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ملخص :
لقد أدت املشاكل املترتبة عن سوء التسيير املحلي و الفشل املتكرر للمجالس الشعبية
البلدية في القيام بواجباتها إلى اعادت النظر في مكانة و دور األمين العام للبلدية ،و ذلك من
خالل اصدار املرسوم التنفيذي  320-16املتضمن األحكام الخاصة املطبقة على األمين العام
للبلدية.
حيث تم تعزيز منصبه بتدعيم صالحياته على مستوى البلدية ،خاصة ما تعلق منها
بعالقته مع املجلس الشعبي البلدي ،وهذا من خالل جعله املكلف بأمانة جلساته ،تحرير
مداوالته و تسجيلها ،و تنفيذها و نشرها  ...الخ ،إن هذا االهتمام من طرف املشرع الجزائري
يدل على أن األمين العام للبلدية يلعب دورا فعاال في تحقيق التنمية املحلية على مستوى
البلدية في مختلف املجاالت ،و هذا من خالل جعله مسيرا و ليس مجرد إداري منفـذ
الكلمات املفتاحية :البلدية؛املجلس الشعبي البلدي؛ األمين العام للبلدية؛ املداوالت؛ الرقابة
الوصائية.
*املؤلف املرسل :عبروس حميد
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Abstract:
Because of problems arising from maladministration and repeated failures
of communal people's assemblies, which led to review of role of the municipal
secretary general, by means of executive decree number 16-320 containing special
provision applicable to the municipal secretary general.
Where they were strengthen his position by empowerment at the municipal
level, especially concerning his relationship with communal people's assembly by
having the board secretariat, written council s deliberation and implementation
and dissemination it.
That attention from legislator indicate the municipal secretary general plays
an important role to achieve local development in all areas, by make him as a
manger not just an implementer.
;Keywords: communal people's assembly; the municipal secretary general
deliberations ; municipal decision ; custodial control.
مقدمة:
لقد رسم النظام اإلداري و السياس ي الجزائري منذ اإلستقالل ملؤسسة البلدية
أهدافا ،حيث اعتبرها الجهاز القاعدي للدولة و هذا من خالل النص عليها في مختلف
الدساتير وصوال إلى التعديل الدستوري لسنة  12016في مادته "16الجماعات االقليمية
للدولة هي البلدية و الوالية ،و البلدية هي الجماعة القاعدية" وجعلها أهم إطار مؤسساتي
على املستوى املحلي ،و اإلطار الجواري ملشاركة املواطنين في القرارات املحلية وهذا من خالل
القانون  10-11املتعلق بالبلدية.2
حيث تم تزويدها بمبادئ ووسائل و نظام متكامل حتى يتسنى لهذه اإلدارة أو املؤسسة
االضطالع باملهام املنوطة بها ،إذ تفطن إلى أهمية البلدية في الهرم اإلداري و بدأ عملية
اإلصالح الشامل و املتكامل ملنظومة البلدية إلى غاية صدور القانون  10-11الساري املفعول
حاليا ،حيث حرص من خالله املشرع على هيكلتها في ثالثة هيئات اساسية تتمثل في " هيئة
تداولية و هيئة تنفيذية و إدارة ينشطها األمين العام تحت سلطة رئيس املجلس الشعبي
البلدي".3
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إن املجلس الشعبي البلدي كهيئة تداولية يشرف على إدارة شؤون البلدية ،نص
عليه املشرع الجزائري صراحة من خالل املادة  15من القانون  10-11حيث يتشكل من
منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب االقتراع العام السري و
املباشر ،وذلك ملدة  05سنوات و هذا حسب نص املادة  65من القانون  10-16املتعلق
باالنتخابات ،4إذ يختلف عدد أعضائه من بلدية إلى أخرى حسب التعداد السكاني للبلدية.
