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 ،وجالل قصده بسم هللا و الحمد هلل على وفير نعمه

 والصالة و السالم على الحبيب المجتبى  و الرسول المصطفى

 اللهم لك الحمد حتى ترضى ، ولك الحمد اذا رضيت ، ولك الحمد بعد الرضى

 قال رسول هللا عليه الصالة و السالم 

 "من لم يشكر الناس لم يشكر هللا"

 

اساتذتي الكرام وكل من قدم لي يد  اتقدم بالشكر الجزيل و العرفان الجميل الى كل

  المساعدة اما من قريب او بعيد التمام هذا العمل

 

 بداية اوجه شكري الخاص للوالدين الكريمين لما لهما من الفضل

 ما يبلغ عنان اسماء

 الى زوجتي العزيزة و رفيقة الكفاح في الحياة 

 كريمينووالديها ال

 الى ابني شهاب الدين طاهر 

 الى ابنتي وسام صارة

 الى اخي عمر و زوجته وابناءه اياد و آسر

 بدور و منال و ابنها امير الى اخواتي حفظهم هللا

  الى اصدقائي خاصة رفقاء الدرب قدور و حميد
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زيادةيهفمعاوالدولةالمواطنةفيحياةهامةمكانةالوالئيةتحتلالمجالسالشعبي     

أساسيةأداةوتمثلإقليميةةعموميةوتعتبرهيئةالمركزيالعلىكونهاوجهمنوجوه

تنفيذهاةومتابعالتنمويةالمخططاتإعدادفيالمباشرةبمشاركتهاةالشعبيالسلطةةلممارس

الواليةوسكاناإلداريربطبينالجهازوأداةوصلةكماتعتبرحلق

والترقيةالشعبيةوتحقيقالمطامحالشاملةالتنميةةفيمسيرفعاالعامالتمثلفانهاوهكذا

وسهرهموفعالياتهمأعضائهاكفاءةدىبمأهميتهاووترتبطوالثقافيةواالجتماعيةةقتصاديالا

القطاعاتفيمختلفالوطنيةالمواطنوحرصهمعلىتنفيذالمشاريعةعلىخدم

والمجلسالشعبيهوالجهازالمنتخبالذييمثل.األساسيةواحترامهمللمبادئ

والمعبرالمداولةةوهوهيئ.الجماعيةللقيادةاألمثلاألسلوبويعدبالواليةالرئيسيةاإلدارة

الواليةمنبينسكانأعضاؤهنتخبيواألساسيةاتهمرئيسيعلىمطالبالسكانوطموحال

مايمثلهمنمختلفاالتجاهاتوالتياراتالتييحملهاولهدوربوهويعدالمحورالرئيسي

  .والعمرانيةواالجتماعيةاالقتصاديةالحياةفعالفيجميعمناحي

اختصاصاتهةلممارسةوأخرىاستثنائيةوغيرعاديعاديةدوراتيعقدالمجلس

ةالتيتعنيمشاركللديمقراطيةسيدجهوتالوالئيالمجلسالشعبيأعضاءانتخابو.المتعددة

وتعميقهاوقنواتالمشاركةهذهجسيملتةالشعبفيالتخطيطوالتسييروالتنفيذوهيوسيل

تشاركفيتسييرشؤونالتطورفمنخاللهامسؤوليتهاالشعبيةالجماهيرتمارس.أساسية

أراءطلعمنخاللهاعنضتللدولةةرئيسيأجهزةأنهاكما.االقتصاديواالجتماعي

انجازالمشاريعبعلىاإلسراعانشغاالتالمواطنينفيمختلفالقضاياوتسهربواسطتهاو

.الساميةاألهدافوتحقيقالبعيدةحوالبرامجفيانسجاموتعاونوتكامللبلوغالمطام

فيوالمشاركةالمسؤوليةفيتحملهامةةفيالجزائرتجربالشعبيةالمجالستوقداكتسب

ةلتكونترجموأهلتهاالتخطيطوالتسييروعززتمحتواهافيتسييرشؤونالمواطن

وحيويةبالمواطنيوذلكبحكماحتكاكهااليومواقعيهلتحقيقتجسيدمبدأالالمركزية

 والمواطناإلداريربطبينالجهازأداةوصلوةالتيتضطلعبهاوتعدوهمزالمهام

األمثلاألسلوبعتبريوالواليةفالمجلسالشعبيالوالئيهوجهازمداولةعلىمستوى

هحقهمفيتسييراإلقليمالتيبموجبهايمارسسكانالحقيقيةالصورةوالجماعيةللقيادة

ةمنالدستوركمايعتبرهيئ951المادةمصالحهحسبورعايةهوالسهرعلىشؤون

ويصادقالداخليعدالمجلسالشعبيالوالئينظامهياكم،.عنطريقاالقتراعالعامةمنتخب

سنواتكماتشمل5واليتهةومدالمراقبةوالمداولةةالمجلسيعتبرهيئنذإ،عليه

واالجتماعيةاالقتصاديةةتنميالأعمالةعامةلوالئيبصفاختصاصاتالمجلسالشعبيا

كمايسعىالمجلس حصائلهاالنوعيةةوترقيالبيئةحمايةوالواليةإقليمةوتهيئوالثقافية
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الشعبيالوالئيلواليةوهرانخصوصابتحقيقالتنميةالمحليةفيعاصمةالغربوما

 مواكبةعملالواليةميدانياستحتضنهمنمشاريعمستقبليةوالعملعلى

 :ة   الدراس أهمية

المكانةواألهميةإنفالموضوعالمدروسفيحدذاتهأهميةمنةالدراسأهميةثقتنب

وأهميةةلفيمختلفشؤونالواليلتدخوصفهلبالتييحظىبهاالمجلسالشعبيالوالئي

:فيالدراسةتكمن

فيمختلفالمجاالتوةتحقيقالتنميعلىدورالمجلسالشعبيالوالئي -

منلجنه،االختصاصاتالتييمارسهاعنطريقاللجانالتييتكونمنها

والتجهيزوكذلكلجنهالشؤونةالعمرانيالهيئةاألزماتوةاالقتصادوالمالي

ةمجالالسياحإلىباإلضافةةوالثقافيةاالجتماعي

 األولىبالدرجةبحثوتنمويإداريلمجلسطابعلأنكما -

للمجلس70-91الواليةقانونأسندهمنالدورالفعالالذياألهميةكذلكتنبثقهذه -

الشعبيالوالئي

فياألخيرةوفيماتتمثلمشاريعالشعبيةالبحثعندورالمجالسإلىةفعالدراستد -

 . ثاراآلعلىوالمحافظةالتراثةوترقيةالبيئةوحمايةتحقيقالتنمي



 :أهداف الدراسة 

:يهدفالبحثعموماإلى

 التعرفعنالواقعومكانةالمجلسالشعبيالوالئيفيتحقيقالتنميةالمحلية

 معرفةأهمإجراءاتالتيتتخذهاالمجالساالشعبيةالوالئية

 تسليطالضوءعلىالتنميةالمحليةلواليةوهران 

 

 : أسباب اختيار الموضوع

:أسبابدفعتناالختيارهذاالموضوعتتمثلأهمهافيهناكعدة

 وتتمثلفي: أسباب ذاتية 

الميولالشخصيللموضوعواالستفادةمنهمستقبال -

 الفضولاتجاهدورعملالمجالسالشعبيةالوالئية -

 فيتحسينمهاراتالبحثالعلميةرغبال -
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 موضوعية أسباب: 

 الشعبيةالوالئيةفيالدولةالمجالسالمكانةالتيتحتلها 

 معرفةالعالقةوسيرعملكلمنالواليةوالمجلسالشعبيالوالئي 

 ةفيالواليالشاملةالتنميةفيتحقيقدورالمجلسالشعبيالوالئيإظهارةمحاول 



ممثالللمواطنهيئةمنهيئاتالواليةو يعتبرالمجلسالشعبيالوالئي :البحث  إشكالية

:هدافقدتتمحورإشكاليةالموضوعفيالسؤالالتاليالتنميةالمحليةوبلتحقيق

مامدىمساهمةالمجلسالشعبيالوالئيفيتحقيقالتنميةالمحلية؟وماهي -

 ؟لسالشعبيالوالئيلواليةوهرانالىتحقيقهاالمجاإلسهاماتالتنمويةالتييسعى

.

: دتتفرعمجموعةمناألسئلةكالنحوالتاليقاإلشكاليةانطالقامنهذه

 

  ؟ةالوالئيالشعبيةهيصالحياتالمجالسما- 

الوالئيهاالعتمادعليهافيتفعيلالشعبيةلمجالسلالتييمكناآللياتماهي-

  ؟المحليةالتنميةبرامجال

 ؟بواليةوهرانهودورالمجلسالشعبيالوالئيفيتحقيقالتنميةالمحليةما- 

ماهوواقعالمجلسالشعبيالوالئيفيالتحقيقالتنميةالمحليةفيالجزائروفي-

 وهرانخاصة؟



 :الفرضيات

لالجابةعلىهذهالتساؤالتقدتماالعتمادعلىمجموعةمنالفرضيات

  

.تحقيقالتنميةالمحليةزادتفعاليتهافيالشعبيةالمحليةكلمازادتاستقالليةالمجالس-9

 .يمكنأنيكونللمجلسالشعبيالوالئيدورمهمفيتحقيقالتنميةالمحلية-1

  بعمليةالتنميةتساهمالمجالسالشعبيةالوالئيةمنخاللصالحياتهافيالدفعيمكنأن-3

.المحليةبواليةوهران

 :حدود الدراسة 



المقدمة      
 

 
ث  

تمحورتالدراسةالميدانيةفيالمجلسالشعبيالوالئيلواليةوهران؟:الحدود المكانية 

أفريل4لقدقمنابالدراسةالميدانيةالتيتماالنطالقفيهاابتداءامن:الحدود الزمانية

8102ماي2إلىغاية8102

رعلىالمنهجالوصفيالتحليليفياالطالقداعتمدنافيهذهالدراسة :مناهج الدراسة 

النظريويعتبرهذاالمنهجالطريقةالتييعتمدهاالباحثفيدراستهلظاهرةمعينةوفق

خطواتمعينةويقوممنخاللهابتحليلالمعطياتوالبياناتالتيبحوزتهالمتعلقة

.بالظاهرةالمدروسةوذلكمنأجلالوصولالىالحقيقةالعلميةالمتعلقةبالظاهرة
1


71/17والقانونالسابق91/70بينقانونالواليهةوذلكبالمقارنالمنهجالمقارن

أماالجانبالتطبيقيفاعتمدناعلىمنهجدراسةحالة،وهوعبارةعندراسةوحدةمن

وحداتالمجتمعدراسةتفصيليةمنمختلفجوانبها،وقديهدفإلىجمعبياناتو

لمالئمالمتعلقبالوحدةالمدروسةوتاريخهاالمعلوماتوالمعطياتالمتمثلةعنالوضعا

وعالقاتهابالبيئة،وتحليلنتائجهابهدفالوصولإلىتعميماتيمكنتطبيقهاعلىغيرها

.منالوحداتالمتشابهة
2


 أدبيات الدراسة

 :خطة الدراسة

منخاللهذهالدراسةقدقمنابتقسيمالبحثالىفصلين،تنولنافيالفصلاألولثالث

مباحثحيثقمنابالتطرقفيالمبحثاألولإلىماهيةالمجلسالشعبيالوالئيبحيث

تطرقناإلىمفهوموتكوينوكيفيةانتخابالمجلسوكذارئيسهومهامهأمافيالمبحث

الثانيتطرقناإلىسيرالمجلسالشعبيالوالئيفتناولنافيهالىسيرودوراتولجان

ئيوفيالمبحثالثالثالىاالجراءاتالعمليةومهامالمجلسالشعبيالمجلسالشعبيالوال

الوالئيوتناولنااالختصاصاتوالرقابةوحاالتحلالمجلسالشعبيالوالئي

وتناولنافيهذاالفصلالمجلسالشعبيالوالئيوالتنميةالمحليةدراسةحالةواليةوهران

رالمفاهيميللتنميةوالتنميةالمحليةوتناولنامفهومتطرقنافيالمبحثاألولالىاالطا

التنميةأهدافهاوخصائصهاوكذاالتنميةالمحليةوتطورهاأهدافهاوخصائصها

                                                             
1
-8102دارالمجدالويللنشروالتوزيع:كريمةعبدالرحيمالطاليوآخرون،منهجيةالبحثالعلميفيالشريعةوالقانون،عماناألردن 

59ص8104
2
55المرجعالسابقص 
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أماالمبحثالثانيفتحدثناعندورالمجالسالشعبيةالوالئيةفتناولنادورالمجالسالشعبية

شاكلالتنميةالمحليةفيالجزائروالحلولالمقترحةالوالئيةفيتحقيقالتنميةالمحليةوم

ولقدخصصناهداالمبحثالىدراسةتطبيقيةبحيثقمنابتسليطالضوءعلىالمجلس

 بطاقة فنية عن الشعبيالوالئيودورهفيتحقيقالتنميةالمحليةلواليةوهرانفتناولنا
فيتحقيقالتنمية8102-8101رةواقعالمجلسالشعبيالوالئيفيالفتوالية وهران

المحليةوكداافاقالتنميةالمحليةللمجلسالشعبيالوالئيلواليةوهران

 

 :الدراسة صعوبات



 فيالجزائرفياإلقليميةللجماعاتاإلداريقلةالمؤلفاتالفقهيةالخاصةبالتنظيم

ظلقانونالواليةالجديد

 التيتتعلقبدورالمجلساإلداريةقلةالمراجعالمتخصصةوالدراساتالقانونيةو

اختصاصاتهو

 خاصةنتائجالدوراتالتيتخرجوإعطائنابإدالءاألعضاءتحفظرؤساءاللجانو

معلوماتسطحيةإعطائناأيبهاوكداالمداوالت
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يعتبر المجلس الشعبي الوالئي الجهاز الذي يمثل الشعب كونه هيئة منتخبة عن طريق      

و كيف ينتخب   وتشكيلهإلبراز دور المجلس الشعبي   االقتراع العام فاعتمدنا في بحثنا هذا

لى اتطرقنا في ، فوما هي لجانه وعدد دوراته و فيما تتمثل مهامه و هل تطبق عليه الرقابة

تسيير عمل المجلس من خالل  برازإ  و كذا،انتخابه واختيار رئيسه  فيةمفهوم المجلس وكي

 همهام المجلس وكيف تطبق علي إلىتطرقنا واللجان والقيام بمختلف الدورات والمداوالت 

 الشعبي الوالئي  سحاالت حل المجل ماهيالرقابة و
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  المجلس الشعبي الوالئي ماهية: األولالمبحث    

االداة التي يستند عليها المواطن لنقل مطالبه الى الجهات المجلس الشعبي الوالئي يعتبر 

المطلب األول الى مفهوم وتكوين المجلس  الوصية ومن هنا تطرقنا في هذا المبحث قي

والمطلب الثالث  الوالية  انتخاب المجالس الشعبية ينالشعبي الوالئي و في المطلب الثا

 . حل المجلس الشعبي الوالئيحاالت  إلى

   مفهوم و تكوين المجلس الشعبي الوالئي: المطلب األول

من  ةسكان الوالي لقب تم اختيارهم منيتشكل المجلس الشعبي الوالئي من المنتخبين الذين 

من فئة  فقط يتشكلوعليه فان المجلس  األحرار المرشحين ، بين المترشحين المقترحين

تكوين المجلس  و وهو مفهوم أال األولفي المطلب تناولنا   إليه تطرقناوهذا ما  المنتخبين

انتخاب  ةكيفي نا فيهفي المطلب الثالث فتناول أما  سانتخاب المجل ةالشعبي الوالئي و كيفي

                  مهامه مع ذكرالرئيس 

                    :مفهوم المجلس الشعبي الوالئي   -أوال

هو جهاز المداولة على مستوى الوالية و يعتبر األسلوب األمثل للقيادة الجماعية و الصورة 

تسيير والسهر على شؤونه  ورعاية الالحقيقية التي بموجبها يمارس سكان اإلقليم حقهم في 

 .مصالحه

كما يعد المجلس الشعبي الوالئي نظامه .وهو يعتبر هيئة منتخبة عن طريق االقتراع العام 

 (50)الداخلي و يصادق عليه ومدة واليته سنوات 

يوما على األكثر (.50)مدة كل دورة منها خمسة عشرة .يعقد أربع دورات عادية في السنة 

 ويمكن تمديدها عند االقتضاء 

 يعالج المجلس الشعبي الوالئي جميع الشؤون التابعة الختصاصه عن طريق المداولة -

لتي تقتضيها القوانين و التنظيمات يقدم المجلس الشعبي اآلراء ا-
1

    

كما انه يقدم  االقتراحات أو المالحظات الخاصة بشؤون الوالية التي يرسلها الوالي للوزير 

 يوما 05المختص مرفقة برأيه في اجل أقصاه 

                                                             
1
  00، ص 2552 ، الجزائرناصر لباد ،الوجيز قي القانون االداري، الطبعة الرابعة،سلسلة القانون،  
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تشمل اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي بصفة عامة أعمال التنمية االقتصادية و 

ا ذة و هيئة إقليم الوالية و حماية البيئة و ترقية حصائلها النوعية و كاالجتماعية و الثقافي

طرح المشاريع 
1

 

     

 : يتكوين المجلس الشعبي الوالئ :ثانيا

 

منتخبين  أعضاءعلى غرار المجلس الشعبي البلدي يتشكل المجلس الشعبي الوالئي من عدد 

في  أعضائهتعداد السكاني لتحديد عدد المعيار  عتمادبا .المترشحةالناجحين من القوائم أي 

  من قانون االنتخابات وذلك بالشكل التالي 99 طبقا للمادة  واليةكل 

 

  نسمة 032.222عضوا في الواليات التي يقل عدد سكانها عن ( 53) وثالثونخمسة -

 

 032.222ن بيفي الواليات التي يتراوح عدد سكانها   عضوا( 59) ألف وثالثونتسعة -

نسمة 032.222و
2

 

 

 032.222عضوا في الواليات التي يتراوح عدد سكانها من ( 35) وأربعونثالثة -

  نسمة 932.222و

  و  932.222سكانها  ددعضوا في الواليات التي يتراوح ع( 34) وأربعونسبعة  -

 نسمة 2.032.222
3

 

  نسمة 2.032.222عضوا في الواليات التي يفوق عدد سكانها (33)خمسة وخمسون -

كل  أن أي األقلعلى  عضوب ةفي الوالي ةتمثيل كل الدوائر االنتخابي مراعاةمع وجوب .

