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العزيز  عبد  ال�سيد  اجلمهورية،  رئي�س  لفخامة  ال�سامية  الرعاية  حتت 
بوتفليقة، اأحيت وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية  و التهئية العمرانية 

الذكرى الـ 51 لتا�سي�س البلدية  من خالل تنظيم لقاء وطني حتت �سعار:

" البلدية: تاريخ مسرية"
ال�سادة   جمع  متكني  من  احلديثة  االت�سال  و�سائل  �سمحت  كما 
الوطن، بلديات  ملختلف  البلدية  ال�سعبية  املجال�س   روؤ�ساء 

التنظيم  مدراء  و  الوالئية  ال�سعبية  املجال�س  روؤ�ساء  ال�سادة  كذا   و 
لالت�سال  احلديثة  الو�سائل  �سمحت  قد  و  والية،   48 لـ  العامة  ال�سوؤون  و 
التهيئة  و  املحلية  اجلماعات  و  الداخلية  وزارة  م�ستوى  على  املطورة 
م�ستوى  على  املحلية  االطارات  و  املنتخبني  جميع  متكني  من  العمرانية  
لفعاليات  مبا�سرة  و  حية   متابعة  من  املنتدبة  الواليات  و  الواليات  جميع 

اللقاء عرب تقنية التحا�سر عن بعد.

الّلقاء الوطني المحيي للّذكرى الـ51 
لليوم الوطني للبلدية،

18 جانفي، 2018 عبد اللطيف رحال
 المركز الدّولي للمؤتمرات
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الّلقاء الوطني بمناسبة الّذكرى الـ51لتأسيس  البلدية

حبة  ال�صيد  اجلمهورية،  لرئا�صة  العام  االأمني  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  ممثل  ح�صور  الوطني  الّلقاء  هذا  �صّجل 
العقبي، ا�صافة اإىل وفد وزاري هام �صم كاّل من وزير العدل حافظ االأختام، وزير املالية ، وزيرة الرتبية الوطنية ، وزير 
الثقافة ، وزيرة الربيد و املوا�صالت ال�صلكية و الال�صلكية و التكنولوجيات و الرقمنة،  وزير النقل و اال�صغال العمومية،  
وزيرة الت�صامن الوطني  و االأ�صرة و ق�صايا املراأة، وزير االت�صال، وزير الفالحة و التنمية الريفية و ال�صيد البحري، 
وزير ال�صحة  و ال�صكان و ا�صالح امل�صت�صفيات، وزير املوارد املائية، وزير ال�صباب و الريا�صة، وزير العمل و الت�صغيل 
و ال�صمان االجتماعي،  وزير العالقات مع الربملان، و كذا وايل والية اجلزائر، كما �صهدت املنا�صبة ح�صور عدد هام من 

االطارات ال�صامية بالدولة،  و كذا املنتخبني الوطنني عن خمتلف الت�صكيالت ال�صيا�صية.
بداأت فعاليات هذا اليوم بتد�صني  الوفد الوزاري للمعر�ض اّلذي نّظمته الوزارة باملنا�صبة و الذي يروي تاريخ البلدية 
عرب قطع و وثائق تاريخية منذ اال�صتقالل و�صوال اإىل عهد الع�صرنة و الرقمنة، باالإ�صافة اإىل معر�ض لل�صور مل�صرية 

البلدية    و اآخر للطوابع الربيدية ذات ال�صلة مبجاالت اهتمام البلدية كخلية ا�صا�صية للدولة.
بعد اال�صتماع اإىل الر�صالة التي تف�صل فخامة رئي�ض اجلمهورية بتوجيهها  اإىل ال�صيدات وال�صادة  روؤ�صاء املجال�ض 
ال�صعبية البلدية و الوالئية، و اّلتي مثلت مبحتواها و معانيها خارطة طريق لل�صادة املنتخبني املحلييني، ذكر من خاللها 
بالدور املنوط بهم يف خدمة املواطن  و امل�صوؤولية الهامة امللقاة على عاتقهم لتحقيق تنمية حملية ت�صاركية و م�صتدامة ، 
كما جاءت ر�صالة فخامته حاملة الإعالن تاريخي برت�صيم يوم 18 جانفي كيوم وطني للبلدية، و كذا عن تنظيم جل�صات 
وطنية �صنوية للبلدية. و قد متيزت فعاليات اللقاء بعر�ض فيلم وثائقي يربز م�صار تطور البلدية ، اإجنازاتها و ت�صحيات 
الّن�صاء و الّرجال من منتخبني حملّيني  و م�صتخدمني، اّلذين مل يدخروا جهدا خدمة للمواطن عرب اخللّية القاعدّية للّدول 

