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 الواليةو  قراءة قانونية في مجال إصالح قانون البمدية
 

 عبدهلل األستــــــاذ/ باحماوي
 جامعة أدرار

 دمة: ـــــــــــــــــــــــــمق
 م األول: البمديةـالقس

 .ىيئات البمدية ول:الباب األ 
وتشكؿ اطار مشاركة المواطف في تسيير  ،المواطنةالبمدية ىي القاعدة االقميمية لالمركزية ومكاف ممارسة 

 (2الشؤف العامة.)ـ
وتساىـ مع الدولة بصفة خاصة في ادارة وتييئة االقميـ والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية واالمف وكذا 

 (3الحفاظ عمى االطار المعيشي لممواطنيف وتحسينو.)ـ
 لمبمدية ثالث ىيئات ىي:

 البمدي )ىيئة مداولة(المجمس الشعبي  -
 رئيس البمدية ونوابو )ىيئة تنفيذية( -
 دارة ينشطيا االميف العاـ )تحت سمطة رئيس البمدية(إ -
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 يالمجمس الشعبي البمدول: الفصل األ 
مة انتخابية واحدة او يىو الييئة المكونة مف مجموع المنتخبيف الحاصميف عمى مقعد انتخابي وتتكوف مف تشك

 انتخابية. مف عدة تشكالت
 

 .ول: سير المجمس الشعبي البمدي ولجانوالمبحث األ 
 :سير المجمس الشعبي البمدي – 1

 (15يوما.)ـ15( في دورة عادية عمى اف ال تزيد مدة الدورة عف 2يجتمع المجمس الشعبي البمدي كؿ شيريف)
و أيمكف اف يجتمع في دورة غير عادية بطمب مف رئيسو ، وؿ دورةأعد نظامو الداخمي ويصادؽ عميو في ي

يعقد جمساتو في  (18) ،لؾة القوة القاىرة ويخطر الوالي بذيجتمع بقوة القانوف في حال (17)،و الواليأثمثي اعضائو 
تدعاءات يرسؿ الرئيس االس (20ـ)،لمدورات االعماؿ جدوؿ التنفيذية الييئة دتحد   (19)ـ،خرآمقر البمدية او في مكاف 

تسمـ االستدعاءات بواسطة ظرؼ محموؿ الى ، (21مرفقة بجدوؿ االعماؿ وتدوف بتاريخيا في سجؿ المداوالت)
( يمكف تخفيض ىذا 21اياـ كاممة عمى االقؿ مف تاريخ افتتاح الدورة مقابؿ وصؿ)ـ10االعضاء بمقر سكناىـ قبؿ 

 االجؿ في حالة االستعجاؿ عمى اف اال يقؿ عف يوـ واحد.
عماؿ االجتماعات عند مدخؿ قاعة االجتماعات وفي االماكف العمومية المخصصة أمصؽ مشروع جدوؿ ي

ال تصح االجتماعات اال بحضور ، (22يوافؽ المجمس عمى نقاط جدوؿ االعماؿ ويمكنو ادراج نقاط اضافية)ـ. لّمصؽ
اع والمداولة المتخذة فيو بعد االستدعاء اذا لـ يكتمؿ النصاب صح االجتم، (23المطمقة لألعضاء الممارسيف) االغمبية
 .(23ضريف)ـا( اياـ كاممة عمى االقؿ ميما كاف عدد الح5رؽ )االثاني بف

 .( واماـ اي سمطة مؤىمة24التوكيؿ لحضور االجتماعات يكوف كتابيا ولجمسة واحدة او لدورة واحدة )ـ -
حالة دراسة حاالت تأدبيو لممنتخبيف او مسائؿ الجمسات عمنية ومفتوحة لمجميور وال تكوف مغمقة اال في  -

 .تتعمؽ بالنظاـ العاـ
 سة االميف العاـ تحت اشراؼ رئيس البمدية.مكاتب الج-
يشكؿ المجمس مف بيف اعضائو لجاف دائمة لممسائؿ التابعة لمجاؿ  :لجاف المجمس الشعبي البمدي – 2

  :اختصاصو وال سيما تمؾ المتعمقة بما يأتي
 والمالية واالستثمار د ااالقتص -
 ة والنظافة وحماية البيئة حالص -
 تييئة االقميـ والتعمير والسياحة والصناعة التقميدية  -
 الفالحة والصيد البحري و  الري -
 الشؤوف االجتماعية والثقافية والرياضية والشباب  -

 :( والمعيار ىو عدد السكاف6( الى ستة )3حدد القانوف عدد المجاف مف ثالث)
 -اؿ 50الؼ و20لجاف لمبمديات التي يتراوح سكانيا بيف 04 -ف20.000لجاف لمبمديات اقؿ مف  03 -

 لؼ )ف(أ100لمبمديات التي يفوؽ سكانيا 06 –الؼ)ف(  100الؼ )ف(و 50لجاف لّمتي سكانيا بيف 05
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خب كؿ لجنة وتنت االعضاء وباقتراح مف الرئيس، تنشأ المجاف بموجب مداولة مصادؽ عمييا بأغمبية -*
  .نتيا الى موظؼ مف البمديةاوتوكؿ ام ،بناءًا عمى رئيسيا بعد اعالـ الرئيس وتجتمع ،رئيسيا مف بيف اعضائيا

ويجب اف تكوف الميمة  ،كما يمكف لممجمس انشاء لجنة خاصة لدراسة موضوع خاص يدخؿ في صالحياتو
 .جمسوتقدـ نتائج اعماليا لرئيس الم ،محددة وتاريخ نيايتيا محدد

 .نظام المداوالت: المبحث الثاني
 : كما انيا وسيمة رقابة ويجب اف تكوف المداولة ىي وسيمو العمؿ الممنوحة لممجمس

