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ن ـلميـــوث للعاــــالم على املبعـــــــالة والســــوالص، را ــــاس بصيـــذي كان ابلنــــــه الـد للـــاحلم
 وبعد :كثريا نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم تسليما  ، را ــرا ونذيــبشي

إىل من محلتين وهن على  ، أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع إىل من كاان سببا يف وجودي 
إىل أمي احلبيبة أطال هللا عمرها وأمدها ، إىل اليت مهما بذلت لن أوافيها حقها ، وهن 

 ابلصحة والعافية .

ه هللا تغمد والدي الكرمي، رمز القوة واملثابرة ، إىل من كان مثايل األعلى يف هذه احلياة 
 اجلنة .برمحته الواسعة وجعل مثواه 

زوجيت الكرام ، إخويت ، إىل الذين يقفون جبانيب سواعدا أعتمد عليهم يف هذه احلياة 
      .ابرك هللا فيهموإىل كل األحباب واألصدقاء  ،  حفظهما ورعامها هللالداي و الغالية ، 
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اجلزيل  رأتقدم ابلشك، بعد شكر هللا عز وجل الذي وفقين إلمتام هذا العمل          

بتوجيهاته ، كما  ف على املذكرة الذي مل يبخل عليللدكتور زبريي رمضان األستاذ املشر 

على أتطريان وترشيدان  اوأشكر مجيع األساتذة يف قسم العلوم السياسية الذين أشرفو 

خالل مساران الدراسي ،ومجيع زمالئي وأصدقائي الذين أمدوين بيد العون يف سبيل 

 . استثناءو كافة رفقاء الدرب اجلامعي بدون ، إجناز هذه املذكرة 

خلالص ملنسقة مشروع كابدال بتيميمون ،وكذا عمال بلدية كما وأتوجه ابلشكر ا       

 تيميمون على مساعدهتم يل يف إجناز هذا البحث .

ويف األخري أسأل املوىل العلي القدير أن يبارك يف هذا العمل وأن جيعله يف ميزان 

 حسناتنا مجيعا.
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 مقدمة 

عدة تغريات دفعت ابلبلدان بداية النصف الثاين من القرن العشرين  منذلقد عرف العامل املعاصر 
إعادة احلياة بشكل  املتقدمة والنامية على حد سواء إىل التفكري يف وضع اسرتاجتيات حديثة من شأهنا

دواليب السلطة . وذلك من خالل تبين سياسات تنموية شاملة قائمة على إيالء تسيري جدي لفلسفة 
اخلدمة العمومية أمهية ابلغة من خالل القيام بوضع مجلة من القوانني واملراسيم التنظيمية اليت تضمن سري 
املؤسسات اإلدارية بكل فاعلية من خالل اعتماد سياسات إصالحية ومن مث القضاء على مظاهر 

 ال الفساد اإلداري وظاهرة البريوقراطية اليت تفشت يف غالب اإلدارات .وأشك

ومن بني السياسات املعتمدة يف هذا اإلطار اجمليء بفكرة السياسة التنموية الرشيدة وذلك من   
 . واإلصالح اإلداري  خالل تبين سياسة احلكم الراشد

خصوصا يف تسعينيات القرن املنصرم واجلزائر على غرار هذه الدول عرفت مجلة من التحوالت 
حيث عرفت انفتاحا على الدميقراطية الغربية ومن مث أقدمت الدولة على سن ترساان من القوانني واللوائح 
التنظيمية والتعليمات الوزارية اليت تنظم سري املرفق العام وتعمل على القضاء على مظاهر الفساد فيه 

م كخطوة هامة حنو جتسيد 1990البلدية والوالية لسنة  بشكل أو أبخر بداية من إصدار قانون
الالمركزية اإلدارية , مث اهتمام احلكومة هبما من خالل إصدار قوانني أخرى ومراسيم تنظم سري اجملالس 
الشعبية البلدية و الوالئية ومن مث إعطاء التنمية احمللية ابلغ االهتمام قصد النهوض ابلبلد ومتكينه من 

ملنافسة خصوصا وأن اجملالس احمللية تعترب الوحدة األساسية للحكم واإلدارة يف اجلزائر وتلعب ولوج عامل ا
دور الوسيط بني املواطن واإلدارة املركزية خاصة عندما يتعلق األمر ابخلدمة العمومية وتنفيذ السياسات 

ة وما أدراك ما هذه األخرية ملا العامة للدولة كما سعت يف هذا اإلطار إىل االنتقال حنو اإلدارة اإللكرتوني
هلا من أمهية مبكان يف إصالح اإلدارة احمللية وابلتايل تقريب اإلدارة من املواطن وضمان أكرب قدر من 
الشفافية يف التسيري على مجيع األصعدة , وهلذا أحاول من خالل هذه الدراسة التعريف ابخلدمة 

 لية  .العمومية و انعكاساهتا علي حتقيق التنمية احمل
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 :أمهية الــــدراسة 

يطرح موضوع حتسني اخلدمة العمومية عدة إشكاليات على الساحة السياسية مما جعل الدولة 
 اجلزائرية عربة فرتات من احلكم تصدر عدة قرارات ولوائح وتشريعات تصب يف هذا اإلطار نظرا ألمهيته .

صبحت أكثر من ضرورة قصد تلبية اليت أد وطيدة ابلتنمية احمللية فهو موضوع له عالقة ج       
 لعام وتقريب اإلدارة من املواطن .حاجات الفرد من خالل اإلهتمام بتطوير املرفق ا

   الدراسة أهداف : 

 ، وبسط مفاهيمه ، : تتمثل يف اإلحاطة جبميع جوانب موضوع  حتسني اخلدمة العموميةالعلمية  -
على موضوع التنمية احمللية من خالل عرض مجلة من القوانني  انعكاساتهوتسليط الضوء على مدى 

 واإلسرتاتيجيات املتخذة من طرف الدولة يف هذا اإلطار .

تتجلى يف إسقاط هذه القوانني والتعليمات على أرض الواقع من خالل دراسة حالة بلدية  العملية : -.
 .، ومن مث فتح ابب للبحث أكثر يف هذا املوضوع تيميمون 

  را  اتييرر مضوض  الدراسةمب : 

هذا الـموضوع اخلاص بتحسني اخلدمة العمومية  الختياراليت دفعت بنا  األسبابتوجد الـعديد مـن   
                                     , ولقد قسمناها ملربرات  موضوعية وأخرى ذاتية  :

 الـــذاتية :  املبرا 

،خصوصا إذا ما  انبعة من إهتمام الباحث مبوضوع حتسني اخلدمة العمومية وإصالح املرفق العام     
، وكذا  ألمهيته العامة لدى مجيع املواطنني ولتعلق احلياة اليومية للفرد هبذا املوضوع أقرتن ابلتنمية احمللية

 من املوضوع. االستزادةرغبة مين يف 
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  : املبرا  املضوضعية 
الدولة اجلزائرية به من خالل سن  والهتمامراجعة لألمهية العلمية اليت يكتسبها املوضوع 

ترسانة من القوانني اليت تصب يف قالب حتسني اخلدمة العمومية هبدف حتقيق التنمية احمللية 
ألن الدراسات العلمية األكادمية املتخصصة هبذا  حباجة لإلثراء أكثر الزالولكون املوضوع 

 . تزال قليلة ن الالشأ
 : الدراسر  السربقة 

مذكرة ماجستري للباحث عشور عبد الكرمي حتت عنوان دور اإلدارة اإللكرتونية  الدراسة األوىل : -
واليت  2010يف ترشيد اخلدمة العمومية يف الوالايت املتحدة األمريكية واجلزائر ، جامعة قسنطينة 

الدور الذي ميكن أن تقوم به يف سبيل حتسني اخلدمة إنصب إهتمامها على اإلدارة اإللكتونية و 
 .، واليت كانت مبثابة دراسة مقارنة  العامة

تتمثل يف مذكرة ماسرت للباحث ضالع خبالد حتت عنوان آليات الدراسة الثرنية: -
، واليت  حتسني اخلدمة العمومية يف اجلزائر دراسة ملصلحة البيومرتية لبلدية أوالد ابراهيم سعيدة

 . ركز فيها على اجلانب املفاهيمي للخدمة العمومية وسبل حتسينها
 : مشكلة الدراسة 
تسيري املرفق العام وتطويره ،  عمومية من املواضيع األساسية يفيعترب موضوع حتسني اخلدمة ال -

 : اليةاإلشكالية الت نطرح هفكيف إذا أقرتن مبوضوع التنمية احمللية ، وعلي
 آلية حقيقية لتحقيق التنمية احمللية ؟ أن يكون تحسني اخلدمة العموميةل كنكيف مي 
 : اليسرؤال  الفرعية 

 احمللية ؟ التنميةهل يعترب حتسني اخلدمة العمومية من ضرورايت حتقيق  -
 ماهي التحدايت اليت يفرضها واقع حتسني اخلدمة العمومية لتحقيق التنمية احمللية ابجلزائر؟   -
 آليات ومداخل إصالح اخلدمة العمومية ابجلزائر ؟ماهي  -
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 : فروير  الدراسة 
 يعترب حتسني اخلدمة العمومية من ضرورايت حتقيق التنمية احمللية . -
 إن واقع حتسني اخلدمة العمومية ودوره يف حتقيق التنمية احمللية ابجلزائر يطرح عدة حتدايت . -
 حتسني اخلدمة العمومية .عصرنة وإصالح اخلدمة العمومية من آليات  -
 : حدود الدراسة 

آلية  ابعتبارهلقد حاولت خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على موضوع حتسني اخلدمة العمومية 
اإللكرتونية وتبين سياسة احلكم  ةر دااإل اعتمادفرتة ظهور التحول حنو  انطالقالتحقيق التنمية احمللية 

 خصوصا من بداية التسعينيات يف اجلزائر .                     و ن العشرين الراشد يف العامل املعاصر منتصف القر 

من حتوالت بصفة عامة مع تسليط  ماشهدتهأما اإلطار املكاين للدراسة فكان اإلدارة اجلزائرية  و 
 كابدال اإلمنائي .  برانمجالضوء على بلدية تيميمون  اليت دخلت يف إطار الشراكة األوروبية يف 

  الدراسة :منهج 
 الباحث يف هذه الدراسة على : اعتمد -
 وهو منهج مركب مناسب لدراسة املوضوعات اليت تستوجب وصف  :  التحليلي املنهج الوصفي

لوجودها وتطورها  اليت أدت  واألسبابالظاهرة ومن مث حتليلها والوقوف على خمتلف الدوافع 
 وصف اآلليات املنتهجة لتحسني اخلدمة العمومية والتنمية احمللية .  وذالك من خالل

  وهو منهج يناسب دراسة منهج دراسة احلالة : دراسة حالة معينة تتمثل يف بلدية تيميمون ،
منظمة بعد مجع املعطيات  أوكانت فردا   سواءاملوضوعات اليت تستوجب دراسة وحدة معينة 

 حول احلالة املدروسة .
 رتاب  الدراسة :قم  

 :إعتمدت يف هذه الدراسة على املقرتابت التالية لقد 
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 : اإلقرتاب النظمي 
قرتب يستخدم يف دراسة النظم السياسية املختلفة ، والنظم اإلقليمية ، وغريها من وهو م         

البيئة مث خالل الرتكيز على مدخالت النظام اليت أتيت يف صيغة مطالب شعبية يتلقاها النظام من 
عمومية واإلهتمام بتحسينها مطلبا يعيد إخراجها يف شكل قرارات ، فكانت بذالك اخلدمة ال
ب النظمي مناسب لدراسة النظام رت شعبيا يتلقاه النظام بغية حتقيق التنمية احمللية ، كما كان املق

 ون كهيئة إقليمية ، ومرفق عام يقدم خدمات عمومية اإلقليمي لبلدية تيميم
  قرتاب الضظيفي :اإل

تمد اإلقرتاب الوظيفي على الوظيفة اليت يقوم هبا النظام ، واليت يراها أملوند تتجسد يع           
، وأن أهداف النظام  يف األنشطة الضرورية واليت يعد إجنازها ضروراي لبقاء النظام واستمراره ككل

م بوظيفة السياسي تتحقق عندما تنجز األبنية وظائفها احملددة هلا ، فاملرافق العمومية مسخرة للقيا
حتقيق التنمية احمللية ، لذا وتطويرها قصد  تتمثل يف حتسني اخلدمة العمومية عمومية ضرورية

 حملية دون القيام هبا  قيق تنميةاليت ال ميكن حتإعتمدت اإلقرتاب الوظيفي لتبيان هذه الوظيفة 
  : تقسيم الدراسة 
 ابملوضوع ومتهيد للدخول فيه .  اإلحاطة ةمقدمــــة : كانت مبثاب 
  تطرقت فيه إىل مفاهيم اهلدمة العمومية والتنمية فصل مفاهيمي  ةبا: كان مبث األولالفصل

يف األول مة العمومية يف ثالثة مطالب ، املطلب األول خمصصا للخداحمللية حيث كان املبحث 
 معايري اخلدمة العمومية .  تناولت فيه، والثالث  أنواعهاالثاين يف تعريف اخلدمة العمومية ، و 

املطلب األول يف تعريف  بينما املبحث الثاين تناولت فيه التنمية احمللية مقسما لثالثة مطالب .
يف األبعاد مث أهداف التنمية احمللية ووسائل حتقيقها طلب الثاين لية وخصائصها ، واملالتنمية احمل

 .يف املطلب الثالث 
  الفصل الثاين : سلطت فيه الضوء على واقع اخلدمة العمومية ودورها يف حتقيق التنمية احمللية يف

اجلزائر مقسما إىل مبحثني ، األول عاجلت فيه اخلدمة العامة يف اجلزائر الواقع والتحدايت 
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املطلب األول يف التنظيم اإلداري احمللي يف اجلزائر ، والثاين يف  مقسما إىل ثالثة مطالب .
التنمية احمللية  مظاهرها وأشكاهلا والثالث تناولت فيه معوقات وحتدايت تقدمي اخلدمة العامة يف 

 اجلزائر .
ائر ، مقسم هو املبحث الثاين : حتت عنوان آليات ومداخل إصالح اخلدمة العمومية يف اجلز 

األخر لثالثة مطالب األول حول إصالح اخلدمة العامة والثاين حول احلكم الراشد مث املطلب 
 الثالث عن عصرنة اخلدمة العامة يف اجلزائر 

  الفصل الثالث :فيه حتصيل اخلدمة العمومية يف اجلزائر ، دراسة حالة بلدية تيميمون كدراسة
لحة البيومرتية يف البلدية مث آفاق ترقية وحتسني اخلدمة من خالل دراسة املص تطبيقيةحالة 

العامة ببلدية تيميمون ، كما عرجت على مشروع كابدال الذي جاء لتفعيل اخلدمة العمومية 
 وبعد التنمية احمللية .

 كانت مبثابة إجابة مبسطة عن اإلشكالية ومن مثة تقدمي بعض النتائج   خامتة : واليت 
  . التوصيات املستخلصةو 
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  املبحث االول : مفاهيم اخلدمة العمومية  
 املطلب األول : تعريف اخلدمة العمومية

 ال توجد هناك تعاريف دقيقة وحمددة ملفهوم ونطاق اخلدمة العمومية ، اذ ان اغلب التعاريف تربطها
 ومن بني هذه التعاريف :  العامة او ابليياةة اكحوومية ، ابملصاحل

 "" اخلدمة العمومية هي ضمان املصاحل العامة للمجتمع عن طريق االةتجابة كحاجاته العامة  -
  حدود اليلطة العمومية " أقصى" متثل اخلدمة العامة  -
تقدمي اخلدمات العمومية ، ألجل ذلك فان  ن حتقيق املصلحة العامة هو الباعث االول علىإ -

 1تقدميها ينبغي أن يوون متاحا للجميع دون متييز ، وابلويفيات واإلجراءات نفيها . 

اط عمومي كل نش  ةهي حمصلمن خالل التعاريف اليابقة نيتطيع ان نقول ان اخلدمة العمومية      
صورة مباشرة او غري هدفه تلبية حاجيات االفراد يف إطار حتقيق املصلحة العامة وتييري هذا النشاط ب

  مباشرة من اليلطات العمومية .

وتبقى  ن توكل اىل منظمات القطاع اخلاص ويف هذا اليياق هناك من يرى ان اخلدمة العامة ميون ا     
وعليه فيمون ان ينظر للخدمة العامة من وجهة نظر التنفيذ على اهنا  حتت اشراف ورقابة الدولة ،

 2خيارات عمومية او ةياةية بينما ينظر هلا أببعادها الثقافية فيما يتعلق ابلغاايت اليت تيتهدفها 

تلخص بشول العناصر املشرتكة ملفهوم اخلدمة العمومية تأن  نيتنتجومن خالل التعاريف اليابقة       
 :عنصرين أةاةيني عام يف

 اجة لفاددة املصلحة العامة .اكحاخلدمة العمومية : تتصل مباشرة إبشباع  -

                                                             

 . 349ص  2013 والتوزيع: جيور للنشر  اجلزادر ، 3الطبعة ،  الوجيز يف القانون االداري ، عمار بوضياف   1 
خترج لنيل شهادة الدكتوراه كلية العلوم االقتصادية  رةالة، تسيري اخلدمات العامة احمللية دراسة حالة والية تلمسان ةليمان نيرين ، 2 

  .24، ص  2017/2018والتييري والعلوم التجارية ، جامعة تلميان ، 
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 1اخلدمة العمومية : تصدر عن اليلطات العمومية ةواءا بطريقة مباشرة أو غري مباشرة . -

 املطلب الثاين : أنواع اخلدمة العمومية  

تضم اخلدمة العمومية جمموعة كبرية وغري متجانية للخدمات اجلماعية املنظمة من طرف الدولة    
 وميون حصرها يف جمموعة اخلدمات التالية :

 : أوال : من حيث نشاط اخلدمة 
 : اخلدمات اإلدارية  (1

( ملمارةة  اإلقليميةاو  –العمومية ) املركزية  اإلدارة هي تلك اخلدمات العمومية اليت تقدمها     
، الدفاع الوطين  األمنيف النشاط التقليدي للدولة يف جماالت التعليم ، الصحة ،  أةاةاادفها املتمثلة وظ
، وذالك لعدم متون األفراد مزاولة هذا النشاط أبنفيهم إما لعجزهم عن ذالك  ق اإلداريةفتقدمها املرا ،

 2دم إنعدام مصلحتهم فيه .ع ولقلة أ ، وإما

الذي  األمر لألفرادخيتلف جذراي وجوهراي يف طبيعته عن النشاط اخلاص  اإلداريهذا النشاط     
 .ييتوجب وحيتم خضوع هذه املرافق لنظام قانوين خاص هبا 

 ( اخلدمات الصناعية والتجارية :  (2

حديثا هذا النوع من املرافق  هي تلك اخلدمات اليت اليت تقدمها املرافق الصناعية ، والتجارية ، ظهر    
ازدايد تدخل الدولة يف اكحياة  نيبيا تيبب فيه التطور اإلقتصادي وظهور الفور اإلشرتاكي مما أدى إىل

                                                             

، رةالة ماجيتري ، كلية اكحقوق والعلوم اليياةية ، جامعة  الربوقراطية على حتسني اخلدمة العمومية يف اجلزائرأتثري حرشاو مفتاح ,  1
  12، ص 2016قاصدي مرابح ورقلة ،

 408ص، بدون طبعة ، االةوندرية ،مصر : دار املطبوعات اجلامعية  القانون االداري،ماجد راغب اكحلو  2 
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ام ــــــــمن شؤون القطاع  اخلاص واهتم أصالالعامة خاصة يف امليادين االقتصادية والتجارية واليت هي 
 1. األفراد

وتشمل املرافق العمومية ذات الطابع االقتصادي جمموع املرافق اليت تزاول نشاطا اقتصاداي هبدف       
ومالية وختضع هذه املرافق  حاجات عامة اقتصادية ، صناعية، جتارية إلشباعاقتصادية  أهدافحتقيق 

 .مع ةيطرة هذا األخريوقواعد القانون اخلاص  ملزيج من قواعد القانون اإلداري

 دمات االجتماعية والثقافية : اخل  (3

ملرافق اليت متار  نشاطا اجتماعيا وتيتهدف حتقيق خدمات اجتماعية اب خدمات منوطةهي      
مان االجتماعي والتقاعد ومراكز ضللمواطنني ومراكز ال إعاانتمثل املرافق املخصصة لتقدمي  للمواطنني

 اإلداريع خلليط  من القانون هذا النوع من املرافق خيضالتأمينات ، الراحة ، مرافق اكحماية االجتماعية ، 
 .وقواعد القانون اخلاص 

 اخلدمات ذات الطابع املهين او النقايب :  (4

هين بواةطة هياات خيوهلا القانون بع  امتيازات املنشاط لل يةتوجيهالاملرافق اخلدمة تتوىل هذه     
، نقابة األطباء ، غرف التجارة ، حيث تلزم القوانني اليلطة العامة كنقاابت املهن ، نقاابت املهندةني 

 2العاملني إبحدى هذه املهن أن يشرتكوا يف عضويتها وان خيضعوا ليلطتها .