ناذرين اأرواحهم يف �صبيل ا�صتمرارية الدولة.
كما مت اأي�صا، وتعبريا عن �صيم الوفاء، تكرمي بع�ض املنتخبني ال�صابقني من اأع�صاء املندوبيات التنفيذية وعائالت 

�صحايا الواجب الوطني الذين حملوا لواء ا�صتمرارية الدولة اأثناء �صنوات الّدمار.
من جهتهم اأبى روؤ�صاء املجال�ض ال�صعبية البلدية اإال اأن يكرموا فخامة رئي�ض اجلمهورية عرفانا منهم بدوره الكبري يف 
ا�صتتباب االأمن و اال�صتقرار و انعا�ض التنمية  الوطنية و املحلية، و كذا  الرقي بالبلدية  و دور املجال�ض املنتخبة ال�صيما 

من خالل جمموعة اال�صالحات التي بادر من خالل التعديل الد�صتوري االأخري.
نورالدين  ال�صيد  العمرانية،  التهيئة  و  املحلية  و اجلماعات  الداخلية  معايل وزير  األقى  التاريخي،  اليوم  هذا  خالل 
بدوي، كلمة اأكد فيها على التقدم الذي اأحرزه قطاع الّداخلّية يف جت�صيد فحوى التعديالت الد�صتورية التي انبثقت عن 
الروؤية املتب�صرة لفخامة رئي�ض اجلمهورية، موؤكد جاهزية و ا�صتعداد قطاعه الوزاري على مرافقة ال�صادة املنتخبني من 

خالل الدعم و التكوين املتوا�صل مبا ميكنهم من مواجهة التحديات الهامة التي تنتظرهم خالل العهدة املقبلة. 
 و قد �صهد هذا اليوم الوطني التوقيع  على  مرا�صيم اإ�صدار اأول طابع بريدي خمّلدا لليوم الوطني للبلدية،  بني 
وزارة الّداخلّية و وزارة الربيد و املوا�صالت، وكذا التوقيع على بروتوكول تفاهم بني وزارة الّداخلّية و وزارة الّثقافة 
ين�ض على ان�صاء  جلنة مكلفة بتطوير امل�صروع العلمي و الثقايف للمتحف الوطني للبلدية و الذي �صيعنى بتخليد منجزات 

البلديات منذ اال�صتقالل.
الت�صاركية  الدميقراطية  العام وحتدياته و كذا حول  اأكادمييتني، حول املرفق  اإلقاء مداخلتني  اليوم  كما �صهد هذا 
اإ�صافة اإىل �صهادات بع�ض روؤ�صاء البلديات من خمتلف الت�صكيالت ال�صيا�صية اّلذين عر�صوا خرباتهم امليدانية، مربزين 
اأهم التحديات املواجهة خالل عهدتاهم و موؤكدين عزمهم على امل�صي قدما للرقي بتنمية بلدياتهم و خدمة املواطنني الذين 

توجوهم بثقتهم خالل االنتخابات املحلية ليوم 23 نوفمرب 2017.