حيث يتولى املجلس املنتخب ممارسة مهامه بموجب النظام التداولي ،أي كل أعماله
ال تكون إال بمداولة و ال مجال للعمل الفردي فيه ،إذ يعقد مجموعة من الدورات يجري من
خاللها مداوالت.5
أما فيما يخص إدارة البلدية فإن أهم ما جاء به القانون  10-11هو النص صراحة
على منصب األمين العام للبلدية ،و جعل منه منشط رئيس ي إلدارة البلدية ،و هذا نظرا
لألهمية التي يكتسيها و املهام و الصالحيات الكبيرة التي يقوم بها ،و التي يمكن القول أنها
تغطي و تشمل كافة مجاالت نشاط البلدية ،لذى خصه املشرع الجزائري باهتمام واضح في
اآلونة األخيرة ،وهذا من اجل تعزيز مركزه على مستوى البلدية و تفعيل دوره في تحقيق
التسيير الذي من شأنه تحقيق التنمية املحلية ،وهذا ما نلمسه من خالل املرسوم التنفيذي
 320-16املتعلق باألحكام الخاصة املطبقة على األمين العام للبلدية،6
و من خالل مواد املرسوم التنفيذي  320-16أعاله ،خاصة الفصل الثالث منه
املتعلق بمهام األمين العام للبلدية يالحظ أنه تربطه عالقة عملية دائمة ياملجلس الشعبي
البلدي ،فدوره داخل هذه الهيئة ال يستهان به ،إذ نجده يسهر عبر مختلف املراحل من قبل
بداية الدورات إلى غاية نهايتها و يتواصل على مابعدهامن خالل تحضير القاعة وجدول
االعمال،االستدعاءات ،أمانة الجلسات ...إلى غاية تنفيذ املداوالت و نشرها...
إن هذه املهام الكثيرة التي يضطلع بها األمين العام للبلدية في عالقته باملجلس الشعبي
البلدي ،خاصة ما تعلق منها بجانب املداوالت و تنفيذها ،تاخذنا إلى طرح اإلشكالية اآلتية:
فيما تتمثل مهام األمين العام للبلدية في إطار تنفيذ مداوالت املجلس الشعبي البلدي؟
و من أجل اإلجابة على ذلك كانت هذه الدراسة وفق ما يلي:
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أوال  :ارسال مداوالت املجلس الشعبي البلدي إلى السلطة الوصية
ملا كانت الرقابة آلية قانونية تعين تفعيلها و تعميمها على مختلف هياكل الدولة ومؤسساتها
و أجهزتها الرسمية وهيئاتها ،وجب بالضرورة إخضاع أعمال املجالس البلدية إلى رقابة
وصائية ،تمارسها جهات إدارية محددة طبقا للقانون ووفقا إلجراءات مبينة ،حيث تتجلى
مظاهر هذه الرقابة في إخضاع مداوالت املجلس الشعبي البلدي إلى املصادقة من قبل جهة
إدارية و بذلك تحقق رقابة املشروعية و املالئمة على أعمال املجلس.7
حيث أنه باستقراء نصوص قانون البلدية  10-11خاصة منها املادة  56في فقرتها 02
نجد املشرع أعطى حق ايداع املداوالت لدى السلطة الوصية لرئيس املجلس الشعبي البلدي،
لكن املرسوم التنفيذي  320-16نص صراحة أن األمين العام للبلدية هو املكلف بإرسال
مداوالت املجلس الشعبي البلدي إلى السلطات الوصية من أجل املراقبة و املوافقة 8حيث
تتمثل هذه السلطات في:
 -1والـ ــي الوالي ـ ــة
بعد التوقيع على املداوالت أثناء الجلسة من طرف رئيس املجلس الشعبي البلدي أو
مستخلفه ،و جميع األعضاء الحاضرين عند التصويت يقوم األمين العام للبلدية تحت سلطة
رئيس املجلس الشعبي البلدي بإرسال أو ايداع املداوالت في أجل  08ايام لدى والي الوالية
مقابل وصل استالم ،و هذا حسب نص املادة  31من املرسوم التنفيذي  105-13سابق
الذكر 9و هذا تطبيقا للمادة  55الفقرة  02من قانون البلدية .1010-11
حيث أن الوالي بصفته ممثال للدولة على مستوى الوالية هو الجهة التي خولها القانون
ممارسة الرقابة على األعمال التي تتخذها هيئات البلدية بصفتها جماعة إقليمية ،و من
ضمنها مداوالت املجلس الشعبي البلدي ،غير أنه عمليا اليمارس الوالي الرقابة بنفسه ،و لكن
بواسطة مساعديه املباشرين و موظفيهم املتواجدين على مستوى أجهزة الوالية و هياكلها.
