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لى متابعته لكل خطوات هذا عأتوجه خبالص امتناين لألستاذ قربوع عليوش كمال 
  .البحث جبدية و صرب دون خبل بالنصيحة واملعلومة

لقبوهلا ترؤس جلنة املناقشة،  ،كما أتقدم خبالص عرفاين لألستاذة موسى زهية، أوال
  .طيلة فترة الدراسة السيما التشجيع الذي لطاملا تلقيته منهاملا أفادتين به  ،وثانيا

تاذ الدكتور محيدي عبد احلميد و الدكتور زغداوي كما أتوجه جبزيل الشكر لألس
  .ما، بقبول املسامهة يف مناقشة هذه املذكرةحممد لتفضلهما، رغم مشاغله

 تقدمي خالص امتناين و شكري لكل من أمدين بيدال أنسى يف هذا املقام  اكم
  :ملساعدة والعون إلجناز هذا العمل ا

ة قسنطينة، جامعة سطيف و موظفي املكتبة بكل من جامعة عنابة، جامع*
  ،املدرسة الوطنية لإلدارة

  ة وبلدية عنابة ووالية سوق أهراس،موظفي والي*
   . صديقايت، زمياليت وزمالئي، فلهم مين كل العرفان*
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  املقــدمــة
   
أساسها  ،سعت اجلزائر منذ االستقالل إىل بناء دولة موحدة تقوم على مبادئ الدميقراطية       

فأدركت أن االس املنتخبة  .والثقافية االجتماعية، االقتصاديةمشاركة الشعب يف عملية التنمية 
  .داة املناسبة لتحقيق هذه األهدافهي األ

، حيث نصت املادة 1ليا من خالل النصوص األساسية يف الدولةظهر هذا التوجه ج  
الس املنتخب هو اإلطار الذي يعرب فيه الشعب عن إرادته "3 1996من دستور2 14/2

  ".ويراقب عمل السلطات العمومية 
اليت يقوم فيها ؛ )النيابة(الدستوري تبىن الدميقراطية التمثيلية  املؤسس ضح بأنّ، يتإذن  
وهي . ولصاحله بامسهالقرار  اختاذبون عنه يف االنتخاب، ينوممثلني عنه بواسطة  ختيارباالشعب 

  .العامليف  استعماالأكثر األنظمة 
  
ممارسة السلطة من طرف الشعب الذي تتركب طليعته من فالحني "  بأنّ 1963من دستور  10/3نصت املادة  -1 

"  ذي مارسها بواسطة ممثليه يف الس الوطين السيادة الوطنية للشعب الّ"  بأنّ 27دت املادة وأكّ" وعمال ومثقفني ثوريني 
  . 64، عدد ج ر ج جأنظر ، 

 1965جوان  19ويف نفس السياق تاله بيان " . بالشروع حاال باالنتخابات البلدية "  1964طالب ميثاق اجلزائر    -
         : أنظر ، مسعود شيهوب " . إلقامة دولة دميقراطية عزم جملس الثورة عن حتقيق الشروط الالزمة " الذي أعلن عن 

  .14ص ،1983 ،، جامعة قسنطينة، رسالة ماجستري" بدأ والتطبيق امل ،الالمركزية اإلقليمية باجلزائر" 
هذه ، تتجسد فيها إرادة الشعب، وأجهزة رئيسية لسلطة الدولةاالس الشعبية "بأن  1976جاء يف امليثاق الوطين سنة  -

 ج ر ج جأنظر،  ،..."،املستوى الوطين علىوأخريا ة، مث على مستوى الوالية مستوى البلديأوال على  االس املؤسسة
  .911ص ،61عدد

  .94عدد  ،ج ر ج ج ،23/11/1976، املؤرخ يف  1976من دستور  34و 07،31املواد  كذلك وهو ما أكدته
  . 09عدد  ،، ج ر ج ج23/02/1989رخ يف ، املؤ 1989دستور  املادة نفسها وردت يف -2
  .76عدد  ،ج ر ج ج ،28/11/1996املؤرخ يف  -3
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 ، يف الس الشعيب الوطين على املستوى الوطين1تتجسد هذه الصورة من الدميقراطية   
  .البلديةالوالئية و ىل املستوى احمللي عن طريق االس الشعبيةوتنتقل بنفس اجلوهر التمثيلي إ

ميثل الس املنتخب قاعدة الالمركزية ومكان "  1996من دستور  16دة حسب املا  
  ". مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية 

احمللية املنتخبة دور  للمجالس -يف تكريس سياسة الالمركزية -دورها التقليديباإلضافة إىل ف
  .آخر سياسي

 -بالرغم من كوا هيئات إدارية  -سي الدور السيااالس احمللية املنتخبة هذا  اكتسبت  
  .ة إنشائها املعتمدة على االنتخابمن طبيع
بل  املستقلة،حديثا يف نصوص الدولة اجلزائرية اختيارا األجهزة احمللية  انتخابمل يكن   

د بعدها يف دستور وتأكّ 2كان مالزما للتصور األويل لبناء الدولة من خالل ميثاق طرابلس 
  . 3جتسيد له تضمنه قانون البلدية ولكن أول  1963

استقاللية للهيئات احمللية، وهو جوهر ، ملا حيققه االنتخاب من االختيارويرجع السبب يف هذا 
مبمارسة يسمح للشعب  االنتخاب إنّ ،ومن ناحية أخرى. الالمركزية اإلدارية، هذا من ناحية

القرار من خالل ممثليه  اختاذشاركة يف وامل ،االستعمارليها يف عهد سيادته اليت لطاملا تطلّع إ
  .اختارهمالذين 

اليت  1996من دستور  101/2، من خالل املادة االس احمللية املنتخبةأمهية  تدتأكّكما   
من بني ومن ) الغرفة الثانية يف الربملان ( من أعضاء جملس األمة  2/3تشكيل نسبة  اشترطت
               . أعضاء االس احمللية املنتخبة طرف

  
 اشتراكنا القدمية ومضموا كانت سائدة يف مدن أثي وهي أول صور الدميقراطية ،ألوىلللدميقراطية ثالث صور ، ا -1

الشعب يف السلطة بطريق مباشر ، أما الثانية فهي الدميقراطية شبه املباشرة واليت تتم باستعمال وسائل وسط بني األسلوب 
  .إخل ...حق الشعب يف حل الربملان  ،الشعيب االعتراض ،الشعيب كاالستفتاء املباشر وغري املباشر ،

الشورى وأثرها يف :" األنصاري إمساعيل عبد احلميد  ،ملزيد من التفصيل أنظر .آخر الصور هي الدميقراطية التمثيلية
  . 357-354نشر ، ص ص  ، دون تاريخ 2بريوت ، ط ،، منشورات املكتبة العصرية) " دراسة مقارنة (الدميقراطية 

  . 14أنظر، مسعود شيهوب ، املرجع السابق ، ص  -2
  . 06، ج ر ج ج، عدد18/01/1967، املؤرخ يف 24-67ألمر من ا 2، املادة أنظر  -3
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ة تشكل األداة البلدي ةلس الشعبياا -وبالدرجة األوىل -إنّ االس احمللية املنتخبة 
أقرب إدارة البلدية هي  ألنّ ،حمللية ومن خالهلا الدميقراطية الوطنيةلتحقيق الدميقراطية ا املناسبة

االس  كما تعد .جمتمع –للمواطن وحيتل أعضاء الس البلدي الصف األول يف العالقة دولة 
الدائم والتواجد  االحتكاك بفعلا هفضل مدرسة لترسيخ مبادئ الدميقراطية وتطبيقالبلدية أ
  .ملواطننيمع ا اليومي

بالس   24- 67األمر  السابققانون البلدية  ت املادة األوىل من، أناطعلى هذا أألساس  
والثقافية لتكريس الدميقراطية  االجتماعية، االقتصاديةالشعيب البلدي مهمة حتقيق التنمية 

حبكم وحدة املصدر  ،1 اليوغسالفيةمقتديا يف ذلك بالتجربة  ،يف املستوى احمللي االشتراكية
  .نظام احلزب الواحد واعتماد)  االشتراكي االجتاه( ييديولوجاإل

فشل االس الشعبية البلدية يف فرت عن أس –ثر من عشريتني ألكّ –املمارسة  غري أنّ  
  . 2عبية وإشراكها يف تسيري شؤوا احمللية دماج القواعد الشإ

 وتشويهمن حمتواه  االنتخاباملترشحني إىل إفراغ  اختيارلقد أدى تدخل احلزب يف   
  .داقية التمثيل يف الس املنتخبمص

لرقابة إضافة إىل ا ،عدم كفاءة املنتخبنيو ، خاصة املالية منهاكان نقص الوسائل كما  
  .، األسباب األساسية لعدم ممارسة املنتخبني لصالحيام فعالاخلانقة املفروضة عليهم

ة، فمن جهة، يعترف بالبلدية كوحدة مستقلة، أقام النظام السياسي عالقة متناقضة مع البلدي
وإدماج ، ومن جهة أخرى، يوظّفها كأداة بريوقراطية يف يد السلطة لربط القواعد الشعبية

  .اتمع يف رؤية واحدة هي خيار السلطة
   

  
أثره بالنموذج األول بل تأثر أيضا بالنموذج الفرنسي ، ويظهر ت .فقط اليوغساليفمل يتأثر املشرع اجلزائري بالنموذج  -1

  .طار التنظيمي للبلدية اإليف املبادئ ، أما تأثره بالنموذج الثاين فيبدو بشكل واضح يف 
Cf. Benchikh-Lehocine(F) : «  La décentralisation territoriale en Algérie (le décalage 2-     
entre les principes et le droit ) » Mémoire de Magister , Université de Constantine , Institut 
des sciences juridiques et administratives 1982, pp56-72. 
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كيف له أن حيققها على املستوى فعجز عن بناء دميقراطية وطنية  االشتراكيالنظام  إنّ  
  ؟احمللي 

لكنها كانت دون  .1ة إصالحاتدـحاول املشرع أن جيري ع ،بناءا على ذلك  
 ةاإليديولوجيوضرورة التحول من  دت حينها حتمية اإلصالح اجلذري، فتأكّىجدو

ذي ومن نظام احلزب الواحد إىل نظام التعددية احلزبية الّ ،الليربالية ةاإليديولوجيإىل  االشتراكية
  .1996دستور  وأكده 1989دستورجسده 
لقطيعة مع املبادئ ا تستوجب األحادية ةاإليديولوجيطيعة السياسية مع الق توملا كان  

 24-67م املنعطف السياسي اجلديد ، ألغي األمر يالئها وتغيريها مبا القانونية القائمة يف ظلّ
د ذي يؤكّالّ 2 90/08 حلايل القانون رقموحل حمله قانون البلدية ا املتضمن القانون البلدي

الدميقراطية لك أنّ ذ. الدميقراطي على املستوى احمللي االختيارس ويكر 1989مبادئ دستور
، ور املستمر للمجتمع يف كل نواحيـه السيــاسيةرهان يفرضه التطأصبحت احمللية 
  .والثقافية االجتماعية، اديةـاالقتص

وال . إنّ عملية التنمية مل تعد قاصرة على الدولة وحدها بل تقع على عاتق املواطنني  
ة فعالة ركيزا املواطن كشريك ال كمجرد ميكن بلوغ تنمية وطنية شاملة دون حتقيق تنمية حملي

  .مشاهد 
مل يعد املواطن اليوم يقنع باملشاركة السياسية يف احلكم من خالل انتخاب أعضاء 

  بل يطمح إىل مشاركة مستمرة لتسيري شؤونه وخاصة احمللية منها،. الربملان أو رئيس اجلمهورية
  
  
املؤرخ يف  ،81/09مبوجب القانون رقم  1981نة س 24-67لقد مت تعديل قانون البلدية األمر  -1

، املؤرخ يف 88/131كما صدر يف هذا السياق املرسوم رقم  ،27عدد  ج،، ج ر ج 04/07/1981
  . 27، ينظم العالقة بني اإلدارة واملواطنني ، ج ر ج ج، عدد  04/07/1988

، ج ر 18/07/2005، املؤرخ يف 05/03، املتمم باألمر رقم 15ج ر ج ج، عدد ،07/04/1990املؤرخ يف -2
  .50ج ج، عدد
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ودول اإلحتاد األوريب تطرح وحىت املؤسسات املالية العاملية  .اليومية انشغاالته أحد لها تشكّألن
من خالل  ،1"التعاون الالمركزي" املتوسط وهو خر للتعاون مع دول البحر األبيض إطار أ

سكان الدول  تطلعاتو احتياجاتعملية لتحقيق  اموعات احمللية لكوا الوسيلة األكثر
   .النامية

دور الس   90/08من قانون البلدية  84د املشرع من خالل املادة أكّ ،بناءا على ذلك  
   1989من دستور 2 16نفس صياغة املادة ب حمتفظاالشعيب البلدي يف تكريس الدميقراطية احمللية 

ري عن الدميقراطية حمليا وميثل قاعدة الالمركزية بتعيشكل الس الشعيب البلدي إطار ال" 
كما جعل إنشاء الس الشعيب ". ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية 

يضمن التعددية احلزبية وخفف الرقابة املفروضة عليه  3البلدي يف ظل قانون انتخابات جديد 
  .يف جتسيد الدميقراطية الليرباليةليمنحه مزيدا من االستقاللية تتماشى مع دوره 

من هنا تتجلى أمهية دراسة هذا املوضوع باعتباره أحد أهم مواضيع اإلدارة احمللية، السيما وأنّ 
وموضوع . هذه األخرية تكتسي أمهية متزايدة لعالقتها بالتحوالت السياسية اليت تشهدها اجلزائر

   .، سواء على الصعيد اخلارجي أو الداخليالدميقراطية احمللية بالتحديد أصبح حديث الساعة
  

  
1-    Cf. Laggoune(W) :"La réforme administrative : une approche par la décentralisation"   

,in Revue IDARA,Ecole Nationale D’administration,VOL 12 ,N° 1,2002,P127.  
  .تسلسلها يف مواد الدستور على نفس املادة من حيث صياغتها و 1996حافظ دستور  - 2
املؤرخ يف  90/06، املعدل واملتمم بالقانون  32، ج ر ج ج ، عدد 7/8/1989يف املؤرخ  13-89القانون رقم  -3

والقانون  14، ج ر ج ج ، عدد  2/4/1991املؤرخ يف  91/06والقانون  13، ج ر ج ج ، عدد  1990/ 27/3
ج ر  ،19/7/1995، املؤرخ يف  21-95، واألمر  48، عدد  ، ج ر ج ج 15/10/1991، املؤرخ يف  91/17

، ج ر ج ج  19/7/1995، املؤرخ يف  95/273واملرسوم التنفيذي  95/272و املرسوم التنفيدي  39ج ج ، عدد 
 97/07ألغي مبقتضـى األمـر رقـم    .43، ج ر ج ج ، عدد  30/10/1996املؤرخ يف  96/26واألمر  52عدد 

، املعـدل   12، ج ر ج ج ، عـدد   06/03/1997وي املتعلق بنظام االنتخابات ، املؤرخ يف املتضمن القانون العض
  .09ج ر ج ج ، عدد 07/02/2004املؤرخ يف  04/01رقم  األمرواملتمم مبوجب 
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كيفية حتسني وتطوير املمارسة الدميقراطية يف عن  مل املتقدم تبحث اليومادول الع إنّ  
اليت  العامل الثالث فترى يف الدميقراطية احمللية احلل املناسب لألزماتأما دول . احمللي املستوى

  .طبيقها، وتسعى لتواالجتماعي االقتصادي، تعيشها على الصعيد السياسي
  :دراسة هذا املوضوع هلا أمهية بالغة من الناحية النظرية والعملية هلذا، فإنّ  
ومواكباا  انسجامهاية ومدى ، يقدم هذا البحث دراسة نقدية لألطر القانوننظريا  

قراطية واالجتماعية املتسارعة يف اجلزائر وحتمية التغريات الدمي االقتصاديةالسياسية ،  للتحوالت
ث اليت تتناول اموعات إثراء األحباقد تساهم هذه الدراسة يف ذا . يف جمال التنظيم اإلداري

الدراسات املهتمة  خاصة وأنّ ،مستقبالإضافته  ملا ميكن وانطالقة، فتكون تكملة ملا قيل احمللية
  .باموعات احمللية غالبا ما تنصب على جانبها اإلداري

  ص يف هذا امليدان تكون مرجعية لكل باحث علمي متخصقد هذه الدراسة  عمليا ، إنّ  
ها تقدم للقارئ كما أن– قد تراوده حبكم إجابة لعدة استفسارات –صه بغض النظر عن ختص 

وهي حماولة لتوعية الرأي العام ونشر ثقافة . عامل مع اإلدارة بشكل عملي يومياه مواطن يتأن
  .املواطنة 
 .دائهم لوظيفتهم التمثيلية لس املنتخبة لتحسني أويف األخري قد يستعني ا أعضاء اا  
بل  ،ر اإلشارة إليه أنّ الدميقراطية احمللية ال تتجسد فقط من خالل الس املنتخبما جتد 

منها املباشرة و شبه  هناك وسائل أخرى متكّن املواطنني من املشاركة يف تسيري شؤوم احمللية،
 شيوعا هي غري املباشرة أي الدميقراطية التمثيلية من خالل االس هاأكثر أنّ إالّ. املباشرة
  .املنتخبة

  .  1ورغم ما تعرضت إليه الدميقراطية التمثيلية من أزمة حول مدى حتقيقها للمثال الدميقراطي 

  
                            أنظر ظهرت بوادر هذه األزمة يف أواخر الستينات وبداية السبعينات وملزيد من املعلومات-1

Cf.Bernard (P): "Le grand tournant des communes de France  ", ARMAND COLIN, Paris, 
1969, p 224.                                                                                                                           
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طية شبه يف دول خمتلفة إلرساء وسائل الدميقرا   1انتهت يف بداية التسعينات حبركات إصالحية 
دف تعديل  ، La démocratie participative   "2"املباشرة، اليت أصطلح على تسميتها 

غري أنّ هذا مل يؤثّر على الطابع التمثيلي الّذي يشكّل . )التمثيلية ( ميقراطية النيابية نقائص الد
  .ركيزة الدميقراطية احمللية وما املشاركة املباشرة إال وسيلة لتقوميها 

على هذا األساس، فإنّ البحث عن مدى حتقق الدميقراطية يف املستوى احمللي يف اجلزائر       
  .يتطلب دراسة جهاز الس الشعيب البلدي

  : يفترض يف الس الشعيب البلدي حىت يكون أداة لتجسيد الدميقراطية يف املستوى احمللي     
  .ا للمواطننيأنّ يكون ممثال حقيقي: أوال                       
  .أنّ يعمل وفق املبادئ الدميقراطية: ثانيا                      
  .أنّ ميلك صالحيات فعلية الختاذ القرار: ثالثا                      

  :وهو ما سيتم التحقق منه على ضوء التساؤل اآليت        
من ناحية التنظيم  للمجلس الشعيب البلدي 90/08هل اإلطار الذي وضعه قانون البلدية   

والتسيري، جيعل منه أداة فعالة لتحقيق الدميقراطية احمللية ومكانا للمشاركة الفعلية للمواطنني كما 
    النصوص األساسية يف الدولة ؟ تصورته

   
 أما،  1992فيفري  6مت االعتراف صراحة حبق املواطنني يف اإلعالم واالستفتاء احمللي يف فرنسا من خالل قانون  -1

 ، أنظر على التوايل  1993، وأملانيا سنة  142من خالل القانون رقم  1990إيطاليا فقد أدخلت وسائل املشاركة سنة 
Cf. Marcou(G) :"La démocratie locale en France : Aspects juridiques", in démocratie 
locale, représentation, participation et espace public,C.R.A.P.S-C.U.R.A.P.P,Presses 
Universitaires de France,1999,pp 21-42. Sabbioni (p)   :"La démocratie locale en Italie ", in 
démocratie locale , représentation,participation….., op. cit, pp 117-135. Wollmann(H) :"Le 
système locale en Allemagne : vers un nouveau modèle de démocratie locale ..",in 
démocratie locale , représentation, participation…, op.cit, pp 103-113. 

نذكر اليت الفرنسي ويقصد به جمموعة من الوسائل  فقه القانون ال مقابل هلذا املصطلح يف اللغة العربية وهو حديث يف -2
 ، االستشارة يف ميدان التهيئة العمرانية ، جلان احلي  ، املشاركة يف جلان ، االستفتاء الشعيب االعتراض الشعيب:(منها 

دف لتقومي الدميقراطية التمثيلية جبعل العالقة بني املنتخبني واملواطنني مستمرة ال تنتهي باالنتخاب ومن .) االس احمللية 
شبه " ن مقابلة هذا املصطلح يف اللغة العربية بلفظ ميك .املنتخباملالحظ أا متارس مجيعها يف إطار ومن خالل الس 

  ".املشاركة املباشرة " أو " املباشرة 
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عد واملبادئ اليت هلذا ستنصب الدراسة على جانب نظري، يستشف من خالل القوا  
  وجانب تطبيقي يظهر من خالل املمارسة الفعلية والتطبيق الواقعي للقواعد  ،أخذ ا املشرع

عم باإلمكان يف ذلك إىل مرجعية فقهية تد مستندين. وما أسفرت عنه من نقائصالقانونية 
  .حباالت تطبيقية

بسبب التداخل واالرتباط بني اجلانب النظري والتطبيقي، فإنّ التمييز بينهما ، وغري أنه  
ا فيخصص له أحيان .بل ميكن ملسه يف اجلزئيات ،لن يظهر يف احملاور األساسية للخطة املوضوعة

  .تبعةمطلبا وأخرى فرعا أو فقرة حسبما تفرضه خطة البحث واملنهجية امل
فاألول  املنهج الوصفي باملنهج التحليلي، يف هذه الدراسة على اقتران وقد حرصنا  

  .90/08يهدف إىل بيان األسس النظرية واملبادئ اليت أخذ ا املشرع يف قانون البلدية 
النصوص القانونية على ضوء املمارسة العملية مع االستعانة ببعض أما املنهج الثاين فيعتمد حتليل 

كما تتخلل هذه الدراسة مقارنة مع األنظمة األجنبية لتحديد اجتاه املشرع . األمثلة التطبيقية
  : إىل فصلنيوعليه فقد قسمت اجلزائري، 

  .تنظيم الس الشعيب البلدييف األسس الدميقراطية : يعاجل األول   
  .تسيري الس الشعيب البلدييف املبادئ الدميقراطية : ويتناول الثاين         
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   : اخلطة  
  مقدمة
  . تنظيم الس الشعيب البلدييف األسس الدميقراطية : الفصل األول       

  .إنشاء الس الشعيب البلدي : املبحث األول
  . وسيلة دميقراطية إلنشاء الس الشعيب البلدي : االنتخاب: املطلب األول 

  .منح حق االنتخاب : الفرع األول
  .الشروط الواجب توافرها يف الناخب : -ا
  .الشروط الواجب توافرها يف املنتخب :  -ب   

  .ممارسة حق االنتخاب : الفرع الثاين
  .األعمال التحضريية لالقتراع:-ا

  .سري عملية االقتراع :  - ب  
  . متثيل غري صادق ملواطين البلدية: االنتخاب : طلب الثاين امل

  .ضمانات غري كافية لرتاهة االنتخاب : الفرع األول 
  .تأثري ظاهرة االمتناع عن التصويت على متثيل الس الشعيب البلدي : الفرع الثاين 

  . ي واستقرارهتأثري نظام التمثيل النسيب على متثيل الس الشعيب البلد: الفرع الثالث 
  . ال ميثل نظام التمثيل النسيب كل االجتاهات السياسية يف الس الشعيب البلدي-ا

  .استحواذ على حرية الناخب يف اختيار ممثليه : نظام القوائم املغلقة -ب    
  .استقرار الس الشعيب البلدي تأثري نظام التمثيل النسيب على  - ج     

  . لس الشعيب البلديتكوين ا: املبحث الثاين 
  .املنتخبون : املطلب األول 
  . عدد املنتخبني يف الس الشعيب البلدي: الفرع أألول 

  . مدى مالئمة حجم الس الشعيب البلدي ملمارسة الدميقراطية: -ا
  .العالقة بني حجم البلدية وممارسة الدميقراطية : -ب   

  .مدة العهدة االنتخابية : الفرع الثاين 
  . مدى مالئمة العهدة االنتخابية ملمارسة الدميقراطية:-ا
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  .جتديد العضوية يف الس الشعيب البلدي واجلمع بني أكثر من عضوية :  - ب  
  .القضايا املرتبطة بالعضوية يف الس الشعيب البلدي : الفرع الثالث 

  .العالقة بني املنتخب والناخب :  - أ
  . خب البلديالنظام األساسي للمنت: -ب   

  . أداة ملشاركة املواطنني املباشرة يف أعمال الس الشعيب البلدي: اللجان: املطلب الثاين 
  .تنظيم جلان الس الشعيب البلدي : الفرع األول 

  .لجانال تبين قاعدة التمثيل النسيب إلنشاء :-ا
  . إمكانية مشاركة غري املنتخبني يف تكوين اللجان:-ب   

  . عمل وصالحيات جلان الس الشعيب البلدي: ينالفرع الثا
  . عمل جلان الس الشعيب البلدي: -ا
  .صالحيات جلان الس الشعيب البلدي : -ب   

  . املبادئ الدميقراطية يف تسيري الس الشعيب البلدي: الفصل الثاين   
  سري عمل الس الشعيب البلدي: املبحث األول 

  .الدميقراطية داخل الس الشعيب البلدي  ممارسة:املطلب األول 
  .التوازن بني اجلهاز التنفيذي واجلهاز التداويل : الفرع األول 

  . وسائل تأثري اجلهاز التنفيذي على اجلهاز التداويل:  -ا
  .االستدعاء إىل جلسة الس الشعيب البلدي : أوال

  .ضبط جدول األعمال : ثانيا   
  . الس الشعيب البلدي إدارة جلسات: ثالثا    
  .املبادرة باقتراح ميزانية البلدية وتنفيذ مداوالت الس الشعيب البلدي : رابعا   
  .وسائل تأثري اجلهاز التداويل على اجلهاز التنفيذي :  -ب

  .سحب الثقة من رئيس الس الشعيب البلدي : أوال    
  .التصويت على ميزانية البلدية : ثانيا    
  .ممارسة الرقابة يف مدلوهلا الشعيب: الثاث   

  . التسيري اجلماعي للمجلس الشعيب البلدي: الفرع الثاين 
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  . اشتراط نصاب قانوين حمدد العتبار جلسة الس الشعيب البلدي صحيحة:  -ا
  .اشتراط التصويت باألغلبية العتبار مداولة الس الشعيب البلدي صحيحة :  -ب

  .الس الشعيب البلدي  عملسري شاركة املواطنني يف م:  املطلب الثاين
  .علنية جلسات الس الشعيب البلدي :  الفرع األول

  .ضمانات علنية جلسات الس الشعيب البلدي:  -ا
  .القيود الواردة على علنية جلسات الس الشعيب البلدي :  -ب

  .حق الس الشعيب البلدي يف عقد جلسة مغلقة : أوال    
  . صالحيات رئيس اجللسة يف إدارة وتنظيم اجللسة: ثانيا    

  .عمومية قرارات البلدية :  الفرع الثاين
  حق املواطنني يف اإلطالع على مداوالت الس الشعيب البلدي والقرارات :  -ا

  .البلدية                
  . اإلطالع على مداوالت الس الشعيب البلدي: أوال
  .ع على القرارات البلدية اإلطال: ثانيا

  .االستشارة العمومية :  -ب
  . املشاركة الواسعة للمواطنني يف إجراء التحقيق العمومي: أوال 
  .القيود الواردة على إجراء التحقيق العمومي : ثانيا    

  . الس الشعيب البلديصالحيات :  املبحث الثاين
  .البلدي  حتديد صالحيات الس الشعيب:  املطلب األول
   معيار وأسلوب توزيع الصالحيات بني السلطة املركزية والس الشعيب:  الفرع األول

  . البلدي                 
  .معيار توزيع الصالحيات بني السلطة املركزية والس الشعيب البلدي:  -ا   
  . ديأسلوب توزيع الصالحيات بني السلطة املركزية والس الشعيب البل:  - ب  

  .مضمون صالحيات الس الشعيب البلدي :  الفرع الثاين
  .الصالحيات املتعلقة باإلدارة والتسيري :  -ا   

  .الوظائف املالية : أوال     
  . وظائف اإلدارة العامة: ثانيا
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  .  الصالحيات املتعلقة بالتهيئة والتعمري واجلانب االقتصادي واالجتماعي: - ب  
  .ات املتعلقة بالتهيئة والتعمري الصالحي: أوال     
  . الصالحيات املتعلقة باجلانب االقتصادي: ثانيا    

  . الصالحيات املتعلقة باجلانب االجتماعي:  ثالثا     
  . حدود ممارسة الس الشعيب البلدي لصالحياته:  املطلب الثاين
  . لصالحياتاممارسة  املعتمدة يف وسائلالضعف :  الفرع األول

  .عدم كفاية املوارد املالية :  -ا   
  . عدم كفاءة املوارد البشرية:  -ب   

  .استحواذ على سلطة القرار : الوصاية اإلدارية :  الفرع الثاين
  . صور الوصاية اإلدارية املمارسة على الس الشعيب البلدي:  -ا    

  .الرقابة على أعضاء الس الشعيب البلدي : أوال      
  .الرقابة على أعمال الس الشعيب البلدي : ياثان      
  .الرقابة على الس الشعيب البلدي كهيئة:  ثالثا      

  . واقع الرقابة املمارسة على الس الشعيب البلدي:  - ب  
  .ركيزة هليمنة السلطة الوصية : األساس النظري : أوال      
  . انون عن جوهرهاحتويل نصوص الق: اجلانب التطبيقي : ثانيا     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    قائمة املختصرات.
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  .الس الشعيب البلدي يف تنظيماألسس الدميقراطية 

  

  لس الشعيب البلدي مؤسسة  يعدوالـيت بفضل الصالحيات املخولة له قانونا إداريةا ، 
 .اإلداريةة الالمركزية كما تفرضه نظري.اإلداريةتدخل مجيعها يف إطار الوظيفة 

ـ   يع همتثيلي؛ ألنجهاز ذو طابع  ولذلك، هإضافة            ةمل على نقـل مفهـوم الدميقراطي
وهذا مـن خـالل    .على املستوى احمللي -س وطنيا يف الس الشعيب الوطين املكر- التمثيلية
  .وتكوينهإنشائه 

  .)املبحث األول (يعتمد إنشاء الس الشعيب البلدي كلية على انتخاب مجيع أعضائه      
كالتناسـب   ،على مراعاة القواعد الدميقراطية –جان من املنتخبني واللّ –يقوم تكوينه 

ومتثيل كافة االجتاهات السياسية يف ، دورية العهدة االنتخابية بني عدد املنتخبني وعدد السكان
    ) .املبحث الثاين (جان اللّ
  
 

 

 

 

 

 



 .األسس الدميقراطية يف تنظيم الس الشعيب البلدي: الفصل األول

 17

  

  .إنشاء الس الشعيب البلدي    :األولاملبحث 

    
  ففضال عن كونه  ،اإلداريةميقراطية بالالمركزية االنتخاب مهزة الوصل اليت تربط الد يعد

هو ، ه شرط أساسي لتحقيق استقالل االس احمللية؛ ألنيف نظرية الالمركزية اإلدارية1ركنأهم 
ر عن إرادة مواطين البلدية ومكانا إذ ينتج عنه جملس منتخب يعب .أساس الدميقراطية احمللية

  .ليةواطنني يف تسيري شؤوم احململشاركة امل
املطلب (النتخاب كوسيلة إلنشاء الس الشعيب البلدي املشرع اجلزائري لتبين  غري أنّ       
بل جيب أن  ،ةال يكفي للقول بدميقراطية هذا الس ومتثيله الصادق لسكان البلدي)  األول

  .) املطلب الثاين( حتاط العملية االنتخابية بضمانات تكفل صحتها و سالمتها 
      
   .وسيلة دميقراطية إلنشاء الس الشعيب البلدي: االنتخاب: ملطلب األولا  

   
الس  بالنص على أنّ –الثالثة منه من خالل املادة  90/08لقد اكتفى قانون البلدية     

دون أن يتطرق لشروط االنتخاب وإجراءات العملية . بلدي هو جملس منتخبالشعيب ال
  .يب أي النظام االنتخا االنتخابية

االس الشعبية  أعضاء من املهم دراسة النظام االنتخايب املتبع يف اجلزائر النتخاب    
، العالقة بني الناخب واملنتخب باشرة على تركيبة الس املنتخبهذا األخري يؤثر م البلدية ،ألنّ

  .والقيمة الدميقراطية للمجلس
   

                                                
هناك اختالف فقهي بني مؤيد ومعارض العتبار االنتخاب كركن لصحة نظام الالمركزية اإلدارية ، أنظر يف ذلـك ،   -1

مبادئ اإلدارة احمللية وقضاياها يف النظرية والتطبيق :" و ظريف بطرس  18-5رجع السابق ، ص ص مسعود شيهوب ، امل
  . 127– 125، ص ص  1971املكتبة األجنلو مصرية ، الطبعة األوىل ، " 
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مرحلة  حيث كان يف .ة مراحلعد تطورا عربلقد عرف النظام االنتخايب يف اجلزائر    
مبوجب يف املرحلة الثانية  مث وحد ،1ة نصوص قانونية عد عرب امشتت 1967صدور قانون البلدية 

  .3يف ظل نظام احلزب الواحد وكل هذا  .2املتضمن لقانون االنتخابات  80/08القانون 
حتول جذري  ها كانت يف ظلّنأل ،فقد جاءت مغايرة متاما لسابقااأما املرحلة الثالثة ،    

تبىن املشرع اجلزائري ف ،الذي أرسى الدميقراطية التعددية من النهج االشتراكي إىل النهج الليربايل
  .قانون انتخابات يساير هذا التحول الدميقراطي 

متت مبوجبـه   ومتضمنا األسس اليت تفرضها التعددية السياسية ، 4 89/13صدر قانون   
  . 1990عددية عرفتها اجلزائر ،وهي االنتخابات احمللية يف جوان أول انتخابات ت

حيث حلت بصفة شبه كلية مبوجـب املرسـوم    ،االس مل تعمر طويال هذه نّغري أ   
على إثرهـا يف  ودخلت  -بسبب األزمة السياسية اليت عاشتها اجلزائرو  ، 92/1425التنفيذي 

على مستوى  6انتقالية بنظام املندوبيات التنفيذية عوضت هذه االس بصفة -املرحلة االنتقالية
   .البلديات والواليات

    
                                                

  .، املتضمن القانون البلدي، املرجع السابق67/24من األمر78إىل  33أنظر، املواد من  - 1
  .املرجع السابق  ، املتضمن قانون الوالية،69/38األمر من  25إىل   7املواد من 
،ج ر ج ج،عـدد   16/11/71،املتعلق بالتسيري االشتراكي، املؤرخ يف  71/74من األمر  27إىل  19املواد من 

101 .  
  . 44، ج ر ج ج ، عدد  25/10/1980املؤرخ يف  -  2

لكل مراحل العملية االنتخابية، إذ يقتصر دور الناخب علـى   لقد اتسمت مرحلة احلزب الواحد باحتكار هذا األخري-  3
  .تزكية اختيار احلزب ،دون االعتراض أو املناقشة

  . املتضمن قانون اإلنتخابات، املرجع السابق- 4
  . 27ج ر ج ج ، عدد  ،واملتضمن حل االس الشعبية البلدية 11/4/1992املؤرخ يف   -  5
إنكاسات نظام التعددية السياسـية  :" ت من طرف السلطة التنفيذية أنظر ، حممد زغداوي يعني أعضاء هذه املندوبيا - 6

  1999،  3حوليات وحدة البحث إفريقيا والعامل العريب ،جامعة منتوري ، قسنطينة ، الد " على اإلدارة احمللية اجلزائرية 
  . 64ص 
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، مت فيهـا   1997أكتوبر  23دام هذا الوضع إىل حني تنظيم انتخابات حملية جديدة يف   
، عرب كافة االس الشعبية البلدية يف التراب الوطين  1أكثر من ثالثة عشر ألف منتخب  انتخاب

قانون انتخابات جديد هو القانون العضـوي رقـم    يف ظلّ 2باشر والسري باالقتراع العام امل
97/07.   

  ة مسائل ميكن تصنيفها إىل إجراءات ترتبط حبق االنتخاب يف حد يطرح هذا القانون عد
  ) . الفرع الثاين( ،وأخرى ترتبط بكيفية ممارسة هذا احلق ) الفرع األول(ذاته 

      
   .ابمنح حق االنتخ: الفرع األول   
         

لشروط املطلوبة حق االنتخاب لكل مواطن تتوفر فيه ا 3لقد منحت الدساتري اجلزائرية    
  . 4دون اخلوض يف الطبيعة القانونية هلذا احلق قانونا لالنتخاب ، 

سمح للمواطنني باالنـدماج يف احليـاة السياسـية    ينه أل يعترب االنتخاب حق سياسي   
  .5ة يف اختيار من ميثلهم يف إدارة الشؤون العامة والتعبري عن رأيهم بكل حري

                                                
، حيـدد  26/6/1997املـؤرخ يف   97/278لتنفيذي رقم ،أنظر املرسوم ا 13123عدد املنتخبني بالتحديد هو  -1

، املتضمن القانون العضـوي  6/3/1997املؤرخ يف  97/07، من األمر رقم  99،  97كيفيات تطبيق أحكام املادتني 
  . 49لالنتخابات لتحديد عدد املقاعد املطلوب شغلها النتخاب أعضاء االس الشعبية البلدية ، ج ر ج ج ،عدد 

  . ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق 97/07من األمر رقم  2ملادة أنظر ا- 2
  .، املرجع السابق  1963من دستور  13أنظر املادة -  3

  .، املرجع السابق  1976من دستور  58املادة  -
 .، املرجع السابق  1989من دستور  47املادة  -
  .ملرجع السابق ، ا 1996من دستور  50املادة  -

لقد اختلف الفقه يف التكييف القانوين لالنتخاب ،فذهب بعضهم إىل أنه حق شخصي للفرد ،وذهب فريق آخر إىل أنه - 4
: " أنه واجب اجتماعي أما الفريق الثالث فاعتربه اختصاص دستوري جيمع بني احلق والوظيفة ،أنظر عبد العزيـز شـيحا   

  . 175،  155، ص ص  1972اجلامعية ،بريوت ،  ، الدار" مبادئ األنظمة السياسية 
   58، ص 1983، 3ترمجة اد رضا، منشورات عويدات ،بريوت باريس، الطبعة " املواطن والدولة :" أنظر روبري بيلو-5

58   
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    كما يعد سبق احلريات األخرى املنبثقـة عنـه               ه ياالنتخاب من احلريات األساسية ألن
  .1التعبري، الصحافة وإنشاء اجلمعيات ةكحري

ينشأ عن االعتراف حبق االنتخاب رابطة بني الناخب واملترشح ،حيـث يقـوم األول     
 املشرع بطـريفّ  هلذا عىن . 2ختيار من ميثله من املترشحني يف الس  البلدي باالقتراع املباشر با

قراطية احترم فيهـا مبـدأين   على أسس دمي 97/07هذه العالقة ونظمها يف قانون االنتخابات 
  .أ االقتراع العام ومبدأ املساواةمبد: أساسني
   .الشروط الواجب توافرها يف الناخب –أ   
شروط منه على مجلة من ال 7و  6،  5من خالل املواد  97/07قانون االنتخابات  صن

ـ  الواجب توافرها يف املواطن  ة  مبـا فيهـا   لكي ميارس حقه يف خمتلف االستشارات االنتخابي
فيمـا يلـي    .3علما أن إقرار هذه الشروط ال يتناىف ومبدأ االقتراع العام االنتخابات البلدية ، 

  .شروط تباعا نورد هذه ال
  . أن يتمتع الفرد باجلنسية اجلزائرية:  أوال
اجلنسـية  "ز املشرع بني اجلنسية األصلية واجلنسية املكتسبة بل اكتفـى بعبـارة   مل ميي

  .ز بني اجلنسني فللمرأة احلق يف االنتخاب كالرجل كما مل ميي، " اجلزائرية
                                .سنة كاملة يوم االنتخاب 18أن يبلغ الشخص : ثانيا   
  أي اكتساب الشخص قدر من  ،ا تقابل انتهاء الدراسات الثانويةههذه السن معقولة ألن 

                                                
1   -  Cf. Essaid (T) : « La démocratie à l’épreuve de la décentralisation ,l’exemple de 
la commune en Algérie » , in Revue IDARA,Ecole Nationale D’administration, 
1991, P 50. 

يطلق أيضا على االنتخاب املباشر االنتخاب على درجة واحدة ، ويقصد أن خيتار الناخبون بأنفسهم املترشـحني دون   2-
يل األنصاري ،املرجع السـابق،  عبد احلميد إمساع " .وال شك أن االنتخاب املباشر هو األقرب إىل الدميقراطية " وساطة  

  .397ص 
أنظـر ،  . يقصد باالقتراع العام أن مينح حق االنتخاب لكافة املواطنني دون التمييز بينهم على أساس الثروة أو التعليم - 3

  . 161 – 158، ص ص ، املرجع السابقعبد العزيز شيحا
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ه يتوافق مع كما أن ،نه من الدخول يف احلياة السياسيةالتمييز والقدرة على فهم األمور اليت متكّ
  .1السن املطلوبة للخدمة الوطنية وكذلك األهلية اجلنائية 

ال  ،2اشتراط سن معينة ملمارسة حق االنتخاب والذي يسمى بالرشـد السياسـي    إنّ  
ممارسة االنتخاب  يتناىف ومبدأ املساواة بني املواطنني ،إذ ال يعقل أن مينح األطفال هذا احلق ؛ألنّ

  .3تتطلب قدرا من التمييز والوعي الذي يفقده األطفال ألسباب سيكولوجية مرتبطة بالنمو
 لالنتخـاب،  معينة سنحتديد دساتري العامل اليت متنح حق االنتخاب يف وجوب مجيع  تتفقا هلذ 

ه يقلل من اهليئة ألن ،وهو ما خيالف املبادئ الدميقراطية ،فمنها من يرفعه .هذه السن وختتلف يف
  .سنة 18ضه ولكن األغلبية تتفق على سن ومنها من خيفّ الناخبة

ى األهلية األدبية،و املقصود ا أن يتمتع الشخص حبقوقـه  أن يتوفر الشخص عل:  ثالثا  
قد حيرم الشخص من هذه احلقوق بسبب ارتكابه جلرمية ما فيكـون هـذا    .املدنية والسياسية

  .4احلرمان مبثابة عقوبة تبعية 
من خرق القانون أو ساهم يف خرقه بطريقـة   يربر هذا احلرمان من حق االنتخاب بأنّ  

طريقـة   بأي )القانون( ناية أو جنحة يفقد حق املشاركة يف إنشائه وتطبيقهخطرية كارتكابه جل
ه حيرم فئة كبرية من اتمع من حقهـا يف  ألن ،يف هذا االجتاه 5ه ال جيب املغاالة غري أن. تكان

األحوج مبا كان الختيار أشخاص ميثلوا ويسعون حلمايتها من التعسـفات   يممثليها وهاختيار 
  . 6وعة وغري اإلنسانية اليت قد يتعرضون هلا املشرغري 

 .أن ال يوجد الشخص يف إحدى حاالت فقدان األهلية احملددة يف التشريع :  رابعا  

                                                
، املتضمن قانون العقوبـات، املعـدل    8/6/1966يف ، املؤرخ  66/156من األمر  51إىل  49املواد من : أنظر - 1

  . 49واملتمم، ج ر ج ج ، عدد 
  . 163-162أنظر ، عبد العزيز شيحا ،املرجع السابق ، ص ص ، - 2

Cf. Démocratie questions et réponses, dir, Benfarhat(N), Revue -3 
Mensuelle,édition MARINOOR, N° 9 , 1997 , p 43 . 

  .، املتضمن قانون العقوبات، املرجع السابق  66/156من األمر  14إىل  8املواد من أنظر  - 4
  . 395عبد احلميد إمساعيل األنصاري ،املرجع السابق ، ص  أنظر ، - 5
6 - Cf .Démocratie questions et réponses, op. cit, p 44.                                             
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العته  ،هي اجلنونو 101،  85،  81املواد  يفحاالت فقدان األهلية  1قانون األسرة حدد   
 واإلدراكنقص قـوة التمييـز   احلكمة من حرمان هذه الفئة من حق االنتخاب هو إنّ . والسفه
  .، وهي ضرورية ملمارسة شؤون السياسة واختيار القادة املناسبني 2 لديهم

ال تدرك مصاحلها اخلاصة فما بالك باملصلحة ) املعتوه ،السفيه وانون ( هذه الفئة  إنّ  
  .3ة هذا احلرمان مؤقت  إىل أن يثبت استردادهم ألهليتهم العقلي إالّ أنّ. العامة للوطن

سـجال يف قائمـة   شرط آخر ، وهو أن يكون الشخص م 4 6أضافت املادة :  خامسا  
  .ببلدية مقر موطنه  الناخبني املوجودة

التسجيل يف القوائم االنتخابية ال ينشأ حق االنتخاب بل هو حق ثابت للشـخص   إنّ  
  .5ذا احلق اهلدف من عملية التسجيل هو املمارسة الفعلية والعملية هل غري أنّ ،دستوريا
 حتـول دون التسـجيل يف   االت اليتاحلاملشرع جمموعة من  أقر إضافة هلذه الشروط،  

  : وهي على التوايل  القائمة االنتخابية
حالة ارتكاب سلوك مضاد ملصاحل الوطن أثناء الثورة التحرريـة ،وهـو شـرط     :أوال  

شرعية الثورية واالعتزاز بقيم ضروري يتماشى والنظام السياسي يف بلد كاجلزائر ، مبين على ال
  . 1954نوفمرب 
، األشخاص احملكوم 6من قانون العقوبات  75احملجوز عليهم ،وهم وفقا للمادة :  ثانيا  

  .عليهم بعقوبة أصلية ،وأثناء تنفيذها حيرمون من مباشرة حقوقهم  املالية وإدارا 
جر الذي توقف عن الدفع ،وفق حالة املشهور إفالسه ومل يرد اعتباره، وهو التا:  ثالثا  

   358فأشهر إفالسه ومل يرد اعتباره حسب املواد  ،7من القانون التجاري  217إىل  215املواد 
  

                                                
  .24، املعدل واملتمم ، ج ر ج ج ، عدد1984جوان   9، املؤرخ يف 11 -84رقم القانون -  1

،وكذلك عبد احلميد إمساعيل األنصاري ،املرجع السـابق،ص   163عبد العزيز شيحا ،املرجع السابق ، ص  أنظر ،-  2
395 .  

  .ابات، مرجع سبق ذكره ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخ97/07من األمر  13أنظر املادة -  3
  .املرجع نفسه -  4
  . 165عبد العزيز شيحا ، املرجع السابق ، ص  أنظر ،-  5
  .، املتضمن قانون العقوبات، مرجع سبق ذكره 156/ 66األمر رقم -  6
 . 101، املتضمن القانون التجاري، املعدل و املتمم ، ج ر ج ج، عدد  75/59األمر رقم -  7
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  .1من القانون التجاري  368إىل 
اجلهـات   2االت سالفة الذكر تنشأ مبوجب أحكام قضائية ،وهلذا ألزم القانون احلكل   

على مصـداقية   حفاظا.عنية بالتسجيل بكل الوسائل القانونيةالقضائية املختصة بإعالم البلدية امل
  .القائمة االنتخابية

  .الشروط الواجب توافرها يف املترشح: ب   
ألي فئة من فئات اتمـع علـى   األولوية  3  97/07 األمر مل يعط قانون االنتخابات  

كس ما ساد يف عهو  و .4لة تطبيقا ملبدأ املساواة بني املواطنني يف تقلد املهام يف الدو ،رىاألخ
حيث كانت األولوية معترف ا رمسيا لفئة العمال والفالحـني واملـثقفني   ، املرحلة االشتراكية

 .5الثوريني 
مبدأ املساواة يف الشروط املوضوعية والشكلية مبناسبة الترشـح لالنتخابـات   ينعكس  

 :نص عليها القانون اليت وحاالت التنايف  عدم القابلية لالنتخابالبلدية وحاالت 
   .الشروط املوضوعية: أوال   
  .هي تلك الشروط املرتبطة بشخص املنتخب   
على الشروط الواجب توافرهـا   7 97/07من قانون االنتخابات األمر  6 93نص املادة ت  

  : توافرها يف املنتخب وهي 
  .سنة كاملة  25أن يبلغ املترشح يوم االقتراع  -1  
للمترشح مقارنة بسن الناخب ،يرجع ألمهيـة العمـر يف   اشتراط سن أعلى بالنسبة  إنّ  

    .صقل شخصية اإلنسان واكتسابه خربات قد تفيده يف تسيري الشؤون العامة 
  .ه منها ءه لواجب اخلدمة الوطنية أو إعفاءأن يثبت املترشح أدا -2  

                                                
  .، املتضمن القانون التجاري، املرجع السابق75/59األمر رقم -  1
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ، مرجع سبق ذكره 97/07من األمر  7أنظر ، املادة -  2
  .املرجع نفسه-  3
  .، املرجع السابق  1996من دستور  51املادة -  4
  . 138، دار الرحيانة ،اجلزائر ، دون سنة نشر ، ص " إلداري الوجيز يف القانون ا: " أنظر ، عمار بوضياف -  5
  " مترشح " أو " منتخب " يف نص املادة األصح تصاغ لفظة " ناخب " ورد خطأ يف لفظة  -  6
  .املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق - 7
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فال يعقل أن يسـمح ملنتخـب    ،هذا الشرط ضروري للتحقق من مصداقية املترشح إنّ  
رشح وتقلد مهام ذات مسؤوليات مهمة يف الدولة وهو الذي رب من أداء واجبـه اجتـاه   بالت

  .هذه األخرية 
إضافة للشرطني السابقني ، جيب أن تتوفر يف املترشح شروط الناخب الـيت نـص    -3  

أي األهلية األدبية واألهلية العقلية واجلنسية اجلزائريـة وأن يكـون    ؛عليها قانون االنتخابات
 يف القائمة االنتخابية املوجودة مبقر موطنه ، وأن ال ينتمي إلحدى احلاالت اليت نصت مسجال

أو احلجز عليه ،أو أن حيكم عليه  احلجر: ، وهي 1 97/07من قانون االنتخابات  7عليها املادة 
جبناية أو بعقوبة احلبس يف اجلنح اليت حيكم فيها باحلرمان من ممارسة حق االنتخـاب حسـب   

، أو أن يكون قد أشهر إفالسه ومل يـرد اعتبـاره ، أو   2من قانون العقوبات  8/2و  14ة املاد
  .1954سلك سلوكا مضادا ملصاحل الوطن أثناء ثورة نوفمرب 

   :الشروط الشكلية: ثانيا   
  :اإلجراءات الضرورية لتقدمي الترشح  يقصد ا جمموعة    
وهـو أن يتقـدم    -جراء األول على اإل - 3من قانون االنتخاب  82نصت املادة -1  

  .تبناها حزب أو عدة أحزاب سياسيةاملترشح ضمن قائمة ي
وهم املترشحون الذين ال ينتمون  –اال لألحرار  املادة فتحتتطبيقا ملبدأ املساواة   

بالترشح بشرط تقدمي تدعيم شعيب من خالل احلصول على نسبة معينة من  - حلزب معني
   على أال يقل، على األقل من ناخبني الدائرة االنتخابية % 5قدرة بـ امل توقيعات الناخبني و

  
                                                

  .املرجع السابق-  1
  .ن قانون العقوبات، مرجع سبق ذكره ، املتضم66/156األمر  رقم -  2
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، مرجع سبق ذكره 97/07األمر رقم  - 3
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 .1ناخب  1000و أال يزيد عن  150العدد عن 
ن تم هذا اإلجراء عن طريق مجع التوقيعات يف استمارات ذات منوذج موحد مقدمة مي

أي وثيقة نية أو ، العنوان ورقم بطاقة التعريف الوطاإلدارة وحتوي البيانات اآلتية، االسم، اللقب
. من طرف اللجنة اإلدارية االنتخابية املختصة إقليميـا  هااعتماد يتم مث ،رمسية تثبت هوية املوقع

أنّ  إالّ .ال ميكن ألي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة واحدة وإال تعرض لعقوبات  
  .عقوبة على هذه ال املتعلق باجلزاءات ال ينص 2لباب اخلامس من قانون االنتخابات ا

وهو عدم جواز الترشح أصليا أو إضـافيا يف   3 85اإلجراء الثاين نصت عليه املادة  -2  
، لتوفري إطار من املنافسة العادلة بني مجيع  4أكثر من قائمة  انتخابية أو أكثر من دائرة انتخابية 

بشرية للترشـح يف  وغلق الباب أمام فئة من املترشحني اليت متلك الوسائل املادية و ال املترشحني،
  .أكثر من دائرة انتخابية أو قائمة بغية ضمان احلصول على مقعد يف الس البلدي 

يف نفس القائمة ألكثر مـن مترشـحني اثـنني    5من الترشح  94كما منعت املادة  -3  
احتمـال  " ينتميان ألسرة واحدة ،سواء بالقرابة أو باملصاهرة من الدرجة الثانية ، لتحاشـي  

لروح العائلية وروابط القرابة على أعمال الس وتوجيه قراراته ضد املصـاحل العامـة   سيطرة ا
  .6" احمللية 

  
                                                

إن اشتراط نسبة من التوقيعات هي طريقة تلجأ هلا الكثري من الدول ، لتاليف الترشحات املزيفة ،وهناك دول أخـرى   -1
إن هذا اإلجـراء  .  ضمان مايل، خيسره يف حالة عدم حصوله على نسبة معينة من األصواتتشترط على كل مترشح تقدمي

قد يكون ناجعا ملنع الترشحات املزيفة ،غري أنه قد يكون يف آن واحد عائق أمام ترشحات حقيقية لفئة متلك قوى سياسية 
                                      Cf ,Démocratie questions et réponses , op .cit , p 46  جديدة أنظر 

  . ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق  97/07األمر  -  2
  .املرجع نفسه  - 3
  .، املرجع نفسه  199كل من خيالف أحكام هذه املادة يتعرض لعقوبات نصت عليها املادة  - 4
  .املرجع نفسه -  5
  . 34شيهوب ، املرجع السابق ، ص  أنظر ، مسعود - 6
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   .عدم القابلية لالنتخابحاالت : ثالثا   
جمموعة مـن  1 98فيما خيص انتخاب أعضاء الس الشعيب البلدي ،فقد حددت املادة   

ة االنتخابات وعدم التـأثري علـى   ن الترشح ،دف احلفاظ على مصداقيم ةالطوائف مستبعد
كالقضاة وأعضـاء اجلـيش   ( إما حبكم هيبتهم كرجال سلطة  .العملية االنتخابية بنفوذ هؤالء
كـالوالة والكتـاب   ( نتخابية أو حبكم تدخلهم يف العملية اال) الوطين وموظفو أسالك األمن 

يفتهم يف اإلدارات احمللية واليت ،أو بسبب وظ)وأعضاء االس التنفيذية للوالية العامون للوالية 
كرؤساء الدوائر ،حماسبو األمـوال  ( متكنهم من تسخري اهليئات احمللية لصاحلهم يف االنتخابات 

  ).البلدية ومسئولو املصاحل البلدية
  هي بل ،هذه احلاالت ليست مطلقة ر أنّغي أجازت  2 98من املادة  1الفقرة  ة ألنّنسبي

أو يف دائـرة اختصاصـهم   شح خارج دائرة اختصاصهم الوظيفي بالترإما  ،لكل هذه الطوائف
  .مرور سنة من توقفهم عن العمل اولكن بعد 

  .حاالت التنايف:رابعا  
مـن قـانون    31حسب املـادة   .االقتراعتظهر حاالت التنايف بعد اإلعالن عن نتائج   
  .حالة من حاالت التنايففإنه يقال فورا كل عضو يف الس الشعيب البلدي تعتريه 3البلدية

 حاالت التنايف صراحة كسـابقه  4 97/07األمر  لالنتخاباتمل حيدد القانون العضوي   
  :من املادة الرابعة منه ومها حالتني استخالصهانه ميكن إالّ أ، 5 80/08 القانون
  .6 عدم جواز اجلمع بني العضوية يف أكثر من جملس شعيب-1  
  .يف جملس شعيب انتخابيةلس األمة مع ممارسة أي عهدة تنايف صفة العضوية يف جم-2  

                                                
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ، املرجع السابق  07/ 97أنظر، األمر رقم -  1
  .،  املرجع نفسه  07/ 97من األمر رقم  - 2
 .، املتضمن قانون البلدية، مرجع سبق ذكره 90/08القانون  -3
 .املرجع السابق املتعلق بنظام االنتخابات،املتضمن القانون العضوي  - 4
 . املرجع السابق،  79و77أنظر، املادتني - 5
ن يترشح ملقعد يف جملس شعيب آخر ويف حالة انتخابه يعترب مستقيال وجوبا من أنه جيوز ملنتخب يف جملس شعيب أ غري"  - 6

ضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ، ، املت 07/ 97األمر رقم من  4/2، املادة " من الس الشعيب األصلي
  .املرجع السابق 
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ملمارسـة حـق    ، 97/07األمـر  هذه هي الشروط اليت نص عليها قانون االنتخابات   
حمل دراستنا  -سواء كناخب خيتار من ميثله يف خمتلف االس املنتخبة وخاصة البلدية االنتخاب 

  .عد يف أحد هذه االس حه للحصول على مقح يسعى من خالل ترشرشتأو كم -
  

   .ممارسة حق االنتخاب: الفرع الثاين  
ة إجراءات تبدأ من األعمـال التحضـريية   ممارسة حق االنتخاب واقعيا تتطلب عد إنّ  

  .لالقتراع وتنتهي بتوزيع املقاعد على خمتلف القوائم الفائزة ،مرورا باالقتراع وإعالن النتائج 
    
   .قتراعاألعمال التحضريية لال -أ  
 تشمل عدد من اإلجـراءات هي جمموعة األعمال احملضرة ليوم التصويت والسابقة له و  
مـا  في. ةالبلدي ةلس الشعبيايف كل أنواع االستشارات االنتخابية مبا فيها انتخاب ا اليت تتخذ

  :خطواا يلي 
   .إعداد القوائم االنتخابية ومراجعتها:  أوال  
بارة عن جداول توجد مبقر كل بلدية يسجل ا مجيع مـواطين  القائمة االنتخابية هي ع  

  .الناخبةكما تسمى باهليئة  .البلدية الذين تتوفر فيهم شروط االنتخاب
تظهر األمهية العملية هلذه القوائم من خالل السماح لنا مبعرفة عدد الناخبني املسـجلني    

بوجود هذه القـوائم ميكـن جتنـب    واهليئة الناخبة إىل دوائر عادلة  يتم على أساسها تقسيمف
، أو انتحال صفة ناخب من طرف ناخب آخـر التصويت مرتني من طرف شخص واحد أو 

كما يتم من خالهلا حساب نسـبة  . حىت التصويت من طرف أحد ال ميلك أصال صفة الناخب
  . االمتناع عن التصويت

أثنـاء  نية سواء اية قانوذا جند املشرع قد أحاط هذه القوائم يف قانون االنتخابات حبمهل  
فكلما كانت هذه القوائم منظمة بطريقة دقيقة كلما زادت نزاهة  .التسجيل أو املراجعةعملية 

  . ل على مستوى الس أقرب للحقيقةاالنتخاب وكان التمثي
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وهو  ،من قانون االنتخابات 8التسجيل يف القوائم االنتخابية إجباري حسب املادة  إنّ   
ه على عقوبـة  ه يؤخذ على املشرع اجلزائري عدم نصأن إالّ .1املبادئ الدميقراطية ما يتوافق مع 
  .االلتزاماإلخالل ذا 

تتوافر فيهم شروط االنتخـاب أن يسـجلوا    2جيب على كل مواطن أو مواطنة  ،إذن 
  . 3القائمة االنتخابية يف بلدية مقر إقامتهم  أنفسهم يف
         انتخابيـة  من األحوال أن يتم التسجيل يف أكثر من قائمـة  حال  هذا وال ميكن بأي

  .5تعرض الفاعل لعقوبات  وإالّ 4 واحدة
  ر الناخب موطنه ،يتعني عليه طلب شطب امسه يف القائمة االنتخابيـة  إذا حدث وأن غي

  . 7، حتت طائلة العقوبة 6القدمية والتسجيل يف قائمة بلديته اجلديدة 
 فـإنّ  إذ تويف الشخص يف غري بلدية موطنه،. ، فالشطب يتم آليااةأما بالنسبة حلالة الوف  

  .8البلدية اليت تويف ا ختطر بلدية إقامته جبميع الوسائل القانونية 
ملختصة بذلك خالل فتـرات  يتم التسجيل أو الشطب بإرسال طلبات ملصاحل البلدية ا  
ومن خالهلـا   ،ل على تسجيلهالناخب كدلي ويف املقابل يتحصل الشخص على بطاقة ،املراجعة

  . 9يتسىن للناخب التصويت يف كل أنواع االستشارات االنتخابية 
                                                

1- Cf.Démocratie questions et réponses ,op.cit,p45.                                                      
أنفسـهم بالنسـبة    ميكن للمقيمني باخلارج املسجلني لدى املمثليات الدبلوماسية والقنصلية اجلزائريـة أن يسـجلوا  - 2

  :النتخابات االس الشعبية البلدية واالس الشعبية الوالئية يف القائمة االنتخابية إلحدى البلديات اآلتية 
  .بلدية مسقط رأس املعين -
 .بلدية آخر موطن للمعين -
املتعلق بنظام االنتخابات  ، املتضمن القانون العضوي97/07من األمر رقم  8بلدية مسقط رأس أحد أصول املعين، املادة -

والشيء نفسه يسري على أعضاء اجليش الوطين الشعيب وأسالك األمن واحلمايـة املدنيـة ومسـتخدمي    . املرجع السابق
  . ، املرجع نفسه 21أنظر، املادة . اجلمارك الوطنية ومصاحل السجون واحلرس البلدي 

  .، املرجع نفسه  09أنظر ، املادة  - 3
  .، املرجع نفسه 10دة أنظر، املا-  4
  .، املرجع نفسه  194أنظر، املادة -  5
  .، املرجع نفسه  14أنظر، املادة -  6
  .، املرجع نفسه  217أنظ ، املادة -  7
  .، املرجع نفسه  15أنظر ، املادة -  8
  .، املرجع نفسه 28أنظر، املادة  - 9
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  الناخبة دف مراجعة القوائم االنتخابية إىل احملافظة عليها صحيحة ومعبرة عن اهليئة   
، وهي إجـراء  1بإضافة من توفرت فيه شروط االنتخاب أو شطب من فقد أحد هذه الشروط 

مبقتضى املرسوم  يستثىن من ذلك املراجعة اليت تتم. ل الثالثي األخري من كل سنةدوري يتم خال
  .2املتضمن استدعاء اهليئة الناخبة لالقتراع 

يأمر رئيس البلدية بتعليـق إشـعار   حيث  ،3أول أكتوبر من كل سنة يف املراجعة تفتح   
ل الشهر املوايل لتعليق تسجيل أو شطب أنفسهم خالليتمكن هؤالء من إلعالم كافة املواطنني 

  .العمليةعند انتهاء فترة املراجعة يعلق إشعار آخر يعلم بغلق هذه و .اإلشعار
اللجنـة اإلداريـة   " بـ   يشرف على عملية املراجعة وإعداد القوائم جلنة إدارية تسمى  

،واليت تتشكل من قاض يعينه الس القضائي املختص إقليميا كـرئيس ،رئـيس   " االنتخابية 
كما ختتص هذه اللجنة بالنظر يف شكاوي األشـخاص   . 4البلدية وممثل عن الوايل كعضوين 

  .املتعلقة بالشطب أو التسجيل يف القوائم االنتخابية 
سواء كانوا أحـرارا أو   - 5تفتح مراجعة القوائم اال لكل من املواطنني واملترشحني   

 أو املترشحني ننيإذ حيق للمواط .ه القوائم ملراقبة مدى مصداقية هذ –منتمني ألحزاب سياسية 
 طلب تسجيل من مت إغفاله سـواء أكـان  لالنتخابية ااإلدارية بالتقدم بشكوى لرئيس اللجنة 

  .7أو شطب من سجل بغري حق  6آخر أو شخص الشخص الشاكي
  .يوما املوالية الختتام عمليات املراجعة 15تقدم هذه الشكوى خالل   

                                                
  . 165 – 164أنظر، عبد العزيز شيحا، املرجع السابق ، ص ص ، -  1
  .،  املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق 97/07من األمر 16أنظر ، املادة -  2

يف حالة املراجعة االستثنائية، فإن تاريخ بدء وانتهاء املراجعة حيدد مبقتضى املرسوم الرئاسي املتضمن اسـتدعاء هيئـة    - 3
  .نفسه، املرجع  18الناخبني حسب املادة 

  .،املرجع نفسه  19أنظر، املادة -  4
  .،املرجع نفسه  21أنظر ،املادة -  5
  .، املرجع نفسه 22أنظر ،املادة  - 6

يشترط القانون لذلك أن يكون الطالب قاطنا بنفس الدائرة االنتخابية اليت يقطن ا من طلب شطب امسه أو تسجيله  -  7
ألي جتاوز بسوء نية كمحاولة تسجيل أو شطب أي شـخص دون وجـه حـق    منعا . ،املرجع نفسه  23أنظر ،املادة 

، املرجع  197باستعمال تصرحيات مزيفة أو شهادات مزورة ، فقد أورد قانون االنتخابات جزاءا هلؤالء من خالل املادة 
  .نفسه 
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يف و .1أيـام   5نتيجة هذه الشكوى يف ظـرف  ببتبليغ املعين باألمر يقوم رئيس البلدية   
أيام مـن تـاريخ    8حيق للشاكي رفع الطعن أمام القضاء خالل  االعتراض،حالة رفض نتيجة 

يتم هذا الطعن عن طريق التصريح  .يوما من تاريخ االعتراض يف حالة عدم تبليغه 15التبليغ أو 
  .ختصة ، دون دفع مصاريف اإلجراءات لدى اجلهة القضائية اإلدارية امل

  .، يف ظرف أقصاه عشرة أيام  2ائيقرار واليت تفصل يف الطعن ب
حتفظ القائمة االنتخابية باألمانة الدائمة للجنة اإلدارية االنتخابية مبقر البلدية ،وتـودع    

،وللـوايل   3ية نسخة منها يف كل من كتابة ضبط اجلهة القضائية اإلدارية املختصة ،ومبقر الوال
صالحية إجراء أي تعديل يراه ضروري يف القوائم االنتخابية وله أن يتابع قضائيا كل خمالفـة  

  .4موجودة 
لكل من يزور يف تسليم شـهادة  5أورد املشرع جمموعة من العقوبات ملزيد من احلماية،  

 ،ه القوائموكل من يعترض سبيل عمليات ضبط هذ أو يف شطب القوائم االنتخابية، التسجيل،
 وإن كان الفاعل موظفا فـإنّ  أو تزويرها، ،الناخبني، أو إخفائها أو حتويلهاأو إتالف بطاقات 

  .أداء مهامه، أو يف إطار التسخري هذه املخالفة تشكل ظرفا مشددا ،إذا قام ا أثناء
   .تقسيم البالد لدوائر انتخابية وإعداد مراكز و مكاتب التصويت: ثانيا   
وتتشكل هذه الـدوائر   يم الدولة إىل دوائر انتخابية تتم فيها عملية االنتخاب،يقسم إقل  

بالنسبة لالنتخابـات   .6ة بلديات حسب ما حيدده القانون من شطر بلدية ،بلدية ، أو من عد
 .الدائرة االنتخابية تتشكل من بلدية واحدة  فإنّ) البلدية والوالية (احمللية 

  :انتخابية إجراء مهم وخطري يف آن واحد تقسيم البالد لدوائر  إنّ  
                                                

  .ت، املرجع السابق، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابا97/07من األمر  27أنظر، املادة -  1
  .، املرجع نفسه  25أنظر، املادة -  2
  .، املرجع نفسه  26أنظر، املادة -  3
  .، املرجع نفسه  27أنظر، املادة -  4
  .ملرجع نفسه ، ا196و 195املادتني أنظر، -  5
  .، املرجع نفسه  30أنظر، املادة   -6
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ه قـد  ؛ ألنوهو خطري. 1ه يسمح للناخب بالتعرف على املترشحني وبراجمهم ألن مهم؛  
من خـالل التالعـب يف تقسـيم     ،ج االنتخابات لصاحل احلزب احلاكميكون  أداة حلسم نتائ

ونسـبة   املقاعـد  عـدد  إما جبعلها غري متساوية ؛أي ال يوجد تناسب بني الدوائر االنتخابية،
  . 2لتشكيل أصوات لصاحل احلزب احلاكم أو حزب معني  ،السكان ، أو بتمزيق هذه الدوائر

لتفادي كل هذه التجاوزات جيب أن يتم تقسيم الدوائر بواسطة قانون صـادر عـن     
جيب أن يكون التقسيم متناسبا مع عـدد  كما . السلطة التشريعية وال يترك أمر ذلك للحكومة

  .3ويتم دوريا ،كانالس
يصوت يف كل مكتـب  . تصويت حتوي كل دائرة انتخابية على جمموعة من مكاتب ال  

  .4الذين حيددون بقرار من الوايل حسب الظروف احمللية وعدد الناخبني  ،جمموعة من الناخبني
  .والية ومراكز التصويت كل بلدية و ينشر هذا القرار يف مقر

نائـب   5والنظام داخل املكتب ل عن حفظ األمنمكتب من رئيس مسؤو يتشكل كل  
  .7من الناخبني املقيمني بالوالية  6رئيس،كاتب ومساعدين ، يعينهم ويسخرهم الوايل 

ل قائمة البلديات املعنية مخسة أيام من قفيف مقر الوالية وأعضاء  اليت تضم قائمةالتنشر   
ل هذه القائمـة بنـاءا علـى أي    ميكن تعديو .املترشحني ويوم االقتراع يف مكتب التصويت 

  يف حالة . أيام التالية لتاريخ أول تعليق هلذه القائمة 5اعتراض مقبول يقدم إىل الوايل خالل 

                                                
Cf.Benhamouda (B) : «  l’exercice démocratique du pouvoir entre la théorie et  -1           
la  réalité » , Dar EL-OUMA ,2 éme édition , 1999 , pp 26-28 . 

  . 309، ص  1994، دار الفكر العريب ،الطبعة الثانية ، " الوسيط يف النظم السياسية :" البنا  حممود عاطف  أنظر، - 2
3  -Cf Jacqué (J p) : « Droit constitutionnel et institutions politiques », Dalloz,           

4 éme  édition , 2000 , pp 32-33                                                                                        
 . النتخابات، املرجع السابق، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام ا97/07من األمر   31و  30أنظر، املادتني  - 4
  .، املرجع نفسه 42أنظر ، املادة  - 5
، املرجع 216كل شخص يرفض االمتثال لقرار تسخريه لتشكيل مكتب االنتخابات يتعرض لعقوبة نصت عليها املادة -  6

  .املرجع نفسه 
وكذلك  4أصهارهم للدرجة يستثىن منهم املترشحني ، املنتمني ألحزاب املترشحني واألولياء املباشرين هلم ، أو -  7

  .، املرجع نفسه 40األعضاء املنتخبني ، أنظر، املادة 
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مـن تـاريخ إيـداع     خالل يومني املعنية،رفض هذا االعتراض يبلغ قرار الرفض إىل األطراف 
إلدارية املختصة ، خالل يومني أمام اجلهة القضائية ا يف قرار الرفض اوهلم أن يطعنو .االعتراض

  .كاملني من تاريخ تبليغ القرار 
  .1أيام من تاريخ رفعه  5تصدر اجلهة القضائية املختصة قرارها غري القابل للطعن خالل   
، ويف حالة تغيب عضو  2يؤدي أعضاء مكاتب التصويت واألعضاء اإلضافيني اليمني   

  .3لتعويضه  أو أكثر يقوم الوايل بكل التدابري الالزمة
   ر تشكل جمموعة من مكاتب التصويت مركزا للتصويت خيضع ملسؤولية موظف يسـخ

  .5، من صالحياته ضمان السري احلسن لالنتخاب 4ويعني بقرار من الوايل 
  يف نفس الدائرة االنتخابية هلذا املركز  –إن وجدت  -6كما يلحق ذا املركز املكاتب املتنقلة 

  .يئة الناخبة استدعاء اهل: ثالثا   
اهليئة الناخبة مبوجب مرسوم يتضـمن حتديـد نـوع     يقوم رئيس اجلمهورية باستدعاء  

  .7ثالثة أشهر قبل تاريخ االقتراع  يف غضون ،االقتراع وتارخيه
   .فتح الترشح واحلملة االنتخابية: رابعا  
 فتح الترشح أمـام  ال يبقى إالو باستدعاء اهليئة الناخبة يبدأ العد التنازيل ليوم االقتراع  

  .املنتخبني والسماح هلم بالقيام باحلملة االنتخابية لشرح براجمهم االنتخابية 
    

                                                
، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابـات، املرجـع   97/07من األمر 8،  7،  6،  40/5أنظر، املادة -  1

  .السابق
  . ، املرجع نفسه 41أنظر، املادة -  2
  . ، املرجع نفسه42أنظر، املادة -  3
  . ، املرجع نفسه30أنظر، املادة -  4
  .، املرجع نفسه32أنظر، املادة -  5
املكاتب املتنقلة؛ هي تلك املكاتب اليت ال يكون هلا مقر حمدد وتستعمل للسكان الرحل يف جنوب البالد واملناطق ذات - 6

  . جع نفسه ، املر 53و  46أنظر املادتني ،  –ذات املساحات الشاسعة والتمركز السكاين الضعيف 
  .، املرجع نفسه 29أنظر، املادة  -7
  
  
  



 .األسس الدميقراطية يف تنظيم الس الشعيب البلدي: الفصل األول

 33

  .   فتح الترشح لالنتخابات البلدية -1  
ت ذات منوذج موحد توفرها يف استماراقدم وي . 1يوما قبل االقتراع  50فتح الترشح ي  
لكـل املترشـحني و   2رات بالبيانات الضرورية مأل هذه االستما إالّ رشحتاملوما على  ،الوالية

األحـرار   لمترشـحني لويضاف هلـا بالنسـبة    4مرتبني يف القائمة بصفة ائية  3املستخلفني 
  .استمارات التوقيعات 

يكفي أن يقدم أحد املترشحني هذه االستمارات للوالية لكي يكون مبثابـة تصـريح     
  .5ويستلم مقابل ذلك وصل إيداع  بالترشح،
جنة اإلدارية االنتخابية املختصـة  رفع هذه االستمارات من أجل اعتمادها إىل رئيس اللّت  
حتـت   -، يتم تبليغ قرار الرفض املعلل للمعين بـاألمر يف حالة رفض استمارة الترشحو .إقليميا

  .من تاريخ إيداع التصريح بالترشح أيام 10خالل  -طائلة البطالن
اليت تصـدر   ،اجلهة القضائية اإلدارية املختصة كاملني أمام للمعين باألمر أن يطعن خالل يومني

  .6أيام من تاريخ رفع الطعن  5قرارها النهائي خالل 
    

                                                
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات،املرجع السابق97/07من األمر 83أنظر، املادة  -1
وهي االسم ،اللقب والكنية إن وجدت للمترشح واملستخلف ، تاريخ ميالده ومكانه ومهنته وعنوانه الشخصي  -2

مية، وطبعا ترتيب كل واحد منهم يف القائمة ،عنوان القائمة ، الدائرة االنتخابية املعنية باملنافسة والربنامج ومؤهالته العل
  .، املرجع نفسه  81الذي سيتم شرحه طول احلملة، أنظر ، املادة 

لبلدي وعـددا مـن   جيب على كل قائمة أنّ حتوي عددا من املترشحني مساو لعدد املقاعد املطلوب شغلها يف الس ا -3
  .، املرجع نفسه  80أنظر ، املادة . املستخلفني ال يقل عن نصف عدد املترشحني 

الترتيب مهم ألن توزيع املقاعد على املترشحني يتم وفق ترتيبهم حيث ال جيوز بعد تقدمي قوائم الترشـح إجـراء أي   -  4
و  84فاة أحدهم أو حصول مانع قانوين ،أنظـر املـادتني   تعديل عليها بتبديل أحد املترشحني أو الترتيب ،إالّ يف حالة و

  . ،املرجع نفسه  79/2
  .، املرجع نفسه  81أنظر ، املادة  - 5
  .، املرجع نفسه 86أنظر، املادة  - 6
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   .احلملة االنتخابية -2  
يقوم خالهلـا   .وتنتهي يومني قبل تاريخ االقتراع ،يوما 21تدوم احلملة االنتخابية ملدة   

  .سائل املتاحة هلم قانونا بشرح براجمهم االنتخابية عرب الو املترشحني
  بية أهم حمرك للعملية االنتخابيةد احلملة االنتخاتعها تؤثر بدرجة كبرية علـى أداء  ، ألن

واختيارات الناخبني ،من خالل التنافس الشديد بني األحزاب أو املترشحني لعـرض بـراجمهم   
لفـوز  متكنهم من ا ، واحلصول على أصواتاب أكرب قدر ممكن من الرأي العاموحماولة استقط

  .مبقاعد يف االس املنتخبة
هلذا جند االهتمام كبريا باحلملة االنتخابية حيث ختصص هلا أموال ضـخمة ووسـائل     

  . 1مادية وبشرية 
كلمـا احتـرم مبـدأ    أهم مؤشر حلرية ونزاهة االنتخاب، ف احلملة االنتخابية ما تعدك  

ال عـن  رة فعلما كان االنتخاب نزيها ونتائجه معباملساواة والتنافس الشريف بني املترشحني ،ك
نفـس  نح املترشـحني  بتقدمي ضمانات أكيدة مت ال يتم ذلك إالّو .خمتلف التوجهات يف اتمع
  .2املساواة يف األماكن املخصصة لإلعالنات وعقد املؤمترات ك ،احلظوظ يف احلملة االنتخابية

  لمـواطن  لكي ال تتحول إىل وسيلة إزعاج ل ،ة احلملة االنتخابيةكما جيب أن حتدد مد
ال لعدة جتاوزات وخاصة من األحزاب الكربى وتفتح ا.  

