ا فھو یشارك الشعب في تسییر المرافق العمومیةانتخابھ من طرف المواطنین وعلى ھذ

دارة شؤون الوالیة مجلس منتخب و ھو عبارة عن ھیئة مداولة تتشكل من یشرف على إ

من قبل سكان الوالیة من بین مجموعة من المترشحین ختیارھماتم بین خمجموعة منت

الوالئیةو علیھ یتشكل المجلس الشعبي ،ال حرارو المترشحین أال حزابالمقترحین من قبل 

،جتماعیةا،قتصادیةاھم صالحیات عدیدة في عدة مجاالت وكلت لقد أمن فئة المنتخبین فقط و 

سامي الوحید على مستوى المحلي الالموظفللوالیة ویعتبر تنفیذیةو یعد الوالي ھیئة .ثقافیة 

من الدستور التي 78ي نص الدستور على تعیینھ بموجب مرسوم رئاسي بموجب المادة الذ

...."والمھام التالیة ظائفالویعین رئیس الجمھوریة في :"تنص 
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ن الوالي یتمتع بوضعیة قانونیة مركبة و متمیزة ویعد منصبھ من مناصب الجد أكما ،"....الوالة 

من الصالحیات تضعھ في مركز و قد تم توكیلھ بمجموعة ،وضائف الدولةحساسة في ھرم 

یضا مكلف بتحقیق التنمیة المحلیة .و ھو أ،المھامزدواجیةایسمى 

من ،وثقافیاقتصادیااحضاري تستھدف الرتقاء بالمجتمع تعتبر التنمیة المحلیة عن عملیة تغییر

و أ1،جل تحقیق المصلحة العامةبشریة من أالمالیة والطبیعیة والكل مواردھاتوظیفخالل 

و لھذا،جتماعیااو دیاقتصاامدروسة الوسائل ومتوقعة النتائج نھا عملیة محسوبة التكالیف إ

التي تتمثل في ضرورة المشاركة ألساسیةنجدھا تقوم على مجموعة من المبادئ و القواعد 

تحسین جل أتحسیسھم بضرورة العمل من وعییھم و بإثارةفراد المجتمع المحلي في التنمیة أ

ویجب تكامل ،المرجوة في التنمیة المحلیة لألھدافألمثلشراكھم یحدث التحقیق إ،حیاتھم 

نواع المشاكل التي للقضاء على كل أألخیرةه ات و الخطط التنمویة حث تستعمل ھذالمشروع

یة العتماد على الموارد یضا یجب على الوالو أ،یعاني منھا المجتمع في مختلف المجاالت

تشجیع ن تستفید من العدات الحكومیة في العمل التنموي أي علیھا أالمحلیة المتاحة والمسا

و تنفید مشروعات التنمیة عند تخطیط أو مجال الخبرة الفنیة الحكومي في المجال المادي أ

المحلیة.

ارتباطو ھو ،العالمیةألنظمةفي ابتةثالمحلي حقیقة ألداريبالتنظیمالتنمیة المحلیة رتباطایعد 

مھاقلیإالحكومة تسییر ر على و بما أنھ یتعذ،وضیفي وألخرحدھما عضوي قائم على مستویین أ

جھزة من خالل أألقالیمه بنفسھا و الطالع على حقیقة أوضاعھا و تلبیة حاجیات أفراد ھذ

لیات تمكنھا یجاد أأن الحكومة تعمد الى إ،مركزیة تجھل حقیقة الواقع المحلي

1-frank Dominique Vivien jalons pour une histoire de la nation développement durable monde en

développement .vol 31.no121.2003 p15-16
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طرفراد محلیا من خالل إشراكھم في تسییر أقالیمھم بأنفسھم ضمن أمن تلبیة حاجیات أل

في الغالب في الجمع بین عنصر ألطره تمثل ھذ،كیان الدولة الواحدة و تنظیمات ال تأثر على 

وھو معین الوالي ارةإلدخر یمثل و عنصر أ)الوالئيالمجلس الشعبي منتخب كممثل للشعب (

و تجسید ویبقى نجاح أ،المحلیةإلدارةو بینھما المفھوم العضوي للوالیة .أا التزاوج یشكل ھذ

ي خالف بینھما في العنصریین و تجاوز أینھاذمرھونا بمدى توافق ،البرامج التنمیة المحلیة

ات و الختصاصلصالحیات أي للوالیة إنھ یتمثل في اما المفھوم الوظیفأ،المحلیةدارةإلقیادة 

الوالیة حیث یعد استقالل،عداد و تنفید القرار التنموي المحليسندت لھا للقیام بمھمة إالتي أ

و باع وسیلة قانونیة و ھي التعیین أتیجب إاستقاللیتھاو لتحقیق ،ساسي للتنمیة المحلیةركن أ

.07-12قانون الوالیة الجدیدمعتمد في الھو الال خیرا ھذالجمع بین التعیین و النتخاب و

قناعتنا التامة بالدور نھا :مسبابالوالیة في التنمیة المحلیة و ھذا لي أدورختیاراو علیھ قمنا 

ن دور الوالیة في التنمیة المحلیة كما أ،بعادھافي تحقیق  التنمیة المحلیة بكل أي تلعبھ الوالیةالذ

من خالل المواضیع التي تسني لنا الطالع ألكذل و ط الكافي من الدراسة والتحلیالقستأخذلم 

ھم الصالحیات التي تملكھا الوالیة في مجال التنمیة علیھا و علیھ سنحاول التعرف على أ

ن تعود بالفائدة على اجھھا محاولین وضع حلول لھا عسى أھم العراقیل التي توو أ،المحلیة

.المشرع و الدارسین 

قلة بمجموعة من العراقیل التي الشك أنھا تؤثر على قیمة دم ن الغرض المنشود  اصطغیر أ

.الجزائري إلقلیميداريإلبالتنظیمالمراجع الفقھیة الخاصة 

الدراسة ھمیةأ:

4



مقدمة

تحقیق ي تلعبھ الوالیة في حیاة المواطن الیومیة و معایشھ لمشاكلھ و العمل على بالنظر الذ

رتقاءالو محاولة ن تسھم محاولتنا في توضیح دور الوالیة وماھوا المنوط بھا یمكن أاحتیاجاتھ

.بقدرتھا لي تلبیة حاجات المواطن و تحقیق التنمیة بفعالیة

جل تحقیق تقوم بھا الوالیة في الجزائر من أھم  االلیات التي براز أفي إ.:میة العلألھمیةتتمثل 

.ومحاولة توضیح مختلف الوسائل التي تفعل دورھا في مجال التنمیة المحلیة ،التنمیة المحلیة

یلي:ه الدراسة فیما تھدف ھذ:الدراسةھدافأ

حداث التنمیة إفي إلدارةھمیة سة الوالیة  مفھومھا و خصائھا و أدرا.

ھدافھا.م التنمیة المحلیة و مقوماتھا و أدراسة في مفھو

الجزائري.داري سة و معرفة الوالیة في التنظیم إلدرا

 ابرز و مختلف أللیات و الوسائل التي تستعملھا الوالیة في التنمیة المحلیة.

رھا الموضوع و یمكن حصختیاراھناك عدة أسباب لي :سباب اختیار الموضوع أ:

)أسباب موضوعیة :1

ھمیة كبیرة في تسییر مختلف جوانب الحیاة الموضوع بعمل الوالیة التي تكسب أرتباطا

.المحلیة 

المحلیة.ثراء الدراسات المتعلقة بالوالیة والتنمیة إ

:اسباب ذاتیة) 2
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ذاتیة.بموضوع الوالیة كرغبة ھتماما

 المحلیة.حیویة الموضوع التنمیة

دبیات الدراسة أ:

تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع "حول موضوع"خیضرخنفر"قام بھا :ألولىالدراسة 

؟اولت إلشكالیة التالیة ه الدراسة تنو في ھذ"و افاق

:و في ھده الحالة؟م یجب تجدیدهأ،ھل یمثل نظام تمویل التنمیة المحلیة الحالي نظام فعاال

؟جل تجدید نظام تمویل التنمیة المحلیة الستراتیجیة المثلى التي ینبغي إتباعھا من أماھي

مقوماتھا. تمھم أالتنمیة وترفه الدراسة على ماھیة التنمیة بشكل عام تم عفي ھذتركزو قد

بتشخیص لواقع تمویل تثم قامفي البلدیة والوالیة،لى الجماعات المحلیة المتمثلة تطرق إ

المحلیة.صالح التنمیة إوات التنمیة المحلیة ثم تطرق أدواتدأالتنمیة المحلیة من خالل تحلیل 

الدراسة:شكالیات إ

ھدافھا و الوالیة ،و تجعلھ ھدفا من أالتنمیة المحلیة لى تحقیق تعمل الوالیة في الجزائر إ

لك من خالل و ذأقالیمھالى تحقیق التنمیة المحلیة في إتسعى،المحلیةھم الھیئات رھا أباعتبا

ومن ھنا نطرح إلشكال التي : .االلیات المخولة لھا بموجب القانون 
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لى اي مدى ساھمت لإلصالحات السیاسیة و القانونیة التي عرفتھا الجزائر في تفعیل دور إ

؟الوالیة في التنمیة المحلیة 

 الفرعیة:التساؤالت

؟مفھوم الوالیة ما ھو

؟في الجزائر ةالوالئیلس الشعبي ھم صالحیات المجماھي أ

؟واقع التنمیة المحلیة ما ھو

 فرضیات الدراسة:

لك في تفعیل دورھا في تحقیق التنمیةكلما تم تدعیم الوالیة إداریا و سیاسیا كلما ساھم ذ

المحلیة .

 زید بذل المیتطلبممادوارھا التنمویةدعیم أتلإلصالحات التي عرفھا نظام الوالیة ال یرقى

لتحقیق التنمیة المحلیة جھد من 

:كر منھا الدراسة على مناھج متعددة نذاعتمدت:منھجیة الدراسة

ما ستقراءامن خالل ذلكتم من خاللھ تحدید دور الوالیة في التنمیة المحلیة و:المنھج التحلیلي

المتضمن قانون 07-12نالقانون الجزائري و خاصة القانوجاء ت بھ القوانین الوالیة في 

ن الدراسة تناولت أاعتباربسرد الوقائع على ال یكتفيي الذ:المنھج التاریخيالجدید.الوالیة 

تطور نظام الوالیة في الجزائر .
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.ظف من خالل معرفة دور الوالیة في تحقیق التنمیة المحلیة ي ولذا:منھج دراسة حالة

لقة بنظام الوالیة و لى النصوص القانونیة المتعلك من خالل الرجوع إو ذ:لمقترب القانونيا

ھتماألنھعلیھ تماداالعي تم و الذالمؤسساتيالقترابلى ضافة إدوارھا و مھامھا  إلك لبیان أذ

.بدراسة الوالیة من جانبھا المؤسساتي 

 الدراسة:تقسیم

كل فصل یتضمن ثالثة مباحث و كل مبحث یتضمن ،لى ثالثة فصولسة إلقد تم تقسیم الدرا

مفاھیم الدراسة أھملدراسة فھو یحتوي عليالمفاھیمیتعلق بالجانب )ألولالفصل (مطالب ثالثة

یتعلق المبحث ألولثالثة مباحث لى ا الفصل إحیث قسم ھذ،یة المحلیة المتعلقة بالوالیة و التنم

یتناول،لثالثاالمبحثماأیتعلق بمفھوم التنمیة المحلیة المبحث الثانيما أ،مفھوم الوالیة

.حداث التنمیة المحلیة المحلیة في إإلدارةھمیة أ

ھذا في الجزائر حیث قسم ،ة المحلیةیتعلق بشخیص دور الوالیة في التنمی)الفصل الثاني(ما أ

معدل 1990الوالیة في ظل قانون الذي تلعبھدورالألولالمبحث مباحثالفصل إلى ثالثة 

المبحث ما أ2016وقانون 2012الوالیة في ظل قانون الذي تلعبھ دورالالمبحث الثانيما أ

.صالحات على دور الوالیة اإلھذهتأثیرالثالث

ما أالمحلیة التنمیةنتناول فیھ معوقات ألولالمبحث لى مبحثینینقسم إ)لفصل الثالثا(أما 

افاق التنمیة المحلیة المبحث الثاني

صعوبات الدراسة:
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مقدمة

دراك كل ین كان لزاما علینا محاولة فھم وإن دراسة الوالیة ال تتوقف عند معطى معنظرا لي أ

لى قصر الفترة المخصصة لي إباإلضافةا الجانب ذجوانبھا مما شكل نوع من صعوبة في ھ

.نجاز الدراسة إ

تحلیلھاھا و في جمعمستعصیةكانت صعبة التحصیل و كانت :المعطیات البیانیة.

بالجزائر.قلیلة في موضوع المعالجة التنمیة المحلیة خصوصا :المراجع المستعملة

بین معطیات عدیدة قانونیة سیاسیة و اقتصادیة و اجتماعیة مما صعب :مزج الموضوع

.المام بھا 
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إلطار المفاھیمي للموضوع  ألول : الفصل

محلیة بقدر والشؤوندارة المرافق العمومیة جزء من إقلیم الدولة وتتولى إتعتبر الوالیة

ه ألخیرة و ھذ،المحلیة و الالمركزیة المحلیةدارةإلبنظامما یعرفوھو ستقاللالكبیر من 

دارة شؤونھا كل وحدة محلیة حق في إبإعطاءتقضى التيالدیمقراطیة تستدعي فكرة 

السیاسات لتنفیذه الصفة فضاء غیر الممركزة للدولة و تشكل بھذاإلداریةیضا الدائرة و ھي أ

دارة و تساھم مع الدولة في إ،للدولةاإلقلیمیةالعمومیة التضامنیة و التشاوریة بین الجماعات 

ا حمایة وترقیة ،و حمایة البیئة و كذوالثقافیة ،واالجتماعیة،صادیةوتھیئة االقلیم و التنمیة االقت

للمواطنین و تتدخل في كل المجاالت الختصاص المخول لھا ،المعیشيطاراإلوتحسین 

.2شعارھا ھو الشعب و للشعب و تحدث بموجب قانون،بموجب قانون

ا لھذا سوف نحاول في ھذمحلیة سسھا تحقیق التنمیة الھدافھا وأیھ فإن الوالیة من بین أو عل

في ھدافھاھا و ألى مفھوم التنمیة المحلیة مقوماتو إ)المبحث ألولمفھوم الوالیة (تناول  فصلال

المحلیةحداث التنمیةإلدارة المحلیة في إدور)لمبحث الثالث(أما)المبحث الثاني(

- 14ص2009.،.مصر ،دار الجامعة الحدیثة ،"یداريالالعامة للقانون ریة"النظ،محمد رافت عبد الوھاب -1

.كر، السالف الذالمتعلق بالوالیة12-07من القانون 1المادة –2
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المفاھیمي للموضوعإلطار:الفصل ألول

المبحث ألول: مفھوم الوالیة

فھي تعتبر وحدة من وحداتھا األساسیة وقد عرفتھا المادة األولى ي الدولة للوالیة مكانة مھمة ف

معنویة و االستقالل المالي بأنھا جماعة عمومیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة ال90-09من القانون  

على غرار البلدیة فالوالیة ھي األخرى مرت بمراحل و عرفت أنظمة وقوانین مختلفة و ذلك 

اري غلى یومنا ھذا بإضافة إلى أن الوالیة تمتاز بجملة من الخصائص تمیزھا منذ العھد االستعم

عن باقي األنظمة اإلداریة األخرى و لھذا

المطلب (ما ) تعریف الوالیة و خصائصھا أالمطلب ألول(سوف نتناول في ھذا المبحث 

) الثالثالمطلب(–في وأھدافھا شكالھا لى مفھوم الالمركزیة إلداریة و أإسوف نتطرق )الثاني

.مقوماتھا تعریف إلدارة المحلیة و 
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طار المفاھیمي للموضوع إل:الفصل ألول 

تعریف الوالیة و خصائصھا ألول:المطلب 

دولة تتمتع للإلقلیمیھنھا الجماعةالوالیة بأ09-90عرفت المادة  :تعریف الوالیة -أوال 

لوالیة ھي جماعة من القانون األولىوقد عرفت المادة ،الماليستقاللوالبالشخصیة المعنویة 

،و لھا اختصاصات سیاسیة و اقتصادیة،ماليستقاللواات شخصیة معنویة قلیمیة ذعمومیة إ

.موجب قانونو القدیم بدث الوالیة طبقا للقانون الحالي أو تح،وثقافیة،واجتماعیة

النظامداریة المركزیة في و خصائص نظام الوالیة كمجموعة ووحدة إ:خصائصھا- ثانیا

قلیمیة بمجموعة من الخصائص تمتاز الوالیة كمجموعة إداریة المركزیة إ،الجزائريألداري

:1و منھا و ة أالمركزیة إقلیمیة وجغرافیة و لیست مجموع،داریةة أو مجموعة إالوالیة ھي وحد1)

فقد وجدت ومنحت الستقالل و الشخصیة المعنویة و ،و مرفقیةأالمصلحیةوحدة المركزیة فنیة 

ساس فني و موضوعي قلیمي جغرافي و لیس على أ، على أساس إمنحت قسطا من سلطة الدولة

حلقة وھمزة ،الجزائريألداريالنظامداریة المركزیة في تعد الوالیة كوحدة أو مجموعة إ2).

و بین ،المتمیزة عن مصالح الدولة ككل،بین حاجیات و مصالح و المقتضیات المحلیة وصل

.مصالح و مقتضیات و احتیاجات المصلحة العامة للدولة 

و(،مراقبة میزانیة "وضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیة المحلیة"ربحي كریمة ،بركان زھیة ، 1

الملتقى الدولي حول تسییر و تمویل الجماعات المحلیة في ضوء التحوالت ، كلیة إطارمحلیة )، دراسة مقارنة في الجماعات ال

.1وعلوم التسییر ،جامعة سعد دحلب ،البلیدة ،د س ن ص االقتصادیةالعلوم 
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المفاھیمي للموضوعإلطار:ألولالفصل 

نھا الجزائري أألداريالنظامفي ،داریة المركزیةمجموعة أو و حدة إباعتبارھاتمتاز الوالیة 

داریة بیة و لیست وحدة أو مجموعة المركزیة إداریة النسام الالمركزیة اإلوضح صورة لنظأ

كلھم نتقائھماارھم و الھیئة و جھاز تسییرھا و إدارتھا لم یتم اختیعطاءإلك ليمطلقة و ذ،

بینما یعین ةالوالئیعضاء المجلس الشعبي بانتخاب عام و ھم أنما یختار بعضھم و إباالنتخاب

عضاء المجلس المركزیة بمرسوم و ھم أإلداریةو والي الوالیة من قبل السلطات ألعضاءباقي 

.1للوالیة التنفیذي
التنفیذیةو الھیئة ،بطریقة القتراع العامبداریة الوالیة مجلس شعبي منتخو الوالي یتولى إ

الوالي.تعین من قبل الحكومة و یدیرھا 

كزیھمرداریة و حدة إعتبارھاباالدولة شراك كزیة النسبیة للوالة إرالالمو یؤكد صفة وطبیعة 

حلیة للسكان و تشارك الوالیة شباع حاجیات المالیة و إللو،نجاز المصالح المحلیةحقیق و إفي ت

و لیست الوالیة مجرد جماعة ال ،داء الخدمات الالزمة للمصلحة الجھویة لسكان الوالیةي أف

داریة دائرة إضایأ،بل ھیا عمال الدولة فحسب امتداد أعمال البلدیة أأعمالھامركزیة تشكل 

.ال كملمن تعكس عملھا لخدمة المواطنین على الوجھ المركزیة للدولة داراتإلتمكن 

150.،ص 2005المنظمة العربیة ،،القاھرة،المحلیةبوجمعة: اإلدارةبعزاوي 1
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المفاھیمي للموضوعإلطارا:الفصل ألول

شكالھا أأھدافھا ومفھوم الالمركزیة إلداریة :المطلب الثاني

:اریةإلدمفھوم الالمركزیة -أوال

داري ام إداریة على أنھا نظیف الالمركزیة إھناك عدة تعریفات الالمركزیة حیث یمكن تعر

المركزیة و الھیئات و الوحدات ارةاإلدبین إلداریةالوظائفي یقوم على توزیع السلطات و الذ

ك المركزیة مع بقائھا خاضعة لمراقبة تلإلدارةتكون مستقلة قانونیا بین ألخرى،إلداریة

ركزیة و الھیئات بین الحكومة المإلداریةالوظیفةنھا توزیع یمكن تعریفھا على أ1إلدارة

و یكون ھذا 2شراف الحكومة ورقابتھتحت إاختصاصاتھاتباشر ،و مصلحیة المنتخبة محلیا أ

،داریةساس فني موضوعي مع وجود رقابة إقلیمي جغرافي و یكون على أالتوزیع على أساس إ

طنیھو الو ،والدستوریةوحدة الدولة السیاسیة مانلضوحدات و الھیئات الالمركزیة الهعلى ھذ

لضمان نجاح و التنسیق تبین السیاسة العامة و الخطط الوطنیة و بین عملیة لكذو ،إلداریةو ،

..وانجازھا تنفیذھا
:تاليالمقومات الالمركزیة االداریة على النحو ستنتاجامن خالل ھذا التعریف یمكن  الوطنیة.وجود مصالح او ھیئات محلیة تتمیز بنشاطھا عن المصالح 1- المصالح.تتولى تسییر تلك إلدارةانشاء اجھزة محلیة منتخبة و مستقلة -2 المركزیة.إلدارةالى الرقابة ألجھزةخضوع تلك -3

.9ص،2004،نشر و التوزیع الالعلومدار،"الجزائریةالمحلیة إلدارةقانون"،بعليمحمد صغیر 1
.1982،14صالجامعیةدیوان المطبوعات ،"المحلیة المقارنةإلدارة"،حسین مصطفى 2
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المفاھیمي للموضوعإلطارا:ألولالفصل

الالمركزیة:سباب لي تبني ھناك أربعة أ:ھداف الالمركزیةأ- ثانیا

المجتمع وظروفكثر تجاوبا لحاجات حیث أن المشاریع المحلیة أكفؤةدارة توفیر إ

.المحلي 

 تتخذعندما ألمانو التي تعتبر مفاتیح فرادالضمان تحقیق الدیمقراطیة وحقوق

.لیون القرارات بشكل یتماشى مع اھتمامات السكان المح

 من خالل اعطاءھم درجة مرضیة من حكم انفسھم ألقلیاتالحفاظ على حقوق.