ــة
ــــ

ــــ
ــــ

ــــ
دمـ
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الّلقاء الوطني بمناسبة الّذكرى الـ51لتأسيس  البلدية

رسالة فخامة رئيس الجمهورية 
السيد عبد العزيز بوتفليقة الموجهة 

للمشاركين في اللقاء الوطني بمناسبة 
الذكرى 51 لتأسيس البلدية
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رسالة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الموجهة للمشاركين في اللقاء الوطني 

بمناسبة الذكرى 51 لتأسيس البلدية

الّلقاء الوطني بمناسبة الّذكرى الـ51لتأسيس  البلدية

   اأهنئكم،   بادئ ذي   بدء،   باإحرازكم ثقة منتِخبيكم،  
 و هي   ثقةٌ   لي�ض قدرها بالهني،   ثقة ترتتب عنها م�صوؤولّية 
التي   االإلتزامات  بتلك  الوفاء  تقت�صي   منكم  ج�صيمة 
تتكفلوا  باأن  الـمواطن  اأمــام  اأنف�صكم  على   قطعتموها 
تطلعاته،   جت�صيد  اأجـــل  مــن  بان�صغاالته،   وت�صعوا 
 لكنكم ل�صتم وحدكم يف   معرتك التنمّية،   بل تقف اإىل 
هيئات  توؤّدي   مهامها،   و  اأخــرى  موؤ�ص�صات  جانبكم 

حتقيقا  بوظيفتها  تــقــوم 
لـــــالأهـــــداف الـــــمــ�ــصــرتكــة 
خدمة  كلنا  التي   نرومها 
لوطننا الـمفدى ونهو�صا 

هِ .  بتقدمه وَ   ُرِقـــيِّ
اإلــيــكــم  اإنني   اأتوجه 
بر�صالتي   هذه الأن لقاءكم 
�صتى  دالالت  هذا   يحمل 
االإرادة  تــكــريــ�ــض  مــنــهــا 
تــعــزيــز  ال�صعبّيـــة،   و 
ال�صلطة الـمحلّية،   و اإبراز 
الوطنية  الـمنظومة  تطّور 

للـموؤ�ص�صات الـمنتخبة . 
يعود بي   لقاوؤُكم هذا 

اإىل اأكرثَ   من خم�صني �صنةً   خلت،   اإىل ال�صنوات االأوىل 
هو  االأول  هاج�صنا  كان  ا�صتقاللنا حيث  ال�صرتجاع 
وحياتنا  حميطنا  مــن  اال�ــصــتــعــمــار  ــــوُ   روا�صب  حَمْ

اليومّية،   و التخّل�ض مما تركه االحتالل البغي�ض من 
بناء دولة جزائرّية  ُندوٍب   يف   ذاكرتنا و وجداننا،   و 
ثــورة  مــبــادئ  اإىل  ت�صتند  ومبناها   ،   دولة  مبعناها 
�صهدائنا  دُ   اأحالم  �صِّ جُتَ الـمجيدة،   دولة  نوفمرب  اأول 
اأبــنــاء  و  جماهدين  مــن  الـمخل�صون  ــــرار .  واأبـــى  االأب
�صهداء ومواطنني اإال اأن   ينخرطوا يف   ور�صة بناء هذه 
بون اإىل العي�ض فيها يف   كنف  الدولة التي   كانوا   َي�صْ
العّزة والكرامة واالأخّوة . 

اأوىل  اأجــــــل،   كانت 
لو�صّية  الوفاء  اأولوياتنا 
التي   خّطوها  الــ�ــصــهــداء 
الزكّية،   لكي   بــدمــائــهــم 
 ُتَبلَّغ   الأبنائهم واأحفادهم،  
جـــاء  ــــن  ــــذي ال ــــم  ــــت  اأي   اأن
ـــــــــــــم لـــتـــتـــحـــمـــلـــوا  دورك
الـم�صوؤولية  من  ن�صيبكم 
ـــمـــواطـــن  الــــ  يف   خــــدمــــة 
اأدرك  اأنــــا  ـــة .  و  ـــدول ال و 
جليا اأنّ   مفهوم الت�صحية  
 ياأخذ مداه يف   كلّ   موقع،  
االآبـــــاء  �ــصــّحــى   فمثلـما 
قـــّدمـــوا  االأجـــــــــداد،   و  و 
اأغلى ما كانوا   ميلكون،   فاإنّ   اأجياال توالت يف   خدمة 
للت�صحية مرتبطا باالإخال�ض  اجلزائر كان مفهومها 

للوطن،   والوفاء له ولـمن اأخل�صوا يف   خدمته . 

