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رسالة جملس األمة

اهليئات احمللية يف اجلزائر
( ...من عملية تأسيس الدميقراطية الشعبية...
إلى استراتيجية التطوير التنظيمي)...

تضمن خطاب الس���يد ،رئيس مجلس األمة ،مبناس���بة افتتـاح دورة اخلريف
البرملانية لسنة  ،2010عدة حقائق وأفكار وتصورات ورؤى وطنية وبرملانية
هام���ة وحيوية ،ف���كان من بينها التنبي���ه إلى ضرورة االهتم���ام بالهيئات
2

احمللي���ة ،نظرا للمكانة والرس���الة السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعية
الت���ي تتبوؤه���ا وتضطلع بها ف���ي النظام الوطني السياس���ي واالقتصادي
واالجتماعي منذ فجر االستقالل الوطني.
ودع���ى إلى وج���وب العناية بها ودعمه���ا ،والعمل عل���ى تطويرها وجتديد
منظومته���ا القانوني���ة والتنظيمية واإلداري���ة واالقتصادي���ة واالجتماعية
وأس���اليب تسييرها وذلك بصورة اس���تراتيجية حتى ميكن لكل من البلدية
والوالية االضطالع بدورهما احليوي في خدمة سياسة اإلصالحات والتنمية
الوطنية الش���املة لصالح املجتمع واملواطن كما هو مؤسس ومرسوم لها في
وثائق ونصوص الدولة السياسية والقانونية.
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❖❖❖

وه���ذا ما يؤكده خطابه املذكور س���ابقا ،حيث يفي���د بأنه ...« :أما قانون
البلدي���ة والوالي���ة ،فإننا نعتق���د أن هذين النصني القانوني�ي�ن اللذين طاال
انتظارهما قد أصبحا يش���كالن الي���وم مطلبا أكثر من ضروري وعاجل...
مطلب يفرضه الواقع املعاش وتقتضيه ضرورية التغيير التي اس���توجببتها
وتستوجبها سياسة اإلصالح التي انتهجتها البالد منذ أكثر من عشرية.
فالبلد برقعته الشاسعة املتنوعة األوضاع ،االجتماعية واالقتصادية وبتعدد
األلوان السياس���ية فيه ،وبعدد سكانه املتزايد ،وبتكاثر مطالب وتطلعات
مواطني���ه ،مضافا لها التط���ور الكبير احلاصل ضمن املجتمع ،وعلى كافة
األصع���دة ..لهي جميعها عوامل تبرر ضرورة اإلس���ر اع بهذه املراجعة...
مراجع���ة من ش���أنها أن متكن البلدي���ات من التطور وحتقي���ق التنمية على
املس���توى احمللي ...ويجعلها تس���اير واقع التحوالت الكبرى التي تعرفها
البالد على كافة األصعدة.»...
❖❖❖

وإذا كن���ا نرى األمور به���ذه الرؤية فألن األغلبية ف���ي مجتمعنا تراها من
نف���س الزاوية ناهيك عن كون ثلثي أعضاء مجلس األمة الذين س���بق لهم
وأن انتس���بوا إلى واحدة من هاتني الهيئتني التمثيليتني ...ليسوا بعيدين
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ع���ن هذه الرؤى وتلك القناعة كونهم عاش���وا وعايش���وا ظروف عمل هاتني
الهيئتني التمثيليتني على املس���توى القاع���دي ...وهم لذلك يدركون حقا
املصاع���ب التي تعترض البلدية والوالية ويعرف���ون حقيقة التحديات التي
تواجهها ..وهم لذلك يأملون من احلكومة اإلسراع في تقدمي هذين النصني
القانونيني الهامني...
ولهذه االعتبارات أيضا ،فإننا نؤكد أنه قد آن األوان ملراجعة قانون البلدية
والوالي���ة مبا من ش���أنه تزويد ه���ذه الهيئات ب���األدوات القانونية الضرورية
4