إذ يضطلع رئيس الدائرة بالدور األكبر في عملية الرقابة على املداوالت املتخذة من
طرف املجلس الشعبي البلدي بمرافقة و اسناد مديريتي التنظيم و الشؤون العامة و اإلدارة
املحلية.11
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كذلك املالحظ من خالل مواد القانون  10-11املتعلق بالبلدية هو أن املشرع قيد
املصادقة على املداوالت سواء كانت صريحة أو ضمنية ،حيث أورد في نص املادة  57منه
املصادقة الصريحة نظرا ألهمية املداوالت ،12كما أورد في نص املادة  56منه مبدأ عاما تعتبر
بمقتضاه مداوالت املجلس الشعبي البلدي نافذة بعد  21يوما من تاريخ ايداعها لدى الوالية.
كذلك نجد املشرع قيد الوالي بمدة زمنية إلبداء رأيه في املداولة املعروضة عليه في
أجل  30يوما من تاريخ ايداع املداولة بالوالية ،و إال اعتبرت نافذة و هذا حماية ملداوالت
املجلس الشعبي البلدي من تعسف الوالة ،13و في حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض
مسببا ،و أن يبلغ إلى الجهة املختصة كتابيا.
أما الصورة الثانية من الرقابة تتمثل في البطالن أو اإللغاء ،حيث أن هذا األخير يعتبر
اجراء تستطيع السلطة املركزية بواسطته محو اآلثار املترتبة على قرار اتخذته السلطة
الالمركزية ،بمجرد الحكم بعدم مالئمته حيث أن قرارات الهيئات الالمركزية إما أن تكون
قابلة لإلبطال أو باطلة ،و قد يكون البطالن مطلقا أو نسبيا.14
 -2رئيس الدائ ــرة
تتم ممارسة الرقابة من طرف رئيس الدائرة على أعمال البلديات التابعة إلقليم
دائرته ،حيث يصادق على مداوالت املجلس الشعبي البلدي لهذه البلديات أو يقوم بإلغائها
وفق مايقره القانون.
ولقد حددت املادة  10من املرسوم التنفيذي  15215-94املداوالت التي يصادق عليها
رئيس الدائرة وهذا بتفويض من الوالي ،فيصادق على مداوالت (اللميزانيات و الحسابات
الخاصة بالبلديات و الهيئات املشتركة بين البلديات التابعة للدائرة نفسها ،تعريفات حقوق
مصلحة الطرق و توقف السيارات و الكراء لفائدة البلديات ،شروط االيجار التي ال تتعدى
مدتها  09سنوات ،تغيير تخصيص امللكية البلدية املخصصة للخدمة العمومية ،املناقصات
و الصفقات العمومية و املحاضر و االجراءات و الهبات و الوصايا).
كما يمكن لرئيس الدائرة أن يقرر بطالن املداوالت إذا كانت باطلة بطالنا نسبيا أو
باطلة بطالنا مطلقا ،و هذا من خالل صالحية املصادقة املمنوحة له عن طريق التفويض
من طرف والي الوالية.16
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 -3مديريتي التنظيم و الشؤون العامة و اإلدارة املحلية.
من خالل قراءة املرسوم التنفيذي  265-95يتضح جليا أن مهمة مصالح التنظيم و
الشؤون العامة و اإلدارة املحلية تتمثل في كل التدابير التي تضمن تطبيق التنظيم العام و
إحترامه ،كما تقوم بكل عمل من شأنه أن يقدم دعما اسناديا يمكن املصالح املشتركة في
الوالية من السير املنتظم.
أ -مديرية التنظيم و الشؤون العامة :بالرجوع إلى نص املادة  04من املرسوم التنفيذي -95
 17265نجدها حددت و أوضحت مختلف صالحيات مديرية التنظيم و الشؤون العامة ،ولعل
أهمها ( ...تضمن مراقبة شرعية التدابير التنظيمية التي تقرر على املستوى املحلي  ،)...حيث
نستخلص أنها تتضمن في طياتها الرقابة على املداوالت ،و بالنظر إلى الهيكل الذي تشتمله
نجد على مستوى هذه املديرية و بالتحديد في مصلحة الشؤون القانونية و املنازعات ،مكتب
خاص باألعمال اإلدارية و مداوالت البلدية ،و رجوعا إلى النص الذي يحدد تنظيم
واختصاصات مصالح التنظيم و الشؤون العامة و اإلدارة املحلية فإن هذا املكتب مكلف
ب:18
 السهر على شرعية األعمال ذات الطابع التنظيمي للبلدية.
