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*******
ملخص:
استدعت املرحلة الراهنة إعادة النظر في مكانةة اممة العةا للبلديةة؛ بسةب رةرا ا املكةاامل املبةربةة
عل ة التسةةر ة امليلةةيأ يرةةلك ة ىلةةا عل ة رنةةاما الحت ايةةات امليلرةةة فةةي م تل ة ام ةةالراأ مةةا رة امك ىلةةا م ة
الفك ةةمل املتل ةةرا للم ةةالب البلدي ةةة املنت ب ةةة ف ةةي النر ةةا اايباس ةةا يانتك ةةاا ةةاهر ال س ةةداد ل ة ة امل ةةالب
يي اع ةةا ةةارة للل ةراعات ادا ر ةةة ةةد مدم ةةة الك ةةل امليل ةةيأ م ةةا رم ة ة ت املرحل ةةة م ةةا ع ةةر ةةالر ر
العربةةا ال ة ل مةةب اللن ةةة مةةك امنظمةةة العر رةةةأ يانتكةةاا مايةةة الترر ةةةأ هكةةا ل ة ا العامةةمل اد ةةاا ي التةةلك ة
اللب ة لضرياة السةتنراا ادمماعةات امليلرةة يدةةادة الر ا ةة الا ةايرة عل ةاأ يرفةادل اله ديةدات ال ةت سةتؤكر
ل ميالةةة عل ة النظةةا السرا ة تأ مةةا ر امنةةت م ة مايةةة إ ةةتحات عرهه ةةا ادم ايةةرأ سةةميت اآ ة لرةةات
يدي ةةدة حس ةةمع ل مماع ةةات امليلر ةةة املك ةةاا ة فعالر ةةة ف ةةي يآ ة ةرامل التنمر ةةة امليلر ةةة يالعم ةةمل عل ة إن ةةا
إ ةةتحات النظة ةةا السرا ة ة ت بع ةةد  2011عل ة ة املسة ةةتاه امليل ةةيأ ه نة ةةاال حاية ةةة لفااع ةةمل رضة ةةمك السة ةةتنراا
للبل ةةديات؛ مني ةةا الل ةةتحرات التدم ةةةأ ي فض ةةمل الهتم ةةا بعملر ةةة الرل ةةا يإع ةةادة النن ةةة ة ة امل ةةاا ن
يالسلطة امليلرة؛ ل لا اةا الهتمةا ب ةة ةامم العةا للبلديةةأ اللة تي الة ل ي عةمل مةك هة ا امم ةة ب ةر
لسلطة عد البة الداال منه مك التمر ةة.
كلم ا مفماح ة :ا  :التسةةر ة امليلةةيأ ادم ايةةرأ امم ة العةةا للبلديةةةأ عةةد البة ة أ التمر ةةةةأ الر ا ةةة
الا ايرة.
Abstract:
The current period, has required a revision to the position of general
secretary of the municipality, due to the accumulation of problems resulting from
local management. And its impact on the increasing of the local protests in
different territories, and that also has coincided with the repeated failure of the
elected municipal councils to implement their duties, and the spread of the
phenomenon of the blockage of these councils and their fall as victims of partisan
conflicts instead of serving the local affair. This period was distinguished by the
so-called the Arabic spring which has affected many Arabic systems with the
spread changing of regimes in many Arab countries and the spread of a vague of
change, this external factor was the great impact of the necessity for stability in the
local collectivities and the increasing of the tutorial control . And to avoiding the
threats that will affect without any doubt on the political system; And it also has
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coincided with the vague of the reforms has been known by Algeria that has
allowed to set new mechanisms which permit to the local collectivities to
participate effectively in the local development programs , and work to success the
reforms of the political system after 2011 at the local level, so there is a need to
actors to ensure the stability to the municipalities by providing them the necessary
authorities, due to the interest and the process of communication and the
restoration of trust between citizens and the local authority. Therefore, the interest
was great greater on the general Secretary of the municipality, which makes this
later closer to the authority of the luck of the administrative concentration than
decentralization.
Keywords: local management, Algeria, general secretary of the
municipality, lack of administrative concentration, decentralization, tutorial
control.

مقدم :
رت ه ه الاا ة البينرة مليايلة معرهة التعديتت ال ت مست مكانة امم العا للبلدية في مل
ال تحات ادمديدة ا تداي مك  2011يال ت مست البلدياتأ داية لديا انا البلدية ادمديد يالنانا
امسا ت ملا فا ادمماعات امليلرةأ ي ا املرسا املتضمك امحكا اد ا ة املطبنة عل امم العا
للبلديةأ ي نرة النلاص اممره ىات العت ة ب ا املاآاعأ يه ا لتتب يه ا الراية مك ال تحاتأ
يمده رينرن ا لستنتلرة ادمماعات امليلرة يرفعرمل الديمنرا رة التكاا رة حس ما نص علره
الدستاا في حعديمل 2016أ بي رنررد ه ادمماعات يدةادة الر ا ة الا ايرة عل اأ يهنا يظ ر مر امم
العا يالهتما ال ل لنره مك ناحرة النلاص النانانرة بي مك حرث املمااسةأ حرث يملك رنررا
التنررد ل مماعات امليلرة ييعل ا رابعة للسلطة
حنرنة ه ال تحات يمعرهة بهداه ا اد فرة
املر ةة بي املض ت ب ا نيا الستنتلرة الفعلرة مك الناايي الدااةة ياملالرةأ يسيتا لا التطرق إل يا
ادمماعات امليلرة يما يرربط ب ا مك اهانات يملادحأ يرلكر مر امم العا لا يا عكاسات ال اا
النانا ا يالتنظرمت ال ل عممل يهنه في ي رفته ادمماعات امليلرة.
املشكل فالبحث : :ميايلة الملا التسر ة امليلي رلطد ديما تعدد الفاعل يرداممل
املستاةاتأ ي ا رنا ض امللادح يالرهانات السلطاةة املير ة مل تل الفاعل يالبنى امل تفرة ياايهاأ
يامليددات السراسرة ياليتماعرة يال تلادية املتيلمة في سلاااس اأ ي لا امبعاد امنثةي الايرة
يالنناهرةأ ل لا ه ا البيث ميايلة لإلحا ة كمل ه الفسرفساي.
اإلشك ل : :رن ة ه الاا ة البينرة إشكالرة مفادها :ما مده رلكر مر امم العا للبلدية في
ادم اير طبرعة ال تحات ادمديدة البلدية؟ يهمل ي د ما عه اميندة املر ةةأ التمر ةة بي عد
البة ؟
فرض :فالبحث :ا علست السراسات املرربطة الظري ال لرمرة يالديلرة بعد  2011في ادم اير
عل التسر ة امليلي ييعلت مك امليددات املر ةة عامت مساهما في ريديد م ريات ادمماعات امليلرة؛
مما يعمل امم للبلدية ي د اميندة املر ةة يعد البة ب ثة مك التمر ةة.
157