ب�سم الله الرحمن الرحيم
وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف املر�سلني

و على اآله و�سحبه اإىل يوم الدين
 ب�سم احل�سرات ال�سيدات و ال�سادة اأع�ساء الـمجال�س الـمنتخبة،

اأيها احل�سور الكرمي،
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واجتماعية،   دميقراطية  َنْبِنيَ   دولة  اأن  همنا  كان 
 ونتطّلع لت�صييد دولة موؤ�ص�صات اآمنَ   اأبناوؤها بجزائرَ  
 قوّيٍة،   متحاّبٍة،   مت�صامنة،   يف   كنف ثوابتها و هوّيتها 

واأ�صالتها وعبقرّية �صعبها . 
اأَيُّ   بناء   يبداأ من قاعدته،   فاإنّ   اأ�صا�صه  و لـما كان 
الفرد   –    الـمواطن الذي   هو راأ�صمال اأّمته مبا   يقّدمه 
الّدولة  موؤ�ص�صات  م�صافة،   ثمّ   يرتقي   بنيان  قيمة  من 

ــى الــبــلــديــة  مـــرتـــكـــًزا عــل
�صتظل  و  الـــتـــي   كـــانـــت 
اخللية القاعدية ال�صامنة 
ال�ــــصــــتــــمــــراريــــة خـــدمـــة 
ال�صعِي   ال�ّصاكنة،   و 
احلاجات   الّدائمِ   لتلبية 
التي   ُنِقرُّ   باأنها يف   تزايد 
الـمجتمع   ي�صهد  اأن  مبا 
مـــتـــغـــرّياٍت   اقت�صاديةً  
ثقافيةً    واجتماعيةً   و 
 و�صلوكيًة،   و العمِل   على 
الــتــطــلــعــات اإىل  تــرجــمــة 
اإىل  واقع،   والطموحات 

حقيقة ملمو�صة . 
ح�سرات 

ال�سيدات و ال�سادة،
اأيها احل�سور 

الكرمي
اأحتــّدث  اأنــا  اإّنني،   و 
مراحل  اإليكم،   اأ�صتعيد 
التي   �صهدتها  التحّوالت 

انَ   ال�صنوات االأوىل لال�صتقالل وما تالها،   البلدّية،   اإِبَّ
التي   التعددّية  عهد  يف   الت�صريعات،   اإىل  تطّور   من 

 ات�صمت بدايتها بعنف دموي   غري م�صبوق،   طال ركائز 
الدولة،   و �صعى اإىل تقوي�ض موؤ�ص�صاتها بدًءا باغتيال 
ا�صطلعوا،   الذين  اأع�صائها  و  الـمندوبيات  روؤ�ــصــاء 
ب�صجاعة  حتملوا  ذات،   و  ونــكــران  ب�صالة  و   باإقدام 
م�صوؤولية اإدارة البلديات يف   ظل الفراغ   الـموؤ�ص�صاتي  
 الذي   �صهدته تلك الفرتة .  لقد   غنموا �صرف الدفاع عن 
�صاأن  يف   ذلك  الظروف،   �صاأنهم  يف   اأ�صعب  الــّدولــة 
ال�صاهرة  االأخــرى  الفئات 
ــمــواطــن و  عــلــى حــمــايــة الـــ

الوطن . 
واإنـــــــه لـــــمــن دواعــــــي  
اأن  الــغــبــطــة  و   ال�صعادة 
اليوم  لقائكم  اإلتئام  ن�صهد 
�صاراتكم  تتقلدون  واأنــتــم 
اأو�صمة  مبثابة  وهي   لكم 
�ـــصـــرف و �ــصــحــهــا اإيـــاكـــم 
اجلزائرّي   االأبي   ال�صعب 
االأمـــل  عليكم   الــــذي   علق 
اخلـــري،   ـــمَ   فيكم  ـــَو�ـــصَّ وَ   َت
وال  لــثــقــتــه  اأهـــــال   فكونوا 