باألغمبية البسيطة، وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس، تحرر في سجؿ  المداوالت بالغة العربية، تصح
 الجمسة.اثناء مؤشر عميو مف رئيس المحكمة المختصة، توقع مف طرؼ الحاضريف 

 صؿ.ـ لدى الوالي لممصادقة مقابؿ و (ايا08يودعيا الرئيس في اجؿ )
 منيا بي: عيا لممصادقة، اال ما تعمؽ(يوما مف ايدا21وبقوة القانوف بعد مرور ) تكوف قابمة لمتنفيذ -
 ،الميزانية والحسابات -
 والوصايا االجنبية قبوؿ اليبات   -
 ازؿ عف االمالؾ العقارية البمديةالتن ،ةوأماتفاقيات الت -
( يوما مف ايداعيا 30) ورمر  بعدوتعتبر مصادؽ عمييا  ،( تمـز المصادقة عمييا قبؿ تنفيذىا56فاف المادة ) 
 لممصادقة.
 (56وعف المصادقة في المادة) ،يالحظ اف المشرع تحدث عف التنفيذ بقوة القانوف -*

 وتبطؿ بقوة القانوف المداوالت التالية:
  ،الدستورو  مقانوفلخرؽ شكؿ التي ت-
  التي تمس برموز الدولة وشعاراتيا -
  غير المحررة بالغة العربية -
 .يعمف البطالف بقرار مف الواليو 

 .حل المجمس البمدي وتجديده وزال صفة المنتخب: ثالمبحث الثال
  :يتـ ذلؾ في الحاالت التالية :وتجديده البمدي حل المجمس -1
 عند خرؽ احكاـ دستورية  -
 في حالة الغاء انتخاب جميع اعضائو  -
 في حالة االستقالة الجماعية لجميع اعضائو  -
 اذا شكؿ مصدر اختالالت خطيرة تمس بمصالح المواطنيف  -
 ستخالؼ الوذلؾ باستنفاذ ا عندما يصبح عدد المنتخبيف اقؿ مف االغمبية المطمقة -
 دوف استجابة يتعيؽ السير العادي لمبمدية بعد اعذار مف الوالالتي حالة الخالفات الخطيرة  -
 في حالة اندماج بمديات او ضميا او تجزئتيا  -
 في حالة وقوع ظروؼ استثنائية تحوؿ دوف تنصيب المجمس -
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متصرفًا ومساعديف تؤكؿ ليـ ميمة تسيير  ،اياـ التي تمي الحؿ 10 المجمس يعيف الوالي خالؿ اذا حؿّ 
وتنتيي مياميـ  ،تحت سمطة الوالي ،وكذا المجمس ،يمارس المتصرؼ مياـ رئيس المجمس الشعبي البمدي ،البمدية

وال تجري خالؿ  ،اشير مف تاريخ الحؿ 06وتجري االنتخابات خالؿ اجؿ اقصاه  ،المجمس الجديدبمجرد تنصيب 
وتنتيي عيدة المجمس الجديد مع انتياء الفترة المتبقية لمتجديد العاـ لممجالس  ،السنة االخيرة مف العيدة االنتخابية

 الشعبية البمدية.
بعد تقرير يقدمو  ،االستثنائية التي تعيؽ اجراء االنتخابات بالبمديةكما يعيف الوالي متصرفًا في حالة الظروؼ 

وتنتيي ميامو بقوة القانوف بمجرد تنصيب  ،ويمارس صالحياتو تحت سمطة الوالي ،وزير الداخمية الى مجمس الوزراء
 المجمس الجديد.

 : واستحالفوزوال صفة المنتخب  -2
 ىذه واذا حدثت احدى قصاء او حصوؿ مانع قانونياللة اوانتخب بالوفاة او االستقاصفة الم لعضويفقد ا
  :التالية اإلجراءاتالحاالت تتخذ 

ويخطر الوالي وجوبًا ويتـ استخالفو في اجؿ ال يتجاوز شير  ،يقر المجمس ذلؾ بمداولة :في حالة الوفاة
 .( بالمرشح الذي يمي مباشرة اخر منتخب مف نفس القائمة بقرار مف الوالي01)

 ،يرسؿ العضو استقالتو الى رئيس المجمس بواسطة ظرؼ محموؿ مقابؿ وصؿ استالـ :حالة االستقالةوفي 
 جمس ذلؾ في مداولة اوؿ دورة.مويقر ال

 ،مف ثالث دورات عادية خالؿ نفس السنة ألكثرويعتبر مستقيال تمقائيًا كؿ عضو تغيب بدوف عذر مقبوؿ  
سة السماع يعتبر قرار المجمس حضوريًا، يعمف الغياب ويخطر الوالي واذا تغيب عف حضور جم ،بعد سماعو حضورياً 

  .بذلؾ
يوقؼ بقرار مف الوالي كؿ منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية او  :في حالة حصول مانع قانوني

في و مف االستمرار مخمة بالشرؼ او كاف محؿ تدابير قضائية ال تمكنّ  سبابألاو  ،جنحة ليا صمة بالماؿ العاـ
ميامو  المنتخب تمقائياً  يستأنؼوفي حالة صدور حكـ بالبراءة  ،الى غاية صدور حكـ نيائي ،ممارسة عيدتو االنتخابية

 .االىمية مف الموانع القانونية االنتخابية. وتعتبر حاالت فقداف
 .يقصى بقوة القانوف كؿ عضو كاف محؿ ادانة قانونية :في حالة االقصاء
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 .س المجمس الشعبي البمديرئي: الفصل الثاني 
يمكنو تفويض امضائو لنوابو في حدود و يمارس سمطتو باسـ الجماعة االقميمية التي يمثميا وباسـ الدولة. 