وباإلمكانات املالية الالزمة ...حتى يتس���نى لها التكفل بقضايا املواطن
ومس���ايرة التط���ور ال���ذي تعرفه البالد وف���ي جميع املج���االت وعلى كافة
األصعدة...
إننا نعتقد أيضا ،أن اجلزائر لن يكون مبقدورها حتقيق الطفرة النوعية التي
تطم���ح إلى حتقيقها ما لم حُتس���ن تنظيم وتطوير عم���ل املجالس املنتخبة
محلي���ا ،وما ل���م توفر لهذه الهيئات أدوات عمله���ا ...وبتعبير آخر ما لم
تراجع قوانينها في هذا املجال.
❖❖❖

إنن���ا نعتق���د أيض���ا أن مراجع���ة قانون البلدي���ة والوالية يبق���ى عمال غير
مكتمل ...ما لم يتم التفكير جديا في مراجعة قانون االنتخابات».
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هذا وس���وف يتم ف���ي هذا الباب من «مجلة الفك���ر البرملاني» وفي عددها
الس���ادس والعش���رين هذا االضطالع بدراس���ة وحتليل فقرات هذا اخلطاب
واملتعلق���ة بنظام الهيئات احمللية في اجلزائر ومكانتها ودورها في ترس���يخ
أس���س الدميقراطية االقتصادية واالجتماعية بصورة عامة وقيم الدميقراطية
الش���عبية احمللية بصورة خاصة ،ودورها في سياس���ة اإلصالحات والتنمية
الوطنية الشاملة بصورة أخص.
ذلك نظ���را للدالالت واألبعاد واألجواء والتحوالت الوطنية االس���تراتيجية
للموضوع وجتاوبا مع األحداث البرملانية التي تتزامن مع صدور هذا العدد
السادس والعشرين من مجلة الفكر البرملاني.
❖❖❖

فهكذا سوف يتم في هذه الرسالة ،حتليل الفقرات السابقة من خطاب افتتاح
دورة اخلريف البرملانية لس���نة  ،2010حتليال علميا قانونيا وبرملانيا ،وذلك
على ضوء اخلطة التالية:
ـ أوال :مكان���ة الهيئ���ات احمللية في النظام الوطن���ي اجلمهوري الدميقراطي
الشعبي،
ـ ثانيا :دور الهيئات احمللية في ترسيخ أسس الدميقراطية الشعبية واحمللية،
ـ ثالثا :مالمح استراتيجية تطوير نظام الهيئات احمللية في اجلزائر.
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أوال
مكانة الهيئات احمللية
في النظام الوطني اجلمهوري الدميقراطي الشعبي
فبالرج���وع إلى املصادر السياس���ية والدس���تورية والقانوني���ة للنظام الوطني
اجلمهورية الدميقراطي الشعبي املنبثق من انتصار ثورة أول نوفمبر  54املجيدة
ف���ي  ،1962وهي ميثاق اجلزائ���ر  ،1964وامليثاق الوطني  ،1976وامليثاق
6

الوطني  ،1984والدساتير الوطنية  1989 ،1976 ،1963و  1996وميثاق
البلدية ،وميثاق الوالية ،وقانون البلدية لس���نة  ،1967وقانون الوالية لسنة
 ،1969وقان���ون البلدي���ة رق���م  90ـ  ،08املؤرخ في  7أفريل س���نة ،1990
وقانون الوالية رقم  90ـ  ،09املؤرخ في  7أفريل سنة .1990
❖❖❖

ومن خالل دراس���ة وحتليل مكانة ودور الهيئات احمللية خالل مراحل البناء
والتش���ييد والتقومي الوطني ،ومراحل تطبيق سياس���ة اإلصالحات والتنمية
الوطني���ة الش���املة ،تبني أن لهذه الهيئات احمللي���ة (البلديات والواليات)
مكانة اس���تراتيجية وهامة في البناء املؤسس���اتي الوطني وفي بناء مبادئ
وأسس وقيم النظام الوطني اجلمهوري الدميقراطي الشعبي.
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❖❖❖