17

2018

2017 2011

يسيتا راآرع ىلا ارباع امليايا اآلررة:
 -1م ا ي رفرات حعر امم العا للبلدية مك مت انا البلدية.
 -2منل امم العا للبلدية مك مت املرسا التنفر ل ا ا320-16:أ املؤاخ في13 :
د سم ة.2016
 -3العاايق املؤكرة عل إن ا م ا امم العا للبلدية.
ا بةاحات.
أهم :فالبحث :ي د ه ا العممل ل راد بهمرة منل امم العا للبلديةأ يإ اا امليددات
امل تلفة املتعلنة هأ يرتب م تل الا اي املنا ة هأ يريديد مكانته في املنظامة ال لرمرة ادم اير.
منهج :فالبحث :ييتاج ه ا البيث يلا حعند ياحساع م اله إل م ماعة مك املناهج
يال بةا ات ي ا بديات البيث ال ت رملك الباحث مك ه مه يدااسة متر ةاره يرنديا نتاي هأ هطبرعة
ماآاع البيث استل است دا ما يلحا:
 -1املنهجفاملق رن:
را را ر ه ا املنهج للنظر في م تل املراحمل ال منرةأ م التاآرع ب ه ا املنهج يت ايد
است دامه يمر العلا ال سانرة تا ر رننرات يث عديدة سااي عل املستاةات الفرعرة
املت للة بي مستاةات البيث العامةأ( )1ه ا البيث ل ينلر هنط ملرحلة رااة رة معرنةأ مل
يت ايد املراحمل يةناا رن اأ لتتب الترر ة ال ل داق منل امم العا للبلدية يمر ب املراحمل
إدااةة بمره.
التااة رةأ ي لا مناانته منا
 -2االقترابفالنسقي:
يهنا يتا البيث في م ريات النظا السرا ت لاص التسر ة امليليأ يلكا م ريات ه
امنظمة ل رتا إل آمك يئة يكا ه ا ا النراا في عت ة م ميرطهأ ل لا هفا ه الدااسة سيتا
العتماد عل ال بةا النسناأ مك بيمل ربرا برعة املطال امليلرة ي رفرة راي ا للنظا السرا تأ
ي رفرة الست ا ة ل املطال أ مما سمع لنا  -لاص ماآاع ه الاا ة البينرة -ه ا ي اي
يمسؤيلرات امم العا للبلدية يرنررا بدياا في اداالة ادم ايرةة.

املحورفاألول
مه مفوصالة :مفاألمينفالع مفللبلدي فومركزهفمنفخاللفق نونفالبلدي
ياي انا البلدية ادمديد ا ا 10 -11أ املؤاخ في  22يانرا 2011أ بعد ب عمرت مسادره اةت
يعرهت العديد مك التصارياتأ يرا إ داا بمل اا ح مة ال تحاتأ يهي رطبرق ملا يعد ه اييب
ادمم ااةة في مطا ه إل اممة يا  15بهرةمل  )2(2011أ م الشااة إل ب انا البلدية را إعداد في
مراحمل سا نةأ يللك إ داا ر امك م ه ال تحات م حعديتت بمله ا ه املرحلة .ي د رطرق ه ا
النانا مل ا ي تحرات امم العا للبلديةأ ي رفرات حعرنه يحنا ه ييايبارهأ يهي ما يلحا:
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أوال-فامله مفوالصالة :م:
حدد انا البلدية  10-11هرئت للبلديةأ اميل للمدايلة يةمنل ا امل لب الكعبت البلدلأ
ياممره رنفر ية يربس ا اييب امل لب الكعبت البلدلأ يبآا ل ا إدااة ينكط ا امم العا للبلدية ريت
سلطة اييب امل لب الكعبت البلدل( )3أ يهنا رل رد عل مكانة امم العا البناي املؤسساحا للبلديةأ
يةؤ د املكرع في مادة بمره – مك نفب النانا  -عل ب للبلدية إدااة راآ ريت سلطة اييب امل لب
الكعبت البلدل يةنكط ا امم العا للبلدية( )4أ يهنا نتساي  :ملاىا التلراا عل الرغا مك ب املادة
النانرة لا رلت بل تي يديد؟ ي د حددت امل ا ياللتحرات التالرة لألم العا للبلدية ما يلحا:
 يضمك اممامل لب(.)5

العا للبلدية بمانة يلسات امل لب الكعبت البلدل يريت إشرا

اييب

 متابعة ال ركمل التنظرمت يم طط حسر ة املست دم . رنظرا مل اة اداالة املدنرة يس ةهاأ يحماية العناد يالسمتت اد ا ة ب ا يادافاظ عل ا. مسا طا رة النامب يحسر ةها. إحلاي املاا ن املالاديك في البلدية بي املنرم ب ا في حسر ة طا رة اد دمة الا نرة. النكاط اليتماعي. النكاط الننافي يالرةاض ت. حسر ة امل انرة ياملالرة. مسا سممل يرد اممتال العنااةة للبلدية يسممل يرد اممتال املننالة. حسر ة مست دما البلدية. رنظرا امللادح التننرة البلدية يحسر ةها. باشر البلدية* .()6
 الكؤي النانانرة ياملنادعات.ما يكل امم العا بيضا :
 آما ريض ة ايتماعات امل لب الكعبت البلدل. رنكرط يرنسرق س ة امللادح الدااةة يالتننرة البلدية. آما رنفر النرااات ىات الللة تطبرق املدايلت املتضمنة ال ركمل التنظرمت يم ططحسر ة املست دم ( املنلاص علره في املادة.) 126
 -إعداد ميضر حسلرا ياستت امل ا

اييب امل لب املنه رة ع دره يالرييب ادمديد.