وقد نص قانون االنتخابات على جمموعة من املوانع دف حسن سـري العمليـة    ،هذا  
   طريقة إشهارية  جتارية قصد الدعاية طيلة احلملة إذ حيضر على املترشح استعمال أي .االنتخابية

  

                                                
 على متويل احلمالت االنتخابية واليت تساهم فيها الدولة بنسبة معينة حيث تكون احلملة ممولة من 185نصت املادة  - 1

طرف األحزاب السياسية ،مساعدات حمتملة من الدولة تقدم على أساس اإلنصاف، باإلضافة ملداخيل املترشحني ، أنظر 
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق  97/07األمر 

  .، املرجع نفسه  178،  176أنظر ، املادتني  - 2
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، كمـا مينـع القيـام    1صريح  بنص النتخابية ومينع استعمال األمالك اخلاصة أو العمومية إالّا
  .3بكل مستوياا وأنواعها  2واملؤسسات التعليمية  بالدعاية داخل أماكن العبادة،

 4حيضر على املترشح القيام أثناء احلملة بأي سلوك أو موقف غري أخالقي أو غري مشروع كما 
  .5العقوبة حتت طائلة 

   .االقتراعسري عملية  –ب   
ىل االقتراع هو املمارسة املادية حلق االنتخاب والذي يبدأ بتوجه الناخب يوم االنتخاب إ  

وينتهي بفرز األصوات فإعالن النتائج مث توزيع املقاعد علـى   ،مكاتب التصويت الختيار ممثليه
  .القوائم الفائزة 

   .عملية التصويت: أوال   
ملية التصويت يوما واحدا ،تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وختتتم على السـاعة  تدوم ع  

   .6السابعة مساءا 
االقتراع أو تأخري ساعة  فقد يتم تقدمي ساعة:هذه القاعدة ترد عليها إستثناءات  غري أنّ  
ص من ،يف بعض بلديات دائرة انتخابية واحدة أو سائر هذه الدائرة بقرار من الوايل مرخاختتامه

  .وزير  الداخلية 
  أيام على األكثر قبل يـوم االقتـراع إلعـالم     5ة ينشر هذا القرار يف مقر البلدية املعني

  ساعة بترخيص من وزير الداخلية بطلب  72بـ  كما ميكن تقدمي افتتاح االقتراع 7املواطنني 
  

                                                
  . ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ، املرجع السابق  97/07من األمر  179أنظر ، املادة  - 1
  .، املرجع نفسه  180انظر ، املادة - 2
  .إخل ...مراكز التكوين ، التعليم العام واخلاص: ابتدائي، أساسي ، ثانوي ، جامعي ،األنواع : املستويات  - 3
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ، املرجع السابق  97/07من األمر  182أنظر املادة  - 4
  .، املرجع نفسه  212أنظر ، املادة  - 5
  . ، املرجع نفسه  34و  33أنظر ، املادتني  - 6
  .، املرجع نفسه  33أنظر ، املادة  - 7
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 120 افتتاح االقتراع ب أو تقدمي 1بسبب تعذر القيام بالتصويت يف اليوم احملدد له  ،من الوايل
ساعة بقرار وزاري مشترك من وزير الداخلية والوزير املكلف بالشؤون اخلارجية فيما خيـص  

  .2اجلالية اجلزائرية املوجودة باخلارج 
  لكي تكون عملية التصويت نزيهة وحرر فعال عن إرادة الناخبني جيب أن ة ونتائجها تعب

تؤموتضمن مصداقية التصـويت مـن جهـة    ،ترشحني من جهةخبني يف اختيار املة النان حري  
املشرع اجلزائري جمموعة من القواعد يف قانون االنتخابات لتحقيق هـذين  أقر لذلك  .3أخرى 
  :اهلدفني

حلماية الناخـب  مـن كـل     ،4املشرع اجلزائري مبدأ االقتراع السري  ىنلقد تب -1  
  .حرية اختياره الضغوطات اليت قد يتعرض هلا للتأثري على رأيه و

تتجسد هذه السرية من خالل أوراق التصويت املتضمنة قوائم املترشحني اليت توضـع    
  .5حتت تصرف الناخبني يوم االقتراع فقط واليت تكون ذات منوذج موحد 

أن تكون غـري   –إضافة ملا سبق  –الشيء نفسه بالنسبة لألظرف اليت توفرها اإلدارة إذ جيب 
  . 6شفافة وغري مدمغة 

تتم عملية اختيار املترشحني وتضمينها يف الظرف داخل املعزل املوجود يف كـل   كما  
  هذا املعزل ال جيب أن يكون عائقا لشفافية العملية االنتخابية اليت تتم  أنّ إالّ، 7مكتب تصويت 

  تتم 
                                                

  .ي املتعلق بنظام االنتخابات ، املرجع السابق، املتضمن القانون العضو 97/07من األمر  37/2أنظر ، املادة  - 1
  .، املرجع نفسه  34/3أنظر ، املادة - 2
3 - Cf .Jacqué ( J.P ) , op . cit , p 35.                                                                     
  .علق بنظام االنتخابات، املرجع السابق، املتضمن القانون العضوي املت 97/07من األمر  35أنظر ، املادة  - 4
  .، املرجع نفسه  36أنظر ، املادة   - 5
  .، املرجع نفسه  37أنظر ، املادة  - 6
  .، املرجع نفسه  47أنظر املادة  - 7
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  .1أمام اجلمهور

  2- ناخب القانون على مبدأ آخر ،هو االنتخاب الشخصي ،ويقصد به قيام ال كما نص
بدءا بأخذ نسخة من كل قوائم املترشحني وظرفا ،مث التوجه شخصيا بكافة مراحل التصويت ، 

دون مغادرة القاعة يرمي الظرف يف صـندوق  و .مباشرة إىل املعزل لوضع اختياره يف الظرف 
وثيقة رمسية هلذا الغرض ،وجيب أن يشهد رئيس مكتـب   ،بعد أن يثبت هويته بأي2االنتخاب 
ئمة توقيعات الناخبني مقابل مث ينتهي بالتوقيع على قا .3ظرفا واحدا  ه ال حيمل إالّبأن التصويت
  . 4وتدمغ بطاقة الناخب خبتم يثبت عليها تاريخ االنتخاب  ،مقابل امسه

  قاعدة التصويت الشخصي يرد عليها استثناء ،وهو إمكانية التصويت بوكالـة   ر أنّغي
  .ر عليه التصويت شخصيا لكل من تعذّ

  مع  5 97/07الة يف القانون العضوي لالنتخابات ـأخذ املشرع اجلزائري بنظام الوك  

                                                
و ملزيد من احلماية للناخب نص قانون االنتخابات ، على جمموعة من العقوبات لكل من يقدم هبات أو وصايا نقـدا أ  -1

عينا ،أو وعد بتقدميها أو بتقدمي وظائف عمومية أو تقدمي مزايا أخرى للتأثري على ناخب أو أكثر أثناء قيامهم بالتصـويت  
وكل من محل ناخبا أو حاول أن حيمل ناخبا أو عدة ناخبني على االمتناع عن التصويت بنفس الوسـائل أو باسـتعمال   

 97/07من األمـر 207 – 202ات احتيالية، يتعرض لعقوبات، أنظر املواد أخبار خاطئة أو إشاعات افتراضية أو مناور
ويعاقب كذلك،كل من قبل أو طلب نفـس اهلبـات   . املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق

بتعريضه هو وعائلته  والوصايا كما يعاقب كل من حياول التأثري على تصويت باستعمال التهديد كتخويفه بفقدان منصبه أو
وأمالكه إىل الضرر ،أما إذا كانت هذه التهديدات مرفقة بالعنف أو االعتداء فيتعرض مرتكبوها إىل العقوبات املنصـوص  

  .، املرجع نفسه  209من قانون العقوبات ، أنظر ، املادة  442– 266 – 264عليها يف املواد 
لصندوق بنفسه، فإنه يؤذن له باالستعانة بأي شخص خيتـاره بنفسـه   إذا كان الناخب عاجزا عن إدخال الظرف يف ا -2

  .، املرجع نفسه  51أنظر ،املادة .ليضع مكانه الظرف يف الصندوق 
  .، املرجع نفسه  38واملادة  51أنظر ، املادة  -3
  .املرجع نفسه  -4
  .املرجع نفسه  -5
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  . جتاوز حمتمل  لتاليف أي) املوكل والوكيل ( يف العقد وطرفيه  1توفري القيود الالزمة 

فيما خيص املوكل ، فقد حدد القانون الفئات اليت حيق هلا التصويت بالوكالـة علـى سـبيل    
  . 3لوكيل واحد  رط على املوكل أن مينح الوكالة إالّ،كما اشت2احلصر

على وكالـة   ،وال يكون حائزا إالّ 4أما بالنسبة للوكيل ،فيشترط فيه أن يكون ناخبا   
تسمح له هذه الوكالة باالنتخاب وفق الشروط .  6وهي صاحلة النتخاب واحد فقط 5واحدة 

تهائه يوقع أمام اسم املوكـل يف  وعند ان ، 7الشروط اليت حددها القانون العضوي لالنتخابات 
 قائمة 

  ، وحيفظ " صوت بالوكالة " التواقيع ،يف املقابل خيتم على بطاقة الناخب اخلاصة باملوكل بعبارة 
  . 8عقد الوكالة يف احملضر الذي حيرره رئيس املكتب ضمن الوثائق امللحقة 

                                                
الة ،غري أنه أساء تنظيمه ،ففتح بذلك اال لعدة جتاوزات خطرية نظام الوك 89/13لقد تبىن قانون االنتخاب السابق  -1

على مبدأ شخصية التصويت ،وحرية االختيار فقد كان يسمح لألقارب حىت الدرجة األوىل من أفراد األسـرة التصـويت   
ر العـائلي وبطاقـة   بالوكالة كما مكّن أحد الزوجني من التصويت بالوكالة عن الزوج اآلخر مكتفيا يف ذلك بإظهار الدفت

وكاالت يف دائرة انتخابية واحدة وكان حتريرها سهال جـدا ،   5الناخب ،كما كان عدد الوكاالت كثري ، إذ  يصل إىل 
، املتضمن قانون االنتخابات ، املرجع  89/13، القانون  55و  51،  50يتم أمام رئيس البلدية أو نائبه ،أنظر ، املواد 

  .السابق 
، يظـلّ نظـام    89/13املعدل و املتمم للقانون  90/06يف القانون  3ع قد خفض عدد الوكاالت إىل ورغم أنّ املشر

  . الوكالة حباجة لقيود صارمة ليبقى استثناء وال يتحول إىل قاعدة 
املرضى ، العجزة ، العمال الذين يعملون خارج والية إقامتـهم ، املواطنـون املوجـودون مؤقتـا     : تضم هذه الفئة  -2
خلارج،أفراد اجليش واألمن الوطنيني و احلماية املدنية ومستخدمو اجلمارك ومصاحل السجون واحلرس البلدي املالزمـون  با

مـن   64و  62أماكن عملهم يوم االقتراع ،والناخبون املقيمون باخلارج ،فيما خيص االنتخابات احمللية ، أنظر املـادتني  
  .نتخابات ، املرجع السابق ، املتضمن القانون العضوي لال 97/07األمر 

  .، املرجع نفسه65أنظر، املادة  -3
  .املرجع نفسه -4
  .، املرجع نفسه68أنظر، املادة  -5
  .، املرجع نفسه73أنظر، املادة  -6
  .، املرجع نفسه  51إىل  49أنظر، املواد من  -7

 .، املرجع نفسه69أنظر، املادة  - 8
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موحد متوفر لدى يشترط املشرع لصحة الوكالة أن حترر يف عقد مطبوع بشكل منوذج   
   .من القانون العضوي لالنتخاب 64و 62: الة األشخاص الواردة يف املادتنيحسب ح 1اإلدارة

حضور الوكيل غـري   ر أنّغي. ن يثبتا هويتهما عند حترير العقدعلى املوكل والوكيل أ  
  .ضروري 
 ثالثة بة وينتهيالسبت الثاين الذي يلي تاريخ استدعاء اهليئة الناخ يفحترير الوكالة  يبدأ  

هلذا الغرض مرقم  تسجل يف دفتر معدو. 2دون مصاريف . أيام كاملة قبل تاريخ االقتراع )3(
  . 3ومؤشر عليه 

يف أي وقت قبـل التصـويت دون شـرط أو     ة املوكلدارإما بإ ،ميكن إلغاء الوكالة  
غـى بقـوة   أو تل.4قيد،كأن يذهب ملكتب التصويت قبل وكيله ويصوت فتعد الوكالة الغية 

  .5القانون مىت تويف املوكل أو فقد حقوقه السياسية أو املدنية 
لتجنب أي تزوير حمتمل ، يلزم املشرع رئيس مكتب التصويت بالتأكد من مطابقة  -3  

اليت توضع حتت تصرف الناخبني يوم االقتراع مع عـدد املسـجلني يف القـوائم     ةعدد األظرف
  .االنتخابية بالضبط 

منـوذج   بأخرى مـن  ةكتب التصويت استخالف هذه األظرفان يتوىل رئيس ميف حالة النقص
ويشري إىل هذا االستخالف يف حمضر ترفق معه مخسة من هـذه   .موحد ومدموغ خبتم البلدية

 .6 األظرفة
 ةاملخصصة جلمع األظرف –قبل بدء عملية االقتراع يقفل الصندوق ذو الفتحة الواحدة   

واآلخر  أحدمها يبقى عند رئيس مكتب التصويت .قفلني خمتلفنيب –املتضمنة أوراق التصويت 
. 7بانتهاء التصويت وبـدء الفـرز   لضمان عدم فتح الصندوق إالّ ،يسلم للمساعد األكرب سنا

                                                                                                                                              
  
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق 97/07من األمر  74أنظر، املادة  - 1
  .، املرجع نفسه  72أنظر، املادة  - 2
  .، املرجع نفسه  67أنظر، املادة  - 3
  .، املرجع نفسه  70أنظر، املادة  - 4
  .، املرجع نفسه  71أنظر، املادة  - 5
 .، املرجع نفسه  48أنظر، املادة  - 6
 .، املرجع نفسه49، املادة أنظر - 7
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حضور كل مراحل عمليـة   ، 1، مسح املشرع للمترشحني أو ممثليهم فافية االنتخابلشتأكيدا 
وممثل واحد داخـل مكتـب    ،مركز تصويتحدود ممثل واحد يف كل وذلك يف  التصويت،
  . 2التصويت
توفري األمن داخل مكاتب ومراكز التصويت حلسن سري عملية االنتخاب وحلمايـة   -4  

اعتداء مادي أو معنوي الناخبني من أي.  
إذ ميكنه طـرد أي  ؛ التصويت حفظ األمن والنظاممكتب يف هذا اإلطار ميكن لرئيس   

كما مينع  .3ة بالقوة العمومية وجيوز له االستعان يات التصويت،عملشخص خيل بالسري العادي ل
كل شخص حيمل سالحا ظاهرا أو خمفيا من دخول قاعات التصويت ،باستثناء أعوان القـوة  

  . 4العمومية 
  ـ املشرع على توفري نفس شروط األمن بالنسبة للمكاتب  ينص ميكـن   ثاملتنقلة، حي

  . 5التصويت املتنقل بتسخري من الوايل ملصاحل األمن أن تساعد أعضاء مكتب 
على رئيس مكتب التصويت اختاذ مجيع التدابري  ، 6يف حالة جتاوز االقتراع يوما واحدا   

  اء مكتب ـأما إذا تعذر على أعض . 7الالزمة لكفالة أمن وحصانة صندوق ووثائق االنتخاب 
 لى ـفع، بـق االنتخابية ألي سبالتصويت االلتحاق باألماكن املقررة إليواء الصندوق والوثائ

 
                                                                                                                                              

  
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ، املرجع السابق  97/07من األمر  61أنظر، املادة  - 1
  .، املرجع نفسه45أنظر، املادة  - 2
  .، املرجع نفسه43أنظر، املادة  - 3
  .، املرجع نفسه201واملادة  44أنظر، املادة  - 4
  .، املرجع نفسه46/1ادة أنظر، امل -5
  .، املرجع نفسه3و  34/2أنظر احلاالت اليت أوردا املادة  -6
 .، املرجع نفسه46/2أنظر، املادة  -7
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ضـياع أو   حلماية الصناديق من أي ،1الرئيس تسخري أماكن مرضية تتوفر فيها شروط األمن 

مبجرد اختتام عملية التصويت يوقع مجيع أعضاء مكتب التصـويت علـى قائمـة     2اختطاف 
 .3الفرز  ويكون هذا اإلجراء مبثابة اإلعالن عن بدء عملية الناخبني املمضي عليها،

  .الفرز وإعالن النتائج: ثانيا  
  .الفرز -1  
  راسة أعضاء مكتب التصويت،حتت حعملية الفرز تتم  قانون االنتخابات على أنّ ينص 

ويف حالـة عـدم   . الذين يعنيهم أعضاء هذا املكتب ومن طرف املصوتني املسجلني يف املكتب
  . 4ة مجيعا يف الفرز كفاية الفارزين فألعضاء املكتب مساعدم واملشارك

  ة نظرا خلطورة هذه العملية لتأثريها املباشر يف نتائج االنتخابات فقد أحاطها املشرع بعد
  : شروط 

نقل لصناديق  حيث مينع أي يتم الفرز يف مكان التصويت نفسه،:  من حيث املكان*    
الضياع أو التالعب كخطر تتعرض له هذه الصناديق  حتاشيا ألي ،االقتراع ملكان آخر لفرزها

ويستثىن من ذلك الصناديق املتنقلة واليت تلحق مبراكز التصويت التابعة لنفس  .فيها أو خطفها
 .5الدائرة االنتخابية لكي يتم فرزها 

                                                
نص املشرع على جمموعة من العقوبات يتعرض هلا كل من خيل حبق التصويت،أو يعكر صفو أعمال مكتب التصـويت   -1

من القيام بعملية التصويت ، وتشدد العقوبة ، إذا كانت هذه األفعال مصحوبة حبمـل   أو مينع مترشح، أو من ميثله قانونا
من قانون العقوبات ، كل من  148و  144سالح أو إثر خطة مدبرة ،كما يتعرض للعقوبات املنصوص عليها يف املواد 

خـاب ،أو حـال دوـا    أهان أو استعمل العنف ضد أحد أعضاء مكتب التصويت ،أو تسبب يف تأخري عمليـات االنت 
 املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام  ، 97/07من األمر  203باستعماله وسائل تعدي أو ديد ، أنظر ، املادة 

أو أي عون مسخر حلراسة األوراق عن  ويعاقب أيضا أي عضو من أعضاء مكتب التصويت،.االنتخابات، املرجع السابق 
  .، املرجع نفسه  206ادة كل إخالل باالقتراع ، أنظر ، امل

  .، املرجع نفسه  46/3أنظر ، املادة  -2
  .، املرجع نفسه  52أنظر ، املادة  -3

  .، املرجع نفسه 54أنظر ، املادة  - 4
 .، املرجع نفسه 3و  53/2أنظر ، املادة  - 5
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إىل جيري الفرز فور اختتام عملية التصويت مباشرة ودون انقطاع :  من حيث الزمان*    
 ألنّ ؛ورية شرط أساسي لضمان صحة نتائج االنتخـاب الف إنّ .)دون توقف ( أن ينتهي متاما 

تالعـب يف أوراق   قد يفتح اال لوقوع عمليات تزويـر أو أي  ،تأخري الفرز أو التماطل فيه
  .1االنتخاب لتغري نتائجه لصاحل قائمة ما 

 وهلذا  ،، جتسيدا ملبدأ الشفافيةشترط املشرع أن يكون الفرز علنياي:  من حيث الشكل*  
، كما حيق 2ترتب الطاوالت بشكل يسمح للناخبني بالطواف عليها ملراقبة عملية الفرز  الغرض

 أن حيضر عملية الفرز ويسجل يف حمضر الفرز كل 3حد ممثليه ألللمترشح شخصيا أو 
 .4مالحظات أو املنازعات املتعلقة بسري العملية االنتخابية 

النقاط وعند االنتهاء يسلم الفارزون  عملية الفرز بالتالوة العلنية لألصوات وعد جترى  
ق االنتخابية اليت النقاط املوقعة من طرفهم ويف نفس الوقت األورا ملكتب التصويت أوراق عد

  .شكك يف صحتها أحد الناخبني
جنة االنتخابية البلدية حىت تلحق هذه األوراق مبحضر الفرز أين حيتفظ ا من طرف اللّ  
5ة الطعن انتهاء مد.  
  .الفرز هو حتديد األوراق الباطلة ل أهم ما يثار يف عمليةلع  

 هذه احلاالت على  97/07ألمرامن القانون العضوي لالنتخابات  6 57حددت املادة    

                                                
  .النتخابات ، املرجع السابق املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام ا ، 97/07من األمر  53/1أنظر ، املادة  - 1
  .، املرجع نفسه  4/ 53أنظر ، املادة  -2
حيق لكل مترشح أن خيتار ممثلني مؤهلني قانونا يف نطاق دائرته االنتخابية وهو ملزم بإيداع القائمة املتضمنة كل عناصر  -3

ذه القوائم إىل أعضاء مكاتـب  أيام كاملة قبل تاريخ االقتراع حيث توجه نسخ من ه 8اهلوية لكل شخص مؤهل خالل 
  .، املرجع نفسه61التصويت ومسؤول مركز التصويت ،أنظر ، املادة 

  .، املرجع نفسه60أنظر، املادة  -4
  .، املرجع نفسه55أنظر، املادة  -5
 -3.عـدة أوراق يف ظـرف واحـد     -2.الظرف ارد من الورقة أو الورقة من دون ظرف -1:تعد أوراقا باطلة " -6
  األوراق املشطوبة كليا أو جزئيا إال عندما  -4.رف والورقة اليت حتمل أي مالحظة أو األوراق املشوهة أو املمزقة الظ

من هذا القانون  36تقتضي طريقة االقتراع هذا الشكل ويف احلدود املضبوطة حسب اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة 
  ."األوراق واألظرف غري النظامية. 5
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حيث  ؛1حماولة إللغاء أوراق صحيحة أو حساب أوراق باطلة  سبيل احلصر لسد الباب أمام أي
  .اا أو الظرفسبب الورقة يف حد ذتلغى أوراق التصويت إما ب

   .إعالن نتائج االنتخابات -2  
  إعالن النتائج باملراحل التالية  مير:  

 نتائج الفرز يفبيتوىل أعضاء مكتب التصويت حترير وتوقيع حمضر :  املرحلة األوىل    
أو حتفظات /ميكن أن يتضمن هذا احملضر مالحظات و. نسختني حبرب ال ميحى وحبضور الناخبني 

وعدد  ةللفارق بني عدد األظرف – إن وجد –ممثليهم عند االقتضاء ،أو اإلشارة  املترشحني أو
 .2تأشريات الناخبني 

 يعلن رئيس مكتب التصويت النتيجة ويعلقها باحلروف يف قاعة:  املرحلة الثانية    
 .5و ملحقاته للجنة االنتخابية البلدية  4مث يرسل نسخيت احملضر 3التصويت

حبضور مجيع  –باإلحصاء العام لألصوات 6جنة االنتخابية البلدية تقوم اللّ : املرحلة الثالثة   
دون تغيري النتائج املسجلة يف كل مكتب  –رؤساء مكاتب التصويت وكذا املترشحني أو ممثليهم 

وحيرر بذلك حمضرا يف نسختني حبضور املترشحني أو ممثليهم  ،لحقة اتصويت واملستندات امل
  .جنة االنتخابية البلدية كافة أعضاء اللّطرف من ويوقع هذا احملضر 

                                                
هذا اإلطار يعاقب املشرع كل من كان مكلفا يف اقتراع إما بتلقي األوراق املتضمنة أصوات الناخبني أو حبساا أو  يف -1

أنظر، املـادة  . بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة يف احملضر أو يف األوراق أو بتشويهها أو تعمد تالوة اسم غري االسم املسجل
  .ن العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ، املرجع السابق ، املتضمن القانو 97/07من األمر   200

  .، املرجع نفسه 56أنظر ، املادة  -2
  .، املرجع نفسه 56/4أنظر ، املادة  -3
كما تسلم نسخة من حمضر الفرز مصادق على مطابقتها لألصل من قبل رئيس مكتب التصويت إىل املمثـل املؤهـل    -4

ني مقابل توقيع باالستالم وهذا فور حترير احملضر وقبل مغادرة مكتب التصويت، أنظر  قانونا لكل مترشح أو قائمة املترشح
  .، املرجع نفسه  56/5املادة 

  .، املرجع نفسه  58أنظر ، املادة  -5
تتألف اللجنة االنتخابية البلدية من رئيس ،ونائب  رئيس ومساعدين يعينهم الوايل من بني ناخيب البلدية ويستثىن منهم  -6

 .، املرجع نفسه  59، املادة  4املترشحني واملنتمني ألحزام وأوليائهم وأصهارهم إىل الدرجة 
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وترسـل  1جنة االنتخابية البلدية نسخة من حمضر اإلحصاء العام يف مقر البلدية ق اللّتعلّ  
ساعة  48، فتقوم هذه األخرية بإعالن النتائج خالل 2جنة االنتخابية الوالئية النسخة األخرى للّ

  .ابتداء من ساعة اختتام االقتراع 
ء مـن إجـراءات العمليـة    إجرا ق لكل ناخب االحتجاج على عدم مشروعية أيحي  

أمام اجلهة القضائية اإلدارية املختصة يف أجل يومني كاملني يبدأ حساا  من تاريخ  ،االنتخابية
  .إعالن النتائج

الـدعوى   أيام كاملة من تاريخ رفع 5تصدر هذه اهليئة قرارها النهائي يف أجل أقصاه   
أيام كاملة من تاريخ تبليغه  10ذا القرار قابال للطعن بالنقض أمام جملس الدولة خالل ويكون ه

  .3لألطراف املعنية باألمر 
   .توزيع املقاعد -3  

جنة االنتخابية البلدية هي اليت تقوم بتوزيع املقاعد على قوائم ن اللّبالنسبة لالنتخابات البلدية فإّ
أي كل قائمة تتحصل على عدد من املقاعـد وفقـا    ؛4 املترشحني حسب نظام التمثيل النسيب

  :يتم توزيع املقاعد على مرحلتني . 5لنسبة األصوات اليت حتصلت عليها 
   :توزيع املقاعد على القوائم االنتخابية: 1-3  

    ، 6نها ر عمن األصوات املعب % 7يف بادئ األمر يتم إلغاء القوائم اليت مل تتحصل على نسبة   

                                                
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ، املرجع السابق  97/07من األمر  ، 58/5أنظر ، املادة  -1

العدل برتبه مستشار ونائب رئيس ومساعدين اثـنني يعينـهم    تتكون اللّجنة االنتخابية الوالئية، من رئيس يعينه وزير - 2
الوايل من بني ناخيب الوالية ، ما عدا املترشحني واملنتمني إىل أحزام وأوليائهم وأصهارهم إىل غاية الدرجة الثانية ، املـادة  

  .،  املرجع نفسه88
  .، املرجع نفسه  92أنظر، املادة  - 3
  .نفسه ، املرجع  76أنظر، املادة  -4
، وكذلك، عبد احلميد إمساعيل األنصـاري، املرجـع السـابق،        178أنظر ، عبد العزيز شيحا، املرجع السابق، ص  -5

  وكذلك  48ص 
Cf. Jacqué (J.P), op.cit, p 39     

  .سابق ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع ال97/07من األمر رقم  76/2أنظر، املادة  -6
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بتقسـيم   يتم حساب هذا األخري ،1ذ أصواا بعني االعتبار حلساب املعامل االنتخايب وال تؤخ
2ر عنها يف الدائرة االنتخابية على عدد املقاعد عدد األصوات املعب.  

  كل قائمة على  م عدد األصوات اليت حصلت عليهالتوزيع املقاعد على القوائم يقس  
  .3 لت عليها هذه القائمةحتصاوي عدد املقاعد اليت والناتج الصحيح يس ،املعامل االنتخايب

   

                                                
ميكن حساب املعامل االنتخايب على أساس املعامل الوطين الذي يساوي عدد األصوات املعرب عنها يف كافـة التـراب    -1

الوطين على عدد املقاعد املطلوب شغلها على املستوى الوطين أو على أساس املعامل املوحد وهو حمدد مسبقا لكافة التراب 
  : نتخايب الذي حيسب يف كل دائرة  انتخابية وهو الذي تبناه املشرع اجلزائري ، أنظر الوطين أو على أساس املعامل اال

Cf. Jacqué (JP),op,cit , p 4                                                                                 
  .بنظام اإلنتخابات، املرجع السابق ، املتضمن القانون العضوي املتعلق  97/07، من األمر 77أنظر، املادة  -2
نفترض أن هناك أربعة قوائم حزبية هي أ ، ب ، جـ ، د تتنافس للفـوز  : لكي تتضح الصورة أكثر نقدم املثال التايل -3

صوت و القائمـة ب علـى    15000مقعد ، حيث حتصلت القائمة أ على  11مبقاعد يف جملس شعيب بلدي حيوي على 
صوت هـو   30001صوت ، أي مبجموع  6001، أما القائمة د فعلى  7500: على  صوت و القائمة جـ 1500

 .عدد األصوات املعرب عنها 
يقدر بــ  %  7من األصوات ،وهي القائمة ب ألن %  7تلغى أوال القائمة اليت مل تتحصل على : توزع املقاعد كاآليت  

  :ب املعامل االنتخايب الذي يساوي صوت ، مث منر حلسا 1500غري أن القائمة ب حتصلت إال على  2100
  % 7عدد أصوات القائمة اليت مل حتصل على  –عدد األصوات املعرب عنها 

  عدد املقاعد                  
   2591=  1500 – 30001: وحسابيا 

                       11   
ايب والعدد الصحيح املتحصل عليه هو عدد مث نقوم بقسمة عدد األصوات اليت حتصلت عليها كل قائمة على املعامل االنتخ

  :املقاعد اليت فازت ا هذه القائمة فيكون كاآليت 
  . 2045مقاعد ويتبقى من األصوات  5=  15000= القائمة أ 

              2591   
  .صوت 2318: مقعدين ويتبقى ) 2= (   7500= القائمة جـ 

                2591  
  .صوت 819: مقعدين ويتبقى ) 2= ( 6001= القائمة د 

             2591  
 مل يوزعا بعد، فألي قائمة  نعطي هذين املقعدين ؟) 2( نتج عن القسمة بواقي لكل قائمة، وتبقّى لدينا مقعدين 
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  :1 توزيع البقايا:  2-3 
الفائزة مبقاعد أو تلك اليت مل تتحصـل علـى أي    سواء –يتم ترتيب بقايا كل القوائم   

دواليـك  و ،ى باقي هي اليت تتحصل على املقعد، والقائمة اليت متلك أعلحسب األمهية –مقعد 
  .د املتبقية يتم توزيع املقاع حىت

  2.تسمى هذه الطريقة قاعدة الباقي األقوى   
  . 3أما يف حالة تساوي البقايا بني قائمتني أو أكثر فاملقعد يؤول للمترشح األقل سنا   
يف األخري يتم توزيع املقاعد اليت حتصلت عليها كل قائمة علـى مترشـحيها حسـب      

  .4ترتيبهم يف هذه القائمة 
لإلنتخـاب  املشرع منح أمهية كربى  ية لقانون االنتخابات أنّيظهر من الدراسة النظر  
السيما الـس الشـعيب    ،اختيار ممثليه يف خمتلف االس ن املواطن مندميقراطية  متكّكوسيلة 

ل التطبيق الفعلـي  فه ،ات وقواعد صارمة عرب خمتلف مراحلهة ضمانابعد االبلدي وهلذا أحاطه
  ؟حقق هذا اهلدف 5هلذا القانون 

                                                
إنّ هذه . تبقيةتوزع البقايا إما على املستوى الوطين جبمع كل بقايا القوائم احلزبية يف مجيع الدوائر االنتخابية واملقاعد امل -1

وتتم وفق قاعدتني ، قاعدة البـاقي   –الطريقة منتقدة جدا ،كما قد توزع البقايا على املستوى احمللي وهي األكثر استعماال 
األقوى اليت أخذ ا املشرع اجلزائري ،وهذه الطريقة لصاحل األحزاب الصغرية ،أو طريقة املعدل األقـوى وهـي لصـاحل    

                                              .Cf . Jacqué (J.P).op.cit , pp 40-41 ،  أنظر .األحزاب الكبرية
فتتحصل على أحـد  )  2318( أقوى باقي ) جـ ( للقائمة : بالعودة للمثال السابق فإنّ حساب البقايا يتم كاآليت  -2

وهلذا تأخذ املقعد األخري ، فتصبح النتيجـة  )  2045( اليت متلك ثاين أقوى باقي ) أ( وتليها القائمة  –املقعدين املتبقيني 
تتحصـل علـى   ) د(مقاعد ، القائمة ) 3(مقاعد، القائمة جـ تتحصل على) 6( القائمة أ تتحصل على: النهائية كاآليت

  .أما القائمة ب فلم تتحصل على أي مقعد ) 2(مقعدين 
  .عضوي املتعلق بنظام االنتخابات ، املرجع السابق ، املتضمن القانون ال 97/07من األمر  78أنظر ، املادة  -3
  .، املرجع نفسه  79أنظر ، املادة  -4
واالنتخابات احمللية  23/10/1997فعليا مبناسبة االنتخابات احمللية يف 97/07لقد طبق القانون العضوي لالنتخابات  -5

  ). 2007 – 2002( ، اليت نتج عنها االس البلدية املمارسة حاليا 10/10/2002يف 
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   .متثيل غري صادق ملواطين البلدية: االنتخاب : املطلب الثاين   

  
ينتج عنه ، إذ ميقراطية الختيار ممثلي الشعباالنتخاب هو الوسيلة الد أنّ ،مما ال شك فيه

 ر أنّغي. جملس منتخب ميثل املواطنني ويكون مرآة صادقة لكل فئات اتمع مبختلف توجهاا
ة نقائص وثغرات شوهت أظهر عد ،97/071ون العضوي لالنتخابات األمر لقانلالتطبيق الفعلي 

  .على متثيل الس لسكان البلدية رت سلباالقيمة الدميقراطية لالنتخاب وأثّ
) الفرع األول(ة حلسن سري العملية االنتخابية م الضمانات الكافيال يقد 97/07األمر إنّ

ظاهرة االمتنـاع عـن   :س البلدي للسكان من خالل ويزداد هذا التأثري على صحة متثيل ال
)  الفرع الثـاين ( التصويت اليت ال جتد االهتمام الكايف لدراسة أسباا والتقليل من أخطارها 

باإلضافة لعيوب نظام التمثيل النسيب اليت تنعكس سلبا على الس الشعيب البلدي من حيـث  
  ) . الفرع الثالث( متثيله و استقراره 

  
   .ضمانات غري كافية لرتاهة االنتخاب: رع األول الف  
    
عن تقدمي الضـمانات الكافيـة    97/07لقد عجز القانون العضوي لالنتخابات األمر   
وهلذا تعالت األصوات بعد االنتخابات احمللية لــ   ،ة حلماية شفافية ونزاهة االنتخابواألكيد

  .2ن لسد ثغراته تطالب بتعديل هذا القانو –يف الوسط السياسي  – 2002
الذي أدخـل بعـض    04/013استجابة لذلك مت تعديل هذا القانون بالقانون العضوي   

  رة سلبا على عملية االنتخاب جتب اإلشارة ه تظل بعض النقائص املؤثّر أنغي. 4اإلصالحات 
                                                

 .املرجع السابق 1
2- Cf.Bouhara (Abd) :« un dispositif électoral démocratique :la vie du renouveau 

national »,in le Quotidien d’Oran, du 11/1/2003 au 15/1/2003 .                                    
 .املرجع السابق- 3
 يصوت فيها اجليش الوطين وأسالك األمن ، إعطاء دور أكثـر للمترشـحني وممثلـيهم يف    إلغاء املكاتب اخلاصة اليت -4

  .االنتخاب وأهم تعديل هو تفعيل دور القضاء حلماية مبدأ املشروعية وتدعيم مبدأ الفصل بني السلطات
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  .1إليها 
ت الـيت  يعترب من بني أهم الضـمانا  ،2ز اإلدارة وحيادها املكفول دستوريا عدم حتي إنّ  

وسيلة يف يد احلزب احلاكم أو االئـتالف   اإلدارة تعد ألنّ ؛النتخاباتاقانون رها وفّجيب أن ي
) اإلدارة(ذي ميكنه أن يسخرها لصاحله يف االنتخابات وخاصة إذا كانت هذه األخرية احلزيب الّ

لالنتخابـات  كما هو احلال يف القانون العضوي .3تتدخل يف كافة إجراءات العملية االنتخابية 
حيث سبق وأن رأينا كيف تتدخل اإلدارة ممثلة يف وزير الداخلية أو الـوايل يف   ،97/074األمر 

ئم إىل االنتهاء بإعالن النتـائج  من بدء التسجيل وإعداد القوا ،كافة إجراءات العملية االنتخابية
  .مرورا بفتح الترشح واحلملة االنتخابية ، التصويت فالفرز 

مـن القـانون    الثالثـة ملشرع اجلزائري على حياد اإلدارة من خالل املادة رغم تأكيد ا  
عامة  الثالثة، جاءت صياغة املادة ، فمن جهةضمانا شكليا  ه يظلّأن إالّ ،5العضوي لالنتخابات 
ومـدى  بل تركت األمر لضمري هؤالء  ،مسئولو اإلدارة وأعواا باحليادومل حتدد كيف يلتزم 

، يصعب كفالة احلياد بسبب اجلهـاز اإلداري يف  ومن جهة أخرى .ذه املادةالتزامهم بتطبيق ه
  .حد ذاته 
مكانة رئيسـية يف   –وال تزال حلد اليوم  –اإلدارة اجلزائرية احتلت منذ االستقالل  إنّ  

 عـرب  قدرا على التغلغل اتمع ، بسبب سيطرا على كل امليادين االجتماعية واالقتصادية و
  .6ا تتميز به من قوة تستمدها من دميومتها واستمراريتها رغم األزمات ملالوطين  كافة التراب

                                                
ر عليه التطبيق الفعلي للقانون إن تقييمنا لالنتخاب كوسيلة دميقراطية إلنشاء الس الشعيب البلدي سيعتمد على ما أسف -1

املعدل واملـتمم   04/01أما القانون  2002و  1997يف االنتخابات احمللية لسنيت  97/07العضوي لالنتخابات األمر 
  . 2004أفريل  8فلم يوضع بعد يف حمك التطبيق باستثناء االنتخابات الرئاسية لـ  97/07لألمر 

  .املرجع السابق ،  1996من دستور  23أنظر ، املادة  -2
3- Cf. Démocratie questions et réponses ,op .cit ,pp 55-56                                           

  .املرجع السابق ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات  -4
  .املرجع نفسه  -5
 تواجه الدولة وأحسن مثال على ذلك، املرحلة االنتقاليـة  بالعكس فقد أستعمل اجلهاز اإلداري للتصدي لألزمات اليت -6

 .، أين لعبت اإلدارة دورا أساسيا الستمرارية وجود الدولة رغم ايار مؤسساا املركزية 1995 – 1992بني سنيت 
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أعلى هرم السلطة مـن  عالقة اإلدارة بالسلطة التنفيذية وطيدة حلد االندماج يف  كما أنّ  
وأبعد من ذلك قد  ،لتنفيذ قرارااوهلذا تبقى اإلدارة أهم وسيلة يف يد السلطة  ،خالل احلكومة

  .1داة حلسم نتيجة االنتخاب لصاحل احلزب احلاكم تستعمل كأ
خاصـة املراكـز احلساسـة     ،األحزاب السياسية جاهدة الستثمار اإلدارة هلذا، تسعى  

  .2واالستراتيجية فيها من طرف أشخاص هلم االنتماء احلزيب نفسه 
  خابية أحسن ضمان حلياد اإلدارة هو إبعادها عن العملية االنت نرى أنّ ،على ضوء ما قيل  
االنتخـاب   ألنّ-بل يستحيل تطبيقه عمليا-، يصعب هذا احلل يبقى جمرد تصور نظري غري أنّ
ال ميكـن أن  ادية ضخمة عرب كافة التراب الـوطين  ة مراحل تتطلب وسائل بشرية وممير بعد

نها غري اجلهاز اإلداري يؤم.  
بية مستقلة يصادق علـى  لكن ميكن التقليل من تأثري اإلدارة عن طريق إنشاء جلنة انتخا  

واإلشراف  تقوم هذه األخرية مبراقبة العملية االنتخابية .ينها كل األحزاب والقوى السياسيةتكو
  .وصوال لالنتخاب يف حد ذاته  ،الناخب وتنظيم احلملة االنتخابيةمن بدء تسليم بطاقة  عليها

بل جيـب أن حيـيط   حياد اإلدارة وحده ال يكفي لتحقيق انتخابات شفافة ونزيهة  إنّ  
تبين املشـرع   ر أنّغي .ات حتول دون حدوث أي عملية تزويرالقانون العملية االنتخابية بضمان

ة جتاوزات وقوع عدمعه حيتمل لة وإمكانية تقدمي ساعات االقتراع اجلزائري نظام املكاتب املتنق
  .ات لتزوير نتائج االنتخاب قد تصل الستعمال هذه االستثناء

ف املكتـب  لم يعرف ؛رغم خطورا -كما جيب-نظام املكاتب املتنقلة ملشرع مل ينظم ا  
القانون ه من خالل بعض املواد املتفرقة يف أن إالّ .جوء هلذا االستثناءاملتنقل ومل حيدد أسباب اللّ

علـى القاعـدة    استثنائي يـرد  ، نستنتج أنّ املكاتب املتنقلة هي إجراء3العضوي لالنتخابات 
  .اليت مبوجبها يتم التصويت داخل مكاتب ثابتة تنشأ يف كل دائرة انتخابيةاألصلية و

                                                
Cf.Essaid (T) : « Les mutations de l’administration, le regard de la science-1 
politique », in Revue IDARA, Ecole Nationale D’administration, volume 12, N 23, 
2002, p 120. 
Idem ,P123.                                                                                                                -2 

  
من القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابـات، املرجـع   ، املتض 97/07من األمر  53،  46،  31أنظر ، املواد  -3

 .السابق 
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بل تستعمل لتصـويت السـكان    ،تنقلة هي مكاتب ليس هلا مقر حمدداملكاتب امل ،إذن  
فيهـا إنشـاء   أو أي منطقة أخرى يف التراب الوطين يتعـذر   ،الرحل، أو سكان جنوب البالد

  .عف الكثافة السكانية بسبب شساعة املساحة وضمكاتب ثابتة، 
لقـانون  أنه حسب ا إالّ ،ن ميلك صالحية إنشاء هذه املكاتبم ،املشرع  حيددكما مل  

ومـا دام  : ء مكاتب ومراكز التصويت الثابتةالوايل هو املختص بإنشاف 1العضوي لالنتخابات 
ـ  ،نقلةتص أيضا بإنشاء املكاتب املتالوايل هو املخ فإنّ ،قلمن ميلك األكثر ميلك األ د وما يؤكّ

حيث منحت للوايل إمكانية تسخري عناصر مصاحل األمن ملسـاعدة أعضـاء    46/1ذلك املادة 
  .2مكاتب التصويت املتنقلة يف عملهم 

فيه عدد الناخبني والظروف احملليـة للواليـة   يتحكم إذا كان إنشاء املكاتب العادية و  
  .3كاملة للوايل إلنشاء هذه املكاتب السلطة التقديرية  النسبة للمكاتب املتنقلة تظلّبف

  املشرع على محاية هذه الصناديق يف حالة جتاوز عملية االقتراع يوما واحـدا   كما نص 
  وترك أمر  ،ذه الصناديق والوثائق االنتخابيةأو يف حالة تعذر االلتحاق باألماكن املقررة إليواء ه

خذ كل التدابري الالزمة ويسـخر  الذي يت ،ة للسلطة التقديرية لرئيس املكتبتأمني هذه احلماي
  .انة لصناديق االنتخاب ماكن املرضية لتوفري األمن واحلصاأل

احلرص خيتلف من شخص آلخـر   إنّ ،ان غري كاف فعال حلماية الصناديقهذا الضم إنّ  
ره اآلخر ال مباالة والعكسفما يراه هذا حرصا يقد.   

بري وإجراءات حلماية هذه الصناديق وحددها من األفضل لو نص املشرع على تدا ،هلذا  
  .بدقة ووضوح 

                                                
  .، املرجع السابق 97/07األمر -1
  .املرجع نفسه  -2
بأنّ عدد   16/3/2004يف لقاء صحفي بثه التلفزيون اجلزائري يوم " أمحد أوحيي " لقد صرح رئيس احلكومة السيد  -3

 . 2002سبة االنتخابات احمللية لسنة صندوق مبنا 428املكاتب املتنقلة قد خفض إىل 
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ساعة أو  72واملتعلق بتقدمي ساعات افتتاح االقتراع بـ  أما فيما خيص االستثناء الثاين،  
املشرع يسعى من خالل هذا اإلجراء إىل تسهيل عملية التصويت  فمن الواضح أنّ ساعة، 120

كبعد مكاتب ظروف حتول دون ذلك  صة يف ظلّوخا. ناخبني وتشجيعهم على ممارسة حقهملل
ه يؤخذ على املشرع عدم إيراده القيود الالزمة لتجنـب أي  أن غيرالتصويت وتشتت السكان، 

فقد ترك السلطة التقديرية لإلدارة ممثلـة يف الـوايل   . جتاوزات حمتملة قد متس برتاهة االنتخاب
دون أن يقيـدهم   ،ناءات السابقة حسب احلالةاالستث لتقرير ووزير الداخلية و وزير اخلارجية ،

، بأسباب واضحة الختاذ هذه االستثناءات أو حيدد هلم املناطق اليت ختضع هلذا االستثناء بدقـة 
   .ه من الصعب ضمان حياد اإلدارةسيما وأنال

حيث يسمح للهيئـة الناخبـة    ،من املهم أيضا أن تتم العملية االنتخابية يف شفافية تامة  
الواقـع   ر أنّغي ،1ه القانون العضوي لالنتخابات وهذا ما أقر .ة كل إجراءات التصويتمبتابع

قاعدة الفرز العلين اليت نص عليها القـانون ال  ، ألنّ العملي جعل هذا الضمان حربا على ورق
  .يؤخذ ا عمليا 

لك فقد أحسن ضمان لتطبيق القانون هو احترام مبدأ املشروعية وجتسيدا لذ لّوأخريا يظ  
  مبناسبة املنازعات اليت 2جوء للقضاء اإلداري منح املشرع لكل من الناخب واملترشح حق اللّ

  ،رفض املترشحني 3تنشأ عن مراجعة القوائم االنتخابية ،حتديد أعضاء مكاتب ومراكز التصويت 
الترشح فيما خيص املنازعات الناشئة عن رفض  ،ه يعاب على املشرعأن إالّ .4وعملية التصويت 

  .مقدرة بيومني يرفع خالهلما املترشح املرفوض طعنه للقضاء  حتديده ملدة طعن قصرية

                                                
  .، املرجع السابق  97/07األمر  - 1
حييل هذه املنازعات على  04/01قبل تعديله بالقانون العضوي  97/07لقد كان القانون العضوي لالنتخابات األمر  -2

يم القانون العام واليت تسـتلزم قضـاة   القضاء العادي، فتعرض هذا القانون لالنتقاد، ألنّ املنازعات االنتخابية هي من صم
  .متخصصني يف القانون اإلداري حبكم املمارسة على األقل

من اجليد أنّ التعديل قد فتح اال للطعن يف قرار الوايل احملدد لقوائم أعضاء مكاتب ومراكـز التصـويت، إنّ هـذه     -3
  . اإلضافة حتسب لصاحل شفافية ونزاهة االنتخاب

من اختصاص اللّجنة االنتخابية الوالئيـة   –على خالف املنازعات األخرى  –ازعات املتعلقة بالتصويت لقد كانت املن -4
املتضمن للقانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات أحـال هـذه    97/07املعدل و املتمم لألمر  04/01غري أنّ القانون 

كما  أنه .، إذ غلق الباب أمام االنتقادات الشديدة املوجهة له املنازعات على اجلهة القضائية اإلدارية املختصة ،وحسنا فعل 
  .ذا التعديل يكون قد وحد كل املنازعات سواء تلك املتصلة باألعمال التحضريية لالنتخاب أو عملية التصويت 
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ة غري مناسبة وال تكفي املترشح لتحضري حججه ورفع طعنه حلماية حقه يف هذه املد إنّ  
ة ألكثر من يومني لتمكني املترشح من ممارسـة حقـه يف   الترشح وهلذا من املهم متديد هذه املد

  .فعال  الطعن
إقراره لعدم قابلية قرار احملكمة اإلدارية للطعن بأي شكل من أشكال  ،كما يؤخذ عليه  

فدرجة  ،ترشح من احلقوق األساسية للمواطنحق ال وخاصة أنّ الطعن مبا فيها الطعن بالنقض،
واحدة للتقاضي باإلضافة لغلق الباب أمام أي طريق من طرق الطعن ال يكفي حلماية هذا احلق 

كمة اإلدارية أمـام  من األفضل أن يفتح املشرع اال للطعن بالنقض يف قرار احمل لذا. ما جيبك
  .جملس الدولة

    
   .تأثري ظاهرة االمتناع عن التصويت على متثيل الس الشعيب البلدي: الفرع الثاين   

  
  ة ممارسة والذي يقصد به رفض نسبة معينة من اهليئة الناخب –االمتناع عن التصويت  إنّ  

ه كلما زادت نسبة االمتناع ألن ؛2مؤشر مهم لتقييم املسار الدميقراطي  -1حقها يف االنتخاب 
  فتصبح  ،والتمثيل احلقيقي للهيئة الناخبةعن التصويت كلما قلت القيمة الدميقراطية لالنتخاب 

عكس كلما قلت نسـبة  ، وال3على أقلية الناخبني رة إالّمعب –يف هذه احلالة  –االس املنتخبة 
كلما ارتفعت القيمة الدميقراطية للمجالس اليت تصبح ممثلة فعال للهيئة  ،االمتناع عن التصويت

  .الناخبة 

                                                
  : ذلك حتسب نسبة االمتناع عن التصويت بطرح عدد الناخبني املصوتني من عدد الناخبني املسجلني ،أنظر  يف -1

Cf.Baguenard(J) « la démocratie une utopie courtisée », ellipses, Paris, 1999,     
p75.  

تعد املشاركة معيارا حقيقيا لقياس مدى دميقراطية نظام احلكم ،حيث يعبر عن الواجهة احلقيقية لذلك النظام ومدى (  -2
دراسة مقارنة حتليلية وتأصـيلية  : الشورى والدميقراطية النيابية :" داود الباز ) تناغمه أو تنافره مع املثل األعلى للدميقراطية 

  . 27، ص  1998 - 1997، دار النهضة العربية، القاهرة، "مقارنة بالشريعة اإلسالمية ) الربملان ( جلوهر النظام النيايب 
  
  
ب إذا وصلت نسبة االمتناع عن التصويت فيه للحفاظ على مصداقية االنتخاب، تقوم بعض دول العامل بإلغاء االنتخا -3

                                       .Cf .Bouhara ( Abd ) op.cit , le 11/1/2003 , p7  أنظر  إىل حد معني،
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اليت تتضح أكثر من خالل  ،1من هذه الظاهرة  اجلزائر كغريها من دول العامل تعاين إنّ  
احمللية والوطنية من سـنة  ابات متناع عن التصويت يف االنتخن نسبة االيبي الّذي ،1اجلدول رقم

    . 2002إىل غاية  1995

  
                                 نسبة االمتناع عن التصويت ونسبة املشاركة يف كل من االنتخابات احمللية والوطنية :  1اجلدول رقم 

  . 2002و  1995بني سنيت 
  

  
                                                

يف الواليـات املتحـدة   %  51ووصـلت إىل غايـة   %  25.74لقد بلغت نسبة االمتناع عن التصويت يف فرنسا  -1
                                   . Cf . Baguenard ( J ) : op . cit , p 76، أنظر ،  1996األمريكية  سنة 

  .72، يتعلق بنتائج انتخاب رئيس اجلمهورية، ج ر ج ج، عدد 1995/ 23/11إعالن الس الدستوري، املؤرخ يف  -2
   .76لتعديل الدستور، ج ر ج ج ، عدد  1996نوفمرب 28 ، يتعلق بنتائج استفتاء 1/12/1996إعالن الس الدستوري، املؤرخ يف  -3
  . 40عدد  يتعلق بانتخاب الس الشعيب الوطين، ج ر ج ج، ،9/6/1997املؤرخ يف  97/1رقم  إعالن الس الدستوري، -4
  . 1997/  10/  25و 24،لتاريخ "  le matin" جريدة  -5
، ج ر ج ج ق بنتائج انتخاب رئـيس اجلمهوريـة   ، املتعل20/4/1999ملؤرخ يف ، ا99/ د.م.إ/ 01، رقم إعالن الس الدستوري -6

  . 29عدد
، ج ر ج ج  1999مترب سب 16، املتعلق بنتائج استفتاء يوم 19/9/1999، املؤرخ يف 99/د.م.إ/02، رقم إعالن الس الدستوري -7

  .66ج  عدد 
، ج ر ج ج تخاب أعضاء الس الشعيب الوطين، يتعلق بنتائج ان2002نيو يو 3، املؤرخ يف 02/د.م.إ/01، رقم إعالن الس الدستوري -8

  . 43ج عدد 
  12/10/20، لتاريخ  Liberté: جريدة  -9

نسبة املشاركة يف  عن التصويتنسبة االمتناع  تاريخ االنتخاب  نوع االستشارة االنتخابية
 التصويت

 % 75.68 % 24.32 16/11/1995 2" اليمني زروال "انتخاب رئيس اجلمهورية السيد 
 % 79.78 % 20.22 28/11/1996 19893االستفتاء حول تعديل دستور 

 %65.60 % 34.4 1997/ 6/ 6 4انتخاب أعضاء الس الشعيب الوطين
 5لدية والوالئية انتخاب أعضاء االس الب

23/10/1997 
  % 32.04: البلدية 
 %37.27: الوالية 

67.96 %  
62.73 % 

 %60.91 % 39.09 15/4/1999 6"عبد العزيز بوتفليقة : "انتخاب رئيس اجلمهورية السيد 
 % 85.03 % 14.97 16/9/1999 7ستفتاء حول مشروع الوئام املديناال

 % 46.17 % 53.83 30/5/2002 8انتخاب أعضاء الس الشعيب الوطين
 10/ 10 9انتخاب أعضاء االس البلدية والوالئية 

/2002 
49.89 % 50.11% 
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ولكنها عموما . من املالحظ أنّ نسبة االمتناع عن التصويت تتغري من انتخاب آلخر
 وهي أقل نسبة، % 14.97وتتراوح بني ، % 34إذ يصل متوسط نسبة االمتناع إىل  ،مرتفعة
وهي أعلى نسبة عرفتها ، % 53.83، و 1999لة يف االستفتاء حول الوئام املدين سنة مسج
 ويرجع سبب ارتفاع نسبة املشاركة يف استفتاء .2002 الس الشعيب الوطين سنة اتانتخاب

الناخبة بأنّ والقتناع أغلبية اهليئة  1إىل احلملة االنتخابية الضخمة اليت رصدت له  ،لوئام املدينا
  .املفقودين ألكثر من عشرية كاملةاملشروع هو أحسن وسيلة السترجاع األمن واالستقرار  هذا

أما بالنسبة لالرتفاع اخلطري لنسبة االمتناع عن التصويت يف انتخاب أعضاء الس        
الشعيب الوطين فريجع سببه لألوضاع اليت أجري فيها االنتخاب، حيث قاطعت بعض األحزاب 

 أحداث عنف و احتجاجات ) وجباية والييت تيزي وزو (منطقة القبائل  كما عرفت. اتاالنتخاب
 بلغت إىل حد رفض االنتخاب وقد عم هذا االستياء كامل التراب الوطين وخاصة الواليات

  .2وجتسد عن طريق االمتناع عن التصويت  الكربى
االسـتفتاءات  نسبة االمتناع عـن التصـويت يف    أنّ ،أيضا من اجلدول من املالحظ  

و  1995يف انتخاب رئيس اجلمهوريـة لسـنيت   %  39.09 ،%  24.32(واالنتخابات الرئاسية 
 1996يف االستفتاء حول تعديل الدسـتور سـنة   %  14.97 ،%  20.22 و على التوايل 1999

 االنتخابـات التشـريعية   ، أقل من نسبة االمتناع يف) 1999سنة واالستفتاء حول الوئام املدين
 2002و  1997يف انتخاب أعضاء الس الشعيب الوطين لسنيت %  53.83و %  34.4(  ليةواحمل

على  2002و  1997يف االنتخابات احمللية  لسنيت %  49.89و %  37.27،  32.04على التوايل  

                                                
صاحب هذا املشروع بزيارة كل واليات الوطن لشرح " عبد العزيز بوتفليقة " لقد قام رئيس اجلمهورية السيد ، -1

   .جتمهرات شعبية ضخمةمضمون هذا القانون، أهدافه وأبعاده من خالل 
2 - Cf . Bouhara ( Abd ) , op.cit                                                                                      
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ويعود السبب يف ذلك الهتمام املواطنني بالشؤون الوطنية أكثر من الشؤون احملليـة  . )التوايل 
   .لوضوح االنتخابات الرئاسية واالستفتاءاتوكذلك 
عكس االنتخابات  –االنتخابات الرئاسية بني عدد قليل من املترشحني يتم التنافس يف   

 جيعـل ملترشحني من قبل اهليئة الناخبـة و دة باما يسمح باملعرفة اجليوهو  –التشريعية و احمللية 
يدور االستفتاء حول موضوع كما . حني واضحةوبرامج املترش ،احلملة االنتخابية مؤثرة وفعالة

  االختيار بني كلمـيت   واحد يتم شرحه بالتفصيل وطريقة التصويت سهلة فما على الناخب إالّ
  ."ال " أو " نعم " 

    2002نسبة االمتناع عن التصويت يف االنتخابات احملليـة لسـنة    الحظ أنّكما ي  
ويرجـع  ) %  32.04(  1997خابات احمللية لسنة أعلى من تلك املسجلة يف االنت) % 49.89(

فيها االنتخاب وهي نفسها اليت سادت  تفاع اخلطري إىل الظروف اليت أجريالسبب يف هذا االر
  .1أثناء االنتخابات التشريعية 

مـن مل يسـجلوا    2002و إذا أضفنا لنسبة االمتناع عن التصويت يف االنتخابات البلدية لسنة 
 1أي  % 50فإن النسبة ترتفع إىل  2البلدية رغم توفر شروط االنتخاب فيهم  أنفسهم يف القوائم

وهو ما يدعو للتساؤل عن مدى متثيل هذه اـالس ملـواطين    ،من الناخبني مل يصوت 2من 
  .البلدية ؟
ؤثر سلبا على متثيـل اـالس   تفاع نسبة االمتناع يف االنتخاب يار مما ال شك فيه أنّ  
، ومن هنا تعترب هذه االس غري وتواأقلية الناخبني الذين ص ه األخرية ال متثل إالّهذ ألنّ؛ البلدية

  .ممثلة حقيقة لكل مواطين البلدية 

                                                
دعت بعض األحزاب السياسية ملقاطعة االنتخاب وأعمال العنف يف منطقة القبائل، اليت أسفرت عن رفض سكان هذه  -1

  : اجلريدة اليومية على رأسها والييت تيزي وزو و جباية املشاركة يف االنتخاب ، أنظراملناطق و
Cf.LIBERTE :du 12/10/2002.                                                                                       

م أنّ التسجيل يف القـوائم االنتخابيـة ملـزم يف    خاصة مع عدم توفر سياسية فعالة تلزم الناخبني بتسجيل أنفسهم رغ -2
  .اجلزائر إالّ أنه ال يقابله جزاء عند اإلخالل به
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نسـبة   ،ألنّالس البلدية يف التـراب الـوطين  هذا احلكم ال ينطبق على كل ا غري أنّ  
  وتنخفض يف أخرى حىت قد ترتفع يف بلديات ما  .ن التصويت تتغري من بلدية ألخرىاالمتناع ع

  .1داخل الوالية نفسها 
  ه هناك فإن ،ترتبط باستشارات انتخابية حمددة واليت –سالفة الذكر  –إضافة لألسباب   

 :2أسباب عامة لظاهرة االمتناع عن التصويت نلخصها فيما يلي 
 قد يكون االمتناع عن التصويت تعبريا عن احتجاج ورفض الناخبني لوضعية يروا غري .1

 .عيةمشروعة أو غري شر

، الذين فقدوا كل ثقة يف فائدة ماعية وخاصة لفئة البطالنيعدم استقرار الوضعية االجت .2
 .ة ياة املدنياحلالوظيفة االجتماعية والسياسية واملشاركة يف 

فيترتب عليه إعادة نظر النـاخبني يف   ،ني الناخبني واملنتخبني احمللينيصعوبة االتصال ب .3
 .رسة حقهم يف االنتخابى فائدة ممامد

طري وعجز هذه األخرية على حتقيق تـأ  ،قدمها األحزابامج السياسية اليت تغموض الرب .4
 .سياسي  حقيقي للهيئة الناخبة

5. ر بلديتهمجهل نسبة كبرية من سكان البلدية للقوانني اليت تسي. 

نقاص وإ  طننيمسامهة الظروف احلديثة وخاصة سهولة النقل يف التقليل من استقرار املوا.6
 .مما يؤدي لعدم االهتمام بالشؤون احمللية  ،الروح التضامنية يف البلدية

                                                
، %  15.9بلدية شـطاييب  : نسب االمتناع اآلتية  2002سجلت بلديات والية عنابة يف االنتخابات احمللية لـسنة   -1

،بلدية % 29.63 ، بلدية التريعات%  28.77ية الشرفة ، بلد % 27.23، بلدية سرايدي %  20.75بلدية عني الباردة 
، بلديـة واد  %  39.64، بلدية سيدي عمار %  35.68، بلدية العلمة %  33.13، بلدية برحال  % 31.20احلجار 
مديرية التنظيم والشؤون العامـة لواليـة   : ، املصدر %  53، وبلدية عنابة %  40.52، بلدية البوين %  39.70العنب 

، والية  2002أكتوبر  10تقرير حول سري ، تنظيم وإجراء اقتراع انتخاب االس الشعبية البلدية والوالئية ليوم . ة  عناب
  غري منشور  ،2002عنابة، أكتوبر 

  :وكذلك  135أنظر ، ظريف بطرس، املرجع السابق، ص  -2
Cf. Avis et rapport du conseil économique et sociale, «La décentralisation et le 

citoyen », Rapport présenté par BRUNET – L’ECHENAULT (C), éditions journaux 

officiels,Journal officiel,France, n° 6, 2000,PP I 31-I32 . 
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املشـرع اجلزائـري مل    فإنّ ،رة على القيمة التمثيلية للمجالسرغم خطورة هذه الظاه  
  .هلاأسباا وإجياد حلول  الالزم مبناقشة االهتماميعطها 

فيعاقـب   ؛عل حق االنتخاب إجباريبعض الدول القضاء على هذه الظاهرة جبحاولت   
االنتخاب واجـب   أن1ّترى هذه البلدان  .كل متخلف عن االنتخابات دون عذر بغرامة مالية

لكي يتميزوا عن  ض من خالل أوراق االنتخابمتنعني أن يعربوا عن آرائهم بالرفمدين وعلى امل
  .2املتوفني والغائبني والالمبالني 

يتعارض مـع مبـدأ حريـة     ،ه من جهةألن ؛ه غري مناسبأن هذا احلل إالّرغم صرامة   
قد يدفع باملواطنني لالنتخاب بطريقة ال مبالية وشـكلية ـرد    ،ومن جهة أخرى .االنتخاب

  .التخلص من العقاب وليس بنية املشاركة احلقيقية و التعبري الفعلي عن رأيهم يف اختيار ممثليهم 
ع عن التصويت  يف تشجيع وحتفيـز النـاخبني    يكمن احلل للقضاء على ظاهرة االمتنا  

واليت نذكر بعضها كما  ،بإجياد احللول املناسبة ألسباب هذه الظاهرة ،للمشاركة يف االنتخابات
  :يلي 

  .، العدالة واالستقرار يف اتمعتوفري حد أدىن من األمن .1

ني بكل مصداقية عن طريق عمل املنتخب ني الناخبني واملنتخبني احمللينيحتسني العالقة ب .2
وحلها بالتضامن  وتشجيعهم للمبادرات احلسنة للناخبني ومناقشتهم حول مشاكلهم

 .ومساعدة البلدية

املواطنني يف إجراء محالت حتسيسية حول أمهية االنتخاب كوسيلة دميقراطية ملشاركة  .3
 .بناء مؤسسات الدولة

قيمة  صوت الناخب ذاات األكيدة النتخابات حرة ونزيهة، يكون فيها توفري الضمان .4
 .الناخبة جبدوى اإلدالء بأصوام مما يقنع اهليئة. ة يف نتائج االنتخاباتمؤثر

                                                
  .نذكر من بني هذه البلدان ،أستراليا ، بلجيكا ، أثينا ، فرتويال  -1

Baguenard (J) ,op , p 75                                                                          Cf.  
2- Cf. La démocratie questions et réponses, op.cit, pp 45-46.                                    
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مج السياسية والتعريف يكون الغرض منها توضيح الربا ،إجراء محالت انتخابية هادفة .5
 .البتعاد عن الدمياغوجية والتضليلمع ا ،باملترشحني

وأمهية املشـاركة  ملواطنة يف ذهن األطفال يف ترسيخ مبادئ اعلى املدرسة أن تساهم  .6
خمصص هلذه 1مؤسسات الدولة من خالل مقياس تسري مهم كيف علّيف بناء الدولة، وت

 .2املواضيع  وأعمال تطبيقية كانتخاب رئيس القسم أو ممثل التالميذ 

، فعلى األولياء تربية أطفاهلم ائلة دورها كأول خلية يف اتمعكما جيب أن تلعب الع .7
 .ة واملشاركة يف احلياة املدنيةعلى مبادئ املواطن

  
   تأثري نظام التمثيل النسيب على متثيل الس الشعيب البلدي: الفرع الثالث   

  .واستقراره                               
  

أمهها النظـام السياسـي للدولـة     .ة اعتباراتن  لعدمعي3اختيار نظام انتخايب  خيضع  
سواء نظام األغلبية أو نظام  –فكال النظامني  ،د الوصول إليه من خالل هذا النظامواهلدف املرا

ؤثر كل نظام على اختيار املمثلني، حتديد نتيجة االنتخاب إذ ي ،ليسا حياديني –التمثيل النسيب 
  .4وطبيعة وعدد األحزاب السياسية 

                                                
ها يف الثانويات وتقدميها  كامتحـان  قدم وزير التعليم الفرنسي توصية لالهتمام أكثر مبادة التربية املدنية فاقترح تدريس  -1

  :يف البكالوريا ، أنظر 
Cf. Avis et rapport du conseil économique et sociale,op.cit , p I 34.                              

قسام العليا ، بل جيب أن تدرس يف األ. تدرس مادة التربية املدنية يف اجلزائر يف أقسام االبتدائي فقط ، وهذا غري كاف - 2
وملا ال على شكل دورات تكوينية جمانية ، يقوم ا أساتذة من كلية احلقوق أو العلوم السياسية لصاحل كل املواطنني الذين 

  .يتوفر فيهم مستوى معني من التعليم 
م املترشحني ، وهو ال هو األسلوب املتبع حلساب نتائج االنتخاب وتوزيع املقاعد على قوائ: املقصود بالنظام االنتخايب  -3

خيرج عن نظامني اثنني، نظام األغلبية ونظام التمثيل النسيب ، وهناك من يضيف هلما النظام املختلط ،وهو نظام وسط بـني  
  .Cf.Jacqué (p), op.cit, pp 36 – 43                                                  النظامني السابقني ، أنظر

املؤلفني من يدخل ضمن مصطلح النظم االنتخابية ، االنتخاب املباشر وغري املباشر ، االنتخاب الفردي  كما أن هناك من 
  .                                                   165واالنتخاب بالقائمة ، أنظر ، عبد العزيز شيحا ، املرجع السابق ، ص 

4   -                                                                             Cf.Jacqué (p),op.cit,pp 44 – 45.   
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ي يف القـانون العضـوي   ذي أخذ به املشرع اجلزائرالّ –إذا كان نظام التمثيل النسيب   
فهذا  ،ينتج عنه من متثيل متنوع للمجتمعملا  ،ميتاز بعدالته وإنصافه – 97/07األمر لالنتخابات

  . ال ينفي عيوبه اليت تؤثر سلبا على الس من حيث متثيله واستقراره 
    
   .ال ميثل نظام التمثيل النسيب كل االجتاهات السياسية يف الس الشعيب البلدي –أ   
  نظريقة ز نظام التمثيل النسيب بقدرته على إنشاء جملس منتخب يكون مرآة صـاد ا يتمي

ويأخذ بعني االعتبار كل األقليات السياسية والفئات االجتماعية  ،لكافة شرائح اتمع املتنوعة
  :الواقع يظهر خالف ذلك  غري أنّ

 ، ألن1ّاملنتخب يظل نسيب  يف الس -و خاصة الصغرية منها -متثيل كل األحزاب إنّ  
على األقل من األصوات املعرب عنها يف االنتخـاب   % 7القانون يشترط حصول األحزاب على 

، أما تلك اليت مل تتمكن من احلصول على هـذه  2لكي تؤخذ بعني االعتبار يف توزيع املقاعد 
  .النسبة فلن يكون هلا متثيل على مستوى الس املنتخب 

كل ل أن ميثل الس الشعيب البلدي كل االجتاهات وخاصة يف ظل املشايستحي ،من هنا  
  .اليت تعانيها األحزاب

مل تتمكن من التغلغل يف اتمع وخلـق قواعـد   األحزاب يف اجلزائر حديثة النشأة  إنّ  
فبعد فترة طويلة ساد فيها منطـق احلـزب    ،ثقافة حزبية حقيقية ال متلكها كما أن .شعبية قوية

   وفعال نشأت أحزاب  .ياسيةساال إلمكانية إنشاء أحزاب  3 1989فتح دستور  ،دالواح
                                                                                                                                              

                                                              
1- Cf .Muller –Quoy (I):« le droit des assemblées locales », L.G.D.J, Paris, 2001.p 

17  
فيما يتعلق بانتخاب الس الشـعيب  %  5القانون العضوي لالنتخابات هذه النسبة بـ لقد حدد املشرع اجلزائري يف  -2

  ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق  97/07من األمر  120و  76الوطين  أنظر املادتني 
  .، املرجع السابق  1989، دستور  40أنظر ، املادة  -3
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  .أغلبها يعاين من عدم االستقرار وكثرة االنقسامات   1كثرية 
جتماعية واالقتصادية تطبيق نظام التمثيل النسيب  عن متثيل متنوع لكل الفئات االيسفر 

أي تقوم فئة أو فئات اجتماعية أو مهنيـة  ؛ ي، ولكن دون تناسب مع حجمها احلقيقيف البلدية
  .سوى نسبة ضئيلة من سكان البلدية –يف الغالب  –بالسيطرة على الس  مع أا ال متثل 

 تتضح لنا هذه الفكرة بصورة أفضل من خالل اجلداول التالية، واليت تتعلـق بتحليـل  
لكل من واليـيت عنابـة    2002ية لـ أعضاء االس الشعبية البلدية الناجتة عن االنتخابات احملل

  .وسوق أهراس
   .حسب املهن : 02اجلدول رقم             

  
  .3سوق أهراس والية و2مديرية الشؤون العامة والتنظيم لوالية عنابة : املصدر   

                                                
 15منه والـيت تشـترط    14،من خالل املادة  89/11م القانون العضوي لألحزاب واجلمعيات السياسية لقد ساه( -1

، املتضمن القانون العضوي لألحزاب واجلمعيـات السياسـية ،    97/09توقيعا العتماد احلزب السياسي ،وكذلك األمر 
توقيعا ، يف السماح لكل من  25السياسي إىل  ، رفع عدد التوقيعات املطلوبة العتماد احلزب 89/11الذي ألغى القانون 

، مكلكـل  )األحزاب واجلمعيات إىل شكل  من أشكال البناءات العائليـة  ( هب ودب إلنشاء حزب سياسي فتحولت 
طنيـة  ، جملة إدارة ، املدرسة الو" االجتاهات القانونية لإلدارة احمللية يف اجلزائر يف ظل نظام التعددية السياسية :" أ . بوزيان 

  . 52، ص  1999،  2،عدد  9لإلدارة ،جملد 
  .                   عدد أعضاء كل االس الشعبية البلدية للوالية   *
  .، املرجع السابق تقرير حول سري، تنظيم و إجراء اقتراع انتخاب االس الشعبية البلدية و الوالئية  - 2

3- الس الشعبية البلدية و اوالية 2002أكتوبر  10لس الشعيب الوالئي، االنتخابات احمللية لـ قائمة أعضاء ا ،
  .غري منشور ،سوق أهراس

 

ات
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ال
 

وع
م

ا
*   

 دون مهنة تعليم أعمال حرة فالح تاجر صناعي أجري موظف  إطار
  نسبة  عدد 
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  .حسب هرم األعمار:  03اجلدول رقم   

   

  . سوق أهراسوالية العامة لوالية عنابة ومديرية الشؤون : املصدر   
يف %  40.97( طرة على االس البلدية هي فئة املـوظفني  الفئات املسي أنّ من املالحظ  

           عنابـة %  26.78( وتليهـا فئـة األسـاتذة    ) يف والية سوق أهراس %  36.23ووالية عنابة 
اتني الفئتني مقارنة بفئات يل الزائد هلويرجع السبب يف هذا التمث ،)سوق أهراس  % 27.98و 

               على التوايل بالنسـبة لواليـة عنابـة ،   %  4.17 ،% 0.69( كاألعمال احلرة والتجار أخرى 
 .من جهة، هذا لطبيعة الوظيفة يف حد ذاا) بالنسبة لوالية سوق أهراس % 4.12و %  6.42و 

فهناك مهن حساسة تتأثر سـلبا إذا تركهـا    خرى،مهمة املنتخب احمللي، من جهة أوما تتطلبه 
 الزبـائن االبتعاد عن ممارسـتها يفقـد    نّ؛ ألكالطب واحملاماة والتجارة،صاحبها لفترة طويلة

بينما خيضع املوظفون واألساتذة لقانون الوظيف العمومي الـذي   .الرأمسال احلقيقي هلذه املهن
وظيفتهم األساسية ومهمة التمثيل ة تسهيالت متكنهم من التوفيق بني يقدم هلم عد.  