:شكال الالمركزیة أ- ثالثا 

و في ،تتبناھامركزیة التي الترتیبات الالأونواعأمن حیث المحلیة في العالمإلدارةم تتفاوت نظ

على عتمادااةمركزیالال،شكالمركزیة و ممارستھا حددت أربعة أدبیات الالن أفإإلجمال

مدى صالحیات و الختصاصات التي تمنحھا الصالحیات المركزیة للوحدات المحلیة.

:إلقلیمیةالالمركزیة 1)

و ألإلقلیمشؤون المحلیة بإدارةقلیمیة مستقلة مركزیة تقوم وحدات إا النوع من الالفي ھذ

علیھا إلى بأشرافمیزة یعھد ن ھناك مصالح متا یعني أ،من الدولة و ھذالمنطقة المحلیة 

ل ، و في ظالمحلیةإلدارةام مرادفا لي نظإلدارةا النوع من حدات إداریة مستقلة و یعتبر ھذو

ثلھا مجالس تم، داریة مستقلة تتمتع بالشخصیة اعتباریة ھذه الالمركزیة یفترض وجود وحدات إ

راف و رقابة الحكومة شع لي إ، وتخضو مختارة من قبل سكانھامحلیة قد تكون منتخبة أ

تركز على توزیع الختصاصات وإلقلیمیةوالمركزیة 1المركزیة 

االقتصادیة،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر ،كلیة العلوم "دور الجماعات المحلیة في تفعیل التنمیة المحلیة"یرقى كریم ،

58،ص 2010، جامعة المدیة ،وعلوم التسییر والعلوم التجاریة 
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المفاھیمي للموضوع إلطارا:لالفصل ألو

اھم في و یسإلداریةسلوب المركزیة داري یتمتع بمرونة أكثر من أإتنظیمالصالحیات ضمن 

.ألموركبر للمواطنین في تقریر خلق الفرص أ

:الالمركزیة المصلحیة 2)

وعدأ،مستقلة قادرة على ممارسة وضیفتھا المحدودة في منطقة واحدةو تعني قیام ھیئات عامة

ینطلق من رغبة سلوبألا سسات العامة إن إتباع ھذو ھي التي تعرف بالمؤ،ق في الدولة مناط

بعیدا عن تعقیدات البیروقراطیة ،تجاريبأسلوبدارة عدد من المرافق العامة الدولة في إ

تكلفة ممكنة و قلألى المواطنین دف تقدیم الخدمات إلك بھذ. كل،الطویلةجراءاتھا میة وإالحكو

مثلة تلك الوحدات كمؤسسة النقل العام و مؤسسة الضمان الجتماعي ومن أ،كبرأبفاعلیة 

اصات ه المؤسسات مستقلة عن الجھاز المركزي ولھا اختصو غالبا ما تكون ھذ،1وغیرھا

وتتولى ،ھلیتھا للتقاضيمة مالیة مع أتھا ولھا ذوم بممارسالتي تق،الوظیفةساس محددة على أ

یتبعون لھا مباشرة دون موظفیھان لیھا قانونا كما أسندة إمسؤولیتھا ضمن الختصاصات الم

موظفینام ام خاص یختلف عن نظ، و یشملھا نظسواھا

.03ص 1998دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان مكتبة ،"اإلدارة المحلیة وعالقتھا بالسلطة المركزیة"محمد ولید العبادي: 1
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إلطار المفاھیمي للموضوعا:الفصل ألول

مقوماتھا إلدارة المحلیة والثالث: تعریفالمطلب 

المحلیة:إلدارةتعریف - أوال 

ن ولعلى ر الفقھاء و المفكری، نظحلیة تبعا لوجھةالمإلدارةتعددت تعریفات التي تناولت مفھوم 

من زاویة معینة مبنیة ،المحلیةإلدارةلى ر إلى أن كل مفكر كان ینظیرجع إلكذالسبب في 

و الكاتب و لكن لیھا المفكر أللدولة التي ینتمي إ،والقانونیة،على الفلسفة الفكریة السیاسیة

، المحلیةإلدارةبنظامالتي تتعلق ألساسیةعلى المبادئ اتفقواالمفكرین قد وآالءكبالنھایة نجد 

التي یرمون إلى تحقیقھا تدعون الى وألھدافالجوانب التي یھتمون بھا ختالفان و الشك أ

1المحلیةإلدارةات العالقة بمفھوم ذ،لى بعض التعریفات التعرف إ
فیھ الوحدة المحلیة ویكون انھا مجلس منتخب تتركز "كرام موديفیعرفھا الكاتب البریطاني 

عرضة للمسؤولیة السیاسیة امام الناخبین سكان الوحدة المحلیة ویعتبر مكمال لي اجھزة 

"....2الدولة 

و مة المركزیة و الھیئات المنتخبة أبین الحكوإلدارةالوظیفةتوزیع "نھاطار بأو یعرفھا الع

نھ ا و أھم ما یمیز ھدا التعریف أشراف الحكومة ورقابتھتحت إاختصاصاتھاالمحلیة تباشر 

".ركز على الجانب النتخابي و التركیز على الرقابة و اشراف الحكومة المركزیة

(المفھوم والفلسفة وألھداف) الملتقى العربي ألول لنظم إلدارة المحلیة في "بحث نظم اإلدارة المحلیة"محمد محمود الطعمان: 1

.57الوطن العربي سلطنة عمان ،ص 

..25، المرجع السابق ،ص "إشكالیة عجز البلدیات"أحمد الجیاللي: 2
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المفاھیمي للموضوعإلطارا:الفصل ألول

من لثانياالتجاهانطلقدولة و الفكري، لكلالسیاسيبالحكومة المركزیة و حسب التطور 

،  عن طریق المحلیةاإلدارةالتعریف ن وضعأالمالحظالمحلیة و إلدارةام أھداف نظ

ن لى أإباإلضافة،لى تعریف مؤسس على االصول الفنیةھدافھا لن یؤدي إلى الوصول إأ

المحلیة إلدارةھداف ، أخرتختلف من زمن الى أ،المحلیةإلدارةالمراد تحقیقھا بواسطة ھدافأل

19و تنوعت عما كانت علیھ في القرن تسعتامن القرن الواحد والعشرین قد ي زف
المحلیة:إلدارة مقومات - ثانیا

المعنویة:بالشخصیة إلدارةتتمتع 1

الشخصیة نألھو تمتعھا بالشخصیة المعنویة ،المركزیةإلدارةالمحلیة عن دارةإلما یمیزن إ

نھا ،ھدا یعني أالشخصیة المعنویة ما أغفلتا مركزیة إذتیجة الطبیعیة لقیام الالالمعنویة ھي الن

و ما ،و یمنحھا الصفة القانونیةي یمیزھا طابع الذن ھذا ا أ، لذالمركزیةبإدارةمازالت مرتبطة 

ال نتیجة منطقیة لالعتراف باستقاللھا و بوجود إ،المحلیةالمعنویة إلدارة العتراف بالشخصیة 

.1مصالح محلیة خاصة بھا 
الشكل القانوني بھذارزھابأ، و منشئیھا و ممثلیھاشخاصاأله الوحدات تعتبر مستقلة عن ھذو

.الناجمة لقیامھا بنشاطھا لإلشكاالتالموحد ھو الحل 

المحلیة:المصالح اإلدارةقیام مجالس محلیة منتخبة 2

من بأنفسھمم المحلیة حاجاتھیشبعوان أإلداریةبناء الوحدة المحلیة ھو أن یعھد أإلدارةفجوھر 

یدعو إلى ألولراءھم الى فریقین الفریق في أنقسمواان الفقھاء ال شك أانتخابھاخالل ھیئة  یتم 

و ھناك فریق أخر یرى أن مسالة ساس النتخابقیام المجالس المحلیة على أ

،كلیة العلوم في العلوم القتصادیة،رسالة لنیل شھادة الدكتوراه"تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر"،خنفرة خیضر- 1

85ص 2010العلوم التجاریة وعلوم التسییر ، جامعة الجزائر ،القتصادیة 
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المفاھیمي للموضوعإلطارألول االفصل 

طا الزما و یمكن أن یتمشرال یعتبرام الالمركزیة المحلیة في حالة تطبیق نظالنتخاب

لإلدارةال ساسيیعد خرقا للھدف ،بكل مبرراتھأيالرا ن ھذلك من خالل التعیین و نرى أذ

ویبقیھا في دائرة ،المجتمعات المحلیةختیارایسلب الجانب االستقاللي و حریة بشكل عام حیث

ساسیة من حاالت أت محلیة تمثلھ و تنوب عنھ كحالةفراز القیادالى إقادر عالقاصر غیر 

المحلیة إلدارةالدیمقراطیة الواجب تعزیزھا في نھج 

في ممارسة صالحیتھا مع خضوعھا لرقابة السلطة باالستقاللتتمتع المجالس المحلیة 3

المركزیة:

اك ن ال یخرج عن ذالتي ینص علیھا مبدأ الالمركزیة و أألساسیةالرقابة تكون ضمن الفلسفة 

باستقاللیتھا.المحلیة متمتعة إلدارةحتى تبقي المفھوم 
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المفاھیمي للموضوعإلطار:الفصل ألول

مفھوم التنمیة المحلیة :المبحث الثاني

لم حیث،لیة التنمیة المحالمصطلحنشأةلى ھوم التنمیة المحلیة یجب التطرق إلى مفقبل التطرق إ

یركزون كانواقتصادیونافالمنظرونالقتصادیة ألدبیاتكر في یكن مصطلح التنمیة المحلیة یذ

بشكل عام لكن مند الستینات ،بحاثھم و دراستھم على النمو القتصادي و التنمیة القتصادیةأ

ھتمامامي من خالل تنا،بالتنمیة المحلیة لالھتمامألولىالبوادر تظھربدأتالقرن الماضي 

مستوى الموحد علىالتسییر املنظكرفضكبدیل و ،الدول بالتسییر على مستوى المحلى 

دول العالم.قتصادیاتاالذي كان یسیطر على غالبیة ،المركزي

عترافالثم مرحلة الالنظ: مرحلة ھماأساسیتینلقد مر مصطلح التنمیة المحلیة بمرحلتین 

لعشرینیات العدید من المشاریع التي اھتمت بتطویر المناطق حیث عرفت فترة ا،ألشكالمتعدد 

ھور فعلي و كان أول ظ1ثم التنمیة الریفیة المتكاملة المجتمعالریفیة فظھر مصطلح تنمیة 

في بدایة الستینات من القرن الماضي و تحدید في فرنسا كرد فعل ،لمصطلح التنمیة المحلیة

ه ولویة وطنیة و كان الھدف من ھذمن اعداد التراب أن تجعل الدولة التي أرادت ألقرارات

عاصمة القرارات ھو القضاء على الفوارق الجھویة بین العاصمة و الضواحي و حتى داخل ال

یحوز القبول ،خد مصطلح التنمیة المحلیةنفسھا و بدایة من ثمانیات أ

ث إلى ثالثة مطالب سوف نقوم بتقسیم المبح2یة المحلیة كنمط من أنماط التنمیةالتنم

) مقومات وأھداف التنمیة المحلیة المطلب الثانيتعریف التنمیة المحلیة    و()المطلب األول(

للتنمیة النظریة االتجاھات) المطلب الثالث(

.34ص،، سابق .مرجع،لف یخ1

.35ص ،نالمرجع نفسھا 2
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إلطار المفاھیمي للموضوع:الفصل ألول

المطلب األول: تعریف التنمیة المحلیة 

سیاسة عامة محلیة تعبر عن إطارنھا عملیة تغییر التي تتم في أ"التنمیة المحلیة یشیر تعریف 

استغاللو استخدامالقادرة على ،لك من خالل القیادات المحلیةالو حدة المحلیة و ذاحتیاجات

من الدعم لالستفادةالمحلیین بالمشاركة الشعبیة و قناع المواطنیند المحلیة و إالموار

فراد الوحدة المحلیة و لى رفع مستوى المعیشة لكل أصوال إو،و المعنوي الحكومي،المادي

.1دمج جمیع الوحدات الدولة 

نھا جزء من بأ"ة المحلیة سواء بمفھومھا القدیم أو الجدید و في طرح مشابھ عرفت التنمی

ا المعنى عملیة و ھي بھذ،و الجتماعیة،كثر شموال ھي عملیة التنمیة القتصادیةالعملیة أ

ي ینص فھو طیم و بناء القدیم الذداة تحدریة بطبیعتھا رادیكالیة بتعبیر أخر و في كونھا أج

."2لى المفھوم المتداول في الفكرقرب إأ

كرة ماجستیر في العلوم السیاسیة و حكومات .مذ،،"للتنمیة المحلیة في الجزائریھكالالحكم المحلي الرشید "،يعاوم1

.54ص 2010جامعة باتنة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،مقارنة

في ،دراسة في واقع و رھانات التنمیة المحلیة،"الجزائريالتنمیة المحلیة في الجنوب افاق"،واخرونولد صدیق میلود 2

.112ص2015و التوزیع ،النونیة للنشر دار،ممونتیمنطقة 
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المفاھیمي للموضوعإلطاراالفصل ألول 

نھا العملیات التي یمكن بھا توحید جھود السكان و أ"نمیة المحلیةالمتحدة التألممو تعرف 

في المجتمعات المحلیة و ،والثقافیة،و الجتماعیة ،القتصادیة ألحوالكومة لتحسین الح

و في 2قدر ممكنبأقصىمساعدتھا في الندماج في الحیاة الجماعیة و المساھمة في تقدمھا 

ألسبقیةبحیث تعطي ألسفلنھا عملیة تقوم بشكل قاعدي بمعنى من على أ"طرح مشابھ عرفت

و كل على المشاركة لمختلف الموارد المحلیة ،محلى وتبنى التنمیة المحلیة لحاجات المجتمع ال

ى تفصیل كل موارد و تعتمد علالندماجلك بغایة الوصول إال رفع مستویات المعیشة و ذ

المحلیة فاعال مھما في صناعة إلمكانیاتو ه الموارد و المؤھالت أباعتبار ھذالمجتمع محلى 

ن القاعدة و على ضوء ما سبق تبین أ1المحليألنسانشراك ھ  مع إضمان استمراریتالتغییر و 

ا التنمویة یعود إلى ي دولة في تجربتھ، یتحقق بمشاركة فنجاح ألنجاح التنمیة المحلیةألساسیة

ما إذا تم على مواردھا المحلیة و لعلى أبرز مورد ھو العنصر البشري أاعتمادھاتركیزھا او 

عباء على التنمیة بحث یصبح ستخلق أفإنھاألخرىكیز على العناصر و الترألخیرا تجاھل ھذ

2.عدادا و یقل كفاءةأو جود عنصر البشري یزداد 

نھا العملیة التي تشجع المجتمع المحلي على اتخاد الخطوات التي تجعل بأ"التنمیة المحلیة..

ر التنمیة ھو الدي حیاتھم المادیة والروحیة اكثر غنى معتمدین في دالك على انفسھم فجوھ

3"یعالج بھا المجتمع مشكالتھ

31ص 2015ط ،دار صفاء للنشر و التوزیع ،عمان "التنمیة المحلیة ممارسات و فاعلون"،فؤاد بن غضیان 1
المؤسسیة للمجتمع المحلي و الشراكة في تحقیقألسطر"ورقة بعنوان :خرونعوض حاج أخمد وأألمینحمدالحاج أ-2

في والیة سعیدة ،درار محمد افاق التنمیة المحلیة32ص،الخرطوم جتماعیةالة الرعایة ورشة التنمیة الجتماعیة وزار"التنمیة

22ص 2015جامعة سعیدة .تخصص سیاسات عامة و التنمیة  ،دراسة حالة مدكرة ماستر في العلوم السیاسیة
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للموضوعالمفاھیمي للموضوعإلطار:الفصل ألول 

یة المحلیة ھداف التنمالمطلب الثاني مقومات وأ

میة جمیع الجوانب سواء اقتصادیة أو لى تننمیة المحلیة سیاسات برامج تھدف إتعتبر الت

للمواطن فھي تقوم على مجموعة من المقومات و تسعى الى تحقیق جملة ،و ثقافیةاجتماعیة، أ

.ألھدافن م

المحلیة:مقومات التنمیة - أوال 

المالیة:المقومات 1-

في تحقیق التنمیة المحلیة بحیث أن نجاح الجماعات المحلیة یعتبر العنصر المالي عامال مھما

،الملقاة على عاتقھا من الناحیة توفیر الخدامات المواطنینألعباءداء واجبھا و التخلص من في أ

نھا كلما زادت و توفرت مصادر م مواردھا المالیة و من الطبیعي أى حجیتوقف لحد كبیر عل

اختصاصاتھا،أن تمارس الجماعات المحلیة ألجھزةه مكن لھذ، كلما أالتمویل الجھات المحلیة

لى الحكومة المركزیة للحصول على على نفسھا دون اللجوء إعتمادباالاك كمل وجھ وذعلى أ

،دارة مالیة على مستوى المحلير ھذه الموارد یستوجب و جود إن تسییالمالیة كما أإلعانات

ا الرقابة المالیة المستمرة بالتخطیط  المالي الجید و كذا و ھذألموالحركة تنظیمتتولى 

النظامھي توفي ،المحلیةھناك مقومات مالیة تساعد على تحقیق التنمیة ما سبقالى باإلضافة

سلیم و موازنة محلیة او قیم مالیة دقیقة ،علومات و تحلیل ماليرشید المتنظیمالمحاسبي كفؤ و  1.

قتصاديالالعلوم القتصادیة فرع التحلیل واقع و افاق اطروحة الدكتوراه فيالجزائرحنفي خیضر تمویل التنمیة المحلیة في - 1

25ص20113جامعة الجزائر 
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المفاھیمي للموضوعإلطارا:الفصل ألول

:المقومات البشریة 2-

و في نجاح التنمیة المحلیة إلنتاجیةھم مورد في العملیة ن العنصر البشري أھم عناصر و أإ

ي فضل استخدام و ھو الذالموارد المتاحة أاستخدامة ي یفكر في كیفیفالعنصر البشري ھو الذ،

ه المشروعات و یتابعھا و یعید نھ ھو الذي ینقد ھذالمشروعات كما أإلقامةیدیر التمویل الالزم 

ا یوجب و لھذ،النضر فیما یقابلھ من مشكالت و یضع الحلول الالزمة لھا في الوقت المناسب.

من مختلف الجوان سواء اجتماعیة ،على التنمیة المحلیة تحقیق ھدف تنمیة الموارد البشریة

ھنیة والجسدیة تفوق لدیھ امكانیات وقدرات بنوعیھا الذألنسانن اعتبار أ، أو ثقافیةاقتصادیة،

ما تم استغاللھ فعال في مواقف العمل المختلف و یمكن النضر الى الدور الدي یلعبھ العنصر 

ھي أن العنصر البشري غایة أو ھدف التنمیة فاألولىمن زاویتین ،البشري في التنمیة المحلیة

.1صر البشري و سیلة لتحقیق التنمیةن العنو الثانیة أ

التنظیمیة:المقومات -3

دارة التي تتمثل في وجود إالتنظیمیةإلجراءاتتتطلب التنمیة المحلیة الناجحة مجموعة من 

بحیث تتمثل ھده المقومات في ربط ،شؤون المحلیةتنظیممحلیة مھمتھا المرافق المحلیة و 

لك الى ذباإلضافةموحد و متوح طار نظامھا البعض ضمن إختلفة ببعضالمستویات التنمویة الم

ن المقومات كرنا سابقا أو كما ذیعي المالئم لتعزیز جھود التنمیةیطار تشریتوجب توفیر

مركزیة مھتمة بالتخفیف من دارةوجود إالى ،الوحدات المحلیة متتمثل في و جود نظاالتنظیمیة

لك عن طریق المھمة ذإلداریةألعمالا على المركزیة و قصرھإلداراتموظفيعباء أ

و العوامل المحلیة الظروفن تراعي جمیع بحیث یجب علیھا أداریة مختلفة  سالیب إأاستخدام

.مما یرفع من كفاءة العمل 

44ص ،سابق،ابن غضبان المرجع 1
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إلطار المفاھیمي للموضوعا:الفصل ألول

المحلیة:ھداف التنمیة أ- ثانیا

ة للدولة فالھدف العام لھا العامألھدافھداف التنمیة المحلیة في الوحدات المركزیة من تختلف أ

لى إباإلضافةعي مجتمع ووالجماعات في ال فرادتحقیق مستوى رفاه متوازن لكل ليیرمى 

ات و ولجمیع الفئألصعدةقیق جمیع حاجیات على مختلف لك بتحوذ،تحقیق العدالة الجتماعیة

:ھداف التنمیة في أتتمثل ،

ادة المشاریع القتصادیة لك من خالل زیعدالت عالیة من النمو القتصادي وذتحقیق م•

.یھاسعالمحلیة، أو تو

لك من خالل فتح مناصب شغل عن طریق ى الفقر و الجھل و التخلف و یتم ذلالقضاء ع•

لألفراد.و برفع من القدرة الشرائیة ،مما یخفض من معدل البطالةالمشاریع 

معات السكانیة خاصة توسیع الھیاكل التربویة كبناء المدارس في مختلف البلدیات و المجت

وفك العزلة عن المناطق النائیة و دفعھا نحو ،األطفالالتمرسجل ضمان في الریف من أ

.و التحضر تدریجيالفتتاح

 قالیم الدولة و الحد من الھجرات الداخلیةبین أتوزیعھافي التركیبة السكانیة و إلخاللعدم

.و ما یعرف بالنزوح الریفي من الریف الى المناطق الحضاریة، أ

لحیلولة و ا،شمول مختلف المناطق الدولة بالمشاریع التنمویة مما یضمن تحقیق العدالة فیھا

دون تمركزھا في العاصمة .