 يتلنى التفاةض المضاي مك اييب امل لب الكعبت البلدل لد المضاي عل ااهة الاكايقاملتعلنة التسر ة الداال يالتننت للبلدية استثناي النرااات(.)7
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 -يتال امم العا للبلديةأ ريت سلطة اييب امل لب الكعبت البلدلأ إعداد مكريع امل انرة(.)8

 عضا ال منة البلدية للمنا لة(.)9ياملتحظ ب ه امل ا اللن ةة ر ةد مك بعباي امم العا أ ياا المكا ركلر متلر لدل
مداي البعض من ا :ريض ة ايتماعات امل لب الكعبت البلدل يآما بمانة يلسارهأ حرث رضمك
املرسا التنفر ل ا ا 105-13:إمكانرة حعر ما مك ر اييب امل لب الكعبت البلدل لتالي بمانة
يلسات امل لب في حالة حع ا رالي امم العا ل لا**أ همك مت امل ه امل ا ياللتحرات يتحظ ب
املكرع د الغ في ركلر امم العا للبلديةأ إى يملك ال ناي عل امل ا ىات امهمرة اداراةة للبلدية
تحرات امم
هنط يال ت ريتاج العناية التدمة يالنداة ياللفاية ل لاأ ي لا املتحظ التداممل
العا للبلدية ي تحرات املنت ب ياييب امل لب الكعبت البلدلأ ييعمل اللن ة مك النكا ات ال ت ينا
ب ا امم العا ريت سلطة اييب امل لب يبمره يؤدي ا دي ه السلطةأ مما ان ر عنه غماض في
ريديد املسؤيلرات.
ث ن- :فك:ا :مفتع:ينفاألمينفالع مففللبلدي فومركزهفالق نوني:
بحا املكرع ه ا ادمان للتنظرا لتيديد يرفلرله()10أ مما يب ب الهتما بكناي ديا
انا البلدية (  ) 2011اا ينل عل املنت ب  -عل الرغا مك ب مسادة مكريع النانا رضمنت
اللن ة مك املااد ال ت رطر ت ملنل امم العا يلا رظ ر في النص الن ائا -في ح ا النانا عل
اللتحرات يامل ا املاالة لألم العا أ ي النسبة للنلاص التنظرمرةأ هند رلمر دياها ح ى سن ت
 2016ي2017أ مما يؤ د ب املرحلة ال ت دا ه ا انا البلدية اا ه ا الهتما ب ة مك مت
ال تحات تناةة سلطة املنت ب امليلر تع ة مكانة اييب امل لب الكعبت البلدل بما املعرن أ
يمن ا امم العا للبلدية؛ لتينرق الديمنرا رة املكااااررة ياداكامة امليلرة في مل يئة داملرة
يماايرة رفرض ىلاأ يللك امماا حر ةت سن ت  2016ي 2017م را ماية الر ر العربا بسب
النتكاسات ال ت عره ا في العديد مك الدي العر رةأ يبدمة ان راا بسعاا النفط ال ت بكرت عل ادم اير
بسب اعتمادها اللب ة عل ادمباية النفطرة في إعداد م انراس اأ هكمل ه الظري دهعت نيا التاسر
ب ثة لسلطات عد البة الداال ياعتماد سراسات ررشرد النفنات لااة ب ةةأ هكا ل اما يياد إدااة
ميلرة مستنرة ر سد سراسات الديلة في التعاممل م امدمةأ ل لا اا البة ب ثة عل منع اللن ة مك
اللتحرات يالهتما منل امم العا للبلدية؛ ملتابعة رينرق ىلا عل مستاه ادمماعة ال لرمرة
الناعدية للديلة.
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املحورفالث ني
منصبفاألمينفالع مفللبلدي فمنفخاللفاملرسومفالحنا:ذيفرقم:ف،320-16فاملؤرخففي:ف
13فديسمبر2016
ككمل ه ا املرسا التنفر ل النص التنظرمت ال ل رمت الحالة إلره ماي املااد127 :أ 128أ
129أ مك انا البلدية 10-11أ املؤاخ في 22 :ياا 2011أ يحددت هره حناق ييايبات امم العا أ
يربينت م امه التفلرملأ ي رفرات يشريط حعرينهأ يسيتا راآرع ىلا هرما يلحا:
أوال-فاملرجع :فالق نون :فلنش طفاألمينفالع مفللبلدي :
املرسا ب امم العا للبلدية ي ض إل اداناق يالاايبات املنلاص عل ا ماي اممر
ا ا :ا ا03-06:أ املؤاخ في  15ياةلرة 2006أ املتضمك النانا امسا ت العا للا رفة العامةأ ي ا
بحكا املرسا التنفر ل ا ا320-16 :أ املؤاخ في  13د سم ة 2016أ املتضمك امحكا اد ا ة املطبنة
عل امم العا للبلديةأ ما ي ض امم العا للبلدية ال ت يبلغ عدد سكان ا ب ثة مك  100بل سمة
إل بحكا املرسا التنفر ل ا ا226-90 :أ املؤاخ في 25 :يالرا 1990أ امليدد داناق العما ال يك
يمااسا ي اي علرا في الديلة ييايباس ا()11أ ما يملك إآاهة نلاص بمره د ي ض ل ا امم
العا للبلديةأ لسرما رلا املتعلنة التسر ة الداال ي مياا ة الفساد منت.
ث ن- :فةقوقفاألمينفالع مفللبلدي :فا ه ا النص في دايته عل اداناق لتبرا بهمره اأ يدياها
في ريف امم العا للبلديةأ يهي ااآلحا:
 رل البلدية يماية امم العا للبلدية مك امل الضراط بي اله ديدات بي الهانات بي الكتابي الن بي العتداي ال ل يتعرض له بي عايلته بي ممتلكارهأ يريمل ميمل امم العا ل الا
عل التعاةض.
 حرطا البلدية مبالغ التعاةضات النايمة عك ادااادث الضااة ال ت رطرب لألم العا للبلديةبكناي ممااسة م امه بي مناسبه ا.
 إىا حعرض ملتابعة ضايرة مك الر ة بسب مطل في اد دمة يي عل البلدية ب ريمره مكالعنا ات املدنرة ال ت حسلط علرهأ ما لا ينس إلره مطل ش ص ت.
 ي إعت الاالي كمل النرااات ال ت يت ها اييب امل لب الكعبت البلدل آد لسرما: -1إلراي التفاةض المضاي.
 -2العنا ات التلديبرة مك الداية الرابعة (.)04
 -3را ر الرار بسب عنا ة رلديبرة بي متابعات ي ايرة ل حسمع بنايه في منلبه(.)12
هفا ه ا ادمان رل رد عل حماية امم العا للبلدية سااي مك املتعامل م مراهق البلدية بي
مك اييب امل لب الكعبت البلدل؛ مما سمع له العممل دي شعاا اد ا مك بل ر م ما اا أ ما
ب ه اداناق ر عمل منه ب ر للاالي يلدااة عد البة  .ما يملك رنديا العديد مك املتحظات في
ه ا الكل من ا:
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رطرق النص مماا د هللت هره نلاص انانرة بمرهأ ااداماية للما
يالتعاةض عك الضرا.
ما يتطرق مماا بمره رتعااض م نلاص انانرة لاص التفاةض ياليرايات التلديبرة
يامتلا ات ال ما املتسايةة امعضاي.
غماض اآللرات التلديبرة لألم العا يحسر ة مساا املنهت يالتيديد الد رق ل م ات املكلفة.
ث لث -فالواجب م:
ما ال لداي اللن ة مك الاايباتأ يهي:

بكناي رلدية م امه

 يل لداي م امه كمل بمانة يحرادية ي إعت الاالي عك رةق اييب امل لب البلدل نكا ارهآمك ح سرا ت بي يمعرة.
 الدهاع عل ملادح ادمماعة ال لرمرة ياملياهظة عل اأ ياملياهظة عل ممتلكات البلديةيادافاظ عل ا يحمايه ا يرنمرن ا.
 التيلي بس ةة يسلاال يناسبا مسؤيلرتهأ ياحبةا ياي التيفظ. ب يكا اهك إشااة البلديةأ منرما ب ا إل بةمرص مك الاالي. يمن علره رلنا بي با هدايا يهبات بي مكاهآت بي م ايا بمره. ل يملك ب ركا له عت ات ربعرة سلمرة مباشرة م دييه بي بحد ب اا ه إل غاية الدايةالنانرة(.)13
يفي ه ا ادمان يملك رنديا املتحظات اآلررة:
 نتحظ ب النص عاممل امم العا للبلدية منمل معاملة اييب امل لب الكعبت البلدلأهإيباا عل ال امة في إ لرا البلدية –منت -يلرق منل اييب امل لبأ ل امم العا
للبلدية؛ مما يب مده الهتما ب ا املنل .
 استعما المات ريممل ب ثة مك معنىأ هالنص ييتاج للتد رق ب ثةأ منمل :الدهاع عكملادح ادمماعةأ اهك إشااة.
 التل رد عل من امم العا للبلدية مك رلنا بي با ال دايا يال بات دي اييبامل لبأ ه ا اممر يا ح رنظمه ردا ة حع ة الن اهة يالكفاهرة في التسر ة*أ يللك
ر لرص املن لألم العا دي اييب امل لب ربةر عنه رايات سلبرةأ ي ل امم العا
ها املعنت ب امهعا دي غ ة في البلديةأ هتدا ة مكاهية الفساد رمب يمر الفاعل أ
يهي ما اة بككمل مفلمل النانا املتعلق الا اية مك الفساد يمكاهيته  -املب بدنا -
هت حاية لتاآري ا عند رناي مر بل هاعمل مك هؤلي الفاعل .
رابع -فامله م:ف
 -ال

امم العا للبلدية ريت سلطة اييب امل لب البلدل ما يلحا:
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 آما ريض ة ايتماعات امل لب الكعبت البلدل. -آما متابعة رنفر مدايلت امل لب.

 رنكرط يرنسرق س ة امللادح الدااةة يالتننرة للبلدية(.)14هاملتحظ هنا ها رلراا ما ياي في املادة  125مك انا البلدية ا ا10-11:أ املكاا إلره سا ناأ
يللك ادمديد في ه ا النص ها رفلرمل للرفرة بداي امل مك ه امل ا أ ما يلحا:
 -1فيفإط رفتحضيرفاجحم ع مفاملجلسفالشعبيفالبلدي:ففقدفكلففاألمينفالع مفبم فيلي:
 ريض ة امل الاكايق التدمة مشرا امل لب الكعبت البلدل يدمانه. يآ امل الاسايمل البكرةة ياملادية الضرياةة ريت رلر بعضاي امل لب. آما بمانة يلسات امل لب ريت إشرا اييب امل لب. -حعر املا املكل تنسرق بشرا دياات امل لب يدمانه.