هُ   فيكم .  تخيبوا َظنَّ
ــاأن  و   يــــزداد فــخــرنــا ب
جمال�صكم  �ــصــفــوف  نـــرى 
بحرائر  يف   ثلثها  مــعــززة 
اأخواتنا  منتخبات من بني 
اللواتي   اأ�صبحن   االأبيات 
 ُي�ْصِهْمنَ   بفعالية،   جنبا 
ــهــم  اإخــوان مـــع  جــنــب  اإىل 
ِفنيَ   البناء،   و   ُي�صْ و  التنمية  الرجال،   يف   معركة 
التفاين   و  والعطاء  البذل  الـمحلي   روح  العمل   على 
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ي   ـــاأَ�صِّ التَّ على  العمومية،   دائبات   يف   اخلدمة 
 باأ�صالِفِهنَّ   حرائر اجلزائر من اللواتي   كاَفْحَن،  
 بجانب اإخوانهن،   اإبان معركة التحرر و االنعتاق 

من نري اال�صتعمار البغي�ض . 
اإنها مكانة انتزعتها بكل جدارة وا�صتحقاق،  

اليوم  منا   و على كل 
تثبيتها  عــلــى  الــعــمــل 
بـــل وتــعــمــيــقــهــا وفــقــا 
التي   اجلديدة  للقيمة 
 كر�صها الد�صتور بعد 

مراجعته االأخرية . 
ح�سرات 

 ال�سيدات 
و ال�سادة،

عتبة  عــلــى  اإنـــكـــم 
االنتخابية  عهدتكم 
مبا حتمله من رهانات 
جــــــديــــــدة واأخــــــــــرى 
من  متجددة،   فمنكم 
الثقة  َحِظيَ   بتجديد 
يف   اأو  يف   �صخ�صه 
من  ـــه،   ومنكم   حـــزب
مواطني   بخدمة  اآمن 
اإليهم  فــتــقــّدم   بلديته 

معلنا رغبته يف   خدمتهم،   وهي   م�صوؤولية يجب 
عــلــى كــل واحــــدة و واحـــد منكم تــقــديــرهــا حق 
م�صتوى  اإىل  بها  االإرتــقــاء  على  العمل  و  قدرها 
لها،   اإنّ   اأهـــال  اأمانة،   فكونوا  حتدياتها .  اإّنها 
اأو  لكم  َكِلــــَمةً   َي�ْصَهدُ   بها  و  عليكم  عينا   للتاريخ 

عليكم . 

اإن انتخاب ُكلٍّ   منكم لـم   يكن بنف�ض ال�صال�صة 
والي�صر،   ذلك اأن اال�صت�صارة االنتخابية االأخرية 
ات�صمت بتناف�ض كبري اإذ اأنه من طبيعة الدميقراطية 
لعلّ   والربامج .  و  واالأفــكــار  االآراء  تتناف�ض  اأن 
تعتزّ   اأن  للجزائر  الذي   ميكن  الكبري   الـمك�صب 
 به هو التزامها بتنظيم اال�صتحقاقات االنتخابية 
ُمَراِعَيةً   مواعيدها 
ـــــا .  فقد  ـــــه واآجـــــال
تـــــوّجـــــه الــ�ــصــعــب 
اجلــــــزائــــــري   اإىل 
�صناديق االقرتاع 
ـــاءات  ـــت ـــف ـــت واال�ـــص
ــمــخــتــلــفــة اأكــــرث  الـــ
مّرة،   ع�صرين  من 
 مــــكــــّر�ــــصــــا بـــذلـــك 
يف   التعبري،   حّقه 
ــــداء راأيــــه،   يف    واإب
َتِلِف   الق�صايا   خُمْ
ــــة  ــــل الــــ�ــــصّ ذات 
بحا�صره  الوثيقة 