فقد حيـدث أن تتطـور    ،صناعيني واألجراءكال ،هناك مهن أخرى تتأثر بالتغريات االقتصادية
التمثيلية  ري أو الصناعي لوظيفتهية خالل فترة ممارسة املنتخب األجمناصب ما تكنولوجية أو تقن

وخاصة لعدم خضوعه للتكـوين   ،ق ذه املناصب عند انتهاء عهدتهفمن الصعب عليه أن يلتح
و لتفرغه التام للعمل أ ، كال الوظيفتنيذي يؤهله هلذا املنصب إما لصعوبة التوفيق بنياملناسب الّ
 %1.83لكليهما يف والية عنابـة و  %  0( وهذا ما يفسر التمثيل الضئيل هلذه الفئة  ،يف البلدية
  .)للصناعي يف والية سوق أهراس  %0.45لألجري و 

                                                                                                                                              
  

وال
ال

وع ية
م

ا
 

 سنة 60أكثر من  سنة 60-51من  سنة 50-41من  سنة 40-31من  سنة 30أقل من 
 % ع % ع % ع % ع % ع 

 % 0.69 1 % 15.97 23 % 40.97 59 % 40.97 59 % 1.39 2 144 عنابة

سوق 
 أهراس

218 4 1.83 % 91 41.7% 83 38.07 % 35 16.05 % 5 2.29 % 



 .األسس الدميقراطية يف تنظيم الس الشعيب البلدي: الفصل األول

 62

احملـامني  ،كاملوظفني، األساتذة، ألوفة لدى البعضوظيفة املنتخب احمللي السياسية م إنّ  
أن نسـبة   واملالحظ .ا هي ليست كذلك بالنسبة للفالحنيبينم ،فال يترددوا للقيام ااألطباء و

باملقارنة مع والية عنابة اليت يكاد )  % 8.25( متثيل الفالحني يف والية سوق أهراس ال بأس ا 
ورمبا يرجع السبب يف هذا الفارق للطـابع الفالحـي   )  % 0.69( ينعدم فيها متثيل هذه الفئة 

  .لوالية سوق أهراس 
إذ يربز متثيلها على مسـتوى   ،ف املالحظ فيما خيص فئة اإلطاراتنشري أيضا لالختال  

)  % 3.21( ،ويتضاءل يف والية سوق أهـراس  )  % 19( االس الشعبية البلدية لوالية عنابة 
الية بعد اجلزائر فهي رابع و ،ة والية عنابة على الصعيد الوطينورمبا السبب يف ذلك يعود ألمهي

نسبة اإلطارات عالية ومنه  هلذا ،أكرب ا حجم اإلدارات و املؤسسات ومنه ،وهران وقسنطينة
  .متثيلها كذلك 

 % 11.46يف عنابة و%  6.25) (دون مهنة (1أخريا نسجل نسبة متثيل معقولة للبطالني   
  .ملمارسة وظيفة التمثيلويفسر ذلك بتفرغهم التام ) يف سوق أهراس 

يف عنابة و %  0.69(سنة  60أنّ متثيل الفئة األكثر من ،  3هذا ويتضح من اجلدول رقم  
           سـنة   30فئة الشباب األقل مـن  ضعيفة و الشيء نفسه بالنسبة ل) يف سوق أهراس  % 2.29

 ،حجمها احلقيقي يف البلديةاليت ال متثل فعال ) يف سوق أهراس  %1.83يف عنابة و %  1.39( 
بالدراسـة أو لعـدم    النشغاهلاتفرغ هذه الفئة إىل عدم  ورمبا يرجع السبب األساسي يف ذلك

  .فتفضل البحث عن وظيفة بدل اخلوض يف ميدان غامض وجمهول بالنسبة هلا ،استقرارها
) سـنة   60إىل  51سنة و من  50إىل  41سنة ،من  40إىل  31من ( أما باقي الفئات   

  على التوايل يف والية عنابة  % 15.97،  % 40.97،   % 40.97( فهي ممثلة بزيادة يف الس 
  ) .يف والية سوق أهراس %  16.05و %  38.07، %  41.7و

ـ  أن ،مما تقدم يتضح   ة واالقتصـادية  ه من الصعب حتقيق تطابق بني احلقيقـة االجتماعي
إحدى الفئات رغـم قلـة    ةطريسإمكانية ومتثيلها النسيب يف الس البلدي واألخطر من ذلك 

                                                
فإن الفئة األكثـر  ) حسب هرم األعمار (  3البطالني واملتقاعدين، غري أنه بالنظر للجدول رقم " دون مهنة " تضم فئة  -1

  " .دون مهنة " ألم يشكلون النسبة الغالبة يف فئة  سنة وهو سن التقاعد ضئيلة وهلذا أشرت للبطالني فقط، 60من 
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ل املعـىن احلقيقـي   ، فتحو1عددها يف اتمع احمللي على الس لكي حتمي مصاحلها اخلاصة 
  .2للتمثيل 
علـى  3متثيلـها   فـإنّ  –اهليئة الناخبة واليت تشكل تقريبا نصف  –أما بالنسبة للمرأة   

يف والية %  0.45يف والية عنابة و %  3.47( ، بل يكاد ينعدم متاما مستوى الس ضعيف جدا
  : 04حسب اجلدول رقم ) سوق أهراس 

    . حسب اجلنس:  04 اجلدول رقم       

  

   .مديرية الشؤون العامة والتنظيم لوالييت عنابة وسوق أهراس: املصدر   
الس البلدية ظاهرة تعاين منها حىت البلدان الـيت متلـك   التقصري يف متثيل املرأة يف ا إنّ  

يف دول  % 35وتتراوح بني  % 15ال يتجاوز معدل متثيل املرأة يف أوربا  ، حيثتقاليد دميقراطية
  .4 % 10يف فرنسا ، وتستقر يف الدول األخرى بنسبة  % 6و  الشمال

                                                
  . 181 – 180املرجع السابق ، ص ص ، : أنظر ، روبري بيلو  - 1
2- « la professionnalisation des fonctions électives détourne l’esprit du principe 

représentatif » , Baguenard ( J ) ,op.cit , p 74.                                                       
يتراوح املستوى الدراسي للمنتخبات بني مستوى املتوسط بالنسبة للمنتخبة يف والية سوق أهراس ، ومستوى عـايل   -3

تنظـيم  أنظر، مديرية الشؤون العامة وال .ألربعة من املنتخبات يف والية  عنابة وبعد التدرج للمنتخبة األخرية يف والية عنابة
  .لوالية عنابة ووالية سوق أهراس ، املرجع السابق 

4- Cf. Démocratie questions et réponses, op. Cit, pp 47 – 49.                                   
 
 
 
  

ات
والي

ال
 

  جمموع املنتخبني
 البلديني

 النساء الرجال
 اهليئة عدد

 الناخبة

 النساء الرجال

 ن ع ن ع ن ع ن ع

 % 47.33 162511 % 52.66 180812 343323 % 3.47 5 % 96.53 139 144 عنابة

  سوق
 أهراس

218 217 99.54 % 1 0.45 % 233159 120790 51.80 % 112369 48.19 % 
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  :لسياسيةواالتارخيية  ببالتقاليد، األسباميكن تفسري هذا الوضع   
 االسياسي، وهلـذ منذ القدم اعتربت املرأة دائما إنسانا قاصرا بطبيعته على إجناز النشاط   

، فتهتم هذه ض تقسيم العمل بني الرجل واملرأةالتقاليد تفر كما أنّ. واحلكمأبعدت عن السلطة 
ـ  وهو ما ال يتناسب والعمـل السياسـي   ،األخرية بكل ما يتعلق باملرتل وتربية األطفال ذي الّ

بينما يهتم الرجل باألعمال خارج املـرتل لتـأمني العـيش     .يتطلب الكثري من اجلهد والوقت
إضافة  .األمور السياسية واملشاركة فيها فيمنحه هذا االحتكاك املستمر باتمع قدرة على فهم

ـ  ،املناقشـة  ،ذي يتطلب الكثري من الوقتالّاملرأة بطبعها ال متيل للعمل السياسي  ،لذلك ل حتم
 .املسؤوليات ورفع التحديات، الضغوطات

 اعتداء صريح على مبدأ املساواة يف اعتالء  ،ه يشكل من جهةألن ،يثري هذا الوضع القلق  
يشـوه   ،من جهة ثانيةو . 1أحد أهم املبادئ الدميقراطية املكفولة دستوريا  ،املناصب العمومية

نصـف   –سكان البلدية بينما يف الواقع املـرأة  فاألصل أن يكون التمثيل لكل  ؛مفهوم التمثيل
  .جيبل كما مثّال ت –اتمع احمللي 

   .ستحواذ على حرية الناخب يف اختيار ممثليها:اعتماد نظام القوائم املغلقة  –ب   
حيث  ؛االنتخاب بالقائمة -3إىل جانب نظام التمثيل النسيب  -2تبىن املشرع اجلزائري   

موعة من املترشحني عوض مترشح واحد كما هو احلال يف االنتخـاب  يقوم الناخب باختيار جم
  .4الفردي 
حيدد عدد هؤالء املترشحني وفق املقاعد املطلوبة يف الس البلدي وينظمون يف قـوائم    

  .حزبية أو حرة 
فال حيق له أن يدخل عليها أي تعديل  ،أن خيتار قائمة املترشحني كما هيعلى الناخب   

  .بنظام االنتخاب بالقائمة املغلقةما يعرف  وهو

                                                
  .، املرجع السابق  1996من دستور  51أنظر، املادة  - 1
  . ن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق، املتضم97/07من األمر  86إىل  75أنظر، املواد من  -2
إنّ األخذ بنظام التمثيل النسيب يفترض حتما استعمال االنتخاب بالقائمة ،أنظر ، عبد العزيز شيحا ، املرجع السـابق    -3

  . 176ص 
  . 168املرجع نفسه ، ص  -4
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ـ   1مما يعاب على هذا النظام    ـ أنه يقلل من حرية الناخب يف اختيار ممثليـه ألن ده ه يقي
إذ  ،2وهو ما ينايف املبادئ الدميقراطية  ،ارهم احلزب أو املترشحني األحرارباملترشحني الذين خيت

  .احلرية التامة يف اختيار ممثليه ال ميكن أن يكون التمثيل حقيقيا دون أن تكون للناخب 
رف الناخب على مجيع املترشـحني وخاصـة يف   أن يتعيف احلقيقة، من الصعب عمليا 

أصبحت األحزاب السياسية ـتم أكثـر    ،أخرى جهةومن . جهةهذا من  البلديات احلضرية،
  .املستوى الوطينهلا من أمهية على ملا أصبح ) البلدية والوالئية ( فأكثر باالنتخابات احمللية 

  من خالل نصـه يف املـادة   ،بعدا جديدا للمجالس املنتخبة3 1996لقد أعطى دستور   
أعضاء جملس األمة ينتخبون عن طريق االنتخاب غري املباشـر   ) 2/3( على أن ثلثي  4 2/  101

الس الشعبية البلدية والوالئيةمن بني ومن طرف أعضاء ا.  
لية مبثابة املفتاح العـتالء املناصـب الوطنيـة العليـا يف     هلذا أصبحت االنتخابات احمل  

  .5املؤسسات املركزية للدولة 
أمام هذه الوضعية جيد الناخب نفسه ملزما على اختيار أحد القوائم املعروضـة عليـه     

ا   ويظهر اخلطر أكثر عندما تتعما وحسـن سـريد األحزاب وضع شخصيات معروفة بكفاء
معتمـدة علـى أمسـاء     ،أخرى غري معروفة ورمبا أقل كفاءةبها بأمساء على رأس القائمة وتعقّ
ذه الطريقة خيدع الناخب عندما ميـنح  . جتذاب الناخبني ومترير القائمةالشخصيات األوىل ال

  .6صوته هلذه القائمة 
 .حزاب السياسـية ولـيس بيـد النـاخبني    فاالختيار الفعلي للمترشحني بيد األ ،إذن  
حيث تتـرك احلريـة    ،7ن هذا العيب بإعمال نظام القوائم مع املزج ميكن التخفيف م  

                                                
وأنظر ، أيضا عبد احلميد إمساعيـل   ،173 – 172، ص ص  أنظر ، عيوب نظام االنتخاب بالقائمة ، املرجع نفسه -1

  . 404األنصاري ، املرجع السابق ، ص 
، داود البـاز، املرجـع   "إن احلرية ركيزة أساسية للدميقراطية، فال دميقراطية دون حرية وال حرية دون دميقراطيـة   "  -2

  . 24السابق ، ص 
  .املرجع السابق  - 3
  .املرجع نفسه  - 4
  . 62ر، حممد زغداوي، املرجع السابق ، ص أنظ - 5
  . 318وص  317أنظر ، حممود عاطف البنا، املرجع السابق ، ص  - 6
  169أنظر ، عبد العزيز شيحا ، املرجع السابق ، ص  -7
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للناخب لتكوين القائمة اليت يراها مناسبة من املترشحني املعروضني عليه من خمتلف التشكيالت 
  .السياسية 
   .تأثري نظام التمثيل النسيب على استقرار الس الشعيب البلدي –ج   
ه يعطـي لكـل   ؛ ألن1النسيب هو النظام األكثر عدالة من املتفق عليه أن نظام التمثيل   

تشكيلة سياسية عددا من املمثلني يتناسب وأمهيتها يف اهليئة الناخبة ، فينتج عنه جملس تـداويل  
ه األكثر اتفاقا مع املبدأ الـدميقراطي  كما أن .يتم فيه مناقشة خمتلف اآلراء ال جمرد غرفة تسجيل

مسكان البل ه يسمح بتمثيلألنبفضل ما يتيحه لألحزاب من فرص  لكن. دية باختالف توجها
تكوين أغلبية متماسكة ومستقرة يف الـس  عملية  مما يصعبفهو يعمل على مضاعفة عددها 

  . 2املنتخب 
أغلبية ثابتة  عن خلق هفعجز ،انتقاد وجه لنظام التمثيل النسيبهذا هو أخطر  ،يف الواقع  
إذ ال ميكن حتديد مصدر القرار بسبب االتفاقات  ،بلدي غري شفافعمل داخل الس الجيعل ال

ذي ينـتج عنـه أغلبيـة    على عكس نظام األغلبية الّ .ة أقليات لتكوين أغلبيةاملستمرة بني عد
  .3هلذا يوصف هذا النظام بالصرامة والفعالية  ،ة هي مصدرة القرار ومعارضة واضحةواضح

 1997سواء يف العهدة االنتخابية  ،س املنتخبة البلديةليا يف االلقد ظهر هذا العيب ج  
اليومية عن األزمـات  5، فكثريا ما نقرأ يف اجلرائد  2007 – 2002أو العهدة احلالية 4 2002 –

اليت يتعرض هلا الكثري من االس الشعبية البلدية واخلالفات اليت تنشأ بني املنتخـبني احمللـيني   
  .وثابتة يف الس  بسبب عدم وجود أغلبية مستقرة

                                                
1- تمع غـري أنـه   يقابل نظام التمثيل النسيب نظام األغلبية الذي يعد النظام األقل دميقراطية؛ ألنه ال ميثل كافة اآلراء يف ا

  .حيقق استقرارا أكثر يف الس ومنه فعالية يف العمل
2 -Cf . Jacqué ( J.P ) ,  op.cit , p 41 –p 42.                                                              
3-                                                                                             Idem , p 44 –p45.   
،جملة الفكر الربملاين ، إصدارات جملـس األمـة   " اجلماعات احمللية بني القانون واملمارسة :" أنظر ، مصطفى دريوش  -4

  .  96، ص  2002اجلزائر، العدد األول، ديسمرب  
  :أنظر املقال يف اجلريدة اليومية  - 5

  « Blocage au sein de l’ APC de Guelma », Le jeune Indépendant , du 28/12/2003.  
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فال ننسى أن وظيفة الس البلدي  ،ؤثر سلبا على مردود الس وعملهي، ما سهذا طبعا  
  .هي إدارة وتسيري املصاحل البلديةال تنتهي بتمثيل سكان البلدية بل وظيفته احلقيقية 

االسـتقرار  قق العدالة اردة اليت حيققها نظام التمثيل النسيب ال قيمة هلا إذا مل حت ،إذن 
  .          سجام يف إدارته للبلدية، والفعالية واالنللمجلس البلدي املنتخب

  نظام التمثيل بتاليف هذا العيبهلذا من الضروري أن يفكر املشرع اجلزائري يف حتسني  
، للتوفيق بني التمثيل العادل الذي حيققـه النظـام   ق إدخال بعض قواعد نظام األغلبيةعن طري
  .لس اليت حيققها نظام األغلبيةوفعالية ا النسيب

 النتخابات السـابق يف قانون ا 1قد سبق وأن أخذ املشرع اجلزائري ذا النظام املختلط   
أي احلـزب   ؛من خالل النظام النسيب مع أفضلية األغلبية يف دور واحـد  89/13 القانون رقم

أما إذا حتصل على األغلبية ملقاعد، قة لألصوات يتحصل على كل ااملتحصل على األغلبية املطل
أما املقاعد املتبقية فتوزع بالتناسب على األحزاب  .أخذ نصف املقاعد زائد مقعدالبسيطة فإنه ي

  .2من األصوات املعرب عنها توزيعا نسبيا  % 10اليت حتصلت على 
   لى طابعه ـافظ عـلكنه ح،  90/06تعرض هذا النظام لشيء من التعديل يف القانون   
  .3املختلط 

                                                
وهذا 11/1982/ 19املؤرخ يف  82/974مبوجب القانون  1982لقد تبىن املشرع الفرنسي النظام املختلط سنة  -1

نظام األغلبية بإدخال بعض قواعد التمثيل النسيب ،فأصبح انتخاب االس البلدية اليت تضم أكثـر مـن    للتقليل من عيوب
  نسمة ، يتم وفق نظام األغلبية والنظام النسيب  3500

Cf .Gohin (o) :  « institutions administratives », L.G.D.J, paris ,3 eme éditions , 1998 
,pp 244-247 et Jacqué (p),op.cit ,pp 43-44 .  

،غري أن هذه املرة مت حتسني النظام النسيب ،بإدخال  1999والشيء نفسه بالنسبة النتخابات االس اجلهوية ابتداء من سنة 
  .   بعض اإلصالحات من نظام األغلبية 

  ، املتضمن قانون االنتخابات، املرجع السابق  89/13من القانون  62-61أنظر ، املواد  -2
لقد أصبحت القائمة الفائزة باألغلبية املطلقة لألصوات تأخذ املقاعد املتناسبة مع ما حتصلت عليه من أصوات ولـيس   -3

أما إذا حتصلت على األغلبية البسيطة، فإا تأخذ نصف املقاعد زائد مقعد إذا كان عـدد املقاعـد زوجـي    . كل املقاعد
  %  7، أما املقاعد املتبقية فتوزع بالتناسب على القوائم املتحصلة على ونصف املقاعد فقط إذا كان عدد املقاعد فردي

املعدل واملتمم للقـانون  ، 90/06مكرر واحد من القانون  62و  62على األقل من األصوات املعربة عنها ،انظر املادتني 
  .، املرجع السابق املتضمن قانون االنتخابات 1989أوت  07املؤرخ يف  13-89رقم 
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يبالغ يف متثيل احلـزب   لنظام جينح لصاحل األحزاب الكربى؛ ألنهمن املالحظ أن هذا ا  
  .1 )1+%  50( املتحصل على األغلبية املطلقة 

أن يتم ختفيض  –إلعطاء فرصة أحسن لألقليات السياسية  –هلذا نرى أنه من األفضل   
وتوزع املقاعد املتبقيـة  )  1/3( ثلث املقاعد  عدد املقاعد اليت يتحصل عليها حزب األغلبية إىل

أما يف حالة ما إذا مل  .مبا فيهم حزب األغلبية % 7باقي األحزاب املتحصلة على  بالتناسب على
  احلزب املتحصل على األغلبية البسيطة يأخذ ربـع   تتحصل أي قائمة على األغلبية املطلقة ،فإنّ

مـن  %  7تناسب على كل األحزاب املتحصـلة علـى   املقاعد وتوزع باقي املقاعد بال )¼  (
  .األصوات املعرب عنها مبا فيها حزب األغلبية 

ن وجود أغلبية حزبية واضحة يف الس املنتخـب إىل جانـب متثيـل    اضم يتمهكذا   
  .2السياسية األخرى  التشكيالت

                                                
 1   Cf. Essaid (T) ,La démocratie à l’épreuve de la décentralisation.. ,op.cit ,p 56.     
مقعد يف الـس الشـعيب    11قوائم حزبية تتنافس على  4نفترض أن هناك ، نستعمل نفس معطيات املثال السابق - 2

صوت ، القائمة  1500" : ب"قائمة صوت، ال 15000" : أ"القائمة : البلدي وحتصلت كل منها على األصوات التالية
  .صوت  30001صوت ؛أي مبجموع  6001": د"صوت، والقائمة  7500" : ج"

، مل تتحصل عليها أي قائمـة هلـذا منـر    15001.5من األصوات املعرب عنها )  1%+ 50( تساوي األغلبية املطلقة 
املقاعد وهـو  ) 1/4(صوت هلذا تأخذ  15000بـ هي اليت حتصلت على األغلبية البسيطة " أ"القائمة  :لالفتراض الثاين

  :مقاعد توزع بالتناسب على كل األحزاب  8مقاعد ،وتبقى  3تقريبا 
   3562.63=  1500 – 30001= أوال حنسب املعامل االنتخايب 

                                             8  
  .من األصوات املعرب عنها %  7ألا مل تتحصل على " ب " بعد إلغاء أصوات القائمة 

  صوت  749مقاعد ويتبقى  4=  15000: أ : مث نوزع املقاعد على القوائم 
                                   3562.63   

  صوت   374مقعدين ويتبقى =  7500: ج                                 
                                   3562.63   

  صوت  2438مقعد ويتبقى = 6001: د                                
                                   3562.63   

: ويف األخري تتحصل القوائم علـى املقاعـد التاليـة    " د"يبقى مقعد يوزع على القائمة اليت متلك أكرب باقي وهي القائمة 
  .فلم تتحصل على أي مقعد" ب"أما القائمة . مقعدين:  مقعدين، القائمة د: مقاعد، القائمة ج 7: القائمة أ 
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  .لشعبار ممثلي ااالنتخاب هو األسلوب الدميقراطي الختي خنلص إىل أنّ ،مما سبق  
الضمانات الشكلية اليت مينحهـا  : م ال يظهر يف الواقع العملي بسببهذا املفهو غري أنّ  

 عيوب نظام التمثيلو، ظاهرة االمتناع عن التصويت 97/07القانون العضوي لالنتخابات األمر 
  .ن متثيل الس ملواطين البلديةاليت تساهم مجيعها يف إضعاف والتقليل م ،النسيب

  فماذا عن تكوينه ؟ ،على إنشاء الس الشعيب البلدي ن هذا هو حكمناإذا كا   
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                                                                                                                           .تكوين الس الشعيب البلدي : املبحث الثاين 

  
فجعـل   اعتمد املشرع اجلزائري على املبادئ الدميقراطية لتكوين الس الشعيب البلدي،

دية مما أضفى عليه طابعا متثيليار عن إرادة مواطين البلمنه جهازا يعب.  
ميارسـون   ،يف البلديـة ة السكان يتكون الس من منتخبني يتناسب عددهم مع نسب  

  .) املطلب األول( وظيفتهم التمثيلية ملدة حمددة 
يف متثيل  يراعى فيها مبدأ التناسب ،من طرف ومن بني أعضائه جلانال الس كما يشكّ  

  .كل االجتاهات السياسية
حيث تم كل جلنة بدراسة املواضيع املتعلقة  ،جان عمل الس الشعيب البلديتسهل اللّ  

  ) . املطلب الثاين( ل معني يدخل ضمن اختصاصات الس مبجا
  

   .املنتخبون: املطلب األول   
ملواطنني عرب منتخب بلدي إىل ممارسة عهدته االنتخابية ومتثيل ا1ألف  13يسعى حوايل   

  .ال يعتمد حتقيق هذا اهلدف على إرادة املنتخبني فقط .خمتلف بلديات الوطن
             ومـدة العهـدة االنتخابيـة    )  الفرع األول(لس البلدي حتديد عدد هؤالء يف ا إنّ  

   .يؤثر مباشرة يف القيمة التمثيلية للمجلس )الفرع الثاين ( 
  لس عدة قضايا جوهرية تؤثر على املمارسة الفعلية للعهـدة  كما تطرح العضوية يف ا

  ). الفرع الثالث(االنتخابية 

                                                
 02/232، أنظر ،املرسـوم التنفيـذي   13981هو  2007 – 2002عدد املنتخبني بالتحديد للعهدة االنتخابية  -1

 99و 79 ، الذي حيدد كيفيات تطبيق أحكام املـادتني 97/278، املعدل للمرسوم التنفيذي  8/6/2002،املؤرخ يف 
،واملتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات ، لتحديد عدد املقاعد  6/3/1997، املؤرخ يف 97/07من األمر 

  . 47املطلوب شغلها النتخاب أعضاء االس الشعبية البلدية والوالئية ، ج ر ج ج، عدد 
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   .يف الس الشعيب البلدي نيعدد املنتخب: الفرع األول   
أي حجم الس ،يؤثر يف متثيـل سـكان    ؛ يف الس الشعيب البلدينيعدد املنتخب إنّ  

  ). أ( ملمارسة الدميقراطية  ن الضروري حتديد احلجم املالئم البلدية ،هلذا كان م
 هي حجم البلديـة  -ال تقل أمهية -كما يفتح حجم الس النقاش حول مسألة أخرى  

  ) . ب( املناسب لتجسيد الدميقراطية 
  .مدى مالءمة حجم الس الشعيب البلدي ملمارسة الدميقراطية –أ   
عدد (تحديد حجم الس البلدي اعتمد املشرع اجلزائري على معيار الكثافة السكانية ل  

املة يفترض عدم حتقيق التنمية الش ، ألنّار األمهية أو التقارب يف التطورومل يأخذ مبعي) خبنيانال
بل بالعكس من ذلك قد حتتاج املناطق الفقرية لس ال  .ني املناطق على أساس أمهيتهاالتمييز ب

من ناحية أخـرى  و .هذا من ناحية1يقل أمهية عن املناطق املتطورة للقيام مبهمة التنمية السريعة 
 .معينة من السـكان ممثـل  يقابل كل نسبة  أي أن ؛العدالة يف متثيل السكان تتطلب الدميقراطية

  .ذا ميثل الس البلدي سكان البلدية من حيث توجهام ومن حيث تعدادهم أيضاو
عدد أعضـاء  2من القانون العضوي لالنتخابات  97حددت املادة  ،على هذا األساس  

  :كما يلي  05الس الشعيب البلدي املبني يف اجلدول رقم 
 عدد األعضاء نسبة السكان

 7 10.000 أقل من
 9 20.000إىل  10.000من 
 11 50.000إىل  20001من 
 15 100.000إىل  50.001من 
 23 200.000إىل  100.001من 

 33 200001أكثر من 
  

  .حتديد عدد أعضاء االس البلدية حسب نسبة السكان:  05جدول رقم 
   .3تعلق بنظام االنتخاباتاملتضمن القانون العضوي امل ،97/07من األمر  97املادة  :املصدر 

                                                
  . 28املرجع السابق ، ص  ،"ملبدأ و التطبيق الالمركزية اإلقليمية باجلزائر، ا" ،مسعود شيهوب أنظر ، - 1
  .، املرجع السابق  97/07األمر  - 2
 .املرجع نفسه -3
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بقـى  لي ،دوريـا  التعداد السكاين الذي جيرىاملتغري حسب جم الس املشرع حب أخذ  
يتم إضافة أعضاء آخرين بقدر نسـبة   ،يف حالة تزايد عدد السكانو .نالس ممثال فعال للسكا

  .2عضو  33بـ  ةدون أن تتعدى هذه الزيادة احلد األقصى هلا واملقدر1الزيادة 
 –الذي اعتمده املشرع اجلزائري  –تقييم مدى مالءمة حجم الس الشعيب البلدي  إنّ  

ه ب نظام اإلدارة احمللية نظام عاملي تأخذ ألنّ ،ة، يستلزم العودة للقانون املقارنلتحقيق الدميقراطي
أو مـدى أخـذها بالنظـام    معظم البلدان بغض النظر عن مستوى التقدم الذي وصلت إليه 

  .قراطيالدمي
ال يوجد معيار متفق عليه حيدد على أساسه احلجـم املناسـب للمجلـس     ،يف احلقيقة  
   .خاصة وأن حتديد احلجم املالئم يطرح إشكال التوفيق بني الدميقراطية والكفاءة اإلدارية3البلدي

الدميقراطية تتجسد من خالل متثيل أكرب قدر ممكن من املواطنني ومـنحهم القـدرة    إنّ  
وجود  غري أنّ .4هذا ما يفترض جملس ذو حجم كبري  شاركة يف تسيري شؤوم احمللية،على امل

لس قد يشكل عائقا لإلدارة اجليدةعدد كبري من املنتخبني احملليني يف ا.  
 ألنّ 5اء ويعيق اختاذ القرار يف الوقت املناسب العدد املرتفع قد حيول دون النقاش البن إنّ  

ه ال يف حني أن هذا احلجم قد ال يتناسب والدميقراطية ألن ،جملسا صغريا رضتفت اإلدارة احلامسة
  .ميثل كل السكان فعال

  
                                                

يتم حتديد املقاعد املطلوب شغلها يف االس البلدية قبل كل انتخاب ، أي كل مخسة سنوات ،يف هذه املناسبة ميكـن   -1
  2002مثلما حدث بالنسبة لالنتخابات البلدية يف أكتـوبر  تغيري عدد املقاعد بالزيادة أو النقصان حسب نسبة السكان ،

 2002مقعدا فارتفع سـنة   13123 -1997مقعدا بلديا ،حيث كان يف االنتخابات البلدية لسنة  858إذ مت زيادة 
ل املعد  02/232واملرسوم التنفيذي  97/278مقعدا ،أنظر ،املرسوم التنفيذي  13981مبناسبة االنتخابات البلدية إىل 

املتضمن القانون  97/07من األمر  99،  97،الذي حيدد كيفيات تطبيق أحكام املادتني  97/278للمرسوم التنفيذي 
العضوي املتعلق بنظام االنتخابات لتحديد عدد املقاعد املطلوب شغلها النتخاب أعضاء االس الشعبية البلدية والوالئيـة  

  . املرجع السابق
  .املتضمن القانون العضوي لالنتخابات ، املرجع السابق  ، 97/07األمر من  97أنظر ، املادة  -2
  . 29املرجع السابق ، ص  ،"الالمركزية اإلقليمية باجلزائر، املبدأ و التطبيق " أنظر ،مسعود شيهوب،  -3

  . 133أنظر ، ظريف بطرس ، املرجع السابق ، ص  - 4
  . 136املرجع نفسه، ص  -5
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الس الصغري ال يكون  كما أنّ ،الس الكبري احلجم ال يكون بالضرورة دميقراطيا إنّ  
 اهني يؤدي إىل عكـس اهلـدف  فاإلفراط يف كال االجت ،ضرورة ذو قدرة عالية على اإلدارةبال

  .املرجو
واحلـرص  ، جيب التوفيق بني كال اهلدفني ديد احلجم املالئم للمجلس البلديلتح ،إذن  

؛حيث جند متوسط حجم الس 1ما سعت إليه خمتلف الدول على حتقيق التوازن بينهما، وهو 
وقد يصل إىل  ،عضوا يف الوحدات املتوسطة 30عضوا يف الوحدات الصغرية و  12يتراوح بني 2

  .3ا يف الوحدات الكبرية عضو 150
متوسـط   حجم الس الشعيب البلدي يف اجلزائر بعيد عن يبدو أنّ ،على ضوء ما تقدم  

  .وال يتوافق واملبادئ الدميقراطية ،احلجم يف القانون املقارن
عدد أعضاء االس البلدية اليت يتراوح عـدد سـكاا بـني    4حدد املشرع الفرنسي   
  أعضاء فقط  9عضوا ،بينما حدده املشرع اجلزائري بـ  33ـ نسمة ب 20.000و  10.000

عضـوا يف الـس البلـدي     59نسمة فحدد أعضاءها بـ  200.000وبينما تلك اليت تضم 
 200.000أما البلديات اليت يفوق سـكاا   ،عضوا يف الس البلدي اجلزائري 23و ،الفرنسي

الفارق بينهما  ، إنّعضوا فقط 33اجلزائر عضوا بينما هو يف  61يضم جملسها نسمة يف فرنسا 
  .   هو النصف

كان حجم الس البلدي عقـالين   ،5السابققانون االنتخابات  ه يف ظلّالحظ أنمن امل  
  عضوا يف البلديات اليت يقل عدد  11حيث كان يتراوح بني  ،أكثر ويساير املبادئ الدميقراطية

  

                                                
إال أا  ألن لكل دولة ظروف ومعطيات ختتلف عن الدول األخرى، للمجلس البلدي يف العامل،ال يوجد حجم موحد  -1
  .تلتقي يف حد أدىن وحد أقصى متقارب نسبيا ) الدول(
  . 132أنظر، ظريف بطرس ، املرجع السابق ، ص  -2
عضوا كحـد أدىن و   12ة، وهو لقد أورد ظريف بطرس حجما يراه مناسبا للتوفيق بني الدميقراطية والكفاءة اإلداري -3

  . 137عضوكحد أقصى ،أنظر ، املرجع نفسه ، ص  60
 .أنظر يف حتديد عدد أعضاء االس البلدية حسب نسبة السكان يف فرنسا  - 4

Cf.Muller- Quoy (I),op.cit,p34     
  .ابق قانون االنتخابات، املرجع السال، املتضمن  80/08من القانون رقم  75أنظر املادة  - 5
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و 100.001بـني  يات اليت يتراوح عدد سكاا عضوا يف البلد 51نسمة، و 5000عن  سكاا
ه قانون خالفا ملا أقر ،نسمة 50.000وهو قابل للزيادة بعضو واحد عن كل نسمة،  200.000

  .عضوا  33ذي حدد احلد األقصى بـ ، ال1ّاحلايلاالنتخابات 
 هلعضوا  33حالة ارتفاع عدد سكان البلدية اليت يضم جملسها  هذا ما يثري التساؤل يف  

   .أو يلجأ املشرع إىل حلول أخرى ؟ ،يبقى حجم الس على حاله
سكان بلديـة عنابـة   عدد حجم  أنّ ،2 02/232الحظ من خالل املرسوم التنفيذي ي  
مـن   97عضوا حسـب املـادة    33يستلزم ذلك جملسا بلديا ذو مما . نسمة 247701يساوي 

سكان  رغم أنّ ،ي لبلدية قسنطينةوهو نفس حجم الس البلد .3القانون العضوي لالنتخاب 
  .نسمة 481947إذ يقدر بـ ، هذه البلدية هو ضعف سكان بلدية عنابة

عضـوا ،   33يطرح نفس اإلشكال بالنسبة لبلدية وهران ، اليت يضم جملسها املنتخب    
   .نسمة 634112حيث يقدر بـ  ،بلدية عنابةبينما يبلغ عدد سكاا ثالثة أضعاف عدد سكان 

مع املبادئ الدميقراطية والعدالة يف متثيل  ذا الوضع، ال حيتاج للتأكيد على أنه يتناىفإنّ ه  
  .السكان 
سكاا فبلدية وهران على حاهلا حبجم  أمام هذا اجلدل مل يقدم املشرع أي حل صريح،  

  .عضوا 33الضخم وجملسها ذي 
إذ ميكـن أن   ،الئماحال قد يكون م4 90/08من قانون البلدية  8 و 6تضمنت املادتان   

، وـذا   وضمها لبلدية أخرى صغرية احلجم –مبوجب مرسوم  –يتم فصل جزء من بلدية ما 
ـ  غري .د السكان املناسب لهيعاد التوازن بني عدد األعضاء يف الس املنتخب وعد ه مل يـتم  أن

  .ه أيضابذال حن كما أننا ،العمل ذا احلل
  

                                                
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق  97/07األمر  - 1
  . مرجع سبق ذكره - 2
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق  97/07األمر  - 3
  .مرجع سبق ذكره - 4
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ليس من السهل تقسيه من جهةألن ،ا لعدة سـنوات يف وحـدة واحـدة    م بلدية عاش سكا
مـا   يةفصل أجزاء من بلد إنّ ،ومن جهة أخرى .لشعور باالنتماء الذي تولد لديهموتكسري ا

  .ملادية ويقلل من مواردها املاليةا ،يضعف إمكانيتها البشرية
أن يفتح  على ،يادة أعضاء الس الشعيب البلدياحلل املناسب يكمن يف ز هلذا نرى أنّ  

،كما كان معموال بـه يف  املشرع اال لزيادة األعضاء مقابل ارتفاع عدد السكان بنسبة معينة
عضوا  61مع وضع حد أقصى حلجم الس ال يفوق  ،1 80/08 السابقاالنتخابات قانون  ظل

  .يف كل األحوال
د سـكاا  عدد البلديات اليت يبلغ عـد  السيما وأنّ ،يكاد أن يكون هذا احلل معقول  

على العموم عدد البلـديات األكثـر مـن    وقسنطينة و وهران  :تان فقطحجما كبريا هي اثن
فال داعـي   ،سكاا بشكل كبري هي مخسة بلدياتواليت ميكن أن يزداد عدد  نسمة 200.001

  .س الذي قد يرهق اخلزينة العموميةللتخوف من ارتفاع عدد أعضاء اال
   .ية وممارسة الدميقراطيةالعالقة بني حجم البلد -ب  
من ه فإن ،2نظرا لالرتباط الوثيق بني حتديد حجم الس الشعيب البلدي وحجم البلدية   

  اجلزائرية ملمارسة الدميقراطية ؟3املناسب أن نناقش يف هذا املقام مدى مالءمة حجم البلدية 
 نسمة وأكثـر  10.000يتراوح عدد سكاا بني أقل من 4 بلدية 1541يوجد يف اجلزائر   

  .5نسمة  200.000من 
                                                

  .املتضمن قانون االنتخابات، سبق ذكره  - 1
  .إن حتديد عدد أعضاء الس يتم حسب نسبة السكان املوجودة يف البلدية  - 2
عدد السكان أو نسبة السكان املوجودة ا وليس مساحتها اجلغرافية ألن مسألة الدميقراطيـة  " حبجم البلدية " نقصد  -3

  . تتعلق باإلنسان 
  . 06ق بتنظيم البالد، ج ر ج ج، عدد ، املتعل 04/02/1984، املؤرخ يف 84/09أنظر ، القانون رقم  -4
  :البلديات موزعة كاآليت  -5

  .بلدية  696نسمة ،  10000أقل من  -
 .بلدية  467نسمة ،  20.000و  10.000بني  -
 .بلدية  273نسمة ،  50000و  20001بني  -
 .بلدية  71نسمة ،  100.000و  50.001بني  -
 .بلدية  29نسمة ،  200.000نسمة و  100.001بني  -
  .، املرجع السابق 02/232بلديات ، أنظر املرسوم التنفيذي  5نسمة ،  200.001ثر من أك -
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) لبلديـة  ا( مبدئيا ،هناك إمجاع فقهي عام ، مؤداه أن كلما كرب حجم الوحدة احمللية   
نصيب الفرد يف تسيري الشؤون احمللية يتناقص ، والعكس كلمـا   ألنّ ،كلما كان أقل دميقراطية

ن ومن ميثلـه واملشـاركة يف   كان حجم البلدية صغريا كلما كانت إمكانية االتصال بني املواط
  . 1أعمال الس ممكنة 

 ،أعضاء لتمثيل السكان 7نسمة يتضمن جملسها  10000البلدية اليت يساوي حجمها  إنّ  
نسـمة حيتـوي    200.001بينما تلك اليت يصل حجمها  .نسمة لكل عضو 1430أي مبعدل 

  .نسمة  6060عضوا أي كل عضو ميثل  33جملسها على 
  . 2ثيل الفرد على مستوى الس تقل كلما كرب حجم الوحدة احمللية نسبة مت ،إذن  
يتعارض مـع األهـداف   3املضي يف تصغري حجم الوحدة لتحقيق الدميقراطية  غري أنّ  
فال ميكنها أن تدير البلديـة   ،غرية متلك صالحيات وإمكانيات أقلالوحدة الص ألنّ ؛4اإلدارية 

ه ال فائدة من أن نكون دميقراطيني إذ مل تكن لنـا  ، ألنأثركما تصبح الدميقراطية دون  ،ةبكفاء
  .5مسؤوليات منارس الدميقراطية خالهلا ومن أجلها 

   دولةـوظروف ال6جيب األخذ بكل معطيات  ،غياب معيار حمدد حلجم الوحدة يف ظلّ  
   دولةـال

                                                
  . 97أنظر ، ظريف بطرس ، املرجع السابق ، ص  -1
  . 97املرجع نفسه ، ص  -2
ـ   " نذكر من بني املبادئ الدميقراطية  -3 ة تقريب اإلدارة احمللية وخدماا من املواطنني، متثيل شعيب حقيقـي  حبكـم معرف

الالمركزيـة اإلقليميـة   " ، مسعود شـيهوب،  " الناخبني الكاملة للمترشحني ،سهولة قيام املنتخب بواجباته اجتاه ناخبيه 
  . 82املرجع السابق، ص ، "باجلزائر، املبدأ و التطبيق 

عيـة واالقتصـادية   يسمح احلجم الواسع بزيادة فرص واحتماالت تواجد املوارد الطبي:" نذكر من بني املبادئ اإلدارية  -4
  ...الضرورية للتمويل احمللي 

يسمح احلجم الكبري باتساع وعاء الضرائب الضرورية لتمويل املشاريع الكبرية دون إرهاق السكان، إذ تـوزع   -
  .الضريبة على جمموعة سكانية أوسع 

  . 83، املرجع نفسه، ص " أكثر لتواجد اإلطارات الكفأة  تيسمح احلجم الواسع باحتماال -
  . 99أنظر، ظريف بطرس، املرجع السابق، ص  -5
طرحت املؤمترات الدولية حول اإلدارة احمللية، جمموعة من االعتبارات اليت جيب األخذ ا عند حتديد حجـم الوحـدة    -6

  .   107احمللية تتضمن  عوامل سياسية ،إدارية ، اقتصادية ، اجتماعية وإيديولوجية، أنظر ، املرجع نفسه ، ص 
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لـى  ليس من السهل تطبيق هـذا ع  .1والتوفيق يف آن واحد بني اهلدفني اإلداري والدميقراطي 
  .أرض الواقع 

  ا لتصل حاولت عدولكـن مل يكـن    ،2ىل احلجم املناسب إة دول إدماج وضم بلديا
  . 3تعاين من صغر حجم وحداا احمللية  –إىل غاية اليوم  –ففرنسا  ،ذلك سهال

لبلدية نستنتج أنه مييل ذي شهدته افمن خالل التطور التنظيمي الّ أما املشرع اجلزائري،  
  .األهداف الدميقراطية أكثر لتحقيق

بلدية تعاين معظمها من قلة املـوارد املاليـة    1578كان عدد البلديات غداة االستقالل   
  .5 63/189بلدية مبوجب املرسوم رقم  632هلذا مت تقليص عدد البلديات إىل  ،4والبشرية

ويف  بلديـة،  691مت إىل  676، عادت وارتفعت البلديات إىل غرايف والعمراينبزيادة النمو الدمي
رفع املشـرع عـدد    1984،وأخريا يف سنة 6بلدية  703 إىلارتفع عدد البلديات  1977سنة 

  .7بلدية  1541البلديات إىل 
 يف تقريب اإلدارة من املـواطن  إرادتهكما يتأكد التوجه الدميقراطي للمشرع من خالل   

وهذا  1عة إلقليم البلدية فرع بلدي يف منطقة تاب حيث أجاز للمجلس الشعيب البلدي أن ينشئ
  :يف حالتني 

                                                                                                                                              
  
ن التوفيق بني املبادئ اإلدارية والدميقراطية ،هو الذي يقيس مدى تطور النظام احمللي للدولة ،فكلما مت التوفيق بينـهما  إ -1

ملرجع ا، "الالمركزية اإلقليمية باجلزائر، املبدأ و التطبيق " أنظر ، مسعود شيهوب،  –كلما كان النظام احمللي أكثر تطورا 
  . 85السابق، ص 

نسـمة ، وقـدر يف    250000نسمة واملتوسط العام بـ  8000ان احلد األدىن لسكان الوحدة احمللية بـ قدر الياب -2
نسمة ،ويف أملانيا الفدرالية بني  5000نسمة،ويف إسبانيا  4000نسمة ،ويف إيطاليا بـ  3000بـ  1975السويد سنة 

ويف الوحدات احلضرية أقتـرح حجمـا    نسمة 40000،ويف بريطانيا فيقدر يف الوحدات الريفية بـ  4000و 3000
  . 88نسمة ،أنظر ، املرجع نفسه، ص  200000إىل  50000يتراوح من 

يرجع السبب يف أزمة البلدية الفرنسية لصغر حجمها غري املالئم للقيام بالصالحيات املخولة هلا، خاصـة االقتصـادية    -3
   86برفض ومعارضة شعبية ورمسية ،أنظر، املرجع نفسه، صقدمت عدة اقتراحات حلل هذا املشكل غري أا قوبلت . منها

  . 168،منشورات دحلب ، اجلزائر ،دون تاريخ نشر ، ص " القانون اإلداري ، التنظيم اإلداري :" أنظر ، ناصر لباد  -4
  . 35، املتضمن إعادة التنظيم اإلقليمي للبلديات، ج ر ج ج، عدد 1963ماي  16املؤرخ يف  -5
  . 91ود شيهوب،  املرجع السابق ، ص أنظر، مسع -6
  .،املتضمن إعادة التنظيم اإلقليمي للبالد، املرجع السابق 84/09مبوجب القانون رقم  -7
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، يف هذه احلالة تـرك  يف حالة الضرورة:  ثانيا بعد املسافة بني اإلقليم ومقر البلدية،:  أوال  
  .لس البلدي ليقرر إنشاء هذا املقراملشرع السلطة التقديرية للمج

خيتلـف  نسمة إىل قطاعات حضـرية   150.000اليت يفوق عدد سكاا  كما قسم البلديات  
، يشرف على تسيري كل قطاع حضري منتخب بلدي يعينه الس الشعيب 2عددها من بلدية ألخرى

  .3البلدي بعد اقتراح من رئيسه
، مناسـب ومعقـول للممارسـة    حجم الوحدات احمللية يف اجلزائـر  أنّ ،مما تقدم نستنتج  

  .عدمية األمهية تصبح معها اختصاصات السه ليس صغريا لدرجة كما أن الدميقراطية،
      .مدة العهدة االنتخابية: الفرع الثاين  
 مبجرد فوز املترشح يف االنتخابات البلدية ،يصبح عضوا يف الس البلدي املنتخب ،غري أنّ  

  ) .أ ( فاملنتخب ميارس وظيفة التمثيل يف الس ملدة حمددة  ،عضويته هذه لن تكون أبدية
جيمع بني عضويتني  ولكن ال يسمح له القانون بأنّ النتخابية،جيدد عضويته ا ميكن للعضو أنّ  

  ).ب( أكثر  وأ
   .ة العهدة االنتخابية ملمارسة الدميقراطيةمدى مالءمة مد –أ   
  مباشـر  يتبادر للذهن سؤال . 4سنوات  5ة العهدة االنتخابية بـ حدد املشرع اجلزائري مد

  راطية ؟ة لتحقيق الدميقهذه املد مةءمالدى مبيتعلق 
ال فميثل الس الشعيب البلدي اإلرادة العامة ملواطين البلدية وهذه األخرية متطورة ومتجددة    

  . يعقل أن ميثل جملس منتخب يف السبعينات رغبات مواطنني يف التسعينات
ذلك أنـه ميكـن أن ال يعـاد     .فعالة لرقابة الناخبني ملنتخبيهمكما أن دورية الس وسيلة   
وأحزام  هلذا جند املنتخبني .5العضو الذي يثبت عدم صالحيته للقيام مبهامه وفقد ثقة ناخبيهانتخاب 

  .6يف تفكري مستمر لكسب الرأي العام وثقة املواطنني للفوز جمددا يف االنتخابات  القادمة 
                                                                                                                                              

  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق 90/08من القانون  23أنظر، املادة -1
، أنظر حديد، بن باديس، سيدي عيسىسيبوس، واد الذهب، بو:هي  قسمت بلدية عنابة إىل مخس قطاعات حضرية -2

، املتضمن تنظيم بلدية عنابة يف قطاعات  15/09/1998 املؤرخ يف ،98/284 من املرسوم التنفيذي رقم 01املادة 
 . 69حضرية، ج ر ج ج، عدد 

  .، املتضمن القانون البلدي ، املرجع السابق90/08من القانون  182أنظر، املادة  - 3
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق  97/07من األمر  75أنظر ،املادة  - 4
  . 70أنظر داود الباز، املرجع السابق ، ص - 5
6 -                                 Cf.Démocratie questions et réponses ,op.cit , pp 58-59.   
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  لسال يوجد مدا كل الدول اليت تتبىن نظام اإلدارة احملليـة  ة حمددة لعضوية ا تأخذ، 
فمنها من يفضـل   .ف الدميقراطية واألهداف اإلداريةهذه الدول ختتلف يف أخذها باألهدا ألنّ

 ليتمكن املنتخب من1ة العضوية هلذا تطيل مد -ة وجود االس املنتخبةعلّ -األهداف اإلدارية
اطيـة  ودول أخرى ترجح االعتبارات الدميقر .رة لتسيري مصاحل البلدية بفعاليةإدراك أمور اإلدا

فتقصلتسمح للناخبني مبمارسة حقهم يف اختيار ممثليهم والتعبري عـن آرائهـم  2ة العضوية ر مد 
  .فتحاول التوفيق بني كال اهلدفني اإلداري والدميقراطي  ،أما األغلبية .3مرارا 

ة املناسبة للعهدة االنتخابية ال جيب أن تكون طويلة حيث يفقـد معهـا   ملدا فإنّ ،هلذا  
ة ه ال جيب أن تكـون املـد  كما أن .ته بالناخبني، وتضعف القيمة التمثيلية للمجلسالعضو صل

  .ع متطلبات اإلدارة وإدراك أمورهاحيث ال يتمكن املنتخب من التأقلم م ،قصرية
  الس املنتخبة يف القانون املقارن بني سنتني على هذا األساس تتراوح مدة العضوية يف ا

  .4سنوات  6و 

                                                                                                                                              
   

  :لي نذكر بعض مزايا طول املهلة كما ي - 1
مدة العهدة الطويلة يعين تباعد االنتخابات، هذا جينب الس عدة مشاكل ألنّ الفترات املتقاربة تعطل عمل الس  -1

  .يف فترات التحضري لالنتخابات واستعداد أعضائه خلوض املعركة،كما أن طول العهدة جينب الدولة نفقات كبرية 
2- لس وثبات سياسطول املدته ة يؤدي الستقرار ا. 
أنظر ،ظريف بطـرس   يسمح طول مدة العهدة للمنتخب من اكتساب دراية بأعمال الس وتقدمي مثرات كفاءته، -3

  .  140املرجع السابق ، ص 
  :بالنسبة ملزايا قصر مدة العهدة االنتخابية نلخصها فيما يلي  -2

ياسي ويؤكد رقابتهم الفعالـة علـى   قصر مدة العهدة يثري اهتمام الناخبني بالشؤون احمللية ،وحيدد نشاطهم الس -1
  .الس

 .ختفيف سرعة دوران العضوية بني األهايل وإعطائهم فرص املشاركة يف إدارة الشؤون احمللية  -2
توفري فرص لتعبري األهايل عن رأيهم يف األسلوب الذي تدار به شؤوم  احمللية ،وجتعل االس احمللية أكثر جتاوبا  -3

أكثر حساسية للتغريات اليت تطرأ على الرأي العام احمللي ،أنظر ،ظريف بطرس ، املرجـع  مع احلاجيات احمللية ، و
  . 139السابق، ص 

3- Cf . Muller- Quoy (I),op . cit , p 36.                                                                    
سنوات، أمـا االحتـاد    4سنوات ، يوغسالفيا  3إجنلترا، حدد بـ مدة العهدة االنتخابية بالنسبة للمجالس احمللية يف  -4

  . 138السوفييت سنتني، أنظر ، ظريف بطرس ، املرجع السابق، ص 
                                  .Cf . Muller- Quoy (I),op . cit , p 36سنوات ،  6وفرنسا حددت املدة بـ 
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ة معقولة ومناسبة ملمارسة الدميقراطية قد أخذ مبد ،املشرع اجلزائري نرى بأنّ ،مما تقدم  
  .عاة األهداف اإلدارية يف آن واحدكما أنه قام مبرا

ه قد ترد غري أن ،سنوات 5أي ؛ ة احملددة هلاعضوية املنتخبني تنتهي مبرور املد األصل أنّ  
فوز املنتخب مبقعـد يف   ،،كالوفاةمدا الرمسيةلعالقة قبل انتهاء بعض الظروف اليت تنهي هذه ا

ته املكتوبة لرئيس يف هذه احلالة األخرية ،يقوم املنتخب بتوجيه استقال .االستقالةو1جملس األمة 
  .عن طريق رسالة مضمونة الوصول ،الس البلدي

ـ تصبح االستقالة ائية ابتداء من تاريخ استالمها م  ، وإالّدين طرف رئيس الس الشعيب البل
  .2أن يعلم الوايل والس الشعيب فورا  ،على رئيس الس البلدي .بعد شهر واحد من اإلرسال

كما تنتهي عالقة املنتخب البلدي بالس إذا خضع إلحدى حاالت الرقابة املمارسـة    
  :وهي 3 90/08عليه مبوجب قانون البلدية 

التوقيف يف حالة ارتكابه جلرمية ما  .نايفت يف املنتخب إحدى حاالت التاإلقالة إذا توفر  
  . تفصيل هذه احلاالت يف موضع آخرسيأيت ،والعزل إذا ثبت ارتكابه هلذه اجلرمية

انتهاء عضوية أحد املنتخبني استخالفه فورا باملترشح الذي يليه يف القائمـة   يترتب على  
  .يت ينتمي إليها املنتخب املستخلفاحلزبية ال
  .4رر إعالم االستخالف يف أجل ال يتجاوز الشهر على الوايل أن يق  
التغيب عن حضور اجتماعات الس البلدي ال يعرض املنتخب  إىل أنّ ،نشري يف األخري  

  .ه بالس مهما كان عدد الغياباتألي عقوبة وال يقطع عالقت
ىل أي  يبال املشرع اجلزائري ذا التصرف الالمسؤول من ناحية املنتخبني ومل يشر إمل  

           علـى خـالف قـانون البلديـة      .5أو انضباطي للحد من تغيبات املنتخـبني  ييب إجراء تأد

                                                                                                                                              
  
  .، املرجع السابق  1996دستور من  101/2أنظر ، املادة  - 1
  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق 90/08من القانون  30أنظر ،املادة  - 2
  .، املرجع نفسه  33إىل  31أنظر املواد من  - 3
  .،املرجع نفسه   29أنظر ، املادة  - 4
ملتكررة والعديدة مـن املنتخـبني ،   ا تلقد وصف مكلكل بوزيان االس احمللية احلالية مبندوبيات خاصة، نظرا للتغيبا -5

  . 47أنظر، املرجع السايق، ص 
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للحد يرى البعض هذا احلل مناسبا . مرات 3الذي نص على إقالة املنتخب إذا تغيب  1 السابق
احمللـي  املنتخب وظيفة  ألنّ خنتلف معهم؛أننا  إالّ، 2من تغيب املنتخبني عن اجتماعات الس 

  .هي وظيفة متثيلية
بالس هي نتيجة لالنتخاب وليس عالقة وظيفة أو عمـل   الرابطة اليت جتمع العضو إنّ  

  .رض لعقوبات تأديبية قد تصل للطرديستلزم فيها التغيب بدون عذر ألكثر من يومني التع
لطـابع  رفض جملس الدولة الفرنسي أن حيكم بإقالة املنتخب املتغيـب ل  ،يف هذا اإلطار  

  . 3املميز لوظيفة التمثيل
حضور اجتماعات الس ال حيي فـيهم   –عن طريق اإلقالة  –إلزام املنتخبني  كما أنّ  

  .ملنتخب دون أن يناقش أو يقدم رأيهفقد حيضر ا ،روح املسؤولية واملصداقية يف متثيل ناخبيهم
اله ومداوالته ،مـع  لبلدي عن أشغأن تنشر غيابات أعضاء الس الشعيب ا ،من األفضل  

لكي يتمكن املواطنون من مراقبة  ، 4حتديد بوضوح األعضاء املتغيبني بعذر واملتغيبني دون عذر 
  .بيهم باحلضور يف اجتماعات السمدى التزام منتخ

خـب  إذ ميكن أن يعاقب املنت ،هكذا يكون القرار األخري للمواطن يف االنتخابات املقبلة  
مرة أخرىر بعدم انتخابه املقص.  

   .يةديد العضوية يف الس الشعيب البلدي واجلمع بني أكثر من عضوجت -ب  
   .جتديد العضوية يف الس الشعيب البلدي -أوال  
  .ب أعضاء الس إىل ما ال ايةميكن إعادة انتخا  

                                                
  .، املرجع السابق  67/24األمر  -1

مستقيال يف حالة غيابه لثالث اجتماعات متتالية أو مخسة اجتماعات ) البلدي أو الوالئي ( ضرورة اعتبار عضو الس "2 
  "غري متتالية وبدون عذر مشروع 

   50لسابق ، ص مكلكل بوزيان، املرجع ا
3-      Cf . Muller- Quoy (I),op . cit , p 38.                                                                      
  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق 90/08من القانون  21أنظر ،املادة  -4
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مل مينع املشرع اجلزائري املنتخب العضو يف الس البلـدي مـن اخلـوض جمـددا يف       
  .انتهاء عهدته والفوز بعهدة جديدةبات البلدية عند االنتخا

    
اليت ال تضع قيودا لتجديد العضوية مادام التجديـد  1يساير املشرع ذا االجتاه الكثري من الدول 

ثقتهم به، فما املـانع مـن    هذا املنتخب يستحق إعادة جتديد مىت رأوا أنّ يتم بإرادة املواطنني،
  ؟2ساؤل حول مدى جتديد التشكيلة السياسية يثري الت هذا أنّ إالّ .ذلك

، تصبح معها سنة 25قد يصل إىل غاية  ،ل أمام املنتخبني لتجديد عضويتهمفتح اا إنّ  
حيقق فيها املنتخب احترافية وحتتكرها نسبة ضئيلة من  .فة التمثيلية مهنة كأي مهنة أخرىالوظي

ملشاركة يف يف اعتالء املناصب العامة يف الدولة وامواطين البلدية ،وهو ما يتناىف مع مبدأ املساواة 
  .إدارة الشؤون احمللية

ـذا ميـنح    .حيدد املشرع جتديد العضوية مبرتني أو ثالث مرات أنّ ،لذا من األفضل  
حملليـة وتغـيري التشـكيلة    الفرصة ألكرب عدد من مواطين البلدية للمشاركة يف إدارة شؤوم ا

يناميكية جديدة للمجلس والسماح لكفاءات أخـرى بـالظهور   عن طريق إعطاء د ،السياسية
  .مل على حتسني أداء الس البلديوالع

   .اجلمع بني أكثر من عضوية - ثانيا  
من القانون العضوي لالنتخابات 3 4لقد نص املشرع اجلزائري صراحة من خالل املادة   

  .على عدم إمكانية اجلمع بني العضوية يف أكثر من جملس شعيب 
  السـماح بـاجلمع بـني     نّأل ؛هذا التحرمي نقطة إجيابية حتسب لصاحل الدميقراطية يعد

له أثار سيئة على ممارسة   -4ة دول دميقراطية مثلما هو معمول به يف عد –عضويتني أو أكثر 
ملنتخب بنـاء  التمثيل يتحول عن معناه احلقيقي فيصبح مهنة حياول من خالهلا ا نّإ .الدميقراطية

هذه االس مبثابـة مـدارس    خاصة وأنّ. متهيدا ملناصب أكثر أمهية ،ية واكتساب خربةأقدم
                                                

         .Cf . Muller- Quoy (I),op . cit , p 36و  139أنظر ،ظريف بطرس ، املرجع السابق ، ص  - 1
2 -     Ibidem .                                                                                                           
  .، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، املرجع السابق  97/07األمر  -3
رنسا، اليت حتاول جاهدة اإلنقاص من اجلمع بني العهدات يف خمتلف االس املنتخبة وتسعى إللغائها، لكن باءت مثل ف -4

 , Cf. Avis et rapport du conseil économique et sociale,op.cit                 حماوالا بالفشل
ppII 135-II137.                                                                                                                
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                                                              .1لتكوين النخبة السياسية 
اجلمع بني عهدتني قد يؤدي إىل التفريط يف عهدة علـى حسـاب األخـرى     كما أنّ  

  .2قد املنتخب الفعالية يف العمل واالختالط بينهما قد يف
إىل سيطرة فئة من املنتخبني على االس املنتخبة اجلمع بني أكثر من عضوية يؤدي أيضا   

 ،لذا حسنا فعل املشـرع اجلزائـري   .ني جدد وكفاءات أخرىفيحول ذلك دون ظهور منتخب
  .دما منع اجلمع بني أكثر من عضويةعن
  

   .ة بالعضوية يف الس الشعيب البلديالقضايا املرتبط :الفرع الثالث  
  

أمهها العالقة اليت تنشأ بني الناخب  ،ة مسائلري العضوية يف الس الشعيب البلدي عدتث  
  .)ب ( ، والنظام األساسي للمنتخب البلدي ) أ(واملنتخب 

  
   .املنتخبو الناخبالعالقة بني  –أ   
ستمر طيلة العهدة ني الناخب واملنتخب تقيام عالقة بيترتب على انتخاب الس البلدي   

بأن يصدق متثيله هلم ويوصـل كـل    ؛حياول فيها املنتخب أن يويف بوعوده لناخبيه .االنتخابية
يف تسيري املصـاحل العامـة   انشغاالم وطلبام إىل الس وحياول أن يدافع على وجهة نظرهم 

  .كيظهر لنا الواقع خالف ذل ،ولألسفه غري أن .للبلدية
هي عالقة تصادم بني الناخب واملنتخب  ؛أن تكون وطيدة وحسنةالعالقة اليت جيب  إنّ  

أعضاء املواطن جام غضبه وسخطه على البلدية و، حيث يلقي يشكو فيها كل طرف من اآلخر
  . 3اص يبحثون على تلبية مصاحلهم اخلاصة فقط االس و يعتربهم أشخ

                                                
1-    Idem ,p II 134.                                                                                                        

                                                                                                         
1-             Cf . Benhamouda (B ) ,op.cit , p 34 –p 35.                                                     

  :أنظر جريدة  « les élus sont préoccupés par leurs affaires »: قال أحد املواطنني  - 3
  Cf.Liberte,du27/8/2003,p10      
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ـ عضو الس الشعيب البلدي أدى إىل اطن  وانعدام قنوات االتصال بني املوإنّ   ولحل
  .حمل الوسائل القانونية لطلب أساسيات احلياة1وسائل العنف 

لك حيـتج  إذ يرى أنه حتول إىل مسـته  ؛املنتخب احمللي اللوم على املواطنبدوره يلقي   
  . رغم سلبيته وعدم مشاركته يف احلياة املدنية بأبسط الوسائلباستمرار لتلبية طلباته 

  :ة أسبابهذا التباعد الذي نلمسه بني الناخب واملنتخب يرجع لعد إنّ ،يف احلقيقة  
  .ني الناخب واملنتخبتأثري نظام االنتخاب يف العالقة ب: أوال   
الذي تبناه املشرع اجلزائري يف القـانون   –كيف يؤثر نظام التمثيل النسيب  2لقد رأينا   

إذ تصبح هـذه  على العالقة بني الناخب واملنتخب،  -  3 97/07األمر : العضوي لالنتخابات 
ة فيكون االختيار للقائم ،ى نظام القائمة يف عرض املترشحنياألخرية ضعيفة بسبب االعتماد عل

زاء احلزب تبعيـة أقـل إزاء   تبعية أكرب إ" ، فيترتب عن ذلك احلزبية ال للمترشح يف حد ذاته
، نتائج االنتخاب النسيب على عالقات املنتخبني ةخصة يف خطوطها العريضتلك هي مل ،الناخب

  . 4" والناخبني 
  .5يتعلق السبب الثاين بطبيعة العالقة يف حد ذاا :  ثانيا  
وإن حدث وخرج  املنتخب ال خيضع لوكالة إلزامية ينقل فيها حرفيا إرادة الناخب، إنّ  

 اإللزامية علـى أرض الواقـع   تطبيق الوكالةف ،هاعن حدود هذه الوكالة ميكن للناخب أن يلغي
  .6صعب

                                                                                                                                              
  
               

 :أنظر اجلرائد اليومية   1
Cf.Le jeune indépendant, du 28/12/2003 , p 6 -Soir d’Algerie ,du 3/8/2003 ,p 10 et 
du13/8/2003, p7.- L’èst républicain du 5/8/2003 ,p 5. 

  .68-58هلذه النقطة بالتفصيل يف املطلب الثاين من املبحث األول يف هذا الفصل، ص ص  لقد تطرقنا - 2
  .املرجع السابق  - 3
  . 79روبري بيلو ، املرجع السابق ، ص   - 4
  . 217 – 209أنظر عبد العزيز شيحا ، املرجع السابق ، ص ص ،  - 5
6 -       Cf . Benhamouda (B ) , op.cit , p 33.                                                              
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اللـهم   –الناخب  يلزم ال شيءف .التزام املنتخب اجتاه الناخب هو جمرد التزام أديب إنّ  
 ميثلهم حسب ما تقتضيه املصلحة بأنّ ،صادقا مع ناخبيه وأن حيترم وعوده يكون بأنّ –ضمريه 

  .العامة وليس وفق مصاحله الشخصية
وأن يفلت من  ،يتملص من التزاماته بسهولة تسمح للناخب بأنّهذه العالقة هي اليت  إنّ  

 وميضي حنو حتقيق مصاحله الشخصـية والعمـل علـى    1رقابة ناخبيه أثناء العهدة االنتخابية 
  .صب أعلىول على مناالحتراف للحص

يف حزب عضو  .ة صفاتفرض العضوية يف الس أن يعمل املنتخب العضو بعدت:  ثالثا  
العمـل يف  عضو يف إحدى جلان الس البلدي  ،مواطن على مستوى الس البلديممثل لل ما،

  .وقد يتفرغ للعمل يف اجلهاز التنفيذي للبلدية مهنته األصلية،
أمام كل هذه املسؤوليات والواجبات من املستحيل أن يوفق بني مجيعها وغالبا ما يقـع    

  .ها املنتخب حقها من االهتمامالتقصري يف العالقة بني الناخب واملنتخب فال يعطي
  .عجز الس الشعيب البلدي على تلبية كل طلبات املواطنني:  رابعا  
يتجه املواطن مباشرة إىل البلدية لتلبية احتياجاته وحل مشاكله ألا أقـرب إدارة لـه     

أو إجراءات شكلية  ،ة وصعبةحيث ميكنه التحدث ألي مسؤول دون أن تواجهه حواجز كثري
ه فإن وإالّ ،متطلعا حلل مشاكله ،، الوالية أو حىت الدائرةمثلما هو احلال بالنسبة للوزارة ،معقدة

  .ن يتفهم خلفيات عدم تلبية طلباتهيقابل ذلك باحتجاج عنيف دون أ

                                                                                                                                              
  
  
1 - Cf . Essaid (T) ,  « la démocratie à l’épreuve… », op.cit,p 58.                              
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إما لكوا خترج  ،الشعيب البلدي عاجزا عن حل كل املشاكلغالبا ما يكون الس  إنّ  
  ل يف ـال ميلك أصال الوسائل املالئمة والضرورية لتنفيذ ما يدخ هأو ألن أساسا عن اختصاصه،

  
   .1اختصاصه
  .عالقة املنتخب بالناخب هي جوهر الدميقراطية احمللية إنّ  
هلدف من إرساء الدميقراطية يف املستوى احمللي هو جعل املواطن يف ممارسة دائمـة  إنّ ا 

بتقويـة   ولن يتم ذلـك إالّ  ،الشؤون احملليةيف إدارة وتسيري  للدميقراطية ويف مشاركة مستمرة
  .الرابطة بني الناخب واملنتخب

حيي ثقة سـكان البلديـة يف منتخبـيهم    و ،قوى الروابط احملليةيدعم هذه العالقة  إنّ  
  .2وجمالسهم املنتخبة ويثري اهتمامهم باملصاحل احمللية ويزيد من فعالية رقابتهم على منتخبيهم

احللول املناسبة لتحسـينها   إجيادو ،بالعالقة بني الناخب واملنتخب ماماالهتهلذا من الضروري 
  .ية على الثقة املتبادلة والتفاهموجعلها مستمرة ومبن

  حبسن ويقدم  ،جبملة من األمور3املطلوب من كال الطرفني أن يلتزم  ،لكي يتحقق ذلك
                                                

زائر، هلذا تصدت مثل السكن، بالرغم من أنه يدخل ضمن اختصاصات الس البلدي، إالّ أنه يعرف أزمة كبرية يف اجل -  1
السلطة املركزية بكل ما متلكه من إمكانيات حلل  هذه األزمة، وذلك بتقرير برامج اإلسكان وتنفيذها عن طريق مصاحلها 
اخلارجية املوجودة يف املستوى احمللي ومل تترك للبلدية إالّ مرحلة توزيع السكنات على األشخاص الذين تتوفر فيهم 

بل  وأكثر من ذلك، . حيصل املواطن على مسكن فإنه يتجه باللوم واالحتجاج مباشرة إىل البلدية الشروط املطلوبة و إذا مل
من جلنة البلدية إىل جلنة  2004فبالرغم من حتويل اختصاص دراسة وإعداد قائمة املستفيدين من السكنات اإلحتماعية سنة 

 من املرسوم 13إىل 10أنظر، املواد من . ية لطلب سكن الدائرة إالّ أنّ املواطن مزال يتجه بالشكوى إىل رئيس البلد
، حيدد شروط احلصول على املساكن العمومية االجارية ذات الطابع 01/02/1998، املؤرخ يف  98/42رقم  التنفيذي

  04/334من املرسوم التنفيذي رقم  09ىلإ 05و كذلك املواد من . 05االجتماعي وكيفيات ذلك، ج ر ج ج، عدد
الذي حيدد شروط  01/02/1998املؤرخ يف  98/42، املعدل للمرسوم التنفيذي رقم  24/10/2004 املؤرخ يف

 .   67احلصول على املساكن العمومية االجارية ذات الطابع االجتماعي وكيفيات ذلك، ج ر ج ج، عدد
   141أنظر، ظريف بطرس، املرجع السابق، ص  -2
داخلي للمجلس الشعيب البلدي لبلدية عنابة على مجلة من االلتزامات الـيت  من النظام ال 38إىل  35نصت املواد من  -3

  :جيب على املنتخب أن حيترمها ويقوم ا ، نلخصها فيما يلي 
  .التحلي بروح املبادرة والسهر على احترام تعليمات الس البلدي  -
 .االلتزام حبضور كل اجتماعات الس وجلانه  -
 .ولة يف األعمال املسندة إليه واالمتناع عن كل تقصري فيها املسامهة بصورة فعالة ومسؤ -
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  .نية ليتواصل مع الطرف اآلخر
  هلذا جيب أن يعمل للصـاحل العـام    ،سكان البلديةه ميثل كل على املنتخب أن يدرك أن

ـ  ،وذلك من خالل اجتماعات دورية تمر بـرأي  هي ضرورية ليبقى املنتخب على إطالع مس
  .الناخبني حول املستجدات

  كما تشـكل   ،1ملثل هذه االجتماعات  –لصغر حجمها  –البلدية املكان األنسب  تعد
  .ر عن أعمال الس وخططه املستقبلية للناخبنيهذه األخرية الفرصة املالئمة لتقدمي تقري

ليسمع شكواه ويوجهه  على املنتخب أيضا أن يفتح بابه لكل مواطن من سكان البلدية  
  .للحل السليم

ولكن يطلب منه أيضا  ،ثل املواطن ويعرب عن إرادة األمةاليوم أن مياملنتخب ال ينتظر من   
  .2لطة أن يكون وسيطا بني هؤالء املواطنني والس

تـه   لياته ويقوم بواجباته اجتاه بلديأن يتحمل مسؤو) الناخب ( على املواطن  ،يف املقابل  
أن يكـون ذا   )املـواطن ( بل جيب عليه .طرف سليب يستهلك ويطالب باملزيد وال يكون جمرد

ـ  .حس مدين إجيايب دركا حياول أن يشارك يف بناء بلديته وأن يكون عقالين عند تقدمي طلباته م
  .قدرات البلدية وإمكانياال

ميكنها أن تـنظم   حيث. نرى أن للجمعيات املدنية دور أساسي جيب أن تلعبه ،أخريا  
  .ستقبلهم لتصنيف طلبام ومشاكلهماملواطنني وت

                                                                                                                                              
 .االلتزام باحلضور واملشاركة يف كل األعياد الوطنية والدينية اليت ينظمها الس  -
 .االلتزام بتبين مشاكل املواطنني وعرض انشغاالم مباشرة على اهليئة التنفيذية  -

  . 01، ملحق رقم 2007-2002عنابة، العهدة االنتخابية النظام الداخلي للمجلس الشعيب البلدي لبلدية 
1- Cf . Benhamouda (B),op.cit, p 34.                                                                               
  . 80أنظر ، روبري بيلو ، املرجع السابق ، ص  -2
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متلك اجلمعيات قدرة أفضل من املواطنني ملقابلة السلطات احمللية وطـرح انشـغالم     
بل على إيصال ردود السلطات احمللية، وحتثّ املواطنني بشكل حضاري وعملي، وتعمل يف املقا

  .على أداء واجبام وتشجعهم على خلق املبادرات املفيدة لتحسني احمليط املعيشي يف بلديتهم 
    

  
  .البلديالنظام األساسي للمنتخب  –ب 

أورد املشرع يف الفرع الثالث من الفصل األول ضمن الباب الثاين من قـانون البلديـة     
"  وضعية املنتخب البلدي القانونية وجتديد الس الشعيب البلدي:"العنوان التايل  1  90/08

  :بينما استعمل النص الفرنسي 
« Statut de l’élu communal et renouvellement de l’assemblée populaire 
communale »  

ولـيس  "  situation" باللغة الفرنسـية هـي   " وضعية " الترمجة الصحيحة لعبارة  إنّ  
"statut  "ّا القانون األساسي أو النظام األساسي ألن هذه األخرية نقصد.  