ويقوم المجلس الشعبي الوالئي  األقلعلى  عضومثل بت أنوجب  ةالوالي في إقليم ةبلدي

                                                             

     .51 صالجزائر  المحمدية  ،جسور للنشر و التوزيع الطبعة االولى  ،التنظيم االداري في الجزائر ،عمار بوضياف  5

2
 . 251 ص  254 ص  ،  0222دار الهدى عين مليلة الجزائر ،القانون اإلداري مدخل،ء الدين عال    

3
 من قانون االنتخابات 43 لمادةا  
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 وتمدد تلقائيا في الحاالت ةسنوات كامل 3ب  المقدرة ةالعهد طيلة  وظائفه ةبممارس

(من قانون االنتخابات 43 المادةحسب )والحصار والعدوان  ةاالستثنائي
1

 

  :الوالية  انتخاب المجالس الشعبية: المطلب الثاني 

طريق عن سنوات  3ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الوالئي لعهدة مدتها 

  .االقتراع النسبي على القائمة

  .التي تسبق انقضاء العهدة الجارية( 5)تجرى االنتخابات في ظرف األشهر الثالثة 

ذي  00المؤرخ في  22-20من القانون العضوي رقم  03المادة : المرجع القانوني

  يتعلق بنظام االنتخابات الذي،0220غشت سنة  03الموافق  2354ةالقعد

. يعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الوالية تصريحا بالترشح

  .يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المترشحين المذكورين في القائمة
2

  :  يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي

االسم و اللقب والكنية، إن وجدت و الجنس، وتاريخ الميالد و مكانه، و المهنة والعنوان • 

وترتيب كل واحد منهم في الشخصي و المؤهالت العلمية لكل مترشح أصلي و مستخلف ، 

 .القائمة
3

 

  تسمية الحزب أو األحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،• 

  عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين األحرار،• 

  .الدائرة االنتخابية المعنية بالمنافسة• 

  .يلحق بالقائمة البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة االنتخابية

  .م للمصرح وصل يبن تاريخ وتوقيت اإليداعيسل

 .يوما كاملة من تاريخ االقتراع( 32)  يجب تقديم التصريحات بالترشح قبل خمسين
4

 

في  اماعدال يجوز القيام بإضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات . 

  .حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني

ك، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على أال يتجاوز هذا األجل و في هذه الحالة أو تل

                                                             
1
 من قانون االنتخابات 99لمادة ا  

 خيطاس دليل اإلداري والمسير المالي في الجزائر  ممدونة عبد الكري-  2

 3   www.khitasabdelkrim.wordpress.com 04/12/2015              30: 25    

 
4
، يتعلق 0220غشت سنة  03الموافق  2354ةذي القعد 00المؤرخ في  22-20من القانون العضوي رقم  03المادة    

  بنظام االنتخابات
 

http://www.khitasabdelkrim.wordpress.com/
http://www.khitasabdelkrim.wordpress.com/
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  .الشهر السابق لتاريخ االقتراع

  .و إذا تعلق األمر بالترشح ضمن قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة يبقى صالحا

ال يمكن ألي شخص أن يكون مرشحا أو إضافيا في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة 

  .ةانتخابي

ينتميان إلى أسرة   (0)ال يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح ألكثر من مترشحين اثنين 

  .واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية

يبلغ هذا . يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليال قانونيا واضحا

يام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح أ( 22)القرار تحت طائلة البطالن خالل عشرة

 .  بالترشح
1

 

  (5)  تصة إقليميا خالل ثالثةلمخيكون قرار الرفض قابال للطعن أمام المحكمة اإلدارية ا

  .  أيام من تاريخ تبليغ القرار

أيام من تاريخ رفع   (3)  تصة إقليميا في الطعن خالل خمسةلمختفصل المحكمة اإلدارية ا

  .الطعن 

  .يكون حكم المحكمة غير قابل ألي شكل من أشكال الطعن 

  .يبلغ هذا الحكم تلقائيا، وفور صدوره إلى األطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه

  :لس الشعبي البلدي أو الوالئي ما يأتيلمجيشترط في المترشح إلى ا

العضوي و يكون من هذا القانون   5أن يستوفي الشروط المنصوص عليه في المادة • 

  مسجال في الدائرة االنتخابية التي يترشح فيها،

  سنة على األقل يوم االقتراع،( 05)أن يكون بالغا ثالثا وعشرين • 

  أن يكون ذا جنسية جزائرية،• 

  أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها• 

من هذا   3ي المادة أال يكون محكوم عليه في الجنايات و الجنح المنصوص عليها ف• 

 القانون العضوي، ولم يرد اعتباره
2

 

  .أال يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسب بتهديد النظام العام واإلخالل به • 

 

  

                                                             

 .مرجع سابق ،خيطاس  مالكري مدونة عبد-  1

 .235ص  ، مرجع سابق ،عمار بوضياف -  2
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  الوالئي ومهامه انتخاب رئيس المجلس الشعبي: المطلب الثالث  

 

 الوالئي انتخاب رئيس المجلس الشعبي: أوال

 
 :2992 في قانون الوالية الشعبي الوالئيانتخاب رئيس المجلس 

االقتراع  أسلوبرئيسا وذلك باعتماد  أعضائهينتخب المجلس الشعبي الوالئي من بين 

 األولفي الدور  المطلقة األغلبيةعلى  أي مرشحلم يحصل  إذاالمطلقة  باألغلبيةالسري و 

 األصواتي حالة تساوي النسبية و ف باألغلبيةتجرى انتخابات في دوره ثانية يكتفي فيها 

االنتخابية وبعد الفترة سنا وتكون الرئاسة لكامل  األعضاء ألكبرتسند رئاسة المجلس 

بين المنتخبين أكثر أوه ل انتخابه يتولى رئيس المجلس الشعبي الوالئي اختيار مساعد
1

 

  :     0220 رئيس المجلس في قانون الواليةنتخاب ا

انتخاب رئيس  قصد سنا األكبرالمنتخب  رئاسةيجتمع المجلس الشعبي الوالئي تحت   

اختيار  ةنتائج االنتخابات ويشرف على عملي إعالنالتي تلي  أيام 1المجلس وهذا خالل 

األكبر سنا يساعده رئيس المجلس مكتب مؤقت يتكون من المنتخب الوالئي المنتخب 

وتتمثل  الواليةمن قانون  31 المادةا نصت عليه و هذا م األعضاءمن اصغر منتخبان 

 ةقائم و إعداد المجلس رئاسة شيحات للمكتب المؤقت في استقبال تر الرئيسية المهمة

لمترشحين ا
2

 

انتخاب رئيس المجلس  ا بمجردقانون تزول و تحل  ئة مؤقتة مكتب المجلس هي عتبروي

يقدم  39 ةمادالمن  0 الفقرة عن هيكل غير دائم وتتضمن  عبارةالشعبي الوالئي وهو 

 المطلقة األغلبيةعلى  الحائزة القائمةالمجلس الشعبي الوالئي من  رئاسةالمترشح النتخابات 

                                                             

 240ص   ،مرجع سابق  ،  عمار بوضياف  1

 
  50 52من قانون الوالية  05المادة   2
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المقاعد  بأغلبية ةحزبي ةقائم فطالما انفردت الديمقراطية واألصوللمقاعد وهو ما يتماشى 

المجلس الشعبي الوالئي لرئاسةفي تقديم مرشح عنها  أحقيتها هعن نجم
1

 

لقد أعاد المشّرع تنظيم عملية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوالئي وكذلك البلدي . 

على التوالي، سعيا منه خاصة للتقليل من  0220بموجب قانوني الوالية واالنتخابات لسنة 

ملية االنتخابية والناجمة في تقديرنا أساسا حاالت االنسداد التي كثيرا ما كانت تعتري هذه الع

عن اعتماد نظام التمثيل النسبي، ومن ثّم فإّن فكرة اعتماد نظام األغلبية لترجمة األصوات 

المحّصل عليها إلى مقاعد داخل المجالس المحلّية، أو فكرة اختيار رئيس المجلس بطريقة 

شكالية االنسداد، وعلى عديد للقضاء على إ نجاعةمباشرة تعّد حلوال جذرية وأكثر 

اإلشكاليات األخرى التي يفرزها نظام التمثيل النسبي
2

 

  .ينتخب المجلس الشعبي الوالئي رئيسه من بين أعضائه للعهدة االنتخابية

األغلبية على يقدم المترشح النتخاب رئيس المجلس الشعبي الوالئي من القائمة الحائزة 

  .المطلقة للمقاعد

قائمتين الحائزتين للفي حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن 

  .على األقل من المقاعد تقديم مرشح% 53خمسة و ثالثين بالمائة 

على األقل من المقاعد، % 53وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة و ثالثين بالمائة 

 .جميع القوائم تقديم مرشح عنهاليمكن 
3

 

و يعلن رئيسا للمجلس الشعبي الوالئي المترشح الذي تحصل على . يكون االنتخاب سريا

  .األغلبية المطلقة لألصوات

وإذا لم يحصل أي مترشح على األغلبية المطلقة لألصوات يجري دور ثان بين المترشحين 

أغلبية مرتبتين األولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على على الالحائزين 

  .األصوات

 .في حالة تساوي األصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح األكبر سنا

  مهام رئيس المجلس الشعبي الوالئي:ثانيا      

وهو ملزم  عهدته ةلممارس دائمة فةرئيس المجلس الشعبي الوالئي بص غيتفر -

  ةالوالي إقليمعلى  باإلقامة

                                                             
 المرجع نفسه 05المادة   1

 

 مرجع سابق ،عبد الكريم خيطاس  ةمدون  2

 
3
 03ص  0220جسور للنشر و التوزيع الجزائر  الطبعة األولى عمار بوضياف ، شرح قانون البلدية ،  
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يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الوالئي الوثائق  أنيجب على الوالي  -

مهام المجلس حسب ما نصت عليه  لتأدية ةوالوسائل الضروري اإلمكانياتوالمعلومات و 

  55 المادة

رئيس المجلس الوالئي ديوان يعمل على نحو دائم يتكون هذا الديوان من موظفين ل  -

  ةللوالي التابعةوظفي القطاعات بين م من ختارهم رئيس المجلس الشعبي الوالئيي

 ةبصف الدائمةرئيس المجلس الشعبي الوالئي و نواب الرئيس ورؤساء اللجان  غيتفر  -

  مهامهم أداءمن اجل  ةدائم ةحيث يتم انتدابهم بصف االنتخابيةم هدتهلع ةامت

وكذلك  ةيتقاضى رئيس المجلس الشعبي الوالئي ونوابه ورؤساء اللجان الدائم  -

تتكفل بها  ةوات وتعويضات مالئمالعهدتهم ع ةممارس ةبمناسب ةالوالئي المندوبيات

  ةالدول ةميزاني

ختصاصاته ويعلم ال ةيبلغ رئيس المجلس الشعبي الوالئي المجلس بالمسائل التابع  -

ما بين  الفترةفي  ةبالوالي ةوالسيما منها النشاطات المسجل ةللوالي العامة ةلوضعيبا

  الدورات

يمثل رئيس المجلس الشعبي الوالئي المجلس الشعبي الوالئي في جميع المراسم  -

 والتظاهرات الرسمية والتنظيمية ةيفالتشري

    و شعر  األعمالبجدول  ةمرفق لألعضاءسال االستدعاءات اريتولى رئيس المجلس  -

 :   الوالي بذلك

  المناقشات إدارةيتولى  -

  للمجلس هيقترح مكتب المجلس ويقدم -

 ةللوالي ةالعام ةالمالي ةالمجلس بالوضعي أعضاءيطلع  -
1

 

 

 

 

 

 

                                                             

 24 20من قانون الوالية  55المادة   1
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  سير المجلس الشعبي الوالئي :المبحث الثاني 

المجلس الشعبي الوالئي هو هيئة المداولة في الوالية ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه كم 

وهذا وأخرى استثنائية  ةغير عاديعادية دورات  منها  دورات في السنة أربعالمجلس  يعقد

نظام المداوالت  إبراز إلىفي المطلب الثاني تطرقنا  أما األولفي المطلب  إليهما تطرقنا 

 التنمية أهداففي المطلب الثالث فتناولنا دور اللجان في تسيير المجلس وبلوغ  أما

 : دورات المجلس الشعبي الوالئي :المطلب األول  

  بقوه القانونة وكذلك استثنائية وغير عادي ةدورات عادييعقد المجلس الشعبي الوالئي 

  يوم 23 أقصاها ةالواحد ةمد ةفي السن ةدورات عادي 3يعقد المجلس  :   ةالعادي الدورة -أ

ادا لم تجرى بموعدها   و ةفي تواريخ محدد إجرائها ضرورةعلى  الواليةوقد نص قانون 

  ديسمبر سبتمبر مارس جوان أشهر وهي ةباطلتعد 

بالبريد  أيام ةالمجلس قبل عشر ألعضاءيوجه الرئيس االستدعاءات  أنكم يشترط القانون  -

 األعمالبجدول  ةالدورة مرفقااللكتروني من تاريخ انعقاد  أوالعادي 
1

 

 

يعقد دورات  أنذلك  إلى الحاجةيمكن للمجلس عندما تقتضي : ةالدورات الغير عادي -ب

 أوالمجلس  أو ثلث أعضاءسواء يطلب من رئيس المجلس الشعبي الوالئي  ةغير عادي

  الوالي

  األعمالستنفاد جدول با حيث تنتهي العاديةغير  الدورة ةمد ةلم يحدد قانون الوالي

 

بقوة القانون في حالة حصول كارثة لمجلس الشعبي الوالئي يجتمع : ةاالستثنائي ةالدور -ج

 ةالواليمن قانون  23 ةمن الماد األخيرة ةتوضح الفقركما  ةتكنولوجيطبيعية او
2

 

                                                             

  229 221ص   ، 0225دار العلوم للنشر والتوزيع عنابه   ،ة الجزائري المحلية اإلدارة ،محمد الصغير بعلي  -  1

 

 24 20من قانون الوالية   23لمادة ا   2
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 لمجلس الشعبي الوالئيمداوالت انظام  :المطلب الثاني 

يجري المجلس الشعبي الوالئي أشغاله باللغة العربية و تحرر محاضرة تحت طائلة البطالن 

جلسات المجلس وتكون .من قانون  الوالية  20أيضا بنفس اللغة وهدا مانصت عليه المادة 

ويتخذ  50-52من قانون  22علنية كأصل عام خارج دائرة االستثناء المقرر بموجب المادة 

القرار أثناء المداولة باألغلبية البسيطة لألعضاء الحاضرين أو الممثلين عند التصويت وفي 

حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس و توقع المداوالت أثناء الجلسة من جميع 

من قانون الوالية تسجل مداوالت المجلس في سجل خاص يؤشر  02وطبقا للمادة .اءاألعض

وكان أفضل بنظرنا وتكريسا لنظام االزدواجية .عليه رئيس المحكمة المختص إقليميا 

القضائية أن يشير النص صراحة للمحكمة اإلدارية دون غيرها رفعا ألي لبس في قواعد 

جميع المنتخبين الحاضرين أو الممثلين عند ويوقع محضر الجلسة من .االختصاص 

ايام للوالي من قبل رئيس المجلس مقابل 5ويرسل مستخلص المداولة في اجل .التصويت 

وصل استالم و يعتبر تاريخ إيداع مستخلص المداولة التاريخ المسجل على وصل االستالم 

و صورة من صور وشكل المداوالت مظهرا من مظاهر استقالل المجلس الشعبي الوالئي .