ظهر هذا النوع من املرافق عقب اكحرب العاملية الثانية ، وهو يرمي إىل تنظيم بع  املهن يف  وقد     
 3.عن طريق أبناء املهنة أنفيهم الدولة 

 
                                                             

 314ص ، 2007، اجلزادر : جيور للنشر والتوزيع ، 2، ط  يف القانون االداريالوجيز ،  عمار بوضياف 1 

رةالة  آفاق الوظيفة العمومية اجلزائرية يف ظل تطبيق املنامجنت العمومي اجلديد ابلنظر إىل بعض التجارب األجنبية ، تيشات ةلوى 2 
 . 36ص  2015/  2014مقدمة لنيل شهادة الدوكتوراه كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التييري جامعة بومردا   

 326ص ، املرجع اليابق ، عمار بوضياف 3 
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 : اثنيا : من حيث طبيعة اخلدمة املقدمة 
، فهي عليها الفرد دون ارتباطه جبماعة خدمات فردية : تتمثل يف اخلدمات اليت يتحصل  .1

  اخلدمات اليت ييعى الفرد بنفيه لتوفريها كونه املنتفع هبا شخصيا .
يقوم  دون أنخدمات مجاعية : هي اخلدمات اليت حيصل عليها وييتغلها األفراد يف إطار مجاعة  .2

 رةافق العمومية جلميع األفراد كاإلان، وتتمثل عادة يف اخلدمات اليت توفرها املر بطلب توفريها 
 العمومية ، واملياه ، تعبيد الطرقات .

 املطلب الثالث : معايري اخلدمة العمومية  

اخلدمات , وقد ينظر هناك من يعترب هذه املعايري خصادص تتميز هبا اخلدمة العامة عن غريها من      
اىل هذه املعايري اليت تعترب تقليدية عند بع  الباحثني وفقا جلانبني , منها ما يتعلق ابجلانب القانوين 
واإلداري لتقدمي اخلدمة العامة ومنها ما يتعلق بطبيعة املشاريع اهلادفة اليت تقدمها , وميون عرض هذه 

 املعايري بصورة عامة فيما يلي :

 اواة : معيار املي (1

جتييدا على ارض الواقع وذالك من خالل  أكثرةيؤدي نظام اخلدمة العمومية اىل جعل هذا املبدأ      
كبرية على هذا النظام يف   أماالالتغلب على اليلبيات كالوةاطة واحمليوبية والرشوة حبيث ةيعلق املواطن 

املرافق العامة هو تلبية اإلحتياجات ، وملا كان أةا  ومربر وجود املياوات بصورة عملية  مبدأحتقيق 
العامة للجمهور ، فإنه يتوجب عليها أثناء تقدمي خدماهتا العامة معاملة اجلميع على قدم املياواة ، 

 1وبدون متييز ، جتييدا لبدأ املياواة .

 

 

                                                             

 221ص ، 2014، بدون طبعة ،عنابة ، اجلزادر : دار العلوم للنشر والتوزيع القانون االداري بعلي ،  الصغري حممد 1 
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 التطور )التويف( : معيار  (2

العامة أن تؤدي وتقدم خدماهتا للجمهور نظرا لتطور مجيع مناحي اكحياة فإنه ابت لزوما على املرافق      
،مع العمل على تطويرها ،  ابنتظام واطرد ، أي بصورة ميتمرة تلبية لإلحتياجات العامة القادمة والدادمة

فإن  تتطور مع مرور الزمن وتطور اجملتمعاتيف حد ذاهتا ن املنفعة العامة واخلدمة العامة ، ومبا أ وتوييفها
تم حبين تييري املرفق العام ملقيا امليؤولية على مجيع امليؤولني ، ويف كل اجلزادري قد إهاملشرع 

  1. امليتوايت اإلدارية ، مع توفري كل الظروف املناةبة لضمان ذالك

 معيار اجملانية النيبية :

الفردية  عات الفوارقامر  ىامتدادا ملعيار املياواة بني املواطنني ، وذالك ألنه يقوم عل املعري ايعترب هذ     
بني األفراد امليتفيدين من اخلدمات العمومية ، ففي حالة اختالف وضعياهتم املادية , يتم اعتماد ةلم 

ها جمانيا , كالصحة واألمن ييبني هذا االختالف يف أعاله تدرج اخلدمات العمومية اليت يوون الوصول إل
 .والتعليم , مت ترتيب تنازيل حيب نوعية اخلدمة وميتوى دخل امليتفيد 

 ( معيار الشمولية :4  .

مبا أن اخلدمة العمومية موجهة جلميع أفراد اجملتمع ، فإنه قد ابت لزاما على اجلهات املخول هلا      
ع املواطنني حق اإلةتفادة منها واليماح هلم تقدمي هذه اخلدمات أن تضع هلا قوانني توفل جلمي

ابلوصول إليها بشروط مواتية لقدراهتم وميتوايت معيشتهم , وذالك نظرا ألمهيتها ، ونرى أن هذا املعيار 
 2 يقرتب من معيار املياواة إال أنه ميون أن جيد مرجعيته يف مبدأ عدم التخصيص .

 

 

                                                             

 225ص ،املرجع اليابق ،  حممد الصغري 1 

 4ص ، جامعة التووين املتواصل ، اجلزادر ، دروس يف املنامجت العمومي،  نور الدينشنويف  2 
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 معيار الفعالية :  (5

اخلدمة العمومية يف كل األنشطة اليت يثبت فيها عجز اليوق يف التصحيح الذي حيصل يف حاالت      
, فتوفري بع  اخلدمات العمومية يف مما قد خيلق فوارق جهويةاالةتغالل غري املتوازن بني مناطق الوطن 

ييهم يف  من شأنه أن النقل و الغاز والوهرابء ...اخل يف املناطق ذات الوثافة اليوانية الضعيفةجمال 
خلق التوازن اجلهوي واكحفاظ على مزاولة النشاطات االقتصادية خارج التجمعات اليوانية الوربى 

، وهذا يعترب من األدوار وعليه فان مثل هذه اخلدمات جتعل هتياة وتنمية هذه املناطق أكثر فعالية 
 . االهتماماألةاةية اليت جيب على اجلماعات احمللية أن توليه 

 ( معيار التضامن : 6   

يف األصل هي عملية تضامنية بني املواطنني ، حتت غطاء الدولة اليت تشرف على اخلدمة العمومية      
وجتييده ميدانيا ابمليامهة بتقليص الفوارق بني املواطنني حيب العملية التنظيمية هلذا العمل التضامين 

الفقر واكحرمان لذا فان اخلدمة  مع مراعات الفروق الفردية بني األفراد كاإلعاقة الصحية و الدخل ,
 : يار التضامن االجتماعي إىلالعمومية تصنف مهامها وفق مع

 مهام هتدف جلعل اخلدمة العمومية مادية ومالية يف متناول املواطنني املهددين ابلفقر والتهميش . -أ

  1. ام االجتماعي والشعور ابملواطنة على االنيج مهام هتدف للمحافظة -ب

 

 

 

 

                                                             

 4ص ، املرجع اليابق،  نور الدينشنويف  1 
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 : املبحث الثاين : مفاهيم التنمية احمللية 

نتناول يف هذا املبحث املفاهيم األةاةية للتنمية احمللية إنطالقا من التعريف هبا مث اكحديث عن      
 .احمللية ووةادل حتقيقهاواألبعاد مث اكحديث أيضا عن أهداف التنمية  اخلصادص اليت تتميز هبا

 املطلب األول : تعريف التنمية احمللية وخصائصها 

تشتق كلمة تنمية يف اللغة العربية من لفظة منى مبعىن الزايدة واإلنتشار، أو من لفظ النمو من منا      
 ينمو مناء ويعين الزايدة كذالك فهذا يعين أن الشيئ الذي ينمو أي أنه يتطور ويزداد 

  : أوال : تعريف التنمية احمللية 

ون لييتعمل منذ ظهوره على يد برز مفهوم التنمية بصورة أةاةية منذ اكحرب العاملية الثانية ، ومل ي      
 . االةتثناءآدم مسيث يف الربع األخري من القرن الثامن عشر إال على ةبيل الربيطاين البارز  االقتصادي

اإلةتخدامات هلذا املفهوم كانت يف اجملال اإلقتصادي ، ليدل على عملية إحداث لذا فإن أوىل      
جمموعة التغريات اجلذرية يف جمتمع ما هبدف إكيابه القدرة على التطور الذي يضمن حتيني حتيني 

 حياة أفراده.

انب ، غايته مث إنتقل املفهوم إىل امليدان اليياةي فوصف أبنه عملية تغيري إجتماعي متعدد اجلو      
الوصول إىل ميتوى الدولة الصناعية ،قصد حتقيق النمو اإلقتصادي واملشاركة اإلنتخابية واملنافية 

 1اليياةية.

قصد اإلرتقاء مبيتوى معيشة  التنمية احمللية عملية واعية وخمططة تيتهدف تطوير كل مناحي اكحياة     
صر وحتدايته ،وتتخذ مشاريع التنمية منحى مشوليا املواطنني ، وحتقيق تطلعاهتم وميايرة متغريات الع

                                                             

افاق التنمية احمللية يف اجلنوب  ، ، يف ولدالصديق ميلود وآخرون حنو ادارة راشدة ملسارات التنمية احمللية يف اجلزائر،  الصديق ميلود ولد 1 
 81 ص،  2015اجلزادري ، دراةة يف واقع ورهاانت التنمية احمللية يف منطفة تيميمون ، اجلزادر :دار اخللدونية للنشر والتوزيع ةنة 
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وى احمللي ليتيع عرب كافة ربوع الوطن ، ولنجاحها على امليتوى الوطين البد من حتقيق تينطلق من املي
 التنمية على امليتوى احمللي .

ود جلميع أفراد العملية اليت ميون مبقتضاها توجيه كافة اجله هيالتنمية احمللية  القول أبنوعليه ميون      
وإقتصادية مالدمة يف اجملتمعات احمللية ، ومياعدهتا على اإلندماج اجملتمع هبدف خلق ظروف إجتماعية 

  1.يف حياة اجملتمع ، واإلةهام يف تقدمها أبقصى ما ميون 

للمجتمع ويعرفها الدكتور أمحد رشيد أبهنا عملية تغيري يف البنية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية      
 وفق توجهات عامة لتحقيق أهداف حمددة تيعى أةاةا لرفع ميتوى املعيشة يف كافة اجلوانب ، فهذا

 2وغريها . افة اجلوانب اإلقتصاديةاإلرتفاع اكحقيقي يف دخل املواطنني من ك أيضايعين 

اطق حمددة ويعتربها حمي الدين صابر مفهوم حديث ألةلوب العمل االجتماعي واالقتصادي يف من     
يقوم على أةا  وقواعد من مناهج العلوم االجتماعية واالقتصادية ، وهذا األةلوب يقوم على إحداث 
تغيري حضاري يف طريقة التفوري والعمل عن طريق ااثرة وعي البياة احمللية وان يوون ذلك الوعي قادما 

لباة احمللية مجيعا يف كل امليتوايت على اةا  املشاركة يف التفوري واإلعداد والتنفيذ من جانب اعضاء ا
     3عمليا واداراي . 

 

 

                                                             

،  احلكومة املالية املخصصة للوالايت والبلدايت يف اجلزائرتراجع اعاانت التنمية احمللية يف ظل حتدايت  مجال ، ، وصاديفحممد خثري 1 
 7 ص ،2018،جامعة مخيس مليانة افريل  جملة مناء اإلقتصادية

، امللتقى الدوىل اخلامس حول دور  مدى مسامهة اجلماعات احمللية يف حتقيق التنمية يف ظل التعديالت اجلديدة يف اجلزائر ةامية فقري ، 2 
 3ص ، 2018أفريل  18-17بورج بوعريريج أايم اجلماعات احمللية يف ترقية االةتثمار ، كلية العلوم االقتصادية ، جامعة 

، اليياحة والفالحة  آفاق التنمية احمللية يف اجلنوب اجلزادري وآخرون ، يف ولد الصديق ميلود ،قراءة يف آليات التنمية احملليةفتوح خالد،    3
 20ص ، اجلزء األول   الصحراوية بدادل حيوية ، رهاانت واقعية مليتقبل إقتصادي واعد ،
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 اثنيا : خصائص التنمية احمللية :   

عابرة ،فهي عملية تفاعل عرضي عرضية  عملية فرعية ولييت حالة بووهنا تتميز التنمية احمللية      
األبنية اإلجتماعية واملتنوعة ديناميوي ميتمر ومتجدد إبةتمرار ،فالتنمية احمللية تقتضي حركة ميتمرة يف 

 بغية إشباع اكحاجاة واملطالب املتجددة .

هي عملية موجهة ومتعمدة وواعية تيتهدف األقاليم الفرعية من الوطن ، أي أهنا التنمية احمللية      
تلقادية ، بل حتومها قوانني وضوابط أةاةية البد من إعتمادها قصد حتقيق تنمية  لييت عشوادية أو

 ة جلميع األقاليم .شامل

إن كون التنمية احمللية عملية إدارية واعية تتطلب إرادة مجاعية وشعبية تومن يف إرادة التفوري يف      
أوال مث جتيئ الرغبة يف التخلص منه من قبل التخلص من التخلف ، وهذا يقتضي وعي وشعور ابلتخلف 

 اجملتمع املدين كول احمللي والوطين .

احمللية تتمز بووهنا عملية مقصودة ، وعملية ضرورية للتغيري املنظم ، وهي كذالك عملية كلية ، فالتنمية  
وشاملة ، فقد توون عملية داخلية ذاتية وعملية ديناميوية وعملية ميتمرة ، تربز فيها أمهية املشاركة 

 1 الشعبية يف مجيع مراحل العمل التنموي .

 ة احمللية :املطلب الثاين : أبعاد التنمي    

 : يعترب البعد اإلقتصادي من أهم وأبرز أبعاد التنمية احمللية ، ألنه ينعوس إجيااب  البعد االقتصادي
طن واليعي او معلى األبعاد األخرى  ، من خالل حتيني الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية لل

 لتخفيف الفقر والبطالة ومن مث مجيع املشاكل اليت يعاين منها املواطن .
 : إن هذا األخري له أمهية كبرية ، فال فاددة من زايدة الدخل الفردي دون أن البعد االجتماعي

يتحين الوضع اإلجتماعي املتمثل يف اجلانب املعيشي اليومي للمواطن ، وحتيني ميتوى التعليم 
                                                             

 4 ص املرجع اليابق ، .ةامية فقري. 1 
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ةادل الوافية لدى األفراد خصوصا الطبقة الوادحة يف اجملتمع اليت اليت كثريا ما الجتد اإلمواانت والو 
 لذالك ،ابإلضافة كحل مشاكل الشغل والصحة .

ميادين خمتلفة تشملها التنمية احمللية هلا عالقة وطيدة ابلبعد اإلجتماعي ، مثل التعليم والصحة  وهناك
 واألمن واليون وغريها وكلها تربز دور التنمية احمللية .

 تنمية النظام اليياةي القادم يف دولة ما على يهدف البعد اليياةي للتنمية  إىل :  السياسي البعد
 1اعتبار أن هذا األخري ميثل إةتجابة النظام لتحدايت بناء الدولة واألمة واملشاركة يف توزيع األدوار .

  يعترب هذا األخري من األبعاد األةاةية للتنمية احمللية وغريها حيث تعدهتا للعامل برمته : البيئيالبعد
تمثال يف االحتبا  واملالتدهور اكحاصل يف الوضع البياي على امليتوى العلمي  نخصوصا إذا علمنا أ

وغريه من العومل الطبيعة الوونية اليت تعترب كوارث تشول اخلطر  اكحراري وأتكل طبقة األزون 
إىل الدعوة إىل دمج البعد البياي يف التخطيط اإلمنادي لدول العامل ، احملدق ابلبشرية مجعاء مما دعى 

 حيث يركز البعد البياي للتنمية احمللية على ما يلي : 
مراعاة اكحدود البياية حبيث يوون لول نظام بياي حدود ال ميون جتاوزها من االةتهالك  -

 واالةتنزاف .
اإلنتاج البياي واةتنزاف املياه وقطع  وضع حدود أمام االةتهالك والنمو اليواين وأمناط -

 الغاابت واالهتمام ابحمليط البياي واكحفاظ على الطبيعة من التلوث . أشجار
  2ات الطبيعية املتواجدة حمليا مثل املياه والغاابت .  ري احملافطة على اخل -

 

 

 
                                                             

 9ص  مجال ، املرجع اليابق ،حممد خثري وصاديف 1 
، جملة إقتصاد املال واألعمال ، جامعة مولود  احمللية يف اجلزائر قراءة للنهوض ابملقومات وجتاوز العوائق التنميةزكية اكلي وفريد كايف ،  2 

 .2017أمعمري تيزي وزو ، 
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 أهداف التنمية احمللية ووسائل حتقيقها  املطلب الثالث : 
  التنمية احمللية :أوال : أهداف 

ىل جمها على أةا  التخطيط العلمي الواعي اهلادف إالتنمية احمللية الناجحة هي اليت تبين وتعد برا     
ظروفهم  وإطار معيشتهم ، لذالك جيب  إشباع اكحاجات اإلةاةية لليوان ذات املنفعة العامة وحتيني
 أن توون أهدافها ابلضرورة ذات أبعاد خمتلفة نذكر منها :

 إةتعماهلا . دحشد وتثمني املوارد البشرية والطبيعية واألمالك احمللية وترشي -
دعم األنشطة اإلقتصادية املنتجة للثروات ةواء كانت صناعية أو زراعية أو خدماتية ،  -

 الصغرية واملتوةطة مبا فيها أنشطة األةرة .  تشجيع إنشاء املقاوالت واملؤةياتابإلضافة إىل
 التخفيف من الفوارق التنموية بني األقاليم والوالايت وداخل اإلقليم الواحد . -
ترقية األنشطة اإلقتصادية املوادمة لإلقليم من خالل مراعاة اخلصوصية اليت يتميز هبا كل إقليم  -

 ألقاليم .عن غريه من ا
إدخال واةتخدام الوةادل التونولوجية اكحديثة يف خمتلف امليادين اإلنتاجية واخلدمية قصد  -

 حتقيق تنمية شاملة وةريعة تضمن املنافيتية على مجيع األصعدة .
 .تنمية التهياة اكحضرية عن طريق تشجيع اإلةتثمار العمومي واخلاص الوطين واألجنيب  -
األةاةية لألفراد وهو مطلب شعيب وواجب على الدولة لتحقيق اإلةتقرار إشباع اكحاجات  -

وملبس وغذاء  وإزالة الفوارق اإلجتماعية بني االفراد ،وتوفري اكحاجات الضرورية من مأوى
 1 الةيما الفاة اهلشة احملرومة من اجملتمع . عالعالج ومناصب الشغل للجمي وتوفر

                                                             

أفاق التنمية احمللية يف اجلنوب وآخرون ،  ولد الصديق ميلود،  مسامهة املقاوالتية يف التنمية احمللية مبنطقة اجلنوب الغريب زاين أمنة ، 1 
اليياحة والفالحة الصحراوية بدادل حيوية رهاانت واقعية مليتقبل إقتصادي واعد ، اجلزء األول ، دار املثقف للنشر والتوزيع ،  ،اجلزادري 
 .443، ص 2018
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ا وأن معظم البلدان النامية تعيش يف متيز وتفاوت بني تقليل التفاوة بني األفراد ، خصوص -
األفراد ، هذا التفاوة الذي ةببه نصيب الفرد من الدخل والثروة ،فهناك فاة دخلها مرتفع كثريا 

 يواد يغطي حاجاهتا األةاةية . ويف املقابل فاة دخلها متدين ال
ألمهية ألية تنمية ويعد عصب زايدة الدخل احمللي ومن مث الدخل الوطين وهو أمر يف ابلغ ا -

التنمية وحمركها األةاةي ،ألن برجمة املشاريع تتم على أةا  هذه املداخيل فالبد من توفري 
   أموال لتحقيق التقدم .و رؤ 
قيقه لوافة أفراد الرفع من ميتوى املعيشة وهو مطلب كل تنمية ، وتعمل التنمية احمللية على حت -

 1تنمية املوارد البشرية واملادية .بدون إةتثناء من خالل اجملتمع احمللي 
تغلغل املبادئ الدميقراطية يف األوةاط اليياةية ، اإلجتماعية ، اإلدارية وهذا يتأتى برفع  -

ميتوى املشاركة الشعبية يف خمتلف القرارات اإلقليمية ، فنجد اجمللس الشعب البلدي مثال 
املواطنني بشؤوهنم واةتشارهتم حول خيارات وأولوايت التهياة يتخذ كل التدابري إلعالم 

 والتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية يف ظل االطر القانونية .
لي ،مع ضمان التحيني الويفي والومي لألنشطة اإلقتصادية املمارةة على امليتوى احمل -

ذهبا ،أو إقامة أنشطة ى إةتقطاب فعاليات إةتثمارية جديدة وجإةتدامتها والعمل عل
 إقتصادية ابإلقليم بتنمية موارده احمللية .