 ألنّ ،عده من مـواد غة العربية هو األكثر صحة وداللة ملا يأيت بالعنوان باللّ الحظ أنّي  
قاط ومل يعـاجل  بل نص على بعض الن .املشرع مل يؤسس لنظام متكامل وتام للمنتخب البلدي

    .على نظام التعويضات ورخص التغيب و اكتفى بالتحدث ،خيص املنتخب كل ما
   .نظام التعويضات اخلاص باملنتخبني البلديني –أوال  
وحىت ال يتحمل  .الذي ينص على جمانية العضوية 2تبىن املشرع اجلزائري االجتاه الغالب   

 فقد أقـر  لى الطبقة الغنية املنتخب مسؤوليات ثقيلة أو كي ال تكون الوظيفة التمثيلية حكرا ع
تعويضات مقابل مصاريف التنقل والتغيب عن الوظيفة األصلية حلضـور اجتماعـات    املشرع
ضوية ومصـاريف  على تسميته مصاريف ممارسة الع 4 27وهو ما اصطلحت املادة  ، 3الس 
  .التمثيل

                                                
  .املرجع السابق  - 1
  . 147املرجع السابق ، ص  انظر ، ظريف بطرس ، -2
  .،املتضمن قانون البلدية ، املرجع السابق  90/08من القانون  27أنظر ، املادة  -3
  .املرجع نفسه  -4
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  تخبني املتفرغني ، اخلاصة باملن 27هناك نوع آخر من التعويضات اليت نصت عليها املادة   
ز حيث مي ،نظام التعويضات 2 91/463لقد نظم املرسوم التنفيذي  .1متاما ألداء وظيفة التمثيل 

  .بني املنتخبني العاديني واملنتخبني الدائمني
أي ني ألداء وظيفـة التمثيـل؛   املتفرغ أعضاء الس البلدي يقصد باملنتخبني الدائمني،  

و تفرغوا للعمل يف اجلهـاز التنفيـذي يف    ة العضويةل مدتركوا منصب عملهم األصلي خال
 3نوابـه  ،رئيس الس الشـعيب  ،تضم فئة املنتدبني ،يطلق على هذا الوضع االنتداب. البلدية

لئك الذين ال ينقطعون عن عملهم ون فهم أوأما املنتخبون العادي .4البلديني اخلاصني  ملنتدبنيوا
  .جان اليت هم أعضاء فيهاحضور جلسات الس واللّإذ يستمرون بالعمل مع  األصلي،

                                                                                                                                              
  
  
  
  
  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق  90/08من القانون  57أنظر املادة  -1
املـؤرخ يف   98/34مم باملرسـوم التنفيـذي   ، املعـدل واملـت  63، ج ر ج ج، عدد  12/1991/ 3املؤرخ يف  -2

  . 04،الذي حيدد شروط انتداب املنتخبني احملليني والعالوات املمنوحة إياهم ، ج ر ج ج، عدد  24/01/1998
فبدل أن يشري املشرع للمـادتني   14و .  11. 10عدة أخطاء شكلية يف املواد  91/463تضمن املرسوم التنفيذي رقم

،هذه أخطـاء   10أحال إىل املادة  11فبدل أن حييل املشرع إىل املادة  12،كذلك يف املادة  6و  5أشار للمادتني  7و6
  .شكلية ولكنها تؤثر على البناء الكلي للمرسوم 

عدد النواب يف البلدية، والذي يتغري حسب عدد أعضاء الس الشـعيب   90/08من قانون البلدية  50حددت املادة  -3
نواب بالنسبة للمجـالس   3أعضاء،  9و 7ن بالنسبة للمجالس البلدية اليت يتراوح عدد أعضاؤها بني نائبا:البلدي كاآليت 

نـواب   6و عضـوا،  23نواب فيما خيص االس البلدية اليت تضم  4عضوا،  13و 11اليت يتراوح عدد أعضاؤها بني 
مـن قـانون    50التناقض املوجود بني املادة جتدر اإلشارة إىل . عضوا ، املرجع السابق 33للمجالس البلدية اليت حتوي 

، حيث حتدد كلتا املادتني عدد أعضاء االس الشـعبية  97/07من قانون االنتخابات األمر 97و املادة  90/08البلدية 
عضوا الذي يذكره قانون البلدية على خالف قانون االنتخابـات   13البلدية ومها متماثلتان يف ذلك، باستثناء الس ذو 

مـن املرسـوم التنفيـذي     02كما ننوه إىل اخلطأ الذي ورد يف املـادة  . عضوا 15لذي يتحدث عن جملس يتكون من ا
اليت حددت عدد نواب رئيس البلدية حسب حجم الس من نائبني إىل أربعة نواب خمالفة بذلك نص قانوين   91/463

 91/463و رغم تعديل املرسوم التنفيذي .  90/08ة من قانون البلدي 50أعلى درجة وسابق يف الصدور هو نص املادة 
  . فإنّ املشرع مل يأخذ هذا اخلطأ بعني االعتبار 98/42باملرسوم التنفيذي 

مـن   23يعينه الس ليدير فرع بلدي، ينشئه الس حسب املادة . املنتدب البلدي اخلاص هو عضو يف الس البلدي -4
  ، املرجع السابق 90/08من قانون البلدية  183و  182اع حضري حسب املادتني ،أو ليدير قط 90/08قانون البلدية 
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لألعضاء الدائمني التعويضـات عـن   1 91/493من املرسوم التنفيذي  6حددت املادة   
  : ن يسام األصلية على أساس متغرياألجر الذي كانوا يتقاضونه يف مؤس

  .املهمة املكلف ا العضو الدائم األول يتعلق بنوع  
  :من اجلدول التايل ويتضح لنا ذلك ،الس الذي ينتمي له العضوحبجم والثاين يرتبط   

  
   .العالوات املمنوحة للمنتخبني البلديني الدائمني:  06اجلدول رقم        

  

 تصنيف البلديات
رئيس الس الشعيب 

 البلدي
 املنتدب البلدي اخلاص  نائب رئيس الس البلدي

 د ج 10000 د ج 12000 د ج 15000 أعضاء 9إىل  7بلدية ذات 
 15إىل 11بلدية ذات

 عضوا
 د ج 12000 د ج 15000 د ج 17000

 د ج 15000 د ج 17000 د ج  20000 عضوا 23بلديات ذات 
 د ج  18000 د ج  20000 د ج 25000 عضوا  33بلدية ذات 

  

   .2 98/34من املرسوم التنفيذي رقم  04املادة : املصدر       
    

يف احلالة اليت تكـون فيهـا   اال للزيادة يف هذه العالوات فتحت 3 10املادة  غري أنّ
يف منصـب  العالوات احملددة يف اجلدول السابق أقل من الراتب الذي يتقاضاه املنتخب الدائم 

تب الـذي كـان   العالوة ترتفع لتساوي الرا ومنعا لإلضرار به فإنّ ،عمله األصلي قبل انتخابه
  .يتقاضاه قبل انتخابه

                                                
  .حيدد شروط انتداب املنتخبني احملليني والعالوات املمنوحة إياهم، املرجع السابق -1
  
  
منوحة شروط انتداب املنتخبني احملليني والعالوات امل الذي حيدد ،91/463املعدل و املتمم للمرسوم التنفيذي رقم   - 2

 .إياهم، املرجع السابق
حيدد شروط انتداب املنتخبني احملليني والعالوات املمنوحة إياهم، املعـدل واملـتمم    ،91/463من املرسوم التنفيذي  - 3

  .املرجع السابق 
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على مصاريف التمثيـل املقـدرة    األجور، يتحصل املنتخبون الدائمونفة لتعويض إضا  
  .1د ج شهريا  3000بـ

عـالوة  (مصاريف التمثيـل   ها تتحصل علىفإن أما فيما خيص فئة املنتخبني العاديني،  
مصاريف ممارسـة العضـوية    و .دج 3000واملقدرة بـ   09املادة  عليها اليت نصت)التمثيل

  .والتغيب عن وظيفتهم األصلية ،جانلتنقل حلضور جلسات الس أو اللّاملتضمنة ا
 هلذا تقع ،الساعات اليت تغيب فيها املنتخب املستخدم غري ملزم بتقدمي أجر اليوم أو إنّ  

هذا احلد غـري   إنّ .2د ج يف اليوم  800تقدر هذه العالوة بـ وق البلدية التعويضات على عات
ة قابلة للزيادة يف احلالة اليت تكون فيها أقل من األجر اليـومي الـذي   هذه العالو ألنّ ؛ائي

  .3يتقاضاه املنتخب يف اهليئة املستخدمة األصلية 
  ا ميزانية البلدية تعد يف حالة عجز هـذه   .كل هذه التعويضات نفقات إجبارية تتكفل

عن طريق  ،4لسلطة العليا األخرية على حتمل نفقات األعضاء الدائمني فلها أن تطلب إعانة من ا
يف حالة املوافقة حتصل  .الداخلية الختاذ القرار املناسب مداولة ترسل مرفقة برأي الوايل إىل وزير
  . 5البلدية على اإلعانة الالزمة ملوازنة امليزانية 

املنتخبـون  خيضع له  الذي إىل نظام الضمان االجتماعي ومنح التقاعد ،نشري يف األخري  
  .الدائمون دون العاديني

إذا كان املنتخبون الدائمون خيضعون لنظام الضمان االجتماعي ومنح التقاعـد قبـل     
مبالغ االشـتراك يف   أنّ إالّ .الوضع يستمر على حاله أثناء أداء عهدم االنتخابية فإنّ انتخام،

                                                
  .، املرجع نفسه  9أنظر ،املادة  - 1
  
  
  

املنتخبني احملليني والعالوات املمنوحة إيـاهم    ، حيدد شروط انتداب91/463، املرسوم التنفيذي 11/2أنظر ، املادة  - 2
  .املرجع السابق 

  .، املرجع نفسه  12أنظر ، املادة  - 3
  .،املرجع نفسه  16/1أنظر ، املادة ،  - 4
  .، املرجع نفسه  2/ 16أنظر ، املادة  - 5
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تقع  -ب الراتب األصلياملقدرة حس -كل من صندوق التقاعد وصندوق الضمان االجتماعي
  .1على عاتق املنتخب والبلدية 

أما املنتخبون الدائمون الذين ال يشملهم الضمان االجتماعي أو منح التقاعـد فـإم     
  .يستفدون من هذا النظام فور انتخام وبدء عهدم االنتخابية 

 6املـادة  يقدر مبلغ اشتراكام وفق التعويضات املمنوحة هلم حسـب   يف هذه احلالة،  

  . 2 91/463من املرسوم التنفيذي  10 واملادة

   .منح رخص التغيب للمنتخبني البلديني - ثانيا  
يف االس البلدية بالتغيب عن  األعضاء بالسماح ملستخدميه 3لقد ألزم املشرع املستخدم  

  .عملهم ملمارسة وظيفتهم التمثيلية
  مة ملاحلق يف التغيب من بني الضمانات اهلا يعد؛ةمارسة وظيفة التمثيل بفعالي ه يسمح ألن

فال خيشى الطرد أو فسخ  بأن يوفق بني مهنته األصلية و وظيفته التمثيلية،لعضو الس البلدي 
  .حلضور اجتماعات الس أو اللّجانعقد عمله إن تغيب عن عمله 

وخاصـة بوجـود األزمـة     ليس من السهل استعمال هذه الرخص، ،لكن يف الواقع  
  .االقتصادية وارتفاع نسبة البطالة

جـزاءا   تتضـمن اليت ألزمت املستخدم مبنح رخص التغيب ملستخدميه مل  284إن املادة   
التملص من هـذا   –وخاصة اخلواص منهم  –هلذا من السهل على املستخدمني  ،على خمالفتها
، ك مهـن أخـرى  كما أن هنا. العمل ةوديغيب مستخدميهم يؤثر سلبا على مردت االلتزام ألنّ

فقد يصادف  ،، كاحملاماة أو الطبيصعب على ممارسيها التغيب حلضور أعمال الس أو جلانه
  . احملكمة أو إجراء عملية جراحيةيف س عمل مهم ال يتأجل كحضور جلسةاجتماع ال

                                                
  .، املرجع نفسه  13أنظر ، املادة  - 1
  
  .املرجع السابق املتضمن قانون البلدية،، 90/08من القانون  14أنظر ، املادة  - 2
 .، املرجع نفسه 28أنظر، املادة  -3

  .املرجع نفسه - 4
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يدفع أجرة ساعات التغيب أو أن ينقص  املستخدم بأنّ 1 البلدية قانونيف املقابل مل يلزم   
   .نهام

بتربير غيابـه عـن طريـق     عضو السه قيد أن إالّ ،مل حيدد الوقت املسموح به للتغيبكما 
جان بالرغم دون أن يشري إىل اجتماعات اللّ االستدعاء حلضور جلسات الس الشعيب البلدي،

  .من أا أكثر من اجتماعات الس
   موح ا يف تنظيم مصلحته،ه ضمن تلك املسأن يدرج ساعات تغيب عضو السميكن ل  

  .دون أن تلغي أجرم2إذا كانت هذه األخرية تسمح بالتغيب ملستخدميها 
أن نشري إىل فئة املنتخبني الدائمني الذين يتفرغون متاما للعمـل يف   ،ال ننسى يف األخري  

 فما مصري هـؤالء  ،ورمبا لعهدتني أو أكثر ،ركون منصب عملهم كامل مدة العهدةالس ويت
  عند انتهاء عهدم ؟

على خالف قانون الوظيف العمومي الـذي  4مل يعاجل هذه املسألة  3قانون البلدية  إنّ  
إن ، تدب يف العودة ملنصب عمله األصليعلى حق املوظف املنه من 5 138نص صراحة يف املادة 

زائدا علـى   لو كان ، فله حق األولوية للعودة ملنصب عمله األصلي أو ما مياثله حىتتعذر ذلك
  .العدد املطلوب

                                                
  .املرجع نفسه  - 1
  
  
  
  
  
يسمح قانون الوظيف العمومي للمنتخبني املوظفني باالستفادة من رخص التغيب دون فقدان الراتب  ،أنظـر ، املـادة    -2

،املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،ج ر   15/07/2006، املؤرخ يف 06/03من األمر رقم 208/04
  . 46ج ج ، عدد 

  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق  90/08القانون رقم  -3
أعطى املشرع الفرنسي حق اإلعادة للعمل أو يف منصب مماثل هلذه الفئة ،أما يف حالة تتالت العهدات، فإن حق اإلعادة  -4

  :حيل حمله حق األولوية يف العمل املناسب لكفاءات املنتخب ،أنظر يسقط و
Cf . Muller- Quoy (I) ,op.cit , p40-p41 . 

  .، املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية،املرجع السابق06/03األمر رقم -5
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قانون الوظيف العمومي احلماية الالزمة واألكيدة للموظف املنتـدب يف الـس   قدم   
 يبقـى 1اإلشـكال   غـري أنّ  .دته االنتخابية دون خوف وال ترددالشعيب البلدي ملمارسة عه

  .نقطةمل يتطرق هلذه ال2 90/11خاصة وأن قانون العمل ،مطروحا لدى فئة العمال واألجراء
  احلرفيني  لتجار،األطباء، ا ،ة لدى فئة األعمال احلرة، كاحملامنيكما يطرح املشكل حبد

  .واليدويني
ـ     ،ء يعتمدون يف عملهم على الزبائنكل هؤال   ذي الرأمسال احلقيقـي هلـذه املهـن الّ

  .ناء ممارستهم لعهدم االنتخابيةسيفقدونه ال حمالة أث
ا عطائها الضمانات الكافية لتأمني منصب شغل مناسب هلبإ عدم محاية هذه الفئات، إنّ  

  .هذه الفئة يف املعركة االنتخابيةض هو السبب الرئيسي لعدم خو ،بعد انتهاء عهدا االنتخابية
ها املشـرع  صاملواد اليت خص أنّ –كما سبق وأن قدمنا  –ليس من الصعب االستنتاج   

مـا خيـص    ه مل يعاجل كلألن ،قى لنظام أساسيتراجلزائري لتنظيم وظيفة املنتخب البلدي ال 
  .املنتخب من واجبات وحقوق

 من أساسيات حتقيق الدميقراطية احملليـة  يعد ،وجود نظام أساسي للمنتخب البلدي إنّ  
  .يف الس 3هذا القانون يعطي الضمانات الكافية والكفيلة مبمارسة فعلية لوظيفة التمثيل  ألنّ

عن طريق نظـام أساسـي    ،4ن املشرع اجلزائري من وضعية املنتخبني لو حيس ،لذا من األفضل
وخاصة الفئات اليت ال  ، عمله األصلي ومتثيله للمواطننين املنتخب من التوفيق بنيميكّ 1متكامل

                                                
لكافية إلعادة املنتخب يف منصبه بعد اإلشكال نفسه يطرح يف فرنسا ،فاملشرع الفرنسي عجز عن منح كل الضمانات ا -1

     Cf. Avis et rapport du conseil économique et sociale,op.cit,p II 142انتهاء عهدته ،أنظر ، 
  . 17،املتعلق بتنظيم عالقات العمل الفردية ، ج ر ج ج ، عدد  4/1990/ 21املؤرخ يف  -2
 
 
  
3- Cf. Muller- Quoy ( I ) , op.cit , p 38.                                                                 
حياول املشرع الفرنسي وضع نظام أساسي للمنتخب غري أنه وجد عدة صعوبات لتوحيد املواد املوزعة هنا وهنـاك يف   -4

  :فيما يلي  خمتلف القوانني وتدعيمها مبواد أخرى حتدد واجبات وحقوق املنتخب احمللي ،نلخص هذه العراقيل
تنوع واختالف العمل األصلي للمنتخبني، فبعضهم يعمل يف مهن يصعب فيها توفري احلماية الالزمة كاألعمـال   -1

  .احلرة
 .صعوبة وضع هذا القانون يف عامل املؤسسة اخلاصة  -2
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ويوفر له اجلو املالئم لتسـهيل   ،األصلية كاألجراء واألعمال احلرةال متلك امتيازات يف مهنتها 
عالقـة    ،خالل تنظيم العالقة بني املنتخب واحلزب الذي ينتمي إليـه  من ،2عمله يف الس 

  .طن اواملنتخبني فيما بينهم وعالقة املنتخب بامل
ه من املعلوم أن أغلب املنتخـبني ال  ألن ؛كما جيب أن ينص املشرع ويعمم حق التكوين  

وهو ما  .لقانونية أو املاليةغة اوال يفهمون اللّ، ميلكون الكفاءات الضرورية إلدارة وتسيري البلدية
  .3حاجزا كبريا أمام أدائهم ملهامهميشكل 
  .هلذه الفكرة تصورا يعطي  7اجلدول رقم  إنّ  
سوق عنابة وحتليل أعضاء االس الشعبية البلدية لكل من والييت  :07 اجلدول رقم  

  .أهراس حسب املستوى الدراسي 
  

ات
والي

ال
 

وع
م

ا
 

  بدون مستوى
  

 بعد التدرج تعليم عايل ثانوي سطمتو ابتدائي

 ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع ن ع

ـابة
عن

 

144 02 1.39 % 01 0.69 % 14  9.72 % 69 47.92 % 56 38.89 % 02  1.39 % 

                                                                                                                                              
 .تكلفة هذا النظام باهضة ومرهقة مليزانية اموعات احمللية  -3

Cf. Avis et rapport du conseil économique et sociale,op.cit, p II 138. 
: عدة اقتراحات لتحسني عمل املنتخبني و تفعيل ممارستهم لعهدم االنتخابية وهي  2000قدم الربملان الفرنسي سنة  -1

ت إعادة تقييم التعويضات املقدمة هلم ،لكي يسمح للمنتخب بالتفرغ متاما للتمثيل ، تعميم إلزامية التكوين ،إعطاء ضـمانا 
  .أكثر للتوفيق بني العمل والتمثيل عن طريق تبين نظام العمل املؤقت لتعويض املنتخبني األجراء عند غيام 

Cf.Muller-Quoy ( I ) ,op.cit , p41-p42 . 
 
 

 اقترح مكلكل بوزيان مفهوم جديد هو احلصانة اإلدارية أسوة باحلصانة الربملانية للنواب واحلصانة السياسـية بالنسـبة   -2
،املرجـع  " أرقى أشكال الدميقراطية اإلدارية " للدبلوماسيني ، وذلك لضمان ممارسة فعلية للمنتخب احمللي ملهامه ويعتربها 

  . 51السابق ، ص 
إن تطور احلياة وزيادة طلبات املواطنني يستدعي تكييف نظام الالمركزية ملسايرة هذا التطور ، وطبعا يتطلـب هـذا    -3

لية لوضع  السياسة املناسبة وتنفيذها ،ولن يتأتى ذلك دون وجود منتخب تتوفر فيه الكفـاءة العاليـة   إدارة ذات كفاءة عا
  .واالحترافية 

Cf. Avis et rapport du conseil économique et sociale,op.cit, p II 133.   
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اس
أهر

ق 
سو

 

218 16 7.33 % 22 10.09% 45 20.6% 79 36.28% 55 %25.22 1 0.45 % 

  
  .1 عنابة وسوق أهراس مديرية التنظيم والشؤون العامة لوالييت: املصدر   
ون املستوى إىل حيث يتراوح بني د ؛دول التباين يف مستوى املنتخبنياجليتضح من هذا   

ملستوى معني أو 2يرجع السبب يف ذلك لعدم اشتراط قانون االنتخابات  .مستوى بعد التدرج
  .ساواة يف تقلد املهام يف الدولةخيالف مبدأ امل لكون ذلك؛ كفاءة ما يف املترشح

حيث ينتمون لفئة دون ؛خبني البلديني ال ميلك مستوى عايلأكثر من نصف عدد املنت إنّ  
يف واليـة   % 73.76يف والية عنابة و %  59.72املتوسط والثانوي بنسبة  االبتدائي، ،املستوى

  .سوق أهراس
للـهم  ا هذه الفئات يصعب عليها فهم املسائل التقنية املرتبطة بتسيري البلدية، املؤكد أنّ  

فئـة   حىت الفئة املتبقية واليت تدخل ضمن .تسب خربة حبكم وظيفته يف اإلدارةالقليل الذي اك
تكوينها اجلامعي  ألنّ البلدية؛ إلدارةال متلك كلها الكفاءة الالزمة  ،التعليم العايل وبعد التدرج

  .قد يكون يف جمال خمتلف متاما عن اال اإلداري
ار يف اختاذ القـر أعضاء االس البلدية إذا حلوا حمل  البلديني ال لوم على املوظفني ن،إذ  

  .غري قادرين على اختاذه )املنتخبني ( ملكو
ـ لكي يكون املنتخب قادرا على اختاذ القرار ا    ،املناسب والسليم جيب أن يكون متفرغ

  .3تصله املعلومات الكافية وخيضع لتكوين مستمر 
  .ذي ال ميلك أية خربةللمنتخب اجلديد الّ وخاصة ،ضروري جدا4التكوين  إنّ  

                                                
  .مرجع سبق ذكره   - 1
  
  .النتخابات ، املرجع السابق ، املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام ا97/07األمر  - 2
3 - Cf. Avis et rapport du conseil économique et sociale,op.cit, p II 135                      
أيام يف العهدة  6املتعلق باموعات احمللية يف فرنسا حق املنتخبني يف التكوين ،وحدده بـ  1992أقر قانون  - 4

                                                         Idem ,p II 142ة لكل عضو  االنتخابية أي يوم واحد كل سن
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املنتخبني البلـديني   أن يأخذ املشرع بإلزامية التكوين لكله من الضروري أن ،هلذا نرى  
يـتم هـذا    كـأنّ  ،دون استثناء، وخيصص هلذا التكوين الوقت الكاف واملصاريف الضرورية

ابية وتتحمل البلديـة كـل   خأسابيع خالل العهدة االنت 5، أي ة أسبوع كل سنةالتكوين ملد
  .املصاريف
يتم خالل فترة التكوين حتسني معلومات املنتخبني حـول مبـادئ اإلدارة والتسـيري      

ـ ك .لسارية على الس الشعيب البلديوتوضيح القوانني ا وين االتفاق مع اجلامعة لكي يتم التك
   .ذا التكوينحيث يشارك األساتذة اجلامعيون يف ه ،على مستواها خالل عطلة الصيف

تدفع مصاريف التنقل واإلطعام على البلدية أن  ، والية ا جامعةبالنسبة للبلديات املوجودة يف
هذه البلديات ترسل منتخبيها  ، فإنّودة يف واليات ال يوجد ا جامعةأما البلديات املوج .فقط

  .املبيت يكون يف األحياء اجلامعيةألقرب والية ا جامعة و
ة األساسية للمنتخب البلدي هي متثيل املواطنني يف تسيري وإدارة املصاحل احملليـة  املهم إنّ  

  .ية وإيصال آرائهم إىل مقر السالبلد
  اهلدف بكل فعالية على أرض الواقعة عراقيل حتول دون حتقيق هذا غري أن هناك عد.  
حجم  إنّ. ميقراطيةعدم مالءمة حجم الس الذي تبناه املشرع اجلزائري مع املبادئ الد  

  .يؤدي إىل إضعاف قيمته التمثيلية الس صغري مقارنة مع نسبة السكان مما
غياب قنوات اتصال بني الناخب واملنتخب يؤثر سلبا على العالقة بينهما ويـؤدي إىل    

  .قة يف منتخبيهم وجمالسهم البلديةفقدان سكان البلدية الث
ات وحقوق املنتخب ويوفر له اجلو املالئـم  عدم وجود قانون أساسي حيدد بدقة واجب  
  .ة وظيفته التمثيلية يف راحة تامةملمارس

  فماذا عنهم جمتمعني يف جلان ؟ ،ما خيص املنتخبون بصفتهم الفرديةهذا في  
  

  الشعيب  السأداة ملشاركة املواطنني املباشرة يف أعمال : جاناللّ: املطلب الثاين   
  .البلدي                                             
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على خالف قانون البلدية  1مواد  ثالثة جان يفنظام اللّ عن 90/08حتدث قانون البلدية   
  .2مواد  ستةالذي خصه بـ  السابق

   تتطـرق للتفاصـيل  ملجان ولقد نصت املواد الثالثة على مبادئ عامة حتكم نظام اللّ  
نظامـه  من خـالل   ،جلانه وفق ظروفه وإمكانياتهنظيم تاركة كامل احلرية للمجلس البلدي لت

  .الداخلي
جمموعة من األعضاء خيتارهم الس البلدي من "البلدية هي هيئة تتكون من 3جنة اللّ إنّ  

  . 4" بني ومن طرف أعضائه ،ألداء مهام حمددة عن طريق إصدار اقتراحات وآراء استشارية 
  حيث تعتمد  ،5م اليت تتبىن نظام اإلدارة احمللية جان شائع جدا يف النظاألخذ بنظام اللّ إنّ  

  .6ة أسباب جان لعداالس البلدية يف عملها على اللّ
  لس البلدي قيادة مجاعية يعديسـتدعي  مما  ،ة أعضائهمبوافقة أغلبي ، ال يتخذ قراره إالّا

، اختصاصاته م كبريتشكيلته اليت غالبا ما تكون ذات حج ر أنّغي .النقاش الدائم يف أي مسألة
كل دقـائق األمـور يف جلسـات     مناقشة الكثرية ودوراته احملدودة تؤدي مجيعها إىل استحالة

ذا يستحسن أن يتفرغ الس ملناقشة السياسة العامة ويترك األمور التفصيلية والتقنيـة  ل .الس
  .جانللّ

                                                
  .، املرجع السابق  26-25-24أنظر ، املواد  -1
  .، املتضمن القانون البلدي، املرجع السابق  24-67من األمر  99إىل  94أنظر ، املواد  -2
  
عبد القادر  ا على االس البلدية بل تستعمله عدة تنظيمات سواء خاصة أو عامة، أنظر ،إن نظام اللجان ال يعترب حكر -3

  . 13، ص  1982، املنظمة العربية للعلوم اإلدارية ،عمان ،األردن ، "جلان الس البلدي :" الشيخلي
  . 11املرجع نفسه ، ص   -4
  . 157،ظريف بطرس ، املرجع السابق ، ص " ة اللجان اإلدارة احمللية هي اإلدارة بواسط"  الكثري يقولون أن  -5
  .إن إحالة املسائل إىل اللجان املختصة يعطي الس فرصة التفكري مرتني قبل اختاذ القرار  -6

  .كما يتميز نظام اللجان مبرونة متكنه من التوفيق بني مواقيت اجتماع اللجان وأوقات فراغ األعضاء 
خالفا للمجلس الذي ميلك صالحيات متعددة وعدد أعضاء اللجنة أقل من عـدد أعضـاء   متلك اللجان صالحيات حمددة 

الس مما يسمح هلا مبناقشة املسائل املطروحة على الس بكل فعالية وطرح احلل املناسب هلا ،أنظـر ،ظريـف بطـرس     
قاا على نظـام البلديـة   أسس اإلدارة احمللية وتطبي: " مسعود شيهوب  ،وكذلك ، 158-157املرجع السابق ص ص 

  . 67، ص  1986ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، " والوالية يف اجلزائر 
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  جيعل منـها درجـة    جان أيضا هيئات مهمة من خالل إنشائها وتشكيلها الذياللّ تعد
  .) الفرع األول( أخرى لتمثيل املوطن ومكانا للمشاركة املباشرة يف أعمال الس 

  ) . الفرع الثاين( عملها ومهامها يسهل عمل الس البلدي ويعطيه الفعالية  كما أنّ  
  د ـه من املفيفقد رأينا أن ،جانلكل ما يتعلق باللّ 90/08نظرا لعدم تطرق قانون البلدية   

ثالثة بلديات يف والية عنابة هي على  1هلذا اخترنا  .جان أكثرإدراج أمثلة واقعية لفهم نظام اللّ
لكن لألسف بالتقرب من هـذه البلـديات    ،التوايل ،بلدية عنابة ، بلدية احلجار وبلدية برحال

مـن   والذي سنشري إىل بعض مـواده - الداخلي نظامهاكتشفنا أن جملس بلدية عنابة فقط أعد 
  .90/08ا بقانون البلدية بلدييت احلجار وبرحال فقد اكتفيت أما –حني إىل آخر 

    
   .تنظيم جلان الس الشعيب البلدي: الفرع األول   

  
 ألنّ ،ة عن تنظيم الس يف حد ذاتـه تنظيم جلان الس الشعيب البلدي ال يقل أمهي إنّ  

  .هذا األخري يباشر أعماله من خالل جلانه
أمهها تـبين   ،جانة اعتبارات لتنظيم اللّعد 2 90/08راعى املشرع يف قانون البلدية لقد   

وفتح العضوية لغري املنتخـبني يف تكـوين   ، ) أ (يل النسيب إلنشاء جلان الس ـقاعدة التمث
  ) . ب(  جان اللّ

  .جانتبين قاعدة التمثيل النسيب إلنشاء اللّ –أ   

   .لس الشعيب البلديإجراءات إنشاء جلان ا -أوال  
للمجلس البلدي احلق يف إنشاء جلان من بني 3 24منح املشرع اجلزائري من خالل املادة   

  .لدراسة القضايا اليت م البلديةومن طرف أعضائه 
خيتار فيها الس الشعيب البلدي األعضاء املكونني  جان عن طريق مداولة،يتم إنشاء اللّ  

  .ثيل كل املكونات السياسة للمجلساعاة التناسب يف متمع مر للجنة وحيدد عددهم،
                                                

بلديات يف والية عنابة ،على أساس حجم الس ألن هذا األخري يؤثر على عدد اللجان وحجمها  3كان اختيارنا لـ  -1
  . أعضاء  9وبلدية برحال حتوي عضوا  11عضوا ، بلدية احلجار حتوي  33بلدية عنابة حتوي 

  .مرجع سبق ذكره  -2
  .املرجع نفسه  -3
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  ه يسمح بنقل ، ألننشاء جلان الس البلدي مهم جداإل 1املتناسبتبين قاعدة التمثيل  إنّ  
أعضـاء  فيتمكن خمتلـف   ،جاناحلساسيات والتوجهات السياسية يف الس على مستوى اللّ

يع مـداوالت  جان ملشـار ها اللّدراسات اليت تعديف ال أرائهممن املشاركة والتعبري عن  الس
  .الس الشعيب البلدي

كيفية إعمال قاعدة التمثيل النسيب لتشكيل جلـان   2مل يوضح قانون البلدية  ،بالرغم من ذلك
  .طبيق هذه القاعدةكيفية ت 3لس بلدية عنابة النظام الداخليكما مل يوضح  ،الس

ال يؤخذ بعني االعتبار عـدد   ،جانتمثيل النسيب إلنشاء اللّدة النتصور أنه يف تطبيق قاع  
األصوات اليت حتصلت عليها كل قائمة فائزة مبقاعد يف االنتخابات البلدية بل عدد املنتخـبني  

 منـهم  ،عضوا 16إذا كان الس يضم  ،، مبعىن آخر4الفائزين مبقاعد يف الس الشعيب البلدي 
  أعضاء ينتمون للحـزب   3، و"ب"أعضاء ينتمون للحزب  5و" أ " ينتمون للحزب  أعضاء 6
  .يجب أن تعكس كل جلنة هذا التوزيعف ،وعضوين ينتميان للقائمة احلرة"  جـ" 

ه أحيانا يصعب تطبيق قاعدة التمثيل املتناسب عمليا بسبب صغر حجم اـالس  أن إالّ  
 ؟اليت حيتويها الـس  جانفكيف ميكن متثيل عضو واحد ينتمي حلزب ما على مستوى كل اللّ

  .مع العمل الصارم واجلاد اىفأنّ مشاركته يف كل اللّجان تنت علما
أي ليس من الضروري متثيل كـل  من األفضل أن يكون التمثيل مشويل؛  ،يف هذه احلالة  

  .5جان اموعات السياسية يف كل جلنة بل يكفي أن يظهر هذا التمثيل يف جمموع اللّ
   .ان الس الشعيب البلديعدد جل –ثانيا   
  . 1جان الواجب إنشاؤها يف الس عددا معينا للّ ،6 90/08مل حيدد قانون البلدية   

                                                
املتضمن قانون اموعات احمللية ،يف البلديات الـيت   1992أخذ املشرع الفرنسي بقاعدة التمثيل املتناسب يف قانون  -1

 ساكن ، 3500تضم أكثر من 
Cf . Muller- Quoy (I), op.cit, p43.  

  .، املرجع السابق  90/08أنظر القانون رقم  - 2
  .01أنظر، ملحق رقم  -3

4 - Cf.Muller- Quoy ,(J ) ,op.cit , p 43.                                                                           
5 - Idem , p 44.                                                                                                  
  .املرجع السابق  - 6



 .األسس الدميقراطية يف تنظيم الس الشعيب البلدي: الفصل األول

 101

  لس أن ينشئ فيها جلانا هـي  غري أناالقتصـاد  : ه أشار مبدئيا لثالث جماالت على ا
  .2واملالية ،التهيئة العمرانية والتعمري ، الشؤون االجتماعية والثقافية  

 جان الـيت يراهـا  له كامل احلرية يف إنشاء اللّ إذ الس غري مقيد ذه ااالت، أنّ إالّ  
ومن جهـة أخـرى    ،د من جهة باختصاصات الس وحجمهلكنه يف الواقع مقي .3ضرورية 

بتجميـع   ،جان قدر اإلمكـان تقليل من عدد اللّباالجتاه احلديث يف اإلدارة احمللية الذي حيبذ ال
، لتنسيق العمل بني خمتلف ااالت وتنسـيق أعمـال   ت املتجانسة يف يد جلنة واحدةحياالصال

  .4جان  اللّ
   .أنواع جلان الس الشعيب البلدي -ثالثا  
رية أهم هذه التقسيمات يـرتبط باسـتمرا   ،5جان إىل أنواع كثرية ومتعددة تنقسم اللّ  
  .وهي نوعان جلان دائمة وجلان مؤقتة ،وجودها

                                                                                                                                              
ليس هناك عدد منوذجي للّجان الواجب إنشاؤها وخيتلف هذا العدد من دولة ألخرى ومن جملس آلخر ، أنظـر عبـد    -1

  . 29القادر الشيخلي ، املرجع السابق ، ص 
 . ، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق  90/08 ،من القانون 24أنظر، املادة  -2
من قانونه الداخلي ،وهي ، جلنة اإلدارة واملالية والشؤون  11شكّل جملس بلدية عنابة أربعة جلان دائمة ،مبوجب املادة  -3

االقتصادية ،جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ومحاية البيئة ،جلنة الشؤون االجتماعية ، جلنة الثقافة السياحة والرياضة ،أنظـر  
  .، األمانة العامة، بلدية عنابة  11/11/2002،جلسة  5و  4،  3، 2،املداولة رقم 

اللجنة االقتصادية واملالية ، جلنة الشؤون االجتماعية والثقافية وجلنة التهيئة العمرانية : اكتفت بلدية احلجار بثالث جلان هي 
ار وأما بلدية برحال فقد أنشـأت  ، األمانة العامة ، بلدية احلج 6/11/2002،جلسة  79أنظر ، املداولة رقم .والتعمري 

جلنة االقتصاد واملالية ، جلنة الشؤون االجتماعية والثقافية ، جلنة التهيئة العمرانية والتعمري ، جلنة الفالحـة  : أربعة جلان هي 
  .، األمانة العامة، بلدية برحال 17/11/2002، جلسة 3والغابات والتنمية الريفية ،أنظر ، املداولة رقم 

، غـري  90/08من قانون البلدية  24الحظة أن البلديات الثالثة تشترك يف إنشاء اللّجان األساسية اليت ذكرا املادة من امل
أا ختتلف فيما بينها حول تشكيل اللجان األخرى اليت تراها ضرورية ،فبلدية عنابة أنشأت جلنة الثقافة والسياحة والرياضة 

ات سكاا ،أما بلدية برحال فقد رأت من الضرورة إنشاء جلنة للفالحـة والغابـات   حسبما تفرضه طبيعة البلدية واحتياج
  . والتنمية الريفية 

  . 29و عبد القادر الشيخلي ، املرجع السابق ، ص  162أنظر ، ظريف بطرس ، املرجع السابق ، ص  -4
، وكذلك قدم ظريف  62إىل  49، ص أنظر يف تقسيم اللّجان حسب عدة اعتبارات إىل أنواع متعددة، املرجع نفسه -5

  . 161 – 159بطرس تقسيم آخر ، املرجع السابق ، ص ص 
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جان اليت تنشأ مع بدء العهدة االنتخابية للمجلس وتسـتمر  هي تلك اللّ: الدائمة جاناللّ  
  .مستمرا يف عمله وتنتهي بانتهائه مادام الس

جان جلنة فرعية أو أكثر لدراسة أي مسـألة تنـدرج ضـمن    قد حيدث أن ينبثق عن هذه اللّ
  .ة األصلية إذا ارتأى أعضاؤها ذلكجنصالحيات اللّ

غراض حمددة ولدراسة جان اليت تشكل من وقت آلخر  ألهي تلك اللّ: 1قتة جان املؤاللّ  
،كلجنة حتقيق يف لذي أنشئت ألجله وتنتهي بانتهائه، هلذا يرتبط بقاؤها باملوضوع امسائل معينة

  .عجل كبناء مدرسة أو يئة منطقةمسألة م الس أو جلنة تتكفل بدراسة موضوع ما مست
لبلدية عنابـة   النظام الداخليبينما  ،جان املؤقتةكيفية تشكيل الل2ّية مل حيدد قانون البلد  

 )2/3(البلدي أو ثلثي  الشعيب يتم بطلب من رئيس الس جان املؤقتة،نص على أن تشكيل اللّ
  .يس عدد أعضائها وكذلك اختصاصااأعضاء الس وحيدد الرئ

   .حل جلان الس الشعيب البلدي - رابعا  
  .جانلكيفيات حل اللّ 3 90/08قانون البلدية  مل يتطرق  
  :احلل يتم بإحدى الطرق التالية  أنّلقانوين املنطقي يقودنا الستنتاج التفكري ا إنّ  
الذي ميلك صالحية إنشاء اللجان  ، ما دام الس هوبإرادة الس املنتخب املنفردة إما  

  .حلهاإذا فله حق 
جان حبل الس البلـدي ككـل   كما حتل اللّ،ان املؤقتةجنتهاء مهامها كاللّبإأو تنتهي   

  .4 90/08من قانون البلدية  36و  35،  34حسب املواد 
  .أي مبرور مخس سنوات ،بانتهاء عهدة الس االنتخابية جانوأخريا حتل اللّ  

                                                                                                                                              
  
، النظام الـداخلي لـس    13، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق ،واملادة  90/08من القانون  24أنظر املادة  -1

  . 01بلدية عنابة ، ملحق رقم 
  . دية ، املرجع السابق ، املتضمن قانون البل90/08القانون  -2
  .املرجع نفسه  -3

  .املرجع نفسه - 4
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   .جانإمكانية مشاركة غري املنتخبني يف تكوين اللّ -ب  
   .عيب البلديالعضوية يف جلان الس الش -أوال  
ويسـاعده يف   1، يعينه الس الشعيب البلدي من بني أعضائه جنة من رئيستتكون اللّ  

  .2عمله نائب ومقرر 
  .الس الشعيب البلدي أي منتخبني أعضاء يف جنةيكون مجيع أعضاء اللّ األصل أنّ  
افة أعضاء آخرين إض فتحت اال إلمكانية ،3 90/08من قانون البلدية  26املادة  أنّ إالّ  

  .ملشاركة الشعبية يف أعمال السوتوسيع قاعدة احبكم كفاءم، لتدارك الكفاءات الناقصة 
ليست إلزامية بل هي جمرد اسـتثناء  يهـدف إىل طلـب    4مشاركة غري املنتخبني  إنّ  

  .جنةأو كل من يقدم معلومات مفيدة للّ 5االستشارة واالستفادة من ذوي اخلربة 
يل االستشـارة وال  أي يظل رأيهم على سب ؛هؤالء املشاركني حبقوق العضوية ال يتمتع  

  .ميكنهم التصويت
جان أدوات ملشـاركة  ، جيعل من اللّإجازة قانون البلدية، إضافة أعضاء غري منتخبني إنّ  

و أن 6فيتسىن هلؤالء مراقبة أعمال منتخبيهم بصفة فعالـة   ،واطنني املباشرة يف أعمال السامل
  .على إطالع مستمر مبشاريع الس ونوايك

ن الـس املنتخـب مـن    جان أيضا أدوات لتحقيق متثيل متنوع مل يتمكّقد تصبح اللّ  
   .حتقيقه

لكنـه ال   ،الجتاهات السياسية لسكان البلديةانتخاب الس البلدي يؤدي لتمثيل ا إنّ  
جان أن حتقق ذلـك  ه ميكن للّري أنغ .افيةاالقتصادية والثق ،يصل لتمثيل كل الفئات االجتماعية

والثقافية املتواجدة على تـراب   االجتماعية االقتصاديةأعضاء من التشكيالت  من خالل إدماج
  .مما يعزز املمارسة الدميقراطية ،اء خمتلف الفئاتجنة مبنية على أرالبلدية، فتكون اقتراحات اللّ

                                                
  .، املرجع نفسه  25أنظر املادة  - 1
  .01، النظام الداخلي لس بلدية عنابة ، ملحق رقم  12أنظر ، املادة  - 2
  .املرجع السابق  - 3
   188أنظر ، ناصر لباد ، املرجع السابق ، ص  - 4
  . 70، املرجع السابق ، ص " سس اإلدارة احمللية أ:" مسعود شيهوب  أنظر ، - 5
6 -    Cf. Benchikh – Lehocine ( F ) ,op.cit , p 55.                                                          
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جان ال ملشاركة غري املنتخبني يف اللّفتحت ا ،1من قانون البلدية  26صحيح أن املادة   
2ها محلت يف آن واحد قيودا على هذه املشاركة جتعلها معدومة عمليا إال أن.  

  .قيد بصالحية إدماج غري املنتخبنييرتبط أول   
    

فهي إجراء  ،مهاجنة لتقرير هذه املشاركة من عدترك كامل احلرية لرئيس الل3ّقانون البلدية  إنّ
  .جنة وحدهد تقريره للسلطة التقديرية لرئيس اللّاستثنائي يعو

ذي ميكن استشارته يف اخلربة والكفاءة يف الشخص الّ 26يتعلق ثاين قيد باشتراط املادة   
  .جنةأعمال اللّ
حظوظ مشاركة املواطنني الذين ال ميلكون أي كفاءة  تعمل هذه القيود على التقليل من  

  . 5ات وموظفني يف اإلدارات العمومية وخاصة البلدية من إطار 4ويعزز مشاركة أعوان الدولة
هذا ويتأكد لنا عدم االهتمام يف الواقع ذه الوسيلة املهمة إلشراك املواطنني مباشرة يف   

  . 6بلدية عنابة حياهلا ل للمجلس الشعيب البلدي النظام الداخليأعمال الس من خالل صمت 
.  

                                                
  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق  90/08القانون  - 1
  . 100-91ص وش، املرجع السابق ، ص يأنظر ، مصطفى در - 2
  
  
  .، املتضمن قانون البلدية ، املرجع السابق90/08القانون  - 3
4- Cf . Benchikh – Lehocine ( F ),op.cit , p68-p69.                                                   

حل البلدية ،وخاصـة األمـور   غالبا ما جيد املنتخب البلدي نفسه أمام صعوبات كثرية لفهم أساليب إدارة وتسيري املصا -5
هلذا تلجأ اللجان إلشـراك مـوظفي   . اخل ...التقنية منها ، اليت تتطلب خمتصني كاملالية ،العمران ،محاية الصحة العمومية 

  .  البلدية يف اجتماعاا لكي جييبوا على كل االستفسارات الالزمة ،ويوضحوا كل غموض يصادفه املنتخبون 
بة من بني أهم وأكرب االس البلدية يف اجلزائر ،وهو أكرب جملس من حيث احلجم واإلمكانيات يف يعد جملس بلدية عنا -6

  .والية عنابة
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   .ديحجم جلان الس الشعيب البل - ثانيا  
ـ عدد أعضاء كل جلنة 90/08مل حيدد املشرع يف قانون البلدية    ذه املسـألة  ، بل ترك ه

ة اعتبارات ختتلف مـن  جنة يرتبط بعدحجم اللّ وهو أمر منطقي ألنّ ،للمجلس الشعيب البلدي
  .جنة وطبيعة املهام املوكلة هلاكحجم الس وصالحياته ونوع اللّ ، 1جملس آلخر 

جنة يثري جدال بني مؤيدي األهداف اإلدارية وأنصـار  احلجم املناسب للّحتديد  كما أنّ 
  .2األهداف الدميقراطية 

ميثل  ألنهجنة هو احلجم الكبري، احلجم املناسب للّ يرى أنصار األهداف الدميقراطية أنّ  
ـ  للّ سيما وأنّال كل االجتاهات السياسية، وـذا   ،سجان دور أساسي يف حتضري أعمـال ال

  .جانكس توصيات وأراء املنتخبني يف أعمال اللّتنع
كثرة  ألنّ ،جنة سيعطل أعماهلااحلجم الكبري للّ يذهب مؤيدي األهداف اإلدارية إىل أنّ  

  .قاش بينهم فال حتسم األمور بسرعةوإىل كثرة الن األعضاء تؤدي لعدم اتفاقهم
  التمثيل على مستوى  ألنّ جان،ه ال داعي لتمثيل كل االجتاهات السياسية يف اللّكما أن

  .جنةذي ميلك سلطة القرار من خالل مداوالته وليس اللّما دام هو الّ ،الس كاف
أي  ذي يراعى فيه كل االعتبارات سابقة الذكر؛جنة هو احلجم الّاحلجم املناسب للّ إنّ  

الت السياسية ذي يالئم قدر اإلمكان تطبيق قاعدة التمثيل املتناسب لكل التشكيحتديد احلجم الّ
  .جانيل عمل اللّعفدون إمهال األهداف اإلدارية لت جان،يف الس على مستوى اللّ

                                                
 17خيتلف عدد أعضاء جلان جملس بلدية عنابة من جلنة ألخرى ، حيث تضم جلنة اإلدارة ، املال والشؤون االقتصادية  -1

 16عضوا ، أما جلنـة الشـؤون االجتماعيـة فتضـم      19ومحاية البيئة  عضوا،وجلنة األشغال التهيئة العمرانية والتعمري
  .، املرجع السابق  5و  4،  3، 2عضوا ،أنظر ، املداوالت رقم  12عضوا،وأخريا تضم جلنة الثقافة السياحية والرياضة 

افيـة وجلنـة االقتصـاد    أعضاء يف كل من جلنيت الشؤون االجتماعية والثق 3وبلدية احلجار يتراوح عدد أعضاء جلاا بني 
  .، املرجع السابق  79أعضاء يف جلنة التهيئة العمرانية والتعمري ،أنظر املداولة رقم  4واملاليةو

  .، املرجع السابق  03أعضاء لكل جلنة ،أنظر ، املداولة رقم  3أما بلدية برحال فحجم جلاا متماثل ويقدر بـ 
لديات الثالثة إال أنه معقول ومناسب لتحقيق  االعتبـارات الدميقراطيـة   رغم االختالف الواضح بني حجم اللجان يف الب

  .واإلدارية، ألن احلكم على مدى مالءمة حجم كل جلنة ،يتم باملقارنة مع حجم جملسها وليس مع حجم البلديات األخرى
   
  . 162أنظر ،ظريف بطرس ، املرجع السابق ، ص  -2
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مبعىن آخر هـل   نشري يف األخري إىل نقطة مهمة تتعلق مبسألة العضوية يف أكثر من جلنة؛  
  ميكن أن يكون املنتخب عضوا يف أكثر من جلنة من جلان الس البلدي ؟

فقد نص على  ،لبلدية عنابة النظام الداخليأما . 2هذه املسألة 1 ةبلديمل يناقش القانون ال  
باستثناء رؤساء القطاعات احلضرية الـذين   .أن يكون عضوا يف جلنتني ال أكثر أنه جيوز للعضو

ـ   -إضافة حلضورهم كأعضاء أساسني يف جلنـتني -ميكنهم جـان  ي اللّـأن حيضـروا يف باق
  .3كمالحظني 

ضو يف أكثر مـن جلنـة   مشاركة الع ، ألنّ جلنتني فقطضوية يفمن الصواب حتديد الع  
  .فتكون مسامهته غري جادة ويقلل من فعالية أدائه،يشتت قدراته 

ساسـية  جان مل يكن بالدقة الالزمة اليت تفرضها هذه اهليئات املهمـة واأل تنظيم اللّ إنّ  
إجراءات عمل ل حتديد هل سيتدارك املشرع هذا الوضع من خال ،لعمل الس الشعيب البلدي

  جان وصالحياا ؟اللّ
  

   .عمل وصالحيات جلان الس الشعيب البلدي: الفرع الثاين   
    
  لس الشعيب البلدي وفق نظامها الداخلي الذي تعد4ه وتصادق عليه تعمل جلان ا.  
ـ  النظام الداخليجان يف عملها على ما تعتمد الل5ّ، غالبا لكن يف الواقع   ذي للمجلس الّ

  ) . ب( وصالحياا )  أ( حيدد إجراءات عملها 

                                                
  .دية، املرجع السابق ، املتضمن قانون البل 90/08القانون  -1
منه على إمكانية اجلمع بني عضوية عدة جلان،   9، صراحة من خالل املادة 67/24نص القانون البلدي السابق األمر  -2

  .املرجع السابق 
  .01، النظام الداخلي لس بلدية عنابة ، ملحق رقم  16أنظر ، املادة  - 3
  
  .املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق  ، 90/08من القانون  25أنظر ، املادة  - 4
  .مل تعد أي جلنة من اللّجان اليت أنشأها جملس بلدية عنابة ، احلجار وبرحال نظامها الداخلي  - 5
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   .عمل جلان الس الشعيب البلدي: أ   
   .إجراءات عمل جلان الس الشعيب البلدي -أوال  
  جان الدراسات واملعلومات الضرورية إلعداد مشـاريع بـرامج ومـداوالت    ر اللّحتض
  .عن طريق اجتماعات دورية تقوم ا ،الس

 . من جلنة ألخرى يف الس نفسههذه االجتماعات من جملس آلخر وحىت خيتلف عدد  
  .ا أكثر من اجتماعات الس البلديلكنها عموم

جان باالجتماع مرة واحدة على األقـل  لس بلدية عنابة اللّ النظام الداخليألزم  ،مثال  
  .1يف الشهر
عي املناقشـة الدقيقـة   جان مهم ويسـتد عمل اللّ ، ألنّهذا التحديد ضروري جدا إنّ  

وهـذا مـا   حىت يكون االقتراح سليم وموضوعي،  ،جليد بكل ما يتعلق باملوضوعواالطالع ا
جنةة ملختلف املسائل املطروحة على اللّيتطلب اجتماعات عديدة ملعاجلة جدي.  

ة ويرفـق  حيدد هذا االستدعاء موعد انعقاد اجللس .جنة بعد استدعائهمجيتمع أعضاء اللّ  
  .واضيع اليت ستناقشذي حيدد املالّول أعمال االجتماع معه جد
وإرفـاق كـل املعلومـات     ،ليت ستعاجل بدقة يف جدول األعمالحتديد املواضيع ا إنّ  

  .جانجنة ضروري للسري احلسن الجتماعات اللّالضرورية مسبقا ألعضاء اللّ
  ا بناء. جنة البلدية هيئة مجاعيةاللّ تعدلـذا مـن    ،ء أعضـائها على آرا اتتخذ اقتراحا

  .أعترب االجتماع غري صحيح الضروري حضور مجيع األعضاء أو أغلبيتهم لالجتماع وإالّ
أو  مغلقـة هل يتم بطريقـة   ،جانلكيفية انعقاد اجتماعات الل2ّمل يتطرق قانون البلدية   
  علنية ؟
 لتمييز بـني يتم ا حيث ،النظم اليت تأخذ بنظام اإلدارة احمللية حول هذه املسألة اختلفت  

  .احلكم احمللي واإلدارة احمللية

                                                
  .01النظام الداخلي لس بلدية عنابة ، ملحق رقم  ،  21أنظر ، املادة  - 1
  .،  املرجع السابق 90/08القانون  - 2
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املغلقـة سـواء    لساتاجلوهلذا تأخذ بنظام  ،رة احمللية على الكفاءة اإلداريةتقوم اإلدا  
  .لكي تعطي مردودا أفضل يف عملها بالنسبة للمجلس أو جلانه،

ـ  ،العتبارات الدميقراطية واإلداريةأما احلكم احمللي فيقوم على التوفيق بني ا   ذا يأخـذ  هل
  .1بالنسبة للمجلس واجللسات املغلقة بالنسبة للجانهعلنية بنظام اجللسات ال

إذ ال جنـد ضـمن    ،يف جلسات مغلقةجلاا تعمل  البلديات اجلزائرية، فإنّ فيما خيص  
  .جاناإلعالنات املوجهة للمواطنني ما يدعوهم حلضور جلسات اللّ

هذه األخـرية ال متلـك    ألنّ جان،ات اللّيف اجتماع اجللسات املغلقةخوف من تبين ال   
لنية يف اجتماعات الس البلدي سلطة اختاذ القرار بل هلا أن تقدم تقارير واستشارات تناقش ع

  .ويعود هلذا األخري إصدار القرار الذي يراه مناسبا
جنـة مـن اقتراحـات    جان عملها بتقرير كتايب يضم أهم ما توصلت إليه اللّتنهي اللّ  
يوقع عليه مجيع األعضاء وتدون هذه التقارير يف سجل خاص مؤشر من طـرف  ات واستشار

  .2جنة رئيس الس الشعيب البلدي وحتت مسؤولية مقرر اللّ
جنة يف حمضر مبسـاعدة عـون   اجتماع اللّ ما دار يف جنة ملزم بتحريرمقرر اللّ كما أنّ  

  .جنةإداري مكلف بأمانة اللّ
يسمح هذا . على األعضاء 3جنة لسة املوالية الجتماع اللّتوزع نسخة من احملضر يف اجل  

فقد حيدث أن يتوقـف   جنة ألعماهلم وما توصلوا إليه بطريقة منظمة،اإلجراء مبتابعة أعضاء اللّ
مل يسجلوا ذلك بدقة يف احملضر، قـد   ، فإنّة معينة وال يكملوا النقاش حوهلااألعضاء عند نقط

  .لسة املواليةيغفلون مناقشة هذه النقطة يف اجل
  لس الشعيب البلدي ليطّها اللّتعرض التقارير اليت تعدلعوا عليهـا   جنة على كل أعضاء ا

  .خالل اجتماع الس

                                                
  . 47القادر الشيخلي ، املرجع السابق ، ص أنظر ، عبد  - 1
  .01، النظام الداخلي لس بلدية عنابة ، ملحق رقم  17انظر ، املادة  - 2
  
  .01، النظام الداخلي لس بلدية عنابة ، ملحق رقم  18أنظر، املادة  - 3
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جنة لتالوة التقرير على مسـامع أعضـاء   مقرر اللّ يدعو رئيس الس الشعيب البلدي،  
  .1جنة الس لتبدأ ذا مناقشة عمل اللّ

   .بني جلان الس الشعيب البلدي تنسيق العمل -ثانيا  
  تم كل جلنة بدراسة جزء حمدد من صالحيات اتتـداخل  ولكن قد حيدث أن  ،لس

يكـون عمـل   لكي  ،ي التنسيق بني خمتلف جلان السمما يستدعهذه الصالحيات فيما بينها 
  .الس متكامال ومنسجما

  :يتم التنسيق بوسيلتني   
  :2 تنسيق التنظيم*   
وتنظـيم  لها يطرق تشك ،حجمها ،جان من حيث عددهاصد به الكفاءة يف تنظيم اللّيق  

 من خالل حتديد مواعيد اجتماعاا وأسلوب العمل فيها ، بطريقة تتالءم مـع  ،عملها اليومي
  .القضايا املتناولة يف كل اجتماع

جنـب  لتأن تنسق مواقيت اجتماعاـا   ،جان اليت يشترك فيها بعض األعضاءعلى اللّ  
  .ان نفس األعضاء يف آن واحد تضمننتاجتماع جل

   :تنسيق السياسة العامة*  
لتنسق عملها على هـذا   ،جان األخرىجنة على علم بعمل اللّأن تكون اللّ ،ر  آخمبعىن  

  :األساس ويتحقق ذلك بإحدى الطرق التالية 
واإلشـراف   جان فيعمل على التنسيق بينهمأن يكون رئيس الس عضوا يف كل اللّ -  
  .عليهم 

فيصبح املنتخب عضوا يف جلنتني على األقـل   جان،أن يوزع أعضاء الس على اللّ -  
  .جانفريبط هذا التداخل بني اللّ

  .جانرؤساء كل اللّمن أن يتم تأليف هيئة  -  
حيـث   ،بلدي لبلدية عنابة من خالل نظامه الداخلي باحللني األخرييـن أخذ الس ال  
كما نـص علـى    ،1يكون املنتخب عضوا يف جلنتني على األكثر  بأنّ لداخليالنظام ايسمح 

                                                
  .، املرجع نفسه 20و  19أنظر، املادتني  - 1
  . 164ابق ، ص أنظر، ظريف بطرس ، املرجع الس - 2
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جان ورؤساء القطاعات احلضـرية ورئـيس   تكوين هيئة تنفيذية موسعة تتكون من رؤساء اللّ
  .2الس الشعيب البلدي

   .صالحيات جلان الس الشعيب البلدي -ب  
  لس البلدي جلانا للدراسة واإلعداد  تعد؛ أي تقتصر مهامها علـى إصـدار    3جلان ا

  . 4استشارات واقتراحات فقط ، دون أن متلك سلطة اختاذ القرار 
جنة كل املسائل املرتبطة بالصالحيات املخولة هلا من الس الشعيب البلـدي أو  تنظر اللّ  
من تسميتها، كلجنة األشغال و التهيئة و التعمري، ختـتص   وحتدد طبيعة اختصاصاا، 5رئيسه 

  .دراسة كل مسألة ترتبط باألشغال العمومية و العمرانب
كما ال جيوز له أن يفوض كامل  ميكن للمجلس أنّ خيول للّجان اختصاصات ال ميلكها، ال   

  .6بل له أن يفوض جزءا منها فقط  جان التابعة له،صالحياته للّ
زالة كل لبس حتديد سلطات جلان الس الشعيب البلدي بوضوح ودقة مهم جدا، إل إنّ  

جنة حدود ما فوض إليها من ولكي تلتزم اللّ ،ة جلانقد يقع بسبب تداخل الصالحيات بني عد
يف نظامـه  لذا يتوجب على كل جملس بلدي أن حيدد صالحيات جلانـه بدقـة    .صالحيات

  .جنةيف املداولة املتضمنة إنشاء اللّ وإالّ -إن وجد-الداخلي
وتـرك   ،جـان العامة الواجب مراعاا يف نظام اللّ األسس7 90/08وضع قانون البلدية   

  .لكل جملس حرية تنظيم جلانه وحتديد إجراءات عملها وصالحياا حسب ظروفه

                                                                                                                                              
  .01من النظام الداخلي لس بلدية عنابة ، ملحق رقم  16أنظر ،املادة  - 1
  .، املرجع نفسه32أنظر ، املادة  - 2
  .21عبد القادر الشيخلي، املرجع السابق ، ص  أنظر ، - 3

دراسة القضايا اليت م "وهو  ، املتضمن قانون البلدية، اهلدف من نظام اللّجان 90/08من القانون  24بينت املادة  - 4
  .، املرجع السابق" البلدية 

  .01،من  النظام الداخلي لس بلدية عنابة ، ملحق رقم  14أنظر ، املادة  - 5
  . 66أنظر ، عبد القادر الشيخلي ، املرجع السابق ، ص  - 6
  
  
  
  .املرجع السابق  - 7
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قـانون البلديـة    السيما وأنّ ،لكن غالبا ما تكون هذه االس دون مستوى املسؤولية  
  . داخليال هانظاممل يلزمها بإعداد  90/08

فرغم إعداد جملس بلدية عنابـة لقانونـه   ه خري دليل على ذلك، ل الذي أوردنااملثا إنّ  
ا ما بلدييت احلجار وبرحال فلم تعـد أ. 1 جان بشكل واضح ودقيقه مل ينظم اللّأن الداخلي إالّ

كيف عمل جلامـا يف  عن  مما جيعلنا نتساءل 90/08قانوما الداخلي و اكتفيتا بقانون البلدية 
  .ضحة ؟ظل غياب قواعد حمددة و وا

واطنني املباشـرة يف  جان كهيئة متثيلية وأداة ملشاركة املهذا الوضع يؤثر على دور اللّ إنّ  
  .أعمال الس

  أنّ إالّ ،قاعدة مهمة جانالتناسب يف متثيل كل االجتاهات السياسية على مستوى اللّ يعد 
  .جتسيدهامل يوضح كيفية 2القانون البلدي  خاصة وأنّ ،صعب هاتطبيق

مـن أرقـى درجـات     مشاركة املواطنني املباشرة يف إدارة شؤوم احملليـة،  ا تعدكم  
 –هذا اإلجراء  90/08من خالل قانون البلدية  -الدميقراطية احمللية، هلذا تبىن املشرع اجلزائري 

انعدام املشاركة علـى أرض   كما أثبتت املمارسة ،لوقت نفسه أورد قيودا على تطبيقهلكنه يف ا
  .الواقع

اليـة  مـن فع  صالحيااعدم وضوح  جان وعدم حتديد إجراءات عمل اللّهذا، ويقلل   
  ومنه عمل الس الشعيب البلدي ،عملها

  
  

  :خالصـــة الفصـل     
  

خنلص إىل أن اعتماد املشرع اجلزائري على األسس واملبادئ الدميقراطيـة يف   ،مما سبق
جمـرد تصـور    ل حقيقة سكان البلدية يظلّتشكيل الس الشعيب البلدي دف خلق جهاز ميث

  .ظرين
                                                

  . 01لدية عنابة، ملحق رقم من النظام الداخلي لب 14و  11أنظر ، املادتني  - 1
  . ، املرجع السابق90/08القانون   - 2
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، جيرد من مفهومـه  قراطية اليت تبنتها خمتلف النصوصفاالنتخاب أحد أهم ركائز الدمي
  : عند التطبيق ألسباب عديدة 

افيـة  الضـمانات الك  )، املعدل واملتمم97/07األمر ( عدم توفري قانون االنتخاب  -  
  .لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة

  .تبناه املشرع يف قانون االنتخاب ذيتأثري السليب لعيوب نظام التمثيل النسيب الّال -  
   .عدم االهتمام بظاهرة االمتناع عن التصويت رغم خطورا على مصداقية االنتخاب -  

ـ  ،ا املنتخبون البلديونأم واطنني يف فبمجرد انتخام حيملون على عاتقهم مهمة متثيل امل
  :ة عراقيل حتول دون حتقيق هذا اهلدف أمهها هناك عد أنّ إالّ .يالس الشعيب البلد

   .غياب قنوات اتصال حقيقية بني املنتخبني واملواطنني -  
  .عدم وجود قانون أساسي حيدد واجبات املنتخب وحقوقه -  

اركتهم املباشـرة  رغم أمهية هذه اهليئات كأدوات لتمثيل املواطنني ومشف ،جانأخريا اللّ
 املناسـب فهي مل تنظم بالشكل  وكنظام يسهل عمل الس الشعيب البلدي، ،ل السيف أعما

  .لتؤدي دورها بكل فعالية
للدميقراطيـة   البلدي هذا االستنتاج ال يكفي للحكم على مدى حتقيق الس الشعيب إنّ
  :جيب أن ندفع بالنقاش إىل األمام لإلجابة على التساؤل التايلبل  .احمللية ؟
وفق املبادئ الدميقراطية الـيت أقرهـا    صالحيات فعليةالس الشعيب البلدي  ارسميل ه  
  املشرع ؟
 . جابة عليه من خالل الفصل الثاينهذا ما سنحاول اإل  
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  .املبادئ الدميقراطية يف تسيري الس الشعيب البلدي
  
 

  .انتخاب أعضاء الس الشعيب البلدي ال يكفي لتحقيق الدميقراطية يف املستوى احمللي إنّ 
لس شؤون البلديةبل ينبغي أن يسيلصالحيات فعلية ) املبحث األول(من خالل ممارسته  ،ر ا
   ). املبحث الثاين(قراطية وفق املبادئ الدمي
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  .سري عمل الس الشعيب البلدي: املبحث األول

 
أقر املشرع جمموعة من املبادئ اليت يعمل يف ظلها الس الشعيب البلدي، لكي يكون قراره نابعا 

طن يف سريورة  وخارجه من خالل إشراك املوا ) املطلب األول(ودميقراطي داخل الس  عن حوار جاد
  .)املطلب الثاين(اختاذ القرار 

  
  .ممارسة الدميقراطية داخل الس الشعيب البلدي : املطلب األول        

 
  :1جهازان  ةيدير البلدي

ميارس هذا األخري مجلة من  .األول هو اجلهاز التداويل ويسمى الس الشعيب البلدي
  . 3من خالل مداوالته  2الصالحيات 

  4لديـالب ـيس الس الشعـيبهاز الثاين فهو اهليئة التنفيذية ، اليت تتكون من رئأما اجل
  

  
 

  .، املتضمن قانون البلدية ، مرجع سبق ذكره 90/08من القانون  13املادة  ،أنظر - 1 
  .، املرجع نفسه85أنظر ، املادة - 2
تصويت الذي جيري يف اجتماعات الس الشعيب البلدي تعين املداولة النقاش وال: ة معاين عد" مداولة " حيمل مصطلح -3

 بيف األخري يقصد. يتبناها الس دف حل مسألة ما ، والذي ينتج عنه املعىن الثاين للمداولة وهو القرار أو التوصية اليت 
                            .Cf.Muller-Quoy(I), op.cit,p89-.املداولة أيضا الوثيقة املكتوبة اليت حتوي قرار الس

أيام من  8قاعد يف الس ، خالل يعني رئيس الس الشعيب البلدي من بني ومن طرف أعضاء القائمة الفائزة بأغلبية امل -4  
  .، املتضمن قانون البلدية ، املرجع السابق  90/08، من القانون رقم  48إعالن نتائج االقتراع، أنظر ، املادة 

، املؤرخ يف املتضمن قانون الوالية 90/09من القانون  29من قانون البلدية واملادة  48املادة باملقارنة بني 
األسلوب الذي خيتار به رئيس الس ، يف حني أشار قانون  إىلنستنتج أن قانون البلدية مل يشر  .15، عدد07/04/1990

يق االنتخاب باألغلبية املطلقة أو النسبية يف الدور الثاين وإن ذلك ، حيث خيتار رئيس الس الشعيب الوالئي عن طر إىلالوالية 
كما حدد قانون البلدية األعضاء الذين خيتارون رئيس الس الشعيب . تساوت األصوات تسند الرئاسة للعضو األكرب سنا

 .الس الوالئي يف اختيار رئيسهم البلدي وهم أعضاء القائمة الفائزة باألغلبية دون بقية املنتخبني ، بينما يشارك مجيع أعضاء 
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تعمل هذه األخرية على حتضري وتنفيذ قرارات . 1ويساعده نائب أو أكثر حسب احلالة 
  .اجلهاز األول

عن  1996حيث ينص دستور  إن الثنائية يف تنظيم البلدية ال تظهر يف النص الدستوري،  
العام والسري أي الس الشعيب  اجلهاز املنتخب مباشرة من طرف اهليئة الناخبة باالقتراع

اجلهاز التنفيذي كضرورة يفرضها السري الفعال ملصاحل  3يف حني يكرس قانون البلدية 2البلدي
  .البلدية 

يبدو من التقدمي السابق أن هيئتا البلدية منفصلتان عن بعضهما، لكن يف الواقع هذا الفصل 
  .نظري

اء من الناحية العضوية أو الوظيفية لدرجة هناك تداخل واندماج بني جهازي البلدية، سو
  .يصعب فيها التمييز بينهما عمليا

يف هذا اإلطار التنظيمي، تتطلب ممارسة الدميقراطية داخل الس الشعيب البلدي، من جهة  
الفرع (أن يوجد تعاون وظيفي بني هيئيت البلديـة ممــا يستـلزم تـحقيق تـوازن بينهما  

رى ، أن يتخذ القرار بعد حوار حقيقي ومشاورات جدية داخل الس ، ومن جهة أخ)األول
  ) . الفرع الثاين( ومن طرف أغلبية أعضائه 

  
  .التوازن بني اجلهاز التنفيذي واجلهاز التداويل: الفرع األول 

  
هيئيت  يقوم السري احلسن والفعال للمصاحل العامة للبلدية على وجود عالقة تعاون بني

اجلهاز التنفيذي واجلهاز التداويل العمل سويا يف انسجام وتناسق، وهو جوهر  فعلى. البلدية
  .املمارسة الدميقراطية داخل الس

    
  .املرجع السابق  البلدية،املتضمن قانون  ،90/08من القانون رقم  47املادة  ،أنظر -1
  .، مرجع سبق ذكره  1996من دستور  16/1أنظر ، املادة  -2
  . املتضمن قانون البلدية ، مرجع سبق ذكره ،90/08من القانون رقم  83اىل  47واد من أنظر ، امل -3
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يتحقق التعاون بني جهازي البلدية من خالل خلق توازن بينهما ومنع حتكم أحدها يف 
ويف )  ا( اآلخر، ويتم ذلك من خالل منح اجلهاز التنفيذي وسائل للتأثري على اجلهاز التداويل 

  ) . ب( اء اجلهاز التداويل وسائل للتأثري على اجلهاز التنفيذي   املقابل إعط
  .ذه الكيفية يتمكن كل جهاز من إيقاف حماوالت اجلهاز الثاين للسيطرة عليه   

 
  . وسائل تأثري اجلهاز التنفيذي على اجلهاز التداويل: ا        

عدة وسائل ) عيب البلديرئيس الس الش(للجهاز التنفيذي  1 90/08منح قانون البلدية 
  . هأداة ضغط وحتكم في إىلللتأثري على اجلهاز التداويل، حتولت باملمارسة العملية 

  . جلسة الس الشعيب البلدي  إىلاالستدعاء : أوال
نص قانون البلدية صراحة على عدد دورات الس الشعيب البلدي، حيث ذكرت املادة 

دورات  4، أي مبعدل " أشهربلدي يف دورة عادية كل ثالثة جيتمع الس الشعيب ال" منه  14
  .يف السنة

القانون مل يدرج تفاصيل أخرى كمدة الدورة وتارخيها، تاركا تنظيمها للمجالس  غري أنّ
  .2الداخلي نظامها الشعبية البلدية من خالل

اخلامسة ، من خالل املادة  3حدد النظام الداخلي للمجلس الشعيب البلدي لبلدية عنابة 
، سبتمرب شهر مارس، جوان: ها دورات الس وهي على التوايلاألشهر اليت تنعقد في ،منه

يرية لرئيس ه يدخل ضمن السلطات التقده مل حيدد يوم االجتماع بالضبط، ألنأن إالّ. وديسمرب
  .الس الشعيب البلدي

ا  –دة كل دورةأما فيما خيص م اليت يعقدهاات جتماعاالأو  اتلسعدد اجلواملقصود 
  .4فإا حتدد بعد االنتهاء من ضبط جدول األعمال- الس يف الدورة

    
  .املرجع السابق  - 1
حتسني وتفعيل العمل داخل الس البلدي، لذا من الضروري أن يعد كل جملس بلدي نظامه  إىليهدف النظام الداخلي  -2

  .رام القواعد التشريعية والتنظيمية الداخلي ، ليحدد بدقة وسائل وطرق عمله مع احت
  مرجع سبق ذكره  -3
  .،  املرجع نفسه  4أنظر املادة  -4
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، أن يربط النظام الداخلي لبلدية عنابة مدة الدورة بعدد القضايا واملسائل املنطقيمن 
لنقاش، ألنّ حجم جدول األعمال خيتلف من دورة ألخرى، كما أن املواضيع اليت لاملطروحة 
  .تتباين حسب أمهيتها  يتضمنها

    1دورات استثنائية وتسمىعادية ميكن أن جيتمع الس الشعيب البلدي يف دورات غري 
ثلث أعضاء )1/3(يتم هذا االجتماع بطلب من رئيس الس الشعيب البلدي أو الوايل أو
  .عقاد الس، وهي احلالة الوحيدة اليت يبادر فيها أعضاء الس بدعوة هذا األخري لالن

لس، إذ ميكن هلذه األخرية أن  تعدهذه املبادرة وسيلة مهمة يف يد األقلية املعارضة يف ا
يت تريد مناقشتها وطرحها ، لتعرض القضايا الذي بدعوة الس البلدي لالنعقادتلزم اجلهاز التنفي

  .للتصويت
الستدعاءات، ليتمكن اهليئة التنفيذية بشروط وميعاد حمدد إلرسال ا ألزم قانون البلدية

  .بون من ممارسة وظيفتهم التمثيليةاملنتخ
مقر سكن كل عضو من  إىليرسل رئيس الس الشعيب البلدي االستدعاء املكتوب 

  .البلديأعضاء الس الشعيب 
أيام عمل على األقل قبل تاريخ االجتماع وال يؤخذ بعني االعتبار  10يوجه االستدعاء 

ام األعياد حلساب هذه املدة، ويف حالة االستعجال ال جيب أن تقل املدة عن العطلة األسبوعية وأي
 ءيتخذ فيها رئيس الس كل التدابري الضرورية ليضمن وصول االستدعاء ألعضا .يوم عمل واحد

  .2الس الشعيب البلدي
عيب لشد السلطة التقديرية لرئيس الس ايتعمل الشروط اليت وضعها قانون البلدية على تقي

يترتب عن اإلخالل بإحداها بطالن اجتماع الس ومنه بطالن و، البلدي يف إرسال االستدعاءات
  .كل مداولة تتخذ فيه

  
    
  .، املتضمن قانون البلدية ، املرجع السابق  90/08من القانون  15انظر املادة  -1
 .، املرجع نفسه  16أنظر ، املادة  -2
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الدميقراطية احمللية من     جتسيد جوهرية ومعيارا لقياس مدى د هذه الشروط قواعدكما تع
اهلدف من احترامها هو متكني األقلية املعارضة يف الس من لعب دورها من خالل  ألنّ  ،1عدمه 

  .2املطروحة للتداول وحتضري تدخلها اإعطائها الوقت الكايف لدراسة القضاي
كل تغيري .نعقاد جلسة الس الشعيب البلديجيب أن حيدد االستدعاء تاريخ وساعة ومقر ا

  . استدعاءا آخر حيترم شرط امليعاد يطرأ على إحدى هذه العناصر يتطلب
حيدد بدقة مجيع املسائل  ،3ألعمال لبلدية أن يرفق االستدعاء جبدول اكما ألزم قانون ا

ون من حتضري أنفسهم املقترحة للنقاش والتداول يف جلسة الس الشعيب البلدي، ليتمكن املنتخب
  . 4لالجتماع 

إذ . يعد االستدعاء جللسات الس الشعيب البلدي من بني أهم صالحيات اهليئة التنفيذية
ميكنها استعمال هذه الصالحيات للتأثري على الس الشعيب البلدي من خالل التحكم يف انعقاد 

حة هذه األخرية وصحة كل ما اجللسة شرط أساسي لص إىلاجتماعاته، السيما وأن االستدعاء 
  .يندرج عنها من مداوالت

  .ضبط جدول األعمال: ثانيا
  . 5منح املشرع اجلزائري صالحية إعداد وضبط جدول األعمال للجهاز التنفيذي         
عمال جمموع القضايا واملسائل اليت تطرح يف اجتماع الس الشعيب األيقصد جبدول         

  .لتصويت عليهاالبلدي للتداول مث ا
 األعمال إذمبدئيا لرئيس الس الشعيب البلدي كامل السلطة التقديرية يف حتضري جدول 

  وذا يتحكم رئيس الس الشعيب البلدي ميكنه إدراج كل قضية يرى أا تستدعي النقاش، 
    
 1 -   Cf. Moreau(J) :"Le droit à l’information des élus locaux et des citoyens",in          
            La démocratie locale, représentation, participation et espace public, op.cit,p146                                                                         
2-                                         Cf. Muller-Quoy (I), op.cit,p69.                                        
                                             .املرجع السابق  ،90/08، من القانون 16املادة  ،أنظر - 3
4 -        L’organisation et le fonctionnement de la commune", ENAG, " Cf. Seriak(L): 

1998,p34.                                                                                                                     
  . ع السابق، املرج 90/08من القانون  61، املادة أنظر -5
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يف املواضيع اليت تعرض للنقاش على الس ، وينظم أولويات النظر فيها وفق رغبة اجلهاز 
ن حيث ال ميكنه أن يضمه يف الواقع مقيد مبجال اختصاص الس الشعيب البلدي، أن إالّ، التنفيذي

  .جدول األعمال مسائل ال تدخل ضمن صالحيات اجلهاز التداويل 
ميكن أن يبادر أعضاء الس الشعيب البلدي باقتراح بعض املواضيع األخرى للنقاش 

  .1جدول األعمال يف وإضافتها 
واضيع اليت مل يوضح قانون البلدية يف هذه احلالة، مىت ميكن ألعضاء الس إدراج هذه امل

  ذلك أثناء اجللسة ؟ أو قبل ذلك ؟يقترحوا ؟ فهل يتم 
ه ، فإناألعمال واحترام مواعيد اإلرسال اجللسة جبدول إىلنظرا إللزامية إرفاق االستدعاء 

من املنطقي أن يطلب العضو أو جمموعة من أعضاء الس البلدي كتابيا من رئيس الس البلدي 
  .األعمال وذلك قبل اجتماع الس جدولأن يدرج اقتراحهم يف 

إن احترام مواعيد إرسال االستدعاء ضرورية جدا لتمكني كل أعضاء الس من االطالع 
  .على جدول األعمال وحتضري تدخالم 

ال يؤخذ بعني االعتبار مببادرة املنتخب أثناء التداول، إال يف احلالة اليت تكون فيها  ،هلذا 
تنظر  ا، كطلب إجراء تصويت سري أو جلسة مغلقة، فإ2ة شكلية أو إجرائية مبادرته متس مبسأل
  .يف اجللسة نفسها

نشري إىل حالة أخرى ميكن للمجلس أن يبادر فيها باقتراح جدول األعمال، وهي احلالة 
  . أعضائه)1/3(اليت يكون فيها اجتماع الس بطلب من 

ذين طالبوا بانعقاد اجللسة االستثنائية اللّ هنا يتم حتديد جدول األعمال من طرف األعضاء
 .للمجلس الشعيب البلدي

  
 

  .املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق،  90/08، من القانون 16أنظر ، املادة   1-
Cf. Muller –Quoy (I) , op . cit ,P 92.                                                                            -2                                                    
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  : جيب أن يكون جدول األعمال
لكي يكون املنتخبون على إطالع تام ة واضحا، حيدد املواضيع اليت ستطرح للتداول بدق*

  .بالقضايا اليت سيناقشوا
ضل عدم إدراج بند بسيطا، يستعمل عبارات سهلة ليفهم املنتخبون حمتواه، ومن األف* 

ولكي ال . عضاء قبل حضورهملضمان جدية استعداد األ" مداوالت خمتلفة " أو " مسائل أخرى "
  .مبواضيع ليست لديهم عليها أدىن فكرة يف اجللسة أعضاء الس  أيتفاج

 *ه يستحيل مناقشة كلكما ال جيب أن يتضمن جدول األعمال مواضيع عديدة ، ألن 
  .دية و النجاعةاملواضيع بنفس اجل

عن إمكانية إرسال وثائق أخرى مع جدول األعمال لشرح   1مل يتحدث قانون البلدية  
شئ مينع أعضاء الس  لكن ال.  2وإعطاء معلومات كافية حول املواضيع اليت ستطرح للتداول 

اجلهاز أو أن يرسل  ،من االستفسار حول أي معلومة يروا ضرورية لفهم املسألة موضوع النقاش
  .التنفيذي مع جدول األعمال تقارير ملخصة عن املواضيع اليت سيتداول الس بشأا 

اال ألي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع  3من قانون البلدية  22لقد فتحت املادة 
  .على املداوالت والقرارات البلدية

. املعلومات املناسبة إذن ميكن ألعضاء الس البلدي أن يستعملوا هذا احلق للحصول على
  .األمهية ألنه يشمل وثائق ائية ولكنه يبقى حمدود

  
  
  .، املتضمن قانون البلدية، مرجع سابق ذكره 90/08القانون رقم  - 1      

ساكن  3500، البلديات اليت يساوي عدد سكاا أو يفوق 1962ألزم قانون اموعات احمللية الفرنسي لسنة  -2
    يا موضوع التداول ، أنظر ،                 ألعمال مبذكرة تلخيصية لشرح كل ما يتعلق بالقضابأن ترفق جدول ا

   Cf. Muller – Quoy (I) , op .cit , P 72     
  .املرجع السابق  املتضمن قانون البلدية، ، 90/08القانون رقم - 3      
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، يعد من أهم 1ود اليت تربمها البلديةاملالية والعق إن طلب املعلومات وخاصة يف جمايلّ
ملعارضة لكي ، السيما األقلية اتخابية ووظيفتهم التمثيليةحقوق املنتخبني ملمارسة عهدم االن

  .تتمكن من أداء دورها
يف امليدان االقتصادي اجلهاز التنفيذي وأمام سلطاته املتعددة يقوم بالكثري من املبادرات  إنّ

طار ميكن لرئيس الس الشعيب البلدي أن جيري مفاوضاته وحيضر يف هذا اإل. واالجتماعي
  .عرضها على الس للمصادقة عليهاالعقود اليت تلتزم ا البلدية بالشروط اليت يراها مناسبة، مث ي

ا بسبب يف هذه احلالة يضطر الس الشعيب البلدي للمصادقة على الصفقات دون مناقشته
، لكان علومات الكافية يف الوقت املناسبفلو حتصل الس على امل. انقص املعلومات اليت ختصه

بإمكانه أن يناقش كيفيات وشروط عقد هذه الصفقات من زاوية أخرى والوصول لنتائج خمتلفة 
  .  2أو أحسن من تلك اليت اقترحها اجلهاز التنفيذي

  .ية يطرح اإلشكال نفسه يف امليزانية ، القلب النابض يف اإلدارة احملل
يقوم رئيس الس الشعيب البلدي باقتراح امليزانية األولية على الس البلدي ليتداول 

  . يصوت عليها باملوافقة أو الرفضبشأا مث
ال  تبكل جدية ماداميف هذه احلالة ال نتصور أن أعضاء الس سيناقشون امليزانية البلدية 

  .تتوفر لديهم كل املعلومات الضرورية خبصوصها 
يف  تنص صراحة وتنظم حق أعضاء الس 3غياب نصوص تشريعية أو تنظيمية  إنّ

  وهو  همسوء إعالم إىلاإلعالم واالطالع على كل وثيقة ترتبط بتسيري اإلدارة البلدية ، يؤدي 
  
احلسن للمصاحل  يعترب جمال املالية والعقود من املسائل احلساسة جدا يف البلدية ألنه يظهر من خالهلما مدى التسيري-1

  .البلدية 
              -2  Cf. Luchaire (Y) ;"Le droit à l’information pertinente",in Annuaire des 

collectivités locales, la démocratie locale, C.N.R.S, Paris,2001,P120                             
فقد كان يقتصر يف حق املنتخبني يف االطالع على املداوالت . لحوظا ولقد تطور حق اإلعالم يف فرنسا وشهد تقدما م3-

ليؤكد حق أعضاء الس يف إعالم عام حول أي وثيقة  1992، مث جاء قانون  1992وقرارات اجلهاز التنفيذي قبل 
 .تتعلق بإدارة البلدية 

Cf.Aubelle (V):"les sens de la démocratie locale",La démocratie locale 
représentation,…..,op.cit P276.   