مشاركة الشعب في تسيير شؤون اإلقليم
1

 

 :وتخضع مداوالت المجلس الشعبي الوالئي الى  -

  القاعدة العامة أن تكون مداوالت المجلس عالنية ضمانا للرقابة الشعبية  إال في

 :حالتين 

 فحص الحالة االنضباطية للمنتخبين الوالئيين  -

 فحص المسائل المرتبطة باألمن و النظام العام  -

تتم المصادقة على المداوالت باألغلبية المطلقة لألعضاء الممارسين مع ترجيح  -

من قانون الوالية تنفيذ  05صوت الرئيس عند التساوي وفقا لما ورد بالمادة 

 :مداوالت المجلس الشعبي الوالئي

للمداوالت التي صادق عليها المجلس الشعبي  يقوم الوالي بممارسة إصدار قرارات تطبيقا

الوالئي كما يلزم الوالي بإعالم المجلس الشعبي الوالئي بنشاطات الوالية ودلك عن طريق 

. تقديمه لتقارير تتصل بمدى تنفيذ مداوالت المجلس
2
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  : المجلس الشعبي الوالئي لجان: المطلب الثالث  

 

 لمجال  التابعةللمسائل  دائمة انالج أعضائهشكل المجلس الشعبي الوالئي من بين تي

  55 المادةحسب بماياتي  المتعلقةاختصاصه والسيما 

  والتعليم العالي والتكوين المهني التربية  

   والماليةاالقتصاد  

 البيئة وحماية والنظافة الصحة.   

  اإلعالماالتصال وتكنولوجيا  

  والنقل اإلقليمتهيئه  

 والسياحةوالغابات والصيد البحري  الفالحةلري و ا  

  والشباب والرياضةوالوقف  الدينيةوالشؤون  والثقافية االجتماعيةالشؤون  

 و التجهيز واالستثمار والتشغيل المحلية التنمية
1
  

 

أي  الواليةالتي تهم  األخرىكل المسائل  لدراسة خاصةتشكيل لجان  أيضا هويمكن .

 مؤقتةلجان 

  مداولةعن طريق  الواليةمن قانون  53 المادةحسب  والخاصة الدائمةتشكل اللجان  -

على اقتراح من  االمجلس الشعبي الوالئي بناء ألعضاء المطلقة باألغلبيةيصادق عليها 

 انسبي تشكيل هذه اللجان تمثيال نيضم أنويجب  .ألعضائه المطلقة األغلبية أولرئيسه 

  : ئيللمجلس الوال يةالسياس ةيعكس التركيب

  .نظامها الداخلي وتصادق عليه ةتعد كل لجن-

  يحدد النظام الداخلي النموذجي للجان عن طريق التنظيم - 

  عضو من المجلس الوالئي المنتخب من طرفها ةلجن لك يرأس  -

أشغالهاعند انتهاء  ةمحل الخاصة ةتعتبر اللجن - 
2
  

 ثلثمن  أو 53 ةتحقيق بطلب من رئيس المجلس الشعبي الوالئي حسب الماد ةلجن أتنش - 

                                                                                                                                                                                              
  

 
1

 - 55 ةماد 20العدد  الرسمية الجريدة 0220فيفري  09الصادر في  المحليةوالجماعات  ةوزاره الداخلي ةقانون الوالي 

  22صفحه 
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  الممارسين أعضائه

  الحاضرين ألعضائه ةالمطلق األغلبيةوتنتخب عن طريق 

 مهمتها في المداولة  إتمامالتحقيق قصد  ةللجن الممنوحة اآلجاليحدد و الموضوع و -

  رئيس المجلس الشعبي الوالئي بذلك الوالي والوزير المكلف بالداخلية ريخط-

نتائج التحقيق  مهمتها وتقدم إتمامالتحقيق لتمكينها من  ةالمساعدة للجن ةتقدم السلطات المحلي

تهمناقشب تتبعلمجلس الشعبي الوالئي ول
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                             
1
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 المجلس الشعبي الوالئياإلجراءات العملية ومهام :المبحث الثالث  

صالحيات ومهام  الهيئة وحدد لهذه ةفي الوالي ةالمداول ةالمجلس الشعبي الوالئي هيئ يعتبر

مهام واختصاصات  األولفي المطلب   المحلية فنستعرض ةجوانب تخص التنمي ةتشمل عد

 ألخيراوفي   عليه في المطلب الثاني ةالمجلس الشعبي الوالئي ثم نوضح الرقابة المفروض

 حاالت حل المجلس الشعبي الوالئي إلىنتطرق في المطلب الثالث 

 اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي :  المطلب األول 

يمارس المجلس الشعبي الوالئي الكثير من االختصاصات التي تتصل بالوالية وهده 

االختصاصات يمارسها عن طريق اللجان في مختلف الواليات فنجد المجلس الشعبي 

 :الوالئي لوالية وهران يتكون من اللجان التالية 

  لجنة االقتصاد والمالية 

 لجنة التهيئة العمرانية و التجهيز 

 ؤون االجتماعية و الثقافية والدينية و الوقف و الرياضة والشبابلجنة الش 

 لجنة التنمية المحلية و التجهيز و االستثمار و التشغيل 

 الفالحة الغابات الصيد البحري و السياحة .لجنة الري 

  لجنة السكن و التعمير 

 لجنة تهيئة اإلقليم و النقل 

  لجنة االتصال وتكنولوجيا اإلعالم 

 و النظافة و حماية البيئة لجنة الصحة 

  التعليم العالي و التكوين المهني.لجنة التربية
1

 

يتضح بان المجلس يمارس عمليات لها طابع إداري بحث و البعض اآلخر له طابع .

اقتصادي و بالتالي فهو يمارس اختصاصات مالية و اقتصادية وصناعية و اجتماعية و 

 اني و فالحي وسياحي وتربويثقافية كما توجد اختصاصات ذات طابع عمر

 :ونتعرض فيما يلي الختصاصات المجلس طبقا ألهميتها  -

 اختصاصات ذات طابع إداري :أوال 

 هبشروط تعيين موظفي ةالمتعلقتلك  التي يمارسها المجلس  ةاإلدارياالختصاصات  أهممن 

المعمول بها  األساسيةوغيره من القوانين  ةالعمومي ةللوظيف األساسيالقانون  إطاروذلك في 

كما يقوم المجلس بتحديد شروط تنظيم وتسيير المؤسسات و يجوز للمجلس  .الشأنفي هذا 

                                                             
2

 .2555مارس   ،وهران  ،اصدارالمجلس الشعبي الوالئي لوالية ، مجلة  اضاءات وهران 
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في  ةعام منفعةالتي تقوم بتنفيذ المشاريع ذات  ةالمؤسسات العموميأو يحدد المصالح  أن

بالمصالح  األساسية الخاصة األنظمةيصادق على  أنكذلك فمن حق المجلس . ةنطاق الوالي

المجلس  ويسوغالمعمول بها  واألحكامفي نطاق القوانين  ةيئلوالا العموميةوالمؤسسات 

بشرط  ةبالوالي ةباستغالل بعض المرافق العمومي الخاصةيمنح حقوق االمتياز  أن أيضا

 . ة للواليةقبول الهبات والوصايا الممنوح أمرالمجلس في  بثكما ي .الداخليةوزير  ةمصادق

  االقتصادي اإلنعاشاختصاصات في مجال التخطيط و  : ثانيا 

وتعود  ةالوالي ةالتي تسهم في تنمي األعمال ةيشرع في تحقيق كاف أنيجوز للمجلس الشعبي 

تساعد على  ةمبادر لكان يشجع  اإلطارويحق له في هذا .ةعام ةبصف األمةمنفعتها على 

المخطط الوطني "المجلس خالل وضع ىيدع اكم.التنميةلمشروعات  ةتنسيق العمل بالنسب

 االجتماعية بالحياة ةمباشر المتصلةالعمليات  إلى بالنسبة رأيهللتعبير عن " للتنمية

التي  الماليةالمجلس في توزيع االعتمادات ويؤخذ رأي  ةللوالي ةثقافيالو واالقتصادية

ويبدي  الماليةالصرف في االعتمادات  أولوياتفي  رأيهكما يبدي  .يتصرف فيها الوالي

   بالواليةالمقدم من الوالي و المتعلق  التنميةفي برنامج التجهيز و  رأيهالمجلس 

 المساعدةيطلب  أنلمجلس ليحق  للوالية الفنية أو المالية اإلمكانياتقصور  ةحالو في 

التي تملك  المختصة العموميةومن البلديات و المؤسسات  الدولةمن  والفنية المالية

الشأنفي هذا  المتاحة اإلمكانيات
1
.  

 ةالمالي اإلدارةاختصاصات في مجال  :ثالثا 

المجلس التنفيذي  ةبعد تحضيرها بمعرف ةالوالي ةالتصويت على ميزاني ةيقوم المجلس بمهم

 ةعليها ويصوت على ميزاني ةلمصادقل ةالسلطات المختص إلىبعد ذلك  ةميزانيالوتقدم 

 اإليراداتوترتب  اإليراداتابا ويحتوي الباب على تفصيل المصروفات و بابا ب ةالوالي

 ةتنفيذ الميزاني أثناءظهر  إذاو .نوعها وبرامجها أساسعلى  ةوالمصروفات في الميزاني

 الالزمةالتدابير  ةيتخذ كاف أننه ينبغي على المجلس اف األسبابسبب من  أليعجز مالي 

وزير  اتخادها يتدخل عنالمجلس  تخلف إذاتحقيق التوازن و  إعادةو  هذا العجز إلزالة

الشأنالالزم في هذا االدن  وإعطاء بالتخادهاو يقوم  الداخلية
2
. 
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النجاز المشروعات  ةيصوت على القروض الضروري أنالحق في  الواليةولمجلس  

 تهايخضع في مباشرن المجلس اوخطورتها ف ةاالختصاصات المالي ألهميةونظرا  ةالمختلف

ويطلب الوزير  الماليةالتصرفات  ةو التحقق من سالم ةمن قبل وزير المالي إدارية ةرقابل

وزير  ةالمستندات وضع تقرير سنوي ورفعه لرئيس الحكوم ةكاف ةمن محاسب الوالي

 . ةالمالي ةطالع على نتائج المراقبضلال ةالداخلي

 

 ةالصناعي ةاختصاصات في مجال التنمي  : رابعا 

لهذا الغرض  اوتحقيق ةفي الوالي صناعيةمناطق  إنشاءحق  الشعبية سالقانون للمجالأعطى 

تعمل كل ما  أنكذلك فمن حق هذه المجالس  ةصناعي ةمؤسس أية إحداثمن حقها  أصبحفقد 

التي  ةالتقليدي ةالصناع ةو تنمي إقامةلبلديات في مجال ل ةمبادر أيفي طاقتها على تشجيع 

البلديات في هذا المجال كما يجوز  اعمال  ان تنسق الشعبية للمجالسو  ةتستفيد منها الوالي

 ةالمالي اإلمكانيات إنشاؤهاما تجاوز  إذا ةالتقليدي الصناعاتهذه  إلنشاءتتدخل بنفسها  أنلها 

 . ةللبلدي ةالمتاح ةالفني أو

  ةوالثقافي ةاالجتماعي ةاختصاصات في مجال التنمي: خامسا

 ةالوالي تفي تقدم المجتمع لذلك فقد عمل ةاالجتماعي ةل المشرع الجزائري اثر التنميفلم يغ

ة تمارسها المجالس الشعبي  التي الكثيرةهذا االختصاص ضمن االختصاصات  إدخالعلى 

من حق هذه المجالس السهر  أصبحفقد  التنميةمن  حظهم األقاليمحتى ينال سكان  الوالئية

التي تعمل على  الجديدةالمرافق والمؤسسات  إنشاءو  الصحيةى حسن سير المرافق عل

في  ةواالجتماعي التربويةللمواطنين وتطوير المؤسسات والمرافق  ةالعام ةبالصح العناية

تطوير التكوين المهني للشباب  الشعبية الوالئية سحق للمجالي اكم ةالعام ةالسياس إطار

تدريبا فنيا ومهنيا التي تحتاجها القطاعات  ةالمدرب ةالعامل ةالقو إعدادوذلك من اجل 

 الثقافي ومساعدة الفئات االجتماعية المحتاجة ثراتوكدا تنمية ال.ةاالقتصادي
1
. 

 الواليةوالري على مستوى  ةالفالحي التنمية: سادسا 

 

فقد  ةالبالد االقتصادي ةالزراعي في حيا اإلنتاج ألهميةو تقدير  ةالزراعي ةفي مجال التنمي

يساعد على استثمار  أنيشرع في كل نشاط يمكن  أن ةمن حق المجلس الشعبي للوالي أصبح

                                                             

  02ص  ، 0225الفكر البرلماني  ةبدون طبع  ، المحليةللجماعات  التنفيذيةاختصاصات الهيئات  ،مسعود شيهوب   1
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 ةلمكافح كل مبادرةيتخذ  أنفي هذا المجال  لهو هاواستصالح التربة حمايةو  األراضي

 سهما يوتوسيعها كم وتأمينهاالغابات  وإنشاءالتشجير  ةالفيضانات والقيام بعملي أخطار

بتعديل  المتصلة األعمالالزراعي ويشارك في باإلصالح تتعلق  ةدراس إجراءالمجلس في 

من الكوارث  للوقايةكما يعمل على اتخاذ التدابير  .لوالياتبا الزراعية األراضينظام 

 و تطوير الري ةالحيواني ةفي مجال الصح األوبئة ةو مكافح الطبيعية

للشرب والمحافظة على الصحة الحيوانيةوكذلك تطهير المياه الصالحة 
1

. 