تعدد اخليارات والبدادل اإلقتصادية يف ظل ةوق حملي تنافيي ، مماحيقق أةعار تعمل على  -
 2رتقاء املنتوج احمللي كما وكيفا.حتيني الدخل اكحقيقي ، وهذا ال يتأتى إال اب

 

                                                             

، مذكرة ماجييتري ، كلية العلوم االنيانية راست اعية ، دراسة ميدانية لوالية متنالتنمية احمللية وانعكاساهتا االجتم ،حممد ابخلري  1 
 .41ص،  2005/  2004واالجتماعية جامعة اجلزادر 

 

، الندوة االوىل يف اطار تووين املنتخبني جامعة ادرار  املالية احمللية وحتدايت التنمية احمللية يف اجلزائربن عبد الفتاح دمحان و ايمة ابراهيم ،  2 
 . 55ص، ندوة املنتخبني ، 07/05/2013يف
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 احمللية اثنيا : وسائل حتقيق التنمية : 

 التالية : النقاطلنجاح أي عملية تنمية حملية جيب توفر عدة شروط ميبقة تتمثل أةاةا يف   

 وجود تنظيم إداري حملي : 1 

مثل يف وجود نظام لإلدارة احمللية إىل جوار إدارة مركزية مهمته إدارة املرافق احمللية وتنظم الشؤون يت     
احمللية،ويعرف على أنه النظام اإلداري الذي يقوم على توزيع الوظادف اإلدارية بني اإلدارة املركزية املتمثلة 

ية ميتقلة قانونيا عن اإلدارة املركزية يف اكحوومة ، وهياات ووحدات إدارية أخرى إقليمية ، أو مصلح
 1.مبقتضى إكتياهبا للشخصية املعنوية مع بقادها خاضعة لقدر معني من رقابة تلك اإلدارة 

 : وجود جمتمع حملي 2

كبرية يف عملية التنمية ، وذلك الن الدراةات توون بيد الشعب   أمهيةيعترب العنصر البشري ذا      
تنصهر  إذدور اجملالس احمللية  أمهيةخمتلف الدراةات على  أكدت، لقد  إراداتهلتخدم مصاكحة وتنفذ 

اكحقيقية لعملية التنمية احمللية  ، وابلتايل منح اجلماعات  األداةفيها الطاقات الشعبية املختلفة وبذلك تعد 
نطقة التابعة هلا ، وان يها مبهام تنمية املأتهلها لتضطلع بنفاحمللية كل الوةادل الالزمة وامليؤولية اليت 

، بل هي عملية شاملة ختص كل من  أخر إىلاملركزية ال تشول جمرد عملية حتويل للمشاكل من ميتوى 
 إىل اذا كانت اجملالس الشعبية اليت متلك اكحرية تفتقد والوةادل وال يوون هلا أي معىنالصالحيات 

 2 الوةادل الضرورية .

 

 
                                                             

 443زاين امنة ، املرجع اليابق ص  1 
 . 149، ص  وآخرون ، مرجع ةابق ، ولد الصديق ميلود دور اجملالس الشعبية احمللية يف حتقيق التنمية احملليةدريس نبيل ،  2 
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 :  التمويل احمللي 3

 اجملالس الشعبية البلدية والوالدية مهامها يف تنمية اجملتمع احمللي جيب توفري اإلموانيات املالية لوي تؤدي

 .  التمويل املايل الالزم للتنفيذالالزمة لتغطية اليياةات التنموية ، ولتحقيق اخلطط التنموية جيب توفري 

مبواردها االةاةية والعنصر البشري اهم ان التنمية حتتاج اىل اةتثمارات يف قطاع اخلدمات الرديية وتتم 
  1وةيلة الدارة الشؤون احمللية وهتميشه يؤثر بشول كبري على دفع برامج التنمية 

إن التخطيط اجليد هو أةا  جناح كل عملية كيفما كانت والتنمية احمللية حتتاج  التخطيط احمللي  : 4
إىل تظافر جهود اخلرباء واملهتمني ابلشأن التنموي قصد وضع إةرتاتيجية حمومة لبلوغ أهداف التنمية 

 املنشودة .

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 . 149، ص  مرجع ةابقدريس نبيل ،  1 
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 خالصة الفصل  : 

حتيني ملفاهيم اخلدمة العمومية يتبني لنا الدور املهم الذي ميون أن تلعبه  حبثنامن خالل                
اليت  األةاةيةاملعايري  احرتمتما  إذاعلى ميتوى املرافق العمومية ، لتحقيق التنمية احمللية  األخريةهذه 

 تقوم عليها , وأن أمر االهتمام بتحيينها ضروري .

 اإلفرادحيقق العدالة بني  إذ أةاةييعترب  العموميةاخلدمة  تقدميحيث يرى املفورون ان املياوات يف 
اليت يتواجدون هبا . كما ان هذه اخلدمات البد من تطويرها وتوييفها مع التطور  األقاليمعلى اختالف 

هذا املشرع اجلزادري كر   لدىالدور املطلوب .  وتؤدياكحاصل يف اجملتمع حىت ترقى للميتوى املطلوب 
من خالل عدة نصوص وقوانني تظبط ةري املرفق العام بصفة عامة حىت يتضمن تقدمي اخلدمة  املبدأ

 .دون متييز  األفرادالعمومية جلميع 

يتضح لنا الدور الذي تلعبه يف  األةاةيةمن خالل عرضنا ملفاهيمها  األخرىكما أن التنمية احمللية هي 
 عليها . ما وضعت هلا ضوابط أةاةية تقوم إذاتنمية الدولة 

ان  و هم  خصوصا م طلع بدوراليت تض خلصادص  وأبعاد هذه األخرية دراةتناوهذا ما تبني لنا من خالل 
اليت يشهدها التنمية  األهدافاملقصود هبا هو الفرد الذي يعترب جوهرها وهدفها النهادي ومن خالل 

 احمللية .

يتبني لنا وجه العالقة اليت تربط بني اخلدمة العمومية والتنمية احمللية كالمها  راةةدالمن خالل هذا 
واحد وان كالمها  آنموجهتان للفرد الذي يعترب طرفا أةاةيا يف هذه العالقة وامليتفيد واملقصود هبما يف 

تتقدم يف جمال  نأالدولة  ما أرادت إذاوحتقيق الدميقراطية  ةتتطلبان مبادئ تقوم على العدالة واملياوا
 .ميها تقد
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 اخلدمة العامة يف اجلزائر   حتدايت: واقع و  املبحث  االول 
 احمللي يف اجلزائر: اإلداري: التنظيم األول  املطلب 
  أوال: الالمركزية اإلدارية: 

الوظائف اإلدارية بني احلكومة املركزية يف العاصمة وبني هيئات اإلدارية توزيع  يقصد ابلالمركزية     
 1اف ورقابة احلكومة املركزية . مرفقية مستقلة تباشر إختصاصاهتا يف هذا الشأن حتت إشر  إقليمية أو

بني طرفني رئيسيني ومها : احلكومة  اإلداريةتوزيع الوظيفة  أساسعلى  اإلداريةيقوم نظام الالمركزية      
الوالايت  أواحملافظات  أو اإلقليم أواحمللية ، اجملالس يف املقاطعة ،  اإلدارة أفرادركزية يف العاصمة وبني امل

 جزءا منتخب وجزء معني .  أو، وقد تكون منتخبة كلية 

 أوأهنا حتوز على الشخصية املعنوية واالستقالل املايل  إذهذه اجملالس بنوع من االستقاللية و تتمتع      
 عادةالوصاية ممثلة   أيالذمة املالية مع خضوعها للرقابة واملراجعة والتوجيه من طرف احلكومة املركزية ، 

 يف وزارة الداخلية.

 ففي هذا النظام تتمتع السلطة احمللية بقدر من االستقالل يف ممارسة اختصاصاهتا .

 أومعنوية حملية  أشخاصاملركزية  اإلدارة أوجانب الدولة  إىلوعلى اثر ذلك تظفر يف هذا النظام      
 أو اإلقليميةالالمركزية ومنه تبقى املركزية  اإلداريةالسلطات  أوالالمركزية  ابإلدارةمرفقية يطلق عليها 

 . اإلداريةتكييف لنظرية الالمركزية  أمراحمللية  اإلدارة

  2 . واإلداريةلالمركزية السياسية كما جيب التمييز بني نوعني من ا

 فالالمركزية اإلقليمية تعترب أهم تطبيق لنظرية الال مركزية اإلدارية ، إىل جانب الالمركزية املرفقية  .        

                                                             

 142ص   2006وزيع تدار الثقافة للنشر وال  :بريوت لبنان ،الطبعة األوىل ، اإلداريالقانون هاين على الطهراوي :   1 
، ص  2017مة للنشر والتوزيع  طبعة دار األ :، اجلزائر  اخلدمة العمومية احمللية  كمؤشر للتنمية املستدامة ،نور الدين حاروش وآخرون   2 

21. 



 الفصل الثاين : واقع اخلدمة العمومية  ودورها يف حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر
 

26 
 

ونظرا ألمهيتها ابلنسبة لكيان الدولة وقوامها فهي أي الالمركزية اإلقليمية عادة ما تنبين على أساس 
                   1. دستوري

اجلماعات اإلقليمية إىل أن   2016 يف مارسمن الدستور اجلزائري املعدل  16كما تشري املادة      
 هي :البلدية والوالية .البلدية هي اجلماعة القاعدية . للدولة

 : يلي من نفس الدستور عل ما 17تنص املادة  كما

  2تسيري الشؤون العمومية .مركزية ، ومكان مشاركة املواطنني يف ميثل اجمللس املنتخب قاعدة الال

وعليه فإن اإلدارة الالمركزية اإلقليمية ابجلزائر ، أو ما يسمى أيضا ابإلدارة احمللية إمنا تقوم على    
 وحدتني إداريتني مها :

البلدية والوالية ، وسيأيت احلديث عن هاتني الوحدتني مع بيان دورمها يف السعي يف حتقيق التنمية يف 
 . ةاملطالب األتي

 اجلماعات احمللية :اثنيا: 
 املعنوية والذمة املالية املستقلة  ةوتتمتع ابلشخصيللدولة ، القاعديةاإلقليمية  اجلماعةهي   :  البلدية

 .2011مبوجب القانون ،حسب املادة األوىل من قانون البلدية الصادر يف سنة و ، 
 إطارملمارسة املواطنة ، وتشكل مكان كما تعترب هذه األخرية القاعدة اإلقليمية لالمركزية و       

متارس البلدية  و، نفسه قانونالمن  2اطنني يف تسيري الشؤون العمومية حسب املادة مشاركة املو 
بصفة خاصة ة تساهم مع الدول تصاص املخولة هلا مبوجب القانونصالحياهتا يف كل جماالت اإلخ

                                                             

 130 ص ، املرجع السابق ، الصغري بعليحممد  1  

، املتضمن التعديل الدستوري ،  2016مارس  06الوؤرخ يف  01 – 16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، قانون رقم  2 
 .   17. 16، املواد  2016مارس  07املؤرخ يف  14العدد 
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 اإلطاروكذا احلفاظ على  واألمنوالتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية  اإلقليموهتيئة  إدارةيف 
  1من نفس القانون . 3ه املادة املعيشي للمواطنني وحتسين

ومن خالل هذه املواد القانونية يتبني لنا مدى الدور الذي تلعبه البلدية بصفتها قاعدة      
 يف بعث التنمية احمللية . لالمركزية

 :على من قانون البلدية فإن هذه األخرية تتوفر15يما خيص هيئات البلدية وهياكلها وحسب املادة وف

 هيئة مداولة تتمثل يف اجمللس الشعيب البلدي . -

 هيئة تنفيذية يرأسها رئيس اجمللس الشعيب البلدي . -

 سلطة رأيس اجمللس الشعيب البلدي .إدارة ينشطها األمني العام للبلدية حتت  -

 :ومتارس اهليئات البلدية أعماهلا يف إطار التشريع والتنظيم املعمول هبما 

  : ميثل اجمللس الشعيب البلدي اهليئة احمللية املنتخبة من قبل الشعب وهو  اجمللس الشعيب البلدي
  األقرب للمواطن .وهنا كمبثابة اجلهة املخول هلا قانوان تسيري الشأن احمللي ل

 تسيري اجمللس الشعيب البلدي: -

جيتمع اجمللس الشعيب البلدي يف دورة عادي كل شهرين وال تتعدى مدة الدورة مخسة أايم وهذا      
من قانون البلدية ويقوم هذا األخري إبعداد نظامه الداخلي ويصادق عليه  16عليه املاد  صحسب ما تن

 2الداخلي النموذجي وحمتواه عن طريق التنظيم .يف أول دورة ، وحيدد النظام 

 

 
                                                             

املتضمن قانون البلدية  2011يونيو  22املؤرخ يف  10 -11، قانون رقم  37للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد  اجلريدة الرمسية1 
 5. ص 3.  2.  1، املواد  .

  16،  15. ص ص  16.  15رجع نفسه ، املواد امل 2 



 الفصل الثاين : واقع اخلدمة العمومية  ودورها يف حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر
 

28 
 

 : اختصاصات اجمللس الشعيب البلدي -
  أوال :يف جمال التهيئة العمرانية والتخطيط 

يعد براجمه السنوية املوافقة ملدة  اجمللس الشعيب البلدي من قانون البلدية على أن 107املادة  نصت     
يعاجل اجمللس الشعيب البلدي من خالل مداوالته الشؤون  عهدته ويصادق عليها ويسهر على تنفيذها و

يتوىل كل الصالحيات اليت تدخل دائرة اختصاصه وكذلك فهو النامجة عن الصالحيات املسندة للبلدية 
  االقتصادي واالجتماعي والثقايف.التنموي االختصاصات ذات النمط 

صري واملتوسط والطويل ويصادق عليه ، ويسهر وابلتايل فإن اجمللس يقوم بوضع املخطط التنموي الق     
على تنفيذه إبنسجام مع خمطط الوالية ، ويشارك يف اإلجراءات املتعلقة ايلتهيئة العمرانية ، ويعمل على 

 تطوير األنشطة اإلقتصادية اليت تتماشى مع طاقات البلدية واملخطط التنموي .

العمراين للبلدية مبا يتماشى مع التنظيمات والقوانني كما يتوىل اجمللس الشعيب البلدي رسم النسيج 
املعمول هبا ، وعليه أثناء إقامة املشاريع يف إقليم البلدية أن يراعي مسألة محاية االراضي وقواعد إستعماهلا 

  .من قانون البلدية110ساحات اخلضراء حسب نص املادة خصوصا األراضي الفالحية وامل

يف  رقابة بصورة دائمة لتتأكد من أن عمليات البناء تتم وفق الشروط احملددةوعلى البلدية أن تباشر ال
 1القوانني والتنظيمات وكذا خضوعها لرتخيص مسبق .

 جتماعي : ال اإلاثنيا : يف اجمل 

من قانون البلدية تتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم املعمول هبما ، كافة  122حسب نص املادة 
 اإلجراءات قصد :

 از مؤسسات التعليم اإلبتدائي طبقا للخريطة املدرسية الوطنية وضمان صيانتها إجن -
 إجناز وتسيري املطاعم املدرسية والسهر على ضمان توفري وسائل النقل املدرسي للتالميذ -

                                                             

 135صدريس نبيل ، املرجع السابق ،  1 
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التشريع والتنظيم املعمول هبما كل التدابري املوجهة لرتقية تفتح إختاذ عند اإلقتضاء ويف إطار  -
 لصغرى والرايضة وحدائق التسلية لألطفال والتعليم التحضريي والتعليم الثقايف والفين .الطفولة ا

  1ا للهياكل واألجهزة املكلفة ابلشباب والثقافة، والرايضة ، والتسلية .تقدمي مساعداهت -

 .ذي تقوم به البلدية يف الشأن اإلجتماعيفمن خالل هذه النصوص القانونية يتضح لنا مدى الدور ال

 ــة الواليـــــــــ: 

فهي  القانون ، أشخاصمن وحدات الدولة ويف نفس الوقت شخص من  إداريةتعد الوالية وحدة        
الصادر عرفها قانون الوالية  كماة  تتمتع ابلشخصية املعنوية والذمة املالية املستقل اجلماعة اإلقليمية للدولة.

 .يف مادته األوىل 2012 يف 

اإلدارية غري املمركزة للدولة وتشكل هبذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية  الدائرة وهي أيضا
التضامنية والتشاورية بني اجلماعات اإلقليمية والدولية ،وتتدخل يف كل جماالت اإلختصاص املخولة هلا 

 ابلشعب وللشعب ،وحتدث مبوجب القانون . مبوجب القانون ، شعارها هو

 من قانون الوالية ومها : 2 األعمال يف الوالية هيئتان حسب نص املادة الثانيةويشرف على تسيري    

 اجمللس الشعيب الوالئي . -

 2الوايل . -

دستوراي اذ ان خمتلف الواثئق الدستورية ورد فيها ذكر الوالية  أساساللوالية  هاهنا أنلذكر اب وجدير     
حينما نص يف  1976دستور  ورد ذكرها يفتتمتع ابلشخصية املعنوية فلقد  إقليميةابعتبارها مجاعة 

على ان   1996البلدية ونص دستور منه على اعتبار الوالية هيئة او جمموعة اقليمية جبانب  36املادة 

                                                             

 . 19، ص 122، مرجع سابق املادة  10 – 11، قانون رقم  37اجلريدة الرمسة للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد  1 

، املتضمن  2012فرباير  21املؤرخ يف   07 – 12، قانون رقم  12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد رقم   2 
 . 5ص 2،  1قانون الوالية ، املواد 
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يستهدف  االقليمي للجماعات احمللية اإلطارالبلدية والوالية كما أن  هيللدولة  اإلقليميةاجلماعات 
 1والية. 48د االطار االقليمي اجلديد للوالية طبقا ملبادء الالمركزية ويتكون التنظيم االقليمي من حتدي

  اجمللس الشعيب الوالئي 

على هيئتني أساسيتني ، اوهلما اجمللس الشعيب الوالئي لقد أسلفنا الذكر على أن الوالية تقوم      
واثنيهما الوايل ، يساعد هذا االخري يف مهامه اجهزة وهياكل االدارة العامة للوالية منها االمانة العامة 

 .الدائرةللوالية ، املفتشية العامة للوالية ، الديوان ، رئيس الديوان ، ورئيس 

فهو يتأسس الوالئي واستنادا للقواعد القانونية املتعلقة بتكوينه ، فيما خيص تشكيل اجمللس الشعيب 
وهو هيئة مداولة  من قانون الوالية 12عن طرق اإلقرتاع من طرف املواطنني حسب ما تنص عليه املادة 

فاجمللس املنتخب هو االطار الذي يعرب فيه الشعب عن ارادته ويراقب عمل السلطات ، يف الوالية
المركزية ومكان مشاركة املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية فهو جهاز لكما انه ميثل قاعدة االعمومية ،  

مداولة على مستوى الوالية ويعترب االسلوب االمثل للقيادة اجلماعية والصورة احلقيقية اليت مبوجبها ميارس 
تنفيذ املشاريع التنموية  قليم حقهم يف التسيري والسهر على شؤوهنا ورعاية مصاحلهم من خاللسكان اإل

 يف خمتلف القطاعات على مستوى الوالية .