  



.املبادئ الدميقراطية يف تسيري الس الشعيب البلدي: الفصل الثاين  

 122

فض املنتخبني التصويت على بسبب ر ،ما قد ينتج عنه االنسداد يف عمل الس البلدي
  .وا خبصوصه على املعلومات الكافيةمل يتحصلموضوع 

على عدم توفري  –ة جلسات هلم يف عد –أعضاء الس الشعيب لبلدية عنابة  أكدلقد 
  . 1تلف جلان الس املعلومات الكافية اجلهاز التنفيذي وخم
ه كان من األفضل لو نص املشرع اجلزائري صراحة على حق املنتخبني يف نأ إذن، نرى

، تقارير أو شؤون الس من خالل نشرات دوريةاإلعالم وتزويدهم باملعلومات يف كافة 
  .سهر اجلهاز التنفيذي على توفريهامطبوعات ي

وذا . ستفسار واالطالع  على أي وثيقة تتعلق بنشاط البلديةكما يسمح للمنتخب باال
يعطي دفعة لتحقيق الدميقراطية احمللية من خالل ممارسة فعلية للوظيفة التمثيلية من طرف املنتخبني 

  .البلديني
  .لبلديإدارة جلسات الس الشعيب ا: ثالثا

  . 2 دارة وتنظيم اجتماعات الس وجلساته رئيس اجللسةيتوىل إ
 يفوضولكن قد حيدث وأن  البلدي،األصل أن رئيس اجللسة هو رئيس الس الشعيب 

  :التاليةأحد نوابه أو أي عضو من أعضاء الس لألسباب 
  .   3يتغيب رئيس الس أو حصول مانع له حال دون توليه رئاسة جلسات الس البلد* 
ميكنه أن يفوض أحد نوابه أو أحد أعضاء  استعمال رئيس الس لسلطاته التفويضية، حيث*  

  .4الس خصيصا لرئاسة جلسة الس الشعيب البلدي 
  
  

، اضر جلسات الس الشعيب البلديسجل حم 2003أكتوبر  22وكذلك جلسة  2003جويلية  9، جلسة أنظر 1-
  .، األمانة العامة، بلدية عنابة2007-2002العهدة االنتخابية 

  .، املتضمن قانون البلدية ، املرجع السابق 90/08من القانون رقم  19، املادة أنظر2-
  .، املرجع نفسه52/1أنظر، املادة 3-
 .، املرجع نفسه53، املادة أنظر 4-
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يقوم رئيس اجللسة باحلفاظ على النظام يف اجتماع الس الشعيب البلدي وضمان السري  
 .احلسن ملداوالته 

، ليتأكد من 1اجللسة مبناداة أعضاء الس فردا فردا  افتتاحس رئياليف هذا اإلطار يعلن 
موظفي البلدية أن يتوىل مهمة  دمث يطلب من أح. صاب القانوين الواجب لصحة اجللسةتوفر الن

  . 2كتابة اجللسة 
يقوم كاتب اجللسة بتدوين كل ما دار يف االجتماع باللغة العربية يف حمضر، دون زيادة 

  .وال نقصان
، ى مسامع أعضاء الس للتذكري بهجدول األعمال عل يرئيس الس الشعيب البلد يقرأ

  .قضايا اليت يتضمنها جدول األعمالحول ال 3مث يبدأ التداول باللغة العربية
يقصد بالتداول تبادل وجهات النظر واآلراء بني أعضاء الس حول املوضوع املطروح 

  .بلديللنقاش يف جلسة الس ال
جوهر وأساس مهمة املنتخب  املشاركة يف نقاشات الس والتصويت على املداولة هوإن 

ولكي يتم هذا النقاش على أحسن وجه وتكون نتائجه مرضية جيب أن ختضع املداولة . البلدي
  .حة وتتفق مع املبادئ الدميقراطيةلشروط وقواعد سري واض

. تعمال املنتخبني حلقهم يف التدخلاسالتداول وقواعد  تمل يتطرق قانون البلدية إلجراءا
لذا على الس الشعيب البلدي أن ينظم ذلك من خالل نظامه الداخلي أو مداولة تتخذ خصيصا 

  .لذلك 
من النظام الداخلي لس بلدية عنابة لرئيس الس  صالحية ضبط نظام  6خولت املادة 

  األعضاءب ـ؛ أي يرتلـبالتدخ اإلذن جلسات الس الشعيب البلدي وإدارة النقاش وفق ترتيب
  
 

  .مرجع سبق ذكره  من النظام الداخلي لبلدية عنابة، 09أنظر ، املادة  1-
  .، املتعلق بقانون البلدية ، املرجع السابق  90/08من القانون  20انظر ، املادة  -2
  . املرجع نفسه،  38انظر ، املادة  -3
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وإذا  .يده معربا عن رغبته يف املشاركة لكل عضو يرفعالواحد تلو األخر ويعطي حق التدخل 
  .نية والسماح هلم بالتدخل من جديددعت الضرورة ميكن إعادة تسجيل املتدخلني مرة ثا

اء ، ختوله صالحية إدارة اجللسة سلطة التحكم يف مدة تدخل املنتخب وإإضافة لذلك
 –إن رأى ضرورة لذلك  –ملدة معينة  كما ميكنه توقيف اجللسة. النقاش واإلحالة على التصويت

  .وتأجيلها أو إائها
  .ى إدارة اجللسة وسري النقاش فيهااجلهاز التنفيذي يهيمن متاما عل أن مما ال شك فيه

أن جلسة الس الشعيب البلدي تنتهي يف األصل بانتهاء جدول  إىل ،نشري يف األخري
امل املواضيع املدونة يف جدول األعمال للنقاش لكن ميكن لرئيس الس أن ال خيضع ك.  األعمال

كما ترفع اجللسة وجوبا إذا انسحب أعضاء الس أثناء االجتماع حبيث . ويتركها جللسة أخرى 
  .لواجب لصحة اجتماع الس البلديخيتل النصاب القانوين ا

 اليت يظهر فيها مدى حتقق املمارسة -إن أهم مراحل عمل الس الشعيب البلدي
هي مرحلة تبادل وجهات النظر والنقاش حول املسائل املطروحة على _الدميقراطية داخل الس 

يف حني مل ينظمها املشرع اجلزائري كما جيب ومل حيدد . الس الشعيب البلدي للتداول
  . اإلجراءات املتبعة بالدقة الالزمة 

لشعيب البلدي يف النظام كان املعمول به هو حتديد قواعد سري مداوالت الس اوإن 
  . الوضع يف اجلزائر خمتلف فإنّ ،1الداخلي للمجلس 

 ، فإنّالبلدية بإعداد نظامها الداخلي االس الشعبية 2نظرا لعدم إلزام القانون البلدي 
   .وهو ما يؤثر سلبا على سري الس الشعيب البلدي. 3البلديات ال متلك نظاما داخليا  معظم

  
   وكذلك 46، املرجع السابق ، ص بد القادر الشيخليأنظر ، ع - 1

Cf .Muller – Quoy(I) ,  op.cit , P 100. 
  .، مرجع سبق ذكره  90/08القانون رقم  -2
  . 95، مرجع سبق ذكره ، ص مصطفى دريوشأنظر ،  – 3
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، كتوفري ة عناصر تكمل بعضها البعضعلى عد جناح اجللسة يعتمد ، إنّيف احلقيقة
  .، وإدارة اجللسة على أسس دميقراطيةاملنتخبني وجديتهممات الضرورية للمنتخبني، وعي املعلو

ويقع على عاتقه تكريس قواعد اإلدارة الدميقراطية                رئيس اجللسة هو حمرك النقاش، إنّ
  :للجلسة، لذا عليه

   .ني للعمل جبديةأن خيلق حيوية داخل الس الشعيب البلدي ليدفع املنتخب -1        
 . 1حلبة مصارعة  إىليتحكم يف النقاش لكي ال يتحول الس  أن -2    
أن يفوض بعض مهامه بصفة دائمة أو مؤقتة ألعضاء الس ليحىي لديهم  -3    

 .اإلحساس باملسؤولية 
أن حيترم حق املنتخبني يف التعبري عن وجهة نظرهم يف القضية املطروحة عليهم  -4    

قنع وحل نابع عن تفكري جدي ويف املقابل على املنتخبني أن يقدموا تدخل م. تداوللل
 .  2، ال جمرد رأي يهدف إىل إثبات الذات وعميق

سلطاته يف إعطاء حق التدخل وضبطه خلنق النقاش داخل الس  لال يستعم أن -5   
  .والسيطرة على األعضاء

   .ة وتنفيذ مداوالت الس الشعيب البلدياملبادرة باقتراح ميزانية البلدي: رابعا  
ميلك اجلهاز التنفيذي ، إضافة ملا سبق دراسته ، وسيلتني أخريني للتأثري على اجلهاز 

  .املبادرة بامليزانية وتنفيذ مداوالت الس الشعيب البلدي : التداويل والتحكم يف قراراته ومها 
  . ية البلديةمبادرة اجلهاز التنفيذي باقتراح ميزان- 1     

فهي احملرك األساسي لنشاط . ة كالقلب النابض بالنسبة لإلنسانتعد امليزانية بالنسبة للبلدي
كما  تعكس امليزانية . البلدية ، إذ ال ميكن  هلذه األخرية  أن متارس صالحيتها دون موارد مالية 

درة البلدية أو عجزها عن فمن خالهلا ميكن أن نستنتج ق ،مدى كفاءة املسؤولني يف تسيري البلدية
 .حتقيق ما ترغب فيه 

   

Cf. Benhamouda (B) , op . cit , P35.                                                            -1                                     
Idem ,p34.                                                                                                             -2   
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  . 1لقد منح املشرع اجلزائري صالحية إعداد واقتراح امليزانية للجهاز التنفيذي 
وهي عبارة عن اقتراحات . على رئيس الس الشعيب البلدي أن يعد امليزانية األولية

  .ة مستقبلية تتعلق بتسيري البلدية يف السنة املوالي
يقترح رئيس البلدية أغلفة مالية خمصصة لتسيري البلدية وجتهيزها وإجناز املشاريع ، تسمى 

   4البلدية ،لكي تكون امليزانية متوازنة 3تحتدد هذه األخرية على أساس إيرادا. 2النفقات 
 ءوميكن ألعضا. 5يعرض رئيس الس امليزانية على الس الشعيب البلدي للموافقة عليها 

وال حيق هلم اقتراح ميزانية  6لس يف هذا اإلطار أن يقترحوا حتويل اعتماد من باب إىل باب آخرا
   .أخرى ، فإما أن يوافقوا عليها كما اقترحها رئيس الس أو أن يرفضوها مجلة وتفصيال 

  .يذ مداوالت الس الشعيب البلديتنف -2    
 7.عيب البلديرئيس الس الش يتوالها، اليت فيذهابعد املصادقة على املداولة تأيت مرحلة تن

أن يستغل هذه الصالحية للمماطلة يف تنفيذ املداولة وتركها حربا على ورق ، ميكن هلذا األخري 
  .عدم التطبيق  إىلفتصبح بذلك صالحيات الس الشعيب البلدي شكلية مادامت تؤول 

 .السيما األقلية املعارضة فيهالتداويل،  ذا ميكن للجهاز التنفيذي أن يتحكم يف اجلهاز
   .خاصة إذا كانت األغلبية اليت ينتمي هلا الرئيس يف الس الشعيب البلدي تدعمه وتساند سياستهو

  ري ـتعد الصالحيات اليت منحها املشرع اجلزائري للجهاز التنفيذي وسائل مهمة وذات تأث
السلطات اليت خوهلا املشرع للجهاز  فهل حتمل. كبري على اجلهاز التداويل وقراراته

  التداويل نفس القيمة املؤثرة، حبيث تكون كردة فعل على سلطات اجلهاز التنفيذي ؟
  
  
  .، املتضمن قانون البلدية ، املرجع السابق  90/08من القانون  63انظر ، املادة  -1
  .، املرجع  نفسه 160انظر ، املادة  -2
  .رجع  نفسه ، امل 163انظر ، املادة   -3
  .، املرجع  نفسه  151انظر ، املادة  -4
  .، املرجع  نفسه  152انظر ، املادة  -5
  .، املرجع  نفسه  153انظر ، املادة  -6
  .، املرجع  نفسه 47/2انظر ، املادة  -7
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   .وسائل تأثري اجلهاز التداويل على اجلهاز التنفيذي: ب 
جمموعة من الصالحيات  –ها للجهاز التنفيذي مقابل السلطات اليت منح –أقر املشرع 

وذا يعيد التوازن ، للمجلس الشعيب البلدي ،دف التقليل من حتكم اجلهاز التنفيذي وهيمنته
  .غري أن األمر ليس ذه السهولة عمليا . لعالقتهما 

   .سحب الثقة من رئيس الس الشعيب البلدي: أوال 
أما  .املداوالتاختاذ القرار من خالل املصادقة على  ميلك الس الشعيب البلدي سلطة

  .اجلهاز التنفيذي فيسهر على تنفيذها 
إذن من املنطقي أن ميلك الس وسيلة مؤثرة على اجلهاز التنفيذي ليلزمه بتنفيذ 

   .املداوالت
يف هذا اإلطار أعطى املشرع اجلزائري للمجلس الشعيب البلدي صالحية سحب الثقة من 

وهو ما يؤسس  .، ليزيد من ثقل الس وجيعل اجلهاز التنفيذي أكثر مسؤولية 1لس رئيس ا
  . 2للدميقراطية احمللية 

، إاء مهام هذا األخري من اهليئة قة من رئيس الس الشعيب البلديينتج عن سحب الث
س الشعيب لكنه حيتفظ بعضويته كمنتخب يف ال ،التنفيذية وجتريده من صفته كرئيس للمجلس

  .البلدي 
أعضاء الس عن )  2/3(لكي ينتج سحب الثقة أثاره القانونية، جيب أن يتم من قبل ثلثي 

  .3طريق تصويت علين 

  
  
  . ، املتضمن قانون البلدية،  املرجع السابق 90/08من القانون  55، املادة أنظر - 1
2 -     Cf. Sauvageot (F) : " Pouvoir exécutif et pouvoir délibérant dans les collectivités 

territoriales françaises", Annuaire des collectivités locales : la démocratie locale, op. 
Cit. , pp 25-43 .              

  .، املتضمن قانون البلدية ، املرجع السابق  90/08من القانون   55أنظر ، املادة  - 3
  
  

  



.املبادئ الدميقراطية يف تسيري الس الشعيب البلدي: الفصل الثاين  

 128

وليس  الرئيس،شرع اشترط إشراك كل أعضاء الس لسحب الثقة من املالحظ هو أن امل
رئيس الس الشعيب  تعينييف حالة  به مثلما هو معمول .فقطأعضاء القائمة الفائزة بأغلبية املقاعد 

  .األشكالوهو ما يعد خرقا لقاعدة توازي  البلدي،
رين أو األعضاء مل حيدد املشرع إن كان التصويت يتم من طرف األعضاء احلاضكما

  .املمارسني
األعضاء املمارسني )  2/3(ثلثي  ـبالنظر خلطورة هذا اإلجراء فيجب أن يتم التصويت ب

  .يف الس وليس احلاضرين، لضمان توافر شبه إمجاع إلقالة الرئيس
ماهي  ،كما مل يوضح قواعد تطبيق هذا األجراء، فهل يتم عن طريق طلب؟ وإن كان كذلك

 الس لالنعقاد يف هذه احلالة ؟ خاصة وأن االستدعاء باستدعاء؟ ومن هو املختص شروط تقدميه 
فهل سيقوم بذلك وهو مهدد بسحب . اجللسة من صالحيات رئيس الس الشعيب البلدي إىل

  الثقة ؟
. 2لمجلس جديد ل رئيس شغور رئاسة الس بإعادة تعيني الس الشعيب البلدييعوض 

أي يقوم أعضاء القائمة الفائزة .  3من قانون البلدية  48فيات احملددة يف املادة يتم ذلك وفقا للكي
  عضو من بينهم كرئيس جديد للمجلس الشعيب البلدي  تعينيبأغلبية مقاعد الس ب

  . 4يتم هذا التعويض يف أجل أقصاه شهرا واحدا 
لس الشعيب البلدي أداة ضغط مه يعدمة على اجلهازإجراء سحب الثقة من رئيس ا 

إذ ميكن للمجلس أن حيافظ ا على مكانته وعلى سلطاته يف اختاذ القرار، السيما وأنه  ،التنفيذي
ميلك كل الشرعية يف ذلك لكونه منتخب مباشرة من املواطنني، فما دام الس الشعيب البلدي 

دان مكانته، وهلذا ميلك هذه الوسيلة يف يده، فإنّ الرئيس يظل دائما يف ختوف مستمر من فق
  .حياول أن يعمل وفق إرادة الس لكي ال يفقد ثقته

  
  
  .، املتضمن قانون البلدية ، املرجع السابق 90/08من القانون 51/1انظر ، املادة  -1
  .املرجع نفسه   -2
  .، املرجع نفسه  51/2أنظر ، املادة  -3

  
  



.املبادئ الدميقراطية يف تسيري الس الشعيب البلدي: الفصل الثاين  

 129

  :ني املمارسة العملية قد تسفر على نتيجتني أخري غري أنّ
وهذا يف احلالة اليت ينتمي فيها رئيس  ،إما أن يصبح إجراء سحب الثقة دون أثر وال فائدة

  .الس ألغلبية حزبية ثابتة يف الس، فيضمن بذلك دعم هذه األخرية له
 بوجود أغلبية واضحة تساند رئيس الس الشعيب البلدي حيول دون توفر النصا إنّ

  .شرع لسحب الثقة من الرئيسالقانوين الذي اشترطه امل
وهو ما تعاين منه أغلبية البلديات حاليا . سالح خطري يهدد استقرار البلدية إىلأو يتحول  

  : إىل،ويرجع السبب يف ذلك 
  ،عدم تقييد أعضاء الس الشعيب البلدي بأسباب معينة لسحب الثقة من رئيس الس -1  

  .2ية لتقرير ذلك حسبما تفرضه املمارسة العملية كامل احلر 1حيث ترك هلم قانون البلدية 
مل يقابل املشرع إجراء سحب الثقة بعقاب يعود على أعضاء الس يف حالة استعماله  -2

حيث ال ميكن هلذا األخري أن  ؛مثلما هو احلال بالنسبة للمجلس الشعيب الوطين .ألكثر من مرة
لقد أسس املشرع  .3ض للحل بقوة القانونيسحب الثقة من احلكومة للمرة الثانية وإال تعر

  .الدستوري هلذه القاعدة حفاظا على استقرار احلكومة
  . عدم وجود أغلبية واضحة يف الس الشعيب البلدي  -3       

تعاين معظم البلديات من وجود أغلبية ناجتة عن حتالف حزبني أو أكثر، سرعان ما ينكسر 
  . بسبب الصراع املستمر بني األحزاب

كل هذه األسباب غيرت اهلدف من إجراء سحب الثقة من وسيلة إلعادة التوازن بني اجلهاز 
إىل "* بدحو ولد قابلية " مما أدى . التنفيذي واجلهاز التداويل إىل وسيلة لشل عمل ونشاط البلدية

  . 4"بالنقطة السوداء يف البلدية " تسمية هذا اإلجراء 

   
    . رجع السابقامل،  90/08القانون رقم  -1
األكثر رواجا هي حالة جتاوز السلطة واالنفراد بالقرار من ) السبب ( استنادا ملا حدث يف كثري من البلديات فان "  -2

  .199عمار بوضياف ، املرجع السابق ،   ص " جانب رئيس الس الشعيب البلدي 
  .، املرجع السابق  1996من دستور  82أنظر ، املادة  -3
  .منتدب لدى وزارة الداخلية واجلماعات احمللية مكلف باجلماعات احمللية وزير * 
، جملة الفكر الربملاين، إصدارات جملس األمة، "األسس السياسية ملشروع القانون اجلديد لإلرادة احمللية :" دحو ولد قابلية  -4

  .88، ص  2002اجلزائر، العدد األول ، ديسمرب
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مة يف يد اجلهاز التداويل للحفاظ على مكانته والتأثري على إجراء سحب الثقة أداة مه إنّ
لكن على املشرع أن حييطها جبملة من القيود لكي ال تنحرف عن هدفها  التنفيذي،اجلهاز 
  .األصلي

للتقليل  -رئيس الس الشعيب البلدي تعينير املشرع أسلوب أن يغي األفضل،ه من نأكما 
من بني ومن طرف أعضاء القائمة  فبدل أن يتم تعيينه-لثقة إلجراء سحب ا من اآلثار السيئة

على مجيع أعضاء الس البلدي املشاركة يف اختيار . فقطالفائزة بأغلبية املقاعد يف الس 
  .رئيسهم

  .التصويت على ميزانية البلدية : ثانيا
أما . البلديلقد سبق ورأينا أن اقتراح امليزانية يدخل ضمن صالحية رئيس الس الشعيب 

  .التصويت عليها فمن صالحيات الس الشعيب البلدي
أكتوبر للسنة 31يقدم اجلهاز التنفيذي ميزانية البلدية األولية للمجلس الشعيب البلدي قبل 

جوان من السنة اليت تطبق  15 اليت تسبق تطبيقها ليصوت عليها ، ويقدم له امليزانية اإلضافية قبل
  .1فيها 

لس قبل على رئيس الس الشعيب البلدي أن يعرض حسابات البلدية للسنة املالية املختومة على ا
، حىت يتسىن ألعضاء الس االطالع على إيرادات البلدية ونفقاا 2املداولة حول امليزانية اإلضافية 

  .وبناءا عليها يصوتون على امليزانية اإلضافية 
أي على أعضاء الس الشعيب . 3ومادة مبادة  يتم التصويت على االعتمادات بابا بابا

  .البلدي أن يناقشوا امليزانية بالتفصيل وأن يصوتوا عليها مادة مبادة
للميزانية على أعضاء الس  4لذا على رئيس الس الشعيب البلدي أن يقدم عرضا كافيا  

  .وأن ال يكتفي بتقدمي الرقم النهائي للنفقات واإليرادات
  

  .، املتضمن قانون البلدية ، املرجع السابق  90/08، من القانون 152املادة  أنظر ،-1
  .، املرجع نفسه  170أنظر ، املادة  -2
  .، املرجع نفسه 153انظر ، املادة  -3
يزانية، ألزم املشرع الفرنسي اجلهاز التنفيذي يف البلدية بقائمة من املعلومات اليت جيب أن تظهر يف الوثيقة اليت تتضمن امل -4

                 .Cf. Muller- Quoy (I) ,op .cit , pp 80-83   :                                        أنظر يف ذلك 
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يعد التصويت على امليزانية مناسبة ألعضاء الس الشعيب البلدي لكي يراقبوا عمل اجلهاز 
املعلومات الضرورية املتعلقة بامليزانية يف  لأنّ فعالية هذه الرقابة تعتمد على توفري كغري . التنفيذي

الوقت املناسب ، لكي يتمكن أعضاء الس الشعيب البلدي من أخذ فكرة كاملة حول امليزانية 
دول كأن يرفق اجلهاز التنفيذي مع االستدعاء إىل اجللسة ج ،البلدية وحتضري تدخالم واقتراحام

  .امليزانية وملحق لشرح األمور التقنية وتوضيح أي غموض
، لذا من الوقت الكايف ملناقشة امليزانية، فاجتماع واحد غري كاف كما جيب أن خيصص

  .1األفضل أن جتري اجتماعات سابقة لذلك الذي ستعتمد فيه امليزانية
وذلك يف  ،التنفيذيري على اجلهاز قد يصبح التصويت على امليزانية أداة مهمة يف يد الس للتأث  

  .احلالة اليت يرفض فيها أعضاء الس التصويت على امليزانية
ال ميكن لرئيس الس الشعيب البلدي أن ميارس سلطاته إالّ بوجود ميزانية اعتمدها الس 

 .وصادقت عليها السلطة الوصية 
از التنفيذي يشل متاما عن أداء ويف حالة رفض الس التصويت على امليزانية، فإن اجله 

وذه . اقتراح ميزانية جديد تعرض على الس ليصوت عليها مهامه، وال ميلك حينئذ إال إعادة
  .الطريقة ميكن للجهاز التداويل أن يتحكم يف اجلهاز التنفيذي

  .ممارسة الرقابة يف مدلوهلا الشعيب: ثالثا
الرقابة يف " رقابة الشعبية اليت عرب عنها مبصطلح منه على ال 157يف املادة  2 1996نص دستور 

  .واليت أسندها إىل االس املنتخبة مبختلف مستوياا" مدلوهلا الشعيب 
حتمل هذه الرقابة طابعا شعبيا؛ ألا تتم من خالل ويف إطار االس املنتخبة مباشرة 

  .3بواسطة الشعب 
  
لتصويت  يزانية شهران قبلالفرنسي أن يتم نقاش عام يف الس حول النقاط العامة للمنظرا ألمهية امليزانية فقد ألزم املشرع -1

    Cf . Luchaire (y) ,op . cit , p120                                                                      ،     انظرعليها، 
  .مرجع سبق ذكره  -2
3-      Cf. Benakezouh (CH) : " De Quelques aspects du contrôle populaire : l’exemple 

des assemblées populaires nationale, wilayale et communale "in Revue Algérienne 
des sciences juridiques économiques et politiques,vol XVI, N°3sebtembre 1979, 
p533.  
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املنتخبني البلديني دورهم الرقايب على رئيس متارس االس الشعبية البلدية وبالتحديد 
الس الشعيب البلدي مبناسبة التقرير الذي يقدمه حول مدى تنفيذ املداوالت، يف إطار ممارسته 

  . وأخريا ميكنهم اللّجوء إىل القضاء. لصالحياته كممثل للبلدية، أو من خالل إنشاء جلنة للتحقيق
  . الشعيب البلدي ممارسة الرقابة على رئيس الس- 1  

ألزم املشرع اجلزائري رئيس الس الشعيب البلدي بتقدمي تقرير حول الوضعية  -1-1
عمل ، ليمنح أعضاء الس الشعيب البلدي فرصة لرقابة  1العامة للبلدية ومدى تنفيذ املداوالت 

  .اجلهاز التنفيذي واالستفسار حول أي مسألة م البلدية
دمه رئيس الس إجراء مهم ألنه يسمح ملمثلي الشعب مبمارسة سلطام يعد التقرير الذي يق

  .الرقابية
سكت عن الكثري من التفاصيل الضرورية للتطبيق احلقيقي والفعال  2غري أنّ قانون البلدية  

هلذا اإلجراء، فاملشرع مل حيدد مىت يقدم هذا التقرير، فهل يقدمه رئيس اجلهاز التنفيذي يف كل 
كما مل يوضح . دورات الس أو مرة يف كل سنة أو مرة يف العهدة االنتخابية ؟ دورة من

إجراءات وقواعد تقدمي هذا التقرير ، فهل هو جمرد عرض شفاهي يقوم به رئيس الس الشعيب 
و هو تقرير كتايب يسلم إىل كل عضو من أعضاء الس ؟ وهل يفتح هذا التقرير نقاشا أ البلدي ؟

بالتصويت ؟ أو هو جمرد عرض حلصيلة عمل اجلهاز التنفيذي هدفه إعالم املنتخبني  عاما ينتهي
  فقط ؟

إنّ سكوت قانون البلدية وعدم تنظيمه هلذا اإلجراء بوضوح؛ يعين أنّ املشرع ترك السلطة 
وهو ما جيعل الرقابة املمارسة من . التقديرية للجهاز التنفيذي إلعداد التقرير وعرضه على الس

  .ضاء الس الشعيب البلدي شكليةأع
  

  
  .السابقاملرجع   املتضمن قانون البلدية، ،90/08من القانون  61/4أنظر، املادة -1
  .املرجع نفسه  -2
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من خالل  –يف الواقع ، تعتمد صرامة الرقابة اليت يقوم ا أعضاء الس الشعيب البلدي  
  . ؤولية هؤالء وخاصة املعارضة على مدى جدية ومس –التقرير الذي يقدم هلم 

فيجب عليهم املبادرة بطلب التقرير من اجلهاز التنفيذي وإن متاطل هذا األخري فما عليهم إال 
إذ غالبا ما يكون مخول أعضاء الس وسلبيتهم العامل األساسي لتسلط اجلهاز التنفيذي  .إجباره

  .التداويلوحتكمه يف اجلهاز 
ألعضاء الس الشعيب البلدي أن يراقبوا عمل اجلهاز التنفيذي يف إطار  ميكن أيضا - 1-2         

حيث نصت هذه األخرية على مجلة من الصالحيات اليت ميارسها .  1من قانون البلدية  60املادة 
بلديةلس الشعيب البلدي كممثل للرئيس ا.  

وق اليت تتكون منها تدور هذه الصالحيات حول إدارة أموال البلدية واحملافظة على احلق
  .ثروة البلدية

نظرا ألمهية هذه السلطات فقد ألزم املشرع رئيس البلدية مبمارستها حتت رقابة الس 
فال ميكن لرئيس الس أن يتخذ أي قرار أو يربم أي عقد بشأن إدارة هذه . الشعيب البلدي

  .يق مداولة األموال إالّ بعد املوافقة الصرحية للمجلس الشعيب البلدي عن طر
  .إنشاء جلنة للتحقيق - 2        

ميكن ألعضاء الس الشعيب البلدي أن ينشئوا جلنة مؤقتة للرقابة تقوم بتقصي احلقائق 
  .حول أي مسألة تدخل ضمن املصاحل العمومية البلدية 

، ولكن ال شيء مينعهم 3صراحة على إمكانية إنشاء هذه اللجنة  2مل ينص قانون البلدية 
 ذلك، مادام الس ميلك صالحية تكوين جلان دائمة أو مؤقتـة لدراسـة القضايا اليت ـممن 

  . 4البلدية 
  

  
  .املرجع السابق املتضمن قانون البلدية، ،90/08القانون  -1
  .املرجع نفسه -2
 ص تفصيل يف الفصل األول،ختضع جلنة التحقيق لنفس النظام الذي ختضع له اللّجان البلدية، وقد سبق التطرق لذلك بال -3
  .110-97ص
  .  املرجع السابق   املتضمن قانون البلدية، ، 90/08من القانون 24، املادة أنظر -4
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  .  3 وقانون الوالية2 السابقذا االجتاه كال من قانون البلدية  1خيالف قانون البلدية

تحقيق لرقابة عمل اجلهاز صراحة على إمكانية إنشاء جلنة لل السابقلقد نص قانون البلدية 
اللجنة من حيث اإلنشاء والتكوين،  نظم فيها .4مادة  14ـ التنفيذي يف تسيري البلدية وخصها ب

  .العمل والصالحيات
اتسمت هذه الرقابة بعدم الفعالية ، ألنّ القرار النهائي مل يكن يف يد الس بل يرجع 

متاطل يف اختاذ القرار املناسب  –وعراقيل  أمام عدة ضغوطات –للسلطات الوصية، اليت غالبا 
  . 5فيفقد املنتخبون ثقتهم ومصداقيتهم وتصبح هذه الرقابة دون أثر

أعضاء الس الشعيب الوالئي من إنشاء جلنة للتحقيق،  أيضا 6كما مكّن قانون الوالية 
  .واليت يتم انتخاا من بني أعضاء الس

  .عدة هذه اللجنة للوصول إىل الغرض املطلوب منها ألزم املشرع السلطات احمللية مبسا
تنهي اللجنة عملها بتقرير حيوي النتائج اليت توصلت إليها وتقدمه إىل الس الشعيب 

  . 7الوالئي، الذي يقوم رئيسه بإخطار كل من الوايل ووزير الداخلية 
تفسري الضيق لقواعد تعد جلنة التحقيق وسيلة جيدة ملمارسة الرقابة، لكنها تبقى حبيسة ال

إذ غالبا ما يكون مستوى املنتخبني بسيطا فيصعب عليهم فهم القواعد القانونية، وحىت . القانون
ذوي املستوى العايل ، يتجنبون التفسري الواسع للقانون خوفا من الوقوع يف أخطاء قانونية قد تثري 

  .ري ذلك فيؤول إىل اجلمود مسؤوليتهم الشخصية ،فما نص عليه املشرع صراحة يطبقونه أما غ
  
  
  .  املرجع السابق   املتضمن قانون البلدية، ، 90/08القانون  -1
  .، املتضمن القانون البلدي، املرجع السابق  67/24األمر رقم  -2
  .، املتضمن قانون الوالية، املرجع السابق  90/09القانون  -3
4-  

  Cf. Ousna (B) :"Les amendements du code communal de 4 Juillet 1981 7-  sens et 
portée d’une réforme en matière de décentralisation " , thèse de Magistère , institut de 
science administratives et juridiques ,Constantine , 1985- 1986-p151. 

5-                                                                             .Cf.Ousna(B) ,op.cit,pp152-159                           
 .املرجع السابق  ،57/4أنظر ، املادة  -6
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، حوليات خمرب الدراسات والبحوث حول املغرب العريب "دور الس الوالئي يف التنمية احمللية :" أنظر ، حممد زغداوي  -7
. 20ص-19، ص 2002، 5والبحر األبيض املتوسط ، جامعة منتوري، قسنطينة ، العدد   

  .رفع دعوى قضائية. 3   
ضاء الس الشعيب البلدي أن ميارسوا سلطام الرقابية من خالل الرتاع يف ميكن ألع

  .القضاءمشروعية مداولة ما عن طريق 
ألي شخص له مصلحة أن يرفع دعوى  1 90/08من قانون البلدية  45/2 أجازت املادة

شارك يف اختاذها أمام اجلهة القضائية املختصة ، يطلب فيها إلغاء مداولة الس الشعيب البلدي مىت 
  .أعضاء من الس الشعيب البلدي هلم مصلحة شخصية يف القضية املطروحة أو كانوا وكالء فيها 

، حيث يكتفي 2منح املشرع حق رفع الدعوى لكل من له مصلحة آخذا باملدلول الواسع
  .باإلشارة إىل املصلحة دون أن يشترط أن تكون شخصية ومباشرة 45/2نص املادة 

ضاء الس الشعيب البلدي سكان البلدية يف إدارة وتسيري املصاحل العمومية للبلدية  ميثل أع
للحفاظ على مصاحل البلدية والسهر على أن  3ويف هذا اإلطار، فهم يتمتعون مبصلحة موضوعية 

  .تكون كل أعمال وقرارات البلدية مشروعة
ع دعوى إللغاء املداولة إذن، ميكن ألي عضو من أعضاء الس الشعيب البلدي أن يرف

بل ومن باب أوىل، ألعضاء الس الشعيب البلدي أن يستعملوا هذه اإلمكانية . القابلة للبطالن
لكوم األقدر حبكم تواجدهم يف الس وتعاملهم مع باقي األعضاء على اكتشاف املداوالت 

  .  املشوبة بعيب البطالن النسيب
لشعبية، إال أن القانون مل يكّرسها من خالل قواعد مبادئ الرقابة ا 1996أرسى دستور 

  .قانونية صرحية تنظمها وتفعل تطبيقها
  
  

  .مرجع سبق ذكره  -1
 ، د م ج، اجلزائر،"املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية ، اجلزء الثاين ، اهليئات واإلجراءات أمامها:" انظر، مسعود شيهوب -2

  .273، ص 1999
  . 25-23،ص ص 1999اجلزء األول ، د م ج، اجلزائر ، " الوجيز يف اإلجراءات املدنية :" ي انظر حممد براهيم -3
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كل هيئة من هيئيت البلدية ل صالحيات لقد كان املشرع اجلزائري يهدف من خالل منح

  .للسري احلسن والدميقراطي للبلديةهذا األخري عنصر أساسي  ألنّ بينهما،إىل خلق توازن 
املمارسة العملية بأن العالقة بني رئيس الس الشعيب البلدي والس يف حني أظهرت 

  :الشعيب البلدي ال خترج عن مساتني
حيث يتحكم األول يف . نفيذي أمام مخول اجلهاز التداويلإما رجحان تام للجهاز الت - 1 

ي الذي يتمتع وظيفاالزدواج ال إىلويرجع السبب يف ذلك  . ويكون هو املصدر الفعلي للقرارالثاين
ة اختصاصات فيكتسب بصفته األوىل عد .ميثل الدولة والبلدية يف آن واحد، إذ به رئيس الس

ميارسها دون أعضاء الس الشعيب البلدي، وحيتل بصفته الثانية مكانة القائد يف البلدية لكونه 
  .املداوالت رئيس اجلهاز التنفيذي وجهاز

عدم استقرار نشاط  إىلالتنفيذي واجلهاز التداويل يؤدي أو صراع مستمر بني اجلهاز  - 2 
  .انسداد كلي ينتهي بسحب الثقة من رئيس الس الشعيب البلدي  إىلالبلدية  وقد يصل أحيانا 
ة أقليات حزبية عدم وجود أغلبية ثابتة، حيث يتشكل الس من عد إىليرجع السبب يف ذلك 

  .نأحيانا وتتنافر يف أغلب األحيا تتفق
وهو ما سيؤثر ال حمالة  .جلهاز التنفيذي واجلهاز التداويلهذا هو واقع العالقة بني ا ،إذن

  . مبدأ األغلبية ،العمل داخل الس الشعيب البلدييف الشرط الثاين لتحقيق دميقراطية 
  

  .ري اجلماعي للمجلس الشعيب البلديالتسي: الفرع الثاين
، 1ة على إدارة وتسيري املصاحل العامة للبلدية بإرادة اجلماعة تقوم الدميقراطية التمثيلية احمللي

بتبين قواعد  ال ميكن اعتبار التمثيل احمللي حقيقي إالّوهلذا  .حتت رقابة األقلية 2أي بإرادة األغلبية 
  .حتكم جلسات الس وعملية التصويت، تأخذ مببدأ األغلبية مع احترام حقوق األقلية املعارضة

 
 

   ، مبدأ التسيري اجلماعي أو اإلدارة اجلماعية عامل أساسي لوحدة الس الشعيب البلدي ومحايته من االنشقاق، أنظريعترب -1
Cf. Van Haaren-Dresens (I):"Dualisme dans la démocratie locale aux  pays- Bas ",in 
Annuaire des collectivités locales : La démocratie locale , op . cit, p 197.    

 يعد مبدأ األغلبية من املبادئ األساسية لتحقيق الدميقراطية يف كل املستويات وااالت ، أنظر ، - 2
Cf. Baguenard (J) , op. cit , p 09                                                                             
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صاب قانوين معني لصحة جلسات الس الشعيب البلدي   يستلزم تطبيق مبدأ األغلبية توفر ن

  ) . ب (، واختاذ القرار بأغلبية أعضاء الس احلاضرين )ا( 
 

   .اشتراط نصاب قانوين حمدد العتبار جلسة الس الشعيب البلدي صحيحة: ا   
إذا  إالّال تعترب اجتماعات االس الشعبية البلدية مشروعة ومنتجة آلثارها القانونية، 

  .1انعقدت حبضور أغلبية أعضاء الس املمارسني 
يبدو من خالل سكوته  .يت يشترطها لينعقد اجتماع السمل حيدد املشرع نسبة األغلبية ال

  .أنه يكتفي باألغلبية البسيطة ، لكن بدفع التحليل إىل األمام يتضح أنه يشترط األغلبية املطلقة
  :فرضيات اجتماع الس يثري ثالث إنّ

  .إما أن يتغيب مجيع أعضاء الس فيستحيل عندها انعقاد االجتماع -  
  .أو حيضر مجيع األعضاء املمارسني يف الس فال يثور أي إشكال -  
يف هذه احلالة . ويتمثل الفرض الثالث يف حضور بعض األعضاء وتغيب البعض اآلخر -  

أي نسبة األعضاء احلاضرين . األعضاء حاضرة  ولكي ينعقد اجتماع الس جيب أن تكون أغلبية
أعلى من نسبة املتغيبني، ولن يتم ذلك إالّ إذا كان عدد األعضاء احلاضرين أكثر من نصف 

  .وهو ما ميثل األغلبية املطلقة 1 + %50األعضاء املمارسني على األقل أي بنسبة 
   لس الشعيب البلدي أن هذا، واشترط أيضا املشرع يف األعضاء احلاضرين يف جلسات ا

  . يكونوا ممارسني
يقصد بالعضو املمارس؛ ذلك العضو الذي مت انتخابه لتمثيل سكان البلدية يف الس 

كما أنه غري . البلدي للعهدة السارية، وال تعتريه حالة من حاالت التنايف أو عدم القابلية لالنتخاب
  .     2الس البلديمستقيل وال موقف عن ممارسة العضوية أو مقصي من 

  
  . املرجع السابق ،املتضمن قانون البلدية ،90/08من القانون  17/1أنظر، املادة  -1
   .، املرجع نفسه33إىل  30أنظر، املواد من - 2 
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املداولة بل جيب أن يشاركوا فيها  إىلال يكفي حضور أعضاء الس الشعيب البلدي 

  .والتصويتبالنقاش 
عند أن يتأكد -بصفته رئيسا للجلسة -رئيس الس الشعيب البلدي ىنطلق، علاملمن هذا 

كما عليه  .الغائبنيبداية كل جلسة من توفر النصاب القانوين من خالل مناداة احلاضرين وتسجيل 
 فإنّ. أن يتأكد من توفر النصاب القانوين قبل املرور لنقاش النقطة املوالية يف جدول األعمال

عدد احلاضرين حبيث خيتل النصاب القانوين أثناء سري اجللسة، فعلى الرئيس أن  حدث وأن نقص
  .فورايرفعها 

استثناءا على قاعدة اشتراط نصاب قانوين معني النعقاد جلسات  1أورد قانون البلدية 
حجة يف يد املنتخبني للتهرب من  إىل) القاعدة ( الس ،تفاديا ألن ال تتحول هذه األخرية 

حيث ميكن ألغلبية املنتخبني املمارسني االتفاق على التغيب عن قصد لكي . اع والتداولاالجتم
  .مينعوا الس الشعيب البلدي من االنعقاد

أنه إذا مل جيتمع الس الشعيب البلدي بسبب عدم  2لذا سد املشرع هذا الباب بإقراره 
صلهما ثالثة أيام على األقل، فإنّ الس توفر النصاب القانوين بعد استدعائه ملرتني متتاليتني تف

جيتمع بعد االستدعاء الثالث وجوبا ومهما كان عدد األعضاء احلاضرين، وتكون املداوالت 
  .املتخذة يف هذه اجللسة صحيحة ومنتجة آلثارها القانونية

يري إنّ اشتراط املشرع لنصاب قانوين معني النعقاد اجتماعات الس يعد تكريسا ملبدأ التس
الذي يستلزم أن يشارك كل أعضاء الس يف إدارة وتسيري البلدية، وعدم السماح . اجلماعي

  .ألقلية من األعضاء أن تنفرد باختاذ القرار
هذا ما يتأكد أيضا من خالل تبين املشرع لقاعدة أخرى حتكم إجراء التصويت، وهي 

مداوالت الس  سني احلاضرين العتباراشتراط التصويت باألغلبية املطلقة ألعضاء الس املمار
  .صحيحةالشعيب البلدي 

  
  . املرجع السابق ،املتضمن قانون البلدية ،90/08القانون  - 1
  .نفسه ، املرجع   17/2أنظر ، املادة  - 2
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  .مداولة الس الشعيب البلدي صحيحة راشتراط التصويت باألغلبية العتبا: ب     

ه جيعل سلطة تبناه املشرع اجلزائري مبدأ التسيري اجلماعي ، ألن جيسد النظام السي الذي
  .القرار يف يد جهاز مجاعي هو الس الشعيب البلدي 

  .يتخذ هذا األخري قراراته إلدارة وتسيري البلدية من خالل املصادقة على مداوالته 
اء الس مبا ميلك كل عضو منتخب يف الس الشعيب البلدي صوتا مساويا لغريه من أعض

   1.يف هـذه احلـالة يصبح صوت الرئيس مرجحا. يس، باستثناء حالة تعادل األصواتفيهم الرئ
ألعضاء املمارسني لاشترط املشرع التصويت على مداوالت الس باألغلبية املطلقة 

 عتباره ال يؤخذ بعني االمما يعين أن. العتبارها صحيحة ومنتجة ألثارها القانونية 2احلاضرين 
 يف حالة واحدة  إالّ .حلساب األغلبية املطلقة لألصوات ،األعضاء املتغيبني عن جلسات الس

  .أجازها قانون البلدية وهي حالة استعمال الوكالة
ميكن للعضو املتغيب أن ينيب عنه زميله من خالل وكالة مكتوبة، ليصوت بامسه يف 

  . اجتماع الس
ملة من الشروط، لكي ال يتمادى املنتخبون يف استعماهلا بغية قيد املشرع إجراء الوكالة جب

لذا نص على أن الوكالة صاحلة جللسة واحدة . التهرب من مسؤوليتهم اجتاه الناخبني والس 
  .فقط ، كما ألزم الوكيل حبيازة وكالة واحدة ال أكثر

لك حرية تنظيم فترك هلا بذ. مل يلزم املشرع االس البلدية بأسلوب معني للتصويت
                    .من خالل نظامها الداخلي-حسبما تراه-إجراءات التصويت على املداوالت

على أنّ التصويت يتم بإحدى الطرق  3من النظام الداخلي لبلدية عنابة  24نصت املادة 
تعمل دون أن توضح مىت تس. التصويت العلين، التصويت برفع األيدي أو التصويت السري: اآلتية

  هذه الطرق ؟ أو من ميلك صالحية اختيار إحدى هذه األساليب ؟
  
  
  .السابق، املرجع ، املتضمن قانون البلدية90/08من القانون 18أنظر ، املادة  - 1
  .املرجع نفسه   ،39املادة  ،أنظر - 2
  . 01امللحق رقم  -3
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.  رئيس السمن النظام الداخلي لبلدية عنابة لصاحل 24ميكن تفسري سكوت املادة 
ومن هنا له  ،ارة اجللسة واإلحالة على التصويتفبصفته رئيسا للجلسة ميلك كل الصالحيات إلد

  .نوع وأسلوب التصويت املناسب رالسلطة التقديرية الختيا
، حيث يقوم رئيس اجللسة مبناداة كل عضو يف الس مسيةيتم التصويت العلين باملناداة اال 

االمتناع عن " أو " ال"،  "نعم: " ام احلضور بإحدى العبارات آالتيةب علنيا أمبامسه وعليه أن جيي
  . "التصويت 
جيري عن طريق استفسار رئيس  - وهو األكثر استعماال –أما التصويت برفع األيدي  

  .الس عن موقف األعضاء من املداولة بتوجيه أسئلة مباشرة هلم، جييبون عنها برفع األيدي
من املمتنع عن "، "؟من املوافق" ، "؟من الرافض:"سئلة حول ثالث احتماالتهذه األتدور 

  ."؟التصويت
يستعمل يف بعض املداوالت احلساسة يف الس لتفادي الضغط و، ، التصويت السريأخريا        

  .نتخبنيعلى رأي امل
لس الشعيب البلدي عن رأيه بسرية تامة من خالل وضع ورقيعبة حتمل ر كل عضو من ا

عند انتهاء عملية التصويت يفتح الصندوق أمام اجلميع وتفرز األوراق . صوته يف صندوق مغلق 
  .ملعرفة النتيجة 

، 2ورغم ذلك مل ينجو من النقد 1يعترب مبدأ األغلبية أحد أهم مبادئ الدميقراطية التمثيلية 
أن  1+%50قرار ؟ ملاذا يسمح ل حيث يتساءل غالبية الفقهاء ،ملاذا حيق لألغلبية أن متلك سلطة ال

  ربر استعمال مبدأ األغلبية يف الدميقراطيات التمثلية ؟؟ كيف ي % 49حتكم 
لي ألنه من املستحيل أن ميف احلقيقة ، مبدأ األغلبية ما هو إالّ وسيلة يفرضها الواقع الع  

الف وجهات النظر اختفهو احلل املناسب لسد الباب أمام . جتتمع إرادة اجلميع على غاية واحدة
  .وتعدد اآلراء

   
  
1 -                                                                                   Cf . Baguenard (J) :op. cit ,p 9.     
2-  

Idem .p 82, " Ce principe n’est rien d’autre que la traduction comptable et civilisée , 
de la loi du plus fort les plus nombreux ont raison parce Qu’ ils sont les plus 
nombreux ".   



.املبادئ الدميقراطية يف تسيري الس الشعيب البلدي: الفصل الثاين  

 141

السماح لألغلبية بفرض إرادا أدعى لتحقيق الدميقراطية من ترك سلطة القرار يف يد  إنّ  
  .ب احتماال للصواب من رأي األقليةكما أثبتت التجارب أنّ رأي األغلبية هو األقر. األقلية 
 أنّ األخذ بنظام األغلبية لتحقيق ممارسة الدميقراطية ال يعين تسليم هذه األخرية احتكار غري  

الصواب مطلقا ، ألنّ املمارسة العملية بينت أنّ خطأ اليوم قد يكون صواب الغد والعكس 
  .صحيح
من الشعب على اجلزء  تقوم الدميقراطية على حكم الشعب لكل الشعب وليس جزء  

  . يف اختاذ القرار -سواء كانوا أغلبية أو أقلية  - هذا أنّ للجميع احلق يف املشاركة اآلخر، ويعين 
فإذا كانت األغلبية تعمل على االستحواذ على سلطة القرار وإقصاء األقلية من أدىن وسيلة للتأثري 

  .عليها، ال ميكن يف هذه احلالة اعتبار مبدأ األغلبية الترمجة املثالية للدميقراطية
 ،إنّ حتقيق التمثيل الفعلي للمجلس الشعيب البلدي يقوم على احترام األقلية املعارضة         

مبنية على  ةيف املقابل على األقلية أن تلتزم مبعارضة إجيابي .رأيهابإعطائها حق املناقشة والتعبري عن 
  . 1موضوعية يف الرأي وجدية يف احلوار 

وفق ما  –ألغلبية يف االس الشعبية البلدية ، يظل تطبيق مبدأ اإضافة ملا سبق عرضه
رهني بعض املمارسات اليت تؤثر عليه وتشوه معناه لدرجة يفقد معها  –تصوره املشرع اجلزائري 

كانتماء رئيس الس الشعيب البلدي ألغلبية ثابتة يف الس أو ظاهرة التغيب . هدفه الدميقراطي 
  .عن اجتماعات الس الشعيب البلدي 

يف الس تدعمه وتسانده  حزبية ثابتة ةإنّ انتماء رئيس الس الشعيب البلدي ألغلبي
التنفيذي حيث يصبح اجلهاز التداويل تابع ويف خدمة اجلهاز  .يزعزع التوازن بني جهازي البلدية

 الّما هو إ األمر،يف حقيقة  البلدي،هنا يكون القرار الصادر عن أغلبية األعضاء يف الس  ومن
  .مبفردهقرار رئيس الس 

 
  

1 -           Cf. Aubin (R) :" commues et démocratie " , Tome II, les commues et le pays, 
les éditions ouvriers , paris , 1965, p 53 .  
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أما تغيب املنتخبني عن حضور اجتماعات االس البلدية، فمن أخطر الظواهر املؤثرة على 
  .مبدأ األغلبية تطبيق

البقية يف إحدى  تعضوا وتغيب 12عضو حضر منهم  23فلو افترضنا أن جملسا ما يضم 
يف هذه احلالة تنعقد اجللسة لتوفر النصاب القانوين، وبعد التداول يصوت على . جلسات الس

بذلك عضوا من احلاضرين أي األغلبية املطلقة، فتصبح املداولة  12أعضاء من بني  7املداولة 
  .مصادق عليها، صحيحة ومنتجة ألثارها القانونية

  عضوا املكونني للمجلس ممارسة دميقراطية ؟ 23أعضاء من بني  7هل يعد اختاذ القرار ب        
عضوا يف الس ومع ذلك متكنت هذه  23أعضاء األغلبية املطلقة ل  7يف الواقع، ال ميثل 

  .غيباألقلية من اختاذ القرار بسب ظاهرة الت
  حاول املشرع أن يكّرس مبدأ التسيري اجلماعي أو اإلدارة اجلماعية من خالل تبين مبدأ

 ولكنه يف نفس الوقت أقر. األكثر دميقراطية الختاذ القرار األسلوب الذي يعد ةاألغلبي
لس الشعيب . املبدأعلى هذا  اعتداءا بعض املمارسات اليت تعدالبلدي،كأسلوب اختيار رئيس ا 

، وكذلك عدم التناوب على فائزة بأغلبية املقاعد يف السيتم من طرف أعضاء القائمة ال يالذ
  .البلديرئاسة جلسات الس الشعيب 

    
جلهاز التداويل واجلهاز ا(البلدية  العالقة بني جهازي ، نستنتج أنّعلى ضوء ما سبق

وتعاون وظيفي بني هيئيت  كان هناك توازنفكلما ؛ تؤثر مباشرة يف تطبيق مبدأ األغلبية )التنفيذي
كلما كانت العالقة بني هيئيت  ؛والعكس. ق مبدأ األغلبية نتائج دميقراطيةكلما أعطى تطبي ،البلدية

  .حمتواه الدميقراطي من مبدأ األغلبية يفرغ البلدية غري مستقرة، فإنّ
في أن يتبىن املشرع خمتلف الدميقراطية مسألة ممارسة قبل أن تكون قواعد مقننة، فال يك إنّ

  .املبادئ الدميقراطية للقول بوجودها
ن أن املنتخبني مل يصلوا بعد لتحقيق جو من العمل الدميقراطي املمارسة العملية تبي إنّ 

شفاف يف عالقام مع فهل متكنوا من جتسيد مبادئ التسيري ال. داخل الس الشعيب البلدي
  املواطنني ؟
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   .مشاركة املواطنني يف سري عمل الس الشعيب البلدي :املطلب الثاين 

  
الة إلشراك املواطن يف إدارة عند توفري آليات فع ،أرقى مراحلها تبلغ الدميقراطية احمللية

، يف اع جهازي البلدية لسياسة شفافةمن خالل ،إتب ولن يتأتى هذا إالّ.املصاحل العمومية لبلديته 
  .كل ما يتعلق بنشاط البلدية 

يستلزم التسيري الشفاف ملصاحل البلدية أن يكون مواطنو البلدية على علم بكل قرار يتخذه 
أثناء النقاش األويل من خالل علنية . الس الشعيب البلدي ، أو اجلهاز التنفيذي  يف خمتلف مراحله

قرارات على وبعد اختاذ القرار وحني تنفيذه بواسطة احلق يف اإلطالع )  الفرع األول( اجللسات 
  .) الفرع الثاين( البلدية 

  
   .علنية جلسات الس الشعيب البلدي: الفرع األول

وهي ، قاعدة أساسية لتجسيد التسيري الشفاف للمصاحل العامة للبلدية 1تبىن قانون البلدية 
  . البلديعلنية جلسات الس الشعيب

لس الش هذه األخرية وسيلة مهمة ملشاركة املواطنني مباشرة تعدعيب ــيف أعمال ا
  ).ب(دة شكـلية ة من القيود اليت جعلت منها قاعاملشرع قد أحاطها جبمل أنّ إالّ). ا(البلدي 

  
  .جلسات الس الشعيب البلدي علنية ضمانات : ا 
ل ليتداول حول املسائ ،جيتمع الس الشعيب البلدي يف جلسات عمومية مفتوحة للجمهور  

  .حيات البلديةاليت تدخل ضمن صال
ميكن ألي مواطن من سكان البلدية أن حيضر جلسات الس الشعيب البلدي ويتابع كل   
  التهـبإحمن عرض املوضوع على أعضاء الس للنقاش والتحاور إىل االنتهاء  االجتماع،مراحل 

  
  .املرجع السابق ، 90/08ن من القانو  19أنظر ، املادة  -1
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   .على التصويت 
ر حضور املواطنني على اإلصغاء لكل ما يدور يف االجتماع دوء تام، وال حيق هلم يقتص

  .التصويتالتدخل يف النقاش أو املشاركة يف عملية 
األهم من ذلك هو توفري  أنّ من املهم أن يتبىن املشرع قاعدة علنية جلسات الس ،إالّ

  .الضمانات اليت تؤكد تطبيقها واقعيا 
  ،واطنني بتاريخ اجللسة وجدول األعمال أول وأهم ضمان لعمومية اجللساتيعترب إعالم امل

لسه بفضل اإلعالم ميكن لألنلمواطنني أن حيضروا جلسات ا.  
 لبتعليق جدو البلدي ، رئيس الس1من قانون البلدية  16/4ألزم املشرع من خالل املادة 

ها البلدية خصيصا  األماكن اليت تعدة املداوالت ويفالس عند مدخل قاع أعمال اجتماعات
  .إلعالم اجلمهور

  :يؤخذ على هذه املادة مالحظتني 
ه ترك السلطة مما يعين أن. ة لنشر جدول األعمالسكوت املشرع عن حتديد مد:  أوال

دي لنشر جدول أعمال جلسات الس يف اآلجال اليت يراها لئيس الس الشعيب البلرالتقديرية 
يعطي لرئيس الس  ،املشرع بتقصريه هذا ، ألنّما يؤثر سلبا على فعالية اإلعالمهو و. مناسبة

ه ، أو ألن، إما لقناعته بعدم فائدة حضورهمالفرصة الستغالل سلطاته للمماطلة يف إعالم اجلمهور 
  . لنية اجللسات فيتخاذل يف تطبيقهاال يعري أصال اهتماما لقاعدة ع

ة لنشر جدول األعمال يلتزم ا رئيس الس وتكون دد املشرع مدكان من األفضل لو ح ،لذا
  .كافية إلحاطة سكان البلدية علما مبوعد اجتماع الس 

االعتماد على وسائل ضعيفة إلعالم املواطنني مبوعد اجللسة واملواضيع اليت يتداول : ثانيا 
  .بشأا الس 

  
  
  .، املرجع السابق  90/08القانون رقم  -1
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يف مقر البلدية ، ال يكفي نشر اإلعالن املتضمن تاريخ اجللسة وجدول األعمال يف الواقع
تستعمل هذه  –لغاية اليوم  –فرغم التطور التكنولوجي إال أننا جند البلديات  .إلعالم فعال وتام

  .ل التقليديةالوسائ
اع سياسة إعالمية يف جلسات الس البلدي، إتب البلديةيتطلب احلضور القوي ملواطين 

وليس االنتظار إىل أن يأيت املواطن إىل مقر البلدية ليتحصل . الة واستعمال وسائل تصل للمواطنفع
لوحات إعالنية عمومية  لأن تستعم –وخاصة الكربى منها  –فعلى البلديات . املعلوماتعلى 

واء الوطنية آو احمللية الصحافة املكتوبة س إىلتضعها يف كل حي من أحياء البلدية ، كما تلجأ 
  . لنشر إعالناا 

  .يف احلقيقة ، حىت الصحافة تعترب وسيلة إعالم حمدودة ألا متس فئة املتعلمني دون األميني 
فحبذا لو تستغل . دة وميكنها أن تصل إىل مجهور أكربلة جييوس 1بينما تعد اإلذاعة احمللية 

  .األعمالريخ اجللسة وجدول البلديات هذه الوسيلة إلعالم املواطنني بتا
ز املشرع على عامل اإلعالم لتطبيق قاعدة علنية جلسات الس وأمهل بعض املسائل ركّ

ها تؤثر مباشرة على حضور املواطنني الجتماعات الس، كاملواصفات غري أن ،اليت قد تبدو ثانوية
  .الواجب توافرها يف قاعة املداوالت 

هو حضور اكرب قدر ممكن من سكان البلدية  علنية،لس الغاية من جعل جلسات ا إنّ
ولن يتم ذلك إال بتوفري قاعات كبرية تسع  .املواطننيليكون عمل الس شفافا وحتت أعني 

فإذا كانت البلدية متلك قاعة مداوالت صغرية ،فمن املؤكد أن احلضور سيكون قليال .احلضور 
  .وفر أمكنة ملتابعة اجتماع السلعدم ت

اجتماع  ، كعقدسائل أخرى لتحفيز حضور املواطننييف هذه احلالة على الس أن يلجأ لو
، أو استخدام التقنيات السمعية ي أو أي قاعة كبرية خمصصة للعروضالس يف املسرح البلد

  .2البصرية لنقل مباشر لفعاليات اجتماع الس 
  
  . ا من اإلذاعات احمللية عرب كامل التراب الوطينلقد مت إنشاء يف السنوات األخرية عددا معترب -1
2  -                                                                                   Cf.  Luchaire (Y), op. cit, p 114.  
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 املواطنني،إضافة هلذا على رئيس البلدية أن جيهز قاعة املداوالت مبكربات صوت لضمان إصغاء 
الس تدوم كما عليه أن يزود القاعة مبقاعد؛ ألن اجتماعات .االجتماعومتابعتهم لكل مراحل 

يتعب مث ينسحب لكي ال يعود  اسرعامنه فإن ،لساعات طويلة وإن حضرها املواطن وهو واقف
  .أخرىإليها مرة 

 يف وضع الضمانات األكيدة لتجسيد عمومية اجللسة على أرض 1اخفق قانون البلدية 
  .  دليل يؤكد ذلك جتماعات االس البلدية ما هو إالّالالواقع ، وعدم حضور املواطنني 

ال يعترب إخفاق قانون البلدية يف تنظيم . ، ولكي نكون موضوعيني يف حكمنا يف احلقيقة 
، إذ يوجد أسباب أخري لذلك لسبب الوحيد لعدم حضور املواطننيقاعدة علنية جلسات الس ا

  .شكل ال مباالة وعدم اهتمام من طرف املواطنني بكل ما خيص البلدية تظهر يف 
ة عوامل يرجع السبب يف ذلك لعد  :  

حيث جند بعض األفراد يتهربون بطبعهم من احلياة ، منها ما هو ذايت يتعلق بالشخص نفسه*
واضيع ة املأما البعض اآلخر فيحضر مناقش. الشخصيةالعمومية ويفضلون االنزواء يف مشاكلهم 

  . اليت مه مباشرة فقط
ومنها ما يرجع اللتزامات احلياة اليومية ، إذ يعيش الفرد اليوم ضغطا مستمرا وصراعا مع الوقت * 

، فال يتسىن له التفكري يف املصاحل العمومية لبلديته اته وطلباته املستمرة واملتزايدةلتلبية حاجي
  .واملشاركة يف احلياة املدنية 

تساهم أيضا يف . اك أسباب أخرى ال تقل أمهية عنها، هنب سابقة الذكرإضافة لألسبا
  . ، وهي القيود اليت ترد على تطبيق قاعدة علنية اجللسةبعاد املواطنني عن قاعات املداوالتإ

  
  
  

                                                                                                    
  .   ، مرجع سبق ذكره90/08القانون رقم  -1

  
  
  



.املبادئ الدميقراطية يف تسيري الس الشعيب البلدي: الفصل الثاين  

 147

  
  .لنية جلسات الس الشعيب البلديالقيود الواردة على ع: ب 

  : قاعدة علنية جلسات الس قيدين يرد على
  .، يتعلق حبق الس يف عقد جلسة مغلقةاألول، وهو األهم  
  .جللسة يف إدارة االجتماع وتنظيمه، خيص صالحيات رئيس اوالثاين  

  .حق الس الشعيب البلدي يف عقد جلسة مغلقة: أوال
على قاعدة علنية اجللسات، ميكن للمجلس الشعيب البلدي أن يقرر التداول يف  ااستثناء
  . 1جلسة مغلقة 

، أن يعقد الس اجتماعه ويتخذ قراراته يف سرية تامة من خالل منع يقصد باجللسة املغلقة
  . الت املواطنني من دخول قاعة املداو

مل يبني قانون البلدية اجلهات اليت حيق هلا طلب عقد اجتماع الس البلدي يف جلسة 
بل نص فقط على أن تقرير عقد جلسة مغلقة من عدمه يدخل ضمن صالحيات الس . مغلقة

لكل من رئيس  3يف حني أعطى نظريه الفرنسي حق طلب عقد جلسات مغلقة .  2الشعيب البلدي 
ويف هذه احلالة يبلغ رئيس البلدية الس ذا . أعضاء على األقل من الس )3( ثةثالـول الس

  . 4الطلب وعلى هذا األخري أن يقرر موافقته أو رفضه دون طرح الطلب على النقاش 
إقرار املشرع إلمكانية عقد جلسات الس مغلقة يتناقض مع التصور الذي رمسه  إنّ

  . ة وتسيري املصاحل العامة للبلديةكة املواطنني يف إدارللمجلس البلدي كإطار ملشار
مباشرة على ممثليه تعترب عمومية اجللسة وسيلة مهمة لتمكني املواطن من ممارسة رقابة 

  حضوره حيث ميكنه متابعة نشاط البلدية والقرارات اليت يتخذها الس من خالل . الذين أنتخبهم
 
  
  .مرجع سبق ذكره  املتضمن قانون البلدية، ،90/08ن من القانو 19/1املادة  أنظر، -1
  .، املرجع نفسه19/1انظر، املادة  -2
3-                                                                              Cf . Muller – Quoy (I) : op . cit p 28    
4-                                                                                                 Cf. Ibidem                                                                          
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مساح قانون البلدية للمجلس بأن يقرر عقد اجتماعاته يف جلسة مغلقة  ، ومن هنا فإنّمداوالتهإىل 
هلذا ، وإدراكا . ه حيرم املواطن من أداة مهمة للرقابة ألن ؛1شعبيةيعد اعتداءا صرحيا على الرقابة ال

  :حصر املشرع تطبيقه يف حالتني فقطمنه خلطورة هذا االستثناء فقد 
تتعلق احلالة األوىل بفحص حاالت املنتخبني االنضباطية ويدخل ضمنها معاجلة كل  -

  .أحد أعضاء الس الشعيب البلدي مسالة تأديبية ختص
  .باألمن واحلفاظ على النظام العامما احلالة الثانية فتخص فحص املسائل املرتبطة أ -

الشعيب البلدي لعقد جلسات  للمجلسأكرب  ، فإن احلالة الثانية متنح حريةمقارنة باحلالة األوىل
 ة مواضيع ويتميز باملرونة لتطوره، حيث يتضمن عدام جمال واسع وغري حمددالنظام الع ألنّ مغلقة؛

  .2يف الزمان وتغريه يف املكان
لشعيب البلدي إلجراء طر على اإلمكانية اليت منحها للمجلس ايلقد أراد املشرع أن يس

لكنه يف احلقيقة ما أعطاه باليد اليمىن . ريق تضييق تطبيقها يف حالتني فقط، عن طجلسات مغلقة
لس لتقرير ه بنصه على احلالة الثانية يكون قد فأخذ ه باليد اليسرى ؛ ألنال واسعا أمام اتح ا

  .مغلقة وذا يصبح االستثناء أصالعقد جلسات 
  .صالحيات رئيس اجللسة يف إدارة وتنظيم اجللسة : ثانيا
حيافظ رئيس اجللسة على النظام يف اجللسات : " على  3من قانون البلدية  19/4تنص املادة 

   ." داوالت بعد إنذارهوميكنه أن يطرد كل شخص غري منتخب خيل بسري امل
  
  
1 -                                                       Cf. Benakezouh (CH): op . Cit, p536.                       
  .يظهر النظام العام يف مدلول ثالثي ، يشمل األمن العام ، الصحة العامة والسكينة العامة  -2

  .اإلدارية الكفيلة حبماية أرواح الناس وممتلكام مثل تنظيم املرور  تل اإلجراءااختاذ ك: يقصد باألمن العام 
، كإجبارية التلقيح ومراقبة ة منعا النتشار األوبئة واألمراضفهي جمموعة التدابري الوقائية اليت تتخذها اإلدار: أما الصحة العامة 

  .نوعية وجودة املنتجات املستهلكة 
  .ومؤداها تنظيم كل تظاهرة قد متس براحة املواطنني ، كاملظاهرات ، احلفالت واملهرجانات : أخريا السكينة العامة 

  .، مرجع سبق ذكره 90/08القانون  -3
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املشرع يهتم حبضور املواطنني ملداوالت الس من زاوية عدم إثارم للشغب  يبدو أنّ
  .والتشويش 

 نه من إدارةة من الصالحيات اليت متكّجمموع -بصفته رئيسا للجلسة-ميلك رئيس الس
ومنه يقع على عاتقه ضمان السري احلسن جللسات الس، . اجللسة واحلفاظ على النظام فيها

  .داوالتحيث ميكنه يف هذا اإلطار طرد أي شخص ما عدا أعضاء الس البلدي من قاعة امل
طنني حقهم يف حضور ه يسلب املوايعد الطرد من قاعة املداوالت إجراء خطري؛ ألن
 ةسة بثالثد املشرع رئيس اجلللذا قي. مداوالت الس الشعيب البلدي ومنه متابعة نشاط ممثليهم 

  .شروط قبل أن يلجأ للطرد
باستثناء . منتخب يف الس الشعيب البلدي غري جيب أن يكون الشخص املراد طرده -1

  .وحىت موظفي البلدية الصحفيني هذه الفئة ميكن لرئيس اجللسة أن يطرد املواطنني،
ويعود تقدير مدى اإلخالل ، أن يقوم الشخص املطرود بفوضى ختل بسري املداوالت - 2        

  .بنظام املداوالت لرئيس اجللسة 
قبل طرده ويكفي  تعلى رئيس اجللسة أن يقوم بإنذار الشخص املخل بسري املداوال-  3        

  .أن ينذره مرة واحدة فقط
 لس حجر الزاوية للتسيري الشفاف وال تعددميقراطي للمصاحل العامة علنية جلسات ا

وهي يف نفس الوقت أداة مهمة ملشاركة املواطنني املباشرة يف أعمال الس الشعيب . للبلدية
 ، فقانون البلدية تبىن هذه القاعدة ولكنه مل ينظمها وملزمها ال حتظى باالهتمام الالأن إالّ .البلدي

يودا جعلت منها جمرد ، فقد أورد عليها قبل العكس من ذلك. افية لتطبيقهاحيطها بالضمانات الك
  .قاعدة شكلية
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  .عمومية قرارات البلدية: الثاين  الفرع

  .يف الواقع ال يكفي فتح قاعات املداوالت أمام املواطنني إلرساء مبادئ التسيري الشفاف      
. لك بإعالم شامل عن كل نشاط الس الشعيب البلدي واجلهاز التنفيذي بل جيب أن يتدعم ذ 

  .يتمكن املواطن من املشاركة يف اختاذ القرار البلدي ومراقبة ممثليه املنتخبني  ،وذا
السماح للمواطنني باالطالع اوالتنشر املد: ، منها ة أشكاليتخذ اإلعالم يف البلدية عد ،

  ) . ب( جوء إىل إجراء االستشـارة العمومية واللّ)  ا( على الوثائق البلدية 
  
  حق املواطنني يف االطالع على مداوالت الس الشعيب البلدي:ا

  .والقرارات البلدية                       
لمواطنني احلق يف احلصول على املعلومات اليت ختص نشاط الس والبلدية لمنح املشرع 

  .عامةبصفة 
مبا فيها قائمة غيابات أعضاء  –، مداوالت الس الشعيب البلدي لوماتتشمل هذه املع

  .والقرارات البلدية –الس 
  .االطالع على مداوالت الس الشعيب البلدي: أوال

  :بطريقتنيميكن للمواطن أن يطلع على مداوالت الس الشعيب البلدي 
  .لوحة اإلعالنات املوجودة يف مقر البلدية  - 1

 8بإشهار حمضر مداوالت الس خالل  2رئيس الس الشعيب البلدي  1قانون البلديةألزم 
  . 3أيام اليت تلي انعقاد جلساته 

، دون قطالنقاط املهمة ف إىليتضمن احملضر ملخصا عن جمريات اجتماع الس مشريا 
   .اجللسةإعادة كتابة كل ما دار يف 

  
  
  .، املرجع السابق  90/08القانون  -1
  .، املرجع نفسه 62انظر، املادة  -2
  .، املرجع نفسه 21/1أنظر، املادة  -3
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القرارات املتخذة  ،، قائمة بنقاط جدول األعمال، طبيعة اجللسةتاريخ اجللسة: وحيوي عادة ما يلي
  .البلديةوينتهي بإمضاء رئيس 

يقدم  كلي،شه إجراء ألن املواطنني،يف الغالب ال يثري إشهار حمضر اجللسة اهتمام 
  .دةللمواطنني بطريقة موجزة ومكتوب بلغة قانونية معقّ

ميكن ألي مواطن أن يطلع على . مداوالت الس الشعيب البلدي1االطالع على حماضر -2
  .2حماضر مداوالت الس الشعيب البلدي يف عني املكان وبإمكانه أن يأخذ منها نسخة على نفقته

حمض يعدأمني اجللسة يسجل كل ما دار يف اجتماع  ، ألنّلس البلدير املداوالت ذاكرة ا
  .يف احملاضر دون زيادة وال نقصان الس حرفيا

  :4املعلومات التالية  3جيب أن يتضمن احملضر 
جللسة وطبيعتها، املكان الذي تنعقد فيه، اسم رئيس اجللسة، تاريخ االستدعاء، اسم تاريخ ا-

يب، عدد الوكاالت إن وجد، اسم أمني اجللسة، عرض جلدول احلاضرين واملتغيبني، سبب التغ
، نتائج التصويت بالتفصيل وأخريا إمضاء كل اخالت اليت قام ا أعضاء الس، املداألعمال

  .احلاضرين وأمني اجللسة
  
1- ك بعض الغموض لس ، فأثار بذلأستعمل املشرع نفس املصطلح للداللة على وثيقتني خمتلفتني حترر فيهما مداولة ا .