  اإلسكانو المواصالت و  ةالسياحي ةاختصاصات في مجال التنمي:سابعا 

 لما تجلبهاقتصادها  ةمدخولها وتقوي يةتنمل هامكمصدر  السياحةعلى  الحديثة الدولةتعتمد 

العمل على  لمختلفا ةالوالئي ةاختصاص المجالس الشعبي أصبح إذا.أجنبيةعليها من عمالت 

كل المؤسسات و  ةمن حقها مراقب أصبحو تحقيق لهذا الغرض  ةتسهيل انطالق السياح

كما  ةتحقيق هذه الغاي نالعاجزة عالبلديات ة الطابع السياحي ومساعد ذات ةالمرافق العام

 ةالحديث اإلدارةالتي تهتم بها  ةالمرافق العام أهممن  اإلسكانالمواصالت وخدمات  اعتبرت

 ةالمرافق العامبعض يعمل على استغالل  أنمن حق المجلس الشعبي الوالئي  أصبحولهذا 

 ةالطرق البري إلصالح ةالضروري اإلجراءاتلنقل المواطنين كم يحق للمجلس اتخاذ 

 ةكبيره في تشييد المساكن المناسب ةم المجلس مساهمهفيس اإلسكانفي مجال  أما ةوالبحري

ةفي الوالي للدولة المملوكة السكنيةجميع العقارات  وإدارةيير للمواطنين كما يقوم بتس
2

  

 أعضائها ةكفاء دىبم وأهميتهاوترتبط  ةوالثقافي ةواالجتماعي ةاالقتصادي ةترقيالمن اجل 

في مختلف  ةعلى تنفيذ المشاريع الوطني حرصهمالوطن و ةوفعاليتهم وسهرهم على خدم

  ةواالختيارات الشعبي األساسيةلمبادئ ل مالقطاعات واحترامه

  أعضائهعلى المجلس الشعبي الوالئي و  ةالرقاب  :المطلب الثاني  

لمجلس الشعبي باالمنتخب ة ما يلي تزول صف الوالية علىمن قانون  32 المادةنصت 

  حصول مانع قانوني أو اإلقصاء أو االستقالة أو الوفاة ةالوالئي في حال

 ةالوالي بذلك يثبت فقدان صف يخطرو مداولةويقرر المجلس الشعبي الوالئي ذلك بموجب 

بالداخلية يكون قرار الوزير المكلف  أنيمكن  بالداخليةالمنتخب بقرار من الوزير المكلف 

الدولةمجلس  أمامالمنتخب محل الطعن  ةصف المثبت لفقدان
3
  

                                                             
1
 220ص  ، مرجع سابق ،الصغير بعليمحمد   
 

2
  249 241فريجه حسين المرجع السابق ص ص   
 

 24 20من قانون الوالية  32المادة - 3 
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والي كما ينص قانون لل  الرئاسية للسلطةخدعون ي الواليةموظفي  انيجب التذكير هنا  ةيبدا

 إلىهم يخضعون فالمجلس  ألعضاء بالنسبة أمابكل ما يترتب على ذلك من نتائج  الوالية

في  وتأخذ الداخلية وزارة الوصية الجهةوصايا تمارس عليهم من طرف  أي إدارية ةرقاب

  : اآلتية الصورةالواقع 

  : التوقيف -أ

المجلس الشعبي  مداولةيقف بموجب  أنعلى متى يمكن  الواليةمن قانون  33 المادةتنص 

 أوبالمال العام  ا صلةجنحه له أو جنايةبسبب  قضائيةمنتخب يكون محل متابعه كل الوالئي 

 ةفي حالو. صحيحة ةبصفة نتخابياال ة عهدتهبالشرف وال تمكنه من متابع مخلة ألسباب

 ةنتخابيالمهامه ا ةالمنتخب تلقائيا وفوريا ممارس يستأنف بالبراءةصدور حكم قضائي نهائي 
1

 :اآلتية  األركانيستند على  أنتوقيف يجب الومن ثم فان قرار

بسبب  ةقضائيال ةمتابعالالقانوني لتوقيف المنتخب الوالئي يقتصر على   السبب: السبب -

 : على شرطيينة جنح أو جناية

 األخرىللجرائم  بالنسبةشرف ولكن ما هو الوضع ال أوعلى المال  ةتنصب الجريم أن 

 ةصحيح ةبصور ةاالنتخابي لمهامهالعضو  ةدون مواصل ةيترتب عليها حيلول أن  

 ةوزير الداخلي إلىيعود توقيف عضو المجلس الشعبي الوالئي االختصاص 

 تعطيل قرار التوقيف وهو ل المباشرة ةالنتيج أو األثريتمثل محل التوقيف في  و المحل

امتناع عن  أي ةمحدد ةمنتخب لفتركمهامه  أداءتمكينه من  أي عدم المنتخب ةعضوي

قرار وزير الداخلية وتنتهي بصدور قرار من تاريخ صدور  بدأ  حضور الدورات

  ةالمختص ةالقضائية من الجه نهائي 

   و الهدف واإلجراءاتمن حيث الشكل  

 : يكون أن يجب في قرار التوقيفأما 

  سبباأي م  لالحيث الشكل معمن motive ةالمتابع) توقيفاليتضمن ذكر سبب  بأن 

  الطعن القضائي ةفي حال لإلثباتحفاظا على حقوق العضو وتسهيال   (ةالجزائي

  المجلس الشعبي الوالئي ةوجوب مداول اإلجراءمن حيث  

   ةومصداقي ةالحفاظ على نزاه إلىيسعى قرار التوقيف ة،الغاي أومن حيث الهدف 

 فانه ةوحزبي ةسياسي أغراضانتقام وتحقيق  إلىكان يهدف  إذا أماالتمثيل الشعبي 

                                                                                                                                                                                              
 

  
1

 من نفس القانون 33لمادة  
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باطال هجعليمما  ةيكون معيبا باالنحراف بالسلط
1
  

 

 اإلقصاء  -ب:  

 : شكلين اإلقصاء يأخذ

 :(العقابي)الجزائرية العقوبةيسبب  اإلقصاء

    :في الحاالت التالية يأتي على ما ةمن قانون الوالي 30ة تنص الماد 

جزائرية  إدانةمحل  لمنتخب ككل قانون من المجلس الشعبي الوالئي ة قوبيقصد  -

  بعهدته عالقةلها  ةنهائي

  لالنتخاب القابليةعدم  طائلةتحت  ضعهت

  بالداخليةبموجب قرار من الوزير المكلف  اإلقصاءويثبت هذا 

التمثيل الشعبي ومصداقية ةونزاه ةللحفاظ على سمع اإلقصاءقرار  عىيس
2

 

 : بسبب التنافي اإلقصاء -0

  ما يأتيعلى  الواليةمن قانون  33 المادةنص ت

 القانون كل منتخب بالمجلس الشعبي الوالئي يثبت انه يوجد تحت  ةقوب ىيقص

  لالنتخاب القابليةعدم  طائلة

 تناف منصوص عليها قانونا ةفي حال أو  

   مداولةويقرر المجلس الشعبي الوالئي في ذلك بموجب  

 قرار بموجب اإلقصاءهذا  بالداخليةويثبت الوزير المكلف  

 حل المجلس الشعبي الوالئيحاالت  ; المطلب الثالث    

يتم حل المجلس الشعبي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير  34ة حسب الماد  

 الوزير المكلف بالداخلية

  يتم حل المجلس الشعبي الوالئي وتجديده الكلي 31المادة وحسب 

  دستورية أحكامفي حاله خرق 

 المجلس الشعبي الوالئي ألعضاء في حالة استقالة جماعية 
                                                             

  234ص ،المرجع السابق بعلي محمد الصغير 1 

  24 20من قانون الوالية  30لمادة   2
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  المجلس أعضاءانتخاب جميع  إلغاء ةفي حال 

  طبيعته  ثم اثباتها او من ةالختالالت خطير اعلى المجلس مصدراالبقاءعندما يكون

 وطمأنينتهممصالح المواطنين بالمساس 

   المادة أحكامرغم تطبيق  ة ودلكالمطلق األغلبيةعندما يصبح عدد المنتخبين اقل من 

 تجزئتها أوضمها  أوفي حاله اندماج بلديات  32

  تحول دون تنصيب المجلس المنتخب ةاستثنائي ظروففي حاله حدوث 

بناء  بالداخلية حل المجلس الشعبي الوالئي يعين الوزير المكلف ةفي حال 39 المادةحسب  -

 ةوالئي ةالتي تلي حل المجلس مندوبي (22)أيام ةاقتراح من الوالي خالل العشر على

حين  إلىبموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها  إياهاالصالحيات المخول  ةلممارس

 تنصيب المجلس الجديد

 المجلس الشعبي الوالئي الجديد فور تنصيببقوه القانون  ةالوالئي ةالمندوبي  تنتهي مهمة -

   

تجري انتخابات تجديد المجلس الشعبي الوالئي المحل   من قانون الوالية 32حسب المادة  -

س الخطير بالنظام العام االمس ةفي حال إالابتداء من تاريخ الحل  أشهر ةثالث أقصاهفي اجل 

 ةجاريالمن العهد األخيرة  ةخالل السن اجراؤها األحوالحال من  بأيوال يمكن 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 34 المادة 20العدد  ةالرسمي الجريدة 0220فيفري  09الصادر في ة والجماعات المحلي ةوزاره الداخلي ةقانون الوالي  1

 25صفحه  32 39 31
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 :خالصة الفصل  األول -

هذا الفصل من خالل تشكيل المجلس و كيفية انتخابه من خالل قائمة  ا فياستنتجن

مهامه  إبرازاختيار رئيس المجلس من طرف اللجنة المكونة مؤقتا مع  ةالمترشحين و كيفي

تسهر ة التي  على عدد من اللجان الدائم األعضاءويتوزع على   في المجلس و الوالية ككل

  وله نظام مداوالت ذو شفافية ةدورات سنوي 3 على المجلس قوميعلى سير المجلس كما 

 ةكم استخلصنا  اختصاصات المجلس في العديد من الجوانب التي تبادر في تحقيق التنمي

للقضاء على  أعضائهعلى المجلس الشعبي الوالئي و  ةالمفروض ةالرقاب إلىا طرقنتفيها كم 

استخلصنا حاالت حل المجلس الشعبي  اكل السلبيات التي تمس بالمجلس الشعبي الوالئي كم

 المسببة في ذلك األسبابالوالئي وذكر كل 
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يعتبر تحديد المفاهيم و المصطلحات من المواضيع الهامة التي تثير الجدل بين         
بمختلفها و الباحثين و المفكرين ، و هدا في العديد من المجاالت سواء كان في العلوم 

اإلدارة العامة بالخصوص ولقد أثار مفهوم التنمية المحلية تفكير الكثير من اإلداريين و 
الباحثين المهتمين بالنواحي السياسية ، االقتصادية ، االجتماعية ، حيث ظهر هذا المفهوم 

المستوى بعد زيادة االهتمام بالمجتمعات المحلية لكونها وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة على 
القطري، و تلعب المجالس الشعبية الوالئية دورا هاما في تحقيق التنمية المحلية وو خاصة 
في المدن القطب التي من شأنها أن تنعش اقتصاد الدولة بحيث يلعب المجلس الشعبي 
الوالئي لوالية وهران بدفع عجلة  التنمية المحلية   و هذا ما سندرسه في هذا الفصل من 

يح أهم المفاهيم النظرية حول التنمية المحلية بالتطرق الى التنمية أهدافها و خالل توض
عناصرها ثم نتطرق للتنمية المحلية من خالل  مفهومها و تطورها و كذا األهداف و 
الخصائص دور المجالس الشعبية الوالئية في التنمية المحلية و دور المجلس الشعبي 

 .المحلية  الوالئي لوالية وهران في التنمية
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 مية و التنمية المحلية اإلطار المفاهيمي التن:المبــحث األول   

لقد أثار موضوع التنمية الكثير من الجدل و النقاش بين الباحثين في مختلف األوساط 

العلمية ، حيث تسعى التنمية لتحقيق التطور في مختلف الدول و المجتمعات سواء كانت 

ذلك أن التنمية تقوم تغيير األوضاع السائدة لألفضل ، وذلك من  متطورة أو متخلفة ،

خالل استغالل الموارد المتاحة ، أما التنمية المحلية و التي تعتبر وسيلة لتحقيق التنمية 

الشاملة ، وهي القيام بمجموعة من العمليات و النشاطات الوظيفية ، و التي تهدف إلى 

للعالم المحلي بحيث تلعب الوالية دورا كبيرا في النهوض في كافة المجاالت المكونة 

بحيث قسمنا هذا المبحث الى ثالثة  تحقيقها على المستوى المحلي و الدفع بعجلة التطور

و المطلب الثاني أهدافها و خصائصها  مطالب تناولنا في المطلب األول مفهوم التنمية

 أهداف التنمية و خصائصهاو المطلب الثالث إلى  مفهوم التنمية  المحلية و تطورها

 المطلـب األول:  مفهوم التنمية أهدافها و عناصرها 

  مفهوم التنمية     : أوال 

حيث  يعد مصطلح التنمية قديما من الناحية اللغوية ولكنه جديدا نسبيا من الناحية الفلسفية
على نماء الثروة بعد اقتصادي يركز  ظهر بعد الحرب العالمية األولى و تشير التنمية إلى

و الدخل و قوى اإلنتاج في المجتمع ويصاحبه تطور المكاسب اللغوية و زيادة ثقافته 
وتحسين و تهذيب تصرفاته  مع غيره و االرتقاء بطريقة حياة اإلنسان اجتماعيا و لكن 
أغلب التعريفات تركز على أنها عملية شاملة لكل مقومات الحياة االجتماعية معتمدة على 
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طيط كأسلوب علمي لكل وقائع المجتمع ولها مناهج و مسار معين و مضبوط  التخ
 1.باستراتيجيات و آليات محدودة 

و هي عملية  األشياء المحيطة به إلنسان من التخلف إلىا ى إخراجو التنمية تعتمد عل
اجتماعية ال يمكن الفصل بين بعديها االقتصادي و االجتماعي باعتبارها مندمجان ووجهان 
لعملة واحدة ال يمكن فصلهما بل هما متكامالن أشد التكامل و لهما نفس األهداف ونفس 
الغاية و التي هي السعي لتوفير الحياة المناسبة و الجيدة و يحقق كل بعد هدف البعد 

 2.األخر

لك ترتبط التنمية بإحداث التغيير المخطط كعملية يمكن التحكم فيها و توجهيها و هي و بذ
 و ليست عشوائية و مخطط لها تخطيطا استراتيجيا و علميا  بدلك عملية مدروسة ممنهجة

كما أن التنمية دائما في حاجة إلى مقدمات تؤدي للتنمية و تدفع إليها من مناخ اقتصادي 
سياسي و ثقافي و تنظيمي يسرع من خطواتها و كمبادئ ضرورية للوصول  و اجتماعي و
 .لعملية التنمية 

  أهداف التنمية :ثانيا 

يتلخص هدف التنمية بتحقيق الرفاه المتوازن و الشامل لألفراد و الجماعات في أي مجتمع 
جموعة للمصادر و الثروات ، وينبثق من هذا الهدف العام ممن خالل االستخدام األمثل ،

 :كبيرة  من  أغراض التنمية و أهمها ما يلي 

        التخلص  من كافة مظاهر الفقر العام و التخلف 

                                                             
 .47،ص 9002دار حلوان ،   ، مصر  ، طلعت مصطفى السروجي ، التنمية االجتماعية من الحداثة الى العولمة1

الدور التنموي للمجالس المحلية في اطار الحوكمة،  ، منشورات جامعة باجي مختار عنابة الجزائر  ناجي عبد النور ، 2

 36ص 9002
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  تحقيق االستقرار االقتصادي بدرجة مقبولة و مالئمة ، بحيث تخفض من
 البطالة 

  تحقيق العدالة االجتماعية وفق المعايير المقبولة في المجتمع 
 كافة الطاقات الوطنية و استغاللها بشكل يحقق النفع العام دون تجاهل  تفعيل

 .النفع الخاص
  تعزيز القدرات العامة للمجتمع في التعامل مع  البيئة  المحيطة محليا و خارجيا

 1.و مواكبة األفضل باالستمرار.

 بعادهليب العيش الكريم بكل ظروفه و أتوفير أسا . 