 تسيري اجمللس الشعيب الوالئي 

رئيسا ينتخب من بني  هيرأساجمللس الشعيب الوالئي مثله مثل اجمللس الشعيب البلدي ، إال أنه  
االعضاء الفائزين يف العملية االنتخابية وذلك ابعتماد اسلوب االقرتاع السري و ابألغلبية املطلقة يف 

نسبية ويف حالة تساوي االصوات الدور االول جترى االنتخاابت يف دورة اثنية يكتفي ببيان االغلبية ال
 . ملدة مخس سنوات سناند رائسة اجمللس ألكرب املرتشحني تس

                                                             

، املتضمن  1976نوفمرب22املؤرخ يف  97-76، األمر رقم  1296اجلريدة الرمسية  للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد   1
 .  36، املادة  1976إصدار دستور اجلزائر لسنة 
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كما أن هذا األخري يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه ، وحيدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس 
  من ذات القانون . 13عن طريق التنظيم وهذا إستنادا لنص املادة 

دورات، ابلنسبة للدورات الوفق نظام  عقد يعمل  اجمللس الشعيب الوالئيإىل أن  14وتشري املادة 
  . على األكثريوم  15منها  مدة كل دورة  الواحدة دورات يف السنة 4لعادية يعقد اجمللس ا

ئها يف تواريخ حمددة وهي أشهر :مارس ،جوان ، سبتمرب ، اوقد نص قانون الوالية على ضرورة اجر 
 ديسمرب، من كل سنة.

ثلث اعضائه او بطلب  وميكن للمجلس الشعيب الوالئي ان يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه او
 1من الوايل.

 اختصاصات اجمللس الشعيب الوالئي  

اجمللس الشعيب الوالئي يبدي رئيه يف األمور اليت تتطلبها القوانني والتظيمات وله كذالك أن يبدي       
خالل املدة  آرائه واقرتاحاته املتعلقة بشؤون الوالية حيث يقوم الوايل إبرساهلا إىل وزير الداخليةمرفقةبرأيه

 2احملددة قانوان .

كما أنه ميكن للمجلس أن خيطر وزير الداخلية بواسطة رئيسه واألمر متعلق بكل القضااي اليت تتعلق       
 بسري املصاحل الالمركزية ضماان للصاحل العام .

 

 

 
                                                             

، ص  15،  14،  13،  12املواد  مرجع سابق 07 – 12قانون  ، 12الدميقراطية الشعبية ، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية  1 
 . 6،7ص 

 135ص املرجع السابق ، دريس نبيل ، 2 
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  التهيئة العمرانية والتجهيز واملاليةابلتنمية و اإلختصاصات اخلاصة :  

يعد اجمللس الشعيب الوالئي خمططا للتنمية على املدى املتوسط يبني األهداف والربامج والوسائل املعبأة    
من الدولة يف إطارمشاريع الدولة والربامج البلدية للتنمية . ويعتمد هذا املخطط كإطار للتنمية ، ويعتمد 

 .الجتماعية للوالية هذا املخطط كإطار للرتقية والعمل من أجل التنمية االقتصادية وا

وعلى إثر هذا يتوىل اجمللس حتديد خمطط التهيئة العمرانية للوالية ورسم النسيج العمراين ويراقب  -
 .تنفيذه

يناقش اجمللس الشعيب الوالئي خمطط التنمية الوالئي ويبدي اقرتاحاته بشأنه ، وهذا حسب نص  -
 من قانون الوالية . 80املادة 

 شأنه النهوض ابلتنمية احمللية على مستوى إقليم الوالية .فاجمللس يهتم بكل ما من  -
خيتص اجمللس الشعيب الوالئي بتحديد خمطط التهيئة العمرانية للوالية  أيضا يف هذا اإلطارو  -

 ،ويراقب تنفيذه .
 يعمل على إجياد التجهيزات اليت تتجاوز من حيث حجمها وأمهيتها قدرات البلدية . -
 الطرق الوالئية فيما خيص األشغال و صيانتها . ئي مأمريهتم اجمللس الشعيب الوال -
يقوم اجمللس أيضا مأعمال التصويت على ميزانية الوالية ، ويضبطها فيصوت على امليزانية األولية  -

جوان من السنة املالية اليت تطبق  15قبل هناية شهر أكتوبر من السنة وامليزانية اإلضافية قبل 
 1 خالهلا .

   اإلجتماعية والثقافية والسياحية :اإلختصاصات 
يشرف اجمللس الشعيب الوالئي على على مهام كثري متنوعة ومتعددة يف اجلال اإلجتماعي والثقايف  -

  والسياحة لضمان سري املرافق العامة بكل صرامة .
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وجتديد إجناز مؤسسات التعليم املتوسط والثانوي واملهين وتتوىل الوالية صيانتها ، واحملافظة عليها   -
 .92جتهيزاهتا املدرسية على حساب امليزانية غري املمركزة للدولة املسجلة يف حساهبا ،املادة 

يشجع ويساهم يف برامج ترقية تشغيل الشباب ابلتشاور مع البلدايت  اجمللس الشعيب الوالئي -
 . واملتعاملني اإلقتصاديني

ت البلدايت. ويساهم ابلتنسيق مع ويقوم اجمللس إبجناز املؤسسات الصحية اليت تتجاوز قدرا -
البلدايت يف تنفيذ كل األعمال املتعلقة مبخطط تظيم اإلسعافات والكوارث واألفات الطبيعية 
والوقاية من األوبئة ،كماويساهم أيضا ابلتنسيق مع البلدية يف عدة برامج كالتحكم يف النمو 

 اإلحتياجات اخلاصة .الدميغرايف  ، ومحاية األمو الطفل ومساعدة املسنني وذوي 
ويساهم يف إنشاء اهلياكل القاعدية الثقافية و الرايضية والرتفيهية اخلاصة ابلشباب , كما ويساهم  -

يف محاية الرتاث الثقايف  والفين والتارخيي  ، ويسهر كذالك على محاية القدرات السياحية للوالية 
  1. 99. 98. 97.  96. 95. 94ده ارة إليه يف قانون الوالية ضمن موا، وهذا جند اإلش

 زائر التنمية احمللية يف اجل اشكال ومظاهراملطلب الثاين :  
  يف اجلزائراحمللية أشكال التنمية 

 اوال :التنمية الوطنية 

لكل دولة إسرتاجتيتها املتبعة يف جتسيد التنمية الوطنية ، وهي يف الغالب هتتم ابملشاريع الكربى اليت 
شباع احلاجيات على إ احمللية ، ألن هذه األخرية تتطلب أغلفة مالية كبرية قصدتفوق طاقة السلطات 

ق الوطنية وخطوط جناز الطر إب ل تلك املتعلقةثم يف اجلزائر ة هذه املشريعمثل، ومن أمستوى الوطين 
 . ، وغريها من مؤسسات الدولة السكة احلديدية واملطارات واملستشفيات اجلامعية
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  : يةاحمللالتنمية اثنيا 

يرى الدكتور) فاروق زكي ( يف كتابه تنمية اجملتمع يف الدول النامية ،ان التنمية احمللية هي تلك العمليات 
اليت توجد بني جهد االهايل وجهد السلطات احلكومية لتحسني االحوال االقتصادية واالجتماعية 

اطار حياة االمة .حبيث تقوم هذه  والثقافية للمجتمعات احمللية ، وحتقيقا لتكامل هذه اجملتمعات يف
 . مها  أساسنيالعمليات على عاملني 

 يف اجلهود املبذولة لتحسني مستوى معيشتهم .  أنفسهممسامهة املواطنني  -1
توفري ما يلزم من اخلدمات الفنية وغريها بطريقة من شأهنا تشجيع املبادرة واملساعدة الذاتية  -2

 واملتبادلة بني عناصر اجملتمع وجعل هذه العناصر اكثر فعالية. 
وحسب وجهة نظر الدكتور سعيد شيخ ، حول التنمية احمللية يف اجلزائر مأهنا :/ متثل يف خمتلف  -3

للجماعات احمللية مبختلف اجهزهتا مهمة القيام هبا على مستوى  االختصاصات اليت اسندت
 1 اقاليمها يف اطار النصوص القانونية والتنظيمية اساسا والربامج الوطنية .

 سس التالية :ألعلى ا يف اجلزائر ية احملليةو تنمسياسة الالتقوم 

وطنيا وحمليا ابعتبارها ممثلة  تدخل الدولة: اعطاء الدور القيادة للدولة يف عملية التنمية احمللية -1
 اجملتمع واملعربة عن ارادة املواطنني وتعمل على حتقيق طموحاهتا .

للسياسات التنموية ، خصوصا  املشاركة الشعبية : من خالل اشراك املواطنني يف عملية التنفيذ -2
ية وفسح ، مث اقرار التعددية احلزبية والسماح إبنشاء اجلمعيات املدن 1989صدور دستور بعد 

اجملال أمامها للمسامهة يف خدمة اجملتمع ومراقبة تنفيذ املشاريع وتوفري أطور املشاركة عرب مجعيات 
  االحياء وجمالس املدينة .
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ات فعالة وحيادية ميكن تطبيقه على املستوى الوطين دط : ميثل التخطيط منهجا علميا وأالتخطي -3
ستثمار طاقات اجملتمع وموارده عن طريق جمموعة فهو عملية تغيري إجتماعي وتوجيه وإ، احمللي 

من القرارات الرشيدة اليت يشرتك يف إختاذها اخلرباء وأفراد الشعب واملسؤولني احملليني لتحقيق 
 1 .وضع إجتماعي أفضل

 : اثلثا: التنمية املستدامة  

ي التنمية اليت ال جتين الثمار هي التنمية املستمرة العادلة اليت تعتمد على مكوانهتا الذاتية وه     
احلالية على حساب األجيال القادمة ، وهي التنمية الرشيدة ، وهي اليت تراعي البعد البيئي يف  لألجيال

مجيع مشروعاته وهي التنمية اليت تعظم من قيمة املشاركة الشعبية ومشاركة املواطنني يف مجيع مراحل 
 2العمل التنموي .

ل من خال اإلنسانتعتمد على مكوانهتا الذاتية ، وهي تعىن ابحلفاظ على الكرامة  فهي بذالك
احمللية السيما على مستوى  اإلدارةميع عن طريق اجل أماممتساوية  حتسني وسط معيشة وتوفري فرص

 البلدية كوهنا فضاء تنموي يتفاعل فيه املواطن ويبدع ويعرب فيه عن آفاقه التنموية.

  احمللية يف اجلزائر :مظاهر التنمية 
 : أوال : التنمية احلضرية 

يعرف املعىن العام للتحضر انه " ظاهرة اجتماعية جغرافية ينتقل السكان يف ظلها من املنطق الريفية      
يف املدن ، اىل املناطق احلضارية ، وبعد انتقاهلم يتكيفون ابلتدرج مع طرق احلياة وأمناط املعيشة املوجودة 

وهو يف األساس يعين متركز السكان يف املدن وسيؤدي إىل تغري اجتماعي وثقايف ، وتدعيم الروح الفردية 
  3يف العالقات اليت تصبح اثنوية بعد ما كانت أولية يف القرية "  
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ر بعد التحول يف اجلزائر هي القاعدة احمللية املؤهلة للقيام هبذا الدور حيث حرصت اجلزائ تعترب البلدية  
 مبا ميكنها من املشاركة الفعالة يف تطبيق ، على دعم تقوية صالحياهتا ومسؤولياهتا 1989الدستوري 

من شأهنا بعث إذ مت إصدار تشريعات جديدة للتهيئة والتعمري والعقار  ،اسرتاتيجيات التهيئة العمرانية 
مواطن ، حىت يتسىن له املشاركة يف التنمية الرقي احلضاري ولكون البلدية هي اهليئة احمللية األقرب لل

 احلضرية املوجهة إليه .

إن ظاهرة التنمية احلضرية أصبحت منتشرة يف الكثري من املراكز العمرانية يف اجلزائر أصبحت تواجه      
 العديد من العقبات منها ما يلي :

سنواي يف خمتلف أحجام  % 6إىل  3ارتفاع معدالت النمو احلضري اليت أصبحت ترتاوح ما بني   - 
 املدن والبلدايت اجلزائرية .

عدم قدرة البلدايت على السيطرة على التوسع احلضري واحرتام خمططات التهيئة والتعمري بسبب  -   
إمكانيات ووسائل املراقبة أو انعدامها يف بعض  االختالل يف التوازن بني سرعة منو النسيج العمراين , وقلة

 األحيان .

فقدان السيطرة األمنية على احلدود واألحياء الشعبية ابلبلدية ال سيما تلك املتواجدة ابلبلدايت  -   
ومقرات املدن الكربى , نتيجة النمو العمراين املفرط الفوضوي وغري املخطط وهذا راجع لعدم احرتام 

 1. احلصول على رخصة البناء إجراءات وشروط

 : اثنيا : التنمية الريفية 

تتمثل التنمية الريفية يف إجياد إسرتاتيجية ميكن بواسطتها  محاية البيئة مع التغلب على الفقر يف      
الوقت نفسه ، او تنمية ريفية ذات البعد البيئي ، مبعىن أن التنمية الريفية تستهدف اتمني وتوفري سبل 

الريفية من اجل القضاء على  املعيشة الضرورية يف خمتلف األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف املناطق
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الفقر وزايدة متكني األشخاص الذين يعانون من الفقر ومنظماهتم وزايدة سبل وصوهلم إىل املوارد 
ولقد إهتمت اجلزائر ابلتنمية الريفية ، ويظهر ذالك من خالل إطالقها لربانمج التجديد الريفي اإلنتاجية. 

ذالك يف إطار بعث التنمية يف األرايف ، والقضاء على ، والذي لقى إستحساننا لدى غلبية الشعب ، و 
ظاهرة النزوح الريفي حنو املدن ،وأيضا توفري مناصب شغل للشباب العاطل عن العمل ، وهو كفرصة 

 للقضاء على ظاهرة التهميش اليت يعاين منها سكان األرايف . 

العامة للدولة أسلوب الشراكة بني  وقصد التكفل االجيايب ابملشروع التنموي الريفي اعتمدت السياسة  
ثل املنطقة مماملواطن , البلدية لبلورة فكرة املشروع التنموي الذي يتقدم ابقرتاحه كاحتياج املواطن أو 

البلدية إبعداد قوائم املستفيدين من برامج البناء  ةالريفية جلعله ضمن قالب قانوين وتقين ومايل حيث كلف
(  سواءا كان بناءا جديدا أو 2009-2005والربانمج اخلماسي ) 2004, 2003, 2002الريفي 

 1 ى مستوى اللجنة التقنية للوالية.ترميم , واقرتاح املشاريع بعد صياغتها ,لتتوىل بعدها تثبيتها عل

 اثلثا :التنمية السياحية :  

رب القطاع السياحي من أهم القطاعات اليت ينبغي للدولة أن تكرس اهتماماهتا به من أجل النهوض تيع
 ابإلقتصاد ، على مجيع املستوايت .

اإلطار األول والفاعلي يف وضع اآلليات املناسبة لالستثمار العقالين يف هذا  هيالتنمية السياحية ف    
للمجتمع من خالل االستغالل العقالين للموارد اليت  القطاع وكل ذلك يصب يف إطار حتقيق تنمية

ملشاريع التنموية وإعطائها بذلك فرصة اتتحصل عليها اجلماعات احمللية خالل تنفيذها للعديد من 
لتمويل نفسها بنفسها ,وأييت ذلك حسب املوقع اجلغرايف والتارخيي والبيئي لكل بلدية ,فالبلدايت الواقعة 

ا ديناميكية تنموية سياحية خاصة ختتلف عن تلك اليت هبا حمميات وآاثر على الشريط الساحلي هل
 اترخيية ...اخل 
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واجلزائر من الدول اليت متتلك مقومات سياحية متميزة إذا ما مت إستغالهلا ، وإذا ما حتدثنا عن التنمية    
اليت من شأهنا دفع عجلة  السياحوية جند أن مثت أنواع من األشكال السياحية اليت ينبغي اإلهتمام هبا و

 اإلقتصاد و التنمية ابجلزائر ومن هذه األنواع :

 السياحة الصحراوية اليت تستهوي حميب احملميات الطبيعية ، مبا فيها من النقاء البيولوجي . -

 السياحة الثقافة اليت يكون هدف السائح منها إكتشاف تراث املنطقة . -

 عن النفس . السياحة الرتفيهية لغرض الرتويح -

 اإلستشفاء . السياحة العالجية واليت يقصد هبا التنقل لألماكن طلبا للمداواة و -

 السياحة الشواطئية وهي مقصد العديد خاصة يف فصل الصيف . -

 1يني واحملبني هلا . تستهوي الرايضالسياحة الرايضية اليت -

 املطلب الثالث : معوقات وحتدايت تقدمي اخلدمة العامة يف اجلزائر  

عرفت اجلزائر بعد االستقالل ظروفا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية انعكست على اإلدارة     
بصورة أو مأخرى وما زالت آاثرها ابدية إىل اليوم , فاملدة اليت قضاها االستعمار واعتماده إذ ذاك على 

 أمامعدة شكلت عائقا سياسة التجهيل جعلت اإلدارة اجلزائرية بعد االستقالل تعاين وتتميز مبظاهر 
 تقدمي اخلدمة العامة ومن أبرز هذه املظاهر :

ضعف التأطري وتكوين مستوى القيادات اإلدارية يف اإلدارة احمللية : فاإلدارة احمللية تعاين من  (أ
 مشكلة األمية .
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: إذ أن مؤسساتنا وعلى املستويني املركزي واحمللي  اتعدم وجود مدونة أخالقية تضبط االلتزام (ب
 .عاين من ضعف يف االلتزام ابلقوانني واللوائح اإلدارية اليت حتكم عماهلا ت

نقص كفاءة وفاعلية املشاركة الشعبية : إن الغرض األساسي من اإلدارة احمللية هو اجياد تعزيز  (ت
 بنسه .األمناط االتصالية بني اإلدارات احمللية واملواطن بشكل ميكن الشعب من ممارسة حقه 

بعني  أيخذاجلماعي : ان التقسيم اجلماعي احلايل ال ينطلق من منظور مشويل  حتدي التقسيم (ث
واالجتماعي والثقايف ، وعدم وجود معايري دقيقة  عد اجلغرايف واالقتصادي واإلدارياالعتبار الب

 .لرتقية اجلماعات القروية اىل مجاعات حضرية 
الوصاية املركزية : حبيث البد من منح ضماانت اكثر لتدعيم المركزية اجلماعات احمللية  حتدي (ج

 ابعتبار ان اإلصالح يقتضي أوال فسح اجملال امام حرية اإلدارة يف التسيري احلر ، ومنح الوسائل
 تاملرافقة حلرية التسيري ، حىت ال تكون الالمركزية مفرغة من حمتواها وذلك لتمكني اجلماعا

 1احمللية من تنفيذ القرارات املتخذة على مستواها . 

 وسنحاول معرفة األسباب الرئيسية اليت ساعدت على ظهور ومنو املظاهر السالفة الذكر .