و م�صتقبله . 
اأيتها 

ال�سيدات اأيها 
ال�سادة،

قليلة من تر�صيم  اأّيام  ياأتي   لقاوؤكم هذا بعد 
عطلة  االأمازيغية،   يناير،   يـــوم  الــ�ــصــنــة  راأ�ــــض 
تعزيزَ   به  االأجر،   الرت�صيمِ   الذي   اأردنا  مدفوعة 
ِتَنا ووحدتنا الوطنيتني وان�صجامنا الثقايف    ُهِويَّ
 و االجتماعي،   و العزم على التكّفل،   على اأو�صع 
نطاق،   برتقية اللغة االأمازيغّية مع اإقامة الـمجمع 
اجلاري   التح�صري  االأمازيغية  اجلزائري   للغة 
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الإن�صائه وتن�صيبه .   ومن هذا الـمنطلق الد�صتوري،  
باأن متنح  الـمعنية  الهيئات والـموؤ�ص�صات   اأدعو كل 
االأمازيغية،   مبختلف األ�صنتها،   موقعها الطبيعي   يف  
والـمرافق  اليومي   بالبلديات  التوا�صل   ف�صاءات 

االأخرى،   واأن تنّظم دورات م�صتمّرة للتكوين . 
اأيتها ال�سيدات اأيها ال�سادة،

م على اأرواح من  دعوين،   بهذه الـمنا�صبة،   اأَتَرحَّ
واأع�صائها  تنفيذية  مندوبيات  روؤ�صاء  من  فقدناهم 
والـــواليـــات،   ـــدوائـــر  ال و  وم�صتخدمي   البلديات 
الوطن  اأجــل  مــن  بــاأرواحــهــم  الــذيــن �صحوا    اأولئك 
و بقاء الدولة قائمة �صامدة يف   وجه دعاة التطرف 
التي   كانت  للـمخاطر  اكـــرتاث  واالإرهـــــاب،   دومنا 
ال�صعب  م�صالح  وبعائالتهم،   يخدمون  يقُ   بهم  حَتِ

بالنهار و   ي�صهرون على اأمنه بالليل . 
الوطن  الغيورة على  الفئة  لـم   يتوّقف دور هذه 
�صعبة  مرحلة  اأعــبــاء  حدّ   مواجهة  عند  والـمواطن 
عالية،   يف   وطنّية  انخرطت،   بروح  �صاّقة،   بل  و 
الوطنية،   فكان  التاريخي   للـم�صاحلة   الـم�صعى 
هوؤالء الذين ت�صّدوا الأعداء الوطن و ال�صعب،   خالل 
الـمباركني  �صف  الدامية،   يف   مقدمة  الــ�ــصــنــوات 
ــوة  ــنــاطــقــني بــكــلـــــمــة الــ�ــصــفــح و الــتــ�ــصــامــح اأ�ــص وال
باأ�صالفهم من اأبناء الرعيل االأول للثورة التحريرية 
ع�صية اال�صتقالل،   ُمَكْفِكِفني الدموع وم�صمرين عن 
ال�صواعد و داعمني ل�صرح الـم�صاحلة الــــــوطــــــنية 
الـما�صي ويــــالت  اإىل  الـــعـــودة  ما   يجنب   بكــــــل 

   و �صروره . 
فكل ما مت اإجنازه من مرافقَ   طيلة الـمخططات 
اخُلما�صية ال�صابقة،   لـم   يكن ليتج�صد بدون البلديات 
من  جت�صيده  مت  الـمنتخبة .  واإنّ   ما  وجمال�صها 

دليل  اأح�صن  لهو  الالمركزية  الـميزانيات  خــالل 
والتكفل  الـمحلّية  يف   التنمّية  الـمنتخبني  دور  على 
الدولة  جهود  تظافر  الـمواطنني .  فبف�صل  مبطالب 
ا من تدارك العجز يف   نَّ كَّ مع جماعاتها االإقليمّية مَتَ
 العديد من الـميادين،   اإذ تو�صلنا،   يف   اأقلّ   من عقدين 
التنموية  الـموؤ�صرات  كل  حت�صني  الزمن،   اإىل   من 
الـم�صتدامة  للتنمية  االألفية  اأهـــداف  كــل  حتقيق  و 
 التي   حددتها االأمم الـمتحدة .  و كلّ   هذا ثمرة االأمن 
الـم�صلحة  خدمة  باأهمّية  ال�صعور  و  اال�صتقرار  و 