وباإلضاف���ة حقيقة أن الهيئ���ات احمللية واملتكونة م���ن  1541بلدية و 48
والي���ة هي مقوم ورك���ن من مقومات وأركان النظ���ام اإلداري للدولة ،حيث
جتسد الهيئات احمللية الهيئات أو اجلماعات اإلدارية الالمركزية االقليمية
ف���ي البالد إل���ى جانب الس���لطات واملراف���ق والهيئات اإلداري���ة املركزية،
واملؤسس���ات العام���ة اإلدارية واالقتصادي���ة واالجتماعي���ة واملهنية ،وكذا
السلطات اإلدارية املستقلة.
ونظرا للدور الهام واحليوي الذي تضطلع به اإلدارة العامة املركزية والهيئات
احمللية في تطبيق كافة السياس���ات العام���ة والبرامج واملخططات املتعلقة
بالتنمي���ة الوطنية واإلصالحات الش���املة االقتصادي���ة واالجتماعية ،فإن
للهيئ���ات احمللية الدور األساس���ي في ذلك باعتبارها األس���اس القاعدي
السياسي واالقتصادي واالجتماعي واإلداري للدولة.
كما أن الهيئات احمللية هي في حقيقتها وجوهرها جتس���يد ملبادئ وأس���س
النظ���ام الوطني اجلمهوري الدميقراطي الش���عبي واملتمثلة خاصة في مبادئ
سياسية الالمركزية ،والدميقراطية االقتصادية واالجتماعية والشعبية وكذا
الدميقراطية احمللية.
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ثانيا
دور الهيئات احمللية
في ترسيخ أسس الدميقراطية الشعبية واحمللية
ملجل���س األم���ة اس���تراتيجية تنظيمي���ة برملاني���ة للتطوير الش���امل لكافة
منهجي���ات ومحاور وآليات العم���ل البرملاني خالل عهدته البرملانية الثالثة
والتي انطلقت في ش���هر جانفي من هذه السنة  2010بعد عملية التجديد
8

النصفي الرابع في تش���كيلته وتنصيب أجهزته وهيئات���ه البرملانية اجلديدة
في نهاية الدورة اخلريفية لسنة .2009
وقد أعلن السيد الرئيس عبد القادر بن صالح ،رئيس مجلس األمة عن هذه
االستراتيجية في خطابه االفتتاحي لدورة الربيع البرملانية لسنة .2010
وتتكون اس���تراتيجية التطوير البرملاني هذه من عدة عناصر ،هي منهجية
التطوير ومحاوره والياته.
❖❖❖

جسدت الهيئات احمللية في اجلزائر مبجالسها الشعبية البلدية البالغ عددها
 1541مجلس���ا ،والوالئية الثامنة واألربعني ( )48مجلس���ا أسس وأهداف
الدميقراطية االقتصادية واالجتماعية والش���عبية في مرحلة البناء والتشييد
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الوطن���ي ،وهي اآلن تكرس قيم وأهداف الدميقراطية السياس���ية الش���عبية
واحمللية التعددية.
فاملجالس الش���عبية احمللية أس���اس سياس���ة الالمركزية كص���ورة من صور
الدميقراطية االجتماعية واالقتصادية واإلدارية والشعبية في النظام الوطني
اجلمهوري الدميقراطي الش���عبي ،ذلك ما تؤكده أح���كام املواد  14ـ  16من
دستور  ،1996إذ تنص هذه املواد وعلى التالي على أنه:

«تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الدميقراطي والعدالة االجتماعية املجل�س املنتخب

هو الإطار الذي يعرب فيه ال�شعب عن �إرادته ،ويراقب عمل ال�سلطات العمومية».

و« :اجلماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والوالية البلدية هي اجلماعة القاعدية».

و«:ميثل املجل�س املنتخب قاعدة الالمركزية ،ومكان م�ش��اركة املواطنني يف ت�سيري

ال�ش�ؤون العمومية».