 المياـ الموكمة ليـ.
 (84الى77المواد من)  لمبمدية: ممثال بصفتو رئيس البمدية صالحيات :ولالمبحث األ 

 ة المدنية واالداريةاوكؿ اعماؿ الحيوالتظاىرات،  ،يمثؿ البمدية في المراسيـ -
 يمارس الصالحيات االتية:الشعبي البمدي وبصفتو رئيس المجمس  -

  سياأويتر *يستدعي المجمس ويعد مشروع جدوؿ اعماؿ الدورات 
 وىو االمر بالصرؼ  ،*يسير عمى تنفيذ المداوالت، والميزانية

 دي بما يمي:ويقوـ بصالحيات باسـ البمدية وتحت رقابة المجمس البم
 يدير امالؾ البمدية ويحافظ عمييا -
اتخاذ كؿ القرارات التي تتعمؽ  ،ناقصات، وااليجاراتموالصفقات وال ،ابراـ العقود ،التقاضي باسـ البمدية -

يسير ، المبادرات لتطوير مداخيؿ البمديةيتحذ  ،رشيؼبالتقادـ، ممارسة حؽ الشفعة عمى امالؾ البمدية، يحافظ عمى اال
 عمى حسف سير المؤسسات العمومية البمدية.

 .(85/95صفتو ممثال لمدولة )صالحيات رئيس البمدية ب :المبحث الثاني
 يمثؿ الدولة عمى مستوى البمدية  -
 لو صفة ضابط الحالة المدنية، تحت رقابة النائب العاـ -

 ويقوـ تحت اشراؼ الوالي بما يمي:
يسير  ،يسير عمى النظاـ والسكينة والنظافة العامة ،عمى اقميـ البمديةوالتنظيمات  تبميغ وتنفيذ القوانيف -

 عمى حسف تنفيذ التدابير االحتياطية والوقاية والتدخؿ في مجاؿ االسعاؼ 
شخاص يقوـ في اطار القوانيف باتخاذ كؿ التدابير الوقائية واالحتياطات لضماف سالمة وحماية األ -

 ،التي يمكف اف تحدث فييا اي كارثة او حادث، وفي حالة الخطر الجسيـ والوشيؾوالممتمكات في االماكف العمومية 
 بتنفيذ تدابير االمف التي تقتضييا الظروؼ ويعمـ الوالي بيا فورًا. يأمر

 ويخطر الوالي بذلؾ. ،يمكنو تسخير االشخاص والممتمكات طبقا لمتشريع المعموؿ بو -
 (92)ـ:ميوبصفتو ضابط لمشرطة القضائية يقوـ بما ي

يعتمد في ممارسة ميامو في مجاؿ الشرطة االدارية عمى الشرطة البمدية التي يحدد قانونيا االساسي عف  -
 طريؽ التنظيـ.
ات المحدد عف حسب الكفيّ  يمكنو عند االقتضاء تسخير قوات الشرطة او الدرؾ الوطني المختصة اقميمياً  -

 طريؽ التنظيـ.
 ف يكمؼ بما يمي:المواطنيطار احتراـ حقوؽ وحريات وفي ا

 المحافظة عمى النظاـ العاـ وامف االشخاص والممتمكات خصوصا في اماكف التجمعات. -
 حماية التراث الثقافي والتاريخي، نظافة العمارات. ،تنظيـ ضبطية الطرقات -
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سالمة المواد  مكافحة االمراض المتنقمة والمعدية، ،العمومية لألمالؾالمحافظة عمى مجاؿ الشغؿ المؤقت  -
 االستيالكية.
 وضماف ضبطية الجنائز والمقابر. ،المحافظة عمى البيئة -
 رخص البناء والتجزئة واليدـ. يسمـ -
 المعماري. الخ...و  السكف والتعمير وحماية التراث الثقافيو  بالعقار يمـز باحتراـ التشريع المتعمؽ -

والتي تسجؿ في السجؿ الخاص بيا والتي ترسؿ في خالؿ كافة القرارات في مجاؿ اختصاصو  ولو اف يتخذ
استالميا عمى سجؿ مرقـ ومؤشر ويسمـ مقابميا وصؿ، وتصبح تمؾ المتعمقة  ت( ساعة الى الوالي الذي يثب48)

 وفي حالة االستعجاؿ تنفذ فورا بعد ،( واحد مف تاريخ ارساليا الى الوالي1بالتنظيمات العامة قابمة لمتنفيذ بعد شير )
 .اعالـ الوالي

فردي او باي  بإشعارمحتواىا عاما او  ال تنفذ قراراتو اال بعد اعالـ المعنييف بيا عف طريؽ النشر اال اذا كاف
 وسيمة قانونية في الحاالت االخرى.

 
 .الفصل الثالث: ادارة البمدية

كمة و المياـ االدارية الضخمة المىي الجياز االداري لمبمدية المتكوف مف مجموع الموظفيف القائميف عمى تنفيذ 
وىذه االدارة تعمؿ تحت سمطة رئيس البمدية، وتنظـ طبقا لقانوف  االميف العاـ لمبمدية نشط ىذه االدارةياو  نسؽيلمبمدية و 

 .وما بعدىا( 125)ـ .لمسندة اليياالبمدية، وحسب حجـ الجماعة، وحجـ المياـ ا
 (129)ـ :ة بما يميويقوـ االميف العاـ تحت سمطة رئيس البمدي

 ضماف تحضير اجتماعات المجمس البمدي -
 تنشيط وتنسيؽ سير المصالح االدارية والتقنية البمدية -
تسيير  مخططو  ضماف تنفيذ القرارات ذات الصمة بتطبيؽ المداوالت المتضمنة الييكؿ التنظيمي -
 المستخدميف 
 اعداد محضر تسميـ المياـ  -
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 .البمدية ميام :الباب الثاني
 .ول: صالحيات البمديةالفصل األ 
 .والتعمير واليياكل القاعدية التييئة والتنمية :ولالمبحث األ 