نقل المجتمع مما یساعد في ،عاون والمشاركة بین السكان و مجالسھم المحلیةزیادة الت

.الى حالة المشاركة الفعالة مباالةالمحلى من حالة الال

28مرجع سابق ص خنفر1
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المفاھیمي للموضوعاإلطار:الفصل ألول

على عتمادالو ألبداعي یمكن السكان في المجتمعات المحلیة من ئم الذتوفیر المناخ المال•

.مشروعاتھا انتظاردون العتماد الكلى على الدولة و الذات

بتوفیر ،المختلفة لمناطق المجتمعات المحلیة ،ب الصناعات و النشاطات القتصادیةجذ•

.مزیدا من الفرص نائھاألبتسھیالت الممكنة مما یساھم في تطویر تلك المناطق و یتیح 

كالنقل المیاه الكھرباء و بناء الھیاكل ،تعزیز القدرات العامة و البنیة التحتیة للمجتمع •

.ألراضياستصالحالقاعدیة و شق الطرقات و 

.و خدماتیة نتاجیة أفي مختلف المیادین سواء إادخال واستخدام الوسائل التكنولوجیة الحدیثة •

على وضع مما یساعدھاوإلدارةالسلطة ستقاللیةاو التي تعني یة مركزمن الالالستفادة

1حتیاجاتھمباعلم لى السكان المحلیین و أن الدولة إقرب مالمشاریع المناسبة لھا أ
:ساسین ھما ، في جانبین أالھدف الرئیسي للتنمیة المحلیةستنتاجاو مما سبق یمكن 

باإلضافةو ثقافیا ،جتماعیاااقتصادیا، أوھا أنواعباختالفق حاجات المجتمع المحلي تحقی

،لى تحسین نوعیة المعیشة تلك الوحدات المحلیة إ

جل تحقیق التنمیة یھا العنصر البشري و تعبئتھا من أممكنة بما فالذاتیةكل الموارد ستغاللا

.الذاتیة

39.38،.40ص ،ص،بن غضبان مرجع سابق 1
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للموضوعاإلطار المفاھیمي:الفصل ألول

النظریة للتنمیة المحلیة التجاھات:المطلب الثالث

:قطاب النمو أنظریة- أوال 

التوطن الصناعي بحث یرى تحدث في كل مكان نظریاتلى إالنظریةه الباحثین ینسبون ھذ

بة جاذاقتصادیةا ،قطاب تنمویة تحتوي على عدة قوىو أأبل تحدث في نقاط معینةدفعة واحدة 

ت المجاورة  عبر قنوات في الجھاتأثیراتھاو طاردة بدرجات متفاوتة من النمو و بالتالي تنتشر 

.الوطني قتصاداللتمس جوانب

ما في مناطق خالیة من نمو لھا عدة مستویات ودرجات یرى أقطب النظریةن تطبیق إ

و اجتماعیة عدیدة ،قلیم یعاني مشاكل اقتصادیةو في إسیاسة تنمویة محضة ألصناعات و ھيا

یمكن تطبیق سیاستین لككذو لمشاكل و ھي تعرف سیاسة التخفیف أیكون الھدف منھ حل تلك ا

.معا كما یمكن تطبیق قطب النمو حسب درجات التي تفرضھا مشاكلھ ،

:القاعدة القتصادیة نظریة-ثانیة 

المنطقة ،ساسیة لتنمیةفكرة أاعتبارھابشكل مباشر على فكرة الصادرات و النظریةه تعتمد ھذ

قدرتھا على منطقة یعتمد على مدى أليو التشغیل إلنتاجن مستوى أالنظریةهھذفعلى حسب 

ن النمو ا المجال یقول كلود لكور أو في ھذي یحدد بدوره بحسب لطلب الخارجي التصدیر و الذ

من خالل تأتيألخیرةه غل و بالتالي یخلق مداخیل بحیث ھذمناصب شنشاءبأالحضري یتحد 

ه من المداخیل من الخارج ھذي یؤالذ،یرده النشاطات تؤدي للتصذالنشاطات المتمیزة و ھ

لى توسع بدورھا إیضا،و تؤدي أشباع مختلف الحاجیات المحلیة و إبتوفیر أالمداخیل تسمح

قتصادیةالنشطة األالنظریةه النمو و تقسم ھذ
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إلطار المفاھیمي للموضوعا:فصل ألول ال

نظریة التنمیة من التحت -ثالثا 

عضاء المجموعات المحلیة لصالحھا من طرف أالقتصادعلى فكرة تنظیم النظریةه عتمد ھذت

ه الفترة بعدة تحوالت و قد تمیزت ھذالسبعینیاتبدایة فيالنظریة ه ھذظھرت

المالیة العمومیة انخفاضالنقل و تكالیف سعار الطاقة أارتفاعالعالمي أھمھا القتصادمست 

ألعلىنحو ألسفلفي البحث عن التنمیة تنطلق من تمثلتجدیدة وبدائل ،كارأفمما طرح 

و بیئیة و ،كثر بجوانب اجتماعیة أواھتمامھاخصوصا بعد التحوالت التي مست المجتمعات 

حیاتھم حیث یقول جون لویس كبر بالقرارات التي تمسالبة المجتمعات المحلیة بمساھمة أمط

ا التضامن یخلق عن تضامن محلي ھذلتعبیرماھي ،المحلیةن التنمیة أالنظریةه حسب ھذ

ثرواتلتثمین ارادة سكان المنطقة معینةیظھرعالقات اجتماعیة جدیدة و 

:الوسط المجدد نظریة- رابعا 

سلسل و متجدد على اقلیم معین متتطویرن التنمیة المحلیة ھي نتاج أالنظریةه صحاب ھذیرى أ

الذي فیھ عناصر و لإلقلیما الوسط ھو أن تحدث إال بوجود وسط ھذال یمكنن التنمیة أي أ

ا من خالل مع مختلف المتغیرات و ھذمالتأقلمختلف المعارف و ستیعاباعوامل قادرة على 

ن الوسط أما یالتیقول دینین ال یطارا و في ھذالتي توجد داخل الوسط ،التاریخیةالتراكمات 

و ثقافة تقنیة و عناصر تساعد المؤسسة على إلنتاجألدواتم مجموعة متكاملة من یظإلقلیم

.قو استعمال التكنولوجیا ودخول السوالتنظیمو ،المعرفة 

ه و یعتبر الوسط حسب ھذ،الفھم و الحركة المتواصلة ستیعابالالوسط یقد وسیلة وبذألك

1حداث التطور و التنمیة المحلیة لي إألفضلالمكان النظریة

33ص ،.المرجع سابق،یخلف 1
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إلطار المفاھیمي للموضوعا:الفصل ألول 

حداث التنمیة المحلیة المحلیة في إإلدارةدور :المبحث الثالث

ھتموااعلماء الجتماع ھتماماشد المحلیة أبإدارةالكثیر من الباحثین على حسب تخصصھم ھتما

ن یة كما أالمحلال دارةن ، كما أورة من صور التضامن الجتماعينھا شكل صبھا من منطلق أ

م على فكرة التقسیم العمل و ھو ما یجعلھا موضع اھتمام من الفئة من تقو،المحلیةإلدارة

ة مثل ین المجالس المحلأاعتبار، من زاویة سیاسیة على المحلیةإلدارةلى ر إو ینظالباحثین 

على مستوى الوالیة من المشاركة في صنع المنتخبونالقاعدة الالمركزیة یتمكن من خاللھا 

را نضإلدارةالنوع من بھدأإلدارةعلماء ھتمالككذأ،ة الدیمقراطیةالقرار مما یجسد فعال فكر

، العامةإلدارةفي التنظیمتجسید فكرة فألیمكنالتنظیمنظریةھمیة كبرى في لما تشكلھ من أ

.المحلیةإلدارةام دون التركیز على نظ

و ھي ،تخلفھاو ورة المعبرة عن مدى تقدم الدولة أالعامة بصة عامة ھي الصإلدارةكانت 

ألداريالتنظیمفي مجال تزاوج ،المحلیة إلدارةن أتستمد صالبتھا من قوة وصالبة الدولة 

و المواطن ألداريالموظفخرى فضاء یلتقي فیھ عمل والالمركزي من جھة و من جھة أ

لتحقیق التنمیة المحلیة .

في التنمیة المحلیة ودورھا ھم ألجھزة إلداریة لى أا المبحث التطرق إنحاول في ھذا سوف لھذ

) مدیریة إلدارة المحلیة المطلب الثاني(وفي ) مدیریة التنظیم والشؤون العامةالمطلب ألول(

.العامة للدائرة والبلدیة األمانة) المطلب الثالثبالوالیة (
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إلطار المفاھیمي للموضوعا:الفصل ألول 

و الشؤون العامة التنظیمألول: مدیریةالمطلب 

2و عملھا تنظیمھاو قواعد ،المحلیةإلدارةیحدد صالحیات مصالح التقنین و الشؤون العامة و 
العام التنظیمو الشؤون العامة في تنفید كل التدابیر التي تضمن تطبیق 3ة التقنین حو تتمثل مصل

الیة سنادیا یمكن المصالح المشتركة في الون یقدم دعما إنھ أقوم بكل عمل من شأكما تترامھحوا

:: 1و تكلف مصالح التقنین و الشؤون العامة على ما یليماو البلدیة من سیرھا سیرا منظ -تسھر على تطبیق التقنین العام و احترامھ.-1 المحلي.ستوى على متقررالتي التنظیمیةتضمن مراقبة شرعیة التدابیر 2 ألداريو تتولى التسییر ة العملیات النتخابیة یو الھیاكل المعنألجھزةو باالتصالتنضم 3-

لوالئیة.إلداریةتسھر على تبلیغ القرارات -4للبلدیة والوالیة  - ومتابعتھا..تدرس منازعات الدولة و الوالیة ألشخاصالمتعلق بتنقل التنظیمتطبق 5 الملكیة.التسخیر ونزع تتخذ اجراءات-6

1995،2لسنة50العدد ،ج، ج،انضر ج ر1-
3.،التنظیمھو مصلحة ألصحالمصطلحو - 2

1.،1995لسنة 50العدد ،ج،جر،انضر .ج3-
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طار المفاھیمي للموضوع إلا: الفصل ألول

من ،ه المدیریة في التنمیة المحلیةھذه التكالیف یتضح دور المساھمة ھذمن خالل تفحصنا ل

مة والمستمرة مجالسھا المحلیة ثم مراقبة المنظوتنصیب،النتخابات المحلیةتنظیمالسھر على 

لإلجراءاتمداوالت ومدى احترامھا ،للشرعیة خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومیة

، للبلدیة والوالیةإلداریةفي نشرة العقود التنظیمیةشر القرارات لى نإباإلضافةمة لھا المنظ

2المواطنین واطالعھم عن قرب للحراك التنموي السائر بالوالیة.ألعالمداة ومن ثم تكون أ
المحلیة بالوالیة إلدارةمدیریة :المطلب الثاني

لف ھده المدیریة على تتكتنقیدين كان یعین بمرسوم یرھا مدیر یعین بموجب رئاسي بعد أیس

: ما یلي

المعنیة میزانیة التسییر و میزانیة التجھیز في الوالیة كما تسھر ألخرىتعد مع المصالح •

حسب الكیفیات المقررة .تنفیذھاعلى 

التسییر المستخدمین المعنیین لدى المصالح المشتركة في كیفیاتتدرس وتقترح و تضع •

الوالیة و البلدیة 

كل عملیات تحسین مستوى المستخدمین و تكوینھم.تدرس و تطور •

ما و تحللھا و توزعھا.ة لسیر المصالح البلدیات سیرا منظتجمع كل الوثائق الضروری•

تقوم بدراسة و تحلیل الوالیة و البلدیات من دعم مواردھا المالیة و تحسینھا•

علیھمیة و توافق لمؤسسات العموافي البلدیات وإلداریةتدرس المیزانیات و الحسابات •

1990،2لسنة20،ج العدد،ج،ر،انضر ج 1
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إلطار المفاھیمي للموضوعا:الفصل ألول

، بالوالیة المحلیةإلدارةختصتالطبیعة التكالیف التي استغاللناو اطالعنالمدیریة من خالل ا

رة ئو الدا،و مصالح الوالیة إلداراتقوم بدور المراقب و المنسق بین مختلف نھا تتضح أ

موظفيوالبلدیة و دورھا في المراقبة یتمثل في الخصوص ببرمجة التكوین المستمر لفائدة 

على النصوص و القوانین طالعالمن المھنیة و جعلھم عن قرب من للرفع،البلدیات و الوالیة

التحوالت الكبرى التي نتظامبار من حین الى اخر و جعلھم یسایرون تصدما فتئتقدر التي 

تشھدھا الجزائر.

ل عملیة و لك تسھر على تثمین ممتلكات البلدیة المنتجة و الغیر المنتجة من خالإلى ذباإلضافة

مرافقھا.لسیر متیازالإبرام عقود 

و ،ة و الوزارة الداخلیةل بین البلدیصما في ما یخص دورھا في التنسیق فتعتبر حلقة وأ

بكل المعلومات التي تخص البلدیة مثل تبلیغھا بحالة و ألخیرةه ھذلتزویدالمحلیة.الجماعات 

المباشر على ملف تصفیة دیون األشرافعدد البلدیات التي تعرق عجزا مالیا في میزانیاتھا 

تجھیزات و الحافالت على توزیع الاألشرافو تكلف وزارة الداخلیة والجماعات ،البلدیات 

للبلدیات على غرار حافالت النقل المدرسي .،الممنوحة من طرف وزارة التضامن الوطني 

تجعل وضعیة البلدیة في حالة اتزان المدیریةدوار ایجابیة لھده نتیجة لما سبق عرضھ من أ

لفعالة في خرى غیر مباشرة من مساھمتھا االتسییر مكنھا بطریقة مباشرة و أمالي و قدرة على

من جھة و المواطن بصة عامة ألداريداءه بلدي لرفع كفاءة أالالموظفالتنمیة المحلیة لدى 

.من جھة اخرى 

العامة للوالیة ألمانة

و یضمن استمراریتھ.ألداريیسھر على العمل •

یتابع عمل جمیع المصالح الدولة الموجودة في الوالیة.•
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وعطار المفاھیمي للموضاإلالفصل ألول 

في الوالیة .المدیرینعمال ینسق أ•

ینشط عمل جمیع مصالح الدولة الموجودة في الوالیة.•

و التخلیص و ینسقھا.المحفوظاتینشط عمل الھیاكل المكلفة بالوثائق و •

.یتابع عمل اجھزة الوالیة و ھیاكلھا•

لك الیة المعنیین كلما دعت الحاجة لذعضاء من مجلس الواحد أو بعدة أیجتمع بعضو و•

تنفید برامج مجلس الوالیة و یعلم الوالي بسیر یطارالخاصة التي تدخل في المسائلالدراسة 

.ألشغال

تنفیذھاینشط مجموعة من برامج التجھیز و الستثمار في لوالیة و یسھر على •

ا و یعد ویتولى كتابتھا س الوالیة المعنیین اجتماعات ھذجلعضاء المینظم بالتنسیق مع أ•

یتولى رئاسة لجنة الصفقات في الوالیة .•

في الوالیة المحفوظاتیكون رصید الوثائق و •

الھامة التي إلداریةالكاتب العام للوالیة من خالل الصالحیات و المھام التي یضطلع و المصالح 

تلف مدیریة مجلس الوالیة قصد تدلیل و رفع كل یشرف على تسییرھا  فھو ینسق بین مخ

لتمكین كل قطاع من تحقیق مشاریعھ ،التنظیمیةألمورو التقنیة و توضیح إلداریةالعقبات 

.1التنمویة بالبلدیة والوالیة

15ص 1962مكتبة القاھرة الحدیثة "المبادئ في نظم إلدارة المحلیة"جرف :طعیمھ1
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المطلب الثالث: ألمانة العامة بالدائرة والبلدیة 

.الدائرة -أ

داخلیة محددة الصادر عن وزیر التقنیةأخرى وداریة عد رئیس الدائرة في مھامھ مصالح إیسا

التالي:مصالح الدائرة وھي على النحو بتنظیمالمتعلق 

لدى ألمنالسلكیة و الالسلكیة مندوب تصالالبطة مباشرة برئیس الدائرة مكتب تمصالح مر•

الدائرة 

شراف الكاتب العام للدائرة في مجموعة من المكاتب تعمل تحت إه تتمثلمصالح إداریة و ھذ•

ا تسییر و التقنیة للدائرة و كذإلداریةو تنسیق المصالح تتمثل مھمتھ خاصة في تنشیط•

:وھيموظفیھا

و الشؤون العامة التنظیممكتب -

والتخطیط.قتصادیةالوالمالیة والرقابة مكتب الشؤون إلداریةمكتب الشؤون -

البلدیات ھذه المصالح تمثلومآبینمكتب تنشیط المؤسسات العمومیة البلدیة -

.الوالئیة على مستوى الدائرة على سبیل المثال التقنیة للدائرة المدیریات المصالح -

العمومیة.مدیریة السكن و التجھیزات -

الري.مدیریة -

والبناء.مدیریة التعمیر -

مدیریة التربیة الوطنیة -
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اإلطار المفاھیمي للموضوع:الفصل ألول 

ه اللجنة و یدیر س ھذائرة و یرأعلى مستوى تراب الده المصالح الموجودة ن مختلف ھذبی

منھ.وبمبادرةلك ھا كلما طلب منھ الرئیس الدائرة ذشغالأ

البلدیة )ب 

:العامة للبلدیة ألمانة

یتسنى ن الصالحیات المخولة للبلدیات بموجب النصوص القانونیة الكثیرة و المختلفة و حتى إ

إلداريعلى مستوى تنظیمفعالیة البد من وجود بأكثرحسن وجھ لقیام الصالحیات على ألھا ا

ھمیة لى أخرى حسب أمن بلدیة إتختلف1یتكون من عدة مصالحالتنظیما ن ھذیتكفل البلدیة فإ

ویعتبر المساعد ،مین العام البلدیة تعتبر ركیزة في للبلدیة یسیرھا ألالعامة ألمانةن أكل بلدیة 

.غیر المباشر لي رئیس البلدیة ال

العام للبلدیة موجودة على مستوى كل البلدیات التراب الوطني ألمینن وضیفة كر أیجدر الذ

لك على ، وذخرون یعینون بموجب مرسوم رئاسيو أتنفیذيمنھم من یعین بموجب مرسوم 

العام ألمینیتولى العام للبلدیة ألمینما في ما یخص صالحیات حسب أھمیة البلدیة و حجمھا أ

.العامةإلدارةمسائلجمیع للبلدیة  اجتماعات المجلس الشعبي البلدي بتنفیذالمداوالت .القیام بتنفیذالقیام 2-ارسال استدعاءات للمجلس المحلي المنتخب تحت سلطة رئیس البلدیة 1-

.1-Alouf Rachid l organisation de la commune revue la vie des collectivités locales no 02.1997
Egalement  un article intitulé le secrétaire générale plier de la de
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طار المفاھیمي للموضوعاإلالفصل األول :

:ة الفصل األول خاتم

ھذا الفصل نستخلص أن الوالیة ھي وحدة إداریة محلیة تتكون من من خالل ما تم طرحھ في 

مجالس منتخبة ،لھا استقاللیة مالیة و إداریة عن السلطة المركزیة و ذلك من أجل تحقیق الھدف 

لتنمیة المحلیة تقوم على الذي أنشأ من أجلھا حیث تعتبر التنمیة المحلیة من أھم أھدافھا ، فا

تحسین ظروف عیش السكان في شتى المجاالت السیاسیة والقتصادیة والجتماعیة والثقافیة .
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في الجزائر  تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة :فصل الثاني 

تمھید

بمكانة خاصة في نظام مؤسسات الدولة ،وھي عماد تعتبر الوالیة مقاطعة متمیزة و تتمتع

اإلدارة المحلیة ،تدخل ھذه ال خیرة في مختلف مجاالت الحیاة الیومیة ، و الوالیة ھي الوعاء 

ن الوالیة تعمل على الذي  تلتقي فیھ السلطة المركزیة و السلطات الالمركزیة و علیھ فإ

مرة ثحیالدولةاز الفعلي لي مشاریع المواطن ، وتحقیق اإلنجنشغاالتالستجابة لي ا

الجماعات المحلیة بصفة عامة و الوالیة بصفة خاصة على جملة من القوانین واإلصالحات 

في الجزائر لى أھم القوانین التي مرت بھا اإلدارة المحلیة إقرطتنوفي ھذا الفصل سوف 

إلى دورنتطرق) بحث الثانيالمأما في (1990ل قانون في ظالوالیة دور  )المبحث االول(

إلصالحات على دور ثرأسوف نتناول )(مبحث الثالثما في أ2012في  ظل قانون الوالیة 

الوالیة.
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر:الفصل الثاني

1990ل القانون دور الوالیة في ظ:ألولالمبحث 

و ذلك بعد التخلي 1989و المبادئ الواردة في دستور  سباألس90-09الوالیة قانون قد تأثر ل

إصالحات حیث شمل ھذا القانون عدة 1976عن االختیار االشتراكي الذي كان یكرسھ دستور 

قوانین التي شھدتھا الوالیة و لھذا سنتطرق في ھذا ھم المن أ09-90حیث یعتبر قانون ،

صالحیات )المطلب ألول(.1990في ظل قانون ،الھیئات المكلفة بالتنمیة المحلیةلىالمبحث إ

.صالحیات الوالي )المطلب الثاني(ةعبي الوالئیالمجلس الش

صالحیات المجلس الشعبي الوالئي :المطلب ألول

وإلنعاشعدیدة متعلقة بعملیة التجھیز ختصاصاتواصالحیات الوالئيللمجلس الشعبي 

،و الصناعیة،الزراعیةمتصلة بعملیات التنمیة ختصاصاتاعلى مستوى الوالیة و قتصاديال

ج المجلس الشعبي لو یعاوإلسكانالعامة ألشغالفي مجال النقل و خرى ،و أو السیاحیة 

1جمیع الشؤون التابعة الختصاصاتھ عن طري المداولة ةالوالئی

121،2المرجع السابق ص ،محمد صغیر بعلى1
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

:في مجال القتصادي و الفالحي1-

وجھ قررة بالقوانین و اللوائح بكافة أالمختصاصاتھاالمجلس الشعبي للوالیة في نطاق یقوم

حداث التنمیة على مستوى المساعدة على إالتي تستھدف ،والزراعیة،قتصادیةالألنشطة 

.1الوالیة

:في المجال الفالحي 1-

لى تجسید كل العملیات التي صالحیتھ في مجال الفالحي و یتوالوالئيمارس المجلس الشعبي ي

ستصالحافي مجال ،و ترقیتھا حیث تتولى الوالیة2الفالحیة راضيأللى حمایة ترمي إ

:ص التالي الزراعیة على الخصوألراضي

 الفالحیة على صعید الوالیة ألراضيتحدد الخطوط الكبرى لمخطط استعمال

 و تقوم بدالك في مناطق الستصالح و تحسینھا أألراضيتھیئة بأشغالتبادر

 الطبیعیة و یبادر الى انجاز اشغال التھیئة و آلفاتكما تشجع التدابیر الوقائیة من الكوارث و

3ي المیاه في حدود اقلیمھا التطھیر و تنقیة مجار
 4في مجال الصحة الحیوانیة ألوبئةو یبادر الى اعمال الوقایة و مكافحة

34منھ 66المادة 1
البلدیة ولوالیة و اختصاصاتھا في القطاع لصاحیاتیحدد 4دیسمبر . 26المؤرخ في 373—81من مرسوم رقم11المادة 2

الفالحة و الثورة الزراعیة .