 رد وهدا الهدف في حد ذاته يتطلب ياة أفضل للفر حان هدف التنمية هو توفي
 أكثر من مجرد الزيادة في الدخل القومي و الفردي

  عناصر التنمية :ثالثا 

إن معظم الدراسات تدل على أنه للتنمية ثالث عناصر ضرورية ومتالزمة ال تكون من 
 :دونها التنمية و تسجيل هذه العملية ،و هذه العناصر هي 

  التغيير السنوي 

يستوجب هذا التغيير تغييرا جذريا في التنظيمات و االدوار كما كان في السابق في 
المجتمع ، كما يستوجب تغييرا في النظم و العالقات و الظواهر و المعامالت السائدة 

 في المجتمع أي اعادة بناء المجتمع من جديد 

                                                             
 .33نائل عبد الحفيظ العوالمة ،،ادارة التنمية ،،بدون طبعة ، الجامعية األردنية ، ص 1
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قتصادية و االجتماعية و أي أن التغيير البنائي هو ذلك التغيير الذي يرتبط بالتنمية اال
الثقافية ،فمن الصعب حدوث تنمية في مجتمع  متخلف ألنه قد ورث مشكالت تكون قد 

 تراكمت على مر السنين و أصبحت تشكل جزءا منها مثال 

ــذا توزيع الثــروة على عــدد معين من الناس و  سيادة النظام االقتصادي الريعي و كـ
 1االفراد 

  الدفعة القوية: 

تتكاثف بكل  نوعية و تجتاز كل العقبات عليها أتحقق الدول النامية قفزة ن لكي
مستوياتها و جهودها و ذلك لتحقق هذه الدفعة القوية التي تساعدها على الخروج من 

 حالة الركود االقتصادي 

عن هذا النوع من القفزات ألنها تمتلك اإلمكانيات و  و تعتبر الحكومات هي المسؤولة

من واجبها ضمان حد أدنى من مستويات األفراد المعيشية ،،و يمكن حدوث هذه الدفعة 

عن طريق تقليل التفاوت في الثروات و الدخل الفردي و توزيع الوظائف و الخدمات 

إلزاميا بقدر المستطاع و توزيعا عادال بين األفراد المجتمع و جعل التعليم مجانيا و 

توفير السكن و العالج و العمل و المرافق العمومية مثل المستشفيات ووسائل النقل و 

 الخ.......غيرها 

  اإلستراتيجية المالئمة 

                                                             
،ص  9222الجامعي الحديث ،االسكندرية ،المكتب ، ، بدون طبعة تنمية المجتمعات المحليةأحمد مصطفى خاطر،  1

39 . 
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يقصد بها الخطط و السياسات التي تضعها الدول للخروج من حالة التخلف الى حالة 
عد و خطط على المدى البعيد باالعتماد النمو الذاتي ،و االستراتيجية هي و ضع قوا

لتحقيق أكبر قدر ممكن ( التكتيك)على االستخدام الصحيح للوسائل المتوفرة و هو 
األهداف ولكي يتم استخدام هذه الوسائل استخداما سديدا يجب أن تكون مقسمة حسب 

ي خطط جيدة اإلعداد من شأنها تمكين واضع التكتيك من استغالل جميع الوسائل الت
 .تسمح له باالستغالل الجيد لها 

وتتوقف االستراتيجية المناسبة على العديد من المعطيات أهمها طبيعة الظروف عند 
بدء عملية التنمية من حيث درجة التخلف و كدا نوع االستعمار و المدة و المدة التي 
ة انقضت على حصول الدولة على االستقالل و كدا طريقة الحكم المتبعة في الدول

نفسها و كذا وجود استقرار سياسي و طبيعة األهداف المرجوة فهناك أهداف على 
 المدى البعيد أهداف أخرى على المدى القصير 

 وتطورها المحليةالتنمية : المطلب الثاني 

  مفهوم التنمية المحلية :أوال 

لقد أثار مفهوم التنمية المحلية تفكير الكثير من اإلداريين و الباحثين المهتمين بالنواحي 
السياسية ، االقتصادية ، االجتماعية ، حيث ظهر هذا المفهوم بعد زيادة االهتمام 
بالمجتمعات المحلية لكونها وسيلة لتحقيق التنمية الشاملة على المستوى القطري و بهذا 

في المطلب األول إلى مفهوم التنمية المحلية و تطورها و المطلب  اإلطار سنتطرق
 الثاني إلى أهداف التنمية  و المطلب الثالث إلى خصائص التنمية المحلية

يختلف المفكرون االجتماعيون في تحديد مفهوم تنمية المجتمع المحلي كل حسب 
بعض االخ بأنها تنمية تخصصه ؛فيعرفها البعض بأنها عملية توافق اجتماعي؛ويعرفها ال

و أ طاقات الفرد إلى أقصى حد مستطاع  أو أنها إشباع الحاجات االجتماعية لإلنسان
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الوصول بالفرد إلى مستوى معين من المعيشة أو عملية تغير موجهة تتحقق عن طريقها 
 :لك من التعريفات غير ذ إشباع االحتياجات إلى

وم اإلنسانية و االجتماعية ؛تحقيق التوافق بين تعني التنمية المحلية لدى المنشغلين بالع
 إشباع بيولوجي و نفسي واجتماعي 

كما تعني لدى المنشغلين بالعلوم السياسية و االقتصادية الوصول باإلنسان الى حد أدنى 
 لمستوى المعيشة

الدولة وتعززه الجهود لتحقيق كفاءة  ال ينبغي أن ينزل عنه باعتباره حقا لكل مواطن تلتزم به
 .1استخدام اإلمكانات المتاحة 

الجهود المحلية و  تضافرالتنمية المحلية هي مجموعة العمليات التي يمكن من خاللها 
الجهود الحكومية لتحسين نوعية الحياة االقتصادية و االجتماعية و الثقافي و الحضارية    

التنمية  القومية لتشارك مشاركة فعالة في التقديم على للمجتمعات و إدماجها في منظومة 
 .المستوى القومي 

هالي المجتمعات الصغيرة ملية التي يمكن من خاللها قيام أتعرف التنمية كداك أنها تلك الع
من مناقشة حاجاتهم ورسم الخطط المشتركة إلشباعها ،ويتم من خالل التركيز على التحرك 

و هي جهد منظم و مخطط لمساعدة األفراد الكتساب مهارات  .المجتمعي لحل المشكالت 
 و اتجاهات و مفاهيم مطلوبة لتحقيق مشاركتهم الديمقراطية الواسعة لحل مشاكلهم المحلية 

فالتنمية المحلية هي العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين                 
عمومية المحلية اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و جهود المواطنين و جهود السلطات ال

 2.حضاريا من منظور تحسين نوعية الحياة في منظومة شاملة ومتكاملة 
                                                             

 . 11مرجع السابق ،ص الأحمد مصفى خاطر ،  1
 . 90،ص 9009المكتبة الجامعية ،:، االسكندرية  أساليب التخي للتنميةرشاد أحمد عبد اللطيف ، 2
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عملية التغيير التي تتم في إطار سياسة عامة محلية تعبر  »و تعرف التنمية المحلية بأنها
رة على استخدام و عن احتياجات الوحدات المحلية ة ذلك من خالل القيادات المحلية القاد

استغالل الموارد المحلية و اقناع المواطنين المحليين بالمشاركة الشعبية و االستفادة من 
الدعم المادي و المعنوي الحكومي وصول الى رفع مستوى المعيشة لكل أفراد الوحدات 

«المحلية و دمج جميع الوحدات في الدولة 
1  

القطاعات و تمس اإلنسان بكل مكوناته المادية و ن التنمية المحلية تمس كل فإ و بالتالي
 . الروحية و تمس المحيط بكل تفاعالته

 التطور التاريخي للتنمية المحلية: ثانيا   

إن مفهوم التنمية المحلية في الدول النامية بصورته الحالية ، قد مر بــــفترة زمنية     
وتقدر هده الفترة بحوالي طويلة ، لكي يستفز على هدا الوضع الذي وصل إليه ، 

 نصف قرن 

فمند أواخر النصف األول من القرن العشرين ، شهدت الدول النامية العديد من البرامج 
 و المشروعات التنموية لتطوير الريف ،استخدمت في إطارها مصطلحات عديدة 

  تنمية المجتمع ،التنمية الريفية ، التنمية المتكاملة ، و أخيرا التنمية المحلية

                                                             
ورقة ضمن أعمال مؤتمر التنمية الريفية و المحلية  سمير محمد عبد الوهاب ، الحكم المحلي و التنمية المحلية ،  1

،ن 9002وسيلة الحكومات لتحقيق التنمية الشاملة و محاربة الفقر ،منشورات المنظمة العربية للتنمية االدارية ، القاهرة 

 91ص 
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لق عليها فـــي البداية وتجدر اإلشارة إلى أن تنــمية المـناطق الريــفية و المحـلية قــد أط
ــية المجـــــتمع)ـلح  مصط عندما رأت سكرتارية اللجنة  4411خاصة في عام (  تنمـ

 1ضرورة األخذ بتنمية المجتمع باالستشارية لتعليم الجماهير  في إفريقيا 

 4411و اعتبارها نقطة بداية في السياسات العامة ، كما أوحى مؤتمر كبردجفى عام 
بضرورة تنمية المجتمع المحلي لتحسين األحوال و الظروف المعيشية للمجتمع ككل ، 

 .اعتمادا على المشاركة و المبادرة المحلية ألبناء المجتمع

 أهداف التنمية المحلية و خصائصها: المطلب الثالث  

 أهداف التنمية المحلية : وال أ

 :تتمثل أهداف التنمية أساسا في 

 و هدا بالسماح بالتدخل ستكمال مهمة التنمية الوطنية على المستوى المحلي ا
 .دارة المحلية في هدا المجال المكثف لإل

 

  يهدف الى منح هده االقاليم درجة  الذيتحقيق مبدأ التوازن بين جميع أقاليم البالد و
 .أفرادها ،و بالتالي السماح لإلدارة المحلية بتلبية حاجات الذاتيمن االستغالل 

 

                                                             
، 9099نشر ، دار الجامعية طبع والمطلب عبد الحميد ،التمويل المحلي و التنمية المحلية ، بدون طبعة ، ال عبد1

 97ص
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  القضاء على الجهل و التخلف و يتم دلك من خالل فتح مناصب شغل عن طريق
المشاريع السابقة مما يفض معدالت البطالة و بناء الهياكل التربوية كبناء المدارس 

1مختلف البلديات و التجمعات السكانية خاصة في األرياف في 
 

 
  زيادة التعاون و المشاركة بين السكان و مجالسهم المحلية مما يساعد في نقل

 المجتمع من حالة الالمباالة الى حالة المشاركة الفعالة 

 
  تعزيز روح العمل االجتماعي و رب جهود الشعب مع جهود الحكومة للنهوض

2اقتصاديا بالبالد 
 

 
  تحفيز المواطنين للمشاركة في عملية التنمية و هدا يكون بتقديم الدعم المادي و

المعنوي له ،و اشعاره بأنه عنصر فعال في المجتمع ، و انه قادر على تقديم 
 .الخدمات الالزمة للتنمية في شتى المجاالت

 خصائص التنمية المحلية في الجزائر:ثانيا 

يعني   :الشمول:مجموعة من الخصائص و يمكن حصرها فيما يلي للتنمية المحلية   

أن التنمية المحلية متكاملة و يجب أن تشمل برامجها كلفة مجاالت حياة المجتمع من 

3الصحة  اقتصادية اجتماعية تعليمية  وغيرها و أن تشمل جميع فئات المجتمع 
 

                                                             
 . 33،،ص 9009موسى اللوزي ،التنظيم و اجراءات العمل ، بدون طبعة دار النشر ، وائل للنشر و التوزيع 1

،  92المستدامة في الوطن العربي  من خالل الحكم و الديمقراطية ،،مجلة العلوم االنسانية العدد  لتنميةاكمال رزيق ،   2

  90ص  9002
 33 34ص ص  9092  دار الصفاء للنشر ، عمان ،:التنمية المحلية ممارسون و فاعلون ،فؤاد بن غضبان ،3
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 التوازن ليس بمعنى إهمال أي جانب من جوانب أو برامج التنمية المحلية   :التوازن
، كما يتطلب تعديل هذه البرامج أو درجة االستثمار فيها أو بالنسبة لغيرها و تحقيق 
التوازن الذي يتطلبه تحريك التنمية في مجتمع ما ، كما يشمل التوازن أيضا دور 

 المجهودات الحكومية و الغير حكومية 

 مع الشمول و التوازن ال بد من حدوث نوع ما من التنسيق ،، و ذلك لمنع  :التنسيق
تداخل بين البرامج و تحديد األدوار ، و توقيتها على ضوء وضوح أهداف عملية 

1التنمية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                           

 
 922ص 9002عثمان محمد غنيم ، التنمية المستدامة و المحلية وفلسقتها ، دار الصفاء للنشر و التوزيع ،عمان ،  1
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 الشعبية الوالئية في التنمية المحلية  دور المجالس : نيالمبحث الثا 

الوالئية دور كبير في تحقيق التنمية المحلية فهي تعد مخططا للتنمية إن للمجالس الشعبية 
على المدى المتوسط بحين قمنا في هذا المبحث بإدراج النقاط األساسية لعالقته بالتنمية 
المحلية و قد قسمنا هذا المبحث إلى ثالث مطالب بحيث تناولنا في المطلب األول دور 

يق التنمية االقتصادية و االجتماعية للوالية والمطلب المجالس الشعبية الوالئية في تحق
الثاني مشاكل التنمية المحلية في الجزائر و المطلب الثالث الحلول المقترحة لمعالجة 

 مشاكل التنمية

دور المجالس الشعبية الوالئية في تحقيق التنمية االقتصادية  :المطلب األول 
 و االجتماعية للوالية 

تقوم المجالس الشعبية الوالئية في إطار االختصاصات و الصالحيات المخولة لها قانونا 
بإصدار و تنفيذ القرارات التي تتخذها في مختلف الجوانب من أجل تحقيق المصلحة العامة 
و إشباع حاجات المواطنين ،و محاولة تحقيق االكتفاء الذاتي المحلي و تحقيق التنمية 

 .المحلية 

مجلس الشعبي مخططا للتنمية على المدى المتوسط باالعتماد على البرامج و يعد ال
الوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاريع الدولة و برامج البلدية للتنمية ،و يعتمد هذا 
المخطط كإطار للترقية و العمل من أجل التنمية االقتصادية و االجتماعية للوالية ،كما 

 1مخطط و يبدي اقتراحاته بشأنهيقوم المجلس بمناقشة ال

 و في إطار المخطط المذكور يقوم المجلس الشعبي الوالئي بما يلي 

                                                             
1

 80-41من قانون الوالية رقم  18المادة 
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  تحديد المناطق الصناعية التي سيتم إنشائها و يساهم في إعادة تأهيل الوظائف
 .الصناعية و مناطق النشاط في إطار البرامج الوطنية إلعادة التأهيل 

  يسهل استفادة المتعاملين من العقار االقتصادي . 
  يسهل و يشجع تمويل االستثمارات في الوالية. 
  يساهم في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومية المتواجدة بالوالية و ذلك باتخاد كل

1التدابير الضرورية 
 

صاديين يطور المجلس الشعبي الوالئي أعمال التعاون و التواصل بين المتعاملين االقت
 و مؤسسات التكوين و البحث العلمي و اإلدارة المحلية من أجل الترقية و اإلبداع في 

القطاعات االقتصادية و يعمل على ترقية  التشاور مع المتعاملين االقتصاديين قصد 
 .ضمان محيط مالئم لالستثمار

رقية و تنمية يبادر المجلس الشعبي الوالئي باالتصال مع المصالح المعنية المتعلقة بت
 2هياكل استقبال االستمارات 

إن التنمية المحلية تعني تغيير البنية االقتصادية و االجتماعية للمجتمع المحلي بواسطة 
جملة السياسات و البرامج الحكومية تكون األجهزة المركزية و المحلية للدولة دور فعال 

عداد و اإلشراف على تنفيذ مخططات التنمية االقتصادية اإلفي مجال تصميم و 
 3.واالجتماعية المحلية في الوالية 

                                                             
1

 80-41من قانون الوالية رقم 11مادة 

 
 04-99من قانون الوالية رقم  33المادة 2

 
كلية العلوم السياسية  ،، رسالة ماجستريةل االصالحات السياسية و االقتصادجعفري عبد الرزاق ، التنمية المحلية في ظ3

 .97ص  ،9003 ،جامعة الجزائر،و االعالم 
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إن تدخل المجالس الشعبية الوالئية في مجال التنمية المحلية بالوالية يكون من خالل 
مشاريع تنموية تشنأها الوالية إضافة إلى المشاريع المحلية للبلديات ، و يتميز عمل 

 .مجالس الشعبية الوالئية بالطابع المكمل لعمل البلديات الوالية و ال

هناك عدة وظائف أسندت للمجالس الشعبية الوالئية في مجال التنمية المحلية و تحقيق 
بكل االمكانيات المادية و البشرية المتاحة و  باالستعانةالرفاهية لسكان الوالية ،وذلك 

ها االهداف و المجاالت التي تخص عملها بكل قوتها التنظيمية و القانونية التي تحدد
كما أن اعتبار هذه المجالس أكثر قربا من المواطن و أكثر تمثيال للدولة و تفاعال مع .