)يعد المجمس برامجو السنوية او المتعدد السنوات ويختار العمميات في اطار المخطط : التنميةو التييئة  -1
 ،خطط الوطني لمتييئة والتنمية المستدامةماطار ال خوؿ لو فيمالبمدي لمتنمية ويصادؽ عميو تماشيا مع الصالحيات ال

 ،يحفز عمى التنمية ،والبرامج القطاعية ،في المشاريع االستثمارية الموافقة المسبقة يعطي ،يحمي االراضي الفالحية
 الخ................ .ويشجع االستثمار، يساىـ في حماية التربة والموارد المائية

بعد  ،تتزود البمدية بكؿ ادوات التعمير المنصوص عمييا قانونا عدية والتجييز:التعمير واليياكل القا -2
تراقب مجاؿ البناء، تحافظ عمى الوعاء العقاري واالمالؾ العقارية  ،وفي ىذا االطار .المصادقة عمييا بمداولة

تحضر الى  ،تسمي الشوارع والطرؽ ،ز في مجاؿ التنمية والترقية العقاريةوتحفتييء المساحات، تساىـ  ،العمومية
 ....الخ.جانب الدولة لألعياد الوطنية

 .والتسمية السياحية التربية والحماية االجتماعية الشباب والرياضة والثقافة: المبحث الثاني
 تتخذ البمدية كافة اإلجراءات:  

نجز ويسير المطاعـ ي االبتدائية ويضمف صيانتيا، ويضمف نقؿ التالميذ إلنجاز المؤسسات التعممية
يحصر الفئات  ،يساىـ في انجاز اليياكؿ القاعدية البمدية عمى مختمؼ انواعيا ،يساىـ في ترقية الطفولة ،المدرسية

يشجع  ،صيانة المساجد والمدارس القرآنيةفي المساىمة  ،االجتماعية المحرومة والمعوزة وينظـ التكفؿ بيا مع الدولة
 بكؿ انواعيا. ترقية الحركة الجمعوية

  :النظافة وحفظ الصحة والطرقات البمدية :المبحث الثالث
تسير البمدية وبمساىمة المصالح التقنية لمدولة عمى احتراـ التشريع المعموؿ بو في مجاؿ الصحة والنظافة 

بة المؤسسات مراق ،مكافحة االمراض المتنقمة ،صرؼ المياه ،جمع النفايات ،مجاؿ توزيع المياه :العمومية السيما
 تصوف الطرؽ وتجعؿ ليا االشارات الخ........  ،المستقبمة لمجميور في مجاؿ الصحة
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 .البمدية المندوبيات والمصالح العمومية ومسؤولية :الفصل الثاني
 .بيات والمصالح العمومية البمديةالمندو  :ولالمبحث األ 

 ضماف مياـ المرفؽ العاـ وتوفير الوسائؿ الضروريةتتولى  يمكف البمدية اف تحدث مندوبيات او ممحقات بمدية
والذي يعيف مف بيف اعضاء المجمس البمدي تحت سمطة رئيس البمدية وباسمو ويتمقى  ويتصرؼ المندوب .لمتكفؿ بيا

ويحدد المجمس البمدي بموجب مداولة  ،ويحدد عدد المندوبيات عف طريؽ التنظيـ بالنسبة لمبمديات الكبرى .تفويضا منو
 .لمرافؽ العمومية التي يعيد بيا الى المندوبية البمديةا

تيدؼ ىذه المصالح الى تمبية حاجات مواطنييا وادارة امالكيا فيي مصالح  :اما المصالح العمومية البمدية
 تقنية قصد التكفؿ بما يمي:

االنارة  ،صيانة الطرؽ واشارات المرور ،النفيات المنزلية ،التزود بالمياه الصالحة لمشرب والصرؼ الصحي
الخدمات الجنائزية وتييئة المقابر  ،حاشر، النقؿ الجماعي والمذابحماالسواؽ، الحظائر ومساحات التوقؼ وال ،العمومية
  .، المساحات الخضراءألمالكياالفضاءات الثقافية والرياضية التابعة  ،وصيانتيا

ويمكف تسيير ىذه المصالح  .امكانيات ووسائؿ واحتياجات كؿ بمديةد عدد ىذه المصالح وحجميا حسب يحدّ 
او بطريؽ االمتياز وتفويض  ،في شكؿ مؤسسة عمومية بمدية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقمة

في ميزانية  نفقاتود االستغالؿ المباشر والذي تقيّ  المصالح ىذا االمتياز يخضع لدفتر شروط محدد تنظيما او عف طريؽ
 تنفيذىا اميف خزينة البمدية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.  البمدية ويتـ
 

 .امالك البمدية ومسؤولية البمدية :المبحث الثاني
 .امالك البمدية -1

 .عمومية وخاصة نوعيف مف االمالؾ، لمبمدية
والتي تتكوف مف االمالؾ العمومية الطبيعية، واالمالؾ العمومية االصطناعية حسب  :االمالؾ العمومية

 وال الحجز. ،وال التقادـ ،وىي غير قابمة لمتنازؿ الوطنية باألمالؾالمتعمؽ  90/30القانوف رقـ  مفيوـ
مالكيا تتكوف مف كؿ االمالؾ العقارية والمنقولة غير المصنفة ضمف ا :اما االمالؾ الخاصة لمبمدية
 ،او حولت ليؿ الممكية مف شخص عاـ ،الخاصة بأمواؿسواء اقتنتيا البمدية  ،والمخصصة لممصالح والييئات االدارية