1..1990من قانون الوالیة لسنة 66المادة3
1990.2من قانون الوالیة لسنة 68المادة 4
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر:الفصل الثاني

:في المجال القتصادي -2

فید الخطط على تنألشرافبي الوالئي للمجلس الشعقتصادیةالاصاتختصالیدخل في نطاق 

2جتماعیةالو ،قتصادیةالو إقرار مشروعات خطة التنمیة 1و متابعتھا،الخاصة بالتنمیة المحلیة
قدر النفقات الواجب تخصیصھا في كما یناط بالمجلس الترقیة الستثمار على مستوى المنطقة و ی

:یشارك المجلس الشعبي الوالئي بشكل استشاري فقط فیما یلي 3ا ھذ

تي یراھا القتراحاتوالراء لك عن طریق تقدیم أة الوطنیة و ذر الخطة العامعداد و تحضیإ

نھا حققت عملیة تكییف و مالئمة الخطط الوطنیة و السیاسیة العامة المجلس الشعبي للوالیة أ

القتصادیة الوطنیة .

ستشار یو ھنا س،التجھیز و الستثمار المخصصة للوالیة عتماداتامیزانیات و عداد و تنفید في إ

ستثمارالو نفقات و التجھیز و اعتماداتالمجلس الشعبي للوالیة بھذا الصدد في كیفیة توزیع 

.المخصصة من الحكومة المركزیة للوالیة 

236،3ص 1996،إلسكندریةكلیة الحقوق جامعة ،"إلدارياصول القانون "،سامي جمال الدین1
.237ص ،سامي جمال الدین المرجع نفسھ2
..177الصفحة 2000دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر الطبعة ،"إلداريدروس في القانون "،عمالعبودي3
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

:ممتلكاتھامداخل 1

یحق لھا قبول ستقاللالو بقدر كبیر من یة ن المجالس تتمتع بالشخصیة المعنوبما أعاناتإل

:یأتيمما عتبارااإلعاناتو تقدم 1المالیة إلعاناتالھبات و الوصایا و 

.عدم مساوات مداخیل الوالیة -

إلجباریة.عدم كفایة التغطیة المالیة للنفقات -

لىإادإلسنلى تلبیة احتیاجات المتناسبة والمھام المخولة لھا قانون الرامیة إأھداف-

القانوني في النظامالمصرفي تستدعي تحریر قتراحاتالر في شروط عادة النظأن إتراضاتاف

نكیة بحسب قدرتھا بحق المبادرة یطلب قروض ب،للجماعات المحلیة عترافالھذا المجال و 

لك كل ضمانتھا من موارد الدائمة و بذن تكون القروض طویلة المدى و تتشالمالیة شریطة أ

ة بتحدید الدخار المحلي و المصرفي و سیلة فعالة یدفع عجلة التنمیة القتصادیالقرضیصبح

الوالئيفي البرامج الوطنیة للتنمیة كما یتولى المجلس الشعبي ،المحلیة الجماعاتدماج تسھیل إ

اكتوبر من السنة السابقة للسنة المالیة 231بعد دراستھا وھدا قبلالمصادقة على المیزانیة 

و التحضیر المیزانیة الوالیة و لألعدادو المراحل الالزمة إلجراءاتمعینة و یقوم بكل ال

و المصادقة علیھا تنقیدھا

207،1ص 2006،عمان الطبعة ،دار الثقافة للنشر و التوزیع،"إلداريالقانون "،ھاني الطھراوي1
11ص ،1990من قانون الوالیة ،133المادة 2
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

و النفقات السنویة الخاصة بالوالیة راداتاإلو میزانیة الوالیة عبارة عن جدول تقدیرات 

جتماعيالفي المیدان -5

یة الشغل و من المبادرة و تشجیع المساھمة في برامج ترقالوالئيمكان المجلس الشعبي إ

1و المناطق المراد ترقیتھا الشباب أاهتجاالسیما القتصادیینشاور مع البلدیات و المتعاونین الت
على في الوالیة حیث یقوم بالعمل جتماعیةالتحسین وتطویر و سائل الحیاة انمضالعمل على 

2ن المعوزین و اجتماعیة بحمایة الطفولة الشیخوخة المعوقیتطویر كل جھاز و مؤسسة صحیة أ
3و ترقیة الوقایة الصحیة ألوبئةكما یساھم في الوقایة من -
4و انشاء مؤسسات البناء إلسكانیةیدعم مجالس البلدیات فیما یخص برامجھا -
ثقافیة و ریاضیة و ترفیھیة بالتشاور مع البلدیات و منشئاتكما یسعى المجلس الى انشاء -

5ألنشطةیدعم كل النشاطات من ھده 
1990،5قانون الوالیة سنة 1
1990،13من قانون الوالیة لسنة 75المادة 2
1990.2و ما یلیھا من قانون الوالیة سنة 76ر الموادانظ3
1990،3من قانون الوالیة سنة 78المادة 4
1990.4و ما یلیھا من قانون الوالیة سنة 82ر المواد انظ5
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لتنمیة المحلیة في الجزائرة في اتشخیص دور الوالی:الفصل الثاني

:في المجال الثقافي -6

ن أطبیعتھالقیام بكل من التشریع الجاري بھ العمل صالحیة طارإتخول من البلدیة و الوالیة في

لك في المناطق الترابیة التابعة لكل ن یضمن تطوره و ذو أالتاریخيالثقافي و التراثیحفظ

1ا منھ
نجاز التكوین المھني و مؤسسات التعلیم لس الشعبي الوالئي دراسة مشاریع إو یتولى المج

2الثانوي و طبقا لتعلیمات التكوین المھني و الوزارة التربیة 
بالتشاور مع البلدیات أو أي جھاز أخر ترفیھیةو یةضریاثقافیة و منشئاتكما یسعى االنشاء 

و الریاضیةألنشطةو یقدم المساعدة للمساھمة في برامج النشاطات أمعیة مكلفة بترقیة ھده و جأ

3الثقافیة للشباب
في المجال السیاحي 7-

ن یضمن ي بھ العمل القیام بكل من طبیعة أالتشریع الجاریطاراتخول من البلدیة والوالیة في

في المناطق التربیة التابعة لكل منھما وازدھارھاالترقیة السیاحة 

یحدد صالحیتھ البلدیة والوالیة و اختصاصاتھا في 1981دیسمبر 26المؤرخ في 381.-81من المرسوم رقم 1المادة 1

1.،القطاع الثقافي 
1990،2من قانون الوالیة سنة 47انضر المادة 2
1990.2من قانون الوالیة 79المادة 3
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جزائر تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في ال:الفصل الثاني 

السیاحة أن یسیر أو ازدھارزدھار و تنمیة و جل االمجلس الشعبي للوالیة یملك من أنكما أ

ات الطابع السیاحي في حالة عجز موارد امكانیات ذالوحداتو یدیر أو یراقب كل المؤسسات أ

البلدیة و الوالیة عن القیام بھا .

ألساسیةو التجھیز والھیاكل لعمرانیةافي مجال التھیئة 8-

ات خطط الوطني للتنمیة في العملیات ذبان اعداد المالمسبب یھ رأالوالئيیبدي المجلس الشعبي 

1الطابع الوطني التي یمكن الشروع فیھا في التراب الوالیة 
ھا السیاسة التي رسمتوألھدافطار التوجیھات والیة مخططا لتھیئة الوالیة في إجھزة الو تعد أ

2الوطنیة للتھیئة العمرانیة 
بمراقبة تنفید ھده المخططات  و بھده الصفة یشارك في الوالئيكما یقوم المجلس الشعبي 

ألحكامو الوطني حسب ھده ات البعد الجھوي أیئة العمرانیة ذعملیة التھالتنفیذاجراءات 

المعمول بھا التنظیمیةالتشریعیة 

لى ایجاد ن یبادر بكل العملیات الھادفة اأالوالئيمكن للمجلس الشعبي ھیز یما في مجال التجأ

المرتبطة ألعمالو استعمالھا قدرات البلدیة .كما یبادر في تجھیزات من حیث حجمھا وأھمیتھا أ

.تھیئة طرق الوالیة وصیانتھا بأشغال

یحدد صالحیات البلدیة والوالیة و1981مبر دیس1,2المادة ..26المؤرخ في 81.380من المرسوم رقم 14و 2المادة 1

.اختصاصاتھا في القطاع التخطیط و التھیئة العمرانیة 

1990،3من قانون الوالیة 62المادة 2
1،.1990من قانون الوالیة لسنة 65المادة 3
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

الوالي تالثاني: صالحیاالمطلب 

المركزیة فھو ممثل السلطات إلداریةاداریة من السلطات السلطةو أیعتبر الوالي عضوا

ن الوالي ھو ممثل الدولة ومندوب الحكومة و سیاسیة المركزیة في الوالیة حیث أوالإلداریة

في الوالیة التي یتوالھا كما داریةإلالممثل الوحید والمباشر لكل من الوزراء في نطاق الحدود 

الوالئي للمجلس الشعبي تنفیذیةنھ یعتبر ھیئة أ

كممثل الدولة 1-

داري لھا وحلقة التصال بینھا و بین السلطة المركزیة فھو یعتبر الوالي في الوالیة قائد إ

و على اشر لكل وزیر من الوزراءالمتصرف لصلطة الدولة فھو مندوب الحكومة و الممثل المب

1ینفد قرارات الحكومة كما ینفد التعلیمات التي یتلقاھا من كل وزیر من الوزراء ألساسا ھذ
العمل التربوي -

وعاء الضرائب وتحصیلھا -

الرقابة المالیة -

مفتشیة العمل -

الجمارك -

2المصالح التي یتجاوز نشاطھا حدود الوالیة -
127،1الصفحة2007الطبعة الثانیة ألولءالجز"إلداريالوجیز في القانون "ناصر لباد 1
1990،2من قانون الوالیة لسنة 93المادة 2
ا
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :لفصل الثانيا

لتعلیمات السلطة ألصله القطاعات واضحة كونھا تخضع من حیث نشاء ھذو العبرة في إ

3یة وتحكمھا قواعد واحدة على مستوى الوطني وھیكلة واحدة المركز
خرى الحقة على نھ عاد في نصوص أض القطاعات إال أن المشرع بعد استثناءه لبعو المالحظ أ

فمن ه الدائرة التي قد حرمھا علیھ لیمنح بعض الصالحیات للوالي في ھذقانون الوالیة 

و التنظیماتد الحكومة یتولى تنفید القوانین و الواسعة والكثیرة جدا كونھ ھو یختصاصاتال

على تنفید القرارات الصادرة على السلطة ألمثلةالسھر على حمایة الحقوق و الحریات و من 

للمحالت التجاریة بمقرر الوزیر المكلف بالتجارة و یضع حیز إلدارينھ یتم الغلق أالتنفیذیة

1المختص اقلیمیاالواليبقرار التنفیذ
ه القرارات یصدرھا الوالي في نطاق اختصاصاتھ الموضوعیة و المكانیة والزمانیة و ھذ

و النصوص المكمل لھ .الوالةوالشخصیة المقرر لھم بقانون 

إلداریةھم صالحیتھ ممارسة الضبطیة ومن أ

الالمركزیة المحلیة في كل الوالة ورؤساء المجالس إلداریةحیث تتجسد ھیئات وسلطات الھیئة 

داریة العام على مستوى الحدود إلالنظامعلى المحافظةكل منھم مسؤول على شعبیة البلدیة ال

النظامو ألمنتمس مسائلةبكل ألولفالوالي یعلم فورا و في المقام 2لكل من الوالیة والبلدیة

ي و الفردي التأالتنظیمیةات الطابع ذإلجراءاتحیش یجب على الوالي اتخاد جمیع ،الحكومیین

حسب الشروط.یأتينھا توفر ما من شأ

129.3عمار بوضیاف  المرجع السابق ص1
2المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم .95آلمرمن 75المادة 2
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني 

المعمول بھا .التنظیماتین و علیھا في القوانالمنصوصألشكالو 

و عرقلة الممارسة العادیة للسلطة العام أالنظامشكال الضطراب في اتقاء أي شكل من أوال.أ

بصفة عامة ابقاء جمیع المخالفات 

على الممتلكات العمومیة المحافظةثانیا

:1ما یأتيضمان 

ومرورھم وألمالكألشخاصحمایة -

ما عادیا ومنظالمصالح العمومیة سیراسیر -

حیاة المواطن یطاراعلىالمحافظة-

والثقافیة جتماعیةوالالقتصادیةألعمالحسن سیر -

وألمنوالنظافةاحترام قاعدة الطھارة -

ووسائلھا المواالةالسیر المستمر في الطرق و -

وحمایتھا الستراتیجیةحراسة المباني العمومیة والتجھیزات -

م تمویل السكن المنظ-

كل من ألردن وبریطانیا و فرنسا عمان ن دار الثقافة والنشر و التوزیع "إلدارة المحلیة وتطبیقاتھا":محمد على خالیلة1

..2ص2009
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

لم من الدولة عند الستعجال فحسب إذاضد أنحةالجكما یجوز لكل والي في حالة وقوع جنایة 

جمیع باتخاذن یقوم بنفسھ الى عملھ أن السلطة القضائیة قد أخطرت بالحادث أیكن قد وصل 

نفا و یكلف بدالك ضباط الشرطة أو الجنح الوضحة أالجنایة ألثباتالضروریة إلجراءات

1القضائیة المختصین 
ن البلدیة .أالبلديبلدیة حیث ینثل رئیس المجلس الشعبي للوضع بالكممثل الوالیة: - أوال

و من ثم الوالي یمثل الوالئيمھمتھ تمثیل الوالیة مسند قانونا للوالي ولیس المجلس الشعبي 

:الوالیة فیما یلي 

و الشروط المنصوص علیھا في ألشكالحسب وإلداریةعمال الحیاة المدنیة في جمیع أ

معمول بھا الالتنظیماتالقوانین و 

التي تكون ممتلكات الوالیة باسم الوالیة الحقوقو ألمالكعمال ادارة یؤدي الوالي كل أ

الوالئي وتحت رقابة المجلس الشعبي 

و مدعى علیھ ما عدا الحالة التي یمثل الوالي الوالیة أیضا أمام القضاء سواء كان مدعیا أ

2لة یكون فیھا طرف النزاع الجماعات المحلیة و الدو

4الجزائیة ،إلجراءاتجوان المعدل و المتمم و المتضمن قانون 08المؤرخ في 155..66رقم ألمرمن 28المادة 1
144.5عالء الدین عشي المرجع السابق ص 2
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني 

وو المقترحات آلراءبتقدیم تقریر حول حالة تنفید المداوالت و متابعة كما یقوم الوالي 

طالع المجلس سنویا على نشاط مصالح الدولة في الوالیة كما یتولى توقیع العقود و الصفقات إ

ال فیما نھائیا إال تكونالصفقات ال تصححالتي وافق علیھا المجلس الشعبي الوالئي حیث 

1یخص صفقات الوالیة 
رئاستھا للوالي أسندتالوالئیة لصفقات التي ه السلطة ضمن اللجنةرسھ ھذیقوم الوالي بمماو 

2مستوى المنطقة الحكومة علىممثل الدولة ومندوب عتبارها
تنفیذیةصالحیات الولي باعتباره ھیئة - ثانیا

نفید القرارات لیھ مھمة تفي الوالیة فإنھ مسند إالتنفیذيس الجھاز ن الوالي وبصفتھ على رأإ

تنفید التي یستعملھا الوالي في تنفید ووسیلةالوالئيالتي تسفر عن المداوالت المجلس الشعبي 

ما حیث نص على 1990قد حددھا المادة من القانون ،الوالئيالمداوالت المجلس الشعبي 

لطات المحددة و ممارسة السالوالئي الوالي قرارات تنفید مداوالت المجلس الشعبي یتخذ،یلي

ا الباب والثاني من ھذألولفي الفصلین 

تقریر حول حالة تنفید الوالئيكما یقدم الوالي عند الضرورة العادیة من المجلس الشعبي 

بداھا المجلس و المقترحات التي أآلراءالمداوالت وكدا متابعة 

حیث نصت التنفیذعملیة المساعدة في الإلدارين یستعین في تنفید الجھاز كما یمكن للوالي أ

.من قانون الوالیة 106المادة 

الصفقات 188،3ص 2007،الطبعة،جسور للنشر و التوزیع الجزائر،"الصفقات العمومیة في الجزائر":عمار بوضیاف1

اتصفقتنظیمیتضمن 2002یولیو 24المؤرخ في 4رقم 250.02.الرئاسیةمن المرسوم 03العمومیة عالفتھا المادة 2
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :صل الثانيالف

مداوالت المجلس الشعبي بتنفیذالسلمیة للوالي و تكلف إلدارةدارة توضع تحت ن الوالیة أعلى أ

م تدخل عموزةألجھه و ھذلإلدارةالوالئي و القرارات الحكومة یتولى الوالي التنسیق العام 

..1و سلطة تنسیق الرقابة ما سلطة مباشرة أقلیمیا تحت سلطة الوالي أإ
موظفن یفوض توقیعھ لكل للوالي أنھ یمكنمن القانون الوالیة أ)105(و لقد نصت المادة 

ارات الوالي في و تندرج قرالتنظیماتالمنصوص علیھا في القوانین و وألشكالحسب الشروط 

المنصوص علیھا ألشكالیعد بعد نشرھا حسب الخاصة بالوالیة وھدا ت إلداریة مدونة القرارا

الشعبيشھار المداوالت المجلس تي یقوم علیھا الوالي السھر على إالالتنفیذقانونا و من المھام 

2شغالھ و أالوالئي
عمالھا مؤسساتھا العمومیة ویتولى تنشیط أقامة حسن تسییر مصالح الوالیة و كما سھر على إ

3ومراقبتھا
ن المؤسسات العمومیة ساھرة على تیسر بعض المصالح الوالیة یتم انشاؤھا أمعلومكما ھو 

كما في الجانب المالي فان الوالي یعد المستوى الوالئيبموجب مداولة من المجلس الشعبي 

عبي الوالئي علیھا بعد المصادقة علیھا من المجلس الشتنفیذھاالتقني لمشروع المیزانیة و یتولى 

ه المھام الى تي اسندت ھذالى بغض النوص الخاصة الباإلضافةبالصرف الرئیسي آلمروھو 

المناسبة لإلجراءاتالوالي و علیھ یختص الوالي بالصالحیات المالیة على مستوى الوالیة و فقا 

العقوبات المدنیة ئلةالجاري بھ العمل تحت طاللتنظیمو احترام الدقیق بتنفیذالمعمول بھا و 

.والجزائیة 

1..97ص ،عالء الدین عشي المرجع السابق 1
15.2،من القانون الوالیة89انضر المادة 2
1990،3،من قانون الوالیة90انضر المادة 3
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر:الفصل الثاني

2012ل القانون دور الوالیة في ظ:المبحث الثاني

ل قانون یة لي المجلس الشعبي الوالئي في ظطرق إلى صالحیات التنموتفي ھذا المبحث سن ھم القوانین التي مرت بھا الوالیة فیما یخص أباعتبارهالى قانون ةباإلضاف07-12

)ألولالمطلب(الدیمقراطیة سنتطرق في إطارالحیات و عمل مجالھا التنموي في الص

ب الثانيلالمط(2012ل  قانونفي ظلمجلس الشعبي الوالئيصالحیات التنمویة  ل

و برامجھ التنمویةصالحیات الوالي  )

الشعبي الوالئيللمجلسصالحیات :المطلب ألول

الھیئة التداولیة في الوالیة و لھ صالحیات تنمویة عدیدة الوالئيیعتبر المجلس الشعبي 

2012القانون ما حددهحصرھا من خالل سنحاولي یتبنى یعتبر المرجع الرئیسي الذالذي 
،و والثقافیة ،والجتماعیة ،القتصادیة،و التنمیةإلقلیمدارة وتھیئة تساھم الوالیة مع الدولة في إ

ھا ه الصفة لفالوالیة بھذالمواطنالمعیشي طارا حمایة والترقیة و تحسین إلحمایة البیئة و كذ

الوالیة بصفتھا وتتوفر،والبیئیة ،جتماعیةا،اقتصادیةصالحیات واسعة تشمل الناحیة إ 

و البرامج المصادق علیھا ألعمالمیزانیة خاصة بھا لتمویل الالمركزیة علإلقلیمیةالجماعة 

السیما في التي تتعلق فیما یلي:و الوالئيمن المجلس الشعبي 

1مالكھا و ترقیتھا على أالمحافظةعباء تسییرھا و ت تغطیة أالمحلیة ومساعدة البلدیاالتنمیة 
..خل ضمن صالحیتھ عن طریق المداولةالشؤون التي تدالوالئي الشعبيیعالج المجلس 

12من قانون 03المادة 1الرجع السابق 1
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني 

المحددة ختصاصاتھالتنمویة عبر المداوالت التي یجب أن تكون ضمن فالمجلس یمرر قراراتھ ا

ن تكون تلك المداولة صحیحة من حیث الختصاصا ال تكون تلك المداولة باطلة و لھذا یجب أو 

ولكي توافق على نفادھا السلطات المركزیة .