اليت مرت  الظروفاألسباب التارخيية : تتمثل األسباب التارخيية لبريوقراطية اإلدارة اجلزائرية ,يف   (أ
كي مث العهد االستعماري الفرنسي مث مرحلة ما بعد االستقالل اليت العهد الرت  بداية منهبا بالدان 

فكانت اإلدارة أقرب لإلدارة العسكرية ذات  تعترب حصيلة ترك األتراك والفرنسيني يف آن واحد 
الرتكة املركزية الشديدة اليت متثلت يف قبضة السلطات العسكرية على األجهزة اإلدارية وتوجيه هذه 
األجهزة مبا خيدم مصاحل املستعمرين , فهذه احلقب التارخيية إذا كان هلا أثر كبري يف تفشي املظاهر 

 األمر الذي أدى إىل ظهور جهاز بريوقراطي مركزي منغلق .السلبية على اإلدارة اجلزائرية 
األسباب القانونية : إن التغريات املختلفة اليت حدثت يف اجملتمع بشكل متسارع مل يواكبها تطور  (ب

يف القوانني مما أحدث خلال على مستوى اهلياكل , أي أن املنظومة القانونية اإلدارية بقيت 
                                                             

وآخرون ، مرجع سابق ، اجلزء الثاين ، ، ولد الصديق ميلود  املنتخبة واصالح االدارة احمللية للجزائرفساد اجملالس احمللية بوحنية قوي ،  1 
 . 172.  171ص ص 
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ه التغريات البنائية , كما أن عدم جتديد اهلياكل التنظيمية جامدة دون حدوث تطور يواكب هذ
لإلدارات العمومية جتديدا ميكن من حتديد املسؤوليات وتنظيم العمل بشكل عقالين , مما جيعل 
البعض يرى أن إدارتنا تفتقد لقانون حيدد مهامها الدائمة بوضوح وعليه تظل األجهزة اإلدارية 

 ة السلبية سواءا يف األجهزة املركزية أو اإلدارات على املستوى احمللي .غارقة يف مشكلة البريوقراطي
األسباب االقتصادية : جلأت اجلزائر يف سبيل إجناح سياستها التنموية إىل استرياد نظرايت التنمية  (ت

 كإسرتاتيجية التصنيع اليت اندى هبا عامل االقتصاد الفرنسي "دبرنيس" واليت اتبعتها اجلزائر  الغربية 
من أجل التنمية االقتصادية , وقد أدت هذه السياسة التنموية الداخلية إىل إمهال القطاع 
الفالحي ونشوء فئة التقنوقراطية يف القطاع الصناعي , إضافة إىل عدم االعتماد يف إدارة 

 املؤسسات االقتصادية على الكفاءات العلمية والعملية , وابلتايل االبتعاد عن العمل املخطط
 دار إبمعان , فضال عن انعدام املقاييس العلمية واملوضوعية يف اختيار وتعيني وإقالة املسؤولني وامل

 1سريين يف القطاع االقتصادي . واإلداريني وامل
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .88, 87ص ص  ،املرجع السابق ،  وآخرون لودولد الصديق مي1 
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 املبحث الثاين : آليات ومداخل إصالح اخلدمة العمومية يف اجلزائر 
 املطلب األول : إصالح اخلدمة العامة  
  اإلصالح اإلداري :أوال : مفهوم 

يد منم العوامل ويهدف هذا التغيري اىل عصرنة أصبح ضرورة متليها العدالعامة  ةالدار ا إصالح إن     
نم خالل العمل على تفعيل نشاط القطاع العام وتقدمي خدمات ذات جودة عالية للمواطنني م

، وتكريسا ملبادئ الشفافية ي مجيع مظاهر البريوقراطية أكثر مصداقية ، وابلتايل ختطات وجعله احلكوم
 واملشاركة يف تسيري منظمات القطاع العام .

، والذي كان  اإلداري اإلصالحيف قضااي  األساسيةالركائز  إحدىالعمومية اخلدمة  إصالحيعترب        
املتحدة يقدم  األمملذلك فان برانمج  ، العامة الالدارةحمل اهتمام عدد كبري من الدارسني ، وخرباء 

" تعين بناء قطاع عام يتسم ابلكفاءة والفعالية ، وقادر على  أهنااخلدمة املدنية ويرى  إلصالحتعريفا 
وفعال ،  اخلدمة املدنية ، هو خلق قطاع عام كفئ إصالح فأساسخدمة حاجات اجلماهري ، وابلتايل 

ة واليسر ، يف تقدمي اخلدمات العامة نالروتني ، له مواصفات املرو   ، قليلنييتميز مبعرفة رغبات املستهلك
 1للمواطنني 

هلذا فهو يستوجب ابلضرورة السند واملشاركة الفعلية من القيادات واملؤسسات العاملة يف خمتلف      
داري هذه العناصر اليت تتكون يف مجلتها البيئية الكلية وذلك يعين ابلضرورة أن عمليات اإلصالح اإل

ينبغي أن تكون بوثيقة تتفاعل فيها كل الفعاليات السياسية واإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية 
                     .وأن متتد دائرة املشاركة لكل القوى الشعبية حتقيقا إلسهام مطلوب وسند هام 

يرتبط إبرادة التغيري اليت هي ضمان ومن جممل هذه التعريفات لعملية اإلصالح اإلداري جند أنه      
استمرار احلياة بنظمها السياسية واإلدارية والتشريعية واالقتصادية والثقافية اليت تنشأ لإلصالح الواقع 

                                                             

، رسالة ماجستري قسم  االلكرتونية يف ترشيد اخلدمة العمومية يف الوالايت املتحدة األمريكية واجلزائر ةدور الالدار  عشور عبد الكرمي ، 1 
   61ص 2010العلوم السياسية والعالقات الدولية جامعة قسنطينه 
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واستشراف املستقبل حلياة أفضل ومن غري تلك اإلرادة ال تكتسب عملية اإلصالح البعد املتمثل يف 
 1عة التغيري . ملقدرة على صناالقوة اليت تكتسبها ا

     :اإلصالح اإلداري يف اجلزائر  مظاهراثنيا 

صادي الذي عرفته اجلزائر خصوصا بعد التدهور االقت  تتمثل أبرز مظاهر اإلصالح اإلداري يف اجلزائر   
مما تطلب إعادة النظر بصفة شاملة يف  1985سنة  بعد األزمة البرتوليةتقليص إرادات الدولة نتيجة 

 يلي: ما يف  العامة للبالد لتخطي هذه األزمةالسياسة 

والتصويت على الدستور اجلديد  1988الرتكيز على ضرورة اإلصالح اإلداري بعد حوادث أكتوبر  -
 .على كل املستوايت ةجذري ةسياسي اتالذي جاء بتغريات عميقة وإصالح 1989لعام 

 واليت 2/3/1982الصادرة يف  63موعة من التدابري مبوجب التعليمة رقم جملكتابة الدولة   راصدإ -
ختص اإلدارات اليت هلا عالقة مباشرة مع املواطنني كالربيد واملستشفيات والبلدايت والوالية والدوائر 

 وهذا لتحسني خدماهتا واستعادة مسعتها اليت شوهت .
 2. رية ,و ابإلضافة للشفافية يف التعاملصول على الواثئق اإلداحلاتبسيط إجراءات وملفات  -
على اإلدارات ، مع حث  تطوير احلياة االجتماعية للمواطنني وضمان مشاركتهم يف تسيري شؤوهنم -

 أبواب مفتوحة لتعريف املواطنني عن نشاطها وصالحياهتا .تنظيم 
واليت متس املواطن االهتمام إبعالم املواطنني عن طريق نشر كل التعليمات اليت تصدرها اإلدارة  -

 بصفة مباشرة .
إنشاء بطاقة وطنية للتعريف متعددة االستعماالت , لإلقامة ,للتعريف عن اهلوية ,وإلثبات اجلنسية  -

إال أن هذا األخري مل يعرف التطبيق  1988اجلزائرية وكان مقرر الشروع يف هذا اإلجراء مطلع سنة 
 إىل غاية يومنا هذا .

                                                             

 29ص     2006عام  -رسالة ماجستري جامعة اخلرطوم ، اإلصالح اإلداري بني النظرية والتطبيقحممد أحممد سيد أمحد احلاج ،   1

، رسالة ماجستري يف القانون فرع االدارة واملالية العامة ، كلية احلقوق والعلوم  التسيري احلديث واإلدارة العمومية اجلزائريةسليمة مراح ,   2
 46،47ص ص  ,  2001االدارية ، جامعة اجلزائر 
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تلف القوانني اهلامة كالقانون االنتخايب والقانون النقايب والقانون التجاري إعادة نظرة شاملة يف خم -
 وقانون البلدية والوالية .

 م مع االحتياجات اجلديدة للمواطنني.ئسيري اإلدارات العمومية مبا يتالالعمل على جتديد قوانني ت -
سواءا قبل التوظيف أو بعده أمهية للتكوين املختص ألعوان اإلدارات  لة الدولةويف جمال التكوين أو  -

 وقد أسندت هذه املهمة جملموعة من املؤسسات املتخصصة .
ومن جهة اثنية فقد كان من التدابري اخلاصة ابألعوان مراجعة القانون األساسي للعمال  -

 املستخدمني يف املؤسسات واإلدارات العمومية .

بني اإلدارة واملواطن ومن  اذها لتحسني العالقةتعليمة تتعلق مبجموعة من التدابري الواجب اخت إصدار     
 :  مظاهرها أبرز

  حتسني استقبال املواطنني 
   األخذ بعني االعتبار ومأكثر جدية طعون املواطنني , وهبدف حتقيق ذلك تقرر إنشاء جلنة وزارية

 .مشرتكة برائسة الوزير املنتدب املكلف ابإلصالح اإلداري والوظيف العمومي 
  إنشاء جلان حملية على مستوى كل والية ملتابعة أعمال كل قطاع وزاري على مستوى كل وقد مت

 1 والية يف ميدان حتسني عالقتهم ابملواطنني .
  : آليات التسيري العمومي اجلديد  اثلثا 

: اجتاه عام لتسيري  مأنهاالجتماعية التسيري العمومي اجلديد يعرف املعجم السويسري للسياسة      
للدول االجنلوسكسونية ،وانتشر الحقا  التسعينياتبداية  إىلمعامل ظهوره  أوىلاملنظمات العمومية تعود 

كس التسيري العمومي التقليدي الذي يستمد عيف معظم دول منظمة التعاون والتنمية االقتصادية على 
من العلوم  مستوحاةمعامل التسيري العمومي اجلديد و  أفكاروالقانونية ، فان  اإلداريةمبادئه من العلوم 
التسيري  يف القطاع اخلاص هبدف حتسني ومعاجلة االختالالت اليت ميزت  سياساتاالقتصادية ومن 

                                                             

 .50, 49,, ص صليمة مراح , املرجع السابق س  1
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مستوى  إىلالعامة  ابإلدارةالتسيري العمومي التقليدي ، واليت من بينها البريوقراطية وكذا حماولة االرتقاء 
 : إىلويدعوا هذا النموذج الكفاءة والفعالية ، 

 ر الكفاءة والفعالية وجودة اخلدمة .و على النتائج من منظ اإلهتمامتركيز  -
تكون اخليارات  أينوهياكل ال مركزية ،  مأنظمةاستبدال البىن التقليدية والتسلسل اهلرمي واملركزية  -

مع  الرأي إبداءاملالية املتعلقة بتقدمي اخلدمة العامة اقر ب ما يكون للمواطن ، الذي له احلق يف 
  مجيع الشركاء أصحاب املصلحة .

منح املسريين نوع من احلرية يف حتديد بدائل التسيري املباشر للمرفق العام ، ووضع أنظمة تسيري  -
 املعتمدة . تسمح بتحسني مردودية السياسات

تعزيز القدرة اإلسرتاتيجية للحكومة املركزية لتوجيه تطور الدولة ملختلف أجهزهتا ومتكينها من  -
 االستجابة بصورة منهجية وسريعة .

 لألفكارولقد كانت البداية النظرية ابلتسيري العمومي اجلديد يف فرتة السبعينيات وما رافقها من تطور 
االقتصادية يف الدول الصناعية ويعود سبب ظهور هذا النوع من  ألزمةاالليبريالية عندما استفحلت 

 عوامل ثالث هي :  إىلالفكر حسب اغلب املفكرين 

 البريوقراطية  -
 تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية  -
  1النظرايت احلديثة أتثري -

 املطلب الثاين : احلكم الراشد كمقاربة فعالة يف ترشيد اخلدمة العمومية  

   دارة احمللية مفهوم احلكم الراشد لإل -اوال: 
، خاصة يف كتاابت البنك الدويل يف 1989يف عام  Governanceظهر مفهوم احلكم الراشد      

                                                             

جامعة بسكرة ، ،  14جملة أحباث إقتصادية و إدارية ، العدد ،  احلكم الراشد احد مقومات التسيري العمومي اجلديدبن عيسى ليلى ،  1 
  3. ص  2013 ديسمرب اجلزائر ,
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إطار التغيري الذي حدث يف طبيعة دور احلكومة من جانب، وتطور علم اإلدارة من جانب آخر. فعلى 
املستوى العملي، مل تعد الدولة هي الفاعل الرئيسي يف صنع وتنفيذ السياسات العامة، بل أصبح هناك 

 سسات الدولية، و القطاع اخلاص، و مؤسسات اجملتمع املدين.فاعلون آخرون مثل املنظمات، املؤ 

ظهرت حماوالت اإلستفادة من أساليب إدارة األعمال واإلدارة  وعليه، فإن على اجلانب األكادميي    
العامة. كما حلت جمموعة من القيم اجلديدة )التمكني، و الرتكيز على النتائج( حمل جمموعة من الفيد 

 1ة، و التدرج الوظيفي(. القدمية )األقدمي

، فإن هناك غموض سواء يف ترمجة أو   Governanceوفيما يتعلق بتحديد مفهوم 
تعريف هذا املفهوم. ويعين املفهوم وفقا للبنك الدويل نوع العالقة بني احلكومة واملواطنني، وليس جمرد 

الرتكيز على فعالية املؤسسات املتعلقة إبدارة شؤون الدولة و اجملتمع. ولذلك يركز املفهوم على قيد املسا 
و القدرة على التنبؤ  Transparencyلشفافية ، واACCOuntabilityبولية 

Piedlictability.و املشاركة الواسعة من مجيع قطاعات اجملتمع ، 

هي: استخدام السلطة السياسية  Good Local Governanceواحلوكمة احمللية الرشيدة 
 وممارسة الرقابة على اجملتمع احمللي، من أجل حتقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية.

ويوضح اإلعالن الذي صدر عن مؤمتر اإلحتاد الدويل إلدارة املدن الذي عقد يف صوفيا يف ديسمرب 
 عناصر احلوكمة احمللية الرشيدة على النحو التايل: 1996

 نقل مسؤولية األنشطة العامة املالئمة إىل املستوايت احمللية املختلفة مبوجب القانون. (أ

 يام بتلك األنشطة على املستوي احمللي. المركزية مالية وموارد كافية للق  (ب

 مشاركة حقيقية للمواطن يف صنع القرار احمللي.  (ت

 .هتيئة الظروف الذي من شأهنا خصخصة اإلقتصاد احملليه   (ث

                                                             

 . 04كلية احلقوق جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان  ص   ،بناء قدرات اإلدارة احمللية يف اجلزائر  ،احلكم الراشد  ،بومدين طامشة  1
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 . اثنيا : مبادئ احلكم الراشد 

  :تتسم احلوكمة احمللية الرشيدة مبا يلي 

 : تلبية مجيع احلاجات جلميع الفئات ، وحتتاج على  إىلاحمللية  األجهزةتسعى  أن االستجابة
 مسائل تضمن ذلك .

 : كفاءة لتمثيلهم .  األكثر األفرادوالرجل ابلتصويت واختيار  املرأةوتعين حق  املشاركة 

 : يعين مرجعية القانون وسيادته على اجلميع من دون استثناء  حكم القانون 

 : لإلطالع اجلميع  أماماجملال  إفساحتعين توفري املعلومات الدقيقة يف مواقيتها مع  الشفافية
ئرة املشاركة والرقابة واحملاسبة من جهة، ومن  اجل التخفيف من عليها ، من اجل توسيع دا

 . أخرىوحماصرة الفساد من جهة  األموالهذر 

 : جلميع دون استثناء .على خدمة ا واآللياتيعين قدرة املؤسسات  حسن االستجابة 

 : حول  إمجاع إىلالتوسط والتحكيم بني املصاحل املتضاربة من اجل الوصول  إىليرمز  التوافق
 مصلحة اجلميع 

 :  حق اجلميع الرجال والنساء يف احلصول على الفرص املتساوية  إعطاءهتدف اىل  املساواة
 . أوضاعهميف ارتقاء االجتماعي من اجل حتسني 

 : توفري القدرة على تنفيذ املشاريع بنتائج تستجيب اىل احتياجات  إىلهتدف  الفعالية
 1عقالنية  إدارة أساساملواطنني وتطلعاهتم على 

  إىلوهي الرؤية املنطلقة من املعطيات الثقافية واالجتماعية اهلادفة  : اإلسرتاتيجيةالرؤية 
 حتسني شؤون الناس وتنمية اجملتمع والقدرات البشرية .

 سياسينييشمل اجلميع من  أنالبد هلاذ النظام  نظام متكامل من احملاسبة واملسائلة: وجود 
                                                             

 . 175، ص مرجع سابق بوحنية قوي ،  1 
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مؤسسات اجملتمع املدين ، وهذا من محاية الصاحل  أويف القطاع اخلاص  ومسئولني راداريني
 1العام .

 :اجلزائر  املطلب الثالث:  عصرنة اخلدمة العامة يف 
من املصطلحات العلمية املستحدثة يف جمال العلوم العصرية واليت أشار إىل بعض موضوعاهتا 

القليل جدا من البحوث والدراسات والكتاابت العلمية السابقة ، كما انه مل يتم اىل حد اآلن 
رباء الوصول اىل تعريف دقيق ميكن ان يتفق عليه فيما يتعلق مبصطلح اإلدارة االلكرتونية من قبل اخل

العامليني والباحثني حىت ابلوالايت املتحدة األمريكية على اعتبار اهنا هي مركز ظهور وانتشار األعمال 
 االلكرتونية يف العامل .

فاإلدارة االلكرتونية هي عبارة عن استخدام نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصال وخاصة شبكة 
مبنشاة ما بغية حتسني العملية اإلنتاجية وزايدة كفاءة  االنرتنيت ، يف مجيع العمليات اإلدارية اخلاصة

 2وفاعلية األداء ابملؤسسة .

يف ظل التطورات التقنية املتالحقة يف عاملنا اليوم ، اصبح من املهم مبكان اكثر من أي وقت 
ختصة ابالتصاالت واملعلومات يف مضى ابلنسبة للدولة احلديثة ان تستثمر يف تلك التقنيات امل

 تطوير مواقفها من حيث وسائل واشكال تقدميها للخدمات العمومية .

راقفها معتربة بذلتها الدولة لتجعل من م على الرغم من حداثة االدارة االلكرتونية فان جهودا
العامة قائمة عليها ، فهي تعرب عن مدى مقدرة الدولة على حتسني اخلدمات املقدمة للمواطنني 

 الستخدام التكنولوجيا .