الوطنّية . 
الــعــنــف  مــتــاهــة  مـــن  قـــد خــرجــنــا  االآن،   و  اأمــــا 
الـمحلية،   القاعدية  التنموية  م�صاراتنا  وا�صتاأنفنا 
 ها نــحــن مــقــبــلــون عــلــى مــغــالــبــة حتـــديـــات جــديــدة 
هي   معركة  و  �صابقاتها،   اأال  عــن  اأهــمــيــة  تــقــل  ال 
تعميق  البلدية،   معركة  العمومية  الـمرافق  ع�صرنة 
الالمركزية،   ومعركة حترير الـمبادرات االقت�صادية 

و التنموية الـمحلية . 
الـمقبلة .  يف   الـمرحلة  هي   اأولوياتكم  تلكم 
حمليني،   كم�صئولني  بالتحرر،   اأوال  مطالبون   اإنكم 
تعاملكم  االتكال،   يف   اأ�صلوب  و  البريوقراطية   من 
لـم�صاحلكم،   ت�صيريكم  ويف   منهجية  حميطكم  مع 
العاملة من هاته  الـمجموعات   والتوجه نحو حترير 

االآفات التي   باتت عائقا كبريا اأمام تقدم بالدنا . 
كثرية،   �صواء  اإنّ   اأمامنا،   يف   العالـم،   مناذج 
يف   امتحانات  باإخفاقها  اأو  بنجاحها  االأمــر  اأتعّلق 
من  تتمكن  لـم  البلدان  والتطّور،   فبع�ض  التنمّية 
الو�صائل  و  الـموارد  قلة  ب�صبب  �صعوباتها  جتاوز 
الـمتاحة،   و بع�صها االآخر بفعل اخليارات اخلاطئة،  
بتحقيق  كفيلة  متنّوعة  مبــوارد  بالدنا  تزخر   بينما 
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ال�صريعة،   اأبرزها  التنمّية  نحو  الالزمة  الطفرة 
الهائلة   ،   التي   ي�صّكل  الـموؤهلة  الب�صرية  الــرثوة 
القّوة،   التي   االأ�صا�ض،   هذه  القوة  ال�صباب  فيها 
 تتطلب منا جميعا ح�صن توظيفها و منحها الثقة 
الإبراز قدراتها ومهارتها،   مع حترير للـمبادرات 
�صك،   فاإنّ   بال  والـم�صاريع،   و  لالأفكار  تفعيل  و 

 للبلديات دوًرا كبريا يف   هذا الـمجال . 
اإن بلدياتكم،   على اختالفها وخ�صو�صياتها،  
كلّ   على  ذاتية   يتعني  تنموية  مبــقــومــات   تزخر 

 جمـــــلـــــ�ـــــض مـــنـــتـــخـــب 
االجـــــــــتـــــــــهـــــــــاد مــــن 
كيفية  اإيــــجــــاد  اأجـــــل 
لن   يتاأتى  تثمريها،   و 
ذلك من دون تفتحكم 
عـــــلـــــى حمــــيــــطــــكــــم و 
الـم�صتمر  توا�صلكم 
الـمواطن،   ومع  مـــع 
الــفــاعــلــني والــ�ــصــركــاء 
ــــــني  ــــــادي ــــــ�ــــــص ــــــت االق
 واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــني،  

 و الـمجتمع الـمدين . 
هو  الـمواطن  اإن 
الغاية،   و  الـــــمــنــطــلــق 
 ويجب اأن   يكون دوما 