الصالحیات المخولة للوالیة بموجب یطارإ في تاختصاصایمارس المجلس الشعبي الوالئي ب

و یتداول في المجال :التنظیماتالقوانین و 

دوي الحتیاجات الخاصة وألشخاصالصحة العمومیة وحمایة الطفولة •

السیاحة •

تصالوالألعالم•

التربیة والتعلیم العالي و التكوین •

الشباب و الریاضة و الشغل •

و الغابات الفالحة والتي قلیمإلالسكن والتعمیر وتھیئة •

سعار النقل التجارة وأ•

قتصادیةوالالھیاكل القاعدیة •

البلدیات المحتاجة و التي یجب ترقیتھا الفائدةالبلدیات ما بینالتضامن •

التراث الثقافي المادي و الغیر المادي والتاریخي •

حمایة البیئة •

والثقافیة جتماعیةواالاالقتصادیةالتنمیة •
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رتشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائ:الفصل الثاني 

.في مجال الفالحة والري الوالئي صالحیات المجلس الشعبي 1-

قلیم الوالیة یبادر التي تفعل التنمیة الفالحیة في إھم المجاالتفالمجلس الفالحي یعتبر من أ

ألراضيكل عمل في مجال حمایة و توسیع وترقیة التنفیذئي و یضع حیز المجلس الشعبي الوال

ه و بھذالطبیعیة آلفاتوتھیئة و التجھیز الریفي و یشجع أعمال الوقایة من الكوارث والفالحیة

الرامیة إلجراءاتكل یتخذو الجفاف و الفیضاناتلمحاربة مخاطر ألعمالالصفة یبادر بكل 

قلیم كما یساھم المجلس الشعبي و تنقیة مجاري المیاه في حدود إلشغال التھیئة والتطھیرأإلنجاز

الوالئي في نفس المجال ..

ي مجال التشجیر وحمایة التربة و الغابیة فألمالكالموجھة الى التنمیة وحمایة ألعمالبكل 

.صالحھا إ

لحیوانیة والنباتیة في مجال الصحة األوبئةعمال الوقایة و مكافحة تطویر كل أ-

على تنمیة الري المتوسط و الصغیر الوالئي یعمل المجلس الشعبي -

یساعد تقنیا و مالیا البلدیات الوالیة في المشاریع التزوید بالمیاه الصالحة لشرب و تطھیر و و

2للبلدیات المعنیة إلقلیمياعادة استعمال المیاه التي تتجاوز الطار 

12من قانون 77المادة 1المرجع السابق 1
84المواد 852المرجع نفسھ 2

55



تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

والقاعدیة قتصادیةالالوالئي في مجال الھیاكل صالحیات المجلس الشعبي 2-

ما على قتصادیةالعلقة بالھیاكل القاعدیة و المتالوالئي المجلس الشعبي ختصاصاتافمن بین 

:یلي

تھیئة الطرق و المسالك الوالئیة باألشغالالمرتبطة باألعمالالوالئيیبادر المجلس الشعبي •

و صیانتھا ...

المتعلقة بترقیة باألعمالمع المصالح المعنیة تصالباالالوالئي یبادر المجلس الشعبي •

ثماراتستوتنمیة ھیاكل استقبال لال

لى تشجیع التنمیة الریفیة السیما في مجال لس الشعبي الوالئي بكل عمل یرمي إیبادر المج•

الكھرباء و فك العزلة 

1وصیانة المؤسسات التربویة المتعلقة بالتعلیم المتوسط و الثانوي و المھني نشاءإ•
مجال النشاط الثقافيفي الوالئي صالحیات المجلس الشعبي 3-

الوطنیة في مجال الصحة العمومیة المعاییر حترامافي ضل الوالئي جلس الشعبي یتولى الم•

مكانیة البلدیات إنجاز تجھیزات الصحة التي تتجاوز إ

التراثو الترفیھیة و خاصة بالشباب و حمایة نشاء الھیاكل القاعدیة الثقافیة والریاضیة إ•

فة بترقیة ھذه النشاطاتت المكلبالتشاور مع كافة الھیئا،علیھالمحافظةالتاریخي و 

الثقافي و الفني و الفالحي و الحفاظ علیھ بالمساھمة المصالح التقنیة مع التراثحمایة •

بلدیات و كل ھیئة و جمعیة معنیة بالتنسیق مع 

88المواد 901المرجع نفسھ 1
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ي  الجزائریة في التنمیة المحلیة فتشخیص دور الوال:الفصل الثاني

جیعھا و حمایة قدرات السیاحیة للوالیة و تثمینھا وتشالوالئي على یسھر المجلس الشعبي •

لك یشجع كل استثمار متعلق بذ

لى ضمان ف إبالتنسیق مع البلدیة في كل نشاط اجتماعي یھدالوالئي یساھم المجلس الشعبي •

:

.دیمغرافي تنفید برامج الوطني للتحكم في النمو ال-

.م و الطفل حمایة أل-

.مساعدة الطفولة -

الخاصة.دوي الحتیاجات وألشخاصمساعدة المسنین -

1التكفل بالمشردین و المختلین عقلیا -
صالحیات المجلس الشعبي الوالئي في مجال السكن - 4

:من خالل الوالئي فیتدخل المجلس الشعبي 

.نجاز برامج السكن ي إأن یساھم فالوالئي یمكن المجلس الشعبي 

الحضیرة العقاریة المبنیة.تأھیلعادة إتجدید و•

.الحفاض على الطابع المعماري•

لى و إباإلضافةالسكن الھش و غیر صحي و محاربتھ بتشاور مع البلدیات عادىالقضاء •

المداولة.نشاءھا بعد و خاصة یمكن للمجلس الشعبي إئمة أجود لجان دا

12من القانون 96.95.94.واد الم1المرجع السابق 
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

المھني.التربیة و التعلیم العالي و التكوین •

القتصاد و المالیة •

البیئة.وحمایة النظافةالصحة و •

إلعالم.و تكنولوجیا تصالال•

لنقل.واإلقلیمتھیئة •

التعمیر والسكن•

الري و الفالحة والغابات و الصید البحري و السباحة •

الشباب.الشؤون الجتماعیة و الثقافیة و الشؤون الدینیة و الوقف و الریاضة و •

التنمیة المحلیة والتجھیز الستثمار و التشغیل •

التي تھم الوالیةألخرىالمسائلیضا تشكیل لجان خاصة لدراسة كل ویمكن أ

المجلس ألعضاءالمطلقة باألغلبیةعن طریق مداولة یصادق علیھا الخاصةفتشكل لجان دائمة 

1ألعضائھالمطلقة ألغلبیةمن رئیسھ و قتراحابناء على الوالئيالشعبي 
حاجیات المواطنین المحلیین حیث أن ھذهن وسیلة اللجان الدائمة و الخاصة جد ھامة لتلبیةإ

معین بأمرنشاء لجان خاصة تھتم الذي لدیھ صالحیة إالوالئيس الشعبي اللجان تابعة للمجل

المرجع نفسھ المادة 1
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني 

لوالي صالحیات ا : المطلب الثاني

تنفیذیةو باعتباره ممثل للوالیة و ھیئة ممثل الدولة أباعتبارهطات كثیرة سواء یمارس الوالي سل

الوالي ھو ممثل الدولة ومندوب الحكومة على مستوى الوالیة و بالتالي فمنصب عتبارباو 

1الالمركزي إلداريالتنظیمالوالي لھ مركز قانوني اساسي في 
في المجلس الشعبي دنسدااللي و معالجة حالة حیث سعى قانون الوالیة الى تعزیز سلطة الوا

2الوالئي

الوالئي للمجلس الشعبي تنفیذیةصالحیات الوالي اعتباره ھیئة -1

ما نصتا و ھذالوالئيیتولى الوالي تحت عنوان ھده الصفة تنفید مداوالت المجلس الشعبي 

.ل دورة من قانون الوالیة و یلزم طبقا للمادة بتقدیم تقریر في ك124و المادة 102علیھ المادة 

یتضمن تنفید مداوالت المجلس الشعبي السابقة و یطلع الوالي سنویا على نشاط مصالح الدولة 

عمالھ فة الوثائق و المعلومات لحن سیر أعلى مستوى الوالئي و یزو د المجلس بكا

إلدارةستیر في القانون كرة ماج" مذالجزائريإلداريالتنظیممدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ضل :"محمد على1

.155ص2011،بالقاید تلمسان بوبكرجامعة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،المحلیة 

مجلة الفكر و مجتمع الجزائر كوم للدراسات و "فساد المحلیات عرقلة لتنمیة السیاسیة المحلیة بالجزائر:"قوي بو حنیة2

.47ص 2011جولیة،العدد التاسع ،النشر و التوزیع
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

الرسمیة التظاھراتالوالي الوالیة في مختلف صالحیات الوالي باعتباره ممثل الوالیة - ثانیا 

والمدنیة إلداریةألعمالوجمیع 

بالصرف على مستوى الوالیة  یعد مشروع المیزانیة آلمریعد الوالي ما من الناحیة المالیة أ

ه المیزانیة بعد المصادقة من المجلس الشعبي الوالئي و یتولى تنفید ھذویعرضھا على المجلس

الشعبي الوالئي علیھ

مام المجلس بیانا سنویا الوالیة و یقدم الوالي أباسمكما یتولى الوالي إبرام العقود والصفقات 

على المصالح التابعة للوالیة و ألشرافیة یتبع مناقشتھ یتولى الوالي سلطة حول نشاطات الوال

1التابعین للدولة الموظفینیمارس السلطة السلمیة المقررة قانونا على مجموع 
صالحیات الوالي كممثل الدولة - ثالثا

یعد المسؤول منھ فھو قتراحبالجماعات المحلیة و یعین الوالة زیر الداخلیة واویخضع الوالي ل

و بالوضعیة العامة ألعمالبكافة بإخطارهعن الجماعات  المحلیة فیقوم الوالة ألولإلداري

التجاهالنتخاب و بمبدأللوالیة و نضرا لحساسیة المنصب تختلف الدول بین التجاه القائل 

االنتخاباتجاهالتعیین و یرى أصحاب الرامي إلى مبدأ

التسییر الدیمقراطي و یضمن مع مبدأال یتنافىن لكون التعیین التعیین یستندوتجاهاأما 

للسلطات وصالحیات المسندة نضرا إلداريیجسد الوالي صورة حقیقیة لعدم التركیز الكفاءة

حیث یمكن تحدید صالحیات الوالى في النقاط 2قلیم الوالیة ممثل الدولة في إباعتبارهالیھ 

141ص عتیقة جدیدي المرجع السابق1
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

لقطاعات في الوالیة و ینشط وینسق ویراقب نشاط المصالح غیر الممركزة للدولة لمختلف ا

الضرائب و عاء مجال التربیة و التعلیم العالي وفي التنظیملك العمل التربوي و یستثني من ذ

العمومیة المصالح التي الوظیفةمفتشیة دارة الجمارك مفتشیة العمل ، إتحصیلھا الرقابة المالیة

:قلیم الوالیة إالخصوصیةیتجاوز نشاطھا بالنضر الى طبیعة 

حمایة حقوق المواطنین وحریاتھم •

إلقلیمالسھر على تنفید القوانین و احترام رموز الدولة على •

والسالمة والسكینة العمومیة ألمنالعام و النظامعلى محافظةالالسھر على •

:الستثنائیة الظروفن یطلب التدخل قوات الشرطة والدرك الوطني الوالئیة في یمكن للوالي أ

 تنفیذھاو ضع تدابیر الدفاع و الحمایة التي تكتسي طابع العسكري و

 السابقة قصد تحقیق المصالحألمنتوضع تحت تصر الوالي مصالح

 طاراو یمكن فيوتنفیذھافي الوالیة ألولیةإلسعافاتتنظیمیسھر على اعداد المخططات

المعمول بھ التنظیمو الممتلكات و فق التشریع و ألشخاصتسخیرھده المخططات 

 بالصرف میزانیة الدولة للتجھیز المخصصة لھ بالنسبة لكل البرامج المقررة آلمرالوالي ھو

1میة الوالیة لصالح تن

المرجع السابق 12من القانون 121الى 111المواد من 1
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

على دور الوالیة إلصالحاتتأثیر:المبحث الثالث 

في إدماج القواعد الشعبیة و الوالیة ن فشل سفر عبعد تطبیق دام أكثر من عشریتین من الزمن أ

و عدم الكفاءة شراكھا في تسییر الشؤون ن المحلیة كما نصت الوسائل الخاصة المالیة منھا إ

و السیاسیة القتصادیةالمفروضة علیھم و بتغیر الظروف لى الرقابة الخانقة المنتخبین بإضافة إ

ھا قوانین جدیدة رتسدخلت الجزائر متمیزة أحكام ومبادئ جدیدة أ

حزاب جدیدة تعطي بعض لحزبیة التي سمحت ببروز أو منھا القوانین المتعلقة بالتعددیة ا

ددیة الحزبیة ي سمح للتعالذ1990مرورا بقانون الدیمقراطیة و الدینامیكیة للجماعات المحلیة 

و في ظل ھذا الذي یعتبر من أھم القوانین  2012الوالیة لى قانونفي الجزائر إلضافة إ

والراھنة ل القوانین الجدیدة صالحات التي شھدتھا الوالیة في ظھم إلالفصل سنتطرق الى أ

المطلب (السیاسي و أثر اإلصالحات في المجل القتصادي )األولالمطلب (سنتطرق في 

.) في المجال االجتماعي لمطلب الثالثو في ا(أثر اإلصالحات في المجال السیاسي )الثاني
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر الفصل الثاني :

القتصاديفي المجال أ شر اإلصالحات :المطلب ألول 

لى بلوعھ كل الدول خاصة الدول لتطور و الرتقاء بالمجتمعات ھدف أساسي تسعى إن ابما أ

و الجزائر كغیرھا بتحقیق التنمیة تشمل كل المجالت و المستویات ال إال یتحققلك ة فإن ذالنامی

ال جزء عتبارھابا، من التنمیة المحلیةنطلقتامن الدول تسعى إلى إحداث تنمیة شاملة حیث 

فقد وسع المشرع الجزائري من صالحیات المجالس الشعبیة المحلیة ،من التنمیة الشاملةیتجزأ

لك المحلیین و ذدارة شؤون المواطنین المجتمع المحلي و إمیةجل تنتلف المجاالت من أفي مخ

الجماعات المحلیة حیث صدرت جملة من منظومةالتي عرفتھا ألخیرةإلصالحاتمن خالل 

ثر كبیر على مجاالت أإلصالحاته ل من الوالیة و البلدیة و كان لھذفي كالتنظیمیةالقوانین 

.جتماعيالو قتصادياالالتنمیة خاصة 

، و منھا ثر كبیر على مجاالت التنمیةالجماعات المحلیة في الجزائر أمنظومةصالح لقد كان إ

التي عرفتھا ألخیرةإلصالحاتفمن خالل ي یعبر قلب النابض للتنمیة المجال القتصادي الذ

الجماعات المحلیة عرف المجال القتصادي تحوالت كثیرة حیث تعمل المجالس منظومة

و قتصادیةالألنشطةلك من خالل تطویر ،و ذعلى تحقیق التنمیة القتصادیة الشعبیة المحلیة

ألساسیةنشاء الھیاكل الى إباإلضافةتشجیع الستثمارات القتصادیة  على مستوى الوالیة 

.193قتصادیةال

القتصاد الى شتراكيھ البالد و النتقال من القتصادا الي عرفتالتحول في المجال القتصادي الذ

بإمكانصبح أ.08-90برالي تغیر معھ دور الدولة و بالتالي دور البلدیة من خالل القانون یلال

نھا في الواقع لم أال إكما رخص لھا الخوص في مجال الستثمارقتصادیةاالبلدیة إحداث مرافق 

لك .إمكانیات المالیة الكافیة لي ذال تملكنھا لك لي أن من ذتتمك

مركز الدراسات الوحدة العربیة ت"بیروالخلفیات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة"جزائریة ،منعم العمار :األزمة ال

25.ص 1996،
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

یاسي المطلب الثاني: أثر إصالح منظومة الجماعات المحلیة على المجال الس

على مستوى الدولة كجزء طبیعي من للكیان ألوسعالسیاسات الخاصة بھا داخل الجسد السیاسي 

مسؤولیة تقدیم الخدمات فمن نھا شریك للحكومة المركزیة في أه الھیئات علىحیث ینظر الى ھذ

و قة بالبلدیة الجماعات المحلیة و من خالل القوانین التنظیمیة المتعلمنظومةصالح خالل إ

لك من خالل قانون على المجال السیاسي و ذإلصالحاته السابق الذكر نلمس أثر ھذ1الوالیة

.البلدیة 

:ألفرادتعزیز روح الدیمقراطیة لدى 1

للتعبیر عن طارإفان المجلس الشعبي البلدي و الوالئي یشكل 90من خالل قانون البلدیة 

و مكان مشاركة المواطن في تسییر الشؤونالدیمقراطیة محلیا و یمثل قاعدة الالمركزیة 

ون البلدیة و الوالیة اعتبار المجالس المحلیة نالمحلیة الجدید قا2إلدارةو یقضي قانون العمومیة 

اداة لي تجسید الدیمقراطیة المحلیة و مكان لي مشاركة المواطنین في تسییر شؤونھم اساس 

مشاركة المواطنین في اعمال تتخذشؤونھم و الدیمقراطیة ھو مشاركة المواطنین في تسییر

ه العضویة في اللجان التي تشكلھا ھذخالل أحیان انالمجالس المحلیة الصورة المباشرة 

.3المجالس العمومیة

19حسین عبد القادر المرجع السابق ص 1
16محمد الصغیر بعلى المرجع السابق ص 2

يالماجستیر فالجزائریة. رسالةتجربة سقاط على ال" إرھا في تعزیز الحكم الراشدالدیمقراطیة المحلیة و دو"بمزیانحلیمة 

2010-2009العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة ،فرع الرشادة الدیمقراطي ،جامعة مشوري ن قسنطینة ،قسم العلوم السیاسیة 
119ص 
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ة في التنمیة المحلیة في الجزائرتشخیص دور الوالی:الفصل الثاني

دارة الدولة و معتمدة یة مبنیة على مفھوم المشاركة في إن تكون الدیمقراطیة حقیقحیث یجب أ

لي كافة الفئات المجتمع و تعتمد أساسا المحاسبة لي أي حكومة و ھذا من خالل على تمثیل 

رام وعة الوطنیة ھدا باحتالسیاسیة في بلورة النقاشات التي تدور داخل المجمألحزابسھام إ

ضفاء الرقابة الشعبیة التي تتوالھا الرأي و مراعات المصلحة العامة و ھذا یتحقق من خالل إ

سیادة القانون احترامتحقیق مكاسب المواطنین مع تفعیل المجالس المنتخبة بشكل حر ونزیھ و 

بنیة على المساواة و عدم و خصائصھا المألنسانالمعاییر الدولیة و المحلیة لحقوق مارحتاو 

2التمییز و عدم قابلیة ھده الحقوق للتجزئة 
:ألفرادتعزیز المشاركة السیاسیة لدى 2-

لك من خالل انتخاباتفي المشاركة النتخابیة للمواطن وذلألفرادتظھر المشاركة السیاسیة 

ك النتخابات بمثابة سلوهو المجالس البلدیة ھذإلقلیمیةالمحلسنتخاباتاالرئاسیة و البرلمانیة 

مكانیة الضغط على السیاسة الحكومیة و كرد فعل على الضغوطات التي یبرز بھ المواطن إ

تمارسھا و على المجتمع و السلطة كما یتضح مكانة المواطن في المجتمع السیاسي عن طریق 

م و في الحاكختیاراعن قناعة عنھ لكي یلعب دوره في المشاركة السیاسیة التي یمارسھا

3صیاغة السیاسة العامة 
.