 مركزة و تسجيل األعمال اإلدارية و مداوالت البلدية.
 السهر على مسك نشرات األعمال اإلدارية للبلدية.
ب -مديرية اإلدارة املحلية :حسب ما جاء في نص املادة  05من املرسوم التفيذي 265-95
في فقرتها السادسة" ،"06تكلف مصالح اإلدارة املحلية على الخصوص بما يأتي ...
 القيام بكل دراسة و تحليل يمكنان الوالية و البلديات من دعم مواردها املالية و
تحسينها.
 دراسة امليزانيات و الحسابات اإلدارية في البلديات و املؤسسات العمومية و املوافقة
عليها.
كذلك نجد هذه املهام نص عليها املشرع الجزائري من خالل املرسوم التنفيذي رقم -94
 19217في مادته  ..." 03تكلف على الخصوص بما يأتي:
 تراقب شرعية التدابير التنظيمية التي تقرر على الصعيد املحلي.


تسهر على قيام البلديات بنشر القرارات التي يجب نشرها.
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 تدرس امليزانيات و الحسابات اإلدارية في البلديات و املؤسسات العمومية و توافق
عليها.
حيث تضم مديرية اإلدارة املحلية مصلحة للتنشيط املحلي و اإلعالم اآللي ،والصفقات و
البرامج التي تضم بدورها مكتبا مليزانيات البلديات و أمالكها و مؤسساتها العمومية و هو
مكلف بـ:
 املصادقة على مداوالت البلديات املتعلقة بامليزانيات و الحسابات.


املصادقة على املداوالت املتضمنة إنشاء املؤسسات العمومية البلدية.



تنشيط و متابعة تسيير أمالك البلدية.
إن املالحظ عمليا رغم هذه النصوص الكثيرة و الصريحة هو أن املداوالت املتعلقة

بامليزانيات و الحسابات الخاصة بكل بلديات الوالية يصادق عليها على مستوى مديرية اإلدارة
املحلية مصلحة التنشيط املحلي ،مكتب امليزانيات و األمالك و املؤسسات العمومية البلدية،
إال أن هذه املديرية ال تصادق إال على امليزانيات و حسابات بعض البلديات فقط ،و التي
تقتصر على بلديات مقر الوالية ،أو التي يتجاوز عدد سكانها نسبة معينة ،أو البلديات مقر
الدوائر ،أما البلديات األخرى فيصادق على ميزانياتها و حساباتها رؤساء الدوائر و ترسل
نسخة منها إلى االدارة املحلية قصد اإلعالم فقط.20
ثانيا :ضمان نشر مداوالت املجلس الشعبي البلدي
إن الهدف من وراء هذا اإلجراء هو تفعيل الرقابة الشعبية ،و إعطاء مصداقية لعمل
املجلس الشعبي البلدي من خالل نشر املداوالت ،حيث نجد املشرع نص على هذا في املادة
 32الفقرة 01من املرسوم التنفيذي  (105-13يعلق مستخرج املداولة في املواقع املخصصة
لإللصاق ،و إلعالم الجمهور على مستوى البلدية و امللحقات اإلدارية و املندوبيات البلدية،
خالل  08أيام التي تلي دخول املداولة حيز التنفيذ ،إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عامة،
و يمكن للمجلس نشرها بصفة إضافية بوسيلة رقمية).
كذلك نجد نص املادة  02من املرسوم التنفيذي  21190-16تنص على أنه (:يتخذ
املجلس الشعبي البلدي كل التدابير الرامية إلى تسهيل إعالم املواطنين حول تسيير الشؤون
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املحلية ،و في هذا اإلطار يجب على املجلس الشعبي البلدي استعمال و تطوير كل الدعائم
الرقمية املالئمة قصد ضمان نشر و تبليغ القرارات البلدية).