 .في شكؿ ىبة او وصية وأ
وتسجؿ المنقولة في سجؿ جرد  ،يتـ احصاء الممتمكات العقارية في السجؿ البمدي لجرد الممتمكات البمدية

 وىذيف السجميف مسكيما اجباري. ،المنقوالت
  :مسؤولية البمدية -2

البمدية مسؤولة مدنيا عف االخطاء التي يرتكبيا رئيس المجمس ومنتخبو البمدية ومستخدموىا اثناء ممارسة 
 .وليا حؽ الرجوع عمييـ اماـ الجيات القضائية في حالة ارتكابيـ لخطأ جسيـ ،مياميـ او بمناسبتيا

ثة طبيعية ال تتحمؿ البمدية المسؤولية اال اذا ثبت انيا لـ تتخذ االحتياطات التي تقع وفي حالة حدوث كار 
 .عمى عاتقيا قانونا
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 .تنمية البمدية والسير الحسن لياجدليات قد تقف كمعوقات في  :الباب الثالث
 .جدلية المجتمع والمواطن :ولالفصل األ 

واعتبرت المادة  ،مشاركة المواطنيف في تسيير شؤوف البمدية 11في مادتو  11/10وسماىا قانوف البمدية رقـ
نت ىذه مف بيف المياـ اواف ك ،البمدية االطار المؤسساتي لممارسة الديمقراطية عمى المستوى المحمي والتسيير الجواري

بشؤونيـ  لمواطنيفا عالـالواعطت ىذه المادة لممجمس البمدي اتخاذ كؿ التدابير  ،الموكمة لألحزاب في الدوؿ المتقدمة
وذلؾ باستعماؿ الوسائط والوسائؿ  ،واولويات التييئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية حوؿ خيارات واستشاراتيـ

كما يمكنو تقديـ عرض عف نشاطو السنوي اماـ المواطنيف، واف كنت ارى اف زيادة عدد االعضاء  ،االعالمية المتاحة
 .ر عف المشاركة الحقيقية لمفرد في تسيير الشؤوف العامةفيي تعب   ،في القانوف االخير كافية

 ،لمنتخبالمجمس ا :وارى اف ،مف نفس القانوف وضع االطار المالئـ ليذه المشاركة 12واوجبت المادة 
ولكف ىذه االطر قد تثير  .ىـ االطار الحقيقي لمممارسة الديمقراطية المحمية ،والمجتمع المنظـ ،ييكمةمالوالجمعيات 

 .الكثير مف االشكاليات حسب المستوى الذي تعيش فيو
المدرؾ والغير  ،والغير مدرؾ لممسؤوليات الواقعة عمى عاتؽ البمدية ،فكثيرا ما يقؼ المجتمع الغير مثقؼ -

والغير المدرؾ لدوره في المساىمة في تنمية وترقية الخدمات التي تقدـ لو عائقا  ،ومياـ رئيس البمدية لصالحيات البمدية
  .اماـ المجمس البمدي او رئيسو في اتخاذ قرارات حاسمة وىامة في مجاالت التنمية المختمفة

 .والرقيفالمجتمع الغير منظـ ال يمكف اف يحفز عمى التنمية  -
يعتبر  ،نظاـ الجمعيات الموجود في الجزائر والقائـ عمى الريع والمنفعة بسبب عدـ تكويف القائميف عميو -

  .حجرة عثرة في حؿ المشكالت التي تعاني منيا البمدية
فكرة المنفعة الضيقة التي تسيطر عمى اذىاف اغمبية افراد المجتمع ىي فكرة تتنافى مع فكرة تحقيؽ  -

  .ة العامة الكميةالمصمح
عزوؼ النخبة وعصارة المجتمع المدركة لدورىا الريادي عف المشاركة في الحياة السياسية ىو مف بيف  -

 الكوارث التي تعاني منيا الدولة الجزائرية بأكمميا.
 

 ..........................................الخ......................
 لألسؼ. و  اال الحقوؽ المتولدة عنيامنو اجب ال يفيـ الفرد في المجتمع اما المواطنة فيي التزاـ وو 
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 .الثاني: جدلية المعين والمنتخب الفصل
اف المد والجزر الذي يقع مف الناحية العممية بيف االميف العاـ لمبمدية ورئيس الدائرة بصفتو ممثؿ لموالي او 

بسبب عدـ  ،ورئيس البمدية والمجمس البمدي مف جية اخرى، ارى انو مف اكبر المعوقات الحالية ،الوالي ذاتو مف جية
جزء  فالمجاس البمدي فوض لو الشعب ،الفيـ الحقيقي لممياـ التكاممية الممنوحة قانونًا لمطرفيف، واري اف الكؿ منتخب

 . لتي فوض ليا الشعب تسيير شؤونو العامةاما الوالي فتـ تفوضو مف طرؼ السمطة ا ،بصفة مباشرة مف صالحياتو
درؾ لشؤوف البمدية القانونية يجب اف يعمؿ تحت سمطة رئيس البمدي، ورئيس موىو ال: فالألميف العاـ لمبمدية

وخططو التنموية في اطار ما تسمح بو القوانيف. ومف ثـ ال يكوف التعارض  ةالبمدية يجب اف يحقؽ اىدافو السياسي
 .رسةعمى مستوى المما

تحقيقا لمبدا تقريب االدارة مف المواطف  ،فيو ممثؿ الوالي الذي فوضو جزء مف صالحيتو: اما رئيس الدائرة
 .ومساعد لحؿ مشاكؿ التنمية فيجب اف ينظر لو عمى انو حامي القانوف

الف اليـر البد اف يكوف  ،وسمطة الحموؿ بالنسبة لممجمس ،المباشرة لرئيس البمدية فيو السمطة :اما الوالي
  .فرديًا درءًا لالختالؼ