164ص ،المرجع السابق ،محمد صغیر بعلى1
75ص ،السابق ،حسین  عبد القادر المرجع 2
الماجستیر في العلوم السیاسیة و العالقات "دور المشاركة السیاسیة في ترقیة الحكم الصالح في الجزائر"عامر صبغ 3

.إلعالمكلیة العلوم السیاسیة و ،جامعة الجزائر،عالقات الدولیةقسم العلوم السیاسیة و ال،الدولیة

68



تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

السیاسیة:في المشاركة المرأةتعزیز دور 3-

في المجتمع خاصة في أةالمرفي الجزائر مطلع التسعینات تعززت دور ألخیرةإلصالحاتبعد 

یتساوى جمیع 11مام القانون كما جاء في المادة واطنین سواسیة أالحیاة السیاسیة كل الم

خرى غیر الشروط التي یحددھا في الدولة دون شروط أالوظائفالمواطنین في تقلد مھام 

1القانون 
نھ جمع بین المساواة أارة جمیع المواطنین بمعنى عبستعملاومنھ یظھر المشرع الجزائري قد 

في الجزائر مع مطلق المرأةصبحت مناصب و الوظائف في الدولة و قد أالجنسین في تقلد ال

التسعینیات تتمتع بحقوق واسعة خاصة الحقوق السیاسیة كالحق في النتخاب الترشح النتماء الى 

رئیسة للبالد حیث ن تكون كما یمكن أوالبرمائیةفنجد الوزیرة و القاضیة السیاسیة ألحزاب

رئیسة حزب العمال لویزة حنون في عدة رئاسیات و قد تحصلت على المرتبة السادسة شارك

جل نیل اللقبالى الیوم تصارع من أما زلتو ،من بین سبعة مرشحین

في المجال الجتماعي أثر اإلصالحات :المطلب الثالث 

یة المحرومة و مد الید الفئات الجتماعللمجلس الشعبي الوالئي حق المبادرة بالتكفل بجمیع 

لزم المشرع الوالیة بإنجاز التشغیل و السكن و التعلیم كما ألیھا في مجاالت الصحة والمساعدة إ

یضا بمساعدة كما ساھم أ94مراكز صحیة و قاعات العالج وصیانتھا حسب نص المادة 

لیم المتوسط والثانوي سات التعنجاز مؤسلى إللشبیبة والریاضة بإضافة إألجھزة المكلفة  با

نجاز برامج السكن و سكن ھو ألخر عرف ارتفاع كبیر حیث تم  والمھني و إ

12المرجع السابق ص خمسونمحمد 1
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دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر تشخیص:الفصل الثاني 

ه أنماط سكنیة جدیدة في ھذنواعھا فقد ظھرتة بمختلف أائل من الوحدات السكانینجاز عدد ھإ

الترقوي و نظرا لي تزاید الفترة مثل السكن الحضري و السكن الجتماعي السكن الریفي السكن 

ریع و ا یطار الصالحیات المخولة لھا تقوم بأعداد مشا، و فين الجماعات المحلیةالطلب فإ

تعلیم والسكن و لى جانب الإن مشاكل السكن جل التخفیف مبرامج سكنیة في كل سنة من أ

صبح بإمكان وى المجالس الشعبیة المحلیة حیث أیضا حظیت باھتمام كبیر على مستالصحة أ

الجماعات المحلیة التكفل بإنجاز مراكز صحیة و قاعات العالج وصیانتھا مما یسمح للمواطن 

من خالل الطب المجاني الستفادة من تلك الخدمات ھده المراكز و القاعات العالجیة

صبح في كل بلدیة مركز صحي على فائیة أیضا عرفت عدة تطورات حیث أفالمؤسسات الستش

حمى و التلقیح بسط ألمراض كالیتكبد عناء الصفر من اجل مداواة أألقل بعدما كان المواطن 

صحاب ة أتغطي نسبة كبیرة من ألفراد خاصضافة الى مجانیة الدواء التي وإلسعافات ألولیة إ

167ألمراض المزمنة
اختصاصاتھا شؤون التنمیة والرعایة الجتماعیة وفق في یطاركما تتولى الوحدات المحلیة 

عمل.السیاسة العامة للدولة و توفیر فرص 

140مرجع سابق صعمارمنعم167
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تشخیص دور الوالیة في التنمیة المحلیة في الجزائر :الفصل الثاني

:خالصة الفصل الثاني 

ذكره في ھذا الفصل یمكننا أن نستنتج أن التعدیالت التي مست نظام إدارة الجماعات قسبمما

المحلیة في الجزائر ساھمت بشكل كبیر في تطوره و ھذا منذ بدایتھ إلى غایة وقتنا الحالي 

یر الذي شمل قانون البلدیة والوالیة خاصة التي تدخل ضمن إطار اإلصالح اإلداري األخ

اإلداریة و ھذا ما إذا راعینا أن ھدف ةباعتبارھما الحلقة األساس و أھم تطبیق في الالمركزی

المشرع الجزائري  توفیر الیات قانونیة تضمن السیر الحسن للجماعات المحلیة و تصحیح 

ن  المحلي الذي ساءت أوضاعھ في العدید االختالالت في التسییر و فتح المشاركة أمام المواط

للسلطة وصایةاإلدارة المحلیة في الجزائر و جود رقابة زالقانون السابق و لعلى أھم ما یمی

المركزیة مما یطرح فكرة االستقاللیة النسبیة في تسییر الشؤون المحلیة .
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة الفصل الثالث :

:تمھید

تعترض سبل تحقیق اإلصالحات المحلیة  للعدید من المشاكل و المعیقات ، سواء المرتبطة منھا 

بالجوانب السیاسیة او اإلداریة إضافة غلى جوانب اقتصادیة و مالیة لمعالجة ھذه المعیقات و 

صول بالتنمیة المحلیة   إلى مداھا مما یتطلب جملة من االقتراحات المشاكل التي تحول دون الو

و الحلول المتعددة األوجھ التي یتبین من خالل دراستنا لي موضوع الجماعات المحلیة.

التنمیة المحلیة ھم المعیقات  التي تواجھإلى أا الفصلللتوضیح أكثر سوف نتطرق في ھذ.

.)المبحث الثاني(محلیة فيفاق التنمیة ال)و أالمبحث ألول(في
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة الفصل الثالث :

العوائق ألول: المبحث 

یق بشكل أو بي أخر وتیرة تطورھا وتجعلھا و المشاكل تعمن العدید من المعیقات الوالیة تعاني 

في عالم یطبعھ التغیر االقتصادي و االجتماعي و السیاسي المستمر والدائم، و تراود مكانتھا 

تبرز ھذه المعوقات على الصعید، السیاسي و اإلداري ،و المالي و، االقتصادي .

) التقسیم اإلداري المطلب الثاني(شكال المعیقات المالیة ) أالمطلب األول(سوف نتناول في 

یئیة) .) العوائق البالمطلب الثالث(

العوائق المالیة ألول: أشكالالمطلب 

علیھا ما تملیھمیزانیتھا بحریة و في حدود بإدارةتسمح الستقاللیة المالیة التي تملكھا الوالیة 

1على مجرى نمو النشاط القتصادي التأثیرلك لي ذال تونللدولة حتى ،السیاسة القتصادیة
المتعددة التي ألدواتلك من خالل یة المحلیة و ذبیر في تحقیق التنملك تساھم بشكل كو بذ

لك الھتمامھا بالتعلیم و ، و ذو الجتماعیة،ن تحقق بھا الرفاھیة القتصادیةنملكھا و تستطیع أ

ه الصفة من جھة حدود المیزانیة و من جھة وحة للوالیة حالیا لیست لھا ھذتقدیم المالیة الممن

إلداريیمھا تقس

مة الجزائري ، " ، مجلة مجلس ألدارة المحلیة الجزائریة مع الحقائق الوطنیة الجدیدةمدى تطبیق إل"مسعود شیھوب :1

3، ص 2002، 03العدد 
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة :الفصل الثالث

حواجز میزانیة الوالیة -1

ن النفاق الموكلة لھا حیث نجد أألعباءمن مشكل عدم توازن مواردھا و الوالیةة تعاني  میزانی

قامة مباني فاخرة و معتبرة على إالموارد مالیة ستھالكبامحلي المظھري حیث تقوم الوالیة ال

العامة  النافقاتلى تضخم الطرق الرئیسیة كل ھذا یؤدي إوتخزینحداث عمومیة 

بأھمیةادة السكانیة یعتبر عنصر السكان كمعیار لتقسیم الوحدات المحلیة و الزیإلقلیميلتوسیع 

ین المحلیة و ھم الذالنافقاتتعد سببا رئیسیا في زیادة إلقلیمبالغة فالزیادة السكانیة على مستوى 

.2ا المرفق من خدمات ھذیستفیدون 

على وامل ساعدت ه العكل ھذألمراضمن رعایة كمصاریف الرعایة الصحیة التلقیح ضد 

قانون بإصدارصالح المالیة المحلیة للوالیة الوالیة فالمشرع الجزائري حاول إتفاقم مشاكل

نھ نجد میزانیة الوالیة عاجزة عن تحقیق التنمیة و لكن بالرغم من ھذا إال أ2012الوالیة سنة 

محدودیة یضا من الملقاة على عاتقھا تعاني الوالیة أالألعباءخاصة مع زیادة حجم 

العامة الذاتیة والخارجیة التي نص علیھا المشرع الجزائري من خالل قانون الوالیة الجدید و 

ي ات و ناتج الھبات و الوصایا و الذالتي تتمثل في التخصیصات ناتج الجبایة والرسوم إلعان

اشر الى حصیلتھا مما یتبرع بھ المواطنین أما بشكل مبیعتبر مورد من موارد الوالیة وتتكون 

ون نتیجة وصیة و غیر مباشر بالمساھمة في تمویل المشاریع التي تقوم بھا و قد تكالوالیة أ

مداخیل امالك الوالیة  القروض ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي 1حد المواطنین یتركھا أ

ناتج حق المتیاز للفضاءات الخاصة للدولة الناتج المحصل،تؤدیھا الوالیة

38ص 2006الدار الجامعیة مصر"ترشید النفاق العام و عجز میزانیة الدولة"حماد ابو دوحعمرمحمد 1
266ص  2007ألردن،دار المیسرة للنشر و التوزیع،العامة المقارنةإلدارة"جبورعبد العزیز صالح بن 2
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة :الفصل الثالث

والخارجیة التي نص علیھا المشرع الجزائري من خالل قانون الوالیة الجدید و الذاتیةالعامة 

ي لوصایا و الذو ناتج الھبات و اإلعاناتالتي تتمثل في التخصیصات ناتج الجبایة والرسوم 

مواطنین أما بشكل مباشر إلى حصیلتھا مما یتبرع بھ الیعتبر مورد من موارد الوالیة وتتكون 

ھا و قد تكون نتیجة وصیة في تمویل المشاریع التي تقوم ببالمساھمةو غیر مباشر الوالیة أ

مالك الوالیة  القروض ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي مداخیل أ1حد المواطنین یتركھا أ

لمحصل مقابل مختلف تؤدیھا الوالیة ناتج حق المتیاز للفضاءات الخاصة للدولة الناتج ا

.1الخدمات 
المتزایدة نھا تبقى غیر كافیة لتلبیة حاجیات السكان ن تعدد و تنوع الموارد الوالئیة إال أبالرغم م

الضطالع بالدور المحدد لھا بسبب تراكم ال یمكنھاھداف و مھام الوالیة و بالتي و تحقیق أ

الوسائل و الموارد ستعمالاص في ترشید المحلیة من جھة و نقنقائص و تعدد الفجوات التنمویة

المركزي و المحلي للدولة .المستویینبین الجبایةالخاصة للوالیة و توزیع الموارد 

ھناك أسباب أخرى نذكر منھا :ألسبابه الى ھذباإلضافة

قد مع یسمح بالتعان قانون الوالیة مبنیة على دراسات مسبقة بالرغم أالقرارات غیرتخادأ

ال ا كال یصعب حلھ على المسؤولین الى أن اللجوء إلى ھذشمختصین في البحث في أي أخبراء

القرارات المنبثقة من صمیم التوجیھات السیاسیة تخادأھو نادر الحدوث و یحل محلھ جراء

إلداریةالك على حساب المصلحة العامة و المصلحة ذما یكونجھة معینة غالبا إلرضاء

للوالیة .

كلیة العلوم القتصادیة و الجتماعیة و إلنسانیةمجلة العلوم "المحلیة في الجزائرللجماعاتالعامة إلرادات:"رغادلخضر م1

25ص 07السیر جامعة بسكرة العدد 
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة :الفصل الثالث

الخدمات بالمجان ن الوالیة تؤدي مجموعة منللمرافق العمومیة حیث أمثلألعدم الستغالل 

،لك في حدود ما یسمح القانون في حین یمكنھا أن تحصل على إیراد من وراء ذ

فھي تشكل ،قیود القروض المحلیة تعتبر القروض من التي تشكل المالیة الجماعات المحلیة 

ستعمالھااال یمكنو ألصلیةعمل لي تسدید الدیون دائما في ایرادات قسم التسییر و ال تست

بلدیات الوالیة التي لمعظمالطبیعة الجغرافیة الصعبة لىإباإلضافة1بتغطیة نفقات التجھیز

مثال والیة بجایة .موال ضخمة و ھي میزانیة خاصة جبلیة تحتاج الى أمعظمھاتكون 

، و علیھ یتحتم علیھا أن تمارس كل محلیةتعرقل الوالیة في تحقیق التنمیة الألسبابه كل ھذ

من شلنھا تثمین مداخیل الوالیة .ن تجد الحلول الصالحیات و أ

النظام الجبائي ختالالتا-2-

تشمل الجبایة المحلیة على الضرائب و الرسوم التي تحصل لي صالح البلدیات و الوالیات 

من طرف الھیئات المركزیة ه الضرائبلمشتركة للجماعات المحلیة تفرض ھذوالصنادیق ا

ر مساحتھا ھم مصادر تمویل الجماعات المحلیة حیث تقدمن أالجبایةإلیراداته تعتبر ھذ

النوع من المداخیل حیث تلعب دور فعال في تسییر بھدأھتمامباالا البد حوالي تسعون بالمئة لھذ

2الشؤون المحلیة الوالیة
داء مھامھا المنوطة لھا و موارد مالیة من أجل أما یتطلباتمتع الوالیة بصالحیات كثیرة و ھذت

ألولىالتي تحتل المرتبة الذاتیةمن مواردھا الجبایةتعتبر الموارد 

38لخضر مرغاد المرجع السابق ص 1
101خیضر المرجع السابق ص خنفر2
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة:الفصل الثالث

ضعف ا رجع الىو ھذالمتزایدةللنافقاتن ناتجھا یبقى ضئیال بالنسبة و لكن رغم ھذا إال أ

1الجبایةإلصالحاتلى عدم فعالیة حصتھا من الضرائب و الرسوم إضافة إ
الرسوم المخصصة بكاملھا ھمھا و ھي الضرائب وضرائب متنوعة سنحاول ذكرھا أللوالیة

لى الجماعات المحلیة و ئب و الرسوم التي یخصص جزء منھا إللجماعات المحلیة و الضرا

ه الضرائب و الرسوم تتمثل في المشتركة للجماعات المحلیة و ھذألموالمصلحة 

ألشخاصي یقع على عاتق صاحب العمل سواء كان من لك الدفع الذ: و ھو ذالدفع الجزافي -ب

نھا تمارس نشاطھا و تدفع الرواتب و الھیئات المقیمة في الجزائر حیث أو لمادیة أو المعنویة أا

ا الدفع یرجع بكاملھ للجماعات المحلیة ھو یوزع بین و التعویضات و المكافئات و ھذألجور

سبة ب الوالیة ھو عشرین بالمئة نالمشتركة للجماعات المحلیة و نصیألموالو ،البلدیة والوالیة 

.2المشتركة نسبة عشرینألموالقل مقارنة بالبلدیة التي تقدر نسبتھا ستون بالمئة و أ

العقاریة و الخدمات الغیر ألشغالیطبق في عملیة البیع و :الرسوم على القیمة المضافة -ج

و لكن المنتوجات المعدة للخارج فال سترادالضر للرسوم الخاصة و على عملیات التي تخ

كلیة ،للبحث القانونيألكادیمیةالمجلة "في الجزائرإلقلیمیةللجماعات المحلیة الجبایةصالح المنظومة :" حتمیة إودادعلو1

270ص 2014،العدد ،الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة بجایة 
3،العدد ،اني مجلة المةمجلة الفكر البرلماني مجلة المة العدد  مجلة الفكر البرلم"الضریبيصالحإل:"عبدو ربالة2

107،ص 2003الجزائر 
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة :الفصل الثالث

بأربعو طبق إلنتاجالمطبق على ألجماليلك تعویضا للرسم و ذأفریلو طبق ھذا الرسم في 

و 2001من قانون المالیة الصادر في سنة بتداءاإلى نسبتین معدالت في البدایة ثم تخفیضھ

نھا تتخبط في صعوبات و عراقیل تتمثل تشكل الجبایة أھم مصادر تمویل میزانیة الوالیة إال أ

:في ما یلي 

نتاجیة والتي تتماشى مع إألكثرالدولة على الضرائب تستحوذ:مركزیة الضریبة المفرطة-د

، حیث أن السعر الذي بھ الضریبة اھنة و التي تتمتع بالطابع التصاعديالقتصادیة الرالظروف

النسبة لي معدل الجبایة المحلیة أنھا تخضع لي المادة المفروضة علیھا و لكن برتفاعایرتفع مع 

ام الجبایة و خد خصوصیة كل والیة بعین العتبار عند وضع نظنوع النشاط عادة و إلى عدم أ

خرى فقیرة مثل والیة نیة جدا مثل والیة حاسي وسعود و أوالیات غلى وجودإما یؤديا ھذ

ا ما یبین القیود المفروضة على المالیة لة معدالت الضرائب و تحصیلھا و ھذالجلفة تحدد الدو

ن الستقاللیة المالیة الوالیة تستبعد مركزیة النظام المركزیة بالرغم من ألإلدارةالمحلیة بتبعیتھا 

2الجبائي 
لقاعدة ن تقویة الجماعات المحلیة ھو تقویة لأ:المتواصلةالجبایةإلصالحاتم فعالیة عد- ك

ا یجب توفیر ترسانة من النصوص القانونیة تضمن التطبیق الحقیقي التحتیة للدولة و لضمان ھذ

52تضمن 2014لنظام الالمركزیة و علیھ شھدت تعدیالت كثیرة سنویا فقانون الوالیة سنة 
جراء إ52تضمن 2005ن قانون المالیة سنة بین التعدیل الغاء و اتمام كما أي مالجراء ضریب

ضریبي 

ص2003الجزائر 03العدد ،مجلس المةالبر نماليمجلة الفكر المحلیةوالجبایةالمالیة إلصالحات:"دحو ولد قابلیة1

15ص 15،العدد،جامعة باتنةوإلنسانیة،الجتماعیة مجلة العلوم البلدیة بین التبعیة والستقاللیةبن ورزق ھشام 2
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة :الفصل الثالث

تعتبر الضرائب و الرسوم أحد أھم إیرادات الدولة :تفاقم ظاھرتي الغش و التھرب الضریبي -ر

از بھ النظام الجبائي الحالي و ي یمتالذإلھماللى ش الضریبي یعود إولة التھرب و الغن محاأ

ز في جدیدة تبرجبایةعلى تشریعات عتمادھااھذا راجع إلى أسباب مباشرة و التي تتمثل في 

ما ا و ھذارتفاعھاو بسبب كثرة الضرائب و تعددھا و ثناء التطبیق كل مرة الحاجة إلى تعدیلھا أ

و التنظیمیة المتبعة إلداریةإلجراءاتللتخلص منھا و تعقد حتیالیةاطرق لىإلى اللجوء إدفعھم

بعدم عدالة اعتقادھم،و لدى المواطنین الجبایةفي ربط الضریبة و ضعف الوعي و الثقافة 

.1للمكلف بالضریبة قتصادیةالالضریبة إضافة إلى الوضعیة 
الوالیة نوعین من الرقابة رقابة مالیة قبلیة تمارس على میزانیة :عدم فعالیة الرقابة المالیة-ن 

ي ھو شخص تابع للوزارة المالیة یعین عن طریق من قابة یقوم بھا المراقب المالي الذور

جراءات و تمارس و ھي إاألنفاقألولىعلى المرحلة التأشیرةالوزیر المالیة مھمتھ مراقبة منح 

عن طریق المحاسب 

ین یتمثال في الوالیة و یمارسھا جھازین و اللذعلى میزانیةما الرقابة المالیة البعدیة أ

من 170مكرس دستوریا و فق المادة ألولیعتبر سبة و المفتشیة العامة للمالیة إذامجلس المحا

موال الدولة و حاسبة یكلف بالرقابة البعدیة لي أالتي تنص ..یؤسس المجلس الم1999الدستور 

إلقلیمیةالجماعات المحلیة 

2782770علو وداد المرجع السابق ص 1
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المحلیةتقییم دور الوالیة في التنمیة:الفصل الثالث

یضا من و الرقابة البعدیة تمارسھا أ1بشأنھاحكاما بات المحاسبین العمومیین و یصدر أحسا

إلقلیمیةعمالھا سریة وتمارس الرقابة على الجماعات ون أالمفتشیة العامة للمالیة و تكطرف 

في ال تتدخللى وزیر المالیة و وم بمعاینة وتحریر محضر و ترسلھ إو تق2منھا الوالیة 

بالرغم من كل الممارسات الرقابیة على میزانیة الوالیة من مختلف ألحكامصدار المحاسبة أو إ

دیھ یبقى بعیدا على المستوى المطلوب و تبقى ضعیفة غیر ي تؤالرقابیة إال أن الدور الذألجھزة

ه الھیئات ال تسجل فعالیة أو كفاءة حیث تعتبر ھذهفتقاریر ھذكافیة لتجاوزات التي تحدث 

المال استخدامالتي ھدفھا التحقیق فعالیة على ھم عناصر الرقابة المالیة الحدیثةمن أألخیرة

لى إما یؤديا ة على میزانیة الوالیة كثیرة و ھذالرقابة المالیالمكلفة بألجھزةن العام و نالحظ أ

لیھا و بالتالي تعرقل البرامج و المخططات التنمویة و علیھ تبقى الوالیة م الموكلة إعرقلة المھا

قابة ن المجالس المحاسبة من الھیئات العلیا للرأالمالحظعاجزة عن تحقیق التنمیة المحلیة و من 

التي یشنھا قضاة مجالس ألضرابو خاصة بعد حمالت ستقرارھااتتمیز بعدم المالیة و التي 

ال تحدث تعطیل الكثیر من المھام الموكلة و التي من المفروض أن المحاسبة التي ینجز عنھا 

ھیئاتخاصة في 

إلداريالتقسیم الثاني: عشوائیةالمطلب 

یق الوالیة للتنمیة ى الحد من تحقالتي ساعدت علألسبابمن إلداريتعتبر عشوائیة التقسیم 

إلدارةن من المعوقات التي عرفتھا مسار التمویل التاریخي المتعلق بنظام المحلیة حیث أ

و الموارد أالمسیریننھا بعد الستقالل كانت في وضعیة مزریة سواء من جانب حیث أالمحلیة 

یات التي ورثھا عننصف عدد البلدكثر منأبإلغاءالمالیة فقامت الدولة الجزائریة 

95ألمرمن 74معدل ارجع المادة 39یتعلق بمجلس المحاسبة ج ر ج ج عدد 1995جولیة17مؤرخ في 1
10ألمرو متمم بموجب 2010سبتمبر 1الصادر في 50ج ر ج ج عدد 2010اوت 26مؤرخ في 0-22
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة : الفصل الثالث 

البشریة والموارد المالیة لیصبح إلمكانیاتضعفبلدیة تعاني من 1536المقدرة ب الستعمار 

.1من نصفھاكثر ألكبذال غیا676عدد ھا 

یاتھا الخاصة بھا ضئیلة و تنتظر مكانات غنیة جدا و اخرى فقیرة جدا و أن إظھور والی

سباب ألعدةعانات من الدولة و یؤدي دالك الى تطور دیون الوالیة و دالك ر  إاستمرا

تدخل الوالیة في عدة مجاالت مما یتطلب موارد مالیة ضخمة 

.2المالیة للوالیة نجدھا غیر مؤھلةالشؤونالكفاءات المھنیة والعلمیة و المكلفة 

السیاسي حال صالالمشاریع الدولیة لمكافحة الفساد و الدعوة لي "الجزائریةمكافحة الفساد في الدولة :"عاشور احمد صقر 1