أيضا نجد املشرع نص في املادة  32الفقرة  02من املرسوم التنفيذي  105-13على
(تبليغ مستخرج املداوالت للمعنيين إذا كان محتواها يتضمن أحكاما فردية ،و ال تنشر
املداوالت املتخذة خالل الجلسات املغلقة).
لكن املشرع من خالل املادة  03من املرسوم التنفيذي  190-16وضع استثناءات فيما يخص
نشر املداوالت و كذلك اإلطالع على القرارات البلدية ،بقوله( تستثنى من اإلطالع القرارات
البلدية و الوثائق املتعلقة بما يلي:
 الحاالت التأديبية.
 املسائل املرتبطة بالحفاظ على النظام العام.
 القرارات البلدية ذات الطابع الفردي.
 سير اإلجراءات القضائية.
أما فيما يخص مكان نشر و تعليق مداوالت املجلس الشعبي البلدي فقد أكد املشرع من
خالل نص املادة  33من املرسوم التنفيذي  105-13على أنه:
 يجب أن يكون مكان تعليق مستخرجات املداوالت محفوظا بواسطة واجهات
زجاجية و/أو شباك معدني.
 إبقاء تعليقها ملدة ال تقل عن شهر واحد ،أو حتى نفاذ أجل الطعن على األقل.
 يجب أن يكون مكان التعليق في متناول الجمهور و سهل اإلطالع.
املالحظ من خالل استقراء املواد السابقة الذكر هو أن املشرع كان صريحا وواضحا حين
منح األمين العام للبلدية صالحية نشر املداوالت املصادق عليها من طرف السلطة الوصية،
حيث جاءت العبارة واضحة و دالة على أن املداوالت هي فقط املشمولة بالنشر و ليس
القرارات االدارية التي يتخذها رئيس املجلس الشعبي البلدي في إطار مهامه باعتباره ممثال
للبلدية أو باعتباره ممثال للدولة.22
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ثالثا :ضمان تنفيذ القرارات املنبثقة والناتجة
عن مداوالت املجلس الشعبي البلدي
بعد املصادقة على مداوالت املجلس الشعبي البلدي سواء كان التصديق صريحا أو
ضمنيا ،فإن هذا ال يعني أنها تنفذ مباشرة حيث ال يمكن ذلك إال بعد إفراغ محتوى املداولة
في شكل قرارات إدارية مشمولة بالنفاذ ،إذ نجد املشرع نص في املادة  90من قانون البلدية
 10-11على أنه ( :يتخذ رئيس املجلس الشعبي البلدي في إطار صالحياته قرارات قصد تنفيذ
مداوالت املجلس الشعبي البلدي).
وهنا يسهر األمين العام للبلدية بصفته املكلف بتنفيذ القرارات ذات الصلة بتطبيق
املداوالت املتضمنة الهيكل التنظيمي و مخطط تسيير املستخدمين ،23و إن كان املرسوم
التنفيذي  320-16السابق الذكر قد نص على هذين القرارين فحسب فإن الحقيقة أن
الكثير من القرارات اإلدارية البلدية يسهر األمين العام للبلدية على تنفيذها ،و هي ذات الصلة
باملداوالت املتخذة من طرف رئيس املجلس الشعبي البلدي.24
و في هذه النقطة نثمن توجه املشرع الجزائري بمنح األمين العام للبلدية صالحية
تنفيذ بعض املداوالت ،و هذا ألن في الواقع العملي نجد كثير من املداوالت يصادق عليها و ال
تتخذ قراراتها و ال تنفذ و تبقى حبيسة األدراج ،و هذا راجع أساسا إلى تعسف رئيس املجلس
الشعبي البلدي أو تتعارض مع مصالحه.
أيضا يمكن القول أن املشرع منح األمين العام للبلدية صالحية تنفيذ املداوالت
املتضمنة الهيكل التنظيمي 25ألن تنفيذ هذا األخير يعتبر الحلقة األساسية لسياسة تنظيم
إدارة البلدية ،و يتم ذلك على الخصوص من خالل أخذ اإلجراءات التالية:26
 تنفيذ برنامج التوظيف كما هو مسطر في مخطط تسيير املوارد البشرية ،و وضع حد
لظاهرة شغور املناصب.