فيي وضعت لخدمة البمدية في مجاؿ متابعة البرامج القطاعية او  :اما المصالح التقنية الممثمة لممديريات
 المحمية. في مجاؿ التنمية ومساعدة ،ومشاركة ،استشارة كجيات ،البمدية
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 الوالية :القسم الثاني
ىما المجمس  ،اإلقميمية لمدولة وىي أيضا الدائرة اإلقميمية غير الممركزة لمدولة، وتديرىا ىيئتافىي الجماعية 

 .والوالي ،الشعبي الوالئي
 .الباب األول: المجمس الشعبي الوالئي

 ىو الييئة المنتحبة لموالية ويمثؿ ىيئة المداولة في الوالية
 .اتوالفصل األول: سير المجمس الشعبي الوالئي وصالحي

 .سير المجمس الشعبي الوالئي :ولالمبحث األ 
بمشاركة الوالي بعد مشاورة أعضاء مكتب المجمس، يمكف  انعقادىايحدد المجمس جدوؿ أعماؿ الدورة وتاريخ 

إال بحضور االغمبية  اجتماعاتوال تصح  .يقؿ عف يوـ واحد عمى أف ال االستعجاؿتقميص أجاؿ الدورة في حالة 
خمسة أياـ عمى  05األوؿ فإف المداوالت التي تتخذ بفارؽ  االستدعاء، فإذا لـ يكتمؿ النصاب بعد ألعضائوالمطمقة 

االقؿ تكوف صحيحة ميما يكف عدد األعضاء الحاضريف يجوز التوكيؿ لحضور الجمسات وتتبع لصحتو نفس 
 اإلجراءات المذكورة سابقا بالنسبة لمبمدية.

والئي وفي حالة حصوؿ مانع ينوب عنو ممثمو، ويمكنو أف يتدخؿ يحضر الوالي دورات المجمس الشعبي ال
 خالؿ األشغاؿ بناء عمى طمبو أو بطمب مف أعضاء المجمس،
 ذكرىـ:  اآلتيلممجمس الشعبي الوالئي مكتب يتكوف مف األعضاء 

 رئيسا رئيس المجمس الشعبي الوالئي -
 أعضاء نواب رئيس المجمس -
 أعضاء رؤساء المجاف الدائمة -

مف رئيسو مكتبا يتكوف مف عضويف إلى أربع  اقتراحينتخب المجمس الشعبي الوالئي خالؿ كؿ دورة بناء عمى 
 أعضاء لتسييره، وتتولى أمانتو موظفيف ممحقيف بديواف رئيس المجمس.

 يتولى أمانة الجمسة موظؼ يختاره الرئيس مف ضمف الممحقيف بديوانو.
 طائمة البطالف بالمغة العربية. تجري مداوالتو بمغة وطنية وتحرر تحت

نظامو الداخمي ويصادؽ عميو، يعقد أربع دورات عادية في السنة ) مارس،  يعد المجمس الشعبي الوالئي
 1/3يوما عمى االكثر، ويمكف أف يجتمع في دورة غير عادية بطمب مف  15يونيو، سبتمبر وديسمبر( مدة كؿ دورة 

 .مف أعضاءه، أو بطمب مف الوالي، ويجتمع بقوة القانوف في حالة الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية
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 .الشعبي الوالئيصال حيات المجمس  :المبحث الثاني
 .االنتخابيةينتخب المجمس رئيسو مف ضمف أعضاءه لمعيدة  -

عف طريؽ المداولة، وكذا القضايا التي تيـ الوالية  التي تدخؿ تحت صالحياتو الشؤوفالمجمس كما يعالج 
أعضاءه أو رئيسو أو الوالي، يمكنو باإلضافة إلى ذلؾ المساىمة في تنفيذ  1/3 اقتراحوالتي ترفع إليو بناء عمى 

شاريع قصد ما يمكنو أف يقترح سنويا قائمة مك واالجتماعية االقتصاديةالنشاطات المقررة في إطار السياسات العمومية 
  .واالنسجاـمؿ يقدـ المساعدة لمبمديات في إطار التكا، تسجيميا في البرامج القطاعية العمومية 

والثقافية،  واالجتماعية االقتصاديةيبادر حسب قدراتو بكؿ األعماؿ التي مف شأنيا المساىمة في التنمية 
 االستثماريشجع كؿ مبادرة ترمي إلى تشجيع  ،بالتعاوف مع البمديات

 يساىـ في إعداد مخطط تييئة إقميـ الوالية ويراقبو
 عمى مخطط تييئة اإلقميـ انعكاساترة في ىذا المجاؿ ليا يداوؿ قبؿ المصادقة عمى كؿ أداة مقر 

ويتداوؿ كذلؾ في المجاالت التالية: الصحة، السياحة واإلعالـ، التربية والتكويف، الشباب والتشغيؿ، الفالحة 
 والري، التجارة، اليياكؿ القاعدية، التراث الثقافي، البيئة، ترقية المؤىالت النوعية المحمية 

 ي المجاالت التالية:كما يساىـ ف
 : وذلؾ مف خالؿ إعداد مخطط لمتنمية عمى المدى المتوسط.االقتصاديةالتنمية  -
الفالحة والري: يبادر ويضع حيز التنفيذ كؿ عمؿ في مجاؿ حماية وتوسيع األراضي الفالحية والتييئة  -

 والتجييز الريفي.
ة بأشغاؿ تييئة الطرؽ والمسالؾ الوالئية وصيانتيا : يقوـ باألعماؿ المرتبطاالقتصاديةاليياكؿ القاعدية  -

 والحفاظ عمييا.
 تجييزات التربية والتكويف الميني. -
 والثقافي. االجتماعيالنشاط  -
 السكف.  -