.50ص 2006العربیة الدار العربیة للعلوم لبنان ألقطارو القتصادي في 

1ص 2009ردنألدار الرایة للنشر و التوزیع "إلداریةألعمالالرقابة على "ازھر عبد الرحیم عاطف2
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الوالیة في التنمیة المحلیة تقییم دور :الفصل الثالث

البیئیة الثالث: العوائقالمطلب 

كبیر على مستوى الدولي و الذي ترجم تمامھایعد موضوع البیئة من أھم المواضیع التي القت 

ي یقع على دولیة بالدور الرئیسي الذریعات القرت مختلف التشعلى مستوى المحلي حیث أ

المشرع ما تبناها ضمان حمایة البیئة و تنمیتھا و ھذعاتق الھیئات الالمركزیة المحلیة في 

ر الوالیة في مجال حمایة البیئة الریح بالدوباالعترافلك ائري في قانون الوالیة الجدید و ذالجز

یق التنمیة البیئیة و تتمثل في .لوالیة في تحقمن المعوقات تعرقل دور اال یخلون القانون إال أ

عدم فعالیة قانون الوالیة -1

وجود عدة عوائق لىن الوالیة الجدید في تحقیق ھدف حمایة البیئة إرجاع قصور قانویمكن إ

البیئةلك من خالل مبادئ حمایة في ھذا المجال و ذإلیجابيلى عدم فعالیتھ في اداء الدور أدت إ

ئ حمایة البیئة غموض مباد-2

جاءت بصفة البیئةمن خالل تفحص قانون الوالیة الجدید نجد ان معظم المبادئ المتعلقة بحمایة 

على ارض الواقع كما ان ھده المبادئ لم تنفیذھاغامضة خالیة من الوضوح معقدة مما یصعب 

مان یتم النص علیھا في في قانون الوالیة فھي مصطلحات جدیدة و جب النص علیھا لض

ضمانة لي تفعیلھا و حمایتھا من ال یعتبرآلنھمشروعیتھا و عدم تركھا في قنون حمایة البیئة 

جھة و من جھة اخرى فبالنظر الى اھداف قانون الوالیة الجدید الدي جاء لتحقیق التنمیة المحلیة 
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة :الفصل الثالث

ھیمنة دور األجھزة المحلیة 3-

في تسییر شؤون المحلیة الذاتیةباالستقاللیةللجماعات المحلیة من بینھا الوالیة عترافالرغم 

اال ان دالك یتعارض مع الواقع كون مجمل القوانین البیئي المجالفي شتى المجاالت من بینھا 

ألجھزةكم تدخل العدید من الوزرات على ھدا القطاع ..تھمیش دور القطاعیة تكشف دالك بح

الوالئیة المتخصصة في ھدا المجال 

غیاب المسؤولیة في قانون الوالیة -4

نھ في المقابل صات كثیرة في مجال حمایة البیئة إال أرغم تمتع المجلس الشعبي الوالئي باختصا

م باي عمل او معاقبتھ عن المتناع عن التدخل نجد انعدام اي نص قانوني یجبر المجلس القیا

الدي من شانھ ان یلحق ضرر بالبیئة و ھدا ما یؤكد بوضوح انعدام جانب المسؤولیة للمجلس 

البیئةكعائق لي حمایة عتبراا ماي للصالحیات المخولة لھ و ھذإللزاميفي ظل غیاب الطابع 

ما ة و یتم تغییب المجالس المنتخبة أكزیالمرألجھزةن المشاریع الكبرى تكون في ید كما أ

بالنسبة للوالي فال یوجد اي نص قانوني صریح یوقع المسؤولیة علیھ في مجال حمایة البیئة 

مسؤولیة الوالي في مجال نعداماو ھذا ما یؤكد نص التنظیمات للوالي الحفاظ على التنظیم العام 

الوالیة تقع مسؤولیة الوالي في مجال حمایة من قانون 112البیئة لكن بالرجوع الى نص المادة 

البیئة بصفة غیر مباشرة م دالك من خالل سھر الوالي على حمایة حقوق المواطنین و حریاتھم 

و من بینھا الحق في الحیاة و في بیئة سلیمة 

قانون یطارایة البیئة في للبحث القانوني كلیة الحقوق جامعة عبد حمألكادیمیةالمجلة ه المدكرة من ھذ63ارجع صفحة 1

137ص 32014اسیاخ سمیر الرحمان میرة بجایة العدد 2الوالیة الجدید 
138المرجع نفسھ ص 2
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة :الفصل الثالث 

األفاق :المبحث الثاني 

المعیقات التي تواجھ الجماعات المحلیة ،سوف نحاول في ھذا المبحث بالنظر إلى المشاكل و

التطرق أھم الحلول و األفاق لتفعیل دور الوالیة من أجل تحقیق التنمیة المحلیة الفعالة .

تفعیل )المطلب الثاني(و في ) ضبط المجال المالي المطلب األول(حیث سوف نتناول في 

بط المجال البیئي .ض)المطلب الثالث(و الالمركزیة 

المجال المالي ألول: ضبطالمطلب 

لبلوغ لوالیة ھدفھا في تحقیق التنمیة المحلیة یجب أن تراعي المحافظة على سالمة المالیة 

أثناء تنفیذھا لمیزانیتھا وذلك باحث عن مجموعة من المبادئ والضوابط تتمثل في ضبط میزانیة 

الوالیة 

یة صالح میزانیة الوالإاوال -

تعتبر المیزانیة الوالیة أداة تنمویة محلیة , وھي ضروریة وأساسیة للقیام بالتنمیة المحلیة وذلك 

ومشروعة صحیحةعن طریق موادھا المالیة , ولكي تقوم میزانیة الوالیة بأدائھا بطریقة 

وبصفة ناجحة , یجب ان تخضع لمبدأ التوازن بین النفقات واالدارات 

میزانیة الوالیة تحقیق التوازن ل-1

تواجھ الوالیة صعوبات كبیرة في التحكم في توازن المیزانیة وذلك راجع الى أسباب تتمثل في 

الخاصة واالدارات الضریبة ، وھذا ما المدخراتالضغوط االتفاقیة الذي تقابلھ انخفاض في 

سلمى 1ى التوازن یؤثر سلبا على التنمیة المحلیة وللقضاء على ھذا العائق ومن أجل الحفاظ عل

125ص ،وكالت مطبوعات الكویت،تطور الفكر التنظیمي:على
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة :الفصل الثالث 

تباع تدابیر لعقلنة االموال لتحقیق تنمیة في شتى المجاالت :یجب إالمالي 

قات :ترشید النف2-

على باستخدامھامجموعة من التدابیر من أجل تحقیق األھداف المحددة وذلك اتخاذیقصد بھ 

ساءة استعمالھا أو تبذیرھا في غیر المصلحة المقررة لھا ، والعمل على أحسن وجھ دون إ

وجودة للسلع والخدمات ، وھذا ما تأھیلھا بتحقیق المنفعة العامة باقل المصاریف وبأعلى نوعیة 

.یؤذي الى رفع المردودیة النفقة 

تثمین االدارات :3-

لتحقیق الغرض والمبتغى المنشود في تجسید التنمیة المحلیة یجب تزوید میزانیة الوالیة بموارد 

مالیة والعمل على تنویعھا وتطویرھا لسد احتیاجات الطلب االجتماعي ، وذلك عن طریق العمل 

الوالیة لما لھا من مدخول وربح یعود على میزانیة على استغالل العقالني لمختلف امالك

الوالیة حیث تمثل ارادات ھامة لتغطیة مختلف النفقات ، واتاحة الفرص التوظیف رؤوس 

االموال والقیام بمشاریع استثماریة من اجل زیادة الدخل والرفع من قیمة االرادات عن طریق 

مجال السیاحي ، والعمل على تثمینھا باعتبار لالستثمار ، االھتمام بالتھیئة المناخ المناسب 

السیاحة مصدر للتمویل الذاتي ، العمل على تطویر القدرات الفنیة واالقتصادیة للمشروعات 

الجبایةإصالح المنظومة التي تقوم بھا الوالیة واعداد دراسات فنیة لھا 

20مر أبو دوح ، المرجع السابق ، صمحمد ع-1
طار الملتقى الدول حول سیاسات " ، دراسة مقدمة في إ" دراسة حالة زائر ودول النامیةوسیلة سبتي حیاة بن سماعیل ، -2

ص فیفري22ة بجامعة محمد خیضر ، بسكرة ، التمویل وأثرھا على االقتصادیات والمؤسسات ، المنعقد
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تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة :الفصل الثالث 

دى الى انعدام حریة أخذ القرارات ، خاصة تلك والیة بعدم االستقاللیة وھذا ما أتتمیز مالیة ال

المتعلقة بالتنمیة ، وفتح المجال للتدخل المركزي الذي أصبح یشغل مكانة األصل بعدما كان 

ادى الى زعزعة جوھر مجرد استثناء في حاالت  خاصة وقد كلف الوالیة ثمنا باھظا 

الالمركزیة ن وعلیھ ونظرا للخطورة التي تسببھا اختالالت النظام الجبائي والتي تتمثل في 

، وعلیھ فان ترشیدھا وعدم فعالیة النظام الجبائي الالمركزیة المفرطة والتھرب الضریبي 

ز التبعیة اللذان ، للوالیة أصبح امر حتمي من اجل القضاء على العجالجبایةواصالح المنظومة 

تتخبط فیھما ن إذ البد من حل ال صالحھا عن طریق عصرنة الجبایة المحلیة ، ومكافحة الغش 

والمداخیلالخزینة استنزافوالتھرب الضریبي ، اللتان أدتا الى 

عصرنة النظام الجبائي المحلي - ثانیا 

شاملة استراتیجیةیمكن للمنظومة المالیة المحلیة أن تقضي على تعقیداتھا عن طریق

وموضوعیة ، وذلك بتعدیل نسب الضرائب المخصصة للوالیة وتأسیس ضرائب جدیدة حیث 

ان على الدول التنازل عن بعض الضرائب كانت تستحوذ علیھا لصالح الوالیة ویجب تدعیمھ 

الى المستوى بسیط ، بما أرجع نسب الضرائب والرسوم المخصصة للوالیة وذلك بزیادة رفعھا

داري بین السلطات اد في والیة المطلوب الجزائري اإلاعدرساء مع الجبایة نظام ائي نظام إجب

مھامھا تحت رقابة ھذه السلطة ، تباشرالمركزیة في الدولة والھیئات االداریة المنتخبة التي 

على المستوى المحلي بل وصالحیتھافالالمركزیة ال تعني تنازل الدولة وابتعادھا عن مھامھا 

قوة بمھامھا وسیادتھا الوطنیة بأكثرلھدف منھا ھو السماح بالتركیز على مسؤولیتھا والتكفل ا

وعلیھ تقوم الدولة بتحویل بعض من صالحیتھا الى ھیئات اداریة الجماعات االقلیمیة تكون ھذه 

الھیئات مستقلة عنھا قانونا ، والغرض منھا ھو تقریب المواطن من االدارة وتسھیل توصیل 

وتعتبر من الھیئات من اقلیم الدولة یتجزأفالجماعات المحلیة جزء ال سریعینتیاجات بطریقة اح

االساسیة للتنظیم االداري للدولة ، فھي تعبیر جغرافي محدد اقلیمیا تجمع سكاني محدد عددیا 

ووحدة اداریة 
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دور الوالیة في التنمیة المحلیة متقییالثالث:الفصل 

مصغرة عن الدولة وبالتالي أضحت الالمركزیة ال تعد مجرد نظام التوزیع الوظائف بین 

المحلیة التنمیةالسلطة المركزیة والمحلیة بل ھي وسیلة لتحقیق 

تتمثل الجماعات االقلیمیة في الجزائر في كل من الوالیة والبلدیة وقد خصھا المشرع وقانون 

الوالیة الجزائري بقوانین خاصة بھا من خالل تشریع قانون البلدیة ویعتب ران االساس 

القانوني في اعمال وتجسید مختلف المھام والصالحیات المنطوق بھا بموجب 

ي سیاسة ال مركزیة مستقلة وثابتة بدون الكفاءات البشریة والضرائب نھ ال یمكن تثمین أحیث أ

1تصة في النظر في جریمة الغش الضریبيھي التي تحدد الجھة المخ
ن المشرع الجزائري من أجل قمع جریمة الغش والتھرب الضریبي ومكافحتھا اقر لھا عقوبات إ

سواء للفاعل او الشریك كما انھ اقر مسؤولیة الشخص المعنوي وھذا یعتبر وجبایةجزائیة 

كل المواطنین " یليما على 22بنصھ في المادة1993الیھ دستوركضمانة كما اشار

على كل واحد أن یشارك في تمویل التكالیف العمومیة متساوون في أداء الضریبة ویجب

.2حسب قدرتھ الضریبیة

مكافحة ظاھرة الغش والتھرب الضریبي - ثالثا

تشكل ظاھرة الغش والتھرب الضریبي معوقا أساسیا للتنمیة االقتصادیة وبالتالي تؤثر على 

ماعیة حیث ال یمكن اشباع حاجات المواطنین المتزایدة ، ونظرا لخطورة ھاتان التنمیة االجت

ن طریقالظاھرتان یجب االعتماد على إجراءات صارمة لمكافحتھا ، وذلك ع

122محمد عبدو ، المرجع السابق ص عبدو بودربالة1
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مر ضروري ذلك الن العالقة نین مع التنمیة القیم االخالقیة ألدى المواطالجبایةنشر الثقافة 

براز لمساھمة فیصبح  معنیا ، بالتالي إلى اأن تنقل الفرد من حالة الرعایة إالضریبة من شانھا

حھم مباشرة وذلك تطبیقا للشعار " أنا حقھ في المراقبة والمسائلة ألنھ ھدره یؤثر على مصال

مساھم بالضریبة فانا معني بالمال العام ، أسأل ، أحاسب ، وأشاركك مساھا بالضریبة فأنا معني 

الراشدة في كل مكان وفي كل وقت ھو ما الجبایةبالمال العام ، أحاسب ، أشارك " لھدا فالثقافة 

لتأسس الحكم الراشد وذلك باتباع سیادة أساسیةیحول ھذه الثقافة الى قیم أخالقیة والى مبادئ

الضریبة باإلدارةاعالمیة رشیدة واالھتمام بالعالقات االنسانیة عن طریق تصرفات الموظفین 

ن اتجاه المكلفی

الضریبة سلطات لإلدارةالضریبة : لقد خول المشرع بأداءالمعنیین ترشیحاتالرقابة على 

افحة الغش والتھرب الضریبي عن طریق حق االطالع ، حق واسعة لتأكد من التصریحات ومك

معاینة المجاالت المھنیة ، حق التفتیش ، وحق اجراءات تحقیق معمق في الوضعیة الجبایة 

الشاملة 

وتعتبر ھذه الجریمة صارمةمتابعة جریمة الغش والتھرب الضریبي وفرض عقوبات مالیة 

لضریبة وادارة الضرائب ولھا خاصیة تحریكك خاصة نظار العالقة القائمة بین المكلف با

لإلدارةالدعوى 
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جراءات االلتزام ونجد المحاسب العمومي یقوم أیضا برقابة مرحلة االولى لإلنفاق ، وھي إ

ابقاء جھاز واحد لرقابة مالیة القبلیة وجھاز لرقابة مالیة بعدیة و ألفضللتي یمنحھا التأشیرة ا

ھدا من اجل الحفاظ على مالیة الوالیة و قدرتھا على تحقیق التنمیة المحلیة المنشودة و بدالك 

1یحل التوازن النوعي محل التوازن الكمي
من خالل خلق غرف والئیة تتكفل و یجب تفعیل دور الرقابي لمجالس المحاسبة و توسیعھ 

من الخارج الوالیة ویتم ه الغرف لرقابة على المالیة المجلیة على أن یكون أعوان ھذبتشدید ا

2كثر كل ثالثة سنوات لمصداقیة أستبدالھما
تفعیل الالمركزیة :المطلب الثاني 

عتبارھاباالمحلیة لیھا عملیة التنمیة ت إالتي اسندألسستعتبر الالمركزیة من الركائز و 

قلیمیا في تساھم في تفعیل و تحریك میة الشاملة و المتوازنة جھویا وإالناجح لتحقیق التنألسلوب

ي تلعبھ لعامة و نضر ا للدور ال ساسي  الذالمحلیة وتحقیق التوازن بین الحاجات اإلمكانیات

قر لى مستوى إقلیمھا أتنمیة عالبأعباءفي النھوض 3الجماعات المحلیة و من بنھا الوالیة

الیة و توفرھا لي موارد خاصة بھابخاصیة الستقالل المالي للوباالعترافالمشرع الجزائري 

ن المنوطة بھا و القیام بھا و تمكنھا من تغطیة الوظائف المتعددة التي تتوالھا في مختلف المیادی

إنجاز برامجكمل وجھ و تتضمن نجاح دورھا في النھوض على أ

رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه كلیة العلوم "السیاسة المالیة و دورھا في تحقیق التوازن القتصادي"مسعوديدارس1

418ص 2005القتصادیة و علوم التسییر جامعة الجزائر 
لیة الحقوق جامعة ادارة مالیة كإكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون فرع ذم"الرقابة على المیزانیة المحلیة"طبیبي سعاد 2

28ص 2001الجزائر 
63ص 2001مطبعة قالمة  الجزائر "إلداريالتنظیمإلداريالقانون "لباد ناصر3

90



تقییم دور الوالیة في التنمیة المحلیة :الفصل الثالث

تاحة ، وتوجیھھا نحو المشروعات الضروریة جیدة للموارد المستثماراتاالمفیدة ، وترشید 

ویقلل من الضغوط على السلطة المركزیة في توزیع الموارد وما یترتب علیھ من تمویل بعض 

وتكریس الحوكمة العتبارات سیاسیة بتلبیة لرغبة ھذه الضغوط المشروعات 

لبنك العالمي یقصد بالحاكمیة أو الحكومة بأنھا أسلوب وطریقة الحكم الجیدة ، وقد عرف ا

الحكم الراشد بأنھ 1992تسییر الموارد : "سنة ألجلالطرقة المثلى التي یمارس بھا السلطة 

والحكم الراشد یسیر جنبا الى جنب مع مفھوم التنمیة حیث أنھ ال تستقیم التنمیة المحلیة بدون 

افیة والمحاسبة ، توفیر االسس والمبادئ التي یرد علیھا الحكم الراشد ، منھا تعزیز قیم الشف

والتي تعتبر الشفافیة والمحاسبة من الركائز االساسیة التي تقوم علیھا الوالیة من اجل تحقیق 

تنمیة شاملة محلیة ، والشفافیة عبارة عن ظاھرة تقاسم المعلومات والتصرف بطریقة مكشوفة ، 

اإلجراءات یجب أن تكون الغایات وفیجب أن تكون عالقة الوالیة بالمواطنین واضحة و

واالھداف علنیة ، وأن یكون للمواطن الحق في االعالم وھذا ألھمیتھ الكبیرة في تحقیق شفافیة 

قرارات ھیئات الوالیة ، وتكمن ایضا قیمة االعالم التنموي بتزوید المجتمع بأكبر قدر ممكن من 

لنھوض بالخطط الحقائق والمعلومات الدقیقة ، وبالتالي سیدفع مسار التنمیة المحلیة دلك با

والبرامج الوالئیة التنمویة ، ولتجسید الشفافیة یجب على الوالیة القیام بھذه االجراءات : 

نشر القرارات االداریة في االماكن العمومیة وفي المؤسسات -

انشاء قنوات اتصال مع المواطنین ، الى جانب تبریر كافة القرارات -

دراسة حالة الجزائر مذكرة لنیل شھادة "دورھا في مكافحة الفساد في المجلس المحلیةالحكومة المحلیة و"عروفي بالل ، 1

صدياقجامعة ،قلیمیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة في علوم السیاسیة ، تخصص إدارة الجماعات المحلیة واإلالماجستیر

.101ص 2010مرباح ورقلة
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ن استغالل الموارد والكفاءات البشریة التي تتمتع بھا تحدیث منظومة الموارد البشریة أل-

الجزائر على مستوى الوالیة ، یتطلب اعتماد أنظمة شفافة في التوظیف والترقیة والتقاعد 

الجید محلیا ، یجب مساءلة الوالیة حول التسییرن اعاقة واالنتخاب تطویر وسائل المسائلة دو

في مراقبتھا وتقلیص صالحیتھا بما یعیق أدائھا لمھامھا ادائھا لمھامھا ویعني بالضرورة التشدد 

، فالمسائلة یجب أن تكون من طرف المواطنین والھیئات الحكومیة التي تصبح مطالبة بممارسة 

ص اجور محترمة وحوافز مادیة للمواطنین في مناطق وظیفتھا الرقابیة بشكل أفضل تخص

حساسة للمنتخبین المحلیین مع اخضاعھم  لبرامج نوعیة ودوریة لرفع مستوى تأھیلھم وقدرتھم 

على سیر الوالیة وتعزیز نزاھتھم ومستوى تفكیرھم ، فضال عن تدقیق وتوضیح النصوص 

القانونیة التي تنظم عمل المنتخب المحلي 
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ضبط المجال البیئي :المطلب الثالث 

بالمستویات المحلیة یبدأنرید لھ النجاح أافحة التلوث إذا أالحقیقي الرامي لحمایة البیئة ومك

: یقوم بتعدیل ما یلين یدرج فعلى المشرع الجزائري أي ، وعلیھلى المستوى الوطنوصوال إ

1قنون الوالیة 
التي تمنع االضرار بالبیئة، باألعمالالنص بإجباریة تدخل المجلس الشعبي الوالئي بالقیام -

وفي حالة مخالفتھ تكون ھناك عقوبات 

لى لجوء إجال البیئي مع االلزامیة التوسیع صالحیات المجلس الشعبي الوالئي في الم-

الدراسات والتحقیقات 

التوسیع من صالحیات لجنة المجلس الشعبي الوالئي المعنیة بالصحة والنظافة البیئة -

توقیع مسؤولیات الوالي في المجال البیئي -

ئة وحمایتھا من النص على االجھزة والمصالح االداریة التي تتولى مھام المحافظة على البی-