الحياة االجتماعية العامة للمجتمع على المستوى المحلي قد أناط بها تطوير المصلحة 
قدمة للمواطنين و العامة المحلية ، و تحقيق اإلصالح اإلداري و تطوير الخدمات الم

 .1تحسينها 

نجاز برامج السكن و في مجال السكن و ذلك بإ كما يساهم المجلس الشعبي الوالئي

المساهمة في عمليات تجديد و اعادة تأهيل الحظيرة العقارية وكذا الحفاظ على الطابع 

 2المعماري 

 مشاكل التنمية المحلية في الجزائر :المطلب الثاني 

 

                                                             
ماجستر كلية العلوم االنسانية و االجتماعية ،جامعة ، رسالة  التنظيم في المؤسسات االدرة المحلية،عكوشي عبد القادر  1

 25-22ص ص الجزائر 
 . 99-04من قانون الوالية رقم  900/909المواد الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الجريدة الرسمية ، -2
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هناك أنه تمثل التنمية المحلية أحد المتطلبات األساسية التي ينبغي االهتمام بها ، اال 

الكثير من المعوقات و المشاكل التي تواجه عملية التنمية المحلية لذلك يجب البحث 

 .من أجل إيجاد حلول وتجاوز تلك المشاكل 

سواء ما تعلق منها تعتبر مشاكل تنمية المجتمع المحلي ، مشاكل متعددة و مختلفة 

بالعاملين في برامج التنمية المحلية أو تلك المتعلقة بالنواحي الفنية و المالية ، و هذه 

المشاكل يمكن اعتبارها عقبات تقف حائال دون تحقيق غايات و أهداف برامج التنمية 

 1و فيما يلي نحدد بعض أهم المشاكل التي تواجه التنمية المحلية 

 أن تدريب هؤالء  ذعدم وجود برامج لتدريب العاملين في برامج التنمية ، ا

سيؤدي بطبيعة الحال إلى وجود و زيادة كفاءة و خبرة العاملين في مجال 

 الخدمات العامة 

  عدم وجود برامج وأجهزة للرقابة و اإلشراف ،سواء على الناطق اإلقليمي أو

أن العاملين في برامج الخدمات على الناطق القومي ، و بغرض التأكد من 

 يقومون بأعمالهم وواجباتهم بصورة سليمة و صحيحة 

  قلة الموارد المالية المتاحة للقيام ببرامج التنمية المحلية ، اذ أن هناك برامج

تحتاج الى مال وفير و ميزانية ثابثة للتأكد من استمرارية هذه المشاريع على 

 المستوى المحلي 

                                                             
،دار المريخ ، السعودية  ميشيل تودارو ، التنمية االقتصادية ، ترجمة محمد حسن حسني و محمود حامدمحمود  1

 20،ص 9006،
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 صة بالتنمية المحلية تؤدي الى تطوير و تغير حياة إن البرامج الخا

المواطنين الساكنين فب المناطق الريفية و القروية ، لما نجده من صعوبة 

1التقبل و استعمال وسائل متعددة و ملموسة القناعهم
 

 :وفي الجزائر يمكن أن نظيف الى كل تلك المشاكل ما يلي 

  إفالس العديد من المؤسسات العمومية مما أدى الى تسريح العديد من
 .العمال و فقدان الكثير من مناصب الشغل 

  تراجع النمو االقتصادي. 
  ضعف القاعدة الفالحية و الصناعية النعدام استراتيجيات واضحة و دقيقة

 في هذا المجال 
 بالمئة 41 اعتماد االقتصاد الجزائري على عوائد المحروقات بنسبة 
  نقص الحوافز المادية و المعنوية في ميدان االستثمار المحلي 
  عدم وجود المؤسسات المالية التي تساهم في تفعيل الدور االقتصادي 

 

  الحلول المقترحة لمعالجة مشاكل التنمية المحلية:المطلب الثالث 

                                                             

 

 .902ص  ،9009، ،عمان، 9لميسرة للنشر و التوزيع طبعة دار ا ، االدارة المحليةعبد الرزاق الشيخلي ،1
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تماعي و المحلي من يمكن تحقيق التنمية المحلية و النهوض بالمستوى االقتصادي و االج

 :خالل ما يلي 

I.  زيادة مستوى الخدمات المحلية من خالل برامج التنمية و ذلك عن طريق: 

  تشكيل أجهزة و هياكل جديدة و موظفين ذوي خبرة و كفاءة مالية لغرض

 اإلشراف و المراقبة على أعمال و خدمات برامج التنمية 

  ، االعتماد على الطرق و الوسائل الحديثة في جميع الميادين الزراعة

1الخ.......الصناعة،الصــحة ، اإلدارة الـعامة 
 

II.  تجهيز مشاريع و برامج التنمية بالموارد المادية و المالية الضرورية و الالزمة

 :من خالل 

 الموارد و اآلالت  و األدوات المطلوبة 

  زيادة حجمها بما يمكن من تحسين خدمات النقل تحسين طرق المواصالت و 

الدولة، )التنسيق بين المجموعات المحلية في حقل برامج التنمية المحلية -3

 (.الهيئات المحلية، البلدية و الوالية، المنظمات الدولية

 اصالح المنظومة البنكية و المالية -4 

                                                             
 .905عبد الرزاق الشيخلي ،مرجع سابق ،ص 1
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تفعيل  تسيير ، في اطارمراعاة خصوصية كل منطقة من خالل دعم الالمركزية في ال -5

 . دور المجالس الشعبية المحلية في الرقابة
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 التنمية المحلية تحقيق ي ودوره فيـلس الشعبي الوالئـالمج:  المبحث الثالث  
 والية وهران ل

ان دورا كبيرا في تحقيق التنمية المحلية باعتبار أن ر عبي الوالئي لوالية وهيلعب المجلس الش
الغرب و قطبا سياحيا بامتيازو  يجب متابعة كل المشاريع  عاصمة تعتبر وهرانوالية 

بطاقة فنية عن المبرمجة لها وفقمنا بتقسيم  الى ثالث مطالب تناولنا في المطلب األول 
في تحقيق  9090-9010واقع المجلس الشعبي الوالئي في الفترة و المطلب الثاني والية ال

 آفاق التنمية المحلية للمجلس الشعبي الوالئي لوالية وهران  الثالث  و المطلب التنمية المحلية

 بطاقة فنية عن والية وهران : المطلب األول 

    الملقبة بالباهية هي ثاني أكبر " وهرن " وهران تنطق باللهجة المحلية 

حدى أهم مدن العاصمة بعد الجزائر مدن ، تقع في شمال المغرب العربي وا 
خليج  مطلة على .الجزائر العاصمة كيلومترا عن 739على بعد  الجزائر غرب
ظلت المدينة منذ عقود عديدة وال تزال مركزا  ،البحر األبيض المتوسط في غرب انوهر 

 .اقتصاديا وميناًء بحرًيا هاًما

متر وهضبة  (420)  ومرجاججبل  يحدها من الشمال خليج مفتوحة ومن الغرب
 (رحى جمع) الرحىوادي  خور يقع تجمع المدينة على ضفتي .عبد القادر الكيالني موالي

نسمة في  329,000بلغ عدد سكان البلدية . المسمى اآلن وادي رأس العين
كما تبين أن ميزانيتها  نسمة، 1.648.642 الحاضرة في حين يبلغ عدد سكان 2009 عام

ّشدت المدينة منذ القدم اهتمام  .2008 سنة دينار جزائري مليار 7,3وصلت إلى 
ة وأطماعها، فتقلب حكمها بين سالالت حاكمة محلية الحضارات المختلف

وضع كل منهم بصمته لتزين  وفرنسيين إسبان و محتلين وأتراك عثمانيين وعرب بربر من
شهدت المدينة تطورات مهمة  استقالل الجزائر بعد. المدينة فسيفساءها التراثي والثقافي ابه

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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تنوع النشاط االقتصادي فيها من . جعلت منها ثاني مدن البلد وقطًبا اقتصادًيا وعلمًيا مهًما
النفطية، كما أصبحت المدينة  أرزيو غيرة استفاد من مجاورتها لمدينةصناعات كبيرة وص
النشط الذي شكل المنفذ األساسي للتجارة الخارجية لكل  مينائها البحري قطًبا تجارًيا بفضل

 .1الناحية الغربية للجزائر

  التسمية: 

" وهر"هي مثنى اللفظة العربية « وهران»امة، فكلمة وفقا للتفسير األكثر شيوعا بين الع
والصحاح في  لسان العرب ال تعني أسد حسب غير أن كلمة وهر ،األسد وتعني
لذا . إضافة إلى أن أغلب المؤرخين لم يوردوا هذا التفسير وغيرها، والقاموس المحيط اللغة

أسود  أو إلى الهاران نسبة إلى واد  ،يأما زيغن من المرجح أن يكون االسم من أصل فإ
جئات التي كانت تعيش في المنطقة والذي ورد اسم كل منهما في التاريخ بته األطلس
  .مختلفة

وهي  الـكهف  باللغة األمازيغية وتعني "إيفري" ُيذكر أن وهران كانت تعرف سابقا باسم
 .ف العديدة المتواجدة بالتالل المحيطة بوهرانتسمية مرتبطة دون شك بالكهو 

 الجغرافي  الموقع: 

على خليج  لحوض البحر األبيض المتوسط تقع وهران في الطرف الغربي للضفة الجنوبية
من  .المرسى الكبير والذي يفصلها عن بلدية ومرجاججبل  يحدها من الغرب. وهران

، أما من (مول المايدة)في هضبة موالي عبد القادر الكيالني  السانية الجنوب تحدها بلدية
 .هي أحد ضواحيها بئر الجير .كبيرة سبخة الجنوب الغربي فتحدها

إلى الغرب من وهران يرتفع جبل مرجاجو بسفوح وعرة مخددة، وهو يتألف من صخور 
م بشكل شبه 200كثر من ويرتفع أل( العصرين اللياسي والجوراسي)الشيست والكواتزيت 

                                                             
1  https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%AD_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AE%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1
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وعلى سفوح هذا الجبل وبالقرب من األحواض القديمة تنتشر أحياء قديمة مثل . شاقولي
 .حي بالنتور ورأس العين

 السائد بالوالية  المناخ: 

تقليدي يتميز بصيف جاف يلطفه نسيم البحر، وشتاء معتدل  بمناخ متوسطي تتمتع وهران
خالل أشهر الصيف نادًرا أو منعدًما  األمطار يصبح هطول .وسماء صافية ومشرقة

شبه  مرتفًعا ضغًطا جوًيا يشهد اإلقليم الوهراني. مشرقة وسماء وصافية شمس مع
. كما يشهد تساقطات معتبرة خالل فصل الشتاء. لما يقارب أربعة أشهر في السنة استوائي

وتذبذب . يوما في السنة 49.2مم، بتردد  927كان أدنى مستوى لهطول األمطار حوالي 
 .األمطار هو إحدى سمات هذا المناخ المتوسطي

 المياه : 

إضافة  ائما غير كافية ومالحةلعبت قضية المياه دورا حيويا دائما في المدينة ألنها كانت د
. إلى معدالت الهطول المنخفضة، ال توفر الموارد الجوفية للمدينة إمدادات كافية من المياه

حفرت )حفًرا آلبار المياه الجديدة  الجزائر من بين أقل واليات 2002 عام والية وهران كانت
 1(بئًرا فقط 93

الذي  وادي تافنة لوهران من عدة سدود بما في ذلك مستجمعات المياه فييتم توفير المياه 
الذي يبعد نحو  ونهر الشلف [92] كيلومترا إلى الغرب من المدينة، 30يقع على بعد حوالي 

حيث يوّفر هذا النظام أكثر  نظام الماو بركيلومترا إلى الشرق من المدينة وذلك ع 900
 وادي من المياه الشروب سنويا، حيث يتضمن محّطة لمعالجة مياه ³م مليون 922من 

يوميا، فيما تقام أحواض على مستوى  ³م ألف 250قدرتها اإلنتاجية  الشلف
لتجميع المياه إضافة إلى محّطات التخزين والتي تقّدر طاقتها بوهران  مستغانم وهران واليتي

                                                             
1   https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%AC%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/2002
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-16
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%85
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ولديها مخطط لبناء وحدة  مياه البحر لتحلية تتمتع والية وهران بهياكل .³م ألف 300بـ
 .يوم/³م 200,000بطاقة إنتاج تقدر بـ العالم ببلدية المقطع تعتبر األكبر في

 تخضع( الحوض الهيدروغرافي باإلقليم الوهراني) بـشط الشرقي الكبيرة الواقعة سبخة وهران
في  جبل مرجاجو تغذي هذه السبخة شبكة هيدروغرافية معقدة تأتي من ،التفاقية رامسار 

هذه الشبكة هي محل تجاذبات بين أنصار تطوير السهول . من الجنوب وتساال الشمال
استفاد . من جهة أخرى النظام البيئي الفالحية الغنية المحيطة بها من جهة والمدافعين عن

الجزء الشمالي من السبخة من توسع وتطور مدينة وهران ونشاطها الصناعي، مع أن هذا 
الجزء الجنوبي على العكس . التطور أصبح مصدر تلوث كبير للسبخة وزاد من ملوحتها

دفع عدم وجود معلومات ودراسات عن المياه . بنيته التحتية متخلفةمستغل بشكل ضعيف و 
لتقديم طلب دراسة شاملة عن هذا الموضوع  وزارة الموارد المائية الجوفية والسطحية للبحيرة

  9009.1سنة 

 الطوبوغرافيا : 

ارتفاعها  ويبلغ غرباا  '642 °0 وخط طول شماالا  '691 °35 دائرة عرض تقع وهران على
 يقع تجمع المدينة على ضفتي خور وادي الرحي. متًرا 50حوالي  عن مستوى البحر

ارتفاع  [93].²وعلى مساحة تقدر بخمسة وسبعون كم( لكثرة تواجدها على ضفافه رحى جمع)
بنيت الواجهة البحرية على ارتفاع . المدينة يزيد بشكل ملحوظ بمجرد تخطي منطقة الميناء

ترتفع المدينة . متر 20متر فوق البحر، أما منحدرات قمبيطة فترتفع إلى أكثر من  70
بنيت المدينة بشكل أساسي  ،.السانية متر بمحاذاة 20متر ثم  40بشكل بسيط لتصل إلى 

 .الحجر الجيري على هضبة من

  إداريا:   

 .والبلدية إضافة للقبها بعاصمة الغرب الجزائري والدائرة لواليةا هي حاليا عاصمة
                                                             

1 1  https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B1_%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AE%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AE%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D8%B1%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B7%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%B7%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B9%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B9%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B9%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9_%D8%B9%D9%86_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AD%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-analyseUrb-24
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-analyseUrb-24
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AC%D8%B1_%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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بها أكثر من  دائرة 92في الترقيم اإلداري للجزائر وتضم  31 تحمل والية وهران الرقم
وهران هي المدينة الثانية في الجزائر لكنها تبقى األصغر مساحة من . نصف سكان الوالية

 .واليات الجزائر بين

 تجمع وهران المدينة: 

 :البلديات منها اثنتان مدمجتان في نسيج المدينةوهران تضم العديد من  حاضرة

 في العهد االستعماري كانت . تمثل أهم مدن الضاحية الشرقية لوهران :بئر الجير
حافظت المدينة على . وسط المدينة بثمانية كيلومتراتتبعد عن  بابتيزي أركول بلدية

يبلغ عدد سكانها  .سنوات الثمانينيات من القرن العشرين خاصيتها الفالحية حتى نهاية
مقر العديد من  فيها. حاضرةنسمة، وهي أحد أهم أقطاب ال 993.000اليوم حوالي 

ومستشفى وهران  سوناطراك مثل مقر العمارة الحديثة المؤسسات المبنية على نمط
. وقصر المؤتمرات ومعاهد للتعليم العالي وقصر العدالة "9227نوفمبر  "1 الجامعي

 .1متفرج 20.000بسعة  ملعب ألمبي كما يعتزم بناء
 هي أكبر مدينة بالضاحية الجنوبية لحاضرة وهران تبعد عن مركز مدينة  :السانية

   بالفرنسية كانت تعرف في عهد االستعمار الفرنسي بالسانية. كم 4وهران ب 
"Sénia"   تضم عدة مناطق صناعية، العديد من المعاهد الجامعية ومراكز البحث

  الثقافيةبحث في األنثروبولوجيا االجتماعية لل يالمركز الوطن مثل
 CEMA بالفرنسية،ربالجزائومركز الدراسات المغاربية  (CRASC)(بالفرنسية

 والمطار الدولي. 