 .اقتراحاتوي إطار مشاريع التنمية، ويناقشو ويبدي مج والوسائؿ المعبأة مف الدولة فيبيف أىداؼ البرا
 تجديده فيتـ بنفس الطريقة التي ذكرت فيما يخص قانوف البمدية.أما بالنسبة لحؿ المجمس و 

 .المجمس رئيسصالحيات  -
إلى األعضاء مرفقة بجدوؿ األعماؿ، وتدوف في سجؿ المداوالت، وتكوف  الدورات استدعاءاتيرسؿ الرئيس 

أياـ كاممة عمى  10، قبؿ استالـكتابيا أو عف طريؽ البريد اإلليكتروني أو تسمـ ليـ في مقر سكناىـ مقابؿ وصؿ 
 .االجتماعاألقؿ مف يوـ 

 يمثؿ المجمس في كافة التظاىرات والمقاءات الرسمية.
يبمغ المجمس بالمسائؿ التابعة إلختصاصو ويعمميـ بالوضعية العامة لموالية، خصوصا النشاطات المسجمة 

 في الفترة ما بيف الدورات.
 صؽ العامة.الت وفي أماكف المّ يمصؽ جدوؿ أعماؿ الدورات أماـ قاعة المداو 
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 .الفصل الثاني: نظام مداوالت المجمس الشعبي الوالئي ولجانو

 .نظام المداوالت :ولالمبحث األ 
 باألغمبيةوتتخذ مداوالتو  ،اختصاصاتويتداوؿ المجمس الشعبي الوالئي في المسائؿ التي تدخؿ في مجاؿ 

 وفي حالة تساوي األصوات يكوف صوت الرئيس مرجحا. ،الحاضريف ألعضائوالبسيطة 
تكوف المداوالت بالمغة الوطنية وتحرر بالمغة العربية، وتكوف عالنية ويمكف أف تكوف مغمقة في الحالتيف 

 األتيتيف:
 التكنولوجية. رث الطبيعية واالكو  -
 دراسة الحاالت التأديبية لممنتخبيف. -

ع مف قبؿ األعضاء الحاضريف أثناء الجمسة. ويمصؽ مستخرج منيا بعد وتحرر المداوالت في السجالت وتوق
المصادقة بسعي مف الوالي خالؿ ثمانية اياـ التي تمي دخوليا حيز التنفيذ في االماكف المخصصة إلعالـ الجميور 

المداوالت وبمقرات الوالية والبمديات وبكؿ وسيمة إعالمية أخرى. ويحؽ لكؿ شخص لو مصمحة أف يطمع عمى محاضر 
الحياة الخاصة  واحتراـأو أف يحصؿ عمى نسخة منيا عمى نفقتو مع المحافظة عمى سرية اإلعالـ والنظاـ العاـ 

 لممواطنيف عند تطبيؽ ىذا اإلجراء.
 .استالـويرسؿ مستخمص مف المداوالت في أجؿ ثمانية أياـ مف قبؿ رئيس المجمس إلى الوالي مقابؿ وصؿ  

 يوما مف تاريخ إيداعيا بالوالية. 21نافذة بقوة القانوف بعد  تصبح مداوالت المجمس
ال تنفذ المداوالت التالية إال بعد المصادقة عمييا مف قبؿ الوزير المكمؼ بالداخمية في أجؿ أقصاه شيراف 

 يمي: والتي تتضمف ما
 .الميزانية والحسابات -
 قبوؿ اليبات والوصايا االجنبية. -
 .مةوأاتفاقيات الت -
 .قتناءه أو تبادلواالتنازؿ عف العقار و  -

 تبطؿ بقوة القانوف مداوالت المجمس الشعبي الوالئي األتية:
 الدستور و  التي تخرؽ القانوف -
 التي تمس برموز الدولة وشعاراتيا -
 غير المحررة بالغة العربية. -
 المجمس اختصاصاتالتي تتناوؿ موضوع خارج  -
 القانونية لممجمس االجتماعيةالمتخذة خارج  -
 مف قانوف الوالية 23حارج مقر المجمس الشعبي الوالئي مع مراعاة أحكاـ المادة  المتخذة -

يوما التي تمي  21ويتـ إجراء البطالف برفع دعوى أماـ المحكمة اإلدارية المختصة مف طرؼ الوالي في أجؿ 
 المداولة. اتخاذ
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الشخصي أو زوجو  باسمورض مصالحو مع مصالح الوالية ال يمكف لمرئيس أو أي عضو يكوف في حالة تعا
أو أصوليـ أو فروعيـ إلى الدرجة الرابعة أو كوكالء حضور المداولة التي تعالج ىذا الموضوع وفي حالة المخالفة 

التي  دورة المجمس إختاـيوما التي تمي  15يمكف لموالي أف يثير بطالف ىذه المداولة خالؿ . تكوف ىذه المداولة باطمة 
 ،ويمكف المطالبة بيا مف قبؿ كؿ منتخب أو مكمؼ بالضريبة في الوالية لو مصمحة في ذلؾ ،اتخذت خاللو المداولة

يوما بعد إلصاؽ المداولة ويرفع الوالي دعوى أماـ المحكمة اإلدارية قصد إقرار بطالف المداولة التي  15خالؿ أجؿ 
 تتعمؽ بالتعارض. 