التعيين في كل الناصب العليا املفتوحة طبقا لإلجراءات املعمول بها.



منح التفويض باإلمضاء في كل الحاالت الالزمة و حسب اإلمكانيات املتوفرة.



توفير الوسائل املادية الضرورية للنشاط العادي على مستوى كل منصب و منها على
الخصوص:
 مكان العمل املالئم.
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 االثاث املكتبي و األجهزة املكتبية االزمة.
 النصوص القانونية و التنظيمية التي لها عالقة باختصاص منصب العمل.
 املطبوعات الخاصة باملصلحة و على الخصوص تلك املتعلقة بالحالة املدنية.
أما فيما يخص مخطط تسيير املستخدمين(املوارد البشرية ) 27فيعتبر من أهم
املتغيرات التي شهدتها سياسات املوارد البشرية في املؤسسات و اإلدارات العمومية الجزائرية،
حيث يهدف إلى وضع خطة لتسيير املوارد البشرية و كذلك يعتبر أسلوب هام و وسيلة فعالة،
يعتمد عليها في التسيير التقديري للموارد البشرية في املؤسسات واإلدارات العمومية ،28وهو
حديث النشأة كرسه املرسوم التنفيذي  126-95املتعلق بإعداد املخطط السنوي لتسيير
املوارد البشرية.29
رابعا :متابعة تنفيذ البرامج التنموية و املشاريع
التي أقرها املجلس الشعبي البلدي
تعتبر التنمية املحلية العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين جهود
السلطات العمومية ،للرفع من مستوى املجتمعات املحلية و الوحدات املحلية اقتصاديا
اجتماعيا و ثقافيا و حضاريا ،من منظور تحسين نوعية الحياة في منظومة شاملة و متكاملة،
لذا تعتبر مخططات التنمية املحلية الوسيلة املنهجية للترقية االقتصادية و االجتماعية
والثقافية للبلدية و الوسيلة األكثر تجسيدا لالمركزية.
وباستقراء مواد قانون البلدية خاصة املادة  107منه نجد أن املشرع أعطى صالحية
اعداد البرامج التنموية إلى املجلس الشعبي البلدي و هذا خالل عهدته و يصادق عليها و
ينفذها ،وهذا تماشيا مع الصالحيات املخولة له قانونا ،و في إطار املخطط الوطني للتهيئة و
التنمية املستدامة لإلقليم ،واملخططات التوجيهية القطاعية املنبثقة عنه ،كما يكون اختيار
العمليات التي تنجز بعنوان املخطط البلدي للتنمية من صالحيات املجلس الشعبي البلدي.30
غير أنه من خالل املرسوم التنفيذي  320-16السابق الذكر نجد املشرع كلف األمين
العام للبلدية وأضاف له مسؤولية أخرى تتمثل في متابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية ،و
مختلف املشاريع التي أقرها املجلس الشعبي البلدي ، 31حيث تتعدد البرامج و املشاريع
التنموية التي يقوم بتنفيذها األمين العام للبلدية ونذكر منها ما يلي:
 -1املخطط البلدي للتنمية :هو عبارة عن مخطط شامل للتنمية في البلدية ،جاء لتكريس
مبدا الالمركزية على مستوى الجماعات املحلية ،مهمته توفير الحاجيات الضرورية
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للمواطنين ،و دعم القاعدة اإلقتصادية حيث يشمل هذا املخطط التجهيزات القاعدية و
الفالحية و تجهيزات اإلنجاز.32
أدخل أسلوب املخطط البلدي للتنمية سنة  1973بموجب املرسوم 33176 -73
املؤرخ في  09أوت  ،1973و الذي اعتبره برنامج قصير املدة تقره السلطات املختصة في إطار
املخطط الوطني.