بھا ومنھا : المدیریة الوالئیة للبیئة التي من مھامھا انھا تتخذ برنامج االخطار التي قد تلحق

تراب الوالیة وتعمل على تنفیذه ،/ وھذا باالتصال والتنسیق مع عبر كاملالحمایة البیئیة 

االجھزة االخرى في الدولة والوالیة والبلدیة ، كما تقوم باتخاذ جمیع التدابیر الرامیة الى الوقایة 

البیئي ومكافحتھ وایضا النص على اللجنة الوالئیة لمراقبة المؤسسات راشكال التدھومن جمیع

المصنفة التي استحدثھا المشرع وھي ھیئة اداریة في شكل لجنة 

97التنفیذيمن المرسوم 02احداث مفتشیة للبیئة ارجع المادةالذي یتضمن 1997نفي جو 23مؤرخ في 1
52لحمایة المرسوم التنفیذي یضبط التنظیم المطبق على مؤسسات المصنفة الذي 2000ماي 22مؤرخ في 2
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السھر على احترام التنظیم الذي یسیر المؤسسات المصنفة -

فحص طلبات انشاء المؤسسات المصنفة -

المؤسسات ال نشاءر على مطابقة المؤسسات الجدیدة لنص مقرر الموافقة المسبقة السھ-

المصنفة 

ادراج مبادئ حمایة البیئة في قانون الوالیة : أ)

سرع لحمایة البیئة ومكافحة للنجاح والطریق األیعتبر اھتمام الوالیة بالجانب الوقائي السبیل 

دراج جملة من المبادئ المالئمة لمعالجة جزائري إحلیة لذلك فعلى المشرع الالتلوث وتحقیق م

طار علیھا في قانون حمایة البیئة في إفي قانون الوالیة جدید والتي تم النص المشاكل البیئیة 

جل تفعیلھا وحمایتھا وعلیھ تبین بعض المبادئ وذلك من بینھا مستدامة وذلك من االتنمیة

نونحكام قااالستئناس بما جاء بھ المشرع في أب

نعني بھ ضرورة تؤخي الحذر من التھدیدات البیئیة المتوقعة والمحتملة مثل الحیطة :لمبدأاب )

ال یقتضي المعرفة الكاملة بالخطر لكن یستلزم على السلطات اخذ المبدأالكوارث وتطبیق ھذا 

ثبات یؤذي الى قلب القاعدة العامة في عبئ االالمبدأالحیطة قبل وقوع الضرر والعمل بھذا 

على الحیطة في مجال حمایة البیئة بمقتضى مبدأالذي یكون على الطرف المتضرر لیصبح 

ثبات عدم خطورة نشاطھ عاتق صاحب النشاط الذي علیھ إ

جب علیھا عدم نشطة یویعني بھ أن جمیع األمبدا المحافظة على التنوع البیولوجي : ج)

كثر فعالیة ونجاعة نمویة بشكل أاجھ ضمن المخططات التدراإلضرار بالتنوع ویجب أ
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المستدامة عند والتنمیةالذي یتم من خاللھ دمج الترتیبات المتعلقة بحمایة البیئة االدماج : مبدأد)

قطاعیة وتطبیقھا وھو الوسیلة المتاحة للوصول الى التوافق بین عداد المخططات والبرامج الإ

.االقتصاد والبیئة  إلداریةالقضاء على السریة 1-

جل الطالع على الوثائق البیئي ھو الصالحیة للمواطن من أفي إلعالم في المجالكان الحقإذا

لمساھمة في حمایتھا و جل او ذلك من أ1و المعلومات التي تحوزھا إلدارة حول حالة البیئة 

القانوني الواسع رارإلقو المشاكل التي تھددھا و بالرغم من إلخطارتنمیة مواردھا و مواجھة 

لكن ألشخاصعن الستجابة لمتطلبات إلدارةبتبیان و تحدید امتناع باألخصا الحق و لھذ

لبات المقدمة مبررات غیر واضحة و مبھمة لرفض ھذه الطتتخذ و في تحدید الحاالت إلدارة

ي غالبا ما تشتھر بھ إلدارة كحجة لرفض مھا و منھا بألخص مبررات السر إلداري  و الذماأ

طلبات الحصول على المعلومة التي تحوزھا و علیھ نؤكد على ضرورة تعزیز إلقرار بحق 

الحصول على المعلومة و تنظیمھ القانوني و خصوصا على مستوى التشریعات الداخلیة ومنھا 

الئیة سواء من حیث تحدید إلجراءات او صور ممارستھ او من حیث مجال ضوابط الو

و ایضا یجب القضاء على السریة إلداریة في مجال البیئي ألنھا تلحق ضرر بالبیئة 2ممارستھ 

و بالتالي في التنمیة المحلیة  

ستیر في القانون فرع القانون الدولي لي حقوق كرة لنیل شھادة الماج"مذمشاركة المواطنین في حمایة البیئة"لیلة زیاد1

140ص 2010كلیة الحقوق جامعة تیزي وزو إلنسان
مجلة ألكادیمیة "حق الحصول على المعلومة البیئیة و سیلة اساسیة لمساھمة الفرد في حمایة البیئة"بركات كریم 2 02للبحث القانوني جامعة عبد الرحمان میرة عدد 49ص 2011

95
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:خالصة الفصل الثالث 

یمكن استخالصھ من خالل دراستنا لمدى فعالیة اإلصالحات المحلیة ھو أن ھذه اإلصالحات ما 

دیة ساھمت بتفعیل و تطویر شھدت إنجازات في عدة مجاالت  سیاسیة وإداریة و مالیة و اقتصا

الوالیة لكن لم تكن بالمستوى المطلوب نظر لإلخفاقات التي شھدتھا ھذا اإلصالح و التي تعیق 

سیر الوالیة .

إضافة إلى ذلك وجدنا الوالیة تعاني من العدید من المشاكل  تحول دون تنمیتھا من تحقیق 

.ياإلصالح الوالئجوانبت العدید من متطلباتھا و ھذا ما تبناه من خالل تقدیم الحلول جمل
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خاتمة ال

لیھا الجزائر من ألھداف ألولى التي تسعى إ،حلیةن التنمیة المه الدراسة أر لنا من خالل ھذتظھ

و منھا الوالیة وصالحیات كثیرة و ،نھا خولت للجماعات المحلیةذلك جلیا من خالل أیظھرو 

لك و ذ،والبیئیة،و المالیة،والثقافیة ،و الجتماعیة ،القتصادیة ،متعددة في مختلف المجاالت 

تحقیق التنمیة المحلیة النواطن وتلبیة حاجیاتھم ورغباتھم المعیشي للمال یطاربغیة تحسین 

و من الھیئات الوالیة المكلفة ،بأھمیتھاوال الوالیة على مجتمع مدني واع عي أن تتوفر أیستد

بالتنمیة المحلیة نجد المجلس الشعبي الوالئي و الوالي فقد منحت لھما اختصاصات عدیدة 

ن الوالي ھو الطرف القوي في المعادلة على مستوى المحلي إال  أننا نالحظ أ،تحقیق التنمیة ل

الوالیة و على ستقاللالعلى ،بالمجلس الشعبي الوالئي مؤدیا بذلك إلى التأثیرجمعھالتي ت

قر لھا المشرع أ،ة من أجل تجسیدھا للتنمیة المحلیةن الوالیأتجسید الالمركزیة في الوقت نفسھ 

التھیئة بغرض و ،نشاء مخططات للتنمیة الجزائري بموارد مالیة متعددة و أیضا منحھا حق إ

ننا نجدھا تعاني من عدة مشاكل و منھا التبعیة لك إال أة على أرض الواقع و رغم ذالتنمیتحقیق 

و عدم فعالیة الرقابة المالیة ،في النظام الجبائيختالالتالطة المركزیة و الفساد المالي و للس

في منوحة لھابإضافة معاناتھا بمشاكل بیئیة رغم صالحیات الم،الممارسة على میزانیة الوالیة

رغم أھمیتھا و ،ینص على مبادئ حمایة البیئةلم ،ن قانون الوالیة الجدیدالمجال البیئي حیث أ

المركزیة و تباین في الصالحیات الممنوحة لي ھیئات الوالیة .ألجھزةیضا ھیمنة نجد أ

كن نھا قامت بما یمذا ما أثبتتھ الواقع على أو ھ،خرى تعاني منھا الوالیة و ھناك فقاط ضعف أ

االنشغاالت و التكفل ب،و البیئیة ،و الثقافیة ،و الجتماعیة ،القیام بھ في شتى المجاالت القتصادیة

التي و ألھدافنھا لم تستطع التوافق في كثیر منھا و من بینھا البیئیة للمواطن رغم ذلك إال أ

الشؤون شراك المواطنین  في تسییر ھي تحقیق الالمركزیة المرجوة و إجلھا وجدت من أ

و توفیر حقوقھم البیئیة حیث ال یبقى دائما محروم من ،و تحسین مستواھم المعیشي،المحلیة

عدة خدمات منھا بألخص الصحیة 
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و بالتالي تجسید ،ئات الالمركزیة المكلفة بتحریك عجلة التنمیة المحلیة تعد الوالیة ھیئة من ھی

تجسید الالمركزیة الفعالة .،ساسا على لك یجب أن تقوم أل ذجالوطنیة و المحلیة من أألھداف

ن بدونھا ال یمكن تحقیقھا التوازن بین إل،ل الى تنمیة على مستوى الوالیةجل الحصووذلك من أ

منتخب و لیس ال خیرا و ھذا نضرا باعتبار ھذ،المجلس الشعبي الوالئيالي وصالحیات الو

أن یكون ھناك قیقھا لى تحیعرف انشغاالت المواطنین و یسعى إا یمثل الشعب و علیھ معین إذ

موالھا و تثمین لي مواردھا و تفعیل للرقابة المالیة الممارسة علىتحقیق لرشادة في إنفاق أ

لك بالفصل الكلي بین الضرائب العائدة لخزینة الدولة ح النظام الجبائي و ذصالإمیزانیة الوالیة .

بإضافةالغش و التھریب الضریبي ظاھرتيو محاربة ،و الضرائب  العائدة لمیزانیة الوالیة 

تكبي لمرقرار عقوبات صارمة مكافحة الفساد بكل أشكالھ و إنة النظام الجبائي رلى عصإ

مبادئ حمایة البیئة في قانون الوالیة و تفعیل بالدراجلك مجال البیئي و ذاكثر بالالھتمامالجرائم 

تكریس المكاشفة و ي و الوالي الھیئات المكلفة بحمایة البیئة و منھا المجلس الشعبي الوالئ

دارة حول إال بھامالغموض و بإزالةالتي تسمح الشعبیةالمحاسبة و الشفافیة و تعزیز الرقابة 

اصل مع التنمیة المتوخاة من مجھود التنمیة المحلیة التي تتوألھدافبراز إالعام والشأن

یا الیومیة المشتركة تنمیة وتوسیع فضاءات الحوار و النقاش المحلى حول قضاالوطنیة الشاملة 

ن یكون لھم محیط نظیفا و میاه شرب نقیة بسكن الئق و أیطالبوان من حقھم أالنللمواطنین 

الئق و مساحات خضراء و تمرسصرف صحیة و طریق مرصوف و وصالحة و مشاریع

حدائق 
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ات و تجمیع الطاق،ولویات التنمیة المحلیةعمومیة و كل ھذا یسمح ببلورة رؤیة مشتركة حول أ

العام و تعزیز الشأنداء القائمین في تعزیز الرقابة الشعبیة على أھا حقیتالالزمة لي أ

على كفاءات عتمادعمل المجتمع المدني عبر ا،ى ترقیة لك بالعمل علذالدیمقراطیة المحلیة و 

قوة اقتراح وضغط على و المشاریع مما یخول المجتمع المدني لألولویاتمعمقة متخصصة 

ن نامل أن یلقى ندائنا صدى و أرض الواقع ید  التنمیة المحلیة حقیقیة على أجل تجسمن أالوالیة 

ھذه القتراحات ،یومان نرى بجوانب الموضع كما اننا نود ألإلحالةنكون قد وفقنا في محاولتنا 

.رض الواقع كونھا تبدو ضروریة لتفعیل دور الوالیة في تحقیق التنمیة المحلیة مجسدة على أ
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قائمة المراجع

قائمة المراجع :

:أوال 

الكتب باللغة العربیة :أ ) 

، دار الجامعة الحدیثة ،مصر "ظریة العامة للقانون اإلداريالن"،محمد رأفت عبد الوھاب )1 .144، ص 2009

،دار العلوم والنشر والتوزیع "دارة المحلیة الجزائریةقانون اإل")محمد صغیر بعلي 2 .9ص 2004

94ص 1982،دیوان المطبوعات الجامعیة "اإلدارة المحلیة المقارنة")حسین مصطفى 3
، منشورات الجامعیة  باجي مختار "وس في المؤسسات اإلداریةدر"،محمد صغیر بعلي )4

.60عنابة ص 

االواقعإدارة التنمیة المحلیة في الجزائر بین النصوص القانونیة ومتطلبات ")جمال زیدان ،5

.2014للطباعة والنشر ر دارجزائل
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في أفاق التنمیة المحلیة في الجنوب الجزائري ،دراسة")ولد الصدیق میلود وأخرون ، 6

ص 2015دار النونیة للنشر والتوزیع "ورھانات التنمیة المحلیة في منطقة تیممونالواقع 12.

1996ق جامعة اإلسكندریة كلیة الحقو"أصول القانون اإلداري")سامي جمال الدین10
192ص

ب)المجالت:

3"مجلة الفكر البرلماني مجلة األمة العدد"عبدو ربالة محمد عبدو و اإلصالح الضریبي ) 1
107ص 2003الجزائر 

"مة" مجلة الفكر البرلماني مجلة األدحو ولد قابلیة اإلصالحات المالیة و الجبایة المحلیة)2

119ص 2003الجزائر 03العدد 
جامعة "نسانیةو إمجلة العلوم االجتماعیة"ھشام بلدیة بین التبعیة واالستقاللیةبن ورزق) 3

15ص 15باتنة العدد 
كلیة الحقوق جامعة في إطار قانون الوالیة الجدید سمیر "المجلة األكادیمیة للبحث القانوني")4

137ص 3الرحمان بجایة العدد 

103



قائمة المراجع

مجلة بسمة "تشخیص نظام اإلدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائر "يعوالم) 5

(د.س.ن)العدد الرابع "، شمال إفریقیااقتصادیات

"، مجلة اجتھاد القضائيالجزائر غریبي احمد " أبعاد التنمیة المحلیة وتحدیاتھا في ) 6

2009العدد السادس ، - بسكرة –جامعة محمد خیضر "
الجامعیة:مذكرات)ج

مذكرة ماجستیر في "تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیةلیاتا"محمد الطاھر عزیز )1

-ورقلة–تحوالت الدولة قسم الحقوق كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح  2z95ص.

مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ضل التنظیم اإلداري الجزائري"محمد علي) 2

مذكرة الماجستیر في قانون اإلدارة المحلیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة ابو بكر "

.155ص 2011-تلمسان–دبالقای

القانوني للوالي  فيلنظام"ایة توفیق حبارة مذكرة الماجستیر في العلوم القانونیة و اإلدار)3

تخصص قانون اإلداري كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة "2012ظل قانون الوالیة

.23ص 2012قاصدي مرباح ور قلة 

104



قائمة المراجع

-1999ندور المشاركة السیاسیة في ترفیھ الحكم الصالح في الجزائر ما بی") عامر صبع 4 الماجستیر في العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة  جامعة الجزائر كلیة العلوم السیاسیة "2014

.31ص 2007,2008و اإلعالم 

رسالة الماجستیر "حكم الراشدالدیمقراطیة المحلیة و دورھا في تعزیز ال"، ) حلیمة بمزیان 5

فرع الرشادة والدیمقراطیة ، جامعة منشوري ، قسنطینة في العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة 

.2009،2010قسم العلو السیاسیة 

في القانون رالماجستیمذكرة لنیل الشھادة "مشاركة المواطنین في حمایة البیئة"لیلة زیاد ) 6

.140ص2010وزو ق االنسان كلیة الحقوق جامعة تیزي ي لحقوفرع القانون الدول

رالماجستیمذكرة لنیل شھادة "سیاسة التخطیط البیئي في الجزائر"فاطمة زھراء دعمت)7

2010وزو في القانون فرع التحوالت الدولة كلیة الحقوق جامعة تیزي
دراسة حالةي المجالس المحلیة فالفسادودورھا في مكافحة ا الحكومة العلی"كروفي بالل)8

في العلوم السیاسة تخصص إدارة الجماعات المحلیة رالماجستیمذكرة لنیل شھادة "الجزائر

.151ص2012قلیمیة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة قاصدي مرباح ورقلة واإل
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في القانون فرع رالماجستیمذكرة لنیل شھادة "الرقابة على المیزانیة المحلیة"طبي سعاد ) 9

.28ص2001ادارة ومالیة كلیة الحقوق جامعة الجزائر 

في العلوم االقتصادیة تخصص التحلیل االقتصادي كلیة رالماجستیمذكرة لنیل شھادة ) 10

.47ص2006لعلوم االقتصادیة وعلوم التسییر جامعة الجزائر ا

:ماسترأ)

في والیة سعیدة دراسة حالة مذكرة الماستر في العلوم "فات التنمیة المحلیةأ"درار محمد 

.22ص2015السیاسة تخصص سیاسات عامة والتنمیة جامعة 

:دكتورة) ب

طروحة الدكتورة في العلوم "أققع وافاتمویل التنمیة المحلیة في الجزائر وا"حذفي خیضر 

25ص2011االقتصادیة فرع التحلیل االقتصادي جامعة الجزائر 
في كلیة العلوم "التحلیل االقتصاديتخصص"مذكرة لنیل شھادة الماستر في العلوم االقتصادیة 

2006االقتصادیة وعلوم التسییر جامعة الجزائر 
:الملتقیاتد)

وسیلة سبتي دراسة حالة الجزائر والدول النامیة حیاة ابن سماعین ، )1
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حول سیاسات التمویل واثرھا على االقتصادیات والمؤسسات"دراسة مقدمة في ملتقى الدولي

.2006فیفري22.21جامعة محمد خیضر بسكرة یومي "لمنعقدةا

جدیدة لتفصیل دور الجماعات المحلیةة"وضع دینامیكیفيزھیة ربحي كریم بركان )2

طار ملتقى الدولي حول ماعات المحلیة ) دراسة مقدمة في إ( مراقبة میزانیة الج"التنمیة

علوم االقتصادیة وعلوم التسییر التسییر وتحویل الجماعات المحلیة في ضوء التحوالت كلیة ال

.جامعة سعد حلب البلیدة 

مقدمةدراسة"ةالمستدامركات التنمیة السیاحة أحد محوھراني عبد الكریم ") طالب دلیلة 3

عمال ملتقى الدولي الثاني حول االداء المتمیز للمنظمات والحكومات الطبیعیة الثانیة نمو أ

الداء المالي وتحدیات االداء البیئي المنعقد بجامعة ورقلة المؤسسات االقتصادیة بین التحقیق ا 588 569ص2015نوفمبر 22و23
طار الملتقى ري وسبل مكافحة دراسة مقدمة في إبراھیم الحصبة الفساد المالي االدامحمد إ) 4

مة الفساد االداري المنعقد في الرباطدبعنوان الیات حمایة المال العام والخ"العربي الثالث

156-150ص2008لمملكة المغربیة ا"
النصوص التشریعیة ك )
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.1990من قانون الوالیة سنة 68المادة 

.1990من قانون الوالیة 133المادة 

.1990من قانون الوالیة 135المادة 

.1990ون الوالیة سنة من قان135المادة 

.1990من قانون الوالیة سنة 75المادة 

.1990من قانون الوالیة سنة 78المادة 

.1990من قانون الوالیة سنة 60المادة 

.1990من قانون الوالیة سنة 73المادة 

.1990من قانون الوالیة سنة 47انظر المادة 

:النصوص التنظیمیةه)

نشاء المنصب الدولي للكتاب العام للدائرة ویحددالمتضمنین إ1981ماي 2المؤرخ في 

81وم رقم  انظر المرس1981سنة 82.18وظیفتھ ج ج العدد 
المؤرخ في دیسمبر 373.81من المرسوم رقم 11المادة 
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یحدد صالحیتھ البلدیة 1981دیسمبر 26المؤرخ في 81.372من المرسوم رقم 1المادة 

والوالیة واختصاصات شھادة اقطاع السیاحة 

یحدد1981دیسمبر 2.1المادة 26في المؤرخ380.81..من المرسوم رقم 14و2المادة 

تخطیط والتھیئة العمرانیةصالحیتھ البلدیة والوالیة واختصاصات في قطاع ال

:ثانیا باللغة األجنبیة

1) Alain dépression et Yves André fau décentralisation et développementn0 80 .
2) Frank Dominique Vivien jalons pour une histoire de la nation

développement durable monde n développement vol. n0 1.2.2003 .12.
3) alouf  Rachid l'organisation de la commune revue la vie des

collectivités local n 0 02. 1997.
Egalement un article intitulé le secrétaire générale.
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ملخص المذكرة 

تناولت في ھذه المذكرة دور الوالية في تحقيق التنمية المحلية في ظل أھم 
اللذان يعتبران المرجع األساسيفي مجال 2012و 1990القوانين قانون 

تفعيل التنمية المحلية باإلضافة الى أجھزة أجھزة الوالية المكلفة بالتنمية 
الشعبي الوالئي و الوالي .المحلية و ھي المجلس 

و يدخل ضمن صالحياته اختصاصات عديدة منھا سياسية و اقتصادية و 
اجتماعية و بيئية و ثقافية باإلضافة باإلضافة إلى أھم اإلصالحات التي 
عرفتھا الجزائر و كيف أثرت على جانب التنموي و الصحي و 

االجتماعي.

ضعف اإلشراك الفعي للشعب وأيضا العوائق التي واجھت الوالية و منھا
في تسيير الشأن المحلي و ضعف الرقابة و الفساد المالي .

أما الحلول و ھي تفعيل الالمركزية و تحقيق الرقابة الفعلية و تفعيل 
القوانين في مجال حماية البيئة.
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