 .: لجان المجمس الشعبي الوالئييالمبحث الثان
 :السيما لممسائؿ التالية أعضائويشكؿ المجمس الشعبي الوالئي لجاف دائمة مف بيف 

 التربية والتعميـ العالي والتكويف الميني  -
 االقتصاد والمالية  -
 الصحة والنظافة وحماية البيئة  -
 االتصاؿ وتكنولوجيا االعالـ -
 تييئة االقميـ والنقؿ  -
 التعمير والسكف -
 الري والفالحة والغابات والصيد البحري والسياحة  -
 الشؤوف االجتماعية والثقافة والشؤوف الدينية والوقؼ والرياضة والشباب -
 التجييز واالستثمار والتشغيؿ ،التنمية المحمية -
نة وجوبٍا عند انتياء وتنحؿ ىذه الج ،لدراسة مسائؿ اخري تتعمؽ بالوالية كما يمكنو تشكيؿ لجاف خاصة 

 .اشغاليا
غمبية المطمقة بنًا عمى اقتراح مف ألاا عف طريؽ مداولة مصادؽ عمييا بتنشا الجاف عمى مختمؼ انواعي

 .رئيسو او اغمبية االعضاء، ويجب اف تمثؿ فييا كؿ التشكالت السياسية المشكمة لممجمس
 .حسب النموذج المحدد قانوناً  ،تعد كؿ لجنة نظاميا الداخمي

 باألغمبيةكما يمكف لممجمس انشاء لجاف تحقيؽ بطمب مف رئيسو او ثمث االعضاء الممارسيف، وتنتخب 
تقدـ نتائج التحقيؽ  ،يحدد موضوع التحقيؽ واجاؿ انتيائو في المداولة التي انشات الجنة ،الحاضريف ألعضائوالمطمقة 

 ألشغاؿجاف االستعانة باي شخص مف شانو تقديـ معمومات مفيدة مويمكف ال ،لممجمس الشعبي الوالئي وتتبع بمناقشة
 جاف.مال
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 .الوالي وادارة الوالية :الباب الثاني
ولو سمطات  ،وىو مفوض الحكومة ،ويمثؿ الدولة غمى المستوى المحمي ،يقود الييئة التنفيذية لموالية

 .وصالحيات واسعة
 

 .سمطات وصالحيات الوالي :ولالفصل األ 
 .بصفتو ممثؿ لموالية واالخرى بصفتو ممثؿ لمدولة يالول ،نوعيف مف السمطاتلو 

 .صالحيات وسمطات الوالي بصفتو ممثال لموالية :ولالمبحث األ 
  :يتمتع بالصالحيات التالية

 ينفذ مداوالت المجمس الشعبي الوالئي وينشرىا ويقدـ تقرير بذلؾ عند افتتاح كؿ دورة  -
 يطمع المجمس سنويا عمى نشاطات القطاعات غير الممركزة  -
 يطمع رئيس المجمس عمى مدى تنفيذ التوصيات  -
 يمثؿ الوالية في جميع اعماؿ الحياة المدنية واالدارية  -
وكذا مؤسساتيا العمومية، ويبمغ المجمس  ،يدير جميع االمالؾ والحقوؽ التي تتكوف منيا ممتمكات الوالية -

 بذلؾ
 عد الميزانية ويتولى تنفيذىا ي -
 يقدـ بياف سنويا حوؿ نشاطات الوالية  -

 .سمطات وصالحيات الوالي بصفتو ممثال لمدولة :المبحث الثاني
 كمت لو الصالحيات التالية:أو 
 :عدا النشاطات التاليةما القطاعاتينشط ويراقب وينسؽ المصالح غير الممركزة لمختمؼ  -

 * العمؿ التربوي والتنظيـ في مجاؿ التربية والتكويف والتعميـ والبحث العممي 
 مفتشية الوظيؼ العمومي ،مفتشية العمؿ ،ادارة الجمارؾ ،الرقابة المالية ،* وعاء الضرائب وتحصيميا

 *المصالح التي يتجاوز نشاطيا بالنظر الى طبيعة او خصوصية اقميـ الوالية
 وحماية حقوؽ المواطنييف وحريتيـ  ،وانييف والتنظيماتيسير عمى تنفيذ الق -
وتقدـ لو مصالح االمف كؿ  ،الوالي مسؤوؿ غمى المحافظة عمى النظاـ واالمف والسالمة والسكينة العامة -

 المعمومات في ىذا االطار 
ويوضع تدابير الدفاع والحماية التي تكتسي طابعا  ،يسخر قوات الدرؾ والشرطة لمتدخؿ عند الضرورة -

 عسكريًا وتنفيذىا 
 ويحينيا وينفذىا  االسعاؼ في الوالية يعد مخططات تنظيـ -
  الدولة والبمديات والوالية يحفظ ارشيؼ -
  وميزانية الوالية لمتسيير والتجييز ،ميزانية الدولة لمتجييز ىـ االمر بصرؼ -

 .وصالحياتو ،المجمس الشعبي الوالئيبوالت انفيذ مديصدر الوالي قرارات لت
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 .دارة الواليةإالفصل الثاني: 

 .مختمؼ المصالح غير الممركزة لمدولة جزءًا منيا وتكوف ،ادارة الوالية تسيير تحت سمطة الوالي
يسعنا وال  ،تكيؼ ادارة الوالية حسب حجـ المياـ المنوطة بيا وكذا حسب خصوصية كؿ والية وطبيعتيا

 .وجيازىا البشري ،المجاؿ ىنا لدراسة ىيكمة ادارة الوالية
 ،وكذا المؤسسات العمومية ،تتكفؿ بتسيير مجاالت معينة التي ولموالية الحؽ في انشاء المصالح العمومية

، اريةواقتناء االمالؾ العق ،كما يمكنيا اف تسيير ىذه المصالح عف طريؽ االستغالؿ المباشر او عف طريؽ االمتياز
 يا قبوؿ اليبات والوصايا.لو 

المنتخبيف عند  والوالية مسؤولة عف االضرار التي تصيب رئيس المجمس الشعبي الوالئي وجميع اعضائو
 . اذا ارتكبوا اخطاء جسيمة وليا حؽ الرجوع عمييـ ،ممارستيـ مياميـ او بمناسبتيا

 
 
 

  