 ادافظ ادمرد لسمتت املدايلت(.)15هالنلاص السا نة لا رفلمل – بككمل ب ة -في رفرات بداي ه امل ا مناانة ب ا النص*أ ه نا ريديد
د رق ملسؤيلرات امم العا يريديد لعت اره م هاعل ميلر مرةك سااي املعرنا بي املنت با .
 -2فيفإط رفمح بع فتنا:ذفمداوالمفاملجلسفالشعبيفالبلدي:فكلففاألمينفالع مفبم فيأتي:
 إاسا مدايلت امل لب للسلطة الا رة للر ا ة ياملااهنة عل ا. آما كر مدايلت امل لب. آما رنفر النرااات ىات الللة تطبرق املدايلت املتضمنة ال ركمل التنظرمت يم ططحسر ة املست دم .
 متابعة رنفر ال ةامل التنماةة للبلدية ياملكااي ال ت ب رها امل لب الكعبت البلدل(.)16هكمل ه امل ا ال ب ا امم العا لاحد يدي سلطة اييب امل لب؛ مما سيسمع الهتما
ب ا ب ثة يعد ا ط ا العت ة امم العا يامل لب املنت ياييسه ها رايه نيا يعمل امم العا
يتعاممل م سلطات عد البة دي ردممل لرييب امل لب البلدل يه ا إمت استنتلرة البلدية
ماعة إ لرمرة.
 -3فيفإط رفتنش:طفوتنس:قفسيرفاملص لحفاإلداري فوالحقن :فللبلدي :فكلففاألمينفالع مفبم فيأتي:ف
 ممااسة السلطة السلمرة عل مست دما البلدية ريت سلطة اييب امل لب. ممااسة سلطة التعر عل مست دما البلدية بعد رفاةض مك اييب امل لب. -ا بةا التعرينات في املنا

العلرا يمنا

الكرمل املت للة في البلدية.

 آما احبةا الناان في حسر ة املاااد البكرةة يالتسر ة املالي يامل ا ا ياللفنات العمامرة. آما الس ة العادل مللادح البلدية يمرا بة كا اس ا. ا بةا امل رد ة مك شلنه ريس بداي ملادح البلدية يار اى .163
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 مسا طا رة النامب يحسر ة العملرات النت ا رة. إحلاي املا ف املالاديك البلدية بي املنرم ب ا في إ اا حسر ة طا رة اد دمة الا نرة. آما رنفر إيرايات النظاهة يالنناية العمامرة. آما إعت النرااات البلدية ي كرها. متابعة ضايا منادعات البلدية. املكاا ة عضا في ال منة البلدية للمنا لة. -آما حسر ة اماشر

البلدل يحفظه ياملياهظة علره.

 ريض ة مكريع م انرة البلدية. آما رنفر امل انرةأ ريت سلطة اييب امل لب الكعبت البلدل. آما متابعة حسر ة ممتلكات البلدية يحفظ ا ي رانه ا. -مسا يرير سممل اممتال العنااةة يدهارر يرد بكاث يعتاد البلدية.

اييب امل لب املنه رة ع دره يالرييب ادمديد(.)17
 إعداد ميضر حسلرا ياستت امل اهفا ه امل ا هناال ما ها ريت سلطة اييب امل لب الكعبت البلدلأ يللك هناال م ا ال
امل ا ال ت ست ض لحنا
ب ا امم العا للبلدية يلا ر ض لسلطة اييب امل لبأ ينفرق هنا
لسلطة امل لب ياييسه منمل :ريض ة مكريع م انرة البلديةأ يم ا بمره ال ب ا امم العا لاحد
دي بل ردممل لحق مك بمل املنت ب أ منمل :مسا طا رة النامب يحسر ة العملرات النت ا رةأ مما
يب ب ثة التايه نيا رنررد تحرات املنت ب يراسر سلطات عد البة .
يللك التنررد سا ق ال ر ليب شامتأ هبالنسبة لتنررا امم العا أ هند بمضعه لتنررا ديال مك
بمل اييب امل لب الكعبت البلدل ال ل يرسمل رنرةر التنررا إل الاالي()18أ يالنص التنظرمت لا ي عمل
امم العا ماآعا في رنررمه لدااة عد البة أ مما يعمل حسر ة مساا املنهت مب ما.
يرا استدااال اد طل ال ل را ااركا ه ب ا ادم ي مك النص يرصاريه في ادمرةدة الرسمرة اللاداة
تااةخ 15 :مااس 2017أ لتا ة آما إحلاي املاا ن يليب املا ف أ( )19حرث رناي النص م مة
إحلاي املا ف في إ اا حسر ة طا رة اد دمة الا نرةأ يهنا اد طل يا ح؛ م ه العملرة حكممل
املاا ن يليب املا ف هنطأ يه ا ما را استداا ه لحنا.
مامسا رفرات التعر يشري ه:
أوال-فوظ:ا فاألمينفالع مفللبلدي :فةددفالنصفالحنظ:ميفهذهفالوظ:ا فكم فيأم:
 ي رفة علرا للديلة في البلديات ال ت يفاق عدد سكان ا  100بل سمة. -منل عا في البلديات ال ت سايل عدد سكان ا بي ينمل عك 100بل
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هامم العا كرمل ي رفة علرا بي منلبا عالرا حس اداالةأ يما يبةر عك ه ا التلنر مك
دةادة في امير ياملنع يالمترادات ما ة منمل ه ا املستاه مك الا رفةأ* يه ا التلرر عد رر رة
يريف ا له منا مل امل امل ا ال ت حسند له.
ث ن- :ففك:ا :فتع:ينفاألمينفالع مفللبلدي :ف
 ع اممناي العاما للبلديات ال ت يفاق عدد سكان ا  100بل سمة ي لديات منر الاليةي لديات يلية ادم اير مرسا ا بةا مك يدةر الداملرة يادمماعات ال لرمرةأ يرنهى م ام ا
نفب الككمل.
 يالتعر لألم العا للبلدية في نرة البلديات نراا مك الاالي ا بةا مك اييب امل لبالبلدل يرنهى م امه الككمل نفسهأ( )21هعدد السكا ها امليدد لطرةنة التعر أ هال ةادة
السكانرة يبةر عن ا مسؤيلرات يبعباي ب ة.
ث لث ف-فشروطفالحع:ين:
 ع امم العا لبلديات عدد سكان ا  20بل سمة هل ملأ مك : -1املا ف املرسم رربة متلر إ لرمت اييس تأ م ندس اييس ت عل ام مل بي اربة معادلة
ل ا م  3سناات مدمة هعلرة لفة ما .
 -2املا ف املرسم رربة متلر إ لرمتأ م ندس ديلة بي اربة معادلة ل ا م  5سناات
مدمة هعلرة لفة ما .
 ع امم العا للبلديات ال ت عدد سكان ا مك  20.001سمة إل 50.000أ مك : -1املا ف املرسم رربة متلر إ لرمت اييس تأ م ندس اييس ت عل ام مل بي اربة
معادلة ل ا م  3سناات مدمة هعلرة لفة ما .
 -2املا ف املرسم رربة متلر إ لرمتأ م ندس ديلة بي اربة معادلة ل ا م 6
سناات مدمة هعلرة لفة ما .
 ع امم العا للبلديات ال ت عدد سكان ا مك  50.001سمة إل 100.000أ مك -1املا ف املرسم رربة متلر إ لرمت اييس تأ م ندس اييس ت عل ام مل بي اربة
معادلة ل ا م  3سناات مدمة هعلرة لفة ما .
 -2املا ف املرسم رربة متلر إ لرمتأ م ندس ديلة بي اربة معادلة ل ا م 7
سناات مدمة هعلرة لفة ما .
:

 ملدة ممب سناات ا تداي مك كر املرسا (  15د سم ة) 2016أ يملك حعر : -1امم العا للبلدية ال ت يبلغ عدد سكان ا  20.000سمة هل ملأ يامم العا للبلدية
ال ت يبلغ عدد سكان ا مك  20.001إل  50.000سمة مك املا ف املرسم ال يك
ينتما عل ام مل إل اربة متلر إ لرمت بي م ندس ديلة لإلدااة ال لرمرة بي اربة
معادلة ل ا يال يك ينبتا كتث سناات مك اد دمة الفعلرة ب اللفة.
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 -2امم العا للبلدية ال ت يبلغ عدد سكان ا مك  50.001إل  100.000سمة مك
املا ف املرسم ال يك ينتما عل ام مل إل اربة متلر إ لرمت م ندس ديلة
لإلدااة ال لرمرة بي اربة معادلة ل ا ال يك ينبتا ممب سناات مك اد دمة الفعلرة
ب اللفة(.)22
را راآرع امل ه التفا رمل لتبرا الرر ال ت ييق مصااب ا البةشح للتعر لم عا
للبلديةأ بعد ب عملاا ي لفة إيبااةة ادمماعات ال لرمرةأ يريللاا عل اد ةة الكاهرة للعممل لم
عا للبلدية .يلا نناا ه الكريط يرلا اد ا ة امم العا للدايرةأ ن د ب منل امم العا
للدايرة كبةط هره اربة متلر اييس ت بي م ندس اييس ت م  3سناات مدمة هعلرةأ بي اربة متلر بي
م ندس ديلة م  6سناات مدمة هعلرةأ( )23يه ا ما يااهق شريط البةشح ملنل امم العا للبلدية
ال ت يبلغ عدد سكان ا مك  20.000إل  50.000سمة؛ مما يب مده الهتما منل امم العا
التننرة
للبلدية مناانة منل امم العا للدايرةأ ه ا مك ي ةأ ي لا الهتما التننر ياملنا
فتع امل ا ل ا للبة رة في منمل ه املنا أ يها الل تي ال ل لا يلك متاحا سا نا.
رابع ف-فالحصن:ففوالرتب:
يلن اممناي العاما للبلديات ما يلي:
 يلن اممناي العاما للبلديات ال ت يفاق عدد سكان ا  100.000سمة يرده ايارب ااستنادا إل ي رفة ناي مدير الدااة املر ةة.
 رطبرنا محكا املادة  3مك املرسا الريا ت ا ا307-07 :أ املؤاخ في  29سبتم ة2007أالعلرا في املؤسسات يالدااات
امليدد للرفرات منع ال ةادة الستدللرة لكاغلي املنا
العمامرةأ ستفرد اممناي العاما للبلديات ال ت يبلغ عدد سكان ا  100.000سمة هل مل
الآاهة إل الرار املتعلق الرربة ام لرة مك دةادات استدللرةأ( )24يهنا ل مدي اآلحا:

املصدر:فاملرسومفالحنا:ذيفرقم-16:ف،320فمرجعفس بق،فامل دة،27:فص.06.
نتحظ ب النص د حدد امل ادماان املتعلنة منل امم العا ؛ مما يب مده الهتما
املدير العا للماااد البكرةة ادااة الداملرة يادمماعات امليلرة "عبد ادالرا مرا طا" بمل
هأ حرث
ديا ه ا النص بنه سرا ح د ة م ا امم العا للبلدية يديا عل مستاه ه ال رئة امليلرةأ
ما سريدد شريط ي رفرات حعرينه في ه ا املنل أ هضت عك رضمنه بحكاما رتعلق الب امات امم
العا للبلدية ي رفرات رنررمهأ ما س د إل رنم ي رفة امم العا للبلديةأ يةلرس الديا ياملكانة
ال ت ييتل ا امم العا للبلدية " اعتباا يمنمل استمرااةة الديلة عل املستاه امليلي"أ ما سرملك مك
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حماية امم العا للبلدية مك م تل املكاامل املطريحة ينه ي املا ف اآلمرةك ياملنت ب أ حرث "
يلرس املكانة يامل ا ادانرنرة لألم العا للبلديةأ يةيدد شريط ي رفرات حعرينهأ ييسمع التالي
ت فر شريط حعر اممناي العام ييل اللفايات عل مستاه البلديات "()25أ همك مت ه ا
التلرةع يتضح ب ال د مك النص-حس مك شااال في إعداد  -ها حشمر التسر ة املر ل يعد
البة عل حسا التسر ة التمر ل.