أشار إليه يف النص الفرنسي بعبارة على امللخص الذي ينشر يف لوحة اإلعالنات ، بينما " حمضر " أطلق املشرع مصطلح  فقد
"extrait"  كما استعمل نفس املصطلح للتحدث عن الوثائق اليت حيررها أمني " مستخرج : "وترمجتها باللغة العربية هي ،

 دار يف مداولة الس أي حماضر املداوالت واليت يقابلها يف النص الفرنسي مصطلح             اجللسة ليسجل حرفيا ما
procès- verbaux"  " حماضر " وهو الترمجة الصحيحة لعبارة. "  

  .املرجع السابق  املتضمن قانون البلدية، ،90/08القانون  من 22/1املادة  ،نظرأ -2
خرى تسجل فيها املداوالت اليت يتخذها الس حسب ترتيبها الزمين وهي سجل تشبه حماضر املداوالت وثيقة أ -3

، حيث أن سجل املداوالت على خالف حماضر املداوالت يكون فرق بينهما يكمن من جهة يف الشكلاملداوالت ، غري أن ال
يف سجل املداوالت ومن جهة أخرى هناك فرق يف احملتوى ، إذ يكفي . مهمش ومؤشر عليه من طرف رئيس احملكمة 

والقرار املتخذ فيها فقط من دون ذكر تدخالت أعضاء الس والنقاش الذي دار بينهم بالتفصيل  ةاإلشارة إىل موضوع املداول
  . نفسه، املرجع  40كما هو احلال بالنسبة حملاضر املداوالت ، أنظر ، املادة 

Cf . Seriak (L), op .cit, p 35- p36.                                                                                          4 -   
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لتمكني املواطنني من  1من الضروري تسجيل كل هذه املعلومات يف حماضر املداوالت
، يكفيه االطالع على حماضر فمن فاته حضور جلسة الس .ممارسة رقابة حقيقية على منتخبيهم

لس البلديلس ليعرف كل ما دار يف املداولة والقمداوالت ارارات اليت اختذها ا.  
ميكنه  2يف األخري جتب اإلشارة ،إىل أن املواطن أثناء إطالعه على مداوالت الس البلدي 

األوىل أثناء نشر حماضر املداوالت يف لوح  على قائمة غيابات أعضاء الس بطريقتني، أن يطلع
  .والثانية من خالل سجل املداوالت الذي حيوي كل احملاضر. ر البلديةاإلعالنات يف مق

  .االطالع على القرارات البلدية : ثانيا 
ل املشرع للمواطن احلق يف االطالع على ، خوإضافة حلق االطالع على املداوالت

  . 3القرارات البلدية 
تصدر عن رئيس الس  ، باعتبارها قدالبلدية جماال أوسع من املداوالتتضم القرارات 

كما قد تصدر عنه أثناء ممارسته لصالحياته كممثل .ذاا الشعيب البلدي تنفيذا للمداوالت يف حد
ت طابع مجاعية أو ذا ،ذلك أن تكون هذه القرارات فردية ويستوي يف. للبلدية أو كممثل للدولة

  .تنظيمي
ول خطوة لتكريس العمل الشفاف اعتراف قانون البلدية حبق املواطنني يف اإلعالم أ يعد

، على مواطين البلدية أن ميارسوا ولكي يتحقق هذا اهلدف فعال. بلديةواحلياة الدميقراطية يف ال
  :وذلك من خالل حقهم يف اإلعالم بكل فعالية

  : هاحتسني وسائل اإلعالم وتنويع - 1 
دد سكاا حجمها، ع ،عالم ختتلف حسب إمكانيات البلديةمن املؤكد أن وسائل اإل

  .أدىن من هذه الوسائل يف كل بلديةولكن جيب أن يتوفر حد . واحتياجاا
  
ال  من غفل ذكر سبب التغيب ومنهاتفمنها من  ،يف الواقع هناك اختالف يف مضمون حماضر املداوالت من بلدية ألخرى -1

  .حتدد نتائج التصويت بالتفصيل وأخرى ال تذكر مداخالت أعضاء الس كما جرت
  .السابقاملرجع  ، املتضمن قانون البلدية،90/08ن من القانو 21/2املادة  أنظر، -2
  .نفسهاملرجع  ،22/1املادة  أنظر، -3
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ري البلدية من أعضاء الس واجلهاز جناعة اإلعالم ترتكز على شعور واقتناع مسي إنّ
البلدية أن خترج من حدود أي على . 1التنفيذي حبتمية اإلعالم وضرورة وصوله لكافة الطبقات

، كدور الشباب، دور 2مقرها ولوحة إعالناا إىل أماكن تواجد املواطن وأن تستغل كل فضاء
، إلعالم إخل... ملعارض، املدرسة ، اجمعات الثقافية، اجلمعيات املدنية، التالثقافة، املكتبات البلدية

  .ملشاركة يف حياة املدنية املواطنني بنشاط الس البلدي ونشر ثقافة املواطنة وا
ري البلدية أيضا أن يستعملوا كل التكنولوجيات احلديثة املتاحة إلعالم املواطننيعلى مسي،  

االنترنيت ، التلفزيون ومل ال املبادرة بإنشاء جملة خاصة توجه  ،كاإلذاعة احمللية ، الصحافة احمللية
  . 3إلعالم املواطنني 

ن املواطن من احلصول على املعلومات اليت يرغب اليت متكّ تبسيط اإلجراءات اإلدارية-2
   .ا

وهو ما شكل حاجزا أمام تطبيق حرية .تطغى يف اإلدارة اجلزائرية فكرة السر املهين 
مبدأ  بتعميملذا ال جيب االكتفاء  .يريدهااإلعالم وحق املواطن يف احلصول على الوثائق اليت 

ل أهم من ذلك جيب نشر ثقافة الشفافية وتعويد الذهنيات على الشفافية يف اإلدارة العمومية ، ب
  .ممارسة الدميقراطية 

  .تبسيط اللغة اليت تكتب ا الوثائق املوجهة إلعالم املواطنني  -3
إن استعمال املفاهيم التقنية والكتابة باللغة القانونية واإلدارية عامل أساسي لتخلي املواطن 

  .اإلعالمعن حقه يف 
ري البلدية، أخذ ذلك بعني االعتبار، بتقدمي معلومات سهلة وواضحة يفهمها ى مسيلذا عل 

  .معظم املواطنني على اختالف مستويام 
  
1 - Cf.Aubin (R), op. Cit, p58.                                                                           
2 - Idem, pp63-65.           
أنظر جريدة                                                                   " ار عنابة أخب" بة بإنشاء جملة ثالثية تسمى لس الشعيب لبلدية عنار اباد -3

-Cf.L’est Republicain,du 08/07/2004,N°1293,p7.   
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أن تعلم بل جيب  تكتفي بنشر املداوالت وقرارات البلدية فقط على البلدية أن ال -4
  .اخل ...، مشاريعها املستقبلية واملشاكل اليت تواجهها املواطنني بكل إجنازاا

كامليزانية وحساب  1من األفضل التأكيد على نشر بعض املعلومات املهمة واحلساسة 
، عقود ت البلدي حول مدى تنفيذ املداوالالتقرير الذي يقدمه رئيس الس الشعيب ،البلدية
  .رخص البناء واهلدم  ،البلدية مع اخلواص، الصفقات اليت جتريها ياز اليت تربمهااالمت

للجمعيات املدنية دور مهم يف تنظيم املواطنني للحصول على املعلومات وحماولة فهمها  -5
  .  2للرقابة اليت ميارسها املواطنون  أكثروحتليلها ، وهو ما يعطي فعالية 

طن والعكس من من البلدية حنو املوا ،لبلدية ذا اجتاهنيجيب أن يكون اإلعالم يف ا -6
  .املواطن حنو بلديته

ال ميكن أن تكتمل احلياة الدميقراطية يف البلدية دون وجود حوار متبادل بني املواطنني 
حيث يسمح هذا احلوار من معرفة طلبات واقتراحات املواطنني وعلى أساسه ميكن  ،نتخبنيوامل

  .فها وتعطي تفسريات حول األعمال اليت تقوم ا للبلدية أن توضح موق
يعترب احلق يف اإلعالم من أهم احلقوق اليت تقوم عليها الدميقراطيات احلديثة ، ألنه الوسيلة 

وهو ما يتحقق أيضا من خالل . املثلى إلدماج املواطن وتشجيعه على املشاركة يف احلياة العمومية 
  .االستشارة العمومية 

  .   رة العمومية االستشا: ب 
لعوا على نشاط بلديتهم واملشاركة فيه من خالل إجراء ميكن ملواطين البلدية أن يطّ

  .االستشارة العمومية 
دف االستشارة إىل تقصي رأي اجلهات اليت ميسها و يهمها املشروع موضوع 

  .االستشارة والذي تعود فيه صالحية القرار لإلدارة العمومية
  
1-                                                       Cf . Luchaire (y) , op.cit. ,pp115-117.                 
2 -                                                Cf . Benakezouh (CH) , op . cit , p 538.                       
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مواطن / ال يستعمل يف العالقة إدارة يظهر من خالل هذا التعريف أن إجراء االستشارة 
النوع  وما يهمنا يف هذا املوضع هو .بينهماميكن اللجوء إليه بني اإلدارات العمومية فيما  فقط بل

  .قيق علين أو عمومي موجه للجمهوروالذي يتم من خالل فتح حت االستشارة،األول من 
املواطنني خبصوص إجناز مشروع  ألزم املشرع إدارة البلدية بفتح حتقيق عمومي ملعرفة رأي

ومن هنا لكل مواطن يهمه املوضوع مباشرة أو غيـر مبــاشرة أن يقـدم رأيه، مالحظاته  .ما
  .واقتراحاته 
بسيـطة وواسعة جـدا  ،مباشرة يسمح التحقيق العمومي بتجسيد مشاركة ،إذن
دارة قبل أن تتخــذ قرارها لكنه حيمل يف طياته قيودا جتعله جمرد إجراء ملزم لإل) ا(للمواطنني 

  ).ب(
  .املشاركة الواسعة للمواطنني يف إجراء التحقيق العمومي : أوال 

ميكن ألي مواطن سواء كان شخص طبيعي أو معنوي  ،مبجرد فتح التحقيق العمومي
بية يف ، أن يقدم مالحظاته الكتاوع التحقيق مباشرة أو غري مباشرة، يهمه موضمعية مدنيةكج

  .لمحافظ احملقق املعين هلذا الغرضهية لا، أو الشفضوع خصيصا لذلكالسجل املو
ة التحقيق املهم أن يفتح سجل املالحظات الذي يشرف عليه احملافظ احملقق طيلة مد نوعليه، م

الذي يصدره رئيس  –لذا على قرار فتح التحقيق  .ويف الساعات احملددة وذلك يف مقر البلدية
من  أن يتضمن كل املعلومات الضرورية بوضوح لتمكني املواطن –الس الشعيب البلدي 

  .املشاركة يف التحقيق العمومي
التحقيق العمومي وسيلة واسعة وعملية إلشراك املواطنني يف اختاذ القرارات اليت  يعد

  .ه يرد عليه قيودا تقلل من فعاليتهأن إالّ م،مه
  
  .لعمومي القيود الواردة على إجراء التحقيق ا: ثانيا 
  .ضييق جمال تطبيق التحقيق العموميت - 1  
  ، وقد ضيقت مي إالّ يف حدود النصوص القانونيةالبلدية غري ملزمة بفتح حتقيق عمو إنّ  
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  .التهيئة العمرانية ومحاية البيئةيف بعض القرارات اليت تدخل ضمن جمال  1األخرية تطبيقه  ذهـه
مبناسبة إعداد وسائل  :حتقيق علين يف حالتني ومها بفتح خيتص رئيس الس الشعيب البلدي

ويف إطار محاية البيئة من  . 2، املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية وخمطط شغل األراضي التعمري
  .3خالل دراسة مدى التأثري ملشروع قد يضر بالنظام العام والبيئة 

 للتطبيق يف كل املسائل احمللية رغم بساطة إجراء التحقيق العمومي الذي جيعله قابال         
املشرع قد قصر تطبيقه يف جمال حمدد  أنّ إالّ للمواطن،وخاصة تلك اليت ترتبط باحمليط املعيشي 

  . 4جدا 
  . احلد من آثار التحقيق العمومي -2  

من بني األهداف األساسية للتحقيق العمومي هو حتسني العالقة بني اإلدارة واملواطن من 
من معرفة املشروع موضوع  ن املواطن، متكّمن جهة. 5ناة للحوار ذات اجتاهني خالل فتح ق

   .ومن جهة أخرى ، توضح الرؤية لإلدارة حول اآلثار احلقيقة للمشاريع اليت تقوم ا. التحقيق
طرف  لكن يف احلقيقة، ما يصل لإلدارة يف النهاية ليست املالحظات اليت سجلت من

 دور ، بل التقرير النهائي الذي حيرره احملافظ احملقق الذي يلعبظاتاملواطنني يف سجل املالح
  .الوسيط بينهما 

 
حة يأخذ التحقيق العمومي يف إجنلترا طابعا آخر فهو يطبق يف كل القضايا اليت ترتبط بالتنظيم اإلداري احمللي ، كالص - 1

  . اخل...نزع امللكية ومنح رخص البناء  ،العمومية، التهيئة العمرانية
Cf. Ferrier ( J.P):" La participation des administrés aux décisions de l’administration 
",in RDP ,L.G.D.J, paris,1974 , p 675. 

 ج ، والتعمرياملتعلق بالتهيئة العمرانية ،1990،/1/12املؤرخ يف  ،90/29من القانون  36، 26كال من املادتني  ،أنظر-2
  .52ج، عدد ج ر
 ؤسساتالتنظيم املطبق على امليضبط  ،31/5/2006املؤرخ يف  ،06/198من املرسوم التنفيذي  05، املادة أنظر -3

  .  37ج، عدد  ج ر ج ،حلماية البيئةاملصنفة 
ر فتح ويف هذه احلالة خيتص الوايل بإصدار قرا ،جل املنفعة العموميةيطبق التحقيق العلين أيضا مبناسبة إجراء نزع امللكية أل -4

مؤرخ  ،حيدد القواعد املتعلقة برتع امللكية من أجل املنفعة العمومية ،91/11، من القانون  9إىل  4التحقيق ، أنظر املواد من 
، من املرسوم التنفيذي 30إىل  12ومن  9إىل 3وأنظر كذلك املواد من  21، ج رج ج، عدد27/4/1991يف 
  . 57عدد  ،، ج ر ج ج 27/7/1993مؤرخ يف  ، 91/11حيدد كيفيات تطبيق القانون  ،93/186
5-                        Cf. Avis et rapport du conseil économique et sociale, op. cit, PII 175                                                                  
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اإلدارة العمومية ال تعلم ا  أنّ ر، غيعمومي يوفر مشاركة مباشرة وشخصيةالتحقيق ال إنّ 
 .بطريقة غري مباشرة وغري فورية إالّ

  . املستعملة يف التحقيق العمومي مضعف تقنيات اإلعال -3
تعد الوسائل اليت اعتمدها املشرع ، إلعالم املواطنني بفتح التحقيق العمومي، قدمية 

وغالبا ما يكون هذا اإلعالن يف . ة وضعيفة  إذ يعتمد على نشر قرار فتح التحقيق يف مقر البلدي
  .زاوية صغرية من لوحة اإلعالنات حمرر بلغة غري مقروءة ومبصطلحات تقنية معقدة 

  .يةكما ألزم اإلدارة العمومية بنشر اإلعالن يف جرائد يوم
     .املواطننيحىت هذه الوسيلة تعد حمدودة ألا ال متس كل  ،يف الواقع 

لكل طبقات  ، شامل وكافواسع 1ومي أساسا على إعالميعتمد جناح التحقيق العم
  .اهتمامهمميس كل املواطنني ويثري  اتمع،

جيب إحداث عملية تعبئة كبرية لسكان البلدية حول املشروع وأمهية املشاركة يف التحقيق 
وحىت طريقة املشاركة ، ألن البعض حيمل رغبة يف املشاركة ولكنه حيجم عنها ألنه ال يعرف 

فمن غري املتصور أن تتم عملية يئة مقبولة ملنطقة ما دون القيام مبوجة إعالم . 2يات املشاركة كيف
ستحدد سيما وأن هذه التهيئة ختص املواطن مباشرة، ألا ال. 3تدعو إىل مشاركة املواطنني فيها 

لكن . ينيله اإلطار الذي سيعيش فيه، فال ميكن إقصاؤه من إبداء رأيه واالكتفاء بعمل التقن
     .لألسف هذا ما حيدث غالبا 

مما سبق، خنلص إىل أن الوسائل اليت أتاحها املشرع ملشاركة املواطنني يف احلياة العمومية 
  .تدور وجودا وعدما حول احلق يف اإلعالم  لبلديتهم،

إنّ اإلعالم يف املستوى احمللي يلعب دورا مهما وأساسيا لترقية املمارسة الدميقراطية 
يدها فعال على أرض الواقع، هلذا على املشرع أن يوليه االهتمام الالزم، من خالل توسيع وجتس

  . وعليه أن يضع قواعد واضحة وشاملة تضمن جتسيده يف املستوى احمللي. جمال تطبيقه
  
1 -                         Cf. Avis et rapport du conseil économique et sociale, op. cit, p II17  
2-                                                                                   Cf. Bernard (p), op. cit,  p 209.        
3 -                                                                      Cf. Aubin (R) : op. cit, p 68                      
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ي لتحقيق ، ال يكفتماد املشرع على حق اإلعالم وحده، إىل أن اعب اإلشارةلكن جت  
تماعات الدورية مع سكان كاالج: لذا عليه أن يتبىن تقنيات أخرى .مشاركة فعالة للمواطنني

 . 1، أو االستفتاء احمللي البلدية
  

فإن مل يستطع يبدأ التسيري الدميقراطي للمجلس الشعيب البلدي داخل الس يف حد ذاته، 
أعضاء الس العيش والعمل يف جو دميقراطي، فإنه من غري املمكن أن ينقلوا املمارسة الدميقراطية 

  .خارج الس
، بعض املبادئ الدميقراطية اليت يعمل 90/08، تبىن املشرع يف قانون البلدية يف هذا السياق

ه نابعا عن مشاورات جادة وحرة داخل ليكون القرار الصادر عن ،يف ظلها الس الشعيب البلدي
  .كة فعلية للمواطننيالس، وعن مشار

بل أهم . ي على تقنني املبادئ الدميقراطية، يف الواقع ال يقتصر حتقيق العمل الدميقراطلكن
لألسف ما تفتقده وهو  ،، جيب أن تترسخ هذه املبادئ كثقافة مث تترجم إىل ممارسة يوميةمن ذلك

  .ةاالس البلدي
ة له وتتطلب الدميقراطية أيضا أن ميارس الس الشعيب البلدي الصالحيات املخول ،هذا

  .ما سنتطرق إليه يف املبحث الثاين، وهو قانونا بكل حرية واستقاللية
  
 فلندا، هولندا ، ، سويسرافرنسا ، إيطاليا: االستفتاء احمللي تقنية مستعملة حاليا يف معظم الدول األوروبية اليت نذكر منها  -1

ويتم هذا . وهو عبارة عن استفسار لرأي سكان البلدية حول مشروع ما تريد البلدية أن تنجزه. اخل...رك، اسبانيا، أثينا االدمن
  . على املشروع املراد إجنازه" ال" أو " بنعم " عام يف إقليم البلدية جييب فيه املواطنون ستفتاء االستفسار من خالل إجراء ا

Cf. Notes et études documentaires, Dir, Delcamps (A) et Longhlin (J), " La décentralisation 

dans les états de l’union européenne ", Documentation Française, France, n° 5162 – 63, 

Novembre 2002, p 108 , p 135, p 149, p 194,p230,p238,p 260,p319 . 
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  .صالحيات الس الشعيب البلدي  :املبحث الثاين

  
تفترض الدميقراطية احمللية أن يكون للمجالس الشعبية البلدية حرية املبادرة وسلطة القرار يف 

. أصبحت هذه االس أجهزة صورية، عاجزة عن القيام بالدور املنوط ا تسيري شؤوا، وإالّ
  .التطبيق فتؤول الدميقراطية إىل اجلمود وعدم 

بل . )ولاألاملطلب (هلذا، ال يكفي أن خيول املشرع للمجالس جمموعة من الصالحيات 
  .)املطلب الثاين ( عليه أن يوفر كذلك الضمانات والوسائل الالزمة ملمارستها 

  
   .حتديد صالحيات الس الشعيب البلدي :األولاملطلب 

  
بني السلطة املركزية واهليئات احمللية  إلداريةاتقوم الالمركزية اإلدارية على توزيع الوظيفة 

  ) . الفرع األول( املنتخبة 
 .الصالحيات، خول قانون البلدية للمجلس الشعيب البلدي جمموعة من على هذا األساس

  .) الفرع الثاين(  ماعيوالتسيري ومنها ما يتعلق باجلانب االقتصادي واالجت باإلدارةمنها ما يتعلق 
  

  والس                  توزيع الصالحيات بني السلطة املركزية وأسلوبمعيار  :الفرع األول 
  .الشعيب البلدي                                        

  
  : هليئات احمللية مشكلتني أساسيتنيبني السلطة املركزية وا اإلداريةيثري توزيع الوظيفة 

؛ اليت يرجع بني الشؤون العمومية ييزتتمثل األوىل يف البحث عن معيار مناسب للتم
  .احملليةاليت يعود االختصاص فيها للهيئات  احمللية؛االختصاص فيها للسلطة املركزية وبني الشؤون 

  .أما الثانية فترتبط باألسلوب املناسب الذي تتحدد على ضوئه جمموعة االختصاصات احمللية
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  .البلدي ية والس الشعيبمعيار توزيع الصالحيات بني السلطة املركز: ا 

مل يرد يف مؤلفات الفقه اإلداري أي معيار للتمييز بني الشؤون ذات الطبيعة احمللية                   
ه من الصعب وضع حد فاصل بني الوظائف اليت تعترب حملية و ألن .1و الشؤون ذات الطبيعة الوطنية 

فما هو حملي . متغرية يف الزمان واملكان ،غري ثابتةتلك اليت تدخل ضمن الشؤون الوطنية، ذلك أا 
  .  حاليا قد يصبح وطين الحقا، وما هو وطين يف دولة ما قد يعترب حملي يف دولة أخرى

توزيع الصالحيات بني السلطة املركزية  إىل أنّ اإلداريهلذا، خلص أغلبية فقهاء القانون 
ة املشرع يف التنازل عن هذا القدر أو ذاك من لدولة ونيالسياسية يف ا باإلرادةواهليئات احمللية يرتبط 

  . 2الوظائف لصاحل األجهزة احمللية 
ال يوجد صالحيات ذات طبيعة حملية وأخرى ذات طبيعة وطنية، فاملشرع هو من  نإذ

دى تطور ، مفلسفتها، مراعيا يف ذلك ظروف الدولة، يضفي هذه الصفة أو تلك على نشاط ما
  .على إجناز الصالحيات املخولة هلاية وقدرة أجهزا اإلدارة الالمركز

الذي كان توزيعه للصالحيات بني السلطة  ،من موقف املشرع اجلزائريهذا ما يستشف 
املركزية و الس الشعيب البلدي وفقا لإلرادة السياسية يف الدولة واهلدف من تبين نظام الالمركزية 

  .اإلدارية
   ميثل الس"   3 1996من دستور  16ل نص املادة تظهر نية املشرع جلية من خال

  84و املادة "  تسيري الشؤون العموميةاملنتخب قاعدة الالمركزية ، ومكان مشاركة املواطنني يف 

  يشكل الس الشعيب البلدي إطار" اليت كررت نفس الصياغة  4 90/08من قانون البلدية 

  
  
  .122، املرجع السابق ، ص "احمللية أسس اإلدارة: " أنظر، مسعود شيهوب  -1
حوليات ،خمرب الدراسات والبحوث حول املغرب " اموعات احمللية بني االستقالل والرقابة : " أنظر، مسعود شيهوب  -2

  . 34،  33. ، ص ص 2002، 5، قسنطينة ،العدد ر األبيض املتوسط ، جامعة منتوريالعريب والبح
  .مرجع سبق ذكره  -3
  .بق ذكرهمرجع س -4
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الشؤون  تسيريالتعبري عن الدميقراطية حمليا وميثل قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة املواطنني يف 
  ". العمومية
املشرع هو الذي مينح ويقرر جمموعة االختصاصات اليت ميارسها الس الشعيب البلدي،  إنّ

خالل  ، منعيب البلدييعاجل الس الش:" 1 90/08من قانون  85و هو ما تؤكده املادة 
  " . الصالحيات املسندة للبلديةالشؤون النامجة عن   ،مداوالته

ال يعترف املشرع اجلزائري بوجود شؤون حملية متميزة بطبيعتها عن الشؤون الوطنية  بل 
يعترب كل الصالحيات اليت تدخل ضمن الوظيفة اإلدارية ،سواء كانت ممارسة من السلطة املركزية 

 ئات الالمركزية، شؤونا عامة وما الصالحيات اليت ميارسها الس الشعيب البلدي إالّأو من اهلي
  .ورمبا يفسر ذلك بظروف تبين نظام الالمركزية اإلدارية يف اجلزائر ،جزءا من هذه الشؤون العامة

مل تتشكل إثر جتمع سكاين منسجم  - على خالف مثيلتها الفرنسية - البلدية اجلزائرية إنّ
ليم معني ، جيمعه التضامن واملصاحل املشتركة املتميزة عن املصاحل الوطنية، بل نشأت البلدية حول إق

من خالل تقسيم التجمعات  ،نتيجة سياسة استعمارية قمعية هدفها تكسري مقاومة املواطنني
 نفس الوضعية بعد مث استمرت إىل جمموعات حتت سيطرة املستعمر، السكانية اليت تربطها صلة الدم

االستقالل، إذ كرس املشرع نفس النظام اإلداري املبين على الالمركزية اإلدارية املوروث عن 
  .2املتضمن قانون البلدية  24-67املستعمر من خالل األمر 

لقد نشأت البلدية اجلزائرية عن طريق قرار مركزي، وليس نتيجة وجود مصاحل متميزة عن 
 هلذا ال يعترف. حملية مستقلة تسهر على تسيري هذه املصاحل تطلب إنشاء هيئات تاملصاحل الوطنية 

  .املشرع بوجود مصاحل عامة ذات طبيعة حملية، بل يرى بأن كل الصالحيات هي شؤون عامة 
وكان توزيعه هلذه الشؤون بني السلطة املركزية والس الشعيب البلدي بناءا على قانون جيسد 

  .الدولةأهداف وتوجهات السلطة السياسية يف 
إذا كان املشرع اجلزائري قد خصص جمموعة من الصالحيات للمجلس الشعيب البلدي فما 

  هو األسلوب الذي تبناه لذلك ؟
  
  
  .املتضمن قانون البلدية، مرجع سبق ذكره -1
  .مرجع سبق ذكره -2
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         .          الشعيب البلدي أسلوب توزيع الصالحيات بني السلطة املركزية والس: ب 

بني السلطة  اإلداريةتعتمد الدول اليت تتبىن نظام الالمركزية اإلدارية يف توزيع الوظائف 
  :  1املركزية واهليئات الالمركزية على أحد األسلوبني 

اموعة احمللية على سبيل  اختصاصاتفإما أن تأخذ باألسلوب االجنليزي؛ الذي حيدد 
لس احمللي املنتخب ا اختصاصلى املسائل اليت تدخل يف احلصر ، من خالل النص يف القانون ع

طبقا هلذا التحديد ، ال ميكن للمجالس املنتخبة بأي حال من األحوال أن متارس و .بصورة واضحة
أية صالحية إال إذا كان حقها يف ذلك يستند إىل نص قانوين وإال كان عملها غري مشروع ؛أي 

  .االختصاصعدم معيب بعيب 
وب الفرنسي، وهو عكس األسلوب األول، حيث يعتمد توزيع الوظيفة اإلدارية أو األسل

دون  أي ينص القانون على قواعد عامة يرجع إليها لتحديد االختصاصات ؛فيه على مبدأ العمومية
  .وهو األسلوب الذي تبناه املشرع اجلزائري .أن حيصر هذه األخرية أو يذكرها بدقة
أنّ املشرع اجلزائري تبىن  من قانون البلدية2 85ية للمادة يبدو من خالل القراءة األول

األسلوب احلصري لتحديد اختصاصات الس الشعيب البلدي، لكن بعد االطالع على املواد 
، يظهر وأن املشرع قد حدد اإلطار العام لتدخل البلدية وترك هلا حرية 3الالحقة يف قانون البلدية 

  .اراملبادرة واسعة داخل هذا اإلط
وقت  اختيارمتتع الس الشعيب البلدي حبرية كاملة يف التدخل ويف  ذلك،يترتب على 

  أوجب فيها املشرع إجبارية تدخل الس  بعض ااالت اليت باستثناء إمكانياته،التدخل حسب 
  
  
  .131-127، املرجع السابق ، ص ص "الالمركزية اإلقليمية باجلزائر : " أنظر ، مسعود شيهوب  -1
من قانون  85نستنتج أن صياغة املادة  ،90/09من قانون الوالية  55من قانون البلدية واملادة  85باملقارنة بني املادة  – 2

البلدية جاءت أقل وضوحا ألا ال تعرب بشكل دقيق عن األسلوب الذي تبناه املشرع لتوزيع الوظيفة اإلدارية بني السلطة 
من قانون الوالية اليت عربت عن اجتاه املشرع اجلزائري بوضوح واملتمثل يف األسلوب  55عكس املادة  .املركزية واهليئات احمللية

  .الفرنسي 
  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق90/08من القانون  111إىل  86أنظر املواد من  -3
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  .1طائلة حلول الوايل حمله حتت 
أكثر للمجالس احمللية املنتخبة  استقاللية) رنسياألسلوب الف(إذن، مينح األسلوب العام 

غري أن هذه . والدميقراطية احمللية اإلداريةملمارسة صالحياا وهو ما يتماشى مع مبادئ الالمركزية 
 .التطبيق العملي لألسلوب العام أدى إىل غموض صالحيات االس الشعبية امليزة تظل نظرية ألنّ

بناءا على مراسيم تنظيمية صادرة عن السلطة املركزية  حتركها إالّوهو ما أسفر عن مجودها وعدم 
  .يز هلا صراحة التدخل يف جمال ماجت

تضطر االس الشعبية البلدية ميدانيا أن تنشط بالتنسيق مع خمتلف  ،حىت مع وجود هذه املراسيم
 غري أنّ .تقنية منهااإلدارات العمومية، سواء التابعة للوالية أو للسلطة املركزية وخاصة تلك ال

اجلهة املسؤولة  ، من بينها حتديد3ة مشاكله يطرح عد، ألن2التنسيق عمليا ال يكون ذه السهولة 
  .، وهو ما يقلل من فعالية اخلدمة العمومية املوجهة للمواطننياز واملتابعة امليدانية للمشاريععن االجن

ة ، الوالية والبلدية بشكل واضح تطبيق بني السلطة املركزي اإلداريةيعمق توزيع الوظائف 
، الوالية اختصاص كل من البلدية، جيب أن حيدد املشرع اجلزائري جمال هلذا.  4الالمركزية 

معتمدا يف ذلك على 5والسلطة املركزية ، بشئ من الدقة حىت يقضي على حالة اخللط اليت تسودها 
   6:املبادئ األساسية التالية 

  .ة الصالحية املتناسبة مع قدراامن درجات اإلدارة العموميمنح كل درجة : والأ 
  
  

  .السابق املرجع ، املتضمن قانون البلدية، 90/08من القانون  156و 154،124أنظر، املواد  -1
  .100ص -99، ص أنظر، مصطفى دريوش، املرجع السابق -2
3- Avis et rapport du conseil économique et sociale, op , cit , p I13.                   Cf.      
4 -                                                                  Cf. Muller- Quoy (I) , op . cit, p 116.         
جتماعية الوطنية للتنمية االقتصادية واال لإلستراتيجيةرأي الس الوطين االقتصادي واالجتماعي يف املشروع التمهيدي  - 5

  .65، ص  1998، سنة 9، ج ر ج ج، عدد 04/05/1997على املدى املتوسط يف دورته العادية الثامنة املنعقدة يوم 
6-                                                                          Cf. Gohin(O) : op, cit , pp 324, 326.  
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، جيب أن تكون كل جمموعة ة بني خمتلف الدرجاتلواحدجتنب جتزئة الصالحية ا: ثانيا
  .صة كليا يف الصالحية املخولة هلاحملية خمت

صالحية ممنوحة لكي تتمكن اموعة احمللية  لكلختصيص التعويض املايل املناسب :  ثالثا
  .من ممارستها
حىت تتمكن )  ، أموال منقولة أو عقاريةبشرية، تقنية( لوسائل الضرورية توفري كل ا: رابعا

  .اختصاصاااهليئات الالمركزية من ممارسة 
فمن املهم  املنتخبة،إضافة إىل توزيع االختصاصات بني السلطة املركزية واهليئات احمللية 

بكل دقة،  1داخل اموعة احمللية تداويل هاز الاجلأيضا حتديد صالحيات كل من اجلهاز التنفيذي و
 .اجلزائريلة اليت مل يراعيها املشرع العمومية وهي املسألضمان التسيري اجليد للشؤون 

فما  ،تطبيقا ملبدأ االختصاص العام 90/08جمموعة من الصالحيات يف قانون البلدية  أدرج املشرع
  هو مضموا ؟

    
   .مضمون صالحيات الس الشعيب البلدي: الفرع الثاين   

  
، نالحظ أن املشرع اجلزائري 3 90/09والية وقانون ال 2 90/08باملقارنة بني قانون البلدية 

مل حيدد صالحيات الس الشعيب البلدي صراحة مثلما فعل يف قانون الوالية ، حيث نص على 
كال على  5) الس الشعيب الوالئي(وجهاز املداوالت  4) الوايل ( صالحيات اجلهاز التنفيذي 

خمصصا  6يات رئيس الس الشعيب البلدي بينما نص املشرع يف قانون البلدية على صالح. حدى
  .سه بالنسبة للمجلس الشعيب البلديلذلك فرعا دون أن يقوم بالشئ نف

  
1-                                                                        Cf. Muller-Quoy(I): op , cit , p 117.   
  .مرجع سبق ذكره -2
  .مرجع سبق ذكره -3
  .، املرجع نفسه105إىل  83نظر املواد من أ -4
  . ، املرجع نفسه146، 138، 130إىل 122، ، من 119، 120، 114، 111، 85إىل  55أنظر  املواد من  -5
       .ذكره، املتضمن قانون البلدية، مرجع سبق 90/08من القانون رقم  80إىل 58ن أنظر املواد م -6
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و هي   1ب فيها املشرع الس الشعيب البلدي صراحةبعض املواد اليت خياط استخراجميكن 
ية، على البلدية، البلدية تقوم البلد( مواد قليلة مقارنة بتلك اليت يوجه فيها اخلطاب للبلدية 

 ، دون أن حيدد أي من اهليئتني هي) اخل...مسؤولة، ختتص البلدية، تشارك البلدية، تبادر البلدية 
  .اته الصالحيمبمارسة هذ ةاملختص

يدير البلدية جملس منتخب هو الس الشعيب " على 2من قانون البلدية  3تنص املادة 
من نفس القانون فإنّ هيئتا البلدية مها الس الشعيب  13وحسب املادة . "البلدي وهيئة تنفيذية 

  .البلديالبلدي ورئيس الس الشعيب 
  .دية معاهيئيت البل للبلدية،يقصد املشرع، من خماطبته  إذن،

لقد جتنب املشرع اخلوض يف مسألة توزيع الصالحيات بني اجلهاز التنفيذي واجلهاز 
التداويل، ألنه من الصعب عمليا الفصل بني صالحيات كال اجلهازين، السيما وأنّ رئيس الس 

 هلذا حتدث املشرع عن صالحيات البلدية بصفة. الشعيب البلدي واجلهاز التنفيذي مها شخص واحد
  .عامة وترك للتنظيم مهمة حتديد من من هيئيت البلدية هي املختصة يف إحتاد القرار

يف هذا اإلطار، سيتم التطرق ألهم صالحيات الس الشعيب البلدي ودراستها بالرجوع إىل 
لكن قبل ذلك وجب تصنيف الصالحيات املسندة للبلدية إىل جمموعتني . التنظيمات إن وجدت

  .على األقل
  :اعتماد عدة معايري لتقسيم الصالحيات ميكن

كالتصويت على امليزانية وإدارة أموال ( جيوز تصنيفها إىل اختصاصات ذات طابع تقريري 
وأخرى ذات طابع استشاري عندما يتعلق األمر ببعض املشاريع ) البلدية وتسيري بعض املرافق 

  3رأي االس الشعبية البلدية قبل القيام ا الوطنية اليت ستقام على أرض البلدية واليت يلزم فيها أخد
  
 161، 153، 152، 120، 116، 115، 111، 109، 94، 92، 46، 33، 32، 24، 9، 6، 4أنظر املواد ،  -1

 .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق90/08من القانون 
  .املرجع نفسه  -2
  .نفسه رجعامل ،06، املادة أنظر -3
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  ،كاالختصاصات املتعلقة بالنظافة وتسيري األموال العقارية(إلزامية  اختصاصاتأو تقسم إىل 
لدية لتقرير ترك فيها احلرية للمجالس البت اختيارية، وإىل أخرى )وإنشاء بعض املرافق كبناء املدارس

  . مدى جدوى القيام ا
أخرى ترتبط والتسيري و باإلدارةتتعلق  ةتقليدي اختصاصاتميكن أن تقسم إىل  ،أخريا

ون صالحيات الس باجلانب االقتصادي واالجتماعي وهو التقسيم الذي سنعتمده لعرض مضم
  .الشعيب البلدي

  
  .الصالحيات املتعلقة باإلدارة والتسيري: ا 
  .تتمثل يف الوظائف املالية ووظائف اإلدارة العامة 

  :الوظائف املالية –أوال
اليت  1ة على احلساب اإلداري أهم الوظائف املالية التصويت على امليزانية واملصادق يعد

  .البلديميارسها الس الشعيب 
  .التصويت على امليزانية  -1  

يتضمن جدول التقديرات اخلاصة بإيرادات ونفقات البلدية  2مبدئي  اقتراحامليزانية هي 
 حدود االعتمادات يف باإلنفاق التنفيذيكما تعترب امليزانية رخصة تسمح للجهاز . 3لسنة واحدة 

  . 4املفتوحة 
  : يزانية البلدية عمليا يف مرحلتنيتتجسد م

أكتوبر من السنة  31امليزانية األولية، اليت يصوت عليها الس الشعيب البلدي لزوما قبل * 
  .تطبيقهااليت تسبق سنة 

  
، إدراج ، حتويل إيراداتتمادات جديدةيضاف إىل هذه الوظائف املداوالت اليت تسمح باالقتراض ، تلك اليت تفتح إع -1

  .إخل ...إيرادات جديدة 
 150/2، أنظر املادة ة إضافية تسمح بتعديل االعتماداتهلذا هناك ميزاني حرفيا امليزانية تطبيقالبلدية ليست جمربة على  إنّ -2

  .، املتضمن قانون البلدية، مرجع سبق ذكره  90/08من القانون 
3-             Cf.  Muller – Quoy ( I) , op, cit , p 125.                                                       
  .     ، املتضمن قانون البلدية،  املرجع السابق 90/08من القانون  149نظر املادة أ -4
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ت عليها الس يصو .األوليةامليزانية  اقتراحاتامليزانية اإلضافية، اليت تأيت لتكمل وتصلح * 
  .1جوان من السنة اليت تطبق فيها  15الشعيب البلدي قبل 

  ميكن للمجلس الشعيب البلدي أن يصادق على إعتمادات باإلنفاق على إنفراد أي ليس
 .2مسبقا أو إذنا  امفتوح ااإلجراء اعتماد ضمن امليزانية األولية أو اإلضافية ويسمى هذا

 :3 عد واملبادئ األساسية هيختضع امليزانية جلملة من القوا

  .واملقصود أنه يتم إعداد امليزانية للسنة املوالية : مبدأ السابقية* 
عتمادات تفتح بصفة عامة وليس اال واملقصود به أنّ) : عدم التحديد(  مبدأ الشمولية* 

  .دة بالذاتلنفقات حمد
  .أي أنّ امليزانية تطبق ملدة سنة: مبدأ السنوية* 
  .و اإلرادات جتمع يف وثيقة واحدة كل النفقات أي أنّ: مبدأ الوحدة* 
واهلدف منه السماح للمجلس الشعيب البلدي من مراقبة فعالة للميزانية : مبدأ اخلصوصية* 

فتنظم امليزانية يف قسمني، األول . من خالل ختصيص دقيق لإلذن باإلنفاق واالعتمادات املفتوحة
وكل منهما يتضمن إيرادات ونفقات مقسمة  ،4واالستثمار خاص بالتسيري و الثاين خاص بالتجهيز

  .موادإىل أبواب وكل باب إىل جمموعة 
  6.والضروريةويتنبأ بالنفقات املألوفة  5حيتوي قسم التسيري على اإليرادات املعتادة للبلدية 

إىل  ضافةباإلأما بالنسبة لقسم التجهيز واالستثمار فيتضمن اإليرادات املقتطعة من قسم التسيري 
ويسجل نفقات التجهيز واالستثمار واألعباء اخلاصة  ،7مسامهات الدولة والقروض املمنوحة للبلدية

  .8الدين  باستهالك
  
  
  .ذكره، املتضمن قانون البلدية، مرجع سبق 90/08من القانون  152، املادة أنظر - 1
  .، املرجع نفسه150/3املادة  ،أنظر - 2
3- Cf. Muller – Quoy ( I) , op, cit , pp 125 -130.                                                             
  .ذكرهاملتضمن قانون البلدية، مرجع سبق  ،90/08من القانون  151املادة  ،أنظر -4
  .نفسه، املرجع 163أنظر، املادة  -5
  .نفسه ع، املرج160 ةأنظر، املاد -6
  .نفسه املرجع ،163أنظر، املادة  -7
 .نفسهاملرجع  ،160/2 ةأنظر، املاد -8
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على خالف ميزانية الدولة ، اليت يكون فيها حتقيق التوازن بني :  مبدأ التوازن احلقيقي*
النفقات واإليرادات غاية قد تصل إليها وقد تعجز عن حتقيقها ، فإن ميزانية البلدية ختضع ملبدأ 

  .   2حتت طائلة حلول الوايل 1ني إيراداا ونفقاا التوازن ؛أي هي جمربة على حتقيق التوازن ب
من أحد أهم الوسائل  التنفيذيميكّن الس الشعيب البلدي اجلهاز  امليزانية،بتصويته على  

 التنفيذيها اجلهاز يتم مناقشة امليزانية اليت يقترحها ويعد ،عمليا. املاليةلتسيري البلدية وهي الوسيلة 
  .لدائمة للمالية قبل عرضها على الس يف جلسة علنية للمصادقة عليهاعلى مستوى اللجنة ا

ليتمكن الس مبادة، نص قانون البلدية على أن التصويت على امليزانية يتم بابا بابا ومادة 
،  باستثناء هذا الشرط .التنفيذيالشعيب البلدي من مراقبة امليزانية املعدة واملقترحة من طرف اجلهاز 

، 3ملشرع امليزانية لنفس القواعد املتبعة يف التصويت على مداوالت الس الشعيب البلديأخضع ا
  .مارسني احلاضرين للمصادقة عليهاحيث تكفي موافقة األغلبية املطلقة ألعضاء الس امل

عتمادات من باب إىل باب داخل نفس الشعيب البلدي أن جيري حتويال لالجيوز للمجلس 
ما عدا  التنفيذيكنه أن يرفض التصويت على النفقات املقترحة من اجلهاز كما مي.  4القسم

  .اإلجبارية منها
تسجيلها ضمن امليزانية، فإن الوايل يتوىل  5يف حالة ما مل يصوت الس على النفقات اإلجبارية 

  .6تلقائيا
  
  

  .السابق املتضمن قانون البلدية، املرجع  ،90/08من القانون  156/1ر، املادة أنظ -1
رجعها ت) الوايل( غري متوازنة فإن السلطة الوصية ) أولوية أو إضافية ( عندما يصوت الس الشعيب البلدي على ميزانية  -2

يف حالة ما إذا  .أيام 10 الس خاللإىل رئيس الس الذي يتوىل طرحها من جديد على  استالمهايوما اليت تلي  15خالل 
  . نفسهاملرجع   155املادة ، أنظر. بلدي جمددا على امليزانية دون توازن فإن الوايل يتوىل ضبطها تلقائيا صوت الس الشعيب ال

  .142-139ص ص  ،، أنظراألول من هذا الفصل مت التعرض هلذه القواعد بالتفصيل يف املبحث -3
  .سابقالاملتضمن قانون البلدية، املرجع  ،90/08من القانون  153/2، املادة أنظر -4
لنفقات اإلجبارية هي تلك النفقات الضرورية لتسديد النفقات امللزمة للبلدية أو تلك اليت نص عليها التشريع أو التنظيم  -5

  .صراحة 
  .، املتضمن قانون البلدية، مرجع سبق ذكره90/08من القانون رقم  154أنظر، املادة  -6
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وض لبلدي ، املداوالت املتعلقة بالقرتدخل أيضا ضمن السلطات املالية للمجلس الشعيب ا
  .وتلك اخلاصة باملواد اجلبائية

ميكن للمجلس الشعيب البلدي أن يأذن للجهاز التنفيذي باالقتراض عن طريق مداولة حيدد 
  .قيمة القرض، مدته وكيفية تسديده فيها

املشرع  ألنّ ،لس الشعيب البلدي تعد حمدودةصالحيات ا أما فيما خيص املواد اجلبائية فإنّ
،  مبا يف ذلك حتديد نسبة الضريبة  1هو الذي يتوىل تنظيم كل اجلوانب املتعلقة بالضرائب والرسوم 

  .2الضرييب  اإلعفاءأو 
للمجالس الشعبية البلدية صالحية حتديد بعض  3 67/24منح قانون البلدية السابق األمر 

بينما اكتفى  .4، رسم الرصيف اإلقامةحق  ،وم كتلك املتعلقة بنفقات الزيارة، دمغ اللحومالرس
على الرسوم  يصوت الس الشعيب البلدي" بالنص على  5 90/08قانون البلدية احلايل القانون 

دون حتديد قائمة هذه الرسوم اليت تدخل كلها يف إطار 6" اليت تستحقها البلدية لتمويل ميزانيتها
 .7ني املفروضة لقاء خدمات مقدمة للمواطن األتاوى

فهو من . يتضح من خالل قانون البلدية، تردد املشرع يف وضع سياسة ال مركزية حقيقية
  جهة، يعترف بصالحيات واسعة للمجالس الشعبية البلدية، ومن جهة أخرى، مينعها من التصويت 

  
  
  .، املتضمن قانون البلدية، مرجع سبق ذكره90/08من القانون رقم   164/01أنظر، املادة  -1
  .112، صمكلكل بوزيان، املرجع السابق أنظر، -2
  .ذكرهمرجع سبق  -3
  .املتضمن القانون البلدي، مرجع سبق ذكره  ،67/24من األمر  264إىل 261املواد من  ،أنظر -4
  .مرجع سبق ذكره  -5
  .، املرجع نفسه 164/2املادة -6
7-  

                  Cf. Moussa (Z) : "Les finances locales, une tentative d’approche" , in 
ANNALES U.R.A.M.A,Université Mentouri ,Constantine ,1998,P36.      
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 . 1على معدالت بعض الرسوم والضرائب احمللية
  :اإلطالع واملصادقة على احلساب اإلداري -2  

من خالل اإلطالع  يراقب الس الشعيب البلدي مدى جتسيد اجلهاز التنفيذي مليزانية البلدية
  . 2على احلسابات اإلدارية 

تنفذ ميزانية البلدية عن طريق حسابني سنويني، يضمان حصيلة العمليات املالية للسنة  
ومها احلساب اإلداري املقدم من طرف اجلهاز التنفيذي أي رئيس الس الشعيب البلدي . السابقة

  .يري املعد من طرف القابض البلديوحساب التس
رغم تضمنهما نفس املوضوع، وهو تنفيذ ميزانية البلدية، فهما متمايزان لالختالف املوجود   

فاألول متعلق باآلمر بالصرف وهو رئيس الس الشعيب البلدي . يف طبيعة كل قائم على احلساب
 –متابعة أما الثاين فريتبط بالقائم على ضمان سري العمليات احلسابية و. الذي يتوىل قانونا اإلنفاق 

  .4وهو القابض البلدي 3استخالص مجيع مداخيل البلدية واملبالغ اليت ترجع إليها  –حتت عهدته 
املقارنة بني هاذين  االختالف بني احلسابني تستلزمه قواعد احملاسبة العمومية، ألنّ كما أنّ

  .يةذ امليزاناحلسابني تسمح لنا بالتأكد من عدم التالعب يف احلسابات أو االختالس عند تنفي
  رادات والنفقات ـوحيدد مبداولة اإلي  5يطّلع الس الشعيب البلدي على احلساب اإلداري 

  
 

وذلك عن طريق إشراك االس الشعبية البلدية يف  ،بتجديد يف اجلباية احمللية 2002قانون املالية لسنة  من 12جاءت املادة  -1
قا ، ويتم هذا التحديد طب2002جانفي  1سنوات يبدأ حساا من  ) 3(ة ، يف أجل أقصاه حتديد تعريفة رسم إزالة القمامة املرتلي

ليترك مهمة حتديد رسم القمامة بالتدقيق للمجالس البلدية من خالل  جلدول أسعار قدر املشرع فيه احلد األدىن واألقصى
أنظر، حممد عبدو  .سم وكذلك كل املنازعات املتعلقة بهكما تتكفل االس الشعبية البلدية بعملية تصفية وحتصيل الر .مداوالا
  .124، ص 2003جوان  ، 3اجلزائر، العدد  ، إصدارات جملس األمة،، جملة الفكر الربملاين"  ضرييب اإلصالح ال: " بودربالة 

2-                                                               .  Cf. Muller –Quoy (I), op. Cit, pp137-138                                                                                         
  .، املتضمن قانون البلدية،  املرجع السابق 90/08من القانون  173أنظر ، املادة  - 3
 .نفسهملرجع ا ،172أنظر، املادة  لرقابتها،هو حماسب تعينه اخلزينة العمومية وخيضع  - 4
وكل قسم  واالستثماروقسم التجهيز  التسيرييعرض احلساب اإلداري يف نفس الشكل الذي تعرض فيه امليزانية ، أي قسم   - 5

والنفقات اليت متت ، قيمة حيتوي أبواب ومواد حول النفقات واإليرادات ، كما جيب أن حيدد املبالغ الواجب تغطيتها ، 
  .، العجز أو الفائض القروض
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أو  اإلضافية، يتم تداركه يف امليزانية 1املالية اليت قد ينتج عنها عجز أو فائض السنةومنه نتائج 
خيضع كل من احلساب اإلداري وحساب تسيري القابض إىل مصادقة الس ويتم  .املواليةامليزانية 

  . 2 للسنة اجلارية اإلضافيةالتصويت عليهما منفصلني قبل املداولة حول امليزانية 
يعترب كال من احلساب اإلداري وحساب التسيري مصادقا عليه إذا صوتت عليه األغلبية 

  .املطلقة ألعضاء الس الشعيب البلدي املمارسني احلاضرين

  .وظائف اإلدارة العامة  -ثانيا

التوظيف، إدارة ممتلكات البلدية، املصادقة على الصفقات العمومية، إنشاء املرافق العامة يعد 
اليت تدخل ضمن وظائف اإلدارة العامة اليت ميارسها  3والتعاون بني البلديات من أهم الصالحيات 

  .الس الشعيب البلدي
  :توظيف مستخدمي البلدية -1  

، توفري التأطري البشري يف البلديةميلك الس الشعيب البلدي صالحيات حصرية فيما خيص 
   .4حتدد له جمال تدخله ألنه مقيد بقواعد تشريعية وتنظيمية 

خيضع التوظيف لعدة مراحل بدءا من خلق املنصب املايل إىل غاية انتهاء العالقة املهنية مرورا 
  ).الترقية، الرقابة، التحويل ( بالتعيني وتسيري احلياة املهنية 

ميارس الس الشعيب البلدي صالحياته يف حدود املرحلة األوىل من التوظيف أي خلق 
  د من جهة،  مبخطط ـاملطلوبة، وهو يف ذلك مقي 5ب املايل وحتديد عدد املناصب واألسالك املنص

  
  
  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق90/08من القانون  170أنظر، املادة  -1
، 07، العدد ، اجلزائراألمة، جملة الفكر الربملاين ، إصدارات جملس " مبدأ الشفافية يف تسيري املالية احمللية: "الطيب ماتلو -2

  .91، 90، ص ص  2004ديسمرب 
  .الرئيسإدارة حمفوظات البلدية واختيار نواب  الصالحيات،يضاف إىل هذه  -3
  .، املتضمن قانون البلدية،  املرجع السابق90/08من القانون  127أنظر، املادة  – 4
سلك اإلدارة العامة وسلك اإلدارة التقنية وكل سلك يضم جمموعة من الرتب ، أنظر :حتتوي إدارة البلدية على سلكني  – 5

، املتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال  1991فيفريي02، املؤرخ يف  91/26من املرسوم التنفيذي  70و23املادتني 
  . 06املنتمني لقطاع البلديات ، ج رج ج ،عدد 
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  .، ومن جهة ثانية، بالرقابة املفروضة عليه من السلطة الوصية2اخلاص بكل بلدية 1التوظيف
األول يتعلق مبدى احترام الس للقواعد القانونية : ذه الرقابة على شقنيتنصب ه  

 والثاين يرتبط مبدى إستعاب وحتمل ميزانية البلدية). مبدأ املشروعية ( والتنظيمية اخلاصة بالتوظيف 
  .)مبدأ املالءمة( قدرات البلدية املالية أي  ؛للمناصب املفتوحة

 ، التثبيت يف املنصب وتسيري احلياة املهنية من ترقية وحتويل ورقابة3أما فيما خيص التعيني 
  .4فهي من صالحيات رئيس الس الشعيب البلدي 

امتحان أو اختبار  بواسطة مسابقة على أساس اختبار أو شهادة أو"األصل أن يتم التوظيف 
حيدد شروط وكيفيات تنظيمه القرار الوزاري املشترك بني وزير الداخلية والسلطة املكلفة  5" مهين

  .6بالوظيفة العمومية 
بناءا على مداولة الس الشعيب البلدي اليت حتدد له  -يصدر رئيس الس الشعيب البلدي 
ملتضمن فتح املسابقة حمددا الشروط القانونية القرار ا - عدد املناصب املفتوحة ونوع األسالك

  ان إجراءـاريخ و مكـم التسجيالت، تـفتح وختة ، عدد املناصب املعروضة، تاريخ للمشارك
  
مع مصلحة املستخدمني لكل بلدية مع  باالشتراكتعد مفتشيه الوظيفة العمومية املخططات السنوية لتسيري املوارد البشرية  -1

 29املؤرخ يف   95/125من املرسوم التنفيذي رقم  04البلدية وإمكانياا املالية، أنظر، املادة  احتياجات تباراالعاألخذ بعني 
  . 26، يتعلق مبتفشيات الوظيفة العمومية، ج رج ج ، عدد 1995أفريل 

قطاع البلديات، املرجع ، املتضمن القانون األساسي للعمال املنتمني ل 26/ 91من املرسوم التنفيذي  8أنظر ، املادة  -2
  .السابق 

الكاتب العام للبلدية اليت يفوق عدد سكاا :خيتص رئيس الس الشعيب البلدي بتعيني كل موظفي البلدية باستثناء  -3
من  02نسمة والكاتب العام لس التنسيق احلضري، اللذان يتم تعيينهما بقرار من وزير الداخلية أنظر، املادة 100.000

  . 06حيدد قائمة الوظائف العليا لإلدارة البلدية ، ج ر ج ج،عدد  1991فيفري  2املؤرخ يف  91/27وم التنفيذي رقم املرس
، املتضمن القانون األساسي للعمال املنتمني لقطاع البلديات، املرجع السابق 91/26من املرسوم التنفيذي  12أنظر، املادة  -4

، يتعلق بسلطة التعيني والتسيري اإلداري بالنسبة 1990مارس  27املؤرخ يف  90/99 واملادة األوىل من املرسوم التنفيذي
  .  13للموظفني وأعوان اإلدارة املركزية والواليات والبلديات واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري ، ج رج ج ، عدد  

  مال املنتمني لقطاع البلديات، املرجع السابق ، املتضمن القانون األساسي للع91/26من املرسوم التنفيذي  08 املادة -5
والقرار الوزاري املشترك  22/07/1992، املرجع نفسه، وكذلك القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف 10أنظر، املادة  -6

معدل ومتمم بالقرار املؤرخ يف  25/05/1998والقرار الوزراي املشترك املؤرخ يف  12/10/1998املؤرخ يف 
ص    2003، 1، دار هومة ، اجلزائر ،ط" قانون الوظيف العمومي: "، رشيد وابل، أمحد التيجاين بلعروسي12/05/2002

  .348-، 330ص ،
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وكاستثناء على ذلك أجاز املشرع للبلدية أن تلجأ إىل توظيف خرباء وخمتصني .  1 االختبار
  .ل الدوام عن طريق التعاقد ، أي دون تنظيم مسابقة لكن ملدة حمددة وليس على سبي

االس الشعبية البلدية ال تتحكم فعال يف خلق مواردها البشرية وهو ما  يتضح بأنّ ،مما سبق
واحلرية  االستقالل، على املشرع أن مينح مزيدا من لذا. مع جتسيد ال مركزية حقيقية يتعارض

 . 2 حنو تأسيس وظيفة عمومية حملية االجتاهللمنتخبني احمللني يف التوظيف وملا ال 
  :إدارة ممتلكات البلدية-2  

الس الشعيب البلدي بإدارة وتسيري ممتلكات البلدية العقارية سواء العمومية منها أو  صخيت
يف هذا اإلطار، يتداول الس الشعيب البلدي لتحديد  .3اخلاصة وفقا للقوانني والتنظيمات السارية 

 .دارة املمتلكات العقارية البلديةطرق وكيفيات إ
  . 4كتخصيص بعض العقارات للمرافق العامة مثل مرفق املقابر -
، االستغالل واالمتياز مبقابل لفائدة االنتفاعالتنازل عن احلقوق العينية التبعية كحق -

 .طبيعينيخاصة أو أشخاص  عمومية،مؤسسات 
 .االمتيازجتديد عقود -

 .ح املواقف ، والطريق العمومي األسواق املذاب استغاللحتديد األتاوى واجبة الدفع مقابل -

  .5قبول اهلبات والوصايا -
 .تقرير بناء، صيانة وإصالح العقارات البلدية-

 
  
رشيد وابل، أمحد التيجاين بلعروسي، قانون ، 22/07/1992ري املشترك املؤرخ يف من القرار الوزا 02، املادة أنظر -1

  .الوظيف العمومي، املرجع السابق
اليت متنح حرية اإلدارة  –من الدستور  75إىل  74، بناءا على املواد من  1984، الفرنسي سنة متكن الربملان -2

  ، أنظر ،  1987من وضع قانون خاص بالوظيفة العمومية على املستوى احمللي وقد مت تعديله منذ -للمجموعات احمللية 
Cf. Houissa- Kchouk (S):" Les ressources humaines des collectivités publiques locales 
" , in Décentralisation et démocratie en Tunisie ( livre collectif) , Imprimerie officielle 
de la république Tunisienne , Tunis,S.D, p14. 

  .، املتضمن قانون البلدية،  املرجع السابق 90/08من القانون  112أنظر، املادة  -3
  .، املرجع نفسه 113أنظر ، املادة  -4
، املتضمن قانون األمالك الوطنية، ج ر ج 01/12/1990، املؤرخ يف 90/30من القانون رقم  46و45أنظر، املادتني  -5

 .املرجع السابق  املتضمن قانون البلدية،، 90/08من القانون  115واملادة  52ج ، عدد
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بلدي ال ميكنه بأي حال من األحوال أما فيما خيص بيع ممتلكات البلدية، فالس الشعيب ال  
      .       1التصرف يف األمالك العمومية للبلدية بالبيع أو التنازل حسب قانون األمالك الوطنية 

أما امللكية اخلاصة فيجوز بيعها والتصرف فيها ولكن ليس بطريقة مباشرة ، فقد ألزم قانون التوجيه 
دها أو بالتعاون مع االس الشعبية الوالئية بإنشاء هيئات االس الشعبية البلدية مبفر 2العقاري 

حيث تكلف هذه األخرية بدخول . 3العقارية للبلدية  االحتياطاتمستقلة تتوىل تسيري وتنظيم 
  .4السوق العقارية والتعامل املباشر مع األشخاص الطبيعيني أو اخلواص لصاحل البلدية 

  .للتسيري والتنظيم العقاريني احلضريني وتسمى هذه اهليئات الوكاالت احمللية 
يعترب كل تصرف بقصد البيع أو التنازل عن أمالك عقارية خاصة تابعة للبلدية تصرفا باطال 

  .5الوكالة احمللية، باستثناء التعامل مع األشخاص العمومية يتم عن طريقودون أثر إذا مل 
  .املصادقة على الصفقات العمومية  -3

وسائل القانونية الضرورية لتسيري البلدية خيتص الس الشعيب البلدي يف إطار توفري ال
  . 6باملصادقة على الصفقات العمومية 

تلتزم البلدية أثناء إجراء الصفقة العمومية بدفع مقابلها للمتعامل املتعاقد مباشرة وتسجل 
ل، فقد قيد املشرع االس هلذا، ونظرا ألمهية وحساسية هذا اا. هذه النفقات يف ميزانية البلدية 
  .الختيار املتعاقد معهاالشعبية البلدية بقواعد صارمة 

  
  .، املتضمن قانون األمالك الوطنية، املرجع السابق  90/30من القانون رقم  66أنظر ، املادة  -1
  . 49ج ر ج ج ، عدد ،  18/11/1990، املؤرخ يف  90/25القانون رقم  - 2
  .املرجع نفسه ،  73أنظر املادة  - 3
، املتضمن حتديد قواعد 22/12/1990، املؤرخ يف 90/405رقم  التنفيذيمن املرسوم  04و 03أنظر ، املادتني  - 4

  .56، ج ر ج ج ، عدد ري والتنظيم العقاريني واحلضرينيإحداث وكاالت حملية للتسي
إجناز جتهيزات عمومية دون املرور عرب الوكالة  ميكن للمجلس الشعيب البلدي أن يقرر التنازل وتبادل األراضي يف إطار - 5

  .،املتضمن قانون التوجيه العقاري ، املرجع السابق90/25من القانون  73/2احمللية، أنظر املادة 
مواد ، خدمات أو دراسات حلساب املصلحة املتعاقدة   اقتناءالصفقات العمومية هي عقود مكتوبة دف إىل إجناز أشغال  -6

 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر ج ج2002جويلية  24، املؤرخ يف 02/250من املرسوم الرئيسي  20ة أنظر املاد
  . 55ج،عدد.ج.ر.،ج2003 11/09، املؤرخ يف 03/301 املعدل واملتمم باملرسوم الرئاسي 52عدد ،
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ابة اليت بعد أن متر بإجراءات الدراسة والرق1يتداول الس الشعيب البلدي خبصوص الصفقة
 3، جلنة فتح العروض2تتوالها جلان خمتصة بذلك ومنشأة هلذا الغرض وهي جلنة الصفقات العمومية 

على إجراءات منح الصفقة ويرخص لرئيس الس الشعيب البلدي يصادق . 4وجلنة تقييم العروض
  .الس بإمضائها 

  .إنشاء املرافق العامة والتعاون بني البلديات -4
حياا، تنشأ االس الشعبية البلدية مرافق عامة وقد تلجأ إىل التعاون مع جتسيدا لصال

  .بلديات أخرى 
  .إنشاء املرافق العامة  - 4-1

ال تكتفي االس الشعبية البلدية بإنشاء املرافق العامة بل و ختتار أيضا األسلوب املناسب 
  .لتسري هذه املرافق

كحد أدىن من اخلدمات  5ة من املرافق الضرورية من قانون البلدية مجل 132ذكرت املادة 
  .املقدمة للمواطنني، يتعني على كل جملس شعيب بلدي أن يوفرها

أن  –كال حسب قدراا والوسائل املتوفرة لديها  –للمجالس الشعبية البلدية  6كما أجاز املشرع 
  .سكان البلديةتضيف ما تراه مناسبا من املصاحل العمومية لتحقيق الطلبات اجلماعية ل

خيتار الس الشعيب البلدي مبوجب مداولة طريقة تسيري املرفق العام وهو يف ذلك مقيد 
  االستغالل مباشر، املؤسسة العمومية وعقد : وهي  90/08بإحدى الطرق اليت حددها قانون البلدية 

  
  .املرجع السابق ،مومية، يتضمن تنظيم الصفقات الع02/250من املرسوم الرئاسي  114املادة  ،أنظر -1
  .، املرجع نفسه 108و 107املادتني  ،أنظر -2
  .، املرجع نفسه 111املادة  ،أنظر -3
  .املتضمن قانون البلدية، مرجع سبق ذكره  ،90/08من القانون  120املادة  ،أنظر -4
  .كتوفري شبكات املياه الصاحلة للشرب، صرف املياه القذرة ومجع القمامات املرتلية -5
  .تنظيم األسواق املغطاة وكل ما يتبعها من رقابة واألسواق األسبوعية-
  .األوزان واملكاييل العمومية  -
  .توفري أماكن التوقف وتنظيمها -
  .توفري النقل العمومي -
  .توفري وتنظيم املقابر واملصاحل اجلنائزية -
  .رجع السابق،املتضمن قانون البلدية، امل90/08من القانون  133أنظر، املادة  -6
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  .االمتياز
األصل أن يستخدم هذا األسلوب يف إدارة بعض املرافق اإلدارية : 1 املباشر االستغالل* 

التقليدية البسيطة ، كجمع القمامات املرتلية والفضالت أو تنظيم املقابر واملصاحل اجلنائزية وقد تلجأ 
  .اديةاالقتصلتسيري املرافق ذات الطبيعة  كاستثناءإليه االس 

يقوم هذا األسلوب على تسيري املرافق مباشرة من طرف البلدية أي باستخدام موظفيها وأمواهلا 
  . 2وهو ال يتمتع بشخصية معنوية 

أجاز املشرع أن يقرر  وكاستثناءلكن  .األصل أن تكون ميزانية هذا األسلوب ضمن ميزانية البلدية
  .    3ية مستقلة الس منح بعض املرافق املستغلة مباشرة ميزان

من طرف االس الشعبية البلدية، ألن هذا  استعماال باألسالياملباشر أكثر  االستغالليعد 
  .4فق ناحية اإلدارية واملالية يف املراألسلوب مينح املنتخبني حتكم كلي من ال

  . 5 املؤسسة العمومية البلدية* 
العمومية تسيري مرافقها وهو املؤسسة ميكن للمجالس الشعبية البلدية أن ختتار أسلوب آخر ل

  . 6املايل  واالستقاللهذه املؤسسة بالشخصية املعنوية  تتمتع
وتأخذ شكلني إما مؤسسة  ،تقوم املؤسسة العمومية بنشاط معني حتدده املداولة اليت أنشأا

  .7  (E.P.I.C)أو مؤسسة عمومية صناعية جتارية   . ذات طابع إداري (E.P.A)عمومية إدارية 
ترك مهمة حتديد قواعد إنشاء وتنظيم وعمل  90/08ما جتدر اإلشارة إليه، أن قانون البلدية 

 .اليوماملؤسسة العمومية للتنظيم الذي مل يصدر إىل غاية 
  
  . 187ص-186، املرجع السابق ، ص ، عمار بوضيافأنظر -1
  .السابقاملرجع  ، املتضمن قانون البلدية،90/08من القانون  134املادة  ،أنظر -2
  . ، املرجع نفسه135املادة  ،أنظر -3
4- Cf. Benletaiëf (M), " les services publics locaux ", in Décentralisation et démocratie 

en Tunisie, op.cit, p 161                                                                                           
  .189-187أنظر،  عمار بوضياف ، املرجع السابق ، ص ص  -5
  .السابقاملرجع  البلدية،املتضمن قانون  ،90/08من القانون  136، املادة أنظر -6 

    .نفسه، املرجع  137املادة  ،أنظر - 7
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، وأمام غياب نصوص تنظيمية، تستمر االس الشعبية البلدية يف تطبيق املرسوم يف الواقع
الذي حيدد شروط إنشاء املؤسسة العمومية احمللية وتنظيمها وسريها يف ظل أحكام  1 83/020 رقم

  وهنا يثور التساؤل عن مدى مشروعية هذا التصرف ؟ . 67/24قانون البلدية السابق األمر 
يف احلقيقة، من الناحية القانونية يعد من غري املنطقي تطبيق هذا التنظيم؛ ألنه صدر يف ظل 

فقد كانت اجلزائر تنتهج . 90/08وهو خمتلف عن القانون احلايل  ،67/24ون البلدية السابق االمرقان
إيديولوجية اشتراكية مث توجهت حنو الليربالية واقتصاد السوق مما يستدعي أطر قانونية جديدة 

  . تتماشى وأهداف قانون البلدية احلايل 
ر تنظيم جديد حيدد بدقة كيفية إنشاء إصداهلذا من األفضل استبعاد التنظيم السابق و
  .وتنظيم، تسيري وصالحيات املؤسسة العمومية البلدية

مرفق  استغاللأجاز املشرع للمجالس الشعبية البلدية أن تقرر : 2عقد االمتياز أو االلتزام* 
فق عدم متكن البلدية من إدارة املر جهة،وهو من  .امتياز ولكنه أورد قيودا على ذلكيف شكل عقد 

  .3ومن جهة أخرى، أن ال يضر أسلوب االمتياز مبصاحل البلدية  ،مباشرة
مهمة تسيري املرفق العام ) البلدية (  االمتيازيقصد باالمتياز أن تعهد اإلدارة العمومية صاحبة 

باستخدام وسائله وحتت  -ولكن غالبا ما يكون خاصا- خاصعام أو واستغالله إىل شخص 
خري مقابل خدماته رسوما من املنتفعني باملرفق كما هو ألويتقاضى هذا ا وهو امللتزم،مسؤوليته 

  . اخل...، املذابح، التوقف ال يف مرفق النقل العمومياحل
ودفتر شروط يصادق عليه الوايل بعد أن يتأكد من مطابقته  اتفاقيةيف شكل  االمتيازيفرغ 

 .لالتفاقيات املعمول ا
  .التعاون بني البلديات -4-2

ص املشرع صراحة للمجالس الشعبية البلدية اللجوء إىل التعاون بني البلديات كتقنية رخ
  .لرفع التحدي الذي تواجهه البلديات بصفة خاصة واموعات احمللية بصفة عامة

  لقد أصبح التضامن بني البلديات مهما وضروريا بسبب ضخامة تكلفة االستثمار يف اال 
  
  .12ج رج ج ، عدد  ، 19/03/1983املؤرخ يف -1
  .195-189أنظر، عمار بوضياف،  املرجع السابق ، ص ص  -2
  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق90/08من القانون  138/1أنظر، املادة  -3
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هلذا يعد . االجتماعي والثقايف احمللي، السيما أمام العجز امللحوظ للبلديات ماليا، تقنيا وبشريا
  .واالجتماعية االقتصاديةلبلديات احلل املناسب لدفع عجلة التنمية التعاون بني ا

  :مها 1نظم املشرع األطر القانونية اليت يتم من خالهلا التعاون وحددها يف شكلني
اليت تنشأ مبوجب مداولة جملسني شعبيني  ،املؤسسة العمومية املشتركة بني البلديات* 

تتمتع هذه املؤسسة .التجهيزات ذات النفع املشترك  لبلديتني أو أكثر بغرض حتقيق اخلدمات أو
  .واالستقالل املايلبالشخصية املعنوية 

ويتم اللجوء هلذا األسلوب يف حالة عدم وجود مؤسسة  ،جنة املشتركة بني البلدياتاللّ*
تتكون اللجنة املشتركة بني البلديات من املنتخبني احملليني لكل  .عمومية مشتركة بني البلديات

  .وتتوىل هذه األخرية إدارة وتسيري األموال واحلقوق املشاعة بني البلديات . بلديات املشتركةال
فيما خيص إنشاء وتنظيم وعمل املؤسسة العمومية املشتركة واللجنة املشتركة بني البلديات 

على  اربمما جيعل مواد قانون البلدية ح. فقد أحاهلا املشرع إىل التنظيم الذي مل يصدر لغاية اليوم
  .ورق غري قابلة للتطبيق

صالحيات الس الشعيب البلدي يف إدارة وتسيري البلدية تدور كلها  يتضح بأنّ ،مما سبق
فال ميكن . حول اإلذن والترخيص لرئيس الس الشعيب البلدي مبمارسة صالحياته كممثل للبلدية

ومية أو اإلذن بتنفيذ امليزانية دون هلذا األخري أن ميارس أي صالحية كالتوقيع على الصفقات العم
  .2احلصول على املوافقة الصرحية للمجلس الشعيب البلدي

   
  .الصالحيات املتعلقة بالتهيئة و التعمري واجلانب االقتصادي و االجتماعي: ب

مهمة  90/08إضافة لصالحيات الس الشعيب البلدي التقليدية، أوكل إليه قانون البلدية   
و االجتماعي هلذه األخرية ) ثانيا(و كذلك التنشيط االقتصادي ) أوال(حميط البلدية  يئة و تعمري

  ).ثالثا(
  

  
  .، املرجع السابق 90/08من القانون رقم  12إىل  09، املواد من أنظر -1
  .، املرجع نفسه  60أنظر، املادة  -2
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  .التهيئة والتعمريالصالحيات املتعلقة ب- أوال
حيات للمجالس الشعبية البلدية لتحسني احمليط املعيشي للسكان ة صالمنح املشرع عد

  .االقتصادي داخل إقليم البلديةوخلق توازن بني النمو الدميغرايف والنمو 
يف هذا اإلطار، تقوم االس الشعبية البلدية بإعداد خمططها التنموي قصري، متوسط وطويل 

  1.اف برنامج احلكومة وخمطط الوالية التنمويغري أا مقيدة يف ذلك بأهد. املدى وتصادق عليه
كما تشارك من خالل أراء أو قرارات يف اإلجراءات املتعلقة بتهيئة إقليم البلدية باهلياكل القاعدية 

، املراكز صرف املياه القذرة، حمطات النقل ، قنواتكشبكات الطرق(  2واألجهزة األساسية 
  ). اخل...الصحية ، املدارس 
برسم النسيج العمراين للبلدية واحملافظة عليه مع مراعاة  ،أيضا لس الشعبية البلديةختتص اا

  هلذا الغرض يعد كل جملس بلدي خمطط شغل األراضي، على . النصوص القانونية والتنظيمية السارية
 املساحات ي تعده الوالية مع األخذ بعني االعتبارضوء املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري الذ

اموعات السكانية والطابع اجلمايل  انسجاماملخصصة للفالحة، املساحات اخلضراء وكذلك 
املادة  اشترطت، حيث ية البلدية دورا يف محاية البيئةويف هذا السياق تلعب االس الشعب. 3للبلدية

ن خماطر املوافقة القبلية للمجلس الشعيب البلدي إلنشاء أي مشروع على تراب البلدية يتضم 4 92
  .اإلضرار بالبيئة من شأا
  من 92، جندها تتناقض مع نص املادة 5القانونية املنظمة حلماية البيئة  بالرجوع للنصوصيف حني 

أي مبادرة يف جمال محاية البيئة ومتنح ، حيث تقصي الس الشعيب البلدي من 90/08قانون البلدية 
ف نمن الصي خيتص مبنح رخصة إستغالل مؤسسة لرئيس الس الشعيب البلدي الذ سلطة القرار

  .و كذلك التصريح يف املؤسسات من الصنف الرابعالثالث 
  
  .قاملتضمن القانون البلدي،  املرجع الساب ،90/08من القانون  86املادة  ،أنظر-1
  .املرجع نفسه ،95و87أنظر، املادتني  -2
  .نفسه، املرجع 94و 91، 90 ، املواد أنظر -3
  .جع نفسهاملر -4
، ج ر ج يف إطار التنمية املستدامة املتعلق حبماية البيئة،19/07/2003املؤرخ يف  03/10من القانون  19 ، املادةأنظر -5
، املتعلق بضبط 31/05/2006،املؤرخ يف  06/198من املرسوم التنفيذي رقم  24و03وأنظر املادتني  43، عدد ج

  .املرجع السابق ،حلماية البيئةة املصنفؤسسات التنظيم الذي يطبق على امل
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وعلى صعيد آخر يقع على عاتق كل جملس شعيب بلدي مسؤولية محاية تراثه العمراين، من 
لطابع اجلمايل خالل احملافظة على املواقع األثرية والطبيعة لقيمتها التارخيية واجلمالية ومحاية ا

  . 1يف التجمعات السكنية  أمناط سكنية متجانسة انتهاج، عن طريق واملعماري للبلدية
مما سبق، يتضح بأنّ االس الشعبية البلدية ال تتمتع باحلرية الكافية الختيار التجهيزات 
املناسبة وحتديد أولويات إجنازها؛ حيث يقتصر دورها على تنفيذ خمطط وطين فرض عليها من 

، وهو ما 2تها وإمكانياااملركز، دون مراعاة لالختالفات املوجودة بني البلديات من حيث طبيع
أدى إىل وجود إعتالالت خطرية يف توزيع السكان وإقامة النشاطات عرب التراب الوطين حسب ما 

وقد أوصى يف اية تقريره  .3 1997الحظه الس الوطين االقتصادي واالجتماعي يف تقريره سنة 
  . هيئة العمرانية والتنمية احملليةبرد االعتبار للجماعات احمللية باعتبارها املنشط الرئيسي للت

  .االجتماعيالصالحيات املتعلقة باجلانب  -ثانيا
من خالل املبادرة بإتباع  االجتماعيأوكل املشرع للمجالس الشعبية البلدية مهمة التنشيط 

احملرومة ومد يد املساعدة إليها يف جماالت الصحة  االجتماعيةكل إجراء من شأنه التكفل بالفئات 
  . اخل...السكن والتعليم  غيل،التش

، ألزم املشرع االس الشعبية البلدية بإجناز 4يف جمال التعليم األساسي وما قبل املدرسي
   .طة املدرسية وصيانة هذه املؤسساتمؤسسات التعليم األساسي حسب املقاييس الوطنية واخلري

ملدرسي وترقيته وتشجيع النقل كما ألزمها باختاذ أي إجراء من شأنه تشجيع التعليم ما قبل ا  
  .املدرسي
، فإنّ املشرع ألزم االس الشعبية البلدية بإجناز 5بالنسبة ال األجهزة االجتماعية واجلماعية  

  اعداتـانياا واملسـدود إمكـكما تقوم االس يف ح. مراكز صحية وقاعات للعالج وصيانتها
  
  .املرجع السابق ملتضمن قانون البلدية،ا ،90/08من القانون  93أنظر، املادة  -1
2-Cf. Moussa (Z), "La collectivité locale et le plan :Un domaine régenté par le  

pouvoir central",ANNALES U.R.A.M.A, Constantine, VOL3, 1999, PP53-70.            
  .مرجع سبق ذكره -3
 .املرجع السابق املتضمن قانون البلدية، ،90/08من القانون  99إىل97أنظر، املواد  -4
  .، املرجع نفسه 105إىل  100أنظر، املواد من  -5 
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، الثقافية والرياضية للتكفل بالشباب وصيانتها وتشجيع كل منوحة هلا بإجناز اهلياكل الترفيهيةامل
  .اجلمعيات الناشطة يف هذا امليدان

راا نية املوجودة يف تاملساجد واملدارس القرءا يف صيانة تشارك االس الشعبية البلدية أيضا 
  .وتضمن احملافظة على املمتلكات الدينية

منح املشرع للمجالس دورا تشجيعيا وذلك خبلق الشروط . 1فيما خيص جمال السكن
املالئمة للترقية العقارية وتشجيع إنشاء التعاونيات العقارية واجلمعيات املهتمة حبماية العقارات 

رية من خالل هلا املشاركة يف عملية الترقية العقا كما أجاز. ا وجتديدها يف تراب البلديةوصيانته
  .إنشاء مؤسسات للبناء

النظام العام داخل أيضا االس الشعبية البلدية بصالحيات عديدة حلماية  أناط قانون البلدية
  .إقليم البلدية

احملافظة على األمن العام بإقامة إشارات  يف هذا اإلطار تتوىل االس الشعبية البلدية مهمة
كما تسهر على حفظ الصحة . 2) الوالية، مصاحل األمن ( املرور اليت ال تعود إىل هيئات أخرى 

  .4، لتحسني إطار احلياة داخل إقليم البلدية، محاية التربة واملوارد املائية3العمومية 
  .الصالحيات املتعلقة باجلانب االقتصادي -ثالثا

للمجالس الشعبية البلدية القيام بكل مبادرة دف إىل تطوير  90/08خص قانون البلدية ر  
وكذلك تشجيع املتعاملون االقتصاديون ويئة . األنشطة االقتصادية املربجمة ضمن خمططاا التنموية

  .5الظروف املالئمة لالستثمار
   ختصيص جزء من رأمساهلاال االستثمار من خالل ـا املشرع اخلوض يف جمـاز هلـكما أج

  
  

  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق90/08من القانون 106أنظر، املادة  -1
  .املرجع نفسه ،  96، املادة أنظر -2
  .نفسهاملرجع  ،107أنظر، املادة  -3
  .نفسهاملرجع  ،108املادة  أنظر، -4
  .، املرجع نفسه88أنظر ، املادة  -5
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  .2اليت تتوىل مهمة تسيري هذه األموال 1املسامهة  لصناديق وإسناده
املتعلق بتسيري  3 95/25ه مت إلغاء صناديق املسامهة مبوجب األمر رقم أن إىل ،جتدر اإلشارة

الذي أنشأ الشركات القابضة وألغيت بدورها مبوجب األمر . رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة
مومية االقتصادية و أوكل هلا مهمة تسيري األموال املستثمرة من الذي أنشأ املؤسسات الع. 4 01/04

  . طرف الدولة أو أي شخص معنوي خاضع للقانون العام كاجلماعات احمللية
ها ال متلك ، ألناالستثمار، مل تتمكن البلديات من اخلوض يف ميدان إالّ أنه يف الواقع

ية البلدية مل تتمكن حىت من توفري التجهيزات ، فاالس الشعباإلمكانيات املالية الكافية لذلك
  .5بالك باالستثمار  للبلدية فمااألساسية 

  
تتعلق مبختلف . ديةمنح املشرع اجلزائري صالحيات واسعة وهامة للمجالس الشعبية البل

 الذي تبناه املشرع الدستوري من خالل دستوري الليربايل، وهو ما يتناقض مع التوجه مظاهر احلياة
 .1996و1989

من  -مبا فيها البلديات -إنّ التوجه الليربايل يفترض احنصار لدور الدولة واجلماعات احمللية
  .6  96من دستور  37نص املادة ة واالجتماعية للمواطنني وفقا لاحلياة االقتصادي

  
  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق90/08من القانون 110و 109أنظر، املادتني -1
السوق وفتح اال أمام خوصصة الشركات العمومية  اقتصادإىل  االشتراكيةاملوجه يف ظل  االقتصاديف إطار التحول من  -2 

للقيام )  02عدد  ،ج ر ج ج( 88/01مت إنشاء صناديق املسامهة مبوجب القانون  88/02و 88/01من خالل القانون 
النظرية العامة وتطبيقاا يف  االقتصاديالوجيز يف القانون :" لعشب  حلساب الدولة ، أنظر ، حمفوظ اقتصاديةباستثمارات 

  .98وص  97و ص  89، ص  1993ج ، اجلزائر ، .م.، د" اجلزائر 
  .55ج ر ج ج ، عدد ، 25/09/1995املؤرخ يف  -3
  .47عدد  ج، ج ر ج ،20/08/2001املؤرخ يف  -4
5-Cf. Moussa (Z) : «  Les équipements collectifs un mode de traitement des problèmes 

locaux » ,ANNALE L.E.R.M.M,Université Mentouri, Constantine, VOL IV,2001,P68. 
-Moussa (Z) : « Les finance locales :Une tentative d’approche »,op.cit, P40. 
-Seriak (L) : « Décentralisation et animation des collectivités locales », E.N.A.G, 
Algérie,1998, P30.  