تغريات رفق العام ضرورة حتمية تفرضه النولوجيا يف تسيري املل التكاليوم استغال أصبحلقد 
من ذلك اذ ال  وأكثريف الرقي ابخلدمات املقدمة ، بل  األخريالداخلية الدولية ، نظرا ملا يلعبه هذا 

                                                             

 . 175، ص مرجع سابق بوحنية قوي ،  1 
 . 42، ص  2009دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة سنة  عمان ، األردن : ،  1ط،  اإلدارة االلكرتونيةحممد مسري امحد ،  2 
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مان استمرارية ض أيضابل فحسب  لكرتونية حتقيق نوعية اخلدمات اإلدارةيقصد من وراء الالدارة اال
ية االدارة يف مواجهة املتعاملني معه وبصفة عامة ميكن تلخيص امه ، تسيريه ، فعاليته اإلداريالعمل 

 يف النقاط التالية :  اإلداريةتبسيط احلياة  االلكرتونية يف 

 يف اتصال دائم ابملرافق العمومية  ايكونو متكني املواطنني من ان  -

 التقليل قدر اإلمكان من الواثئق ومتطلبات احلصول على اخلدمة العمومية  -

  . الظاهرة البريوقراطيةميترفع من جودة اخلدمة العمومية ، وتقز  -

تعترب اإلدارة االلكرتونية منفذ للولوج بكل بساطة لإلدارة ، ووضوح أكثر للواثئق من حيث  -
 .صياغتها 

ت اإلدارية وتعمل على ان ال تكون لخدماد دقيق وواضح لتساهم اإلدارة االلكرتونية يف حتدي -
 .مبهمة  األخريةهذه 

  احلكومة االلكرتونية يف اجلزائر: وأفاقواقع : أوال 

وكان ذلك من خالل  2003سنة  إىل اجملتمع املعلومايت االلكرتوينعلى غرار دول العامل دخلت اجلزائر 
 ئية والقانون املدين .اإلرادات اجلزايعي بتعديل قانون العقوابت وقانون إصالح تشر  إجراء

  واملتضمن التعديل القانوين  2005 20/06الصادر يف  10/ 05القانون رقم  إصدارحيث مت
 األوىلل يف مراحله ااملدين ، واخلاص ابلتوقيع االلكرتوين ، ويالحظ ان هذا املشروع يف اجلزائر الز 

  1 2005د يف جملس الوزراء سنة ، كما وقد اعتم

حتقيق هذا العنصر يف عن طريق إستخدام التكنولوجيا ، و  اسيةيتطوير املشاركة السلحماوالت جند  -
 . اإللكرتونيةالتحول حنو مفهوم الدميقراطية  اجلزائر يتوافق مع

العمومية االلكرتونية يف ابلرغم من أن منوذج اخلدمة بعض اخلدمات العمومية تقدمي السرعة والدقة يف   -

                                                             

 . 38ص  2007، مصر : دار اجلامعة اجلديدة سنة  1، ط العقد االلكرتوين دراسة حتليلية مقارنةماجد راغب احللو ،  1 
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ابلرجوع إىل خدمات التسجيل اجلامعي األويل من خالل شبكة لكن ،  ةاجلزائر يعرف مراحله األولي
 .االنرتنت ، ميكن وصف ذلك ابخلطوة االجيابية 

وانه وامنا ميكن احلديث سابق أل شيءيف احلقيقة ان احلديث عن وجود حكومة الكرتونية يف اجلزائر      
ضها حمتشمة ، حيث ال جند ان الربط بشبكة االنرتنيت كان يف عام بعض اخلطوات وان كانت بععن 

عن طريق مركز البحث يف االعالم العلمي والتقين التابع لوزارة التعليم العايل والبحث العلمي  1994
بداية يف  ها ميكن القول أهناوالذي سعا خللق شبكات وطنية وربطها مع الشبكات الدولية ، ومن حين

 .حة املعامل ضسارت بصورة ثقيلة ومن دون اسرتاجيية وا األمورريق الصحيح وان كانت الط

  : وآفاقهايف اجلزائر  االلكرتونيةاحلكومة  اتجناز إتقييم اثنيا : 

 جنازه .نحاول تقييم بعض ما مت االتفاق على إس كنلرمبا يصعب تقييم هذا املشروع كلية ، 

 إن إالقة ابحلالة املدنية ية ابلرغم من انه مت تقريبا رقمنة كل الواثئق املتعلااللكرتونففيما خيص البلدية 
اىل جانب  االنقطاع املتكرر   أخطاءوجود عدة  إىل ابإلضافةعرفه العملية تالكبري الذي  التأخر

وع جواز مشر  أيضات النائية على وجه اخلصوص ,يت يف كثري من البلدايت  والبلدايللتزويد ابالنرتن
االمور كثريا وكذا بطاقة التعريف الوطنية البيومرتية واليت يسري مشروعها  أتخرتالسفر البيومرتي 

 1 .اىل مشروع رخصة السياقة البيومرتية  ابإلضافةخبطى ثقيلة 

 :وميكن تلخيص اهم املشاكل اليت تقف يف وجه حتقيق اجلزائر االلكرتونية فيما يلي     

اهلاتف  إيصالاالعالم واالتصال عن تلبية طلبات العمالء يف عجز قطاع الربيد وتكنولوجيا  -
 .الذي يعد اهم القنوات التواصلية عرب االنرتنيت 

 .لالتصاالت خصوصا يف املناطق النائية  التأخر الكبري يف استكمال البنية التحتية -

 .حمدودية استخدام االنرتنيت يف اجلزائر  -
                                                             

صاد والتنمية البشرية ،دار التل للطباعة ،جامعة جملة اإلقت  متطلبات حتقيق حكومة الكرتونية مع عرض للحالة اجلزائريةجاري فاتح وآخرون  1 
 .12 ص 2011البليدة 
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ال تزال يف بدايتها ، بل العديد من اجلزائريني ال يستعملها وحىت  ةااللكرتونيالتعامالت املالية  -
 .البطاقات االلكرتونية ) البنكية الربيدية ( 

 .الكثري من املتعاملني على املوجود منه  إطالعجانب عدم  إىلاجلانب التشريعي حمدودية  -

 .وقات االجتماعية والثقافية عامل -

 .ز اجلغرافية والسكانية احلواج -

 خاوف من التعامالت االلكرتونية امل اأثرانتشار الفساد وذيوعه مما  -

 1.عدم جتسيد القوانني والتنظيمات على ارض الواقع  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .12ص  املرجع نفسه 1 
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 : خالصة الفصل 

لواقع اخلدمة العمومية ودورها يف التنمية احمللية يف اجلزائر يتضح لنا مدى  لدراسةمن خالل هذا ا    
املكانة اليت توليها الدولة للنهوض ابلتنمية احمللية من خالل سن مجلة من القوانني التنظيمية اليت تضمن 

شيد هذه اخلدمة العمومية والتوجه حنو تر  إبصالحسري اخلدمة العمومية بشكل فعال من خالل االهتمام 
السيما فيما خيص التحكم يف  االخرية قصد النهوض ابلتنمية احمللية ابلرغم من وجود العديد من النقائص

 التكنولوجيا .

االدارية بني احلكومة يف العاصمة  الوظائفانطالقا من اعتماد الالمركزية اإلدارية اليت تقوم على توزيع     
املصلحية املستقلة ، وهلذه االخرية جانبني سياسي يتمثل يف متكني االجهزة احمللية  وبني اهليئات حملية  او

الدميقراطية االدارية ، وجانب قانوين  مبدأاملنتخبة من قبل الشعب يف تسيري شؤوهنا بيدها مما حيقق 
االجهزة املركزية يتجسد يف توزرع الوظيفة االدارية يف الدولة بني االجهزة املركزية واحمللية من جهة وبني 

واهليئات املستقلة ذات الطابع املرفقي او املصلحي من جهة اخرى وهنا يربز دور اجملالس املنتخبة البلدية 
 والوالئية اليت تعترب احللقة اليت تلعب دور الوسيط بني الشعب والسلطة املركزية .

على انه مثة مجلة من العراقيل السياسية واالقتصادية  الدراسةكما وقد وقفنا من خالل هذا      
واالجتماعية اليت تقف كعائق يف مسار تقدم اجلزائر يف موضوع تقدمي اخلدمة العامة وحتقيق التنمية 

املنشودة ابلرغم من اعتماد مجلة من االصالحات وسن عّدة تشريعات يف هذا الصدد خصوصا من بداية 
من خالل تبنيها لسياسة احلكم ، وحماولة التأثر واالحتكاك ابلغرب ن العشرين مرحلة التسعينيات من القر 

يف جمال تطوير تقدمي  غري اهنا التزال تعرف ختلفا ملحوظا الراشد والتوجه حنو عصرنة اخلدمة العامة ،
اهنا ات من شإمكاانت وطاقاخلدمة العامة قصد حتقيق التنمية احمللية املطلوبة ابلرغم مما حتويه اجلزائر من 

 بعث احلياة من جديد يف هذا القطاع احليوي .
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 التعريف ببلدية تيميموناملبحث االول : 
 املطلب االول : تقدمي بلدية تيميمون 

تتواجد تيميمون يف قلب حماور ديناميكية لتجارة القوافل يف صحراء يف فضاء القورارة الذي عرف     
تواجدا بشراي منذ أقدم األزمنة مع فرتات استوطان متعاقبة فيه.كماعرفت بفضل سوقها سوق سيدي 

                                                                                        .موسى 

ويروى أن تيميمون قبل أن تبىن مدينة قائمة بذاهتا ، كانت عبارة عن منطقة شاسعة تسكنها          
لقادمة من القوافل التجارية حمملة ابلسلع ا هبا حيث مترجمموعة القبائل املتفرقة هنا وهناك يف قصور قدمية 

سى ( احد كبار األعيان ،ورآى انه من ، اىل ان جاء الشيخ ) سيدي مو  التل ومن بالد السودان
الضروري مجع هذه القبائل وإضفاء طابع املدينة على املنطقة ، فكر ماليا وأنشأ سوقا تستقطب سكان 
املنطقة املتباعدة ، وبىن الشيخ أول سوق مسي على امسه ) سوق سيدي موسى ( لـّم به مشل كل القبائل 

أفضى هذا املسار التارخيي لإلستوطان البشري إىل جتمع متناغم  املتفرقة اليت كانت تقطن املنطقة ، وقد
 الفقارات ، ، التقاليد،زراعة الواحات العمران، ملتحدين حول ثقافة صحراوية خاصة جدا من السكان ا

 نة .فبنيت البيوت وعمرت املدي  

وا املدينة إىل ميمون وعن اصل تسمية تيميمون كان العديد من القاطنني يقولون ) تني ميمون ( أين نسب 
او مثلها يقال ابلعامية ) اتع ميمون ( وبعدها حذفوا حرف النون وأصبحت الواحة احلمراء تعرف ابسم 

 1تيميمون . 

تعترب بلدية تيميمون اثين بلدية بوالية أدرار من حيث األمهية و تعداد السكان و هي بلدية عتيقة مبنطقة 
 م خالل الفرتة االستعمارية ، اماحددت مبرسو  1959خالل  قورارة و تصنف ابلصنف الثاين انشأت

 1. 189 - 63بعد االستقالل استحدثت مبوجب املرسوم رقم 
                                                             

 . 233،ص  مرجع سابق، وآخرون ، ولد الصديق ميلود التنمية احمللية يف تيميمون واقع رهاانت وأفاقبن خالد عبد الكرمي ،  1 
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 كلم .  210تقع ابجلهة الشمالية من الوالية و تبعد عنها مبسافة  -
 بلدييت أوالد سعيد و قصر قدور من الشمال:حيدها   -
 بلدية أوقروت من اجلنوب: -
 تنركوك: بلدية من الشرق -
 بلدييت أوالد عيسى و شروين من الغرب: -
 كلم مربع  9936تقدر مساحتها  -
نسمة بكثافة سكانية تقدر  33060ب  16/4/2008و يبلغ عدد سكاهنا حسب احصاء  -

 نسمة/كلم مربع 3,33بـ :
حي أنشأت  35قصر,وعدد أحياؤها 28,عدد قصورها  1.5معدل النمو الدميغرايف -

 . 1959سنة

ي لسكاهنا هو الفالحة,خصوصا النمط التقليدي حيث تعتمد يف سقيها أنظمة النشاط الرئيس  
 الري اليت تعرف ابلفقارة تعتمد هذه األخرية أنظمة ابرعة جلمع املياه اجلوفية .

وتشتهر تيميمون برتاثها ، املادي للمنطقة  يشكل نظام الري إضافة إىل نظام القصور الرتاث
،  ائل من السياح احملليني واألجانبالتظاهرات الدينية اليت جتلب سنواي عدد هالالمادي الغين السيما 

يتعلق األمر بتظاهرة أسبوع املولد النبوي الشريف املصنف من طرف اليونيسكو ابإلضافة لرتاث األهليل 
ز حدود ما جعلها منطقة سياحية مبعاملها اجلذابة  وتراثها التقليدي الذي جتاو   الذي تتميز به املنطقة

 الوطن إىل كثري من الدول العربية و األوروبية .

والية منتدبة تضم  2015، ومنذ  1974على الصعيد اإلداري صارت تيميمون مقر دائرة يف          
  عشر بلدايت موزعة على أربع دوائر وهي تيميمون، أوقروت، تينركوك وشروين.

 لبلدية تيميمون تشكيلة اجمللس السياسي  : 
                                                                                                                                                                                                    

 . 1963ماي  16املؤرخ يف  189 – 63املرسوم رقم ،  35للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد  اجلريدة الرمسية 1 
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 عضوا موزعينب على النحو التايل :  19من  الشعيب البلدي لبلدية تيميمون اجمللس يتكون

 مقاعد 08حركة جمتمع السلم : حزب  -
 مقاعد 05حزب التجمع الوطين الدميقراطي :  -
 مقاعد 02هة التحرير الوطين : حزب جب -
 مقاعد . 02حزب جبهة املستقبل :  -
 مقاعد . 02احلزب احلر :  -

حركة جمتمع السلم وذلك بعد ان مت تنصيب رئيس اجمللس اجمللس الشعيب البلدي حلزب  رائسة وعادت   
 .  2017/  12/  10الشعيب البلدي للبلدية بتاريخ 

 : التمثيل السياسي داخل اهليئة التنفيذية 
اليت تنص على هيئات   2011جوان  22يف الصادر من قانون البلدي  15املادة  لنص إستنادا

اليت تقوم مبساعدة تشكل اهليئة التنفيذية مت من القانون نفسه  70و    69املادتني البلدية ، و 
مفوضني من طرف ربعة نواب الذي يتوىل قيادة البلدية ، من أ،  رئيس اجمللس الشعيب البلدي

 موزعني على النحو التايل : الرئيس لإلمضاء ، و 
 انئبان ينتميان اىل حزب حركة جمتمع السلم . -
 التحرير الوطين .جبهة انئب ينتمي حلزب  -
 1 قراطي .تمي اىل حزب التجمع الوطين الدميانئب ين -
 لبلدية تيميمون سري اجمللس الشعيب البلدي  : 

 16حسب نص املادة يب البلدي لبلدية تيميمون يف دورة عادية كل شهرين جيتمع اجمللس الشع
، عند من ذات القانون  17كما تنص املادة وميكنه عقد دورات غري عادية  من قانون البلدي 

                                                             

، ص  70.  69.  15، مرجع سابق ، املواد  10-11،قانون رقم  37رية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد للجمهو  الرمسية اجلريدة 1 
 .  13،  6ص
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احلاجة ملعاجلة قضااي غري متوقعة او مرتبطة ابحداث جديدة هلا اتثري على مالية البلدية او 
، فحينها املمتلكات او سري املرفق العام وال حتتمل انتظار انعقاد دورة عادية مقبلة ملعاجلتها 

 . ستثنائيةمع اجمللس يف دورة إتام جيلعوألجل الصاحل ا
  : جلان تسيري اجمللس الشعيب البلدي لبلدية تيميمون 

اىل جانب اهليئة التنفيذية يشرف على تسيري شوؤن البلدية أربعة جلان رئيسية موزعة على النحو 
 التايل :

 جلنة االقتصاد واملالية واالستثمار والفالحة والري . (1
 جلنة الصحة والنظافة ومحاية البيئة . (2
 االقليم والتعمري والسياحة والصناعة التقليدية .جلنة هتيئة  (3
 جلنة الشؤون االجتماعية والثقافية والرايضية والشباب . (4

من قانون البلدية اليت تنص على  31ىل نص املادة إ وقد مت إعتماد هذه اللجان األربع ابلرجوع 
 1 . وعددها تشكيل اللجان وكيفياهتا

 على النحو التايلمصاحل هي موزعة  08حل : عدد املصا  : 
 مصلحة اللتنظيم والشؤون العامة . (1
 مصلحة الشؤون االجتماعية والثقافية . (2
 مصلحة املالية واملستخدمني . (3
 مصلحة الصيانة والتجهيز . (4
 مصلحة الشبكات املختلفة والطرقات والتنظيف ومحاية البيئة . (5
 مصلحة النشاط االقتصادي . (6
 والتصليحات الكربى. مصلحة االشغال اجلديدية والرتميمات (7
 مصلحة البناء واالحتياط العقاري . (8

                                                             

 . 8،  7ص ص 31،  17،  16، املواد  نفسهرجع امل  1 
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 التايل :  ة على النحومكتب موزع 11دد املكاتب : ع 
 مكتب احلالة املدنية  (1
 مكتب التنظيم والشؤون العامة . (2
 جتماعية والثقافية .مكتب الشؤون اال (3
 مكتب املالية واحملاسبة . (4
 مكتب تسيري املستخدمني . (5
 والتسيري املباشر والصفقات .مكتب امليزانية  (6
 مكتب تسيري العتاد والصيانة . (7
 مكتب الشبكات املختلفة والطرقات والتنظيف ومحايبة البيئة . (8
 مكتب الربجمة والتنشيط االقتصادي . (9

 مكتب التطيط العمراين واالحتياط العقاري .  (10
 مكتب التشغيل .  (11

 : عامل . 197عدد العمل 
  عامل 110العمال الرمسيون . 
 عامل  87عاقدين تلعمال املا . 
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 . اهليكل التنظيمي لبلدية تيميموناملطلب الثاين :   
1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 18/02/2019المصدر : وثائق من بلدية تيميمون ، االمانة العامة ، بتاريخ  1 
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 . املبحث الثاين : آليات حتسني وعصرنة اخلدمة ببلدية تيميمون 
 املطلب االول : مصلحة الواثئق البيومرتية

الوطنية  جوازات السفر وبطاقات التعريفمصلحة الواثئق البيومرتية هي مصلحة خاصة إبصدار      
على مستوى دائرة تيميمون يف مت افتتاحها لقد البيومرتية االلكرتونية و رخصة السياقة البيومرتية و 

وهذا يف إطار ال مركزية اإلدارة  2016 /04/10، مث ليتم نقلها إىل البلدية يف  04/04/2010
 العمومية هبدف تقريب اإلدارة من املواطن.

تكون املصلحة من عدة مكاتب على مستوى كل مكتب تتم مرحلة من مراحل معاجلة طلب ت
البيومرتية بطريقة آلية ابستعمال تطبيقيا مت   جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيومرتية االلكرتونية

 1 . تطويرها من طرف مهندسني جزائريني

 يوما 20يف أجل أقصاه  لتعريف وجواز السفر وتقوم املصلحة ابستصدار بطاقة ا

وزارة  واستناد لتعليمات ولتحسني أداء اإلدارة العمومية وجعله يتميز ابلفعالية والشفافية ،
الداخلية واجلماعات احمللية بتجسيد عدة مشاريع هامة يف جمال عصرنة املرفق العام ابستعمال الوسائل 

،  ن خدمة عمومية ذات جودة ونوعيةإىل متكني املواطن م هاجممل يف هتدف، واليت  التكنولوجيا احلديثة
 يف هذا اجملال :  احملققة من بني أهم االجنازات  على مستوى مجيع بلدايت الوطن و

 رقمنة مجيع سجالت احلالة املدنية على مستوى الوطين وإحداث السجل الوطين االىل للحالة -1
 .والدوائر القنصلية به بلوماسيةالداملدنية وربط كل البلدايت وملحقاهتا اإلدارية وكذا البعثات 

لقد مكن هذا االجناز من متكني املواطن من استخراج كل واثئق احلالة املدنية بصفة أنية من أي 
 بلدية أو ملحقة ادارية عرب الوطن دون أن يتكبد عناء التنقل.

متكني اجلالية اجلزائرية املقيمة ابخلارج بتقدمي طلب احلصول على عقد امليالد اخلاص مباشرة عرب   -2
 فيها. أو القنصلية املسجل  الدبلوماسيةخدمة االنرتنت واحلصول عليه من املمثلية 

                                                             

 .2019/ 02/  18املصلحة البيومرتية بتاريخ بلدية تيميمون واثئق من املصدر :  1 
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م إنشاء السجل الوطين اآليل لرتقيم املركبات الذي مكن املواطنني من احلصول على بطاقات الرتقي -3
 ملركباهتم بصفة آمنية ودون تكبد عناء التنقل إىل والية التسجيل.

 خدمات الكرتونية : -4

  خدمة جديدة عرب االنرتنت متكن طاليب جواز السفر البيومرتي من متابعة مراحل معاجلة ملفاهتم 

  خ 12متكني اجلالية اجلزائرية املقيمة ابخلارج بتقدمي طلب احلصول على عقد امليالد اخلاص
 1مباشرة عرب خدمة االنرتنيت واحلصول عليه من املمثلية الديبلوماسية أو القنصلية املسجل فيها.

 بطاقة التعريف البيومرتية االلكرتونية -

تتضمن جمموعة من املعلومات يف واجهتها األمامية تتعلق هبوية صاحب البطاقة كاللقب واالسم 
الدم ، وسلطة اإلصدار واترخيه واتريخ انتهاء الصالحية  إىل جانب اتريخ ومكان امليالد واجلنس وفصيلة

 إىل جانب صورتني الكرتونيتني األوىل كبرية على يسار البطاقة والثانية صغرية يف صدر البطاقة.