املحورفالرابع
العوائقفاملؤثرةفعلىفإنج حفمه مفاألمينفالع مفللبلدي
العا أ االعاايق التنظرمرة ي اهرة

سنياي رناي العاايق ال ت رؤدل إل إآعا م ا امم
الفساد يالب ةي را رة يم الفات التسر ة املالي ادمماعات امليلرة:
 -1الع ئقفالق نوني:ف
مك مت يث يريلرمل ما يايت ه الناان ادمديدة اد ا ة ال تحات لت ايد العنبات
املسملة عل املستاه امليلي يرنررا مده الهتما الفاعل امليلر في ه الناان أ يتحظ ب اان
ح مة ال تحات لا س تا مر امم العا للبلديةأ إى ي ةد إل في انا ادمماعات ال لرمرة – يال ل
را ربرانه سا نا يبككمل مفلملأ ي لا في النانا العضال املتعلق النظا النت ابا .هبالنسبة لستثناي
البةشح ملسؤيلي امللادح البلدية ياممناي العام للبلديات مت ممااسة يي ايف ا يملدة سنة بعد
التا عك العممل()26أ علب ما اا مايادا في النانا السا ق بمل ال تحات ( املادة  81مك انا
النت ا ات )أ ينفب اليراي مب امل الب الاليرة ( املادة  ) 83هإنه يب مده الهتما منل امم
العا للبلدية يالعممل عل إ نايه بعردا عك اللراعات السراسرة يحرمانه مك البةشح؛ لرتفرغ هنط
للعممل التنفر ل يةضمك رنكرط الدااة البلدية اامتداد مي ة الديلة يممنت ل ا عل مستاه إ لرم اأ
يآما عد حعطمل شؤي املاا ن أ يركا ه امل ا ريت سلطة اييب امل لب الكعبت البلدلأ
حس انا البلدية (املادة )125أ يةضمك استنراا ه الدااة ما ة عند حديث ا سداد عل مستاه
امل لب املنت  .ييعلب الهتما منل امم العا للبلدية في انا البلدية ادمديد بيضا في رريرع
فة املعرن عل حسا املنت ب أ ه اليرايات إى ال ا رد عل الرغبة اداكامرة في رينرق
الستنراا ل مماعات امليلرة يحسر ةها يهق ب ر يديدة رفرآ ا التيديات الراهنة تدعرا سلطة عد
البة الداالأ يآما الستنراا ل مماعات امليلرة م ما اانت مكاال ا.
 -2العوائقفالحنظ:م :فوالاس د:
رؤكر ثةة امل ا ال ت يكل ب ا الفاعلا امليلرا ياملرربطة بحرانا ضع ركاةك املنت ب  -ه ا
غالبا ينتما إل هئات ايتماعرة ل عت ة ل ا التسر ة الداالأ من ا الفتحا يادارهرا ياملعلما يىيي
امل ك ادارة في غالبره ا -مناانة تكاةك امم العا للبلديةأ هند بحلت يدااة البة رة  54بل بستاى
يمعلا ررشااا لتنت ا ات امليلرة في  29ناهم ة  -2012ما بن ا ل يتيلما في النلاص النانانرة
ياملالرة يةتعثةي في رطبرن ا()27؛ ل لا ياي النانا ادمديد للبلدية ل ثة رامة (املادة  )145تعرةض
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اييب امل لب الكعبت البلدل للمتابعة النضايرة عك امل راا يلدا ل يلم بع العتباا ااي امللادح
التننرة املؤهلة انانا يةيدث آراا في حق املاا ك يالبلدية يالديلةأ يه ا ما ي ةد مك عا ة عممل
امم العا لضع التسر ة الداال البيئة امليلرة ال ت عممل ب ا.
رتلكر بحرانا امل الب امليلرة مك حعدد المتلا ات م الننص في ريديد املسؤيلرات يعد
آبط م ام ا كمل يآا أ يداد مك سلبرة ه امل الب عد استنراا املؤسسات امليلرةأ يال سداد
املتلرا امل الب امليلرة املنت بة يرلكرها اللراعات ادا رة يسا الننة مك اؤساي امل الب الكعبرة
امليلرةأ يرلك ة التمنرمل ادا با النسبت عل عممل امل الب امليلرة املنت بةأ يرلك ة املتابعات النضايرة
آد املنت ب امليلر أ إآاهة لكا ادمماعات امليلرة ب ثة النطاعات العمامرة هساداأ همك م ماع
 948ضرة هساد هللت ه ا العدالة ادم ايرةة سنة  2010منت (ي إدانة  1352مه ما) اانت ادمماعات
امليلرة عل ابس النطاعات ال ت مسه ا ضايا الفساد  146ضرة ي نسبة   15.40أ ييرايا الفساد
ام ثة انتكااا ر ص امتتس امماا العمامرة أ يإساية استرت الا رفةأ ياشاة املا ف العمامر أ
يمنع امترادات غ ة م ةاة في م ا اللفنات العمامرة()28أ يمت الفبةة مك  2012إل ش ر ب تا ر2016
را رنديا  370اييب م لب شعبت لدل بما العدالة؛ بسب ساي التسر ة ياسترت الا رفةأ الآاهة
إل الب يةر يالمتتس يربديد امماا العمامرة يالسترتي عل بمتال الديلة()29أ إآاهة لنيرا بعض
امل الب يمرل ا د دمة امللادح اد ا ة لللتلة املنت بة عل ابس امل لب الكعبت البلدلأ يال ا عااممل
سادها عد التفاها
رننص مك هعالرة امم العا ما ة إىا اانت عت ته امل لب امليلي املنت
ي لا العت ة م الدااة البلدية.
 -3البيروقراط: :
إ امدمة اداادة ال ت عاشه ا ادم اير بكناي يبعد 1990أ رؤ د ب ادم اير لا رلك مستاه
مسؤيلرة رلاا امل ا الداال يالتكريعي ال ل يملك يآعه لتس ة الكؤي الدااةة يال تلاديةأ هند
اانت النيراهات الب ةي را رة ب اه يبشدأ يياهر بناس يبينا عك المترادات يالتادي لتمترادات
طرق غ ة شرعرة في مل دما ادم اير ا تلاد الساق يعملرة التيالت ال ت مسه ا امل النطاعات
العمامرة في مل اارفاع امسعاا يإآعا المترادات لإلدااة أ هلمراض الب ةي را رة رنتل عك آع
سراسة الديلة في م ا التكاةك ياملبالرة في اليرايات الدااةة يحعنردهاأ يالتض ا في م ا الناان
يالتنظرماتأ يرنتل مك مت ىاررة املا ف يإمكانرات التنظراأ ما يتعلق اممر بررا نظرة مستنبلرة
ير طرط يا عيأ يل ا ن د اممراض ال ت رنتكر ع ة اللن ة مك التنظرمات الدااةةأ ين ر من ا:
 الهما يساي معاملة ادمم اا. ريد اهرة امليسا رة يالااسطة يبكرها عل مبدب ركافئ الفرص. استرت يسايمل يبديات الديلة لتستعما الش ص ت يلللس غ ة الكرعي.()30
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هالبيئة ال ت عممل ه ا امم العا للبلدية رنتكر ه ا عماما الب ةي را رة ير عمل مك م مته ب ثة
عا ةأ ه ا إ لا يتلكر ب ا لرلبع ي يا مك ه املنظامة الب ةي را رة.
 -4ضعففقنوامفاإلعالمفواالتص ل:
رتيلا شرةية ب ةة مك السكا في التننرات ادمديدة لإلعت يالرلا أ يه التننرات ل ا
ملايص مكبة ة حس مل عملرة الرلا ير عمل املعلامات املفردة يامل مة رنتكر بسرعة()31أ يعل الرغا
مك حشمر الدستاا عل الديمنرا رة التكاا رة يمكاا ة املاا ن في حسر ة الكؤي العمامرة مك
مت امل الب امليلرة املنت بة()32أ إل ب املتحظ عماما ها ب ال رئات امليلرة في ادم اير يننل ا
الهتما الرلا يره ر مك استنبا املاا ن أ ما بن ا ليست في مستاه التيلا ال ل ي مل إلره
الكبا في را رف ا ل التننرات.
 -5املواردفالبشري فاملحل: :ف
حعر ادمماعات امليلرة في ادم اير بدمة كتكرة امبعاد :مالرة يهركلرة يبكرةةأ يرتلكر في غالبره ا
الننص مك حرث اللفايات ىيل املؤهتت()33أ ييعتمد التا ر عل املستاه امليلي في الرال عل
النمط الش ص ت ياملناييب ال اررة ب ثة مك مناييب اللفاية يالتلهرمل .يالفرد بحرانا ل ينتظر منه ب
ي ندا ما يكا م للا ييهرا ملك نلبه في ىلا املنل أ يةتا رنررمه عل بساس اد دمات
يكا
ال ت يندم ا له عر ا العت ة ال انرةأ ي د حعتمد ه ال انرة عل النتمايات املكبة ة النبلرة
يالعايلرة ياملل ارةأ يال ل سع لتا ر بحد بعضاي عك ةره ه ا يره بنه مك ي ة يؤدل يايبا
ايتماعرا نيا بحد بعضاي م ماعته ( عايلةأ برلةأ عك ةة ) يمك ي ة بمره ييتاط استعما ما ف
يإ ااات يلنا له المتص يالاهاي()34أ ه الظاهرة منتكرة في بعض البلديات؛ مما يلع مك م ا
امم العا للبلدية في حسر ة املاااد البكرةة يالتيلا ه ا منمل ه اد لايص.
فاقتراة م:ف ي لد ر ايد العرا رمل السا نة املؤكرة سلبا عل ي رفة امم العا للبلديةأ ب بة ما يلحا: يآ لرات يديدة لتنررا كا ات امم العا للبلديةأ يعد رر ا في يد اييب امل لبالكعبت البلدل لاحد .
 رل ة البيث العلمت في ه ا امل ا يدةادة عدد امللتنرات يهرق البيث حاله. راه ة اداماية التدمة لألم العا للبلدية مك امل ا ر يالغرايات املرربطة م امه. -الهتما ب ثة التكاةك داممل يمااج الا ك ل