من . تمثل بعض البلديات فضاًء من جاذبية المدينة دون أن تكون جزءا من حاضرة المدينة
كم إلى الشمال  92على بعد  عين الترك تقع .وعين الترك المرسى الكبير هذه البلديات

                                                             
1   https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D8%AF_1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89_%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83
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تغير . الغربي من مدينة وهران وتضم العديد من الهياكل الفندقية والمركبات السياحية
. شاريع الطرق السريعة، المنتجعات والمستشفيات، إلخالمنظر الطبيعي للمدينة بسبب م

فتقع  المرسى الكبير أما .مركب األندلسيات كم من هذه البلدية يوجد منتجع 3على بعد 
من ومينائها  القوات البحرية الجزائرية كم، وهي مقر 4إلى الشمال الغربي لوهران على بعد 

، وعين فرانين، (المنزه)تقع في شرق وهران بلدات كاناستيل  .القواعد البحرية أهم
 1.وكريشتل

 الجغرافيا اإلدارية 

لكل دائرة أو منطقة فرعها . «مناطق حضرية»تسمى أيضًا دائرة  99تقسم وهران إلى 
اإلداري الخاص بها يديره ممثل منتخب للبلدية والذي يهتم بالمسائل اإلدارية والتقنية 

 .والسياسية واالجتماعية

 :و تتكون الوالية من هيئتين اال و هما 

 الوالي : أوال   

 المجلس الشعبي الوالئي متمثال في : ثانيا   

 س المجلس الشعبي الوالئي و نوابهرئي 
  الطاقم االداري 
  اللجان 
  و تتمثل اللجان في: 
  لجنة االقتصاد والمالية 

 لجنة التهيئة العمرانية و التجهيز 

 لجنة الشؤون االجتماعية و الثقافية والدينية و الوقف و الرياضة والشباب 

 لجنة التنمية المحلية و التجهيز و االستثمار و التشغيل 

 الفالحة الغابات الصيد البحري و السياحة .لجنة الري 

                                                             
1 1  https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%B9_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%B9_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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  لجنة السكن و التعمير 

 لجنة تهيئة اإلقليم و النقل 

  لجنة االتصال وتكنولوجيا اإلعالم 

 لجنة الصحة و النظافة و حماية البيئة 

  التعليم العالي و التكوين المهني.لجنة التربية 
 ملحقذي في الال 4الشكلي فكما هو ممثل 

في تحقيق  0202-0202واقع المجلس الشعبي الوالئي في الفترة : ب الثاني المطل
 التنمية المحلية 

لقد سعى المجلس الشعبي الوالئي لوالية وهران في مواكبة البرنامج المسطرة في إنعاش 
في كل القطاعات التي من شأنها تحقيق  التنمية المحلية في الوالية و النهوض بها

 أهداف و مطالب ساكنة وهران 

  قطاع السكن : أوال 

مارس  85بلغ البرنامج اإلجمالي المسجل على مستوى والية وهران الى غاية لقد  
 14وحدة سكنية و الذي يمثل ما تبقى من البرنامج الى غاية  491.148، 1818

، البرنامج الخماسي الثاني  1884-1885البرنامج الخماسي األول  ،1881ديسمبر 
 .1844-1845،، و البرنامج الخماسي الثالث  1848-1841

 :يتمثل هذا البرنامج من حيث تطبيقه كما يلي 

 -  سكن  49.904: عدد السكنات المنجزة 
  سكن  59.491: عدد السكنات في طور االنجاز 
 سكن  4.950:  طلقة عدد السكنات  الغير المن 

  1844حصيلة نشاطات سنة : 
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سكن من مختلف أنواع البرامج و االنطالق في  4.519تم انجاز  1844خالل سنة 
 : التالي ولدوحدة سكنية و تنقسم الحصيلة حسب الج 18.119أشغال 

 االنطالقات
 

 نوع البرنامج االنجازات

 عمومي ايجاري 26332 -

 LSP           اجتماعي تساهمي 164 -

             LPAترقوي مدعم       892 -

 AADLالبيع بااليجار              600 16.000

            CNEPالبيع بااليجار     - -

 LPPالسكن الترقوي العمومي    614 -

 ترقوي 1.162 4.405

 ملحق 44 -

 وظيفي 20 -

 المجموع 9.526 20.446

 

 "4 –  السكن الحضري: 

 :السكن العمومي االيجاري  –أ 

 50.988من البرنامج اإلجمالي المسجل المقدر بـ  14.41.1840استلم إلى غاية 
مسكن فيوجد كله في طور  40.081مسكن  ، و ما تبقى منه  14.149وحدة سكنية 

 1االنجاز 

 ( وحدة سكنية  14.888) 1841-1848المخطط الخماسي 

                                                             

 مرجع سابقأرشيف الوالية ،    1 
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وحدة  14.888تم تخصيص  1841-1848إضافة الى ذلك  و في إطار الخماسي 
وحدة  1.911مسكن منها  10.119سكنية لوالية وهران ،حيث تم لحد االن انجاز 

 مسكن في طور االنجاز  41.4401سكنية خالل السنة الحالية فيما يبقى 

 :  (LPA+LSP)السكن المدعم  –ب 

وحدة سكنية  14.151والية وهران ، يتلخص في برنامج السكن المدعم المخصص ل
 :منها 

 14.110 مسكن اجتماعي تساهمي(LSP) 

 9.416    مسكن ترقوي مدعم(LPA) 

  0204-0202المخطط الخماسي الثاني 

وحدة  4.149تم تسجيل برنامج  1841-1848في اطار المخطط الخماسي الثاني 
-41-14تم انجاز الى غاية حيث    (LPA)سكنية من نوع السكن الترقوي المدعم 

 1159،  1840وحدة سكنية تم استالمها خالل  191مسكن منها  1.159،  1840
 مسكن هو في طور االنجاز  5898أما فيما يبقى أي 

 :     LVالسكن عن طريق البيع بااليجار  –ج 

وحدة سكنية  4.888خصص لوالية وهران  1841-1848في إطار المخطط الخماسي 
وحدة سكنية ، و  1.488االنتهاء من األشغال بـ  1840-41-14حيث تم إلى غاية  ،

 1وحدة سكنية في طور االنجاز ببلدية السانيا 5.488ما تبقى منها أي 

 : -   LPP –السكن الترقوي العمومي  -د

                                                             
 رشيف الوالية ، مرجع سابق أ   1
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  وحدة  1488استفادت والية وهران من  1841-1848في إطار الخماسي الثاني
بلدية سيدي الشحمي ، حيث حيث  –بمنطقة حاسي رجنسي 1841سنة لسكنية 

وحدة سكنية ، و  1.418االنتهاء من األشغال بـ  1840-41-14تم إلى غاية 
 .وحدة سكنية في طور االنجاز 418ما تبقى منها أي  

 :  السكن الترقوي-هـ

القة نوعية ، انط 1848لقد شهد هذا من السكنات ابتداء من السكنات ابتداء من السنة 
االنطالق في   1840وذلك بفضل المرقين الخواص و العموميين و قد تم خالل 

وحدة سكنية هدا  4.491وحدة سكنية و أيضا االنتهاء من انجاز  1.1885انجاز
االتجاه سيستمر بوتيرة أكبر خالل السنوات المقبلة نظرا الهتمام الكثير من المرقين 

 بهذا النوع من السكنات 

استفادت والية وهران من   1844-1845إطار المخطط الخماسي الثالث  و في
وحدة سكنية في إطار الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية  4.988

FNPOS     و قد بدأا اختيار األرضيات التي ستستقبل   1844تم تسجيله خالل سنة
 .هذا البرنامج

 :السكن الريفي -0

إعانة في إطار  1.101األول و الثاني استفادت والية وهران من  في إطار الخمسين 
 انجاز السكن الريفي و هي موزعة كاالتي في الخماسي الثاني 

 : 1841-1848البرنامج الخماسي 
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إعانة  4.588إعانة لوالية وهران منها  1.588في إطار الخماسي الثاني تم تخصيص 
 1لبناء سكنات جماعية في أماكن ذات طابع ريفي 

 :في مجال توزيع السكن 

برنامج سكني جد ( 14/41/1844إلى غاية )  1844عرفت والية وهران خالل سنة 
 معتبر تم توزيعه كما يلي

 االجتماعي االيجاري  وحدة سكنية من نوع السكن. 
 1.414 وحدة سكنية من نوع السكن البيع باإليجار. 
 149  وحدة سكنية من نوع السكن الترقوي المدعم. 

 قطاع النقل : ثانيا    

يعتبر قطاع النقل قطاعا حساسا في والية وهران بالنظر إلى حجم النسيج العمراني و 
إضافة إلى حجم التبادالت التجارية و االقتصادية التي تتم من والي إقليم  السكاني ،

 الوالية باتجاه مختلف الواليات أو خارج الوطن

حركية واسعة تجسدت من خالل  1844و في هذا اإلطار شهد النقل البري خالل سنة 
مي و متعامل عمو  18918ناقل و  1851عدد الناقلين العموميين للمسافرين الذي بلغ 

خاص لنقل البضائع ، كما سجل النقل عبر السكك الحديدية توفير خدماتن النقل لـ 
 . 1844مسافر خالل الثالثي الرابع من سنة  411111

أما عن حركة النقل البحري بميناء وهران فقد شهدت ديناميكية واسعة تعكس األهمية 
وهذا ما يظهره للميناء ضمن المخطط الوطني االقتصادي و التجاري  الجيوستراتيجية
 :الجدول االتي

                                                             
 مرجع سابق أرشيف الوالية ،    1
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  الثالثي األول الثالثي الثاني الثالثي الثالث

 المسافرين
11630 29620 26440 

 المسافرين بالسيارات 11123 12841 33013

 9012البضائع مقارنة مع سنة  11.06-% %3 %3

 9012النقل بالحاويات مقارنة مع سنة  %57 %19 %16

و عرف ميناء أرزيو حركية واسعة من خالل حصيلة حركة النقل البحري للثالثي 
 1844.1األول لسنة 

أما عن المشاريع الهيكلية الخاصة بقطاع النقل فلم يسجل انجاز و تسليم أي مشروع 
 و ما زالت المشاريع في طور االنجاز 1844خالل 

 مديرية التربية : ثالثا   

وذلك بالنظر الى أهمية االنجازات  1844لقد حقق قطاع التربية قفزة نوعية خالل 
المحققة و المشاريع المستلمة التي مكنت من سد العجز و استيعاب تعداد التالميذ بما 

 2يضمن التعليم المكفول في الدستور الجزائري 

حافلة  14حافلة منها  05حيث بلغ  ولقد عرف النقل المدرسي زيادة في عدد الحافالت
من  11مسلمة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية و 

 بالمئة 01.48تلميذ بسبة استفادة مقدرة بـ  48014وزارة التضامن توفر الخدمات لـ 

 وحدة صحية توفر الخدمات لـ 11أما الصحة المدرسية فيبلغ عدد الوحدات الصحية 
تلميذ  115140كما يستفيد من هذه الخدمات  %488مؤسسة تعليمية أي بنسبة  011

اطار طبي موزع على  151و من أجل تقديم خدمة ذات نوعية تصخر مديرية الصحة 

                                                             
 أرشيف الوالية ،مرجع سابق      1
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اطار طبي على رأس الغرف الطبية  95مختلف وحدات الكشف الطبي اضافة الى 
 الجواريةالمتنقلة التابعة للمؤسسات العمومية للصحة 

مدرسة من اجمالي  140مطعم مدرسي موزع على  155و المطاعم المدرسية توف 
 تلميذ 41888حيث قدر عدد المستفدين بـ   % 55.14مدرسة أي بنسبة  511

 الصحة و السكانقطاع : رابعا  

بالنظر الى أهمية قطاع الصحة في توفير التغطية الصحية و تقديم الخدمات الصحية 
لطات المحلية توفير مختلف المنشات و تجهيزها بمختلف الوسائل من وجب على الس

أجل ضمان خدمة عمومية ذات نوعية للمواطنين بما يكفل لتلبية االحتياجات 
 .المواطنين العالجية و الوقائية 

بتقديم  1844لقد قامت المؤسسات الصحية خالل سنة : النشاطات الصحية    
 : االستعجاالت الطبية على النحو التالي خدمات الفحوصات للطب العام و 

 1114101فحوصات الطب العام  -
 . 180481::فحوصات الطب المتخصصة  -
 .101191: الفحوصات باألشعة  -
  4410010الفحوصات المخبرية  -
  514494فحوصات طب األسنان  -

 وحدة أاما 11بلغ عدد وحدات الكشف و المتابعة المشاغلة : برنامج الصحة المدرسية 
تلميذ بنسبة التغطية  118841التغطية الصحية فقدرا جمالي التالميذ المتمدرسين 

 تلميذ 110911بحيث تم فحصهم  % 40.11اإلجمالية للفحص الطبي 

 :قطاع التشغيل : خامسا  
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يعكف قطاع التشغيل على استغالل كل الفرص المتاحة من أاجل الحد من ظاهرة 
لمبذولة من طرف الدولة من جهة و السطات البطالة و الوقوف على المهودات ا

 91811تسجيل  1844المحلية من جهة أخرى حيث عرف سوق العمل خالل سنة 
كما بلغ عدد التنصيبات  14111طالب عمل و في المقابل بلغ مجموع عروض العمل 

 1 49101المحققة 

 :  0209حصيلة التشغيل في الوظيف العمومي لسنة  -

  DAIP: االدماح المهني جهاز المساعدة على 

سنة حيث تم تسجيل ما  15سنة الى  49الجهاز الفئات العمرية من  ذايعني ه 
منها  510اناث ،،، حيث تم تنصيب ما مجموعه  9814طلب منها  41115مجموعه 

 ذكور و الباقي اناث  411

  CTA: عقد عمل مدعم  -ب -

 ذكور و الباقي اناث  119عقد  181عدد التنصيبات 

 :انشاء المؤسسات المصغرة  -ج  -

  ANSEJ:الوكالة الوطنية  -

مؤسسة لفائدة االناث و ذلك  11مؤسسة مصغرة منها  44تمويل  1844عرفت سنة   -
 في مختلف التخصصات 

مؤسسة مصغرة في  414تم تمويل  :CNACالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  -
 لفائدة اإلناث  15إطار هذا الجهاز منها 

 

                                                             
 مرجع سابق ية ،أرشيف الوال     1
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 :  ANGEMالتشغيل  وكالة  -

 

 العدد اجراءات المساعدة النشاء نشاطات
  القرص المصغر عبر الوكاالت الوطنية لتسيير القرض المصغر

 030 عدد الملفات المودعة 
 002 عدد الملفات المقبولة 
 943 عدد المشاريع الممولة

 0292 مناصب الشغل المحققة
 

 : 0209المشاريع المنجزة لسنة 

 %58ومتابعة انجاز مقر مديرية التشغيل للوالية و التي بلغت نسبة االنجاز دراسة  -

 ANJEMدراسة ومتابعة انجاز الوكالة الوالئية  -

 % 11انجاز مقر المفتشية الوالئية للعمل و التي بلغت نسبة االنجاز . -

 انجاز مكتب مفتشية العمل بأرزيو  -

 :مديرية االدارة المحلية :  سادسا 

 ما يلي  0209تنفيد ميزانية الوالية لسنة تضمنت حصيلة  -

 :قطاع األشغال العمومية  – 4 -

 دج  454.491.515.88دعم بغالف مالي اجمالي قدره 
من أجل توفير ظروف تمدرس حسنة استفاد هذا القطاع من : قطاع التربية  -1

 دج  491.588.888.88مبلغ 
الرياضة خصص مبلغ  دعما لمبادرات الشباب و: قطاع الشباب و الرياضة   -1

 دج  144.549.111.14قدره 
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 دج 111.8888888رصدت ميزانية الوالية مبلغ :قطاع المناجم -1
 من أجل ربط الغاز الطبيعي لمختلف البلديات 

من أجل  دج 45.888.888.88استفاد هدا القطاع بمبلغ : قطاع النشاط االجتماعي  
 اقتناء سيارات االسعاف و حافلة لفائدة الصم البكم 

 آفاق التنمية المحلية للمجلس الشعبي الوالئي لوالية وهران  : المطلب الثالث 

تعتبر التنمية المحلية من األهداف األساسية التي يسعى المجلس الشعبي الوالئي تحقيقها 
و يسعى إلى التخطيط األمثل للوصول إلى األهداف المرجوة و متابعة المشاريع المقررة 

يسعى المجلس الشعبي 1و مقارنتها ميدانيا وكذا رفع انشغاالت المواطنين المطروحة  و 
 ق برامجه من خالل اللجان كل على حسب القطاع المختص فيه  الوالئي الى تحقي

 ، التعليم العالي و التكوين المهني  التربيةلجنة :  أوال 

اللجنة على أن قطاع  بحيث يؤكد ممثلوا"  دياب مفيدة" السيدة يترأس هذه اللجنة 
التربية محور أساسي في التنمية البشرية باعتباره القاعدة التي تؤسس لألجيال و االمم 
و فق تربية جيدة و ضمان تعليم ناجح يخلق لدى الفرد خلفية علمية صحيحة تجعله 
يفكر بنظرة استشرافية هادفة ، تسمح لالمة بناء مستقبل ركائزه صعبة ولضمان نجاح 