  " .حرية التجارة و الصناعة مضمونة و متارس يف إطار القانون "  -6
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لت للمجالس بشكل شبه كلي على الصالحيات اليت خو 90/08يف حني حافظ قانون البلدية 
إلزاما مقارنة ذا  ت أقلولو أا صيغت بعبارا. 67/24الشعبية البلدية يف ظل القانون السابق األمر 

  .األخري
 ها تظل شكلية نظرية ال متارسها االس الشعبيةورغم كثرة هذه الصالحيات، فإن ،هأن إالّ

، حيث االختصاص العام الذي تبناه املشرع، إىل مبدأ من جهة ،ود السبب يف ذلكيعو. فعال البلدية
   .يفية ممارستهاصدور تنظيمات توضح ك استلزمنتج عنه غموض الصالحيات مما 

لكن يف الواقع، إما أن تصدر هذه التنظيمات دون أن تتنازل فيها السلطة املركزية فعال عن   
وهو ما يؤدي إىل حدوث تداخل بني الصالحيات ومنه . املمنوح للمجالس احمللية االختصاص

در هذا التنظيم أصال ال يص أو .املوافقة الصرحية للسلطة املركزية  انتظارمجود االس املنتخبة يف 
  .فتؤول الصالحية لعدم التطبيق

ئل لطاملا ، حيتاج جتسيد هذه الصالحيات على أرض الواقع إلمكانيات ووساومن جهة ثانية 
وهو ما سيتضح يف . الستقالل تتطلع إليه هذه األخرية، وإىل قدر من اافتقرت إليها البلديات

 .املطلب املوايل
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  .لصالحياتهحدود ممارسة الس الشعيب البلدي : الثاين املطلب

  
  :مهايف ممارسة صالحياا بشرطني أساسيني البلدية ترتبط مدى فعالية االس الشعبية   
  .)األول الفرع( ؟اتناسبة والضرورية لتجسيد الصالحيمدى توافر الوسائل امل -
 الفرع( لقرار وحرية املبادرة ملمارسة صالحيام؟خبني احملليني بسلطة امدى متتع املنت - 

  .)الثاين
  

  .الصالحياتضعف وسائل ممارسة  :األول الفرع  
  
مبفهوم  االكتفاءمارسته يعين االختصاص دون حتويل الوسائل الضرورية ملحتويل  إنّ

  .صوري لالمركزية اإلقليمية 
عاين هذه األخرية من نقص املوارد حيث تالس الشعبية البلدية يف اجلزائر هذا هو واقع ا

  ) . ب( عدم كفاءة املوارد البشرية ).  ا( املالية 
  
  .عدم كفاية املوارد املالية:  ا

عبية البلدية ن االس الشها متكّ، ألنوفريهاالوسائل الواجب ت تعترب املوارد املالية من أهم
الكايف لتسيري البلدية  االستقاللخبني ومتنح املنت ،صالحياا وجتسيد برناجمها فعال من ممارسة

  .وفقا للخيارات اليت يروا مناسبة 
وتعكس ، صادق عليها الس الشعيب البلديتترجم املوارد املالية يف شكل ميزانية ي

.  االتسيري الس دميقراطيا وفع فكلما كانت هذه األخرية شفافة ومنسجمة كلما كان. سياسته
  .امليزانية كلما كانت ذات مردودية أكرب  وكلما حتكم الس يف

من خالل امليزانية يتضح لنا مدى قدرة االس الشعبية البلدية على تنفيذ سياستها  ،إذن
  ومنه معرفة مدى متتعها باملوارد املالية الكافية واملستقلة ؟، واقعيا
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كل أزمة  ألنّ اجلزء املهماإلرادات تشكل  ونفقات، إيراداتتتكون ميزانية البلدية من 
كان الس الشعيب إذ كلما كانت اإليرادات كافية ومستقلة كلما . اتطرأ على امليزانية ترتبط 

  . 1والعكس سياسته تنفيذ وحرية يف  استقالالالبلدي أكثر 
على البلديات وعلى  سيطرتكما أنه من خالل اإليرادات ميكن للسلطة املركزية أن 

  . 2موية التن االقتصاديةقراراا 
  وكثرة  املوارد بسبب ضعف 3عجزا مزمنا  –وال تزال  –لطاملا شهدت املوارد املالية للبلديات 

  :النفقات خاصة يف ااالت التالية 
إن يئة وتعمري البلديات مكلف جدا ولكنه مهم ، فالتجهيزات :  التعمري املتسارع*

كما أا مهمة لالستثمار والتنمية احمللية هي هياكل أساسية وضرورية ملعيشة السكان ، 
  .االقتصادية يف إقليم الدولة 

ينتج عن تعمري البلدية ارتفاع يف نسبة السكان وهو ما :  تطوير وزيادة املرافق العامة* 
حيتاج لتطوير املرافق العمومية وزيادة مرافق أخرى وكلها حتتاج لنفقات التجهيز والتوظيف ، 

  .د هلا وهي نفقات إلزامية ال مردو
  
  
1-Cf. Moussa (Z) :" Les finances locales : une tentative d’approche ", op,   cit, p 33.  

   - Ibidem.                                                                                                                 2-          
  وكذلك 96، املرجع السابق ، مصطفى دريوش أنظر،  - 3

" Le nombre de communes déficitaires est encore beaucoup plus important dans  
 les années 90, on compte 967 en 1993, 795 en 1994 ,925 en 1995 , aujourd’hui 900 
communes sur 1541 sont en déficit chronique . le déficit à même atteint deux 

milliard de dinars en 1997", Moussa (Z) :" Les finances locales…", op ,. Cit, p41. 
          

" En 1999, le ministre de l’intérieur , en soulevant la question des ressources 
financière affirme que 230 communes accusent un déficit chronique …" , 
Moussa(Z) :" Les équipements collectifs un mode de traitement...",op.cit,P68.          
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       .  2عترب هذه األخرية أعلى نسبة يف نفقات البلدية ت:  1 نفقات املستخدمني* 
نسبة نفقات التوظيف  ارتفاعللتحكم واحلد من  1965لقد كانت هناك حماوالت عديدة منذ 

  .معدل السكان بارتفاعوتتأثر مباشرة  االقتصادية، ألا مرتبطة بالوضعية  3لكن دون جدوى 

  :  ـيف هذه الديون ل يرجع السبب:  4 ديات بديون ثقيلةل البلمحت*  
  .قواعد تسيري احملاسبة العمومية  احترامعدم  -
 .اإلنفاق يف غياب قروض غري كافية  -
 عدم تطبيق أحكام قانون الصفقات العمومية الذي أدى إىل إبرام عقود وتراكم ديون -

  .متنازع فيها
عن عملية تنفيذ أحكام وقرارات العدالة  حتمية التكفل بنفقات جديدة كتلك الناجتة -

  . الصادرة ضد االس الشعبية البلدية بعد إدماج أراضي اخلواص يف االحتياطات العقارية
، أدى إىل حتميل البلديات  الوالية والبلديات، تداخل االختصاص بني الدولة* 

األخرية اليت عرفتها  بنفقات خترج عن اختصاصاا وأكثر من طاقتها، كما أنه خالل العشرية
البالد، ونظرا لقرب اإلدارة من املواطن فإن الدولة محلت البلديات بعض املهام ذات الطابع 

    .كمجال األمن5الوطين اليت ال تدخل أساسا يف اختصاصها دون أن ترفقها باملوارد اخلاصة ا 

  .بلدية ال متلك املوارد الكافية لسدها مقابل هذه النفقات الثقيلة فإنّ االس الشعبية ال             
  
من جممل نفقات البلدية   %67 2005لقد بلغت نسبة النفقات املخصصة للموظفني يف ميزانية بلدية عنابة لسنة  -1

  .لبلدية عنابة  2005نسخة عن امليزانية األولية لسنة  ،02أنظر ، ملحق رقم 
من امليزانية فإن هذه األخرية تفقد فعاليتها  %46خصصة للمستخدمني ت نسبة النفقات املمن املعلوم أنه إذا فاق -2

اإلصالحات املالية واجلباية احمللية ، جملة الفكر الربملاين  حولندوة مداخلة مبناسبة أنظر يف ذلك ، رشيد عبيد . ومردوديتها 
  . 134ص ، 2003جوان  ،03، اجلزائر ، عدد

Cf. Moussa (Z) :" Les finances locales …….. ", op  cit, p 42.  3 -  
  ، جملة الفكر الربملاين، إصدارات جملس األمة" مكانة املالية احمللية يف إصالحات الدولة :" أنظر ، الطيب ماتلو  -4
  .105وص  -104ص  ، 2002ديسمرب  ،العدد األول ،اجلزائر 

  .120و ص-119أنظر، حممد عبدو بودربالة ، املرجع السابق ، ص   -5
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ة بصفة أساسية من مصدرين تعتمد عليها االس الشعبية البلدي 1تتكون موارد البلدية 
  . لتمويل ميزانيتها

األول داخلي وحيتوي حصيلة املوارد اجلبائية والرسوم املخصصة للبلدية ومداخيل        
  . ممتلكاا

   .ةالقروض املمنوحة من الدولتكون من املساعدات ووالثاين خارجي وي      
يف  2حتتل حصيلة املوارد اجلبائية والرسوم مكانة مهمة :  موارد البلدية الداخلية -أوال       

  .لتمويل نشاطها 3املوارد اخلاصة بالبلدية ألا تشكل دائما املصدر األساسي
األوىل خمصصة كلية للبلدية  :أنواع ثالثةتنقسم الضرائب والرسوم املخصصة للبلدية إىل 

أما الثالثة فتخصص  لصندوق املشترك للجماعات احمللية،والثانية تنقسم بني البلدية والوالية وا
 حصة للدولة والباقي يوزع بني اجلماعات احمللية والصندوق املشترك للجماعات احمللية 

  :واجلدول األيت يوضح ذلك 
  
  
  
  

  
  .املرجع السابق  املتضمن قانون البلدية، ، 90/08ن من القانو 146املادة  ،أنظر -1
2 -      Cf. Moussa (Z) :" Les finances locales : une tentative … " op. cit, p33.           

  .166مرجع سبق ذكره ، ص ،" ....أسس اإلدارة احمللية وتطبيقها :" مسعود شيهوب  ،وكذلك
، اجلزائر جملس األمةإصدارات لة الفكر الربملاين ، جم ،"ل املالية العمومية احمللية نظرة حو:" حمند واعمر علي زيان  -   

  .112ص  ، 2002، ديسمرب  األولالعدد 
، أنظر ،  %10املالية األخرى اليت ال تتعدى نسبة  ملواردمقارنة با %90 بـ تقدر نسبة املوارد الضريبية والرسوم -3

  .118ص  ،ق ، املرجع السابدو بودربالةحممد عب
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  .و الدولة.م.ج.م.و ص ةالضرائب والرسوم املخصصة للبلدية وكيفيات توزيعها بينها وبني الوالي :08جدول رقم * 
  .جدول معد من طرف الباحثة:  املصدر

، 09/08/1973املؤرخ يف  ،73/134مبوجب املرسوم رقم ) م.ج.م.ص(لقد أنشئ الصندوق املشترك بني اجلماعات احمللية  - 1
ترك للمجموعات املتعلق بتنظيم وتسيري الصندوق املش 4/11/1986املؤرخ يف  86/226ولقد مت إعادة هيكلته مبوجب  املرسوم 

                                                                 .45احمللية ، ج ر ج ج ، عدد 
 Cf .L’article 248, code des impôts directs et taxe assimilées,code des impôts,  -2 recueil 

des textes législatifs et réglementaires sur la fiscalité Algérienne , BERTI éditions, , Alger, 
2éme éd, 2001                                                                                                                         

 3 -                                                                                         Cf. Idem, L’article 261.  =  

  الدولة  1م.ج.م.ص  الوالية  البلدية   نوع الضريبة أو الرسم  
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   (T.F.P.N.B) 3  العقاري على امللكيات غري املبنية
  .4نالرسم املتعلق بإزالة القمامات املرتلية للسكا

  .   5رسم اإلقامة
  .6الرسم اخلاص على الرخص العقارية
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  .11الداخلاألعمال احملققة يف (T.V.A) 10الرسم على القيمة املضافة  
  .األعمال احملققة ضمن الصادرات_                            

   .  12الرسم على املذابح 
  . 13الرسم على الذمة املالية 

  . 14الدمغة اجلبائية على السيارات
  .15املنتوجات الضريبية املنجمية املخصصة للجماعات احمللية

  .ضريبة االستخراج
  .      (T.S)ة املنجميةالرسم على حق استغالل املساح

  (I.B.M)  18% 33الضريبة على أرباح املناجم 
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  رمسا وضريبة، غري أنّ ميزانية  15يتضح من اجلدول أن النظام اجلبائي احمللي يتغذى حبوايل   
  
  
4 -          -Cf . L’article 263, code  des impôts directs et taxes assimilées, op. cit.   

وهو يطبق على  و حمطات خمتلطة نية سياحية ألصاحل البلديات املصنفة كمحطات سياحية أو محامات معد 1998سنة  أسس 5-
 48املادة ، أنظر دينار بالنسبة لكل عائلة 60دينار للشخص الواحد و 30و20األشخاص غري املقيمني يف البلدية حيث يتراوح بني 

   . 85، ج ر ج ج، عدد2006، املتضمن قانون املالية لسنة 31/12/2005، املؤرخ يف 05/16من القانون 
  . ، املرجع نفسه05/16من القانون  49املتعلقة مبختلف الرخص العقارية مبوجب املادة  مت رفع قيمة الرسوم-6
  .112املرجع السابق، صأنظر، حممد عبدو بودربالة، ، 2000من قانون املالية لسنة  56ة أدرج الرسم مبقتضى املاد- 7
بلديات مقر الدائرة وكذا جمموع بلديات واليات يستحق هذا الرسم على احملالت ذات الطابع السكين أو املهين الواقعة يف ال- 8

   :وحيدد سنويا كما يلي  اجلزائر، عنابة، قسنطينة، وهران
  .دج بالنسبة للمحالت ذات الطابع السكين300 
، املتضمن قانون  24/12/2002، املؤرخ يف 02/11من القانون رقم  67دج للمحالت ذات الطابع املهين، أنظر املادة 1200 

  . 86، ج ر ج ج، عدد 2003لسنة  املالية
نسبة بيفرض  1996إن الرسم على النشاط املهين عوض الرسم على النشاط الصناعي والتجاري مبوجب قانون املالية لسنة  - 9

                 على رقم املبيعات احملققة باجلزائر من طرف املكلفني بدفع الضريبة الذين ميارسون نشاط جتاري وصناعي أو غري جتاري  2%
                         Cf .L’article 222,code des impôts directs et taxes assimilées,op.cit.  

  خالفا للرسم الوحيد اإلمجايل على اإلنتاج 1992دخل الرسم على القيمة املضافة حيز التنفيذ يف أفريل  - 10 
 ( T.U.G.P)  إنتاج اخلدماتوالرسم الوحيد على (T.U.G.P.S )  ،113، ص املرجع السابق عبدو بودربالة،حممد ، أنظر.  

، ج ر ج ج، 2006، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 15/07/2006، املؤرخ يف 06/04من األمر 10أنظر، املادة - 11
  .47عدد
مقيد باحلساب رقم املتبقية ختصص لصندوق احلماية والصحة احليوانية  %30. دج5يقدر الرسم على املذابح ب  - 12

070_302.   
    Cf. L’article 452, code des impôts indirects, code des impôts,op.cit                          

  .115أنظر، حممد عبدو بودربالة، املرجع السابق، ص -13
   .302-050املتبقية ختصص للصندوق األموال الوطنية للسكن مقيد باحلساب رقم  % 20   -14

Cf .L’article 282, code des impôts directs et taxes assimilées,op.cit                             
  .35املتضمن قانون املناجم، ج ر ج ج،عدد ،03/07/2001، املؤرخ يف 01/10من القانون رقم  154أنظر املادة - 15
من املرسوم  03عات احمللية لصاحل البلديات، أنظر، املادةمن ضريبة االستخراج تدفع يف الصندوق املشترك للجما% 20- 16

و الرسم املساحي بني صندوق  االستخراج، حيدد توزيع إيرادات إتاوة  24/12/2002، املؤرخ يف  471/ 02التنفيذي رقم 
  . 88األمالك العمومية املنجمية و صندوق اجلماعات احمللية املشترك لصاحل البلديات، ج ر ج ج، عدد

املساحة املنجمية تدفع يف الصندوق املشترك للجماعات احمللية لصاحل البلديات ، أنظر  استغاللمن الرسم على حق % 50- 17
  .، املرجع نفسه02/471من املرسوم التنفيذي رقم 02املادة 
  .، املتضمن قانون املناجم، املرجع السابق01/10من القانون رقم  163أنظر املادة - 18
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  . 2 على القيمة املضافةوالرسم  الرسم على النشاط املهين: مها 1نيعلى مردود رمسالبلدية تعتمد 

بلدية بالنشاط االقتصادي، فكلما كانت الوضعية االقتصادية يف اليرتبط هذان الرمسان         
ا خيتلف من بلدية ألخرى مردودمه ، وهلذا فإنّأفضل نيالرمسدة كلما كانت مردودية هذين جي

وهو ذات السبب الذي أدى إىل خلق فوارق . نشاط االقتصادي يف إقليم البلديةال حسب حالة
حيث تزداد البلديات املوجودة ضمن األقطاب  ،3كبرية يف توزيع املوارد املالية بني البلديات 

  .ا وتزداد البلديات املعزولة فقراواملراكز الصناعية غن
ة لكوا ال تتطور بسرعة وال ختضع لعدد ، فالبعض منها مردوديتها قليلأما باقي الرسوم

الرسم العقاري على امللكيات املبنية والرسم العقاري ( كبري من املسامهني كالرسوم العقارية 
  .والرسم املتعلق بإزالة القمامات املرتلية ) على امللكيات غري املبنية ، رسم الرخص العقارية 

سم اإلقامة، الّذي ال يطبق إالّ يف والبعض اآلخر ال تتمتع به كامل البلديات كر
ضريبة االستخراج، الرسم (  4البلديات املصنفة كمحطات سياحية والضرائب والرسوم املنجمية

، اليت ال تستفيد منها إالّ )على حق استغالل املساحة املنجمية، الضريبة على أرباح املناجم 
  .البلديات اليت يقع بإقليمها مناجم

يضا أن هناك عدم تساوي واضح يف توزيع عائدات الضرائب بني ، ومن املالحظ أهذا
  .واجلماعات احمللية ) السلطة املركزية ( الدولة 

  حيث تتمتع الدولة مبصادر جبائية حديثة و متطورة مع التطور االقتصادي لكوا تطبق 
  
  
من  13زايف، غري أنه الغي مبوجب املادة اعتمدت ميزانية البلدية أيضا على رسم ذا مردودية عالية نسبيا هو الدفع اجل-1

  . ، املرجع السابق2006، املتضمن قانون املالية لسنة  05/16القانون 
، إصدارات اجلبائية احمللية،  جملة الفكر الربملاينندوة حول اإلصالحات املالية و مبناسبة مداخلة: دحو ولد قابلية أنظر،  -2

  .  103، ص  2003، جوان 3اجلزائر، العدد ،جملس األمة
3-     Cf.Moussa(Z),"Les finances locales ……",op.cit,P34et P35 .                             
  .116و ص  115أنظر، حممد عبدو بودربالة، املرجع السابق، ص  -4
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 بينما تستفيد البلديات مبوارد جبائية  ذات مردودية.1على الفوائد،رأس املال و رقم األعمال
  . ضئيلة وغري كافية لتحقيق أهدافها، مما يضطرها لطلب مساعدات من الدولة

 ييبالضر االرتباط ،غري العادل للموارد اجلبائية بني الدولة والبلديات وزيعيضاف للت 
  .هلذه األخرية 

األخري على مبدأ أساسي  هذه التبعية الضريبة يف كل نظام جبائي، إذ يقوم هذاتوجد 
حتديد وعائها  ،حيث تتوىل السلطة املركزية، فرض الضريبة ،2"ون نصال ضريبة د"هو 

على تقدير املبلغ اإلمجايل ) البلدية ( يقتصر دور اموعات احمللية  بينما. وكذلك حتصيلها
  .بلغ كل شهر من اخلزينة الوالئيةليها هذا املاملتوقع لألسس الضريبية مث حيول إ

لشعبية البلدية حىت عن حتديد توقعات األسس الضريبية تعجز معظم االس ايف الواقع ، 
  .ةالالزم التقنيات امتالكهالديها و عدم 3لنقص اإلطارات الكفأة  العائدة هلا،

ال  ييبه ال يوجد نظام ضريتضح مما سبق، بأنكما  4حملي مبعىن الكلمة أي مستقل وفع
  .5هو احلال يف الدول األوروبية 

لمجموعات احمللية يف منتجات األمالك العقارية واملنقولة  تتمثل املصادر األخرى ل
ضة على ، مردود األتاوى املفروتأجري احملالت التجارية والسكنية، تأجري تسيري قاعات السينماك

، املوارد الناجتة عن بيع األراضي املرافق العمومية، استغالل بعض االنتفاع بالطريق العمومي
، ناتج التنازل عن األمالك العقارية ذات طات العقارية البلديةضمن االحتياالصاحلة للبناء 

  .االستعمال السكين أو املهين أو التجاري أو احلريف 
                                                                                                                         

والرسم على املنتوجات ) I.B.S(على أرباح الشركات ، الضريبة)I.R.G(مجايلكالضريبة على الدخل اإل -1 
  )T.P.P(البترولية

  Cf. L’article 01et 135, code des impôts directs et taxes assimilées, et l’article 28 
bis, code des taxes sur le chiffre d’affaires, code des  impôts, op.cit.                           

  .املرجع السابق  ، املتضمن القانون البلدي،90/08من القانون  164أنظر ، املادة  -2  
  .122أنظر ، حممد عبدو بودربالة ، املرجع السابق ، ص  -3 
4-                                             Cf.Moussa(Z) ," Les finances locales….",op.cit,P40   
  .   119ظر، حممد عبدو بودربالة ، املرجع السابق ، ص أن -5 
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، ويرجع املتطورة للبلديات باالحتياجاتمقارنة مردود كل هذه املصادر بسيط  إنّ
  .ملمتلكات البلدية1السبب يف ذلك بدرجة أوىل للتسيري غري العقالين 

 .زات املنجزةإجيار أمالك البلدية متدنية وال تتطور مع تطور التجهي ، قيمةمن جهةف
 .، هناك صعوبة لتحصيل عائدات هذه املنتوجات بسبب نقص الكفاءاتأخرىومن جهة 

، األمر الذي ينتهي احلقوق العائدة للبلدية الستفاءحيث ال يوجد متابعة صارمة ويومية 
كما أن عائد هذه املصادر خيصص . صال ابعات قضائية تكلفتها أعلى من األموال املستحقة أمبت

  .مله لصيانة احلالة السيئة هلذه األمالك يف جم
ذ إ ،غري كاف وضعيف املردودية –رغم تنوع مصادره  –التمويل الداخلي للبلدية  إنّ

       احتياجاتهوالبعض األخر يتخلى عن أغلب 2تصل بعض البلديات بصعوبة لتوازن ميزانيتها 
  . 3األساسية  احتياجاته بل وأكثر من ذلك ، هناك من يعتمد على إعانات الدولة ليحقق

  
   :موارد البلدية اخلارجية -ثانيا

أمام نقص مواردها الداخلية ال جتد االس الشعبية البلدية بدا من اللجوء إىل املوارد        
  .اخلارجية اليت توفرها الدولة لتحقيق احتياجاا وخاصة التجهيز

                .اعداتالقروض واملس: تأخذ املوارد اخلارجية شكلني       

                                                                                             :                                                                              القروض*  
ال حتبذ االس الشعبية البلدية وسيلة االقتراض لكون هذه األخرية معقدة وجتعل        

 خاصة وأا تعاين من نقص يف. البلديات مقيدة بتسديد فوائد القروض واألقساط السنوية

                   
1-                  Cf.Moussa(Z), " Les finances locales ... " op.cit. ,p40.                            
، غري أنه بدراسة هذه األخرية نالحظ غياب كلي 2005بلدية عنابة أن حتقق توازنا بامليزانية األولية لسنة  استطاعت - 2

. جل جتهيزات جديدة حيث مل تس ،الذي يغلب عليه برامج الصيانة) %10(حد أدىن لقسم التجهيز  اقتطاع،  لالستثمار
وما جتدر . للمجلس ليجسد سياسته %12.90فال يتبقى إال  ،من امليزانية %87.10 هذا وقدرت نسبة النفقات ب
 لتأمني على العقارات واملنقوالت ، املاء واضمنه أيضا مصاريف ضرورية كالكهرباء، الغاز اإلشارة إليه أن هذا املبلغ يدخل

  . 02ملحق رقم  ،أنظر
3- Cf.Moussa (Z) : " Les finances locales ... " op. cit , p41.                                       
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ناهيك عن الرقابة الصارمة اليت متارسها اهليئات . اخلية اليت متتصها نفقات التسيريمواردها الد 
  .املقرضة على التسيري املايل للبلديات 

الوضع املايل للبلديات  -عند منحها للقرض - االعتباراهليئات املقرضة تأخذ بعني  كما أنّ       
علها جيمما من القروض البلديات الفقرية  استفادةأدى إىل عدم وقدرا على التسديد ، وهو ما 

  .يف معانات دائمة من نقص التجهيز
  :املساعدات *        
بل  تساعدات اليت متنحها الدولة أهم املوارد اخلارجية اليت تستفيد منها البلدياتعد امل           

  . 1تشكل لدى األغلبية منها املورد الرئيسي 
مبوازنة ث تسمح ي تعاين منه البلديات، حيه اإلعانات لسد العجز املايل الذتوجه هذ        

  " .من يدفع يقود " احمللي حسب قاعدة  االستقاللن واحد يف آدد امليزانية ، غري أا 
؛ فهي تظهر هيمنة السلطة املركزية من خالل تنظيمها هلذه املساعدات بإرادا املنفردة        

صاحبة كل مبادرة ، بل هي وختصيصها وال تكتفي بالتوجيه فقط، حتدد نسبتها اليت تقرر منحها
  .هلاكل حرية للبلديات وجتعلها تابعة  يتلغذا و 2لتجهيز البلديات 

تقدم الدولة هذه اإلعانات حسب منوذج وحيد دون األخذ بعني االعتبار االختالف           
ة املوجود بني اجلماعات احمللية ، فيما خيص امليزانية ، املوارد ، اخلصائص وحىت الوضعية املالي

 .احلقيقية هلذه البلديات العاجزة 

   3 يدخل أيضا ضمن املساعدات تلك املقدمة من الصندوق املشترك للمجموعات احمللية        
  ويهدف إىل ،يعترب الصندوق املشترك للمجموعات احمللية نظام تضامن بني هذه األخرية        

  
1 - Cf.Moussa(Z),"Les finances locales…",op.cit,P41.                                                  
2- Idem, P48.  " Les collectivités locales, wilayates et communes sont des entités 

assistées  puisque le financement de leur équipement est étatique à raison de 90% 
du total " ,                                                                                                                   

يعد صندوق اجلماعات احمللية املشترك مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل   -3
ديني وكذلك صندوق التضامن وصندوق الضمان الوالئيني كما تقوم تتوىل تسيري صندوق التضامن وصندوق الضمان البل

يتضمن تنظيم صندوق  86/266من املرسوم رقم  16إىل 11،02،01مبهام متعددة من بينها املساعدات أنظر ، املواد 
  .اجلماعات احمللية املشترك ، مرجع سبق ذكره
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ه يفتقد أن الّ، إ1رد بني خمتلف البلديات إعادة التوازن اجلهوي من خالل التوزيع العادل للموا 
 ف مع الواقع احلايل ويعاين من إجراءات ثقيلة، غري متكي2، فهو نظام مركزي للفعالية
ه ألن ؛يف العشرية األخرية قلت املساعدات اليت يقدمها الصندوق للبلديات كما أنّ. 3ومعقدة

  .4) احلرس البلدي (أصبح يتكفل بنفقات ذات طابع أمين 
               أن يتم تقريبه أكثر من البلديات من خالل إنشاء صناديق حملية  ،هلذا من األفضل        

   .اموعات احمللية احتياجات -بشكل أفضل -وذا يتسىن له حتديد ) جهوية ، والئية ( 
، تسجل هذه اإلعانات من  5ختصص كذلك الواليات مساعدات لصاحل البلديات        

طة املركزية على املستوى رف الس الشعيب الوالئي يف امليزانية وحتت رقابة الوايل ممثل السلط
  .  احمللي

االس الشعبية البلدية تعيش أزمة مالية حقيقية حتتاج إىل حلول  بأنّ ،يتضح مما سبق        
يفقد . كافية  من جهة ، نفقات عالية ومتطورة ، ومن جهة ثانية موارد ضعيفة وغري.سريعة

مما يضطرهم .6معها أعضاء الس الشعيب البلدي حرية املبادرة لتجسيد سياستهم التنموية 
  .، فيفقدون بذلك استقالليتهم اجتاه هذه األخريةلقبول مساعدات الدولة

لقد كانت احللول املقدمة من املشرع مؤقتة، تنصب على امتصاص العجز املايل         
تكون فيه موارد البلديات  ،تفكري اجلدي يف خلق نظام مايل حملي حقيقيللبلديات دون ال

    . مستقلة عن السلطة املركزية 
  

مساعدات مالية للجماعات احمللية اليت تواجه وضعية مالية صعبة أو اليت " .... يقدم صندوق اجلماعات احمللية املشترك  -1
 استثماريقدم للواليات والبلديات إعانات مالية لتحقيق مشاريع جتهيز أو  –يتعذر عليها أن جتابه كوارث أو أحداثا طارئة 

يتضمن تنظيم صندوق اجلماعات احمللية  86/266املرسوم رقم ،  02، املادة " طبقا لتوجيهات املخطط الوطين للتنمية 
  .املشترك ، مرجع سبق ذكره

  .، املرجع نفسه  01لية واجلماعات احمللية ، أنظر املادة خيضع صندوق اجلماعات احمللية املشترك لوصاية وزارة الداخ -2
  .124، املرجع السابق ، ص أنظر ، حممد عبدو بودربالة -3
  . 105ص  ،املرجع السابق، ..."مكانة املالية احمللية يف إصالحات"، نظر ، الطيب ماتلوأ -4
  .جع سبق ذكره ، مرالوالية، املتضمن قانون 90/09من القانون  59أنظر ، املادة  -5
إن التبعية املالية للجماعات احمللية إزاء مساعدات "  1998جاء يف رأي الس الوطين االجتماعي واالقتصادي سنة  -6

  .   35، املرجع السابق، ص "الدولة قد تقلص من جهود املنتخبني احملليني ومشاركتهم يف املبادرات املولدة للثروة 
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  :، على البلدياتمة املاليةللخروج من هذه األز       
  .همة جديدة للبلديات بالنفقات الضرورية أن تقوم بترشيد نفقاا وإرفاق كل م:  أوال      
أن ختلق قدرة إنتاجية خاصة ا ، قادرة على إعطاء موارد دائمة ومهمة تتحكم :  ثانيا      

  :ولن يتم ذلك إال من خالل . فيها مباشرة 
التفكري يف وضع األسس الالزمة إلنشاء سياسة : دين، من جهة أوىلالعمل على صعي    

سيعطي مرونة أكثر  االجتاهأن هذا  ،من دون شك. املتوسطعلى املدى  1ضريبية ال مركزية 
  .املكلفني بالضريبة  اجتاهللميزانية البلدية وسيجعل املنتخبون يتمتعون بروح املسؤولية 

 س الشعبية البلدية أن تويل عناية أكرب ملواردها غري الضريبيةوعلى صعيد آخر، على اال      
 االقتصاديةمن خالل إعادة تثمني التراث املايل للبلديات لكي يتماشى مع الظروف  وذلك

  .سياسة صارمة لتحصيل مداخيل ممتلكاا  وانتهاجاليت تشهدها الدولة  واالجتماعية
يف الوقت  جمال االستثمارلس الشعبية البلدية يف ألفضل أن ال ختوض اا، من اأخريا       
عن طريق تطوير وسائل  للمتعاملني،وتوجه إنفاقها إىل خلق البيئة االقتصادية املناسبة  الراهن،

  . املياه وغريها الطرق،االتصال، شبكات 
؟ إذا كان الس الشعيب البلدي يعاين نقصا يف الوسائل املالية، فماذا عن تلك البشرية   

  .السيما وأن هذه األخرية تتأثر مباشرة  بضعف امليزانية
  
  
  
  
  
  
بإنشاء نظام جبائي جديد للجباية احمللية " ...  اقتراحا 2004لقد تضمن الباب الثاين من برنامج احلكومة لسنة  -1

اجلباية احمللية  ، يف هذا اإلطار فإن احلكومة ستسهر خصوصا على أن يرخص التشريع للجماعات احمللية بترسيخ.....
  6جملة الفكر الربملاين ، إصدارات جملس األمة ، اجلزائر ، العدد  ،، نص برنامج احلكومة" وحتصيلها على حنو أفضل 

  .36، ص2004جويلية 
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   .عدم كفاءة املوارد البشرية:  ب   

  

  .1وارد البشرية الكفأةسياسة ال مركزية مستقرة وثابتة دون توافر امل اعتمادال ميكن         

بتضخم  اتسمتتعاين البلدية اجلزائرية من أزمة حادة يف املوارد البشرية  احلقيقة،يف           
  .2كمي ونقص نوعي 

   .التضخم الكمي -والأ        
  . االستقاللترجع بوادر هذا التضخم الكمي إىل الظروف اليت عاشتها البلديات غداة         

وخاصة "  ،ألخريةؤسسات اإلدارية فوجدت هذه اغادر الفرنسيون امل ،اجلزائر لاستقالمبجرد 
  .  3" البلديات نفسها يف حالة عجز بشري شبه كامل 

لسد الفراغ الناتج ، اضطرت السلطة املركزية إىل انتهاج سياسة توظيف مجاعي واسع،         
هذه األخرية حىت من ضمان رقابة دون مراعاة الكفاءة املطلوبة ، وأكثر من ذلك مل تتمكن 

عدد  مما أدى إىل تضخم .الوحدة احمللية ا رئيس انفردإلجراءات التعيني والعزل اليت  صارمة
  .املوظفني 

ب مئوية انعكس هذا التضخم الكمي بشكل خطري على ميزانية البلديات اليت حتملت نس      
وختفيض مرتبات املوظفني العموميني  غم إدماج بعض البلدياتور. عالية يف نفقات التوظيف

نفقات التوظيف بقيت يف ارتفاع مضطرد إىل غاية اليوم وكثريا ما  ، فإن1963ّسنة %30بنسبة 
  . 4من موارد البلديات %60 جتاوزت

  لقد حاولت السلطة املركزية وضع حد هلذا التضخم الكمي بالتحكم أكثر يف سياسة     
  
 

  .122لة ، املرجع السابق ، ص ، حممد عبدو بودرباأنظر -1
2-" Les problèmes de gestion que rencontre la commune sont dus essentiellement 

au manque de personnel et à la faiblesse de qualification de la majorité des agents 
en place",Seriak(L), " Décentralisation et animation ... ", op . cit , p 29.                      

  . 181ص ،املرجع السابق ،...."أسس اإلدارة احمللية :" مسعود شيهوب  -3 
  .02، أنظر امللحق رقم  % 67 ،2005لسنة  لبلدية عنابة بلغت نفقات املستخدمني يف امليزانية األولية -4
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    : التوظيف وذلك من خالل          
  .يتم التوظيف عن طريق مسابقات تنظمها السلطة املركزية *                             
                             *حني شروط حددها املشرع جيب أن تتوفر يف املترش.  

                   يتم حتديد عدد املناصب الشاغرة بناءا على خمطط التوظيف اخلاص *                            
  .احتياجاا وقدراا االعتبارني عببكل بلدية والذي يأخذ 

اإلشكال احلقيقي يكمن  ، ألنّلل من هذا التضخم فعالكل هذه اإلجراءات مل تق أنّ إالّ        
ىل ميزانية فبالرجوع إ .الواقعية واحتياجاايف التناقض املوجود بني إمكانيات البلدية املالية 

حيث ختصص أكثر ، ة لتسيري مواردها البشريةألخرية تتكبد نفقات معتربالبلديات جند أن هذه ا
بينما بالنظر إىل  .من نصف ميزانيتها لنفقات املستخدمني وهو ما يدل على التضخم الكمي

النمو  حيث أدى ؛البلديات تعاين نقصا يف املوارد البشرية نالحظ بأنّ ،الفعلية احتياجاا
م حتما توفري املوارد البشرية الكافية لتلبية إىل زيادة طلبات املواطنني وهو ما يستلزالدميغرايف 

سياسة  نّأ غري ). اخل...، احلفاظ على النظام العام الوثائق استخراجمن تنظيف ، ( طلبام
، حيث يتم حتديد املناصب الشاغرة بناءا على القدرات املالية زائر ال تراعي ذلكالتوظيف يف اجل

   .االعتبار الفعلية بعني احتياجااللبلدية دون أخذ 
 ،االستقاللإذن، التضخم الكمي املسجل وإن كان حقيقي يف السنوات األوىل من    

ا وزيادة النمو السكاين أصبح افتراضي ال يعكس واقع البلديات فإنه بتطور الدولة ومؤسسا
  .اجلزائرية 
  و التوظيف املؤقت أدت هذه الوضعية إىل جلوء االس الشعبية البلدية إىل حل ترقيعي ه        
  التوظيف يف اإلدارات العمومية مبا فيها البلديات يتم بناءا على إجراءات  أنّ ،األصل إنّ        

وبناءا على 1ة غري حمددة وشروط حددها قانون الوظيفة العامة وأمهها، أنّ التوظيف يكون ملد 
  
املتضمن القانون األساسي العام للعامل ، ج  ،1978أوت  5املؤرخ يف ،  78/12من القانون  50/1أنظر، املادة  - 1

، املتضمن القانون االساسي  2006جويلية  15، املؤرخ يف 06/03من األمر  4/1و كذلك املادة  32، عددرج ج
  .46العام للوظيفة العمومية ، ج ر ج ج، عدد 
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  .  1مسابقة 
  . 2مستخدمني مؤقتني وملدة حمددة أجاز املشرع توظيف  ،على هذه القاعدة كاستثناء        
حالة احلاجة املاسة  اإلجراءات يف تعجيلهو  ،االستثناءاهلدف من هذا  إنّ        

جوء هلذه الطريقة يف التوظيف لضمان سري ه ولضرورة املصلحة العامة يتم اللّفإن  ؛للمستخدمني
وانني والتنظيمات املعمول الق حني تنظيم مسابقة التوظيف حسب ما تتطلبهرافق العمومية إىل امل
 04د املشرع تطبيقه يف حدود أصناف املوظفني من فقد قي استثناءهذا اإلجراء هو  مبا أنّو. ا
   .فقط   3 07ىلإ

استغلت البلديات هذا االستثناء لتوفري ما حتتاج إليه من حراس، عمال نظافة، سائقني،        
واء تعلق األمر بعدد املناصب الشاغرة أو شروط دون أن ختضع لرقابة السلطة الوصية، س

  بتوظيف خرجي اجلامعات من 5وهو ذات السبب الذي جعلها خترق االستثناء . 4التوظيف 
  
املتضمن القانون األساسي النموذجي ،  1985مارس  23املؤرخ يف ،  59/ 85من املرسوم رقم  34انظر ، املادة  -1

املتضمن القانون ، 06/03مر من األ 8و كذلك املادة 13ج رج ج ، عدد. ية لعمال املؤسسات واإلدارات العموم
  . السابقاملرجع االساسي العام للوظيفة العمومية، 

املتضمن القانون األساسي النموذجي لعمال املؤسسات واإلدارات  ،78/12من القانون  50/2، املادة أنظر -2
  .املرجع السابق  العمومية،

3     " A ce titre, il y lieu de rappeler que les agents vacataires ne peuvent être 
recrutés que parmi les agents ayants un niveau de qualification correspondant aux                                        

activités de service se situant dans les catégories 4 à 7"                                             
  .03ملحق رقم ، 480/98حتت رقم ، 1998نوفمرب07املؤرخة يف  ،العام للوظيفة العامة ملدير امراسلة 

4-  " compte tenu de ces dispositions , je vous indique que le recrutement par les     
    communes des agents par contrat à durée déterminée n’est pas soumis à l’accord 
conjoint du Ministère Délégué au Budget et de la direction Générale de la Fonction 
Publique " . 

  .04، ملحق رقم 234/93حتت رقم  1993مارس  22يف  املؤرخة ،مراسلة املدير العام للوظيفة العامة
5-           " Or, malgré l’existence de ce cadre réglementaire qui ne prête à aucune    

équivoque, certains agents des niveaux de qualification correspondant à des 
activités de maîtrise ou d’encadrement , ont été recrutés à titre de vacataires . A titre 
d’exemple , des ingénieurs , médecins généralistes , ont été recrutés en qualité de 
vacataires , ce qui constitue une grave transgression des dispositions réglementaires 
                                            en la matière"                                                                    

  .03ملحق رقم    
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حتت غطاء منظفات  ،) اخل...، بياطرة، أطباء رجال قانون، مهندسني( خمتلف التخصصات 
 جتد البلديات أمام ضعف مواردها املالية، غري هذا احلل لسد احتياجاا مل.عمال أشغال يدويةو

  .1من هذه التخصصات ورفع مستوى التأطري لديها 
        

  . التأطري نقص -ثانيا    
، حيث ال تتعدى 2أكثر ما تعانيه البلديات اجلزائرية هو نقص املوظفني املؤهلني  نّإ        

            .3 %0.5أما التأطري التقين فال يصل حدود%2نسبة التأطري العام على مستوى البلديات 
ه اين قانوين كرساألول موضوعي فرضه الواقع والث: يرجع السبب يف هذه األزمة إىل عاملني و

  .املشرع
لقد دفعت حالة البطالة املنتشرة إىل توظيف املواطنني : من الناحية املوضوعية -1

انتشار األمية  خاصة وأنّ. العاطلني دون مراعاة املستوى املطلوب للحصول على املنصب
وبغض النظر عن هذا أو ذاك ، فإن املؤسسات ذات الطبيعة . ال يسمح بتوفري الكفاءات

  .4قتصادية استحوذت على اإلطارات املوجودة ملا توفره من امتيازات اال
 املشرع مل حيدد شروط صارمة للتوظيف بل العكس من ذلك : من الناحية القانونية -2
          

بقواعد ملزمة  06/03لوضع حد للتوظيف العشوائي للمؤقتني دون احترام التنظيمات املعمول ا، جاء األمر  -1
   :التايلحتدد شروط اللجوء إىل نظام التعاقد على النحو وواضحة 

  .الصيانة أو اخلدمات ختضع لنظام التعاقد وبصفة أصلية أصبحت مناصب الشغل اليت تتضمن نشاطات احلفظ،: أوال 
  :ميكن توظيف أعوان متعاقدين يف مناصب شغل خمصصة للموظفني يف حالتني -1وكاستثناء : ثانيا 

  .  يف انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد -                        
  .لتعويض الشغور املؤقت ملنصب شغل-                        

         ن ـمواد مـر الـأنظ. ميكن توظيف أعوان مؤقتني يف إطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا -2                  
 . ملتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية ، املرجع السابق، ا 06/03من األمر  25إىل  19

، حيث أن بعض املصاحل احلساسة مثل احلالة ... إن نسبة التأطري على مستوى اجلماعات احمللية تكاد ال تذكر "  -2
  .98ص  ،جع السابق، مصطفى دريوش ، املر" املدنية وغريها تسري بواسطة تشغيل الشباب هذا غري معقول وغري مقبول 

  وكذلك  95ص  ،املرجع نفسه ،أنظر ، مصطفى دريوش  -3
Cf. Moussa(Z): "Les finances locales : ..., " , op .cit , p 49 .                                  

  . 183، املرجع السابق ، ص ..."أسس اإلدارة احمللية : " وب أنظر، مسعود شيه -4
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   وظل الوضع كذلك إىل بدايـة  .1اة للوضعية السـالف عرضهافقد خفض منها مراع
  . 2التسعينات أين أعاد املشرع صياغة شروط معقولة ومتماشية مع املنصب املراد شغله 

داء اإلدارة العمومية وباخلصوص اإلدارة كا منها هلذا الوضع املهدد حلسن أتدار         
، عدم تسريح يضمن من جهة ،كحل وسط 4ء للتكوين جو، قامت السلطة املركزية بالل3ّالبلدية

  .الكفاءات املطلوبة بتأهيل هؤالء ،وتوفري من جهة أخرى .املوظفني غري املؤهلني
جتسد هذا التكوين يف شكل تربصات وملتقيات ذات طبيعة وطنية أو جهوية ال تتجاوز         

، عدم إستمراريته وعدم مشوليته ينه، ونظرا لعرضية هذا التكوغري أن. يوما )15(اخلمسة عشر 
  .فإنه مل حيقق النتائج املرجوة منه 

 هذا، وبالرغم من مسامهة املعاهد واجلامعات يف تكوين دفعات كثرية من حاملي        
يشكل ضعف  إذ ؛ما نقصا يف التأطريالبلدية تعاين دائ فإنّ ،الشهادات يف خمتلف االختصاصات

كما أن قانون الوظيف . توظيف املؤهلني لعدم توفر املناصب الشاغرة ميزانية البلدية حاجزا أمام
كما هو احلال يف القطاع  ،العمومي ال يسمح بتوفري احلوافز املادية اليت تغري املترشحني

  . االقتصادي، الذي يبقى املستحوذ دون منافس على عروض العمل ذات الكفاءة العالية
البلديات يتطلب سياسة واسعة ودائمة تبدأ بتوظيف الكفاءات ، إنّ تأطري يف احلقيقة          

 واملوارد البشرية املؤهلة من خرجيي اجلامعات وتستمر بعمليات التكوين ملسايرة األوضاع
  .املتطورة وتنتهي بتحسني وضعية الوظيف احمللي خاصة احلوافز املادية منها 

   
  

ىل وظائف الصنف األول اليت ل الدخول إه من أجنفإ،  1962جويلية  19املؤرخ يف  62/503حسب املرسوم  -1
رط فيها شهادة ليسانس ، يكفي حصول املترشح هلا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادهلا من الشهادات ، أنظر  يشت

  .183، املرجع السابق، ص..."أسس اإلدارة احمللية " مسعود شيهوب، 
املتضمن القانون األساسي اخلاص املطبق على  ،05/12/1989ملؤرخ يف ا 89/224رقم  املرسوم التنفيذي أنظر، -2

وكذلك  51ج ر ج ج ، عددواملتمم، العمال املنتمني إىل األسالك املشتركة للمؤسسات واإلدارات العمومية املعدل 
رفعا  ن، اللذااتعمال املنتمني إىل قطاع البلدي، املتضمن القانون األساسي اخلاص بال 91/26املرسوم التنفيذي رقم 

  . ، املرجع السابقشروط االلتحاق مبختلف املناصب سواء املتعلقة باإلدارة العامة أو اإلدارة التقنية
كحفظ  التقنيني،ؤهلني خاصة ها بسبب نقص املوظفني املهناك مجلة من الصالحيات اليت ال ميكن للبلديات أن متارس -3

  .التعمريوالتهيئة  البيئة،محاية  العمومية،الصحة 
  . 185، املرجع السابق ، ص ...." أسس اإلدارة احمللية :" ، مسعود شيهوبأنظر -4
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على 1 2004د برنامج رئيس احلكومة السيد أمحد أوحيي لسنة أكّ ،يف هذا السياق        
عات احمللية وجتديد اماملتوسطة لإلدارات املركزية واجلحتسني مستوى اإلطارات " ضرورة 

مراجعة القانون األساسي العام للوظيف  - )كما أشار إىل ( ا يف ذلك البلديات معارفهم مب
دف تثمني تأهيل املوظفني  االجتماعيالعمومي اجلاري واستكماله بالتشاور مع الشريك 

  ". االجتماعيةوظروفهم 
أكرب للمجالس الشعبية البلدية   استقالليةمينح املشرع  نّجيب أ ،وأهم من هذا وذاك      

وهو الشيء  .البشري وتسيريه مبا خيدم سياستهاطاقمها  واختيارللتحكم يف عملية التوظيف 
الذي يبدو بأنّ برنامج احلكومة قد جتاهله؛ إذ مل يشر بتاتا الستقاللية اموعات احمللية، بل 

  .   بادرة مركزية من جهة واحدةيتحدث دائما على خطة مركزية وم
  

سائل الضرورية ملمارسة االس الشعبية البلدية تفتقر للو يتضح بأنّ ،مما سبق بيانه        
  القرار ؟ اختاذفماذا عن حريتها يف . صالحياا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  . 35املرجع السابق ، ص  -1
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   .استحواذ على سلطة القرار: الوصاية اإلدارية: الثاين  الفرع  

 
 

فكانت .   2 التقليدي الفرنسي يف الوصاية اإلدارية 1أخذ املشرع اجلزائري بالنموذج         
فأصبحت أداة  ،وفضال عن ذلك، حولت باملمارسة عن جوهرها. )ا (  شديدةهذه األخرية 

  ). ب(الس الشعبية البلدية هليمنة السلطة املركزية على ا
         
  .صور الوصاية اإلدارية املمارسة على الس الشعيب البلدي: ا      
دف الوصاية اإلدارية إىل ضمان وحدة النظام القانوين يف الدولة واحلفاظ على قدر   

  ستقـالل هذهدون املساس با ،معني من االنسجام بني السلطة املركزية واهليئات احمللية املنتخبة
  .األخرية

  
وقد نشأت هذه  .واليوغوساليفاإلجنليزي  ،النموذج الفرنسي :مناذج رئيسية للرقابة اإلدارية وهي :ثالثهناك  -1

حيث مينح النموذج اإلجنليزي إستقالل واسع . النماذج نتيجة اإلختالف اجلاري حول نطاق هذه الرقابة وكيفية ممارستها 
أما النموذج اليوغوساليف . ء احلكومة اليت ال تقوم إال بإشراف خفيف على أعمال اموعات احمللية للمجموعات احمللية إزا

...) . فدرالية مجهورية، حمافظة، بلدية،( مة وهدفه التنسيق بني خمتلف هيئات الدولة يمارس رقابة املشروعية دون املالءف
حيث إتسم األسلوب التقليدي  .احلديثلقدمي إىل األسلوب الذي عرف تطورا من األسلوب ا النموذج الفرنسيوأخريا 

لقد . بشدة الرقابة املمارسة من السلطة املركزية على اموعات احمللية واليت مشلت الرقابة على األعضاء ، اهليئة وأعماهلا 
هر من مظاهر السلطة من حمتواه وأصبح مفهوم الوصاية يبدو وكأنه جمرد مظ االستقالل ،أفرغت هذه الصور من الرقابة

  . الرئاسية 
ملزيد من املعلومات . اإلجتاه اجلديد يف الرقابة والذي ألغى الرقابة اإلدارية وعوضها بأخرى قضائية  1982تضمن قانون 

  . 206-197، املرجع السابق ، ص ص ..." أسس اإلدارة احمللية : " أنظر، مسعود شيهوب 
اية اإلدارية عبارة الرقابة اإلدارية، ألن هذه األخرية تتماشى أكثر مع فكرة غالبا ما يستعمل الفقهاء عوض الوص -2

  .اليت تدل على اخلضوع والتعبيئة " الوصاية " الالمركزية اإلدارية القائمة على إستقالل اموعات احمللية ، عكس عبارة 
وكذلك الدستور احلايل  1946ستور ختلى القانون الفرنسي صاحب مصطلح الوصاية اإلدارية على هذه األخرية يف د

سنستعمل لفظ           لكن جتدر اإلشارة إىل أننا. 1982س مار 2، كما أكد إجتاهه هذا مبناسبة قانون  1958دستور 
يف هذا البحث لسببني ، األول أن الرقابة اإلدارية مصطلح عام يشمل أيضا السلطة " الوصاية اإلدارية أو الرقابة الوصائية " 
  .هو األكثر داللة على الرقابة اخلانقة املتبعة يف اجلزائر " وصاية إدارية " والثاين أن مصطلح. ئاسية الر
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   4وبعدية 3، مشروطة  2بكوا رقابة مشروعية  1هلذا تتميز الرقابة اإلدارية عن السلطة الرئاسية 
نظمة للوصاية املشرع غالبا ما جتاهل هذه املبادئ يف النصوص القانونية امل غري أنّ  

  . 5اإلدارية لدرجة أا تكاد ختتلط بتلك الرئاسية 
ميارس الوايل ممثل السلطة املركزية على املستوى احمللي الرقابة الوصائية على االس   

وعلى ) ثانيا(، على أعمال الس )أوال(على أعضاء الس : ثالثة الشعبية البلدية يف جوانبها ال
  ) .اثالث(الس كهيئة 

    
  : الرقابة على أعضاء الس الشعيب البلدي - أوال

  ).إقصاء(االستقالة احلكمية، التوقيف والعزل : تأخذ الرقابة على املنتخبني ثالث أشكال  
    

املتضمن قانون  90/08من القانون  31حسب املادة  ):اإلقالة ( االستقالة احلكمية  -1
  ه كمنتخب ـريد عضو الس الشعيب البلدي من صفت، فإن االستقالة احلكمية هي جت 6البلدية

  
  
هي الرقابة املمارسة يف النظام املركزي وتقوم على جمموعة من السلطات اليت يتمتع ا الرئيس يف مواجهة مرؤوسيه ،  -1

  . 72-66فتجعل هؤالء يرتبطون به برابطة التبعية واخلضوع، أنظر ، عمار بوضياف، املرجع السابق ، ص ص 
 تنظر الوصاية اإلدارية مدى مشروعية القرارات املتخذة من اهليئة املوصى عليها أي مدى إحترامها للقوانني السارية يف -2

  .ت خرقا وجاز إثارة ذلك أمام القضاء عد مة القرارات املتخذة وإالّالدولة وال تتطرق أبدا ملدى مالء
Cf.Moussa(Z):" Evaluation de la décentralisation Territoriales en                       
Algérie ( 1967-1988 ). in Revue Africaine De Droit International Comparé, N°4 
,1992, p 399.                                                                                                   

أي أن الوصاية اإلدارية ال متارس إال بناءا على نص صريح حيدد نطاقها وكيفية ممارستها، لكي ال تشكل خطرا على  -3 
  .إستقالل اموعات احمللية 

السلطة الوصية ال ميكنها ممارسة الرقابة إال بعد صدور القرار من اجلهة املوصى عليها وليس قبل ذلك ، وهي ال متلك  -4
وال حيق هلا التدخل لتعديله أو توجيه اجلهة املوصى عليها ، ألن . لى هذا القرار أو إلغائه مجلة وتفصيال إال التصديق ع

  .العالقة هي بني مراقب ومراقَب وليس رئيس ومرؤوسه 
Cf. Moussa (Z)," Evaluation de la décentralisation  ...", op . cit , p399.                       
   Idem, pp398 -399                                                                                                    -5                 

  .مرجع سبق ذكره  - 6
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 2أو إعترائه حالة من حاالت التنايف 1عدم قابليته لالنتخاب: لسببني يظهران بعد انتخابه ومها
لس وعدم التأثري على قراراته وهو أمر معقول ألنه يضمن نزاهة ا.    

يف هذه احلالة يتعني على الوايل إصدار قرار يقضي بإقالة العضو من الس الشعيب 
  .البلدي

الذي يسقط العضوية متاما عن - ه رغم خطورة هذا اإلجراء ، أنما جتدر اإلشارة إليه  
ت اإلجراء على إعالن الوايل دون املرور على من قانون البلدية قصر 31فإن املادة  - املنتتخب

إشترط املشرع  -وهو إجراء أقل خطورة- لتوقيفيف حني أنه، يف حالة ا.الس الشعيب البلدي 
  . رأي الس الشعيب البلدي 

وكذلك  لتوقيفاإذن، كان أوىل باملشرع احملافظة على نفس اإلجراءات املتبعة يف حالة 
سبب لكي يعلم كل أعضاء الس   3عضو من الس الشعيب الوالئي الة إقتلك املتبعة يف حالة 

  .التجريد ويتداولون بشأنه ، مث يرفعون مداولتهم إىل الوايل ليعلن عن إقالة العضو 
جتميد مؤقت لعضوية  4 90/08من قانون البلدية  32وهو حسب املادة :  التوقيف -2  

ع السبب يف ذلك إىل املتابعة اجلزائية اليت يتعرض هلا ويرج. املنتخب يف الس الشعيب البلدي
  .العضو 

، كأن يودع "أن حتول دون ممارسة العضو ملهامه" أحلق املشرع وصفا حمددا للمتابعة وهو 
ه ال ومبفهوم املخالفة، أنه إذا تعرض العضو ملتابعة ال حتول دون قيامه مبهامه فإن ،احلبس املؤقت

  .يوقف 
  
ة حاالت لعدم القابلية لإلنتخاب ، حينما على عد 97/07 لالنتخاب األمرمن القانون العضوي  98 نصت املادة -1

  .إستبعدت من قوائم الترشيح بعض املوظفني وذوي املراكز املؤثرة حفاظا على نزاهة العملية اإلنتخابية 
يستقيلوا من مناصبهم الوظيفية أو أن  تظهر هذه احلاالت بعد إعالن النتائج ، حيث جيب على اخلاضعني هلا إما أن -2

قانون :" يتخلوا عن عضويتهم يف الس املنتخب حسبما حتدده القوانني األساسية اخلاصة م ، أنظر حممد الصغري بعلي 
  . 99و ص -98، ص  2004، دار العلوم ، عنابة ، " اإلدارة احمللية اجلزائرية 

  .، املتضمن قانون الوالية، مرجع سبق ذكره  90/09من القانون رقم  40أنظر ، املادة  -3
  .مرجع سبق ذكره  -4
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أي حىت لو توبع العضو وحال ذلك دون " ميكن " املشرع لفظ  استعمل، إضافة لذلك   
القيام مبهامه فإن إيقافه جوازي وليس إلزامي وترجع فيه السلطة التقديرية للمجلس الشعيب 

  .البلدي 
دة شروط لكي ال احل املنتخب ، حيث قيد املشرع التوقيف بعصحيح أن هذا اإلجتاه لص  

يكون مطية لتعطيل املنتخب وعرقلته عن أداء مهامه يف الس، لكن ذلك على حساب 
،  فإذا ما ثبتت املتابعة "ميكن " هلذا كان من األفضل لو ألغى املشرع لفظ . مصداقية الس 

لشعيب البلدي يتعني على هذا األخري توقيف العضو اجلزائية وثبت مانع حضور أشغال الس ا
  .كإجراء احترازي هدفه احملافظة على مصداقية الس 

بإعتباره اجلهة  –فالوايل هو الذي يصدر قرار التوقيف  1 32من املادة  02حسب الفقرة   
لكنه مقيد . بعد إستطالع رأي الس الشعيب البلدي الذي ال يلزمه يف شيئ  –الوصية 

بتسبيب قراره ، وهو ما يشكل ضمان قانوين يسمح للجهة اإلدارية أو القضائية املختصة أو 
  .أعضاء الس من معرفة أسباب إصدار الوايل لقرار التوقيف 

إىل غاية صدور قرار ائي من اجلهة القضائية ) عضو الس ( يستمر توقيف املنتخب   
بقوة القانون ودون حاجة إلثبات ذلك مبداولة  ةضويعالله  أعيدتاملختصة ، فإن ثبتت براءته 

  .من الس الشعيب البلدي او مبوجب قرار من الوايل 
اإلقصاء هو إسقاط كلي وائي  2من قانون البلدية  33حسب املادة :  اإلقصاء -3  

تت ثب فإنّ. لعضوية املنتخب يف الس الشعيب البلدي، وهي املرحلة الثانية بعد توقيف العضو
هذا  غري املعقول أن حيتفظ  إدانة العضو من قبل اجلهة القضائية املختصة مبوجب حكم ائي،فمن

  .األخري بعضويته
  .يعلن الس الشعيب البلدي إقصاء العضو ويثبت فيما بعد مبوجب قرار من الوايل   
    

  .الرقابة على أعمال الس الشعيب البلدي  -ثانيا
  .أو احللول  )اإللغاء(البطالن التصديق ، : أشكالتأخذ هذه الرقابة ثالثة 

  
  

  .مرجع سبق ذكرهاملتضمن قانون البلدية،  ،90/08من القانون  -1
  .املرجع نفسه -2
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  : البطالنالتصديق و-1  
يوما من  15كقاعدة عامة تنفذ مداوالت الس الشعيب البلدي بقوة القانون بعد مرور   

  .1إيداعها لدى الوالية 
  .املداوالتبشأن مدى مشروعية هذه  2هذه املدة يصدر الوايل رأيه أو قراره خالل   

إىل  42كإستثناء على قاعدة النفاذ املباشر للمداوالت أدرج املشرع حاالت تضمنتها املواد من 
  .عمليةأفقدت هذه األخرية النفاذ املباشر كل قيمة  .من قانون البلدية 45

ة ألنه شرط السلطات الرقابية املمنوحة للوصاييعد التصديق أهم :التصديق  1-1  
على بعض املداوالت اليت  اسبقالوايل بالتصديق م ، حيث ألزم املشرعأساسي لنفاذ املداولة

وهي املداوالت اليت يتناول موضوعها . على سبيل احلصر 3من قانون البلدية  42 ذكرا املادة
  .حداث مصاحل ومؤسسات عمومية بلديةامليزانيات واحلسابات واملداوالت املتعلقة بإ

ه من ألن. اجلهة الوصية على سلطة القرارالتصديق تقنية يمن ا  ، يتضح بأنّإذن  
هي من أهم صالحيات الس الشعيب البلدي اليت متكّنه من تنفيذ ة ، املداوالت املستثناناحية

تاركا كامل احلرية . اقهاسياسته ، ومن ناحية أخرى، هي رقابة سابقة مل حيدد املشرع نط
  .للوايل للمصادقة على مداوالت الس أو رفضها

عندما يصدر الوايل قراره املتضمن املصادقة على املداولة  : إنّ التصديق نوعان ، صريح   
 يوما من تاريخ 30يف حالة سكوت الوايل وعدم إعتراضه على تنفيذ املداولة خالل : وضمين 

  .فرق نظري فقط  وهو  4إيداعها الوالية 
البطالن هو التقنية الوحيدة اليت تراقب  ،على خالف التصديق واحللول :البطالن 1-2  

  .وينقسم إىل نوعني بطالن مطلق وبطالن نسيب . مدى مشروعية أعمال الس
  
  .السابقاملرجع  املتضمن قانون البلدية، ،90/08من القانون رقم  41املادة  أنظر ، -1
بشيئ من الغموض ، ألن هذه  41يكون قد أحاط املادة " رأي أو قرار " للفظ  باستعمالهأن املشرع  ،ارةجتدر اإلش -2

قراره ؟خاصة وأنّ هاذين  العبارة تطرح تساؤل حول الفرق بني الرأي والقرار ؟ ومىت يديل الوايل برأيه ومىت يصدر
  .عيب البلدي بالوالية يوما من إيداع مداولة الس الش 15يتخذمها خالل  اإلجراءين

  .، مرجع سبق ذكره  90/08القانون  -3
  .،املرجع نفسه 43أنظر ، املادة  -4
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ينصب البطالن املطلق على املداوالت املشوبة بعيب عدم املشروعية احملددة على سبيل   
  :من قانون البلدية وهي ثالث حاالت 44احلصر يف املادة 

  .رجا عن إختصاصات الس الشعيب البلدياملداوالت اليت تتناول موضوعا خا -  
وللقوانني 9و3و2املداوالت اليت تكون خمالفة ألحكام الدستور خاصة املواد -  

  .والتنظيمات
  .ت  الشرعية للمجلس الشعيب البلدياملداوالت اليت جترى خارج االجتماعا -  
  د املشرع الوايل مبدداولة، ألنّ املداوالت يف ة معينة إلصدار قرار معلل بإلغاء اململ يقي

  .هذه احلالة باطلة بقوة القانون لكوا من النظام العام جيوز إبطاهلا يف أي وقت
حسنا فعل املشرع عندما اشترط تسبيب قرار الوايل، ألنه مبعرفة سبب البطالن يتمكن   

، ميكن خرىومن جهة أ. لوايل، هذا من جهةأعضاء الس من التوجه إىل القضاء إللغاء قرار ا
  .الوايل قرار ضي اإلداري أن ميارس رقابته علىللقا

أما البطالن النسيب فيهدف إىل احملافظة على مصداقية الس وشفافية عمله بإبعاد   
أنّ عضوا أو أكثر من  -بعد معاينة الوقائع- فإذا قدرت السلطة الوصية. أعضائه عن كل شبهة

داولة وله مصلحة شخصية يف القضية املطروحة أو كان الس الشعيب البلدي شارك يف إختاذ امل
  .،جاز هلا إلغاء مداولة الس  1وكيال عنها 

  .2على الوايل أن يصدر قراره املعلل خالل شهر من إيداع حمضر املداولة لدى الوالية   
 القضاء ( أن يطلب من اجلهة القضائية املختصة  ،أتاح املشرع ألي شخص له مصلحة  
  . 3إلغاء املداولة خالل شهر من تعليقها ) اإلداري 
جتدر اإلشارة، إىل أن دعوى اإللغاء يف هذه احلالة تعد استثناءا على القاعدة                   

  :العامة، ألنّ
  
  

  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق90/08من القانون رقم   1/ 45أنظر ، املادة  -1
  .املرجع نفسه ،  45/2أنظر ، املادة  -2
  .املرجع نفسه 45/03أنظر ، املادة  -3
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حيث يؤسس رافع الدعوى طلبه . خيص اإللغاء املداوالت القابلة لإلبطال فقط: 1-2-1  
أعضاء من الس "وهو مشاركة  1من قانون البلدية صراحة 45على سبب واحد حددته املادة 

  . يف اختاذ املداولة" كانوا وكالء عنهاالشعيب البلدي هلم مصلحة يف القضية املطروحة أو 
أما باقي املداوالت فإا ختضع للقاعدة العامة يف رفع دعاوى اإللغاء أي على الطاعن أن   

  : يؤسس دعواه على عدم مشروعية قرار تنفيذ املداولة مثريا أحد العيوب التالية
 استعمال عيب عدم االختصاص، عيب خمالفة الشكل واإلجراءات، عيب التعسف يف  

  . السلطة، أو عيب خمالفة القانون بصفة عامة
  .2جيوز رفع الدعوى من أي شخص: 1-2-2  
إذ . أخذ قانون البلدية باملدلول الواسع للمصلحة، ومل يشترط الصفة يف رافع الدعوى  

ميكن ألي شخص حضر املداولة أو أطلع عليها وانتبه إىل وجود عيب البطالن النسيب أن يرفع 
يف رافع دعوى اإللغاء أن تكون له مصلحة قانونية  3لغاء، بينما يشترط القضاء اإلداريدعوى إ

     .شخصي قد اعتدي عليه عند تنفيذ هذه املداولةو مباشرة يف رفع الدعوى وله صفة؛ أي حق 
إن اهلدف من وراء عدم اشتراط الصفة و املصلحة املباشرة هو منح املواطنني إمكانية 

  .طنة ومراقبة منتخبيهم بشكل عملي ومباشرممارسة حق املوا
  ميعاد رفع الدعوى هو شهر من تاريخ تعليق املداولة بينما ميعاد رفع دعوى: 1-2-3  

  
  .مرجع سبق ذكره -1
من قانون الوالية فتحت اإلمكانيات لطلب إلغاء املداولة لكل ناخب أو  53/3على خالف قانون البلدية، فإن املادة -2

ويرجع السبب يف ذلك إىل أن البطالن النسيب يف قانون الوالية يطلب من جهة إدارية هي الوزارة .  كل دافع ضريبة
هلذا ) . القضاء اإلداري ( يف حني البطالن النسيب يف قانون البلدية يطلب من جهة قضائية ) . وزارة الداخلية ( الوصية 

من قانون اإلجراءات  459فحسب املادة . عامة للمتقاضي إشترط املشرع شرط املصلحة ألن ذلك يتماشى مع املبادئ ال
األمر ، أنظر، من املدنية ال جيوز ألحد أن يرفع دعوى قضائية ما مل يثبت الصفة ، أهلية التقاضي واملصلحة يف رفع الدعوى

  . 47دج، عد.ج.ر.ج ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية، املعدل واملتمم،1966جوان  08، املؤرخ يف 66-154
، املرجع السابق،ص ص  ..."املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية :" أنظر ملزيد من املعلومات ، مسعود شيهوب  -3

264-282.  
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هو أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار املطعون فيه أو  1اإللغاء يف القضاء اإلداري  
  .   2نشره

اجللسات  ه ال يستعمل عمليا، ألنّأن ، إالّرغم أمهية هذا االستثناء من الناحية الدميقراطية
املغلقة ونقص إعالم املواطنني سببان رئيسيان لعدم إطالع املواطنني على مداوالت الس ومنه 

  . 3عدم اللّجوء إىل القضاء 
أن يطعن أمام القضاء  -عن طريق رئيسه -أجاز املشرع أيضا، للمجلس الشعيب البلدي  

ر عن الوايل موضوعه إبطال مداولة الس الشعيب البلدي بطالنا اإلداري، يف كل قرار صاد
  . 4مطلقا أو بطالنا نسبيا أو رفض املصادقة عليها 

  : حللول ا-2  
   لس الشعيب البلدي ألنه يسمح يعترب احللول أخطر أنواع الرقابة املمارسة على ا

ذا قيده املشرع جبملة من الشروط فال وهل. للسلطة املركزية بتسيري الشؤون احمللية بطريقة مباشرة
  .بنص صريح يسمح للسلطة الوصية باحللول حمل السلطة املوصى عليها  إالّ - : يطبق احللول 

  .يف احلالة اليت تتقاعس فيها السلطة املوصى عليها عن أداء واجباا  إالّ -          
    .جدوى بعد إنذار للسلطة املوصى عليها دون إالّ -                

  ، حيث يتدخل الوايل إلدراج لحلول هو جمال امليزانية البلديةالغالبة ل 5إنّ الصورة     
  
  

بالنسبة للدعاوى العائد اختصاصها لس الدولة، فإن ميعاد رفع الدعوى هو شهران من تاريخ تبليغ القرار الصريح  -1
، املتضمن قانون 154-66األمر من  280ر املادة برفض التظلم أو من تاريخ حصول القرار الضمين بالرفض، أنظ

  . املرجع السابقاإلجراءات املدنية، 
  .، املرجع نفسهمكرر 169املادة  ،أنظر -2
3-                Cf. Moussa (Z):" Evaluation de la décentralisation  ...", op . cit , p409.    
  .ضمن قانون البلدية، مرجع سبق ذكره ، املت 90/08من القانون  46أنظر ، املادة  -4
هناك صورة أخرى للحلول وهي أن يستعمل يف إطار الرقابة الرئاسية املمارسة من الوايل على رئيس الس الشعيب  -5

  . املرجع نفسه، 83إىل  81يف ذلك املواد من  البلدي كممثل للدولة أنظر
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أو  2أو لضبط امليزانية غري املتوازنة  1دي نفقات إجبارية مل يصوت عليها الس الشعيب البل
  . 3إلصدار نفقات الزمة رفض الس الشعيب البلدي إصدارها 

  
  .الرقابة على الس الشعيب البلدي كهيئة  -ثالثا  
تأخذ هذه الرقابة شكال واحدا وهو احلل، الذي ينتج عنه إاء حياة الس وجتريد   

  .أعضائه من صفة العضوية ائيا
نظرا خلطورة هذه الرقابة ملساسها مببدأ الدميقراطية وتعديها على إرادة الناخبني ، فقد   

  . أحاطها املشرع بشروط واستثناءات ضمانا الستقالل اإلدارة الالمركزية
يتم حل الس مبوجب مرسوم يتخذ يف جملس الوزراء، بناءا على تقرير وزير                 

  : اليت حددها املشرع على سبيل احلصر وهي 5الس يف إحدى احلاالت إذا كان  ،4الداخلية 
عندما يصبح عدد املنتخبني أقل من نصف عدد األعضاء وبعد تطبيق أحكام " -  
  . 6"29املادة 

  .تعترب هذه احلالة منطقية ألنّ نقص عدد األعضاء خيلّ مببدأ التسيري اجلماعي  
الذي  ،إىل وزير الداخلية هتقرير يرفعتخالف فإنّ الوايل إذا ثبت املانع رغم اللّجوء إىل االس

  . حييله بدوره إىل جملس الوزراء الستصدار مرسوم احلل 
من املتصور أن تقدم هذه االستقالة من  7"حالة االستقالة اجلماعية ألعضاء الس الشعيب " -

يؤدي إىل إفراغ الس  مما. طرف كل األعضاء دون استثناء، مهما كانت انتماءام السياسية 
  .من حمتواه ويصبح كأن مل يكن وما احلل يف هذه احلالة إال مقررا هلذا الوضع 

  
  .، املتضمن قانون البلدية  ، املرجع السابق  90/08من القانون رقم 154أنظر ، املادة  -1
  . ، املرجع نفسه156و155أنظر ، املادتني  -2
  .ه ، املرجع نفس171أنظر ، املادة  -3
  .املرجع نفسه  ،35أنظر ، املادة  -4
واحلالة األخرية أضيفت يف إطار تعديل  90/08من قانون البلدية  34وهي مخسة حاالت، أربعة منها ذكرا املادة -5

  .املرجع السابقاملتعلق بالبلدية،  90/08يتمم القانون رقم  ، ،05/03هذه املادة باألمر 
  .املرجع نفسه، 34/2املادة  -6
    .، املرجع نفسه 34/3املادة  -7
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حالة وجود اختالف خطري بني أعضاء الس الشعيب البلدي حيول دون السري " -  
  . 1 "العادي هليئات البلدية 

  فمنح بذلك للسلطة . ة تأويالتاستعمل املشرع يف هذه احلالة عبارات عامة حتتمل عد
لى مستوى الس الشعيب البلدي وأنه الوصية كامل احلرية لتقدير ما تراه اختالف خطري ع

  .حيول دون السري العادي ملصاحل البلدية مما يستوجب معه حل الس
عندما يكون اإلبقاء على الس من شأنه أن يشكل مصدرا لالختالل يف التسيري " -  

  . 2"ويف اإلدارة احمللية أو ميس مبصاحل املواطن وسكينته 
امة جدا، وتعطي كامل السلطة التقديرية لس الوزراء هذه احلالة أيضا كسابقتها ع  

يف تسيري البلدية ومساسه مبصاحل املواطن  شكل الس البلدي مصدرا لالختاللليقرر مىت ي
  .3املشرع قننها هلدف حمدد  ن بأنّكما أن القراءة املعمقة هلذه احلالة تبي. وراحته
  . 4" عنها حتويل إداري للسكان حالة ضم بلديات لبعضها أو جتزئتها ينجر" -  
من الطبيعي أن يتم حل الس عند ضم البلديات أو جتزئتها، وإعادة انتخاب جملس   

ه ال يتصور أن يتم إدارة بلدية ألن ؛جديد يف حالة ضمها وجملسني أو أكثر يف حالة جتزئتها
  . مبجلسني يف آن واحد، أو أن يدير جملس واحد بلديتني معا

ملشرع أن حيمي استقاللية االس البلدية من خالل حتديده حلاالت احلل حصرا ، غري لقد أراد ا
أنه بإقراره للحالة الثالثة والرابعة يكون قد فتح اال واسعا للسلطة املركزية للجوء إىل تقنية 