إذ يعتبر أيضا من أكثر البرامج التنموي استعماال ،و خاصة بعد صدور املرسوم -73
 176السابق الذكر و املتعلق بشروط تسيير و انجاز املخططات البلدية للتنمية ،إذ جاء
ليخلف نظام قديم كان سائدا يعرف بـ "برنامج التجهيز املحلي" ،إذ تتكفل الدولة بتمويل
بعض املشاريع املدرجة في املخططات البلدية بعد أن تكون قد وافقت عليها.34
كما تجدر اإلشارة أنه قد تم تعريف املخطط البلدي للتنمية في مشروع القرار الوزاري
املشترك املتعلق بمعايير منح اإلعتمادات امليزانية للمشاريع املقترحة في اطار املخططات
البلدية للتنمية و هذا من خالل املادة  02منه على أنه (السياسة االستراتيجية التنموية
املتبعة من قبل البلدية في إطار التهيئة االجتماعية و السياسية و البيئية إلقليمها).35
كذلك نص عليه املشرع في قانون البلدية  10-11من خالل املادة  107املذكورة
أعاله ،حيث يشتمل هذا املخطط على انواع نذكر منها.36
أ -مخططــات البلــديــة للتنميــة العــاديــة :تعــد هــذه املخططــات كــل س ـ ـ ـ ـنــة بــالطريقــة
العادية و أيضا وفق النظام املعمول به منذ إنشاء املخططات البلدية للتنمية.
ب -املخططات البلدية للتنمية التكميلية :الغرض منها الحصول على املوارد املالية
التكميلية ،من ميزانية الدولة و التي يخصص جزء منها لبرامج املخططات البلدية للتنمية.
ت -املخطط ــات البل ــدي ــة للتنمي ــة االسـ ـ ـ ــت ج ــالي ــة :تع ــد ه ــذه املخطط ــات في الح ــاالت
االستثنائية أو الخاصة و يكون لها شكل استعجالي ومثال ذلك ما حدث في فيضانات 10
نوفمبر  2001بباب الواد ،و زلزال  21ماي  2003ببومرداس.
ث -املخططات البلدية في إطار برنامج االنعاش االقتصادي :تخص هذه املخططات
برنامج دعم االنعاش االقتصادي الذي جاء به رئيس الجمهورية سنة(،)2004-2001
حيث يتمحور حول األنشطة املخصصة لدعم املؤسسات و األنشطة الزراعية املنتجة
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وغيرها ،و الى تعزيز املرافق العمومية في ميدان الري و النقل و املنشآت القاعدية و تحسين
ظروف املعيشة و التنمية املحلية و تنمية املوارد البشرية.37
يتم إعداد املخطط البلدي بالتنسيق و التشاور بين مختلف هيئات البلدية ،و عادة
ما يكون األمين العام للبلدية حاضرا في هذه االجتماعات التي يتم من خاللها تحديد قائمة
املشاريع املقترحة حسب األولويات التي تقتضيها املناطق و القرى التابعة للبلدية.38
 -2املخطط القطاعي للتنمية :هو مخطط ذو طابع وطني حيث تدخل ضمنه كل استثمارات
و مشاريع الوالية و املؤسسات العمومية التي تكون وصية عليها ،و يتم تسجيله باسم الوالي
و الذي يسهر على تنفيذه ،حيث يكون تحضيره بدراسة اقتراحات مشاريعه في املجلس الشعبي
الوالئي و الذي يصادق عليه بعد ذلك ،ثم تكون دراسة الجوانب التقنية من طرف الهيئة
التقنية بعد ارسال املخططات لها.39
إن متابعة تنفيذ املخطط البلدي للتنمية هي مراقبة التنفيذ و تحديد درجة النجاح أو الفشل
فيه ،و كذلك التنبؤ باحتماالت االنحراف عن الخطة املحددة ،و بالتالي العمل على تفاديها
قبل حدوثها ،فهي تشرف على تنفيذ املخطط و التحقق من جودة األداء و مدى تقدم
االنجازات من خالل كل مرحلة.40
الخاتمة:
من خالل ما سبق نالحظ أن االختصاصات التي منحها أو باألحرى كلف بها املشرع
الجزائري األمين العام للبلدية خاصة فيما تعلق منها بمتابعة تنفيذ مداوالت املجلس الشعبي
البلدي ،كانت من اختصاص و صالحيات رئيس املجلس الشعبي البلدي قبل صدور املرسوم
التنفيذي  ،320-16و هذا بنص صريح عبر مختلف القوانين و التنظيمات السابقة ،حيث