فالهيئات احمللية هي جتسيد للدميقراطية االقتصادية االجتماعية واالدارية
الش���عبية ،وللدميقراطية السياس���ية التعددية في نفس الوقت ،وهي حتتل
مكان���ة وطنية مرموقة وهامة في تش���كيلة أعلى مجلس برملاني في الدولة
بنسبة  3/2أعضائه املنتخبني ومن بني أعضاء املجالس الشعبية احمللية.
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ثالثا
مالمح استراتيجية تطوير
نظام الهيئات احمللية في اجلزائر
تضمنت فق���رات خطاب رئيس مجلس االفتتاحي لل���دورة اخلريفية مبجلس
األم���ة دواعي وأبعاد حتمية التطوير التنظيم���ي اإلداري والقانوني واملالي
للهيئ���ات احمللي���ة من أجل أن تك���ون أكثر قوة وفاعلية ورش���ادة في رفع
10

حتدي���ات التنمي���ة الوطنية احمللية وانش���غاالت املواطنني ،واملس���اهمة في
إجناز مخططات سياس���ة اإلصالحات الوطنية الشاملة التي تعيشها البلد
منذ ما يزيد عن عشرية.
ولتوضي���ح وحتلي���ل ذلك س���وف يتم التط���رق إلى معاجل���ة كل من دواعي
استراتيجية التطوير التنظيمي لنظام الهيئات احمللية ومحاورها السياسية
وذلك بصورة مركزة ومفيدة.
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ـأـ
دواعي إستراتيجية
لتطوير نظام الهيئات احمللية
هن���اك جمل���ة م���ن العوامل والظ���روف والتح���والت التي أث���رت في نظام
الهيئات احمللية بصورة مباش���رة وغير مباشرة األمر الذي يتطلب التصدي
لها ومعاجلتها بحكمة وتبصر من أجل ترش���يد وتفعيل هذا النظام لصالح
البالد واملواطن.
ومن أهم هذه العوامل والظروف والتحوالت ما يلي:
 1ـ ت���آكل املجموع���ة القانونية احمللية لس���نوات ،1990 ،1969 ،1967
وظه���ور العديد من الثغ���رات والنقائص بها ،بص���ورة جتعل من الضروري
إعادة النظر فيها بالتجديد واإلثراء والتطوير.
❖❖❖

 2ـ كان لألزمة واملأساة الوطنية التي عاشتها اجلزائر خالل العشرية األخيرة
من القرن املاضي تأثيرات سلبية خطيرة على نظام الهيئات احمللية هيكلة
وموارد بش���رية ومادية وتسيي ًرا ،األمر الذي يدعوا إلي ضرورة معاجلة هذه

التأثيرات والسلبيات بصورة شاملة وسليمة.
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 3ـ أدى تطبي���ق نظ���ام التعددية السياس���ية في نظام مجال���س الهيئات
احمللية إلى حدوث بعض االختالالت و االنس���دادات التي أضرت مببادئ
حس���ن قيادة وتس���يير الهيئات احمللية ،ومنها على وجه اخلصوص مبدأ
حس���ن سير الهيئات بانتظام واطراد ،ومبدأ حيادة اإلدارة ،ومبدأ العدالة
واملس���اواة ب�ي�ن جميع املواطنني ف���ي االنتفاع بخدم���ات إدارات الهيئات
احمللي���ة.
❖❖❖

12

 4ـ أدى التق���دم العلمي و االجتماعي و االقتصادي الذي تعرفه البالد منذ
أم���د إلى ظاهرة تزايد تطلعات و احتياجات ومطالب املواطنني من خدمات
الهيئات احمللية.
❖❖❖

 5ـ تتطلب سياس���ة اإلصالحات والتنمية الوطنية الش���املة والتي تعيشها
الب�ل�اد منذ  ،1999ببرامجها ومخططاته���ا وطموحاتها الكثيرة والكبيرة،
تتطلب بطبيعة احلال مس���اهمة الهيئ���ات احمللية في تطبيق كل ذلك ،وال
سيما أن الهيئات احمللية هي القاعدة السياسية واالقتصادية واالجتماعية
واإلدارية للدولة.
❖❖❖
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 6ـ ب���روز ظاه���رة ضع���ف امل���وارد املالية ،وامل���وارد البش���رية ذات املهارات
والقدرات الوظيفية وأخالقيات وقيم االحترافية املهنية.
❖❖❖