  .احلل مىت ارتأت ذلك 
  
  .املرجع السابق ، املتضمن قانون البلدية،  90/08، من القانون رقم 34/4املادة  -1
  .املرجع نفسه، 34/5املادة  -2
هذه احلالة قننت ملعاجلة وضعية خاصة وتسمح حبل االس الشعبية البلدية  حسب تصرحيات وزير الداخلية، فإنّ -3

وتنظيم انتخابات حملية جزئية يف بعض بلديات الوطن اليت تعرف اضطراب يف تسيري الشؤون البلدية وهو يقصد منطقة 
    .Cf. Le Quotidien d'Oran , jeudi 13/10/2005, Nº 3286, p04                            . بائلالق
                .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق  90/08، من القانون  34/6املادة  -4 
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  لس ضرورة حفاظا على استقرار األوضاع يف البلدية إشترط املشرع يف حالة حل ا
دون أن يبني مىت يبدأ حساب هذه  )6(أشهر  إجراء إنتخابات جديدة يف مهلة أقصاها ستة

   1.املهلة
وأثناء هذه الفترة  ،تبدأ من تاريخ حل الس )6( أشهر ستة نتصور أن حساب مهلة  

  .2 التالية لتاريخ احلل )10( العشرة األياميتم تشكيل جملس مؤقت يعينه الوايل بقرار يف 
تقتصر سلطات الس املؤقت على أعمال اإلدارة العادية والقرارات التحفظية املستعجلة اليت 

  . 3تكفل احلفاظ على أمالك البلدية 
ومتتد  4تنتهي مهام الس املؤقت بقوة القانون مبجرد تنصيب الس البلدي اجلديد   

  . 5لمجالس الشعبية البلدية العضوية يف هذا األخري إىل غاية تاريخ التجديد العام ل
املشرع اجلزائري كان وفيا يف تقليده للنموذج الفرنسي التقليدي  بأنّ ،يتضح مما سبق  

الواقع  غري أنّ. للوصاية اإلدارية، اليت اتسمت بصرامة وشدة دد إستقالل االس املنتخبة
  .العملي يظهر ممارسة تفوق حدود النص القانوين 

   .املمارسة على الس الشعيب البلدي واقع الرقابة: ب   
إنّ مشكلة الرقابة املفروضة على االس الشعبية البلدية ال تتعلق فقط جبانبها التطبيقي    

وإمنا أيضا بأساسها النظري الذي كان ركيزة انطلقت منها  -الذي اتسم بتحويلها عن معناها-
  .ية السلطة املركزية لتهيمن على االس الشعبية البلد

  .ركيزة هليمنة السلطة الوصية: األساس النظري - أوال  
تعد الوصاية اإلدارية استثناءا على استقالل االس الشعبية البلدية ودف إىل احلفاظ   

  .شرع اجلزائري يتبىن هذه التقنيةوهو ذات اهلدف الذي جعل امل. على وحدة الدولة 
   ،على حدود الالمركزية وعلى أمهية الرقابة 1967بقوة يف ميثاق البلدية  أكّد املشرع  
    

  .، املتضمن قانون البلدية، املرجع السابق  90/08من القانون رقم   36/4ادة امل -1
  .، املرجع نفسه  36/1املادة  -2
  .، املرجع نفسه  36/2املادة  -3
  .، املرجع نفسه  36/3املادة  -4
  .، املرجع نفسه  37املادة  -5
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يف مفهوم الالمركزية يف حد  أحل على استبعاد كل فكرة فيدرالية إىل درجة أنه أعاد النظر كما
  .ن تفتت الدولة وحفاظا على وحداوكل هذا ختوفا م. ذاته

 –منشأ الوصايا اإلدارية  –بني فرنسا  يبالرغم من االختالف التارخيي والسوسيولوج  
ا مضمون هذه التقنية بكل ما حتمله من حماسن املشرع اجلزائري قلّد حرفي ، فإنّواجلزائر

ه رأى فيها األسلوب املناسب لتلك املرحلة ومساوئ ، ألن.  
غداة االستقالل مؤسسات حديثة ) بلديات وواليات ( لقد كانت اجلماعات احمللية   

 . وتغيري حدودها 1ة تغريات خبفض عددها املشرع قد أدخل عليها عد العهد، ال سيما وأنّ
 كانتأا يف حني . ، املادية والبشريةاليةالكثري من النقص يف مواردها امل عانتأا  كما

مة التنمية احمللية، فكيف هلا وهي يف هذا الوضع أن حتقق ـقع على عاتقها مهواجلهات اليت 
  ذلك ؟

 ،يهامل جتد السلطة املركزية بدا من التدخل لتوجيه اجلماعات احمللية واإلشراف عل  
 على أن تكون هذه الوصاية الشديدة كمرحلة انتقالية  ،اإلداريةة يف ذلك تقنية الوصايا مستعمل
 أكمل  ، تصبح بعدها اجلماعات احمللية ناضجة وقادرة على القيام باختصاصاا على  2فقط 
 .وجه 

 ما –اليت دعمت يف الواقع العملي بتوسيع كبري للرقابة  –هذه املرحلة االنتقالية  غري أنّ 
حيث أصبح تدخل . كان مرجوا فجاءت نتائجها معاكسة متاما ملا 3فتئت أن امتدت يف الزمن 

  .السلطة املركزية مبدأ عاما وحتولت اجلماعات احمللية إىل جمرد هيئات تابعة هلا 
  
 676 بلدية إىل 1485خبفض عدد البلديات من  1963بسبب نقص املوارد املالية والبشرية قامت احلكومة سنة  -1

  Cf. Leca (J):" Administration locale et pouvoir politique en Algérie ", in . بلدية
Annuaire de L'AFRIQUE du Nord, Année 1971, C.N.R.S, PARIS, 1972,                     
P206.                                                                                                                             

 2 -                 Cf. Moussa (Z):" Evaluation de la décentralisation  ...", op . cit , p 411 
  . 220وص   219، املرجع السابق ، ص " أسس اإلدارة احمللية : " أنظر ، مسعود شيهوب  - 3
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  اء هذه املرحلة االنتقالية يف القوانني املنظمة للجماعات احمللية  انعكس تردد املشرع يف إ
باختزال مهلة مصادقة السلطة الوصية على  67/24املعدل لألمر  1 81/09إذ اكتفى قانون 

الذي جاء  –املتعلق بالبلدية  90/08أما القانون . القرارات البلدية إىل شهرين بدل ثالثة أشهر 
أدخل بعض التعديالت الثانوية يف صور الرقابة املفروضة  – الليربايلام يف ظل التحول حنو النظ

مما . دون أن يتطرق جلوهر و مفهوم الرقابة الّذي ظلّ على حاله  2على االس الشعبية البلدية
هذه املرحلة االنتقالية ؟ أو باألحرى مىت تقرر السلطة الوصية  عن إنتهاءيدعو إىل التساؤل 

  لبلدية مرحلة الرشد ؟غ االس ابلو
اإلدارية هو توجيه اجلماعات احمللية  جة السلطة املركزية لتبين الوصايةإذا كانت ح  

  .الوطن  بلدياتحديثة العهد ، فحجتها لالستمرار فيها هو سوء التسيري الّذي تشهده أغلب 
ول وهو ما ينطبق مع مدل. إن السلطة الوصية تنظر للبلديات على أا وحدات قاصرة  
، الّذي يتعلق بفاقدي األهلية أو القصر الذين يراد محاية مصاحلهم 3يف القانون اخلاصالوصاية 

  .إىل غاية بلوغهم سن الرشد
عن  هي ذات النظرة اليت أدت إىل متادي السلطة الوصية يف ممارسة الوصاية اإلدارية واخلروج

  .احلدود اليت رمسها املشرع 
    

  .حتويل نصوص القانون عن جوهرها:  اجلانب التطبيقي: ثانيا
الوصاية اإلدارية يف الواقع وكأنها مظهر آخر من مظاهر السلطة الرئاسية؛ ألنّ  تبدو  

فهي تسير أكثر . السلطة الوصية تتدخل تلقائيا يف كل ااالت العائدة للمجالس الشعبية البلدية
  . مما تراقب 

     
  .مرجع سبق ذكره  -1

 .ألغى قانون البلدية اإليقاف كما حدد حاالت احلل على سبيل احلصر  ،نسبة للرقابة على اهليئةبال *-2          
ألغى حالة اإلقالة بسبب التغيب املتكرر للمنتخب و جعلها لسببني ، إما أن املنتخب غري قابل : بالنسبة لألشخاص *

 .ية فقط يف اإلدانة اجلزائحالة التوقيف  لإلنتخاب أو تعتريه حالة من حاالت التنايف كما حدد
يوما و حدد املداوالت الىت تستلزم   20يوما بدل  15خفض املدة املشترطة لنفاذ املداوالت ل:بالنسبة لألعمال *

  .التصديق الصريح يف نوعني من املداوالت فقط 
  . ، مرجع سبق ذكره، املتضمن قانون األسرة املعدل واملتمم11-84من القانون رقم  98إىل 92أنظر ،املواد من -3
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متارس السلطة الوصية رقابة واسعة على امليزانية عن طريق احللول سواء يف مرحلة 

وأكثر من ذلك فالسلطة الوصية .  1إعدادها أو أثناء تنفيذها عندما تكون مصحوبة بعجز 
تقدير  تصادق وجوبا على كل الوثائق املتعلقة بامليزانية، وميكن هلا ذه املناسبة أن تعدل

  .اإليرادات ، ختفيض، إدراج أو رفض بعض النفقات 
كما ختضع االس البلدية إلشراف تقين من السلطة الوصية يفتح اال لرقابة املالئمة   

فقبل القيام بأي نشاط على البلديات أن حتترم كل التعليمات . 2ويلغى كل روح مبادرة للبلدية
كما أا جمربة على طلب .اشرةن وزير الداخلية بطريقة غري مباليت تتلقاها من الوايل مباشرة أو م

  .  3االستشارة واحلصول على الرأي التقين من املصاحل التابعة للدولة 
دورا مهما يف ممارسة الرقابـة علـى    -عدم التركيز درجة-هذا، ويلعب رئيس الدائرة  

 4 94/215املرسوم التنفيذي رقم البلدية من خالل الصالحيات اليت منحه إياها االس الشعبية 
  ه ـمن 04و 10/03ادة ـحيث أخضعت امل. الذي حيدد أجهزة اإلدارة العامة يف الوالية وهياكلها

  
  
  
  .213، املرجع السابق ، ص " أسس اإلدارة احمللية : " أنظر ، مسعود شيهوب  -1
 2-           Cf. Moussa (Z):" Evaluation de la décentralisation  ...", op . cit , p 116.    
وهي يف ذلك جمربة   p.o.sكمجال التعمري أين ختتص االس البلدية بإعداد واملصادقة على خمطط شغل األراضي  -3

من  08أنظر ، املادة ...على استشارة اإلدارات العمومية ومصاحل الدولة على مستوى الوالية كمديرية البناء والتعمري 
، حيدد إجراءات إعداد خمططات شغل األراضي واملصادقة 28/05/1991، املؤرخ يف178/ 91يذي رقم املرسوم التنف

  . 26عليها وحمتوى الوثائق املتعلقة ا ، ج ر ج ج ، عدد 
     .48، ج ر ج ج، عدد 23/07/1994املؤرخ يف  -4
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  .    صديق رئيس الدائرةاليت تدخل ضمن صالحيات البلدية املالية و اإلدارية لت 1املداوالت
يتناقض مع نصني قانونيني أعلى منه  94/215يبدو مما سبق، أن املرسوم التنفيذي رقم 

فمن  ،خارقا بذلك مبدأ تدرج القوانني 90/08وقانون البلدية 90/09درجة ومها قانون الوالية 
إىل دور الوالية  قانون مل يشر جهة، حدد قانون البلدية صراحة السلطة الوصية وهي الوايل كما

من قانون  42، حددت املادة أخرىومن جهة   .الوصاية على البلدية رئيس الدائرة يف ممارسة
خالفا للمادة املداوالت اخلاضعة للتصديق على سبيل احلصر ومها مداولتني فقط   90/08البلدية 

  .اليت ذكرت جمموعة من املداوالت  215 /94من املرسوم التنفيذي  04و10/03
إن دور رئيس الدائرة يف ممارسة الرقابة زاد من ثقل هذه األخرية على االس الشعبية   

  . مما أدى إىل خنقها وتعطيل نشاطهاالبلدية ، 
  :و مما ساهم أيضا يف احنراف الوصاية اإلدارية عن حدودها  
  .االزدواج الوظيفي لرئيس الس الشعيب البلدي-  
  .ضعف ميزانية البلدية-        
  . الصالحيات الواسعة للمجلس الشعيب البلدي-  
  :االزدواج الوظيفي لرئيس الس الشعيب البلدي*  
   واملفروض أنه. خيضع رئيس الس الشعيب البلدي عند متثيله للدولة للسلطة الرئاسية  

  
  :يت يكون موضوعها مايلي يصادق على مداوالت االس الشعبية البلدية حسب الشروط اليت حيددها القانون وال"  -1
  امليزانيات واحلسابات اخلاصة بالبلديات و اهليئات البلدية املشتركة يف البلديات التابعة للدائرة نفسها،*   
  تعريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات والكراء لفائدة البلديات،*  
  سنوات،) 9(شروط اإلجار اليت ال تتعدى مدا تسع *  
  صيص امللكية البلدية املخصصة للخدمة العمومية، تغيري خت*  
  املناقصات والصفقات العمومية واحملاضر واإلجراءات،* 
  اهلبات والوصايا، *  
  . "يوافق على املداوالت وقرارات تسيري املستخدمني البلديني باستثناء املتعلقة منها حبركات التنقل وإاء املهام -
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ه يف املمارسة غري أن. خيضع للوصاية اإلدارية ي يذه ملداوالت الس البلدأثناء متثيله للبلدية وتنف
ه عمليا ال ميكن الفصل التام بني أعماله اليت يؤديها كممثل الرقابتني، السيما وأن ختتلط كلتا

فرياقب يف كال التمثيلني بالسلطة الرئاسية، حيث . كممثل للبلديةللدولة وتلك اليت يؤديها 
أوامر بإدخال تعديالت عليها وإعادا  –مبناسبة عدم املصادقة على مداولة ما  - حياناتوجه له أ

يف حني أن املداولة تدخل ضمن أعمال الس البلدي ومنه ختضع للوصاية . للمصادقة عليها
  .اإلدارية و ليس الرقابة الرئاسية

  :ضعف ميزانية البلدية*
مواطنيها املتزايدة والتحديات اليت تقع تضطر البلديات أمام ضعف مواردها وطلبات   

مساعدات الوالية ، الربنامج البلدي          .( على عاتقها، إىل قبول مساعدات الدولة املختلفة
حيث ، "qui paie commande "من يدفع يقود وهي يف ذلك تفقد استقالليتها ألنّ) . للتنمية 

  . 1ة وصغرية تتعلق بصرف هذه األموال ال تتواىن السلطة املركزية عن التدخل يف كل كبري
  :الصالحيات الواسعة للمجلس الشعيب البلدي*

  وبدل أن يكون ذلك حمفزا . لس الشعيب البلدي يف عبارات عامة وردت صالحيات ا
حيث يفضل املنتخبون ، إما تسليم أمرهم . حلرية املبادرة كان سببا لكبت عمل االس املنتجة 

اليت توافيهم بالتعليمات الالزمة ، أو يلجؤون باستمرار لطلب تأشرية السلطة  للسلطة املركزية
  الوصية اليت تصدر تعليماا وأوامرها حىت يف ابسط اإلجراءات ، بل والتدخل أحيانا مباشرة يف 

  
  
  
د حىت املناطق ، حيداملساعدة ، واملشروع الذي سينجز حيدد بدقة مبلغ)  P.C.D.(مقرر املخطط البلدي للتنمية  -1

املعينة يف البلدية وعندما تبدأ مراحل إجناز الصفقة على البلدية أن تستدعي ممثال عن السلطة الوصية يف كل مراحل الصفقة 
البلدية جمرد منفذ لقرار بأن يتابع كامل املشروع من البداية إىل النهاية ، ل ،جلنة الصفقاتالعروض ، فتح األظرفة ، تقييم 

  .نها ودون استشارا وأخذ رأيها أختذ بعيدا ع
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و هو ما يدعو إىل التساؤل عن اهلدف احلقيقي وراء تبين . 1شؤون االس املنتخبة   
املشرع مبدأ االختصاص العام لتوزيع الصالحيات بني السلطة املركزية واهليئات احمللية املنتخبة ؟ 

ال واسعا لتدخل الدولة ؟أمل يكن غموض النصوص مقصودا من املشرع لكي يتيح ا  

بل العكس، فهم . مل حيرك املنتخبون احملليون ساكنا أمام هذه الوصاية اخلانقة  
واألمثلة الدالة على  رعاية،يستحسنون هذه الرقابة املفروضة عليهم من السلطة الوصية وكأا 

  .كثريةهذا الوضع 
ة الوصية على أعمال إن التصديق ال يعدوا أن يكون جمرد عدم اعتراض من السلط  

إالّ أنه يف التطبيق العملي حتول إىل  ،الس الشعيب البلدي وخيص نوعان فقط من أعمال الس
بل وأكثر من ذلك . على املنتخبني التأكد من وجودها قبل القيام مبهامهم  ،شبه رخصة مسبقة

املنتخبون االنتظار  حيث يفضل ،فالتصديق الضمين املنصوص عليه قانونا قلما يستعمل عمليا
تكون كضمان لصحة أعمال االس الشعبية  2للحصول على موافقة صرحية من السلطة الوصية 

. الوصيةوكأنه يفترض عدم مشروعية أعماهلم إىل حني ثبوت العكس مبصادقة السلطة . البلدية
  :إنّ املثالني التاليان يوضحان هذا الوضع   

لديات والية عنابة بعقد صفقة مع مؤسسة لتجديد قامت إحدى ب ،يف املثال األول  
حمطات ضخ مياه األمطار لتفادي الفيضانات يف موسم الشتاء و قد صادق عليها الس الشعيب 

  . 09/07/2003املؤرخة يف  21البلدي مبوجب املداولة رقم 
ورغم  ،قامت البلدية بإرسال هذه املداولة إىل الدائرة للمصادقة عليها فلم تتلق أي رد  

  رى ـرة أخـبل قامت بتذكري رئيس الدائرة م. ذلك مل تطبق البلدية قاعدة التصديق الضمين
  
1 -"..les organe déconcentrés ne se font pas prier pour se substituer aux organes des 

collectivisées décentralisées . Bien au contraire ils éprouvent un malin plaisir à 
intervenir d'une manière directe ou déguisée mais toujours sensible dans la gestion 
même des affaires qui normalement relève du domaine de la décentralisation", 
Moussa(Z):"Evaluation de la décentralisation ..." op. cit , p 412                                   

2 -                                                                                                 Ibidem 
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فتفضل هذا األخري بالرد على البلدية بتاريخ . 5144مبوجب املراسلة رقم  21/12/2003 بتاريخ
  . 1قة بإضافة حمطة أخرى ليخربها بعدم املصادقة ويطلب منها تعديل الصف 25/04/2004

قامت البلدية فعال بتعديل املداولة والصفقة وأرسلتها مرة أخرى للمصادقة، وظلت   
" مراسلة إياها عدة مرات طالبة منها الفصل يف هذه الوضعية الوصية تلتمس ذلك من السلطة 

ملصادقة على يشرفين أن أعلمكم أنه إىل حد اآلن مل نتلق أي رد إجيايب فيما خيص إجراءات ا
   .2"بالرغم من املراسالت املتتالية .....الصفقة 
مبوجب مراسلة رئيس الدائرة الذي  21/11/2005إىل  2003انتهت هذه املرحلة من   

مؤشر عليها ......املتضمنة  21أعيد لكم مداولة الس الشعيب البلدي رقم " أخرب فيها البلدية 
  .3"باملوافقة 
  ل البلدية وململ تك ة سنتني كاملتني ، ورغم أمهية املداولة يف متل من طلب التصديق ملد

، ومل تلجأ حىت إىل القضاء للفصل ات مل تطبق قاعدة التصديق الضمينمحاية املدينة من الفيضان
  . يف هذه الوضعية 

، أنشأت إحدى البلديات وكالة بلدية لتسيري املنشآت االقتصادية ملثال الثاينأما يف ا  
من قانون البلدية أرسلت املداولة للمصادقة عليها بتاريخ  42بعة هلا وتطبيقا للمادة التا
11/08/2004.  

يوما دون  30أي بعد مرور أكثر من  2004سبتمرب 21جاء رد رئيس البلدية بتاريخ    
الوضعية املالية للبلدية غري قادرة على حتمل مثل هذه األعباء ومن " املصادقة على أساس أن 

  . 4..."أخرى إنشاء مثل هذه اهلياكل أظهرت عدم قدرا على تسيري مرافق البلدية  جهة
إذن، يتضح بأنّ رئيس الدائرة اعتمد يف رقابته على املالءمة وليس على املشروعية وعلى   

  .أساسها رفض التصديق على املداولة 
  
   .  06، ملحق رقم 516/2004، رقم مراسلة رئيس الدائرة ،أنظر -1
  . 07، ملحق رقم  236/2005رقم  ،أنظر، مراسلة رئيس الس الشعيب البلدي -2
  .08، ملحق رقم 8420/2005، رقم أنظر، مراسلة رئيس الدائرة -3
  . 09، ملحق رقم  1599/2005أنظر، مراسلة رئيس الدائرة، رقم  -4
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يوما  30ا خالل من قانون البلدية، إذا مل تصدر السلطة الوصية قراره 43حسب املادة   
بل راسلت السلطة . إالّ أنّ البلدية مل تطبق هذه القاعدة. تعترب املداولة املصادقة عليها ضمنيا

، توضح هلا أسباب إنشائها هلذه الوكالة آملة أن تتلقى منها ردا    18/10/2004الوصية بتاريخ 
لطة الوصية مل ترد على ورغم ما استندت إليه البلدية من أسباب وجيه، فإنّ الس. 1إجيابيا 

  . 11/12/2005وأعادت هذه األخرية الكرة مبوجب مراسلة أخرى بتاريخ ، مراسلة البلدية
ليؤكد موقفه املعلن يف املراسلة األوىل وهو  02/01/2006تنازل رئيس الدائرة بتاريخ   

  .2رفض املصادقة على املداولة 
ط قاعدة التصديق الضمين كان بإمكان البلدية أن تتجنب كل هذا لو طبقت فق  

  .املنصوص عليها قانونا
، جهل منهم أو هروبا من مسؤوليتهم هذا التصرف من املنتخبني سواء كان عن إنّ  

  .شجع السلطة الوصية على التدخل يف شؤوم 
يف حني أن التسبيب  .قراراامن املالحظ أيضا أن السلطة الوصية يف الغالب ال تسبب   

مة وهو ما سيتضح لنا من خاصة وأا عمليا تراقب املالء ،ةفها يف الرقابضروري للحد من تعس
  .التالينياملثالني 
يف املثال الثالث، صادق الس الشعيب البلدي على إحداث مؤسسة بلدية ذات طابع   
   28/03/2005أرسلت املداولة للمصادقة عليها بتاريخ ". احلرية " تسمى) روضة أطفال(إداري 

   3.. "أعيد لكم هذه املداولة دون املصادقة "  31/03/2005لدائرة بتاريخ رد رئيس ا
أما املثال األخري، فيوضح جليا خروج السلطة الوصية عن احلدود اليت رمسها القانون يف   

حيث قام وايل والية عنابة بإلغاء مداولة صادرة عن جملس شعيب بلدي تتضمن . ممارسة الرقابة
   .4الضيق املايل مليزانية البلديةمسببا قراره بساجد منح إعانات مالية للم

  
  . 10، ملحق رقم  1035/2004أنظر ، مراسلة رئيس الس الشعيب البلدي رقم  -1
  .11ملحق رقم ، 9407/2006اسلة رئيس الدائرة رقم أنظر ، مر  -2
  . 12، ملحق رقم  2002/2005أنظر ، مراسلة رئيس الدائرة رقم  -3
                                     .13، ملحق رقم 18يتضمن إلغاء املداولة رقم  1055، قرار رقم أنظر   - 4
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السبب الذي استند إليه يف قرار اإللغاء  ألنّ ؛لقد خرج الوايل عن حدود رقابة املشروعية  
يل من قانون البلدية على سب 45و 44ال يدخل ضمن أسباب اإللغاء اليت حددا املادتني 

  .احلصر
مادام القانون مينحه سلطة الرقابة  -، لكن كان أوىل به قد يكون تسبيب الوايل منطقيا

أن ال يصادق عليها وهي حتتوي فصال خمصصا لإلعانات إذا كان يرى بأا  –على امليزانية 
  .عاجزة 
اإلداري لمجالس الشعبية البلدية للّجوء إىل القضاء لرغم اإلمكانيات اليت منحها املشرع   

إالّ أنّ ذلك يظلّ دون جدوى ألنّ االس الشعبية البلدية .  1لوقف جتاوزات السلطة الوصية 
 :بدال من القضائي لألسباب التاليةتفضل الطريق اإلداري 

جتنب الدخول يف صراع مع السلطة الوصية،  السيما وأن املنتخبني يريدون نيل رضاء *   
هم الشخصية كاحلصول على مناصب عليا أو الوصول إىل السلطة املركزية لتحقيق أغراض

  . 2الربملان 
دة وطويلة مع نتائج غري أكيدة عدم فعالية القضاء اإلداري، الّذي يتسم بإجراءات معقّ*   

 .لصاحل البلديات 
و ترفض املصادقة بناءا على فهي تصادق أ. عدم تقيد السلطة الوصية برقابة املشروعية*   

ال يلزم السلطة الوصية بتسبيب رفضها للمصادقة  90/08ة وأن قانون البلدية مة ، خاصاملالء
 .على املداوالت وهو ما مينحها سلطة تقديرية واسعة لرقابة أعمال االس الشعبية البلدية

 .وكنتيجة لذلك تتقلص رقابة القاضي اإلداري ألنه خيتص برقابة املشروعية فقط
الوصائية جيعلهم يرتبطون باملركز وهو ما ينعكس سلبا على رضوخ املنتخبني للرقابة  إنّ 

  . منتخب ، حيث يرى املواطنون بأنّ املنتخبني هم ممثلو الدولة وليسوا ممثليهم/ العالقة مواطن 
    

  
  .، املتضمن قانون البلدية، مرجع سبق ذكره  90/08من القانون  46أنظر ، املادة  -1
2 – Cf . Avis et rapport du conseil économique et sociale : op cit , p II 134 .             
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ال . مما سبق، يتضح بأنّ السلطة الوصية متارس رقابة خانقة على االس الشعبية البلدية
األموال العمومية من سوء التسيري الذي تشهده البلديات بل  تفسر مبجرد رغبتها يف احلفاظ على

  األخرية إىل اهليمنة والسيطرة على االس الشعبية البلدية وجعل هذه) السلطة املركزية ( دف 
ولو على حساب االستقالل 1، للحفاظ على سلطتها وحتقيق أغراضها جمرد أدوات يف يدها

  .احمللي 
هض الدور احلقيقي للمنتخب ، فال ميكن للمجالس الشعبية البلدية إنّ الرقابة الوصائية جت  

أن حتقق الدميقراطية يف املستوى احمللي دون أن تكون هلذه األخرية حرية املبادرة باختاذ القرار 
  .ولن يتأتى هذا دون قدر كاف من االستقالل 

المركزية ني لليس من السهل وضع تصور كامل لرقابة إدارية توفق بني هدفني أساسي  
، حتقيق الدميقراطية اليت تفترض التخفيف من الرقابة إلعطاء استقاللية من جهة أوىل. اإلدارية
، الكفاءة اإلدارية اليت تتطلب رقابة صارمة حلماية ومن جهة ثانية. للمجالس املنتخبةأكثر 

  .األموال العمومية وفعالية أداء اخلدمة للمواطنني 
ي خدمة املواطنني وتلبية هما يتجهان لغاية واحدة هأن إالّ ،نيمتناقض قد يبدو أنّ اهلدفني  
  .طلبام
ه يرجع إىل عوامل أن إالّ، 2هناك سوء تسيري على مستوى االس البلدية صحيح أنّ  
، األسلوب املتبع إلبرام الصفقات انتخاب االس الشعبية البلدية ، كالنمط املعتمد يفأخرى

 ألموال من طرف جملس احملاسبة، ضعف تكوين املنتخبنيرقابة دقيقة على ا العمومية، انعدام
وهلذا ال يكمن احلل كما تعتقد .  2وجهلهم باإلجراءات القانونية و ضعف التأطري يف البلدية

  يت ترتبط ـوانني الـبل يف تعديل مجلة من الق 3السلطة املركزية يف توسيع الرقابة الوصائية أكثر
 
1 - Cf. Moussa(Z):" Evaluation de la décentralisation  ...", op . cit , p418.                  
منتخب حملي عرب بلديات الوطن من جراء سوء التسيري الذي  600أطلقت وزارة الداخلية محلة حملاسبة ما يقارب  -2

              .Cf. L’est Républicain, du 18/12/2005, p03         .تشهده ، أنظر ، املقال الصادر جبريدة
لقانون  1999أي استقاللية للجماعات احمللية اجلزائرية يف ظل مشروعي جوان : " أنظر، نصر الدين بن طيفور  -3

   . 18ص  ،2001، 02، العدد 11، جملة إدارة، املدرسة الوطنية لإلدارة، جملد "البلدية والوالية
وقد اجته .  90/09وقانون الوالية  90/08ني لتعديل قانون البلدية مشروع 1999وضعت احلكومة يف جوان  -4

  .أنظر ، املرجع نفسه .املشروعان حنو توسيع الرقابة واحلد من استقالل اموعات احمللية 



.الشعيب البلدياملبادئ الدميقراطية يف تسيري الس : الفصل الثاين  

 223

  :على ضوء ما يلي 1وموازاة لذلك تعديل الرقابة بالتخفيف منها . بتسيري أموال البلديات 
  .دية ، قضائية ويف حدود املشروعية جيب أن تكون الرقابة بع*    
، هلذا جيب ية لفرض احترام النصوص القانونيةال يوجد أفضل من السلطة القضائ*   

  .تفعيل دور القضاء بوضع ضمانات أكيدة الستقالل القضاء وحياده 
  .تكوين قضاة متخصصني يف القضاء اإلداري *   
  .   لدى اجلهة الوصية واجلهة املوصى عليها  إزالة الفهم اخلاطئ جلوهر الرقابة اإلدارية*   
  .تغيري نظرة السلطة املركزية للمجالس الشعبية البلدية على أا وحدات قاصرة *  
  .ختفيف التدخل الدائم يف شؤون االس البلدية *   
  .إلغاء الدائرة كدرجة رقابة *   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 1982مارس 21ات احمللية خانقة فقامت بتعديلها مبوجب قانون أدركت فرنسا بأنّ الوصاية املطبقة على اموع-1

  .الذي جاء بإصالح حقيقي لصاحل الدميقراطية احمللية 
حيث ألغيت الوصاية اإلدارية وحلت حملها الرقابة القضائية . أصبحت الرقابة املمارسة بعدية ويف حدود املشروعية فقط 

باشرة وعلى السلطة الوصية إن قدرت بأنّ املداولة غري مشروعة أن تلجأ فاملداوالت مل تعد ختضع للمصادقة بل تنفذ م
وهي رقابة توجيه وإرشاد أكثر منها . للقضاء إللغائها، كما ألغيت الوصاية املالية وكلفت ا الغرفة اجلهوية لس احملاسبة

  وملزيد من املعلومات ، . فق القوانني والشيء نفسه بالنسبة للرقابة التقنية اليت خففت وأصبحت تتم و .حتكم وسيطرة 
Cf. Gohin(O) , op . cit , pp 584-648.   
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   :لـصـة الفـخالص    
    
رغم تبنيه لعدة مبادئ دميقراطية لتسيري الس  –املشرع قد أخفق  يتضح بأنّمما سبق،   

  .فة وفعالةيف أن جيعل هذا األخري، ميارس صالحيات فعلية بطريقة شفا - الشعيب البلدي
  :تتطلب الشفافية و الصرامة يف التسيري        
) الس الشعيب البلدي (اون وظيفي بني اجلهاز التداويل أوال، أن يكون هناك توازن وتع        

املشرع من خالل منح وهو ما سعى إليه  ،)رئيس الس الشعيب البلدي ( ذي و اجلهاز التنفي
أنّ املمارسة أسفرت، إما عن سيطرة تامة للجهاز التنفيذي على  غري ،كال اجلهازين صالحيات

أدى إىل جتميد عمل  أو صراع مستمر بينهما. اجلهاز التداويل الذي أصبح جمرد هيئة تسجيل
  .الس

ثانيا، إدماج املواطن يف احلياة العمومية من خالل إشراكه يف اختاذ القرار، ولتجسيد         
، كعلنية جلسات الس، حق املواطن يف اإلعالم واحلصول ة من األدواتذلك تبىن املشرع مجل

جمرد قواعد  –يف الواقع  -جعلتها أورد عليها قيودا  أنه إالّ. على الوثائق و التحقيق العمومي
  .نظرية

هي ف –رغم كثرا  –للمجلس الشعيب البلدي أما فيما خيص الصالحيات املمنوحة         
إالّ احلد األدىن والضروري منها -يف الواقع  - لس ال ميارسشكلية، ألنّ ا.  

  :يرجع السبب يف هذا الوضع إىل  
كأسلوب لتوزيع الصالحيات بني السلطة  –يشكل مبدأ االختصاص العام : أوال  

اختيارا دميقراطيا، لكونه مينح االس املنتخبة صالحيات  –املركزية والس الشعيب البلدي 
غري أنه يف ذات الوقت أصبح عامل كبت . معها هذه األخرية أكثر حرية واسعة تكون

  .للمجالس
إنّ كثرة الصالحيات وعدم وضوحها أدى إىل اختالطها بصالحيات درجات اإلدارة   

فنتج عنه مجود االس وعدم حتركها إالّ بناءا على تعليمات السلطة ) . الوالية، الدولة(األخرى 
  .املركزية
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إنّ نقص الوسائل الضرورية ملمارسة الصالحيات هو أكثر ما تعانيه االس : ثانيا  
  .املنتخبة
املوارد املالية غري كافية ومرتبطة بالسلطة املركزية، السيما وأنّ البلديات كثريا ما ف   

  .حتتاج إىل مساعدات وإعانات الدولة
  .احل البلديةاملوارد البشرية غري كفأة، وهو ما أثّر سلبا على تسيري مص و  
متارس السلطة الوصية رقابة صارمة تضيق من استقالل االس الشعبية البلدية : ثالثا  

 .وتسلبها سلطة القرار، لتصبح يف الواقع جمرد امتداد إداري للسلطة املركزية على املستوى احمللي
 
 
 
 
  
  
  
 



 

    قائمة املختصرات.
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  .عــــمراجــة الــمـائـــــق

 

(I املراجع باللّغة العربية :  
    

  : املؤلفات - أوال
  :املؤلفات العامة  -أ  

          دراسة حتليلية وتأصيلية جلوهر النظام النيايب: الشورى والدميقراطية النيابية :" داود الباز  -1
  .1998- 1997القاهرة ،  ،العربية ، دار النهضة" مقارنة بالشريعة اإلسالمية ) الربملان ( 

، دار هومة، اجلزائر  "قانون الوظيف العمومي :" رشيد وابل ، أمحد التيجاين بلعروسي  -2
  .2003الطبعة األوىل ، 

باريس    -، منشورات عويدات، بريوت" املواطن والدولة :" روبري بيلو ترمجة اد رضا  -3
  . 1983،  الثالثةالطبعة 

) "    دراسة مقارنة ( الشورى وأثرها يف الدميقراطية :" إمساعيل األنصاري  عبد احلميد -4
  .، دون تاريخ نشر الثانيةمنشورات املكتبة العصرية ، بريوت، الطبعة 

  . 1972، الدار اجلامعية، بريوت، " مبادئ األنظمة السياسية :" عبد العزيز شيحا  -5
  .، دار رحيانة، اجلزائر، دون تاريخ نشر "اري الوجيز يف القانون اإلد:" عمار بوضياف  -6
" الوجيز يف القانون االقتصادي، النظرية العامة وتطبيقاا يف اجلزائر:" حمفوظ لعشب  -7
  . 1993ج ، اجلزائر ، .م.د
  .1994ج ، اجلزائر، .م.، اجلزء األول، د"الوجيز يف اإلجراءات املدنية :" حممد إبراهيمي -8
، دار الفكر العريب، الطبعة الثانية " الوسيط يف النظم السياسية :" نا حممود عاطف الب -9

1994.  
املبادئ العامة للمنازعات اإلدارية، اجلزء الثاين، اهليئات واالجراءات  :"مسعود شيهوب -10

  .1999اجلزائر،  ،ج.م.د، "أمامها
ب ، اجلزائر ،دون ، منشورات دحل" القانون اإلداري، التنظيم اإلداري :" ناصر لباد  -11

  .تاريخ نشر 
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  :املؤلفات املتخصصة يف اإلدارة احمللية -ب   

، املكتبة األجنلومصرية "و قضاياها يف النظرية و التطبيق مبادئ اإلدارة احمللية:"ظريف بطرس-1
  .1971الطبعة األوىل، 

دارية، عمان ، املنظمة العربية للعلوم اإل"جلان الس البلدي : " عبد القادر الشيخلي -2
  .1982األردن، 

  .2004، دار العلوم، عنابة، "قانون اإلدارة احمللية اجلزائرية : " حممد الصغري بعلي -3
              أسس اإلدارة احمللية و تطبيقاا على نظام البلدية و الوالية يف: " مسعود شيهوب -4

    .1986ج، اجلزائر، .م.، د"اجلزائر 
  : االتـاملق -ثانيا  

، جملة الفكر "األسس السياسية ملشروع القانون اجلديد لإلدارة احمللية : " دحو ولد قابلية   -1
 .2002الربملاين، إصدارات جملس األمة، اجلزائر، العدد األول، ديسمرب 

جملة   "مداخلة مبناسبة ندوة حول اإلصالحات املالية و اجلباية احمللية: " دحو ولد قابلية  -2
 .2003إصدارات جملس األمة، اجلزائر، العدد الثالث، جوان الفكر الربملاين، 

، جملة الفكر "مداخلة مبناسبة ندوة حول اإلصالحات املالية و اجلباية احمللية: " رشيد عبيد  -3
 .2003الربملاين، إصدارات جملس األمة، اجلزائر، العدد الثالث، جوان 

حوليات،   ،"اإلدارة اجلزائرية  انعكاسات نظم التعددية السياسية على: " حممد زغداوي  -4
 .1999، 3ع، جامعة منتوري، قسنطينة، الد .ع.إ.ب.و
خمرب الدراسات و  ،، حوليات"دور الس الوالئي يف التنمية احمللية : " حممد زغداوي  -5

، 5البحوث حول املغرب العريب و البحر األبيض املتوسط، جامعة منتوري، قسنطينة، العدد 
2002. 

، جملة الفكر الربملاين، إصدارات جملس األمة، "اإلصالح الضرييب : " دو بودربالة حممد عب -6
 .2003، جوان الثالثاجلزائر، العدد 
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، جملة الفكر الربملاين "نظرة حول املالية العمومية  احمللية : " عمر علي زيان وا حمند -7
 .2003، جوان الثالثإصدارات جملس األمة، اجلزائر، العدد 

، حوليات، خمرب الدراسات "اموعات احمللية بني االستقالل و الرقابة : " هوب مسعود شي -8
، اخلامسالعدد  ،قسنطينة ،و البحوث حول املغرب العريب و البحر األبيض، جامعة منتوري

2002. 
، جملة الفكر الربملاين، "اجلماعات احمللية بني القانون و املمارسة : " مصطفى دريوش  -9

 .2002ألمة، اجلزائر، العدد األول، ديسمرب إصدارات جملس ا
االجتاهات القانونية لإلدارة احمللية يف اجلزائر يف ظل نظام التعددية : " مكلكل بوزيان  -10

 .1999، الثاين، عدد 09، جملة إدارة، املدرسة الوطنية لإلدارة، جملد "السياسية 
إصدارات  ،، جملة الفكر الربملاين" مكانة املالية احمللية يف إصالحات الدولة: " الطيب ماتلو  -11

 .2002، ديسمرب األولجملس األمة، اجلزائر، العدد 
إصدارات   ، جملة الفكر الربملاين"مبدأ الشفافية يف تسيري املالية احمللية : " الطيب ماتلو  -12

 .2004، ديسمرب السابعجملس األمة، اجلزائر، العدد 
العدد  ،ملاين، إصدارات جملس األمة، اجلزائرنص برنامج احلكومة، ملحق، جملة الفكر الرب -13

 .2004، جويلية السادس
          لجماعات احمللية اجلزائرية يف ظل مشروعي لأي استقاللية : " نصر الدين بن طيفور -14

العدد  ،11 د، جملة إدارة، املدرسة الوطنية لإلدارة، جمل"لقانوين البلدية و الوالية  1999جوان 
  .2001، الثاين

  

  :الرسائل واملذكرات-ثالثا  

  ، رسالة ماجستري"الالمركزية اإلقليمية باجلزائر، املبدأ و التطبيق : " مسعود شيهوب -1
  .1983جامعة قسنطينة، 
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  :النصوص القانونية  -رابعا

   :النصوص األساسية -أ  
  . 61، عدد ، ج ر ج ج 05/07/1976، املؤرخ يف 1976امليثاق الوطين  -1
  . 64، ج رج ج ، عدد  10/09/1963، املؤرخ يف  1963ور دست -2
   . 94، ج رج ج ، عدد  23/11/1976، املؤرخ يف  1976دستور  -3
  . 09، ج رج ج ، عدد  23/02/1989، املؤرخ يف  1989دستور  -4
  . 76، ج رج ج ، عدد  28/11/1996، املؤرخ يف 1996دستور  -5
  

  :النصوص التشريعية  -ب  
  :راألوامــ* 

ملعدل ، ااملتضمن قانون اإلجراءات املدنية ،1966جوان  08، املؤرخ يف 154-66األمر  -1
  . 47ج، عدد.ج.ر.، جواملتمم

 املعدل واملتمم ،املتضمن قانون العقوبات ،1966جوان  08يف ، املؤرخ  156 -66األمر  -2
   .49ج، عدد.ج.ر.ج
، ج ر ، املعدل واملتممن القانون البلدياملتضم ،1967جانفي 18 يف ، املؤرخ 24-67األمر  -3

  .06ج ج ، عدد 
، ج ر ج  ، املعدل واملتمماملتضمن قانون الوالية ، 1969ماي22 يف ، املؤرخ38 -69األمر  -4
  .44، عدد  ج
عدد  ،االشتراكي، ج ر ج جاملتعلق بالتسيري  ،1971نوفمرب 16 يف ، املؤرخ74 -71األمر -5

101.  
التجاري، املعدل واملتمم، املتضمن القانون  ، 1975فيفريي  26رخ يف ، املؤ59- 75األمر  -6

  . 101ج، عدد ج رج 
 املؤرخ يف 89/13 املعدل و املتمم للقانون رقم ،1995جويلية  19، املؤرخ يف 21-95األمر  -7

  . 39، عدد ، ج ر ج جاملتضمن قانون االنتخابات 08/1989//07
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املتعلق بتسيري رؤوس األموال التجارية التابعة  ،1995مرب سبت25، املؤرخ يف 25- 95األمر  -8 
  .55للدولة ، ج ر ج ج ، عدد 

 املؤرخ يف 89/13 املعدل و املتمم للقانون رقم،  1996أكتوبر 30املؤرخ يف ، 26-96األمر  -9

  . 43، ج ر ج ج ، عدد املتضمن قانون االنتخابات 08/1989//07
املتضمن القانون العضوي املتعلق بقانون  ،1997ارس م06، املؤرخ يف  07-97األمر  -10

  .12االنتخابات ، ج ر ج ج ، عدد 
ية االقتصادية املتعلق بتنظيم املؤسسات العموم 2001أوت  20، املؤرخ يف 04-01األمر -11

  .47، ج ر ج ج ، عدد وتسيريها وخوصصتها
املؤرخ يف  07-97مر ، املعدل واملتمم لأل2004فيفري  7املؤرخ يف  ،01-04األمر  -12
  .09املتضمن القانون العضوي املتعلق بنظام االنتخابات، ج ر ج ج ، عدد  1997مارس 06
 07املؤرخ يف   08-90، املتمم للقانون رقم  2005جويلية 18ملؤرخ يف ا، 03 -05األمر  -13

  . 50، املتضمن قانون البلدية ، ج ر ج ج ، عدد  1990أفريل 
املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة ،  2006جويلية15 ؤرخ يفامل، 03-06االمر -14

  . 46 ج ر ج ج ، عدد العمومية

، ج 2006، املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2006جويلية15، املؤرخ يف 04-06األمر  -15
  .47ر ج ج، عدد

  :القـوانيـن* 
لقانون األساسي العام للعامل  ، املتضمن ا1978أوت 05، املؤرخ يف 12-78القانون رقم  -16

  . 32ج ر ج ج ، عدد 
ج ر ج  االنتخابات،، املتضمن قانون 1980أكتوبر  25املؤرخ يف  ،08-80القانون رقم  -17

  . 44 ج ، عدد
املؤرخ يف  24- 67، املعدل واملتمم لألمر1981جويلية  4، املؤرخ يف  81/09 القانون رقم -18
  . 27ج ر ج ج ، عدد بلدي ،املتضمن القانون ال 18/01/1967
   ، ج ر ج ج، املتعلق بتنظيم البالد1984فيفري  04املؤرخ يف  ،09-84القانون رقم  -19

  . 06عدد 
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، املتضمن قانون األسرة ، املعدل  1984جوان  09املؤرخ يف  ،11- 84القانون رقم  -20
  . 24ج، عدد جر ، جواملتمم

، ج رج ج  االنتخابات، املتضمن قانون 1989وت أ 07، املؤرخ يف  13-89القانون رقم  -21
  . 32عدد 

 13- 89، املعدل واملتمم للقانون رقم 1990مارس  27، املؤرخ يف 06-90القانون رقم  -22
  . 13، ج ر ج ج ، عدد  االنتخاباتاملتضمن قانون  1989أوت  07املؤرخ يف 

ج املعدل واملتمم،، انون البلديةمن ق، املتض1990أفريل  7، املؤرخ يف 08-90القانون رقم  -23
  . 15عدد  ،ر ج ج

 املعدل واملتمم، ،، املتضمن قانون الوالية1990أفريل  7 ، املؤرخ يف09-90القانون رقم  -24
  .15عدد  ،ج ر ج ج

بتنظيم عالقات العمل الفردية   املتعلق، 1990أفريل  21، املؤرخ يف  11-90القانون رقم  -25
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اخلاص املطبق على العمال املنتمني إىل األسالك املشتركة للمؤسسات واإلدارات العمومية 
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 انتدابالذي حيدد شروط  ،1991ديسمرب03املؤرخ يف  ،463-91املرسوم التنفيذي رقم  -15
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  . 1..."  يشكل الس الشعيب البلدي إطار التعبري عن الدميقراطية حمليا"  
لكنه ظّل جمرد  ،هذا هو التصور النظري الّذي وضعه املشرع للمجلس الشعيب البلدي  

  .الدولةشعار تردده السلطة السياسية يف 
اطنني وإدماجهم يف إنّ اهلدف احلقيقي من وراء إنشاء االس املنتخبة هو تأطري املو   

وليس . قالب موحد من خالل نظام قانوين واحد، حفاظا على السلطة السياسية ووحدة الدولة
  .إنشاء هيئات مستقلة تتوىل إدارة الشؤون احمللية وتكون مكانا ملمارسة الدميقراطية

دها انعكس هذا التردد يف تبين نظام الالمركزية اإلدارية على النصوص القانونية وجتسي  
  .العملي

اليت تضمنتها النصوص األساسية يف ال تكرس املبادئ  ،90/08مواد قانون البلدية  إنّ  
، أومن اتوي الضمانات الكافية لتطبيقهوص القانونية اليت ال حتالدولة، سواء من حيث النص

ليت ال احلالة ا و أبعد من ذلك، .جيعل تطبيقها غري ممكن مماحيث القيود املفروضة على املواد 
  .تصدر فيها النصوص التنظيمية، فيصبح القانون حربا على ورق

     .إنّ تطبيق القانون يشهد ممارسة مشوهة وخارج حدود النص القانوين  
  .تسيري الس الشعيب البلديو تنظيمالنقائص القانونية والعراقيل الواقعية يف هذه  تظهر  

      
  :التنظيمعلى مستوى  *
    

إالّ أنّ املشرع مل .  ب كوسيلة دميقراطية إلنشاء الس الشعيب البلديرغم أمهية االنتخا
كما عجز نظام التمثيل النسيب الذي . حيطه بالضمانات الكفيلة بتحقيق انتخابات حرة ونزيهة

عن متثيل كل االجتاهات السياسية واالجتماعية يف البلدية ) 97/07(تبناه قانون االنتخابات األمر
  .رار الس وعن ضمان استق

 
    .، املتضمن قانون البلدية، مرجع سبق ذكره  90/08من القانون  84املادة  - 1
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  :لو يتم -لضمان حياد اإلدارة و نزاهة االنتخاب  -هلذا حبذا 
إنشاء جلنة انتخابية مستقلة يشارك يف تكوينها كل األحزاب والقوى السياسية يف  -1   

بدءا من تسليم بطاقة الناخب وتنظيم . لية االنتخابية ومراقبتهاالعم الدولة لتقوم باإلشراف على
  .احلملة االنتخابية وصوال لالقتراع يف حد ذاته 

إلغاء الصناديق املتنقلة أو التقليل منها مع إحاطتها بإجراءات وقيود صارمة لسد أي  -2  
  .باب للتزوير 

حيث تترك . م القائمة املغلقةاعتماد نظام القوائم مع املزج للتقليل من مساوئ نظا -3  
احلرية للناخب لتكوين القائمة اليت يراها مناسبة من املترشحني املعروضني عليه من خمتلف 

  .التشكيالت السياسية 
إدخال بعض قواعد نظام األغلبية للتوفيق بني التمثيل العادل الذي حيققه النظام  -4  

  .األغلبيةالنسيب وفعالية أداء الس اليت حيققها نظام 
فضال عن ذلك ، يصطدم تطبيق االنتخاب بظاهرة االمتناع عن التصويت اليت تؤثر يف   

اد احللول املناسبة هلذه الظاهرة، واليت مما يستدعي التفكري الفوري واجلدي إلجي. مصداقيته
  :نقترح بعضها

   .االستقرار يف اتمعوتوفري حد أدىن من األمن  -1  

ت الناخب ذو قيمة نتخابات حرة ونزيهة يكون فيها صوألكيدة التوفري الضمانات ا -2  
  .مؤثرة يف نتائج االنتخابات، مما يقنع اهليئة الناخبة جبدوى اإلدالء بأصوام

  3-االنتخاب كوسيلة دميقراطية ملشاركة املواطنني يف ة حول أمهية إجراء محالت حتسيسي
  .بناء مؤسسات الدولة 

  .ية هادفة، توضح برامج املترشحني دون دمياغوجية أو تضليلإجراء محالت انتخاب -4  

و أمهية . على املدرسة أن تساهم يف ترسيخ مبادئ املواطنة يف ذهن األطفال -5   
، فعلى األولياء ائلة دورها كأول خلية يف اتمعاملشاركة يف بناء الدولة، كما جيب أن تلعب الع

  .  تربية أطفاهلم على مبادئ املواطنة
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وافق مع املبادئ الذي اعتمده املشرع اجلزائري ال يتإنّ حجم الس الشعيب البلدي 
ذا من األفضل تعديل حجم الس بزيادة أعضائه حسب ارتفاع عدد السكان الدميقراطية، ل

عضوا كحد 61مع حتديد . بنسبة معينة، كما كان معموال به يف ظل قانون االنتخابات السابق
لسأقصى حلجم ا.  

الشيء  .لقد مسح املشرع للمنتخبني بتجديد عضويتهم يف الس املنتخب إىل ماال اية  
حيقق فيها املنتخب احترافية وحتتكرها نسبة  ،الذي جعل متثيل املواطنني مهنة كأي مهنة أخرى

الدولة  يف وهو ما يتناىف مع مبدأ املساواة يف اعتالء املناصب العامة. ضئيلة من مواطين البلدية
واملشاركة يف إدارة الشؤون العمومية، هلذا حبذا لو حيدد املشرع جتديد العضوية مبرتني أو ثالثة 

وتغيري التشكيلة  ليمنح الفرصة ألكرب عدد من مواطين البلدية للمشاركة يف تسيري شؤوم
  . السياسية بإعطاء دينامكية جديدة للمجلس والسماح بظهور كفاءات أخرى

القة بني الناخب واملنتخب جوهر الدميقراطية احمللية ودعمها يقوي الروابط احمللية تعد الع  
وحييي ثقة سكان البلدية يف منتخبيهم وجمالسهم، ويثري اهتمامهم باملصاحل احمللية ويزيد من فعالية 

غري أنّ واقع احلال يظهر خالف ذلك ، فاملشرع أمهل طريف العالقة . رقابتهم على منتخبيهم
  :هلذا أصبح من الضروري . ملمارسة سامهت يف عدم قيامها وا

إنشاء قنوات اتصال بني املنتخب والناخب لتحسني العالقة بينهما وجعلها مستمرة  -1  
   .والتفاهمومبنية على الثقة املتبادلة 

وضع قانون أساسي حيدد بدقة واجبات وحقوق عضو الس الشعيب البلدي ويوفر  -2  
  .التمثليةئم ملمارسة وظيفته له اجلو املال

تنظيم املواطنني وطرح انشغاالم  يفدعم اجلمعيات املدنية ملا متلكه من قدرة  -3  
  .وعمليبشكل حضاري 

  .أمهية مشاركتهم يف بناء بلديتهم تشجيع كل مبادرة من املواطنني وتوعيتهم حول -4  
نهم من املشاركة يف طنني ومتكيتعترب جلان الس الشعيب البلدي إطار آخر لتمثيل املوا  

شرع لينظم اللّجان هذه األمهية ال تعكسها املواد الثالثة اليت خصها ا امل ر أنّ، غيأعمال الس
  .وحيدد مهامها

بالتايل على املشرع ، أن يدرج قواعد قانونية توضح كيفية تطبيق قاعدة التناسب يف   
  .لّجان ومهامهاللّجنة وحتدد بدقة إجراءات عمل المتثيل كل االجتاهات السياسية على مستوى ا
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  . على مستوى التسيري *    

    
جمموعة من املبادئ الدميقراطية، كالتسيري  90/08تبىن املشرع من خالل قانون البلدية 

غري أنه مل . اجلماعي، مبدأ األغلبية وعلنية جلسات الس، سعيا منه لتحقيق الشفافية يف التسيري
  .حاطها أحيانا بقيود تعيق تطبيقهامانات الكافية لتجسيد هذه املبادئ، بل أيدرج الض

يتطلب التسيري اجلماعي أن تكون العالقة بني اجلهاز التنفيذي واجلهاز التداويل قائمة   
  :يف حني أسفرت املمارسة على مستني هلذه العالقة . على التوازن والتعاون 

ويرجع السبب . يث يكون هو املصدر الفعلي للقرارإما سيطرة تامة للجهاز التنفيذي حب  
إذ ميثل الدولة والبلدية يف آن . يف ذلك إىل االزدواج الوظيفي الّذي يتمتع به رئيس الس 

واحد فيكتسب بصفته األوىل عدة اختصاصات ميارسها دون أعضاء الس الشعيب البلدي 
  .جلهاز التنفيذي واجلهاز التداويلكونه رئيس اوحيتل بصفته الثانية مكانة القائد يف البلدية ل

وإما صراع مستمر بني اجلهاز التنفيذي  واجلهاز التداويل يؤدي إىل عدم استقرار نشاط   
  .البلدية، وقد يصل أحيانا إىل انسداد كلي ينتهي بسحب الثقة من رئيس الس الشعيب البلدي 

أقليات حزبية من ، حيث يتشكل الس ويرجع السبب يف ذلك إىل عدم وجود أغلبية ثابتة
  .غلب األحيان أتتفق أحيانا وتتنافر يف 

إنّ إجراء سحب الثقة أداة مهمة يف يد اجلهاز التداويل للحفاظ على مكانته والتأثري على   
لكن على املشرع أن حييطها جبملة من القيود لكي ال تنحرف عن هدفها . اجلهاز التنفيذي

من  تعيينهفبدل أن يتم . رئيس الس الشعيب البلدي تعينيملشرع أسلوب كأن يغير ا. األصلي
بني ومن طرف أعضاء القائمة الفائزة بأغلبية املقاعد يف الس فقط، على مجيع أعضاء الس 

  . املشاركة يف اختيار رئيسهم
لبية فأشترط حضور أغ. لقد تبىن املشرع مبدأ األغلبية لتسيري الس الشعيب البلدي  

أعضاء الس النعقاد اجللسة وأشترط التصويت باألغلبية العتبار مداوالت الس الشعيب 
ذاته ال يكفي يف حد  -ورغم ما يوفره من ممارسة دميقراطية -غري أنّ مبدأ األغلبية . صحيحة

  .للقول بتوفر التسيري الشفاف



مةـــاتــــاخل  

 231

على اجلزء اآلخر  تقوم الدميقراطية على حكم الشعب للشعب وليس جزء من الشعب  
وعليه . يف اختاذ القرار –سواء كانوا أغلبية أو أقلية  –ويعين هذا أنّ للجميع احلق يف املشاركة 

رضة، بإعطائها فإنّ حتقيق التمثيل الفعلي للمجلس الشعيب البلدي يقوم على احترام األقلية املعا
حق املناقشة والتعبري عن رأيها؛ أي مينحها كل الوسائل اليت متكّنها من لعب دورها كمعارضة 

  :وأمهها 
من األفضل أن ينص املشرع اجلزائري صراحة على حق املنتخبني يف : اإلعالم  -1  

رير أو اإلعالم وتزويدهم باملعلومات يف كافة شؤون الس، من خالل نشرات دورية، تقا
. كما يسمح للمنتخب باالستفسار واإلطالع على أي وثيقة تتعلق بنشاط البلدية. مطبوعات

  .وهذا يعطي دفعة لتحقيق الدميقراطية احمللية من خالل ممارسة فعلية للوظيفة التمثيلية 
على املشرع  أن يعمم حق التكوين على كافة املنتخبني دون استثناء طيلة  :التكوين -2  

كما جيب أن خيصص له الوقت الكايف واملصاريف الضرورية، وعدم . لعهدة االنتخابيةمدة ا
  .االكتفاء باأليام الدراسية وامللتقيات ليوم أو اثنني ألنها أثبتت عدم جناعتها 

على املشرع أن يضع منوذجا لقانون داخلي حيترم املعارضة  : إعداد قانون داخلي   -3  
وأن يلزم االس بإعداد قانوا الداخلي . ركة كل أعضاء الس يدعم التسيري الشفاف ومشا

  .على ضوء هذا النموذج 
تعد املشاركة املباشرة للمواطنني يف إدارة شؤوم احمللية أرقى درجات الدميقراطية   

احمللية، ورغم أنّ هذه اآللية يسمح ا قانون البلدية من خالل علنية جلسات الس، عمومية 
قها، كما أثبتت املمارسة انعدام املشاركة على يإالّ أنه مل يتم تطب. ارات والتحقيق العموميالقر

  .أرض الواقع
هلذا، على املشرع أن يدرج ضمانات أكيدة لتطبيق علنية جلسات الس والتحقيق   

العمومي، وأن يضع آليات جديدة كاالجتماعات أو االستفتاء احمللي ليضمن مشاركة واسعة 
  .  لية للمواطننيوفع

الالزم من خالل توسيع جمال تطبيقه ووضع  االهتمامكما عليه، أن يويل حق إعالم املواطنني 
؛ ألنه يعد الوسيلة املثلى إلدماج  املواطنني وتشجيعهم للمشاركة قواعد واضحة وملزمة التنفيذ

  . يف احلياة العمومية
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جتسيد الدميقراطية احمللية دون أن ال ميكن للمجلس الشعيب البلدي أن يلعب دوره يف   
  .يتحكم فعال يف الصالحيات املخولة له 

لقد أخذ املشرع اجلزائري باألسلوب الفرنسي العام يف توزيع الصالحيات بني السلطة   
إالّ أنّ عدم . املركزية واالس الشعبية البلدية، فمنح هذه األخرية صالحيات واسعة ومتنوعة

إىل اختالطها  - يف الواقع-بدقة من خالل التنظيمات أدى حتديد هذه الصالحيات 
) الدائرة، الوالية، املصاحل اخلارجية للدولة ( باالختصاصات املسندة لإلدارات العمومية األخرى 

إذ بدل أنّ مينح األسلوب العام للمجالس البلدية حرية وضع . فجعل منها صالحيات نظرية
ىل مجودها وعدم حتركها إالّ بناءا على إذن من السلطة أدى إ ،سياستها وممارسة صالحياا

  .املركزية 
لكن عمليا، إما أن تصدر السلطة املركزية التنظيمات دون أن تتنازل فيها كلية وفعال 

  .أو ال تصدرها أصال فتؤول الصالحية إىل عدم التطبيق . عن االختصاص املمنوح للمجالس
، الوالية والسلطة ل اختصاص كل من البلديةملشرع جماهلذا من األفضل، أن حيدد ا  

وأن ال يترك هذه  -حىت يقضي على حالة اخللط والغموض السائدة-املركزية بشيء من الدقة 
  :ظيمات آخذا بعني االعتبار ما يلياملهمة للتن

  .جتنب جتزئة الصالحية الواحدة بني خمتلف درجات اإلدارة  - 1
2 - امنح كل درجة املهام املتناسبة مع قدرا. 
  .ختصيص النفقات املالية املناسبة مع كل صالحية مسندة  - 3

لضمان التسيري الفعال إلدارة  -إضافة لتحديد صالحيات خمتلف اإلدارات ينبغي   
  .حتديد صالحية كل من اجلهاز التنفيذي واجلهاز التداويل بوضوح   -البلدية

لبشرية والرقابة اخلانقة املمارسة هذا ، وقد ساهم نقص املواد املالية، عدم كفاءة املوارد ا  
  حيث .على االس الشعبية البلدية يف فقداا الستقالليتها وعدم حتكمها الفعلي يف صالحياا

تعيش البلديات اجلزائرية أزمة مالية حقيقية شكّلت العائق الرئيسي أمام عمل االس الشعبية 
  .البلدية

  .جهة أخرى، املوارد ضعيفة وغري كافيةومن . فمن جهة، النفقات عالية ومتطورة  
أمام هذه املعادلة الصعبة يفقد أعضاء االس احلرية يف وضع سياستهم التنموية وجتسيدها 

  .خاصة وأنّ اعتمادهم على مساعدات الدولة جيعلهم يف تبعية مستمرة هلذه األخرية
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ية فاللّجوء إىل مسح الديون ال يف احلقيقة، حيتاج املشكل املايل إىل حلول سريعة وجذر        
  : يكفي بل جيب

والتفكري . إنشاء نظام مايل حملي، تكون فيه املوارد مستقلة وذات مردودية معقولة -1    
  .اجلدي يف وضع األسس الكفيلة بإنشاء سياسة ضريبية حملية 

 .ممتلكاا نيمثاصة بالبلدية من خالل إعادة تخلق قدرات إنتاجية خ -2      
  نب اخلوض يف جمال االستثمار يف الوقت الراهن، والتوجه حنو خلق بيئة اقتصادية جت -3      

 .مناسبة للمتعاملني، عن طريق تطوير وسائل االتصال، شبكات الطرق وغريها         
إنّ نسبة التأطري على مستوى البلديات تكاد ال تذكر بالرغم من مسامهة املعاهد   

حيث يشكّل . ة من حاملي الشهادات يف خمتلف التخصصاتواجلامعات يف تكوين دفعات كثري
ضعف ميزانية البلديات حاجزا أمام توظيف القدر الكايف من املؤهلني لعدم توفر املناصب 

كما أنّ قانون الوظيف العمومي ال يسمح بتوفري احلوافز املادية اليت تغري املترشحني . الشاغرة
  .على غرار القطاع االقتصادي 

بات من الضروري التفكري يف حل جدي، ألنّ التأطري يتطلب سياسة واسعة  وعليه،  
تبدأ بتوظيف املوارد البشرية الكفأة وتستمر بالتكوين ملسايرة األوضاع املتطورة . ومستمرة

  وتتأكد من خالل وضع قانون جديد للوظيف العمومي يعمل على إعادة تثمني هذه الوظيفة 
ه أهم حمفز لالستمرار يف جمال ألن ،1أجورهم خاصة رفعوحتسني ظروف عمل املوظفني و

  .الوظيفة العامة واستقطاب الكفاءات 
يعد التعاون بني البلديات حل مناسب لدفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية يف   

  لى املشرع أن ـذا عـل. 90/08إالّ أنه ظلّ حرب على ورق يف قانون البلدية . البلديات الفقرية
  

  
، 15/07/2006املؤرخ يف  ،06/251كمحاولة لتحسني ظروف املوظفني العموميني صدر املرسوم الرئاسي، رقم -1

، يتضمن منح تعويض تكميلي للراتب لفائدة بعض  22/12/1990املؤرخ يف  90/405يعدل املرسوم التنفيذي رقم 
  .47أصناف املوظفني و األعوان العموميني، ج ر ج ج، عدد

إلجراء متواضع، ألنه ساهم يف رفع أجور موظفي البلديات إالّ أنه مل حيسنها باملقارنة مع أجور عمال القطاع يظل هذا ا
  .  السيما وأنه ال ميس األجر القاعدي. االقتصادي
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، تنويع همينحه االهتمام الالزم ويشجع التضامن بني البلديات من خالل تبسيط إجراءات  
  .ت دقيقة وواضحةأساليبه وحتديدها بتنظيما

لقد وجدت السلطة املركزية يف الوصاية اإلدارية األداة املناسبة للتحكم يف اهليئات احمللية   
فظهر ذلك جليا يف النصوص القانونية، وتأكد عن طريق املمارسة اليت . وفرض سيطرا عليها

ة الرقابة ومهما كانت حجة السلطة املركزية ملمارس. خرجت حىت عن حدود النص القانوين
  .فإا لن تربر شدة هذه األخرية

بالفعل أنّ البلديات تشهد سوء تسيري، إالّ أنّ القضاء عليه ال يستدعي التوسيع يف   
الرقابة، بل تقتضي تعديل مجلة القوانني املرتبطة بتسيري األموال العمومية كقانون الصفقات 

وى التأطري يف البلدية وتكوين املنتخبني العمومية واحملاسبة العمومية  مع العمل على رفع مست
  .واملوظفني 

  التخفيف من الرقابة جبعلها بعدية، قضائية ويف حدود املشروعية  ، من األفضلهكما أن
  . وإلغاء الدائرة كدرجة رقابة

إنّ تعديل الرقابة على مستوى النصوص ال يكفي، بل جيب تغيري نظرة السلطة املركزية   
على أنها وحدات قاصرة وإزالة الفهم اخلاطئ جلوهر الرقابة اإلدارية لدى للمجالس املنتخبة 

  . اجلهة الوصية واجلهة املوصى عليها
إنّ الس الشعيب البلدي هو األداة املثلى لتحقيق الدميقراطية احمللية، وخاصة يف ظلّ   

القانوين املناسب  لكن جيب أن يوضع يف اإلطار. مرحلة البناء املؤسسايت الذي تشهده اجلزائر
  .الضرورية ليتمكّن من حتقيق هذا اهلدف لومينح الوسائ

، نؤمن ا مث ةالدميقراطية قبل أن تكون ممارسة ونظام حكم هي ثقاف ، إنّوأخريا  
  .هلذا جيب العمل على تغيري الذهنيات بنشر ثقافة الدميقراطية. منارسها
  . اجلادإنه حتدي صعب، لكنه ممكن بالعمل املستمر و    

  
  
  
 



 



 



 



 .امللــــخـص

فرضت تحديات التنمية الوطنية الشاملة و الضغوطات الخارجية على السلطة السياسية  

في      الجزائر تبني االختيار الديمقراطي، وقد ظهر ذلك جليا في النصوص األساسية 

و باعتبار البلدية هي أقرب إدارة للمواطن، فإن المجلس الشعبي البلدي يعد الفضاء . للدولة

لمناسب لتحقيق هذا االختيار، لهذا، عالجت هذه المذكرة مدى تكريس النصوص القانونية ا

 لالختيار الديمقراطي في المستوى المحلي و كيفية تجسيده عمليا؟

من الناحية  90/08قد تبين بعد دراسة المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية   

سياسية حقيقية إلرساء الديمقراطية المحلية، وهو ما العضوية والوظيفية، بأنّه ال توجد إرادة 

  :يظهر فيما يلي

  :فيما يخص تنظيم المجلس الشعبي البلدي*  

بالرغم من تبني المشرع لالنتخاب كأسلوب ديمقراطي إلنشاء المجلس الشعبي البلدي،   

لمجلس، أما أعضاء ا. إالّ أنّه لم يحطه بالضمانات الكافية لتحقيق انتخابات حرة ونزيهة

فبمجرد انتخابهم يحملون على عاتقهم مهمة تمثيل المواطنين، غير أنّه هناك عدة عراقيل 

  . تحول دون ذلك

  .ناهيك عن اللّجان التي لم تنظم بالشكل المناسب لتؤدي دورها بكل فعالية

  :بالنسبة لتسيير المجلس الشعبي البلدي*  

البلدي أفرغت مبدأ التسيير الجماعي  إن سيطرة الجهاز التنفيذي على المجلس الشعبي  

لتمكينه من المشاركة في اتخاذ -من محتواه، كما أن الوسائل التي منحها المشرع للمواطن 

  .تظل وسائل شكلية لما يرد عليها من قيود - القرار



أضف إلى ذلك، عجز المجلس الشعبي البلدي عن ممارسة صالحياته المتعددة، بسبب   

ة و البشرية الضرورية لتطبيقها و بسبب الرقابة الخانقة التي تسلبه سلطة نقص الوسائل المالي

  .           القرار، ليصبح في النهاية مجرد امتداد إداري للسلطة المركزية في المستوى المحلي

     
  RÉSUMÉ 

 
Les exigences du développement global interne et les 

contraintes externes ont obligé le pouvoir politique algérien à opter 

pour le choix démocratique à travers les textes fondamentaux de 

l’état. 

Etant donné que la commune est, sans conteste, l’administration 

de proximité pour le citoyen, l’APC (l’Assemblée Populaire 

Communale) peut être l’espace adéquat pour réaliser le choix 

démocratique. 

Ainsi, ce mémoire a essayé de traiter la portée des textes 

législatifs et réglementaires de ce choix au niveau local et son 

application effective. 

Après l’étude organique et fonctionnelle de l’APC dans le cadre 

de la loi 90/08, il ressort un manque de volonté pour faire aboutir à une 

démocratie locale : 

Pour ce qui est de l’organisation de l’APC ; en dépit de 

l’adoption du législateur des élections en vu de désigner l’APC d’une 

manière démocratique sans pour autant la prémunir de lacunes qui 

influent sur l’opération élective. 

Quant aux élus, leur mission éventuelle est de représenter les citoyens. 

Souvent, ils rencontrent des difficultés au grand dam du citoyen. Sans 

citer les commissions qui n’ont pas droit d’attention du législateur et de 

ce fait elles demeurent inefficaces. 

En ce qui concerne le fonctionnement de l’APC ; l’organe 

exécutif domine cette dernière, cet état de fait a vidé de sa substance 



le principe de gestion collective. Aussi le législateur a permit aux 

citoyens de participer et prendre part aux affaires de leur commune. 

ce droit n’existe que dans les textes. Ajouter à cela l’incapacité de 

l’APC d’exercer ses multiples attributions du fait du manque des 

moyens financiers et humains nécessaires et à cause du contrôle 

étouffant exercé sur l’APC en lui enlevant le pouvoir de décision qui le 

rend un simple prolongement du pouvoir au niveau local.          

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The wide national development challenges and the external 

pressures on the political authority have compelled Algeria to adopt 

the democratic choice. This is apparent in the principal provision of the 

state. And since the commune is the nearest administration to the 

citizen, the People’s Communal Assembly (PCA) is considered as the 

appropriate institution for the realisation of this choice. 

For this reason, the present study treats the degree to which law 

provisions substantiate the democratic choice at the local level and 

the way this choice can practically be implemented. 

It is shown the morphological and functional study of the People’s 

Communal Assembly in the light of the 08/90 commune law that there 

is no real political will to carry out local democracy. 

As for the organisation of the (PCA), several points are to be 

mentioned: 



First, despite the adoption of vote by the legislator as a 

democratic style to construct the assembly, this instrument is not 

supported by sufficient guarantees to make it free and honest. Second, 

the assembly members, once elected, bear the responsibility of 

representing citizens; however, several obstacles prevent them from 

doing so. What is more, committees are not appropriately organized to 

play their role effectively. 

As for management of the assembly, the dominance of the 

executive system on the PCA has made the principle of cooperative 

management devoid of content. In addition, the means assigned to 

the citizen by the legislator to participate in decision making remain 

formal means owing to the constraints that surround them. To top it all, 

the PCA seems incapable of practicing its numerous powers, which 

remain formal ones. This is due to the compelling supervision that 

deprives the PCA from decision authority. All such factors make the 

PCA a mere prolongation of the central authority at the local level. 
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  .......راح ميزانية البلدية وتنفيذ مداوالت الس الشعيب البلدياملبادرة باقت: رابعا  125
  ..........................وسائل تأثري اجلهاز التداويل على اجلهاز التنفيذي: ب  127
  ..............................سحب الثقة من رئيس الس الشعيب البلدي: أوال 127
  .............................................ة البلديةالتصويت على ميزاني: ثانيا 130
  ......................................... ممارسة الرقابة يف مدلوهلا الشعيب: ثالثا 131
..............................البلديالتسيري اجلماعي للمجلس الشعيب : الفرع الثاين  136  
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137 
 .... ين حمدد العتبار جلسة الس الشعيب البلدي صحيحةاشتراط نصاب قانو: أ   

 ....اشتراط التصويت باألغلبية العتبار مداولة الس الشعيب البلدي صحيحة: ب  139

.....................مشاركة املواطنني يف عمل الس الشعيب البلدي: املطلب الثاين  143  
................................س الشعيب البلديعلنية جلسات ال: الفرع األول  143  
  ...............................ضمانات علنية جلسات الس الشعيب البلدي: أ  143
  ....................القيود الواردة على علنية جلسات الس الشعيب البلدي: ب  147
  ............................مغلقةحق الس الشعيب البلدي يف عقد جلسة :أوال  147
  ...........................صالحيات رئيس اجللسة يف إدارة وتنظيم اجللسة: ثانيا 148
..............................................عمومية قرارات البلدية: الفرع الثاين  150  
  ..شعيب البلدي والقرارات البلديةحق املواطنني يف اإلطالع على مداوالت الس ال:أ 150
  .............................اإلطالع على مداوالت الس الشعيب البلدي: أوال 150
  ...........................................اإلطالع على القرارات البلدية: ثانيا 152
  .....................................................االستشارة العمومية: ب  154
  ....................املشاركة الواسعة للمواطنني يف إجراء التحقيق العمومي: أوال 155
  ...............................القيود الواردة على إجراء التحقيق العمومي: ثانيا 155
....................................صالحيات الس الشعيب البلدي: املبحث الثاين 159  
.............................حتديد صالحيات الس الشعيب البلدي: املطلب األول 159  

159 

  معيار وأسلوب توزيع الصالحيات بني السلطة املركزية والس الشعب : الفرع األول
.......................................................... البلدي                   

  ..........معيار توزيع الصالحيات بني السلطة املركزية والس الشعيب البلدي: أ 160
  ......أسلوب توزيع الصالحيات بني السلطة املركزية والس الشعيب البلدي: ب 162
.............................مضمون صالحيات الس الشعيب البلدي: الفرع الثاين  164  
  ..................................... الصالحيات املتعلقة باإلدارة والتسيري: أ    166
  ........................................................ الوظائف املالية: أوال 166
  ..................................................العامة  وظائف اإلدارة: ثانيا 171
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  ....... الصالحيات املتعلقة بالتهيئة والتعمري واجلانب االقتصادي واالجتماعي:ب  178
  .................................... الصالحيات املتعلقة بالتهيئة والتعمري: أوال    179
  ..................................الصالحيات املتعلقة باجلانب االقتصادي: ثانيا 180
  ................................. الصالحيات املتعلقة باجلانب االجتماعي: لثا ثا 181
.......................حدود ممارسة الس الشعيب البلدي لصالحياته: املطلب الثاين  184  
...................................ضعف وسائل ممارسة الصالحيات: الفرع األول  184  
  ....................................................كفاية املوارد املالية عدم: أ 184
  ...................................................موارد البلدية الداخلية: أوال 187
  ..................................................موارد البلدية اخلارجية: ثانيا 192
  ...............................................م كفاءة املوارد البشريةعد: ب  196
  .........................................................التضخم الكمي: أوال 196
  .......................................................... نقص التأطري: ثانيا 199
.........................استحواذ على سلطة القرار: لوصاية اإلدارية ا: الفرع الثاين  202  
  ...................صور الوصاية اإلدارية املمارسة على الس الشعيب البلدي: أ  202
  ..................................الرقابة على أعضاء الس الشعيب البلدي: أوال 203
  ..................................ى أعمال الس الشعيب البلديالرقابة عل: ثانيا 205
  .................................الرقابة على الس الشعيب البلدي كهيئة: ثالثا  210
  ...........................واقع الرقابة املمارسة على الس الشعيب البلدي: ب  212
  ............................ركيزة هليمنة السلطة الوصية: األساس النظري : أوال 212
  .....................حتويل نصوص القانون عن جوهرها: اجلانب التطبيقي : ثانيا 214
...................................................................خالصة الفصل 224  
........................................................................ ةـاخلامت 227  
......................................................................... املالحق 235  
....................................................................قائمة املراجع 267  
...................................................................قائمة اجلداول 282  
.........................................................................الفهرس 283  
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