تم تحويلها لألمين العام للبلدية و هذا ما يعبر عن تفطن املشرع و ادراكه لعدم قدرت
املنتخبين على القيام بهذه املهام بسبب ضعف املستوى أو نقص الخبرة ،و هذا ما يؤثر
بالضرورة على التسيير الجيد للبلدية و أيضا يبرهن على أن القائم بهذه املهام في الواقع
الفعلي هو األمين العام للبلدية حتى قبل صدور املرسوم التنفيذي .320-16
حيث ارتكزت هذه الدراسة على مختلف املهام التي يقوم بها األمين العام للبلدية في
مجال تنفيذ و متابعة تنفيذ مداوالت املجلس الشعبي البلدي من خالل املرسوم التنفيذي
 320-16أعاله  ،حيث بينا بالتفصيل املهام و الدور الفعال له في التسيير الجيد ألعمال
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املجلس الشعبي البلدي و هذا يعكس العالقة الكبيرة التي تربط األمين العام للبلدية بمختلف
هيئاتها و خاصة املجلس الشعبي البلدي ،حيث خلصنا الى جملة من النتائج و التوصيات
نذكرها كما يلي:
ما يالحظ من خالل تحليل املواد في مختلف القوانين ،التداخل في الصالحيات و عدم
ضبط و بدقة الجهة املخولة بمهام تنفيذ املداوالت و نشرها و حتى ارسالها إلى السلطة
املختصة باملراقبة و املصادقة عليها ،إذ ال بد من تفادي هذا النوع من الصراعات و التداخل
بين الهيئات بتعديل القوانين و ضبطها،و تضمين قانون البلدية بمختلف املهام و الصالحيات
املذكورة في املرسوم التنفيذي  320-16حتى يكون هناك فصل واضح و تام للصالحيات ،و
هذا كله من أجل فاعليتها و كذلك اقرار املسؤوليات على األشخاص املخولين بهذه املهام
بدقة ووضوح.
كذلك يالحظ أن املشرع الجزائري من خالل املرسوم التنفيذي  320-16أنه توجه نحو
تقوية مركز و مكانة األمين العام للبلدية أمام كل من املجلس املنتخب و رئيس البلدية و هذا
من خالل مختلف املهام التي منحها له ،وهذا يعتبر حتمية و ليس اختيارا نتيجة للتخبط و
الصراعات الداخلية و رداءة التسيير ،وهذا يمكن أن يصب في صالح البلدية من خالل
التسيير الجيد ملصالحها و املساهمة في التنمية املحلية التي أصبحت حديث الساعة.
أيضا نجد أن رئيس املجلس الشعبي البلدي و رغم كافة الصراعات داخل البلدية ،إال
أنه يحتاج إلى رجل يتمتع بكفاءات ألداء مهامه في تحضير و تنفيذ املداوالت و تسيير مصالح
البلدية ،وهذه األخيرة تعد من أهم مهام األمين العام للبلدية و هذا نتيجة لدرايته و علمه
بمختلف ممتلكات البلدية و نفقاتها و إيراداتها ،إضافة إلى التكوين في املجال االداري.
إن منح املشرع الجزائري صالحية نشر املداوالت لألمين العام للبلدية كانت صائبة جدا
و هذا من خالل تجنب و تفادي عدم القيام باألعمال من طرف رئيس املجلس الشعبي البلدي
نتيجة لتأثير الصراعات و الخالفات بينه و بين أعضاء املجلس ،و هذا ما يسبب تعطيل
املصالح العامة و املصالح الشخصية للمواطنين ،كذلك حتى ال تبقى هذه األعمال و املداوالت
حبيسة األدراج.
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ان قيام األمين العام للبلدية بمتابعة تنفيذ البرامج التنموية للبلدية و املشاريع التي
أقرها املجلس الشعبي البلدي ،تتطلب توفير مختلف الوسائل املادية و البشرية و العلمية
من أجل القيام بهذه املهام ألنها في غالب األحيان تكون مشاريع دراسات علمية و تتطلب أهل
االختصاص في املجال ،و لهذا كان ال بد على املشرع أن يوص ي في مواد املرسوم التنفيذي-16
 320بوضع مختلف هذه األجهزة و املصالح تحت تصرف األمين العام للبلدية.
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