 7ـ وج���ود ثغرات في النظام االنتخابي للهيئ���ات واألجهزة احمللية بصورة
أفرزت أس���باب ومظاهرات االنس���دادات واالنزالقات في قيادة وإدارة هذه
الهيئات احمللية بصورة منتظمة وفعالة.
ه���ذه هي أهم اخللفيات والدواع���ي حتتم ضرورة املعاجلة والتجديد والتطوير
لنظام الهيئات احمللية.

ب-محاور استراتيجية التطوير
التنظيمي للهيئات احمللية في اجلزائر

لتجدي���د وتطوير الهيئ���ات احمللية بصورة عميقة وش���املة وبعيدة األبعاد
واملرامي وخلق إدارة عامة محلية قوية وفعالة في ترسيخ أسس الدميقراطية
احمللية الشعبية واملساهمة بفاعلية في سياسة اإلصالحات والتنمية الوطنية
الش���املة ،يتطلب كل ذلك أن تش���تمل اس���تراتيجية التطوي���ر التنظيمي
للهيئات احمللية احملاور التالية:
 1ـ مراجع���ة وإثراء املنظوم���ة القانونية للهيئات احمللية لس���نة  ،1990وذلك
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لس���د كافة الثغرات واالختالالت التي كش���فت عنها التجربة واملمارسة خالل
عش���رين س���نة ،وتوفير اآلليات القانونية والتنظيمي���ة والفنية لضمان مبادئ
تسيير البلديات والواليات تسيي ًرا رشيدً ا ،مثل مبدأ ضمان حسن سير إدارات
البلدي���ات والوالي���ات بانتظام وإطراد ،ومبدأ حياد ه���ذه اإلدارات ،وكذا مبدأ

العدالة واملساواة بني جميع املواطنني في االنتفاع بخدمات البلديات والواليات.
❖❖❖

 2ـ إيجاد نظام انتخابي مناسب النتخاب أجهزة وهيئات املجالس الشعبية
14

احمللية للوقاية من مخاطر االنس���دادات التي قد متس بحس���ن س���ير هذه
املجالس بانتظام وإطراد وفاعلية.
 3ـ احلرص املنتظم واملقنن على توفير كافة املوارد املالية الكافية والقارة في
ميزانيات البلديات والواليات.
❖❖❖

 4ـ تأهي���ل اإلدارة العامة للبلديات والواليات و عصرنتها باملوارد البش���رية
املؤهلة وباألساليب العلمية والتكنولوجية.
❖❖❖

 5ـ احلرص املستمر والصادق على ربط جسور التواصل وحسن العالقة بني
إدارات الهيئات احمللية واملواطنني.
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❖❖❖

 6ـ احت���رام أخالقي���ات وقي���م اإلدارة العام���ة للوقاية من مخاطر الفس���اد
والبيروقراطية.
❖❖❖

 7ـ توفير آليات التعاون والتكامل بني البلديات والواليات.
هذه هي أهم محاور اس���تراتيجية تطوي���ر نظام الهيئات احمللية في اجلزائر
والتي تطرق إليها ،رئيس مجلس األمة مبناسبة افتتاح دورة اخلريف البرملانية
ملجل���س األمة ي���وم  02س���بتمبر  ،2010فكانت تلك مبثاب���ة نظرة ثاقبة
ودعوة هادفة ومس���ؤولة بحق غايتها تفعي���ل إمكانيات وقدرات الهيئات
احمللية لالضطالع بدورها في تطبيق سياسة اإلصالحات الوطنية الشاملة
ومخطط���ات التنمية احمللية من أج���ل العدالة االجتماعية وخدمة املصلحة
العامة للبلد واملواطن ،ولكي جتسد بكل عبارة واقتدار الدميقراطية احمللية
الشعبية التعددية.

الفكر الربملاين
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