الفئة.

 التيف يالتيس الدايا ميااها يرلمرن ا مك مظاهر الفساد. العممل عل إيراي عملرات التياةمل اليبااةة نيا لديات يديدة لفة دياةة للت لصمك شبكات امليسا رة يالفساد ال ت يملك ب ريرط ب ا.
 رلنراملنل .
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 -الستفادة مك الت اا امينبرة في رفرات عممل اممناي العامر للبلديات.

خ تم :
في الن اية يملننا النا إ البيئة امليلرة كمل سلبراس ا يملايل ا بكرت عل منل امم العا
للبلدية يدادت مك عا ة ه ا امل الظري التنظرمرة :املاديةأ ياملالرةأ يالبكرةةأ يالبنى املؤسساررة
يالنانانرة امليرطة هأ ما بكرت عل هرص ن احه لتينرق بهدا التنمرة امليلرةأ مما يب آرياة
التيديث ادمدل لاسايمل اد دمة العمامرة امليلرة يالستفادة مك التطااات التلنالايرة اداالرة م
الهتما التيف يالتنررا يالتكاةك الدايم ملنل امم العا للبلديةأ يرفعرمل لرات املرا بة
ياملياسبة يمياا ة الب ةي را رة يالفساد ال ت د ريدث مناسبة بداي امم العا للبلدية لا ايفه.
ما ارضح مك مت النلاص النانانرة ال ت رنايل ا ه ا البيثأ رايه الديلة في ادم اير إل رناةة مر
ياييسه تنررد
امم العا للبلديةأ يمنيه امل ةد مك اللتحرات منا مل امل لب البلدل املنت
م ام اأ ه نا البة ينل ب ثة عل تحرات هرئات عد البة الدااةة عل حسا استنتلرة
ادمماعات امليلرة يرينرق التمر ةةأ يه ا عل الرغا مك التل رد عل ىلا في اللن ة مك النلاص
النانانرةأ ما ر مك مت البيث مده الهتما تينرق الستنراا ل مماعات امليلرة مك مت
ال تحات املتلراة ال ت مست ه ادمماعات.
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