حتمل بطاقة تعريف الوطنية البيومرتية وااللكرتونية رقم التعريف الوطين إىل جانب رقم البطاقة ، 
لسفر البيومرتي ومزودة بشرحية الكرتونية تضمن تعدد الوظائف ويف خلفية شأهنا يف ذلك شأن جواز ا

البطاقة خيصص النموذج مكان إلمضاء صاحب البطاقة ، وشرحية حتمل التوقيع االلكرتوين للبطاقة ، 
توفر بطاقة ،  لصحي االلكرتوينبطاقة تضمن العديد من اخلدمات القطاعية ، اخلدمة الصحية وامللف ا

 يف حال متكنذالك  إمكانية شراء األدوية من أي صيدلية كانت ، ولبيومرتية  حلاملها التعريف ا
احلكومة من اجناز املشروع ابلتصور الذي قدمه وزير الداخلية فبإمكان بطاقة التعريف أن تعوض العديد 

 . ، كالبطاقة اجلامعية العامة تنوب عنها يف توفري اخلدمة،  من البطاقات

للطفل وضمان متابعة األولياء لنتائج أبنائهم عن بعد أي عرب خدمات الكرتونية امللف الدراسي 
 ، وهو األمر الذي يفرض اندماج ومشاركة القطاعات الوزارية املعنية 

لدى املصلحة الوالية أو كما يتم طلب بطاقة التعريف الوطنية لدى أي بلدية أو دائرة إدارية يف نفس 
                                                             

 .2019/ 02/  18بتاريخ واثئق من بلدية تيميمون مصلحة الواثئق البيومرتية  1 
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 ابلنسبة للمواطنني اجلزائريني املقيمني ابخلارج.القنصلية ملكان اإلقامة 

 متطلبات وحتدايت العملية:: يناملطلب الثا
إن التحول السريع و املتواصل للمجتمع اجلزائري تولدت عنه احتياجات جديدة للمواطنني يف 

مجيع اجملاالت، الشيء الذي استوجب ضرورة إعادة النظر يف أعمال اإلدارة لتكييفها مع هذه 
 االحتياجات، و التكفل جبميع مراحل هذا التطور الطموح.

و لتجسيد ذلك يف الواقع امللموس، قامت وزارة الداخلية و اجلماعات احمللية و التهيئة العمرانية  
ابختاذ العديد من اإلجراءات اهلادفة للقضاء على اإلختالالت املتسببة يف تعطيل بعض مصاحل املواطنني 

السيكية اليدوية للملفات اإلدارية و عدم الشفافية يف التسيري و البريوقراطية و كثرة بفعل املعاجلة الك
الواثئق املكونة للملفات و غريها، و هي كلها عوامل سامهت يف مراحل سابقة يف التأثري السليب على 

 مصداقية العالقة بني اإلدارة و املواطن.

املناسبة لعصرنة اإلدارة ، و االنتقال التدرجيی من ومن مجلة هذه اإلجراءات، توفري الشروط 
ية و ادارة قمن طريق إصالح مرافق االدارة الر مرحلة التسيري الكالسيكي إىل مرحلة التسيري اآليل ع

اجلماعات احمللية، و إدخال التكنوجيات احلديثة يف جماالت التسييسر و التنظيم، و ابلتايل إعادة االعتبار 
حتسني أدائه بصفة مستمرة، و إحداث أمناط عمل جديدة و عصرية ترتكز أساسا على للمرفق العام، و 

 1 االستغالل األمثل للتكنولوجيات املتطورة.

 : إستحداث املصلحة البيومرتية ببلدية تيميمونأ/ 

لقد أسلفنا احلديث عن فتح املصلحة ابلبلدية بعد نقلها من الدائرة إال أنه ويف إطار       
تقريب اإلدارة من املواطن ، وأيضا حيت تقوم البلدية ابلدور املنوط هبا كوهنا قاعدة لالمكزية ، ومكان 

 اطنة احلقة ، فقد أقدمت البلدية على جتهيز املصلحة مبا يلي : و لتجسيد امل

 رف على تسيري األجهزة التقنية مهندسني إثنني مبساعد أعوان متخصصني.يش -
                                                             

 . مارس املتضمن أتطري مسار الشباك االلكرتوين اخلاص ابلواثئق البيومرتية 21املؤرخ يف  18/  2املنشور الوزاري رقم  1 
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 عمال . 10عددالعمال الدائمني داخل املصلحة  -
 عامال . 12عدد العمال غري الدائمني  -
 جهازا 15عدد أجهزة اإلعالم اآليل  -

 إستحداث الشباك اإللكرتوين ببلدية تيميمون :/  ب

البيومرتية هو حل تقين يعمل على استقبال طلبات خمتلف الواثئق إن الشباك اإللكرتوين للواثئق 
 البيومرتية، و تسجيلها بصفة آنية يف قاعدة معطيات مركزية.

يرتكز يف عمله على قاعدة معطيات الواثئق البيومرتية املنجزة سلفا مع معطيات السجل الوطين 
آنية من صحة املعلومات اخلاصة بطالب الوثيقة التأكد بصفة ابلتايل  اآليل للحالة املدنية بصفة آلية، و

  )جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية(.

وعلى إثر إستحداثه ببلدية تيميمون بناءا على التعليمات الوزاية مت فتح مسابقة توظيف خاصة 
هو ، و بعمال الشباك على مستوى البلدية ، تضم عمال إداريني وتقنيني لضمان السري احلسن للعملية 

يستقبل يوميا عدد الأبس به من املواطنني ويشتد اإلقبال عليه يف أايم املناسبات أكثر خصوصا أايم 
 1.الدخول املدرسي 

  األهداف املنتظرة من وضع الشباك اإللكرتوين : -

 .حتسني ظروف االستقبال و العالقة بني اإلدارة و املواطن 
  اإلدارة اإللكرتونية .فتح اجملال للولوج التدرجيي إىل عامل 
  السرعة يف دراسة و مراقبة البياانت ومعاجلة امللفات 
  يف  -إعفاء املواطن من تقدمي الواثئق املوجودة بياانهتا يف قاعدة املعطيات ما مل يتم تغيريها، مبا

 EC12Sذلك ملخص شهادة امليالد اخلاص 
 بيومرتية .إعفاء املواطن من امللء اليدوي الستمارة طلب الواثئق ال 

                                                             

 البيومرتية . املصلحة املصدر : واثئق من بلدية تيميمون   1 
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 يف حاالت  إلغاء عملية أخذ البياانت البيومرتية للمواطنني احلائزين سلفا على واثئق بيومرتية ما عدا
 الضرورة التقنية أو التنظيمية . 

 تقليص األخطاء الناجتة عن احلجز ألن احلل يعتمد على االطالع املباشر على البياانت 
 املوجودة يف قواعد املعطيات املركزية. 

 دور مقدم طلب احلصول على الوثيقة: -

 على مقدم طلب احلصول على الوثيقة البيومرتية أن يقوم مبا يلي : 

 قدمي ملف الطلب حسب نوع الوثيقة.ت 
  فما فوق  سنة 12احلضور الشخصي إلزامي لطالب الوثيقة أو الويل الشرعي ابلنسبة للبالغني سن

 عند إيداع و استالم الوثيقة. 
 1. سنة( فحضورهم إجباري عند اإليداع فقط 12يتعلق ابألطفال القصر، )أقل من أما فيما 

 فروع إدارية ببلدية تيميمون : استحداثب / 

دمة العمومية ابلبلدية وإعمال لقاعدة تقريب اإلدارة من لرتقية املرفق العام وحتسني اخل ضماان
 إدارية بلدية وهي كاأليت :املواطن أقدمت هذه األخرية على استحداث أربعة فروع 

 الفرع اإلداري للمركز الريفي أمقيدن . – 1
 الفرع اإلداري للمركز الريفي القصبة . -2
 مسكن . 200الفرع اإلداري حلي  – 3
 القادر .  الفرع اإلداري حلي أحسيين عبد – 4

  : ترقية وحتسني اخلدمة العامة ببلدية تيميمون . أفاقاملبحث الثالث  
هاته األخرية من إعتماد بلدية تيميمون بلدية منوذجية ضمن العشر بلدايت املندجمة تخلص نس

 لية بغية تطوير اجملتمع احمللي.يف مشروع كابدال التشاركي األورويب اإلمنائي املهتم ابلتنمية احمل
                                                             

 .، مرجع سابق  18/02رقم  املنشور الوزاريانظر  1
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 : تعريف مشروع كابدال : املطلب االول
هبا اجلزائر يف السنوات األخرية، وبصفة يف سياق اإلصالحات املؤسساتية الكربى اليت اضطلعت 

، ابدرت 2016خاصة إدماج الدميقراطية التشاركية على مستوى اجلماعات اإلقليمية يف دستور عام 
احلكومة اجلزائرية مبشروع تعاون مع االحتاد األورويب وبرانمج األمم املتحدة للتنمية يرمي إىل إشراك 

  البلدي ومسار التنمية احمللية املستدامة واملندجمة.املواطنني واجملتمع املدين يف التسيري

، «دعم قدرات الفاعلني يف التنمية احمللية»هو برانمج « دميقراطية تشاركية وتنمية حملية«: »كابدال»
يشرف عليه وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية، بتمويل من طرف الشركاء الثالث يقدر 

مليون يورو من قبل  7.  7مليون يورو من قبل احلكومة اجلزائرية،  2.5ورو: ما يقارب ماليني ي 10ب 
 يورو من قبل برانمج األمم املتحدة للتنمية. 170.000االحتاد األورويب و

تقوم وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية، ابسم احلكومة اجلزائرية، بتنفيذ اإلصالحات 
 .ة والتنمية االقتصادية احمللية ماعات احمللية من حيت احلكامالكربى للج

إىل هتيئة الظروف املالئمة من اجل حكامة بلدية تشاورية ،مهتمة « کابدال» يهدف برانمج
ستخترب هذه املقاربة النموذجية على مدى اربع و  ، ومبنية على الشفافية واملشاركةبتطلعات املواطنني

اجليدة إىل  البلدايت النموذجية لرفع الدروس املستخلصة واملمارسات( يف 2020-2017لسنوات )
 1 تعمم بعد ذلك على مجيع بلدايت الرتاب الوطين. ياملستوى املركزى، لك

اجلماعات احمللية النموذجية من خالل دعم قدرات مجيع الفاعلني احملليني « كابدال»يرافق برانمج  
هة، ومن جهة أخرى، يف إنشاء أطر وآليات دائمة تسمح املشاركني يف مسار احلكامة، هذا من ج

 ابلعمل املشرتك بني كل الفاعلني من أجل تنمية بلديتهم.

 

                                                             

طبقة وحدة تسيري مشروع كابدال شراكة ثالثية مبتكرة من اجل الدميقراطية التشاركية والتنمية احمللية يف اجلزائر  املركز الوطين للبحوث امل دليل1 
 . 2اجلزائر ص  –بري خادم ، على سكان التنمية 
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 «كابدال»: احملاوراألربع لربانمج  املطلب الثاين 

 الدميقراطية التشاركية والعمل املشرتك بني الفاعلني احملليني: (1

دائمة ملشاركة الفاعلني من اجملتمع املدين يتعلق األمر من خالل هذا العنصر، بوضع آليات 
املواطنني وابخلصوص الشباب والنساء منظمات اجملتمع املدين املتعاملني االقتصاديني إىل جانب 

 البلدية. السلطات احمللية )مسؤولون، منتخبني وموظفي اإلدارة(، يف إدارة الشؤون

هم، بطريقة تشاورية وتوافقية، ليتم سفنأيات بشكل مشرتك من قبل الفاعلني يتم حتديد هذه اآلل
 «.ميثاق بلدي للمشاركة املواطنة»بعد ذلك أتسيسها عن طريق مداولة للمجلس الشعيب البلدي عرب 

تسمح هذه املشاركة املواطنة يف غرس وتعزيز الثقة بني كل الفاعلني يف احلياة العامة احمللية  و
املؤسساتيون ىف إصغاء دائم للساكنة، فيما يتعرف وتوطيد التماسك االجتماعي. وسيكون الفاعلون 

 .ويشاركو يف صنع القرارفاعلوا اجملتمع املدين، على كيفية تسيري شؤون البلدية، 

 عصرنة وتبسيط اخلدمات العمومية : (2

نني على خدمات عمومية ذات من خالل هذا احملور، الذي يهدف إىل تسهيل حصول املواط
مشروع حتديث اإلدارة احمللية الذي تقوم على تنفيذه وزارة الداخلية « كابدال»يدعم برانمج جودة 

أفضل وجه وبصفة واجلماعات احمللية والتهيئة العمرانية وذلك من خالل مرافقة للبلدايت، لكي تليب على 
ينه دعم اإلدارة يف دامة االحتياجات املواطنني من جهة، ومن جهة آخری مرافقة اجملتمع املدين لتمكمست

 1 تقدمي اخلدمات العمومية.

يط اخلدمات اإلدارية من خالل إنشاء الشباك السياق، ليتعلق األمر بتحديث وتبسويف هذا        
موحد للخدمة العمومية البلدية وتطوير استخدام التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال التبسيط 

اإلجراءات اإلدارية، وترقية التعاون ما بني البلدايت التطوير أوجه التكامل يف أداء اخلدمة العمومية على 
 الطاقات يف العمل وحتقيق وفرات احلجم. تضافريز أوجه الصعيد اإلقليمي، وكذا تعز 

                                                             

 .  8،  7،  6ة تسيري مشروع كابدال املرجع السابق ص ص دوح دليل1 
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 التنمية االقتصادية احمللية وتنويع االقتصاد (3

، خالق لفرص إبراز اقتصاد حملي تضامين ومتنوعاهلدف االسرتاتيجي هلذا احملور هو املسامهة يف 
وظيفة التخطيط عمل ومداخيل مستدامة. وال ميكن حتقيق هذا اهلدف إال من خالل أتهيل وتعزيز 

سليب مبين على االتكال واالستهالك ح للبلدايت من االنتقال من منطق االسرتاتيجي احمللي، مما سيم
 للميزانية إىل منطق نشط خالق للثروة وملداخيل مستدامة.

، عرب بناء رؤية للتنمية البلدية تكون توافقية ومشرتكة بني «كابدال»ميّر هذا التخطيط احمللي، بدعم من 
خمتلف الفاعلني، مؤسستيني ومجعويني تستثمر يف املقومات الذاتية إلقليم البلدية وتطور كل فرص التعاون 

 مع األقاليم األخرى اليت من شاهنا ترقية وتنمية البلدية.

 التسيري املتعدد القطاعات للمخاطر البيئية الكربى على املستوي احمللي (4

يز النظام الوطين لتسيري املخاطر يف بعده احمللي، من أجل دعم واهلدف االسرتاتيجي هلذا احملور هو تعز 
 مرونة األقاليم يف مواجهة املخاطر البيئية وابلتايل ضمان استدامة العمل التنموي.

املخاطر البيئية يف التخطيط االسرتاتيجي احمللي من جهة،  ضّر هذا التعزيز عن طريق إدماج بعمي 
ومن جهة أخرى، عرب تعزيز دور اجملتمع املدين يف مرافقة السلطات احمللية يف تنفيذ النظم احمللية للوقاية 

  1من املخاطر والكوارث وتسيريها.

ومن خالل إستقراء هذه احملاور األربع ملشروع كابدال اإلمنائي يتضح لنا مدى الدور الذي      
ميكن أن يقوم به هذا األخري على املستوى احمللي إبقليم تيميمون ، فهو برانمج مهتم ابلشأن التنموي 

للفاعلني  يف اجملتمع  ى الربانمج بعقد عدة دورات تدريبية ، وتوجيهيةعلم املشرفني و قي ، حيث  احمللي
 ، رجاال ، ونساء بقيادة املنسقة ملشروع كابدال بتيميون . املدين 

وحىت تستفيد بلدية تيميمون وبشكل مباشر من الفوائد اليت جاء برانمج كابدال لتحقيقها كان 
لس البد من أتسيس اجمللس اإلستشاري البلدي ، والذي يضيف دوره ، وجهده للجهود اليت يبذهلا اجمل

                                                             

 . 12مشروع كابدال  املرجع السابق ص وحدة تسيري دليل  1 



لدية تيميمونيف اجلزائر دراسة حالة بالفصل الثالث : حتسني اخلدمة العمومية   
 

67 
 

، وسيأيت احلديث عن املواطن الشعيب البلدي قصد بعث التنمية احمللية ابملنطقة ، وابلتلي رفع الغنب على 
 هذا اجمللس بشيئ من التفصيل .

 واطنني .مشاركة امللل: امليثاق البلدي املطلب الثالث 
تيميمون لتجسيد   ببلديةالفاعلنيإن هذا امليثاق البلدي ملشاركة املواطنني يعترب أرضية حيتكم إليها مجيع 

 مبدأ الدميقراطية التشاركية احلقيقية طبقا ملا جاء به الدستور يف مواده 15،17 . 1

من اببه األول، واببه  2يف مادته  2011جوان  22املؤرخ يف  11/10لدية ما جاء يف قانون الب وكذا
 مبشاركة املواطنني يف تسيري شؤون البلدية. الثالث املتعلق

 ترسيخ التماسك االجتماعي وحتقيقو يهدف هذا امليثاق إىل إرساء دعائم احلكامة التشاورية، 
  التنمية احمللية املستدامة واملندجمة والشاملة يف حدود إمكانيات وصالحيات البلدية.

 ويضم هذا امليثاق مجلة من املبادئ القانونية أمهها :

 الباب األول املبادئ التأسيسية

  ماهية امليثاق01املادة : 

 امليثاق البلدي ملشاركة املواطنني هو عقد معنوي بني بلدية تيميمون ومواطنيها، جاء لتجسيد 

 كيفيات مشاركتهم يف تسيري الشؤون العمومية للبلدية

  مشاركة املواطنني : إطار02املادة 

ة ـــــــدي لبلديـــــــلس الشعيب البلـــيؤسس اجمللية ــــادرة احملـــار املناسب للمبـدف وضع اإلطـــــتهب            
ن ــاون بيــــاور والتعـــــوار والتشـــاة دائمة للحــل قنـذي يشكــدي"، والــاري البلــلس االستشــون اجملــتيميم

 املنتخبني واجملتمع املدين.

 : الباب الثاين التزامات ومسؤوليات الفاعلني
                                                             

، املتضمن التعديل الدستوري ،  2016مارس  06الوؤرخ يف  01 – 16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، قانون رقم  1 
 .   17. 15، املواد  2016مارس  07املؤرخ يف  14العدد 
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 : التزامات اجمللس الشعيب البلدي 03املادة 

 اجمللس الشعيب البلدي ب:من خالل ميثاق املشاركة هذا يلتزم 

  . االصغاء آلراء املواطنني واحرتامها واخذها بعني االعتبار يف حدود اإلمكاانت 

 .إعالم املواطنني ابلشؤون اليت هتمهم وذلك ابستعمال كل وسائل التواصل املتوفرة 

  استشارهتم حول اخليارات االسرتاتيجية واولوايت هتيئة وتنمية البلدية يف مجيع اجملاالت 

 ل نشاطاته السنوية امام املواطننيكما ميكن للمجلس الشعيب البلدي عرض تقرير حو   
 إلضفاء الشفافية على تسيري شؤون البلدية وذلك 

 : التزامات املواطنني4 املادة رقم

 خالل هذا امليثاق ابملشاركة الفعالة يف تسيري الشؤون العمومية للبلدية، مع يلتزم املواطنون من
 .احرتام القيم واملبادئ والكيفيات املنصوص عليها يف هذا امليثاق

 الباب الرابع اجمللس االستشاري البلدي

 1 الفصل األول: أحكام عامة

 : التأسيس09املادة  

لبلدية تيميمون املسمى ستشاري إلهذا امليثاق جملس ا أسسأعاله  02مبوجب أحكام املادة 
، والذي le Conseil olisultatif Communalابلعبارة التالية: اجمللس االستشاري البلدي 

 .املواطنني يف تسيري الشؤون العمومية للبلدية  يشكل فضاء مشاركة

 :هيكلة اجمللس االستشاري10املادة 

ثلني عن كل األطراف الفاعلة للمجتمع املدين، مع مراعاة يضم اجمللس االستشاري البلدي مم
 تكافؤ التمثيل بني الرجال والنساء لكل فئة من فئاته ما مينحه املصداقية، وهو كاآليت: 

                                                             

 .  4ص   2018امليثاق البلدي ملشاركة املواطنني لبلدية تيميمون  1 
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 ة ذات الصلة ابلتنمية احمللية، االجتماعية واالقتصادية والبيئية والصحية اجلمعيات الفاعل
 وغريها 

   اخلربات الشخصية مواطنني متمكنني ذوو خربة، معرتف هبا حمليا، مرتبطة ابخلدمات
 احمللية يف خمتلف جماالهتا العمومية

  متثيلية اجلامعة االقليمية دكاترة واساتذة جامعيني وابحثني ينتمون إلقليم البلدية 

  :الفاعلني االقتصاديني 

 ميارسون نشاطهم إبقليم البلديةمتعاملني اقتصاديني، تعاونيات، حرفيني،  -

 هيئات عمومية فاعلة يف اجملالني االقتصادي واملقاواليت، تنظيمات مهنية، غرف الصناعة  -

 والفالحة واحلرف، املختصة إقليميا 

 متثيلية لفئة النساء: )نساء أو مجعيات هدفها التأسيسي ترقية دور النساء ابجملتمع والدفاع عن 
 حقوقهن(. 