 م البد من تظافر مجهود الجميع التعلي

فيما يقوم المجلس الشعبي الوالئي بطرح كل المشاكل و النقائص التي تعترض 
المشاريع التربوية المبرمج استالمها مما يجعلهم يتلقون اجابات و ردود الجهات 
المشرفة على هذه المشاريع و البحث في نفس االجتماع على الحلول النهائية ، حتى 

مال األشغال في أجالها المحددة ،غير أنه في حالة استعصى حل المشكل يتم استك
                                                             

  02ص ، 9012مارس ،  اصدارالمجلس الشعبي الوالئي لوالية وهران، مجلة  اضاءات وهران    1
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محليا ، فان هذه المسائل تنقل إلى المستويات األعلى لبحث حل لها في أقرب وقت ، 
 ال سيما في ظل االهتمام الذي يليه المنتخبون البرلمانيون لقطاع التربية 

تكفل بنقل احتياجات القطاع عقب كل بن وارد التي ت" السيدة النائب زرفة "على غرار  
اجتماع أسبوعالى الوزارات المعنية و تبليغنا بالردود و لكي تتضح الصورة أكثر فان 
االجتماع الواحد يضم رئيس دائرة واحدة و في بعض األحيان بين رفقة رؤساء 

ركيز مجالسها الشعبية بالبلدية رفقة الجهاز التنفيذي حتى يتم تسليط الضوء بدقة و الت
على كل صغيرة وكبيرة تخص قطاع التربية بمناطقها ال سيما ما تعلق ببرامج توسعة 
المدارس ، انجاز متوسطات و ثانويات تفك الضغط الذي تعاني منه مؤسسات التربية 
الحالية ، خاصة بالمناطق التي ستعرف عمليات ترحيل جديدة و تلك المناطق السكنية 

المجمعات السكنية الجديدة التي تضم مؤسسات تربوية  الجديدة التي توجد بعيدة عن
بعد االنتهاء من هذه االجتماعات التي تبرز لنا مسؤولية كل طرف ، سيتم تشكيل 
لجنة مختلطة من منتخبين و إداريين تضم كل األطراف لتشرع في الخرجات الميدانية 

ها أمام السلطات تتابع من خاللها سيرورة االجتماعات األولى، حتى يتحمل مسؤوليت
 .المحلية 

  لجنة الصحة و النظافة و حماية البيئة: ثانيا 

بحيث تسعى في  برنامجها خالل هذه العهدة على "   جمال بلقرع" يترأس هذه اللجنة 
عدة ملفات هامة و دراستها بالتحليل و النقاش و من بينها ملف النظافة و التركيز 

و الطبية و هو الملف الذي يشغل بال السكان و  على جمع  وتسيير النفايات المنزلية
 حتى السلطات المحلية  
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  قيام اللجنة بدراسة واقع الصحة في الوالية من خالل تشخيص واقع المستشفيات
و المراكز الصحية و حتى قاعات العالج المتواجدة في القرى و متابعة أشغال 

 1.المستشفيات
 جد الطواقم الطبية و الشبه طبية بها متابعة ملف التأطير بالمستشفيات و توا

 .إضافة إلى العتاد الطبي كل هذا يدخل في إطار تحسين واقع الصحة
  أما في ملف البيئة فستولى له أهمية كبيرة خاصة من خالل معاينة المصانع و

المناطق الصناعية في كل من أرزيو ، بطيوة ، حاسي عامر و السانيا و مدى 
 .الشركات للبيئة احترام هذه المؤسسات و 

  العمل على معرفة واقع العيادات الخاصة و مختلف العيادات الطبية و
الصيادلة من أجل تنظيم عمل الخواص  وتفادي أي مشكل قد يعترض صحة 

 .المواطن 
 لجنة تهيئة االقليم و النقل :ثالثا  -

  باهتمام بالغ مشاريع كبرى من  بحيث تتابع اللجنة" لبيض سامية " يترأس اللجنة
برنامج فخامة رئيس الجمهورية من بينها مشروع توسعة ميناء وهران و كذا مشروع 
توسعة مطار السانيا الذي سيدخل الخدمة و سيقفز قطاع النقل الجوي بعد دخول 

 المطار ا لجديد الخدمة مع برج المراقبة 

 لتراموي في السنين المقبلة بالتنسيق اللجنة تتابع الملفات الخاصة بتوسعة ا كما تبقى
 .مع السيد والي والية وهران 

  و تتابع اللجنة لمشاريع محطات النقل البري للحافالت و لسيارات األجرة بين الواليات
 .و ذلك من أجل تنظيم هذا القطاع لوالية يقصدها الجميع من داخل و خارج الوطن 

                                                             

 19ص ،  9012مارس  -   مرجع سابق، مجلة  اضاءات وهران  1
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 ات للهيئات المختصة و ترافقهم في تجسيد و ستتقدم اللجنة بكل االقتراحات و التوصي
 1.البرامج 

  لجنة السكن و التعمير:  رابعا  

اللجنة منذ تنصيبها على بذل كل الجهود تسعى هذه  بحيث"  حجوج العيد" يترأس اللجنة
 الضرورية للتحسين و االرتقاء بوالية بالتنسيق مع مديرية السكن و ممثلي أنماطها 

و تتطلع اللجنة من خالل المجلس أن ترفع حصة السكنات بأنماطها المختلفة للسكن 
االجتماعي  ، التساهمي ، الريفي حتى يستفيد المواطن أكثر من نوع و بالتالي دفع عجلة 
التنمية بمدينة بحجم وهران الباهية السياحية التي لها مواعيد مهمة من تظاهرات و تستقبل 

يسها تستقبل بشكل كبير من المواطنين و االستماع النشغاالتهم و نقلها اللجنة من خالل رئ
 للجهات الوصية 

  اعادة االعتبار لمختلف االحياء السكنية 

  و ستعمل اللجنة من أجل جمالية المدينة من خالل الدراسات التي يقدمها مكاتب
 الدراسات و متابعة انجاز المشاريع الكبرى 

 لتسوية العقارية في اطار القوانين المعمول بها من تمكين كما ستتابع اللجنة ملف ا
 المواطنين من الحصول على عقود الملكية 

  كما تتابع اللجنة عمل الخاص بترميم البنايات العتيقة في وسط المدينة و كذا
2.تزيين واجهة العمارات و عمليات الطالء التي تقوم بها مختلف المديريات 

 

 المحلية و التجهيز و االستثمار و التشغيل لجنة التنمية :  خامسا 
                                                             

 92ص 12ص، مرجع سابق  ، مجلة  اضاءات وهران   1
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بحيث سطرت اللجنة برنامج عمل خالل هذه العهدة "  تيفكرت مرسلي " يترأس اللجنة  -
في مختلف القطاعات و في اطار التنمية المستدامة و تحسين الظروف المعيشية 

االدارة للمواطن تسعى اللجنة بالتنسيق مع مديرية البرمجة و التخطيط و كذا مديرية 
المحلية و السلطات و على رأسها السيد والي والية وهران و رئيس المجلس الوالئي و 
بالتنسيق مع مختلف اللجان و رؤساء البلديات الى متابعة مشاريع التنمية المحلية في 
مختلف األحياء والتجمعات السكنية للبلديات بالحرص على مشاريع ذات قيمة يستفيد 

كس باإليجاب على حياته المعيشية ، كما تسعى اللجنة الى رفع منها المواطن وتنع
 المشاكل التي تعاني منها البلديات من خالل الزيارات الميدانية المبرمجة مستقبال 

  متابعة قطاع الشباب و الرياضة ومن بينها الهياكل التي ستحتضن ألعاب البحر
 .األبيض المتوسط 

  متابعة ملفات التشغيل بالتنسيق مع مديرية التشغيل  وكالة الوالئية للتشغيل و مختلف
 . الوكاالت المحلية لمعرفة سيرورة توظيف الشباب

  خلق مشاريع خارج المحروقات و ضمان التسهيل للمستثمرين  و توفير جو مريح لهم
و " رونو " في عاصمة الغرب التي تحولت الى والية قطب بعد دخول مشروع 

 ". بيجو" التحضير لمشروع 

 متابعة اللجنة لملفات المناطق الصناعية  و التقرب من المستثمرين . 

  بلدية للوقوف على مشاريع التنمية المحلية 19برمجة خرجات ميدانية للجنة ، لـ . 

 
و رئيس المجلس " مولود شريفي " في حين صرح كل من والي وهران السيد 

عن العمل سويا لخدمة والية وهران من " بوبكر محمد " بروفيسورالشعبي الوالئي ال
خالل التنسيق بين الهيئة التنفيذية و الهيئة المنتخبة و التشاور و التواجد في 
الميدان لمتابعة الملفات كما يعتبر ملف التحضير أللعاب  البحر  األبيض 

من خال ل من أهم الملفات التي تحضى باهتمام بالغ  1814المتوسط سنة 
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االمتابعة الميدانية للهياكل التي ستحتضن الدورة حتى تكون وهران حاضرة 
 1متوسطية بامتياز 

 "لخدمة ساكنة وهران....اليد في اليد " و أختمت هذه التصريحات بعبارة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 12صمرجع سابق مجلة  اضاءات وهران    1
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 :خالصة الفصل الثاني -

مما سبق نستنتج أن مفهوم التنمية يعتبر ظاهرة اجتماعية مع  نشأة البشر ، اتخد هدا 
المفهوم محددة في سياق الحضارة المعاصرة ، و اختلفت تعاريف التنمية حسب أراء و 

نتفق عليه هو أن التنمية هي عملية تغيير جذرية تمس كل  الذيتصورات الباحثين و 
 ماعية و الثقافية و السياسية الجوانب االقتصادية و االجت

و بأن التنمية المحلية جزء من التنمية الشاملة هده األخيرة اهتمام كبير من قبل الدول 
، حيث أصبحت المجتمعات المحلية لها دور فعال من خالل رسم الخطط المشتركة 

 إلشباع الحاجات المحلية و االسهام في التنمية الشاملة 

الجوانب  لوالئية دور كبير في التنمية المحلية من كلو أن للمجالس الشعبية ا
و يلعب المجلس الشعبي الوالئي لوالية وهران من ،االقتصادية و االجماعية للوالية 

خالل لجانه المختصة في كافة المجاالت في مواكبة عمل الوالية و البرامج المسطرة 

 و رفع انشغاالت الموطنين 
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المجلس الشعبي الوالئي هو جهاز المداولة على مستوى الوالية و يعتبر األسلوب  إن  

التي بموجبها يمارس سكان اإلقليم حقهم في  قيقيةحالاألمثل للقيادة الجماعية و الصورة 

 التسيير والسهر على شؤونه  ورعاية مصالحه وهو هيئة من هيئات الوالية 

وعلى غرار المجلس الشعبي البلدي يتشكل المجلس الشعبي الوالئي من عدد أعضاء  .

ديد عدد باعتماد معيار التعداد السكاني لتح، منتخبين أي الناجحين من القوائم المترشحة

سنوات  5وينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الوالئي لعهدة مدتها  أعضائه ،

عن طريق االقتراع النسبي على القائمة ، ينتخب المجلس الشعبي الوالئي من بين أعضائه 

رئيسا وذلك باعتماد أسلوب االقتراع السري، يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوالئي المجلس 

التابعة الختصاصاته ويعلم بالوضعية العامة للوالية والسيما منها النشاطات  بالمسائل

  المسجلة بالوالية في الفترة ما بين الدورات

هي مجموعة العمليات   التي التنمية المحليةو يعتبر المجلس الشعبي الوالئي .           
التي يمكن من خاللها تظافر الجهود المحلية و الجهود الحكومية لتحسين نوعية الحياة 
االقتصادية و االجتماعية و الثقافي و الحضارية    للمجتمعات و إدماجها في منظومة 

أولى  التنمية  القومية لتشارك مشاركة فعالة في التقديم على المستوى القومي ،على أنها من
 األولويات التي يسعى اليها 

فهي تعد  ،وأن للمجالس الشعبية الوالئية دور كبير في تحقيق التنمية المحلية بالوالية   
، خاصة في الواليات القطب مثل والية وهران التي هي مخططا للتنمية على المدى المتوسط 

 محل أنظار السلطات و السياح خاصة في المسقبل 

 :التوصل الى النتائج التالية تم البحث هذا التي تم التطرق اليها في  لنقاطمن خالل ا

  المجلس الشعبي الوالئي يتمتع بجملة من الخصائص التي تمكنه من لعب دور  إن

 محوري في التنمية المحلية

 الالمركزية المتجسدة في المجالس الشعبية الوالئية ،تشكل الدعائم التي تضمن  إن

 .نجاح جهود التنمية 
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 من التنمية المحلية في ظل مواكبة المجلس الشعبي وهران  ةلقد استفادت والي

 التي في طور االنجاز المشاريع  كذايع المطروحة ورالوالئي للمشا

 

  بناءا على ما تقدم من نتائج يمكن صياغة االقتراحات التالية 

 على الرقابة أن تكو ن واقعية و بصرامة و باستمرار 

 على المجالس الشعبية الوالئية أن تتمتع بالنزاهة و األمانة في رفع انشغاالت 

  المواطنين 

  البرامجيجب على السلطة الالمركزية اشراك المجالس الشعبية الوالئية في تسطير 

  و اتخاذ القرارات 

  على المجالس الشعبية الوالئية استقبال المواطنين و االستماع النشغاالتهم و القيام

بزيارات ميدانية لمختلف البلديات و الوقوف على الحاالت المستعصية و الطارئة و 

 .نقلها

 زيادة على السلطات في والية وهران تشجيع السياحة على مستوى الوالية ،و ذلك بال

في مرافق الراحة و االستجمام وكذا المركبات الصيفية و مراقبة النشاطات على أان 

 تكون بشكل  رسمي
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 الماستر  مذكرة مــلخص
ا المفهوم في ذن مفهوم التنمية يعتبر ظاهرة اجتماعية مع  نشأة البشر ، اتخد هإ      

و   سياق الحضارة المعاصرة ، و اختلفت تعاريف التنمية حسب أراء و تصورات الباحثين

الذي نتفق عليه هو أن التنمية هي عملية تغيير جذرية تمس كل الجوانب االقتصادية و 

 ه األخيرةذو بأن التنمية المحلية جزء من التنمية الشاملة ه.االجتماعية و الثقافية و السياسية 

اهتمام كبير من قبل الدول ، حيث أصبحت المجتمعات المحلية لها دور فعال من خالل  نالت

 .الخطط المشتركة إلشباع الحاجات المحلية و االسهام في التنمية الشاملة  رسم

للمجالس الشعبية الوالئية دور كبير في التنمية المحلية من كل الجوانب  كما أن 

عن خالل تشكيل المجلس و كيفية انتخابه هذا من خالل واالقتصادية و االجماعية للوالية ،

مع ، ختيار رئيس المجلس من طرف اللجنة المكونة مؤقتا ا ةقائمة المترشحين و كيفي طريق

يلعب المجلس  حسب الحالة التي درسناها ،، و مهامه في المجلس و الوالية ككل إبراز

الشعبي الوالئي لوالية وهران من خالل لجانه المختصة في كافة المجاالت في مواكبة عمل 

 .ين الوالية و البرامج المسطرة و رفع انشغاالت الموطن

 :الكلمات المفتاحية

 دور المجلس في تحقيق التنمية /3 المجلس الشعبي الوالئي /.2  المحلية التنمية/.1

 الشعبي الوالئي  المجلس  للجان/.6 المهام االعضاء المجلس /5المجاالت التنمية /4

Abstract of The master thesis 

 
The concept of development is considered a social phenomenon with the emergence of human 

beings. This concept was taken in the context of contemporary civilization, and the definitions 

of development differed according to the opinions and perceptions of researchers, and what 

we agree upon is that development is a radical change process that affects all economic, 

social, cultural and political aspects. That local development is part of the comprehensive 

development, the latter has received great attention from the states, as local communities have 

an effective role by drawing joint plans to satisfy local needs and contribute to comprehensive 

development. 

Likewise, the wilaya people's councils have a great role in the local development of all 

economic and social aspects of the state, and this is through the formation of the council, how 

it is elected through the list of candidates, and how the council president is chosen by the 

temporary formed committee, highlighting his duties in the council and the state as a whole. 

According to the case we studied, the People's Council of the Wilaya of Oran plays through 

its specialized committees in all fields in keeping up with the work of the state and the 

established programs and raising the concerns of the citizens. 

key words: 

1 /. Local development 2 /. The People's State Council 3 / The Council’s role in achieving 

development 4 / Areas of development 5 / The tasks of the members of the Council 6 /. 