  مجعيات هدفها التأسيسي ترقية دور الشباب ابجملتمع(.  متثيلية لفئة الشباب: )شباب أو 

 متثيلية لذوي االحتياجات اخلاصة )مواطنني أو مجعيات هدفها التأسيسي ترقية هاته الفئة والدفاع 

 عن حقوقها (. 

  1متثيلية متوازنة للساكنة: مواطنني ممثلني عن الساكنة يف خمتلف جهات إقليم البلدية 

 : عالقة أعضاء اجمللس االستشاري ابلفئات اليت ميثلوهنا 11املادة 

يلتزم أعضاء اجمللس االستشاري ابحلرص على استدامة وتوطيد عالقاهتم ابلفاعلني احملليني الذين 
ابلرجوع إليهم ابنتظام الستشارهتم بشأن كل القضااي اليت تكون حمل عملهم املشرتك ميثلوهنم يف اجمللس، 

 مع السلطات احمللية.
                                                             

 . 7امليثاق البلدي ملشاركة املواطنني لبلدية تيميمون املرجع السابق ص  1 
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 : صالحيات ومهام اجمللس االستشاري 12 املادة

ميثل أداة تفكري مشرتك وتشاور واستشارة، أداة  بصفته هيئة مواطنة للدميقراطية التشاركية فهو
 وعمل، وذلك أنه: جوارية لإلعالم، وأداة اقرتاح

  يضع آليات للحوار والتشاور لتشجيع املواطنني على التعبري عن أرائهم 

 .يرفع إىل اجمللس الشعيب البلدي اقرتاحات سكان البلدية يف مجيع جماالت احلياة 

  يعزز تبين املواطنني للمشاريع البلدية 

 يشكل قناة إضافية اإلعالم املواطنني مبشاريع البلدية 

  يبدي الرأي يف كل القضااي احملالة إليه 

  ( يعرب من خالل مشاركة أعضائه يف إعداد املخطط البلدي للتنميةp .c.d   عن رؤية)
 املواطنني التنمية بلديتهم كما يعمل على متابعة تنفيذها. 

  يساهم يف هتيئة إقليم البلدية وحتسني ظروف املعيشة هبا. يساهم يف فض النزاعات وإصالح
 ت البني بني سكان البلدية، وخلق جو للتعايش واالنسجام داخل اجملتمع احمللي.ذا
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 : خالصة الفصل 

ببلدية تيميمون يتضح لنا مدى االهتمام الذي توليه  ةاخلاص ةالتطبيقي دراسةال همن خالل هذ     
الدولة اجلزائرية للنهوض ابلتنمية احمللية بداية من تفعيل البلدية كوهنا القاعدة األساسية لبناء النظام 

السياسي لعالقتها الوسيطية بني الدولة واملواطن وابلتايل عملت على تفعيل عدة برامج قصد النهوض هبا 
املثال مشروع كابدال االمنائي الذي كانت بلدية تيميمون واحدة من عشر بلدايت على , وعلى سبيل 

 مستوى الوطن اليت حظت بتجسيد هذا الربانمج التنموي يف اطار الدميقراطية التشاركية .

ت قدميا كما اسلفنا يف احلقبة االستعمارية واثين اكرب بلدية ابلوالية أنشأون هي بلدية مفبلدية تيمي    
إمكانيات مادية او بشرية او ومن هنا يربز الدور الذي ميكن ان تلعبه هذه االخرية قياسا ملا يتوفر هلا من 

 اسرتاتيجي كلها عوامل من شاهنا بعث التنمية احمللية يف هذه املنطقة .موقع جيو 

حنو جتسيد  ملحوظافبلدية تيميمون على غرار مجيع البلدايت عرفت انتقاال  اإلداريةية ومن الناح     
يف  ملحوظااالكرتونية وهذا ما ملسناه من خالل تطرقنا للمصلحة البيومرتية اليت عرفت تقدما  اإلدارة

يت من شاهنا جواز السفر اىل رخصة السياقة ومن العوامل البطاقة التعريف و  من ايةاستخراج الواثئق بد
ها ضمن العشر بلدايت اختيار  ، احمللية ايضا املسامهة يف تقدمي اخلدمة العمومية ابلبلدية وحتقيق التنمية

من خالل عقد و  جزائري أوروبية ، يت يطبق فيها برانمج كابدال الذي يقوم على شراكةلاالنموذجية 
اد التنظيمية اليت تبني كيفية سري العملية واطنني .الذي يشمل مجلة من املو امليثاق البلدي ملشاركة امل

الرتبوية وتقدمي اخلدمة العامة ابالضافة اىل استحداث اجمللس االستشاري ، ما هلذا االخري من دور يف 
 .بني من خالل امليثاق البلدي تنمية احمللية ابملنطقة كما هو ماملشاركة يف ال جمال
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 تامةاخل : 

تقدمي اخلدمات العمومية ، السيما ملحوظا يف جمال عرفت اجلزائر يف السنوات االخرية تقدما        
فيما خيص  سواءن يف هذا اجملال طفيما خيص القطاع العام مما رفع نوعا من الغنب الذي كان يعانيه املوا

اهر سلبية  ظمل ا كان يعرفه هذا القطاع من انتااراالدارات احمللية مل التوظيف او فيما خيص التعامل مع
كالبريوقراطية من جهة وختلف الوسائل من جهة اخرى وضعف العاملني وعدم التحكم يف التكنولوجية 

 خر القرن العارين . آلةة مع ختلف هذ  االخرية ح ى او املتاحة من جهة اث

لدور املهم الذي تلعبه اخلدمة العمومية ابعتبارها ل دراسةايضا من خالل هذا اليتضح لنا كما 
آلية حقيقية لتحقيق التنمية احمللية وأن اخلدمة العمومية تقوم على ضوابط جيب أن تراعى ح ى تلعب 

 الدور املنوط هبا .

ت على الساحة السياسية خصوصا يف بداية  تسعينيات كما أن الدولة اجلزائرية عرفت عدة حتوال
القرن املاضي واليت ألقت بظالهلا على القطاع اخلدمايت وسري  فبدأت الدولة تويل اهتماما هلذا القطاع من 

اصدار عدة قوانني يف هذا الصدد . بداية من صياغة قانون جديد لالدارة االقليمية البلدية والوالية  خالل
خصوصا البلدية لكوهنا قاعدة الالمركزية ومكان لتجسيد املواطنة  ب هذ  االخرية من املواطنولة تقريوحما

يالت اليت من شاهنا ختفيف اجملال على تقدمي العديد من التسهوالدميقراطية لذى اقدمت الدولة يف هذا 
 .على املواطن وتسهيل تقدمي اخلدمة للجميع  العبء

لتطبيق سياسات وبرامج تنموية دولية قصد النهوض ابلتنمية  وقد سعت الدولة اجلزائرية مؤخرا
احمللية وحتسني اخلدمة العمومية من خالل تبين سياسة احلكم الراشد والدميقراطية التااركية واعتماد 

 در البريوقراطية االدارية والفسان شأهنا القضاء على مظاهـــات مــــاســالح االداري كلها سيــــة االصـاســـسي
  يف عار رويب االمنائي الذي مت اعتمادو روبية املتجسدة يف ماروع كابدال االو ابالضافة للاراكة اال

 بلدايت منوذجية مبدئيا، وكانت بلدية تيميمون منوذجا هلذا الربانمج احليوي .
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 كما عرفت اجلزائر توجها حنو تفعيل االدارة االلكرونية اليت مل ترقى للمستوى املطلوب لوجود عدة
عراقيل جعلت اجلزائر ابلرغم من اعتمادها كل هذ  السياسات لكنها ال ترقى ملصف الدول اليت حققت 
تقدما ملحوظا يف مسار تقدمي اخلدمات العمومية والتنمية احمللية ,بل جيب عليها اعادة النظر يف كيفية 

واملستفيد من اخلدمة العمومية  تفعيل املرفق العام واشراك املواطن يف العملية اإلصالحية لكونه املستهدف
وعليه يتبني لنا من خالل هذا الطرح مدى املكانة اليت ينبغي ان تظفر هبا واملقصود ابلتنمية احمللية .

 اخلدمة العمومية لتحقيق التنمية احمللية كي خنرج ابلتوصيات التالية 

ميكن ان تقوم هلذ   والان حتسني اخلدمة العمومية يعترب من ضرورايت حتقيق التنمية احمللية  -
 .حتسني مستوى تقدمي اخلدمة العمومية األخرية قائمة دون السعي وراء 

ان واقع حتسني اخلدمة العمومية يفرض على اجلزائر حتداي واضحا وهذا ما تبني لنا من خالل  -
ى معوقات تقدمي هذ  اخلدمة اليت ينبغي هلا اجياد حلول استعجالية والقضاء على وقوفنا عل
 .السلبية اليت تعيق تقدميها  املصاهر

ان عملية االصالح االداري وادخال اليات التسري اجلديد يعترب امرا ابلغ االمهية ينبغي تفعيله  -
 ة العمومية . فعالة يف ترشيد اخلدماكةر ابالضافة الرساء مباء احلكم الراشد اليت تعترب

ة قصد حتقيق التنمية احمللية ومواكبة اخلدمة العمومية يتطلب عصرنة هذ  االخري  ان حتسني  -
التطور احلاصل يف العامل بداية من االهتمام ابلبلدية وتطوير تقدمي اخلدمة هبا لكوهنا مكان ملمارسة 

 .اإلداريةاملواطنة احلّقة وقاعدة لالمركزية 
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 املصادر واملراجعقائمة 

 : النصوص  القانونية والتشريعية. 
 07 – 12ون قان 12اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد  (1

 .الوالية ضتمم  قانون امل 2012 ريرباف 21املؤرخ يف 
 10 – 11قانون  37اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد   (2

 املضتمم  قانون البلدية  . 2011 انجو  22املؤرخ 
- 63املرسوم ،  35اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، العدد  (3

 .، املضتمم  إسضتحداث بلدية تيميمون 1963ماي  31يف  املؤرخ 18
 01-16قانون  14العدد  اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، (4

 املضتمم  الضتعديل الدسضتوري . 2016مارس06املؤرخ يف 
املضتمم  اتطري مسار  2018مارس  21املؤرخ يف  02/  18املنشور الوزاري رقم  (5

 الشباك االلكرتوين اخلاص ابلواثئق البيومرتية وطرق اسضتغالله 
  : الكتب 

      اجلزائر: جسور للنشر  الطبعة الثانية ، ، اإلداريالوجيز يف القانون عمار بوضياف ،  (1
 2007والضتوزيع   

   ار املطبوعات اجلامعية د اإلسكندرية:، اإلداريالقانون ماجد راغب احللو ،   (2
العقد اإلداري ، دراسة حتليلية ماجد راغب احللو ، و رحيمةالغري ساعدمنديلي ،  (3

 2007دار اجلامعة اجلديدة ، سنة  ،الطبعة األوىل ، مصر :مقارنة 
،عنابة اجلزائر ، دار العلوم للنشر والضتوزيع  اإلداري القانون حممد الصغري بعلي ، (4

2014  
، الطبعة األوىل ،عمان األردن : دار املسرية  اإلدارة اإللكرتونيةحممد مسري أمحد ،  (5

  2009للنشر والضتوزيع والطباعة ،سنة 



مة للنشر بعة األوىل ، اجلزائر : دار األ، الط وارد الششريةإدارة امل نورالني حاروش ،  (6
 2011والضتوزيع ، سنة 

،  اخلدمة العمومية احمللية كمؤشر للتنمية املستدامة،  وآخرون نور الدي  حاروش  (7
   2017طبعة ،للنشر والضتوزيع  مةاألدار :   اجلزائر

بريوت لبنان : دار الثقافة  ،الطبعة األوىل، اإلداريالقانون هاين علي الطهراوي ،  (8
 2006للنشر والضتوزيع  ،  

التنمية احمللية يف اجلنوب اجلزائري ، السياحة و  أفاق، وآخرون ولد الصديق ميلود   (9
اجلزء ،  الفالحة الصحراوية بدائل حيوية ، رهاانت واقعية ملستقشل اقتصادي واعد

 2018اجلزائر : دار املثقف لنشر والضتوزيع األول ،
التنمية احمللية يف اجلنوب اجلزائري ،  أفاق، ولد الصديق ميلود وآخرون  (10

السياحة و الفالحة الصحراوية بدائل حيوية ، رهاانت واقعية ملستقشل اقتصادي 
 2018اجلزائر : دار املثقف لنشر والضتوزيع اجلزء الثاين ،،  واعد

وب اجلزائري ، دراسة التنمية احمللية يف اجلن أفاق وآخرون ، ولد الصديق ميلود  (11
 ،اجلزائر : دار اخللدونية للنشر  يف واقع ورهاانت التنمية احمللية يف منطقة تيميمون

2015  
 

 

 

 

 

 



  : الرسائل العلمية 
  الدكضتوراهرسائل : 

 رسالة يف حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر اإلقليمية اجلماعاتدور امحد شريفي ،  (1
يف العلوم االقضتصادية وعلوم الضتسيري قسم العلوم االقضتصادية جامعة اجلزائر  دكضتوراه
2010  

سالة ، ر تسيري اخلدمات العامة احمللية ، دراسة حالة والية تلمسان سليمان نسري  ، (2
  2018/  2017جامعة اجلزائر ، ‘ ، كلية العلوم اإلقضتصادية والضتسيري  دكضتوراه

يف ظل تطشيق املنامجنت  اجلزائرية العمومية الوظيفة أفاق   تيشات سلوى ، (3
،كلية العلوم  ، رسالة دكضتوراه العمومي احلديث ابلنظر إىل بعض التجارب األجنشية
 .  2015/  2014اإلقضتصادية والضتجارية وعلوم الضتسيري جامعة بومرداس 

يف  راه، رسالة دكضتو  لسياسة التنمية الريفية يف اجلزائرالتوجه اجلديد هامشي الطيب ،  (4
 . 2014/  2013العلوم اإلقضتصادية ، جامعة تلمسان ، 

  املاجسضتريرسائل : 
يف  ماجسضتري، رسالة دور اجلماعات احمللية يف التنمية احمللية ، عثمان  ب  شويح (1

  2011القانون العام كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان اجلزائر 
  2014جلزائر   (2
رسالة  ، الشريوقراطية على حتسني اخلدمة العمومية يف اجلزائر اتثريحرشاو مفضتاح ،  (3

ختصص ادار اجلماعات احمللية كلية احلقوق العلوم السياسية جامعة قاصدي  ماجسضتري
 2016مرابح ورقلة اجلزائر 

، حبث مقدم للحصول العمومية اجلزائرية  واإلدارةالتسيري احلديث سليمة مراح ،  (4
 اإلداريةاملالية العامة كلية احلقوق والعلوم  و  اإلدارةلقانون فرع يف ا املاجسضتريعلى درجة 

  2001جامعة اجلزائر 



رسالة  ، بني النظري والتطشيقي اإلداري اإلصالح حممد امحد سيد امحد احلاج ، (5
  2006العامة كلية الدراسات العليا جامعة اخلرطوم  اإلدارةيف  ماجسضتري

يف ترشيد اخلدمة العمومية يف الوالايت  االلكرتونية اإلدارةدور ، عشور عبد الكرمي  (6
 .  2010، جامعة منضتوري قسنطينة اجلزائر  واجلزائر األمريكيةاملتحدة 

التنمية احمللية وإنعكاساهتا اإلجتماعية ، دراسة ميدانية لوالية ،  حممد ابخلري (7
جامعة اجلزائر ،  ضتماعية ،، مذكرة ماجسضتري ، كلية العلوم اإلنسانية واإلجمتنراست 
2004 2005. . 

  احملاضرات واملقاالت  :املداخالت و 
زكية اكلي ،  واألسضتاذة  الصوف  ميلة اجلزائر املركز اجلامعي عبد احلفيظ لوفريد كايف  (1

جامعة مولود  ، التنمية احمللية يف اجلزائر قراءة للنهوض ابملقومات وجتاوز العوائق
  2017معمري تيزي وزوى اجلزائر 

، جامعة الضتكوي  املضتواصل اجلزائر  دروس يف املنامجنت العمومي،  شنويف نور الدي   (2
2015 

، كلية احلقوق  جلزائراحمللية يف ا اإلدارةاحلكم الراشد بناء قدرات ، مشة بومدي  طا (3
 جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان 

احمللية يف ظل تراجع إعاانت احلكومة  ةحتدايت التنمي امال ، حممد خثري ، وصاديف (4
  املالية املخصصة للوالايت يف اجلزائر

مدى مسامهة اجلماعات احمللية يف حتقيق التنمية يف ظل التعديالت سامية فقري ،  (5
، امللضتقى اخلامس حول دور اجلماعات احمللية يف ترقية اإلسضتثمار ،   اجلديدة يف اجلزائر
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عاون مع والية أدرار ، وابلضتنسيق مع خمرب ورهان الضتنمية احمللية ، جامعة أدرار ابلضت
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 . 

جملة  ، احلكم الراشد أحد مقومات التسيري العمومي اجلديدب  عيسى ليلى ،  (7
 .  2013بسكرة اجلزائر حممد خيمر جامعة ، 14أحباث إقضتصادية ، العدد 
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 . 2011، جملة اإلقضتصاد والضتنمية البشرية ، دار الضتل للطباعة ، جامعة البليدة 
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 ــــــصملخــ

لقد عرفت اجلزائر عدة أزمات سياسية واقتصادية واليت كان هلا أثرها الواضح على مؤسسات القطاع 
العام خصوصا املرفق العام لكون هذا األخري يعترب أحد املؤسسات اليت جيب أن حتظى بعناية خاصة 

ديالت قصد النهوض مبؤسسات الدولة وضمان تقدمها ورقيها , هذا ما جعل الدولة تقوم بعدة تع
قانونية خصوصا يف فرتة التسعينيات من القرن املاضي بداية ابصدار قانون البلدية والوالية ملا هلما من 

 الدور البالغ يف تفعيل التنمية احمللية .

ويف هذا االطار قامت الدولة كذلك جبملة من االصالحات االدارية واعتماد برامج عاملية قصد النهوض 
اخلدمة العمومية وادخال الوسائل التكنولوجية يف اخلدمة االدارية قصد بلوغ أكرب ابلقطاع العام وحتسني 

قدر من الشفافية غري أنه مثة مجلة من العراقيل اليت تعيق سري املرفق العام من انتشار ملظاهر الفساد 
ائر ال ترقى والبريوقراطية وعدم التحكم يف التكنولوجيا احلديثة وضعف استغالهلا كلها عوامل جعلت اجلز 

 ملصف الدول املتقدمة اليت حتسن تفعيل اخلدمة العمومية لبلوغ التنمية احمللية الشاملة .

 اجلماعات اإلقليمية . –التنمية احمللية  –املرفق العام  –اخلدمة العمومية  -الكلمات املفتاحية : 
     Summary of Study 

           Algeria knew so many political and economical crises which have effected 
directly on public sector institution.And of course, the obviuos effect take a place on the 
public facilities that are considered one of the most significant institution.Therefore, the 
government should take care to this sensitive sector in order to improve the institutions 
of the state and to gurantee its progress and development. And this make the Algerian 
state thinking to do numerous legal reforms at the end of 1990s in the last century. The 
beginning was the  issuance of the law of municipality and state (wilaya) because both 
of them play an important role in activation of local development. 

           In this context, Algeria has also done series of adminstrative reforms depending 
on the universal programmes to improve  the public sector and enhance the public 
facilities. Additionally, using the technological means in adminstrative service to achive 
more transparancy in this domain. But always  there are some obstacles that stand on 
the running of general facility. This problem lead to spread of corruption, bureaucracy 
and lack in controlling the new technology with a weak of exploitation. All these reasons 
and factors let  Algeria not to be among the developed countries that recognized how to 
depend on improving and activating the public service to realize the comprehensive 
local development.         
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