لب اهتمـــــاماتكــم .  اإنـــــه لي�ض جمــرد رقــم،   يف   �صُ
�صريك  هو  عمومية،   بل  ُمْرَتِفٍق   طالٍب   خلدمة   اأو 
ت�صتمدون  والـــواجـــبـــات،   منه  احلـــقـــوق  كــامــل 
�صرعيتكم،   و هو االأدرى مبا هو اأ�صلح لـمدينته 
القريب  بــاالأمــ�ــض  كـــان  حّيه،   كما  اأو  ــتــه  اأوقــري

االأدرى مبن �َصُيَولِّيهِ   �صوؤوَنه . 
ال�صليع  الــطــبــيــب  ذلــــك  هـــو  ــمــواطــن  ـــ ال اإن 
والِبــيئة،   العمومية  والنظافة  ال�صحة  بقطاع 

القانونية  بالـم�صائل  الـمحامي   العارف   وهو 
والق�صائية،   و هو اخلبري باحل�صابات و الـم�صائل 
اجلمعوي   الــنــا�ــصــط  اجلبائية،   وهو  و  الـمالية 
هواج�صه،   و  ــمــواطــن  الـــ حــاجــات  مــن   القريب 
اأفــراحــهــا  الــعــائــالت  مــع  الذي   يتقا�صم   واالإمــــام 
الـمعّلم احلري�ض على مدر�صته  واأتراحها،   وهو 
وتالميذه،   وهو العائلة التي   تدرك معنى احلفاظ 
هذا،   مواطنون   من  الـمحيط .  اإّنهم،   اأكرث  على 

 ي�صكلون قوة اقرتاح،   و منجماً   للحلول . 
ـــا  ـــنَّ ـــّم لـــقـــد �ـــصَ
الد�صتوَر،   اأثناء 
االأخريِة،   مراجعته 
 اأحكاما ن�صت على 
الدميقراطية  ترقية 
ـــــ�ـــــصـــــاركـــــيـــــة  ـــــت ال
ــمــ�ــصــتــوى  عـــلـــى الـــ
ــــــمــــــحــــــلــــــي،   و  الـــــــ
َلةً   ُمَكمِّ اأردنــــاهــــا 
ةٍ   من   غريَ   ُمْنَتِق�صَ
�ـــصـــالحـــيـــاتـــكـــم،  
اأعــمــالــهــا   تقودون 

باأنف�صكم . 
تلك هي   القيمة 
الـم�صافة من جملة 
القيم الدميقراطية النبيلة التي   ت�صّمنها الد�صتور 
الـمنتخبة  الهيئات  �صرعية  تعزيز  ق�صد  اجلديد 
وت�صكيلتها،   مكر�صني الرقابة الـم�صتقلة للعمليات 
بالنوع،   والت�صيري  الـمقاربة  االنتخابية،   ترقية 
ال�صفاف من خالل احلق يف   االطالع و احل�صول 
هي   الـم�صاءلة،   و  حق  و  االإداريـــة  الوثائق  على 
مكت�صبات  لرتقية  جاءت   كلها،   وغريها،   مبادئ 

التجربة الدميقراطية للبالد . 
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اأن   على  حري�صا  اآَخَر،   اإنني   كنت  �صعيد  وعلى 
 يت�صمن الد�صتور،   من بني ما   يت�صمن،   حقَّ   البلـــدية 
التي   الكافــــــية  الذاتية  الـموارد  على  يف   احل�صول 
تلك  �صيما  اأعبــــــائها،   ال  مواجهــــــــة  من  نهــــــــا   مُتكِّ
كر�صنا  جديدة،   كما  �صالحيات  حتويل  عن  الناجتة 
حق االأجيال القادمة يف   اال�صتفادة من ثروات البالد 
م�صعى  يف   اإطار  عليها  احلفاظ  �ــصــرورة  و  احلالية 

تنمويٍّ   م�صتدميٍ . 
اأيتها الـمنتخبات،   اأيها الـمنتخبون،

مواجهة  للبلدية  ال   ميكن  ــه  اأن مــن  اإين   على   يقني 
حتدياتها اجلديدة دون االعتماد على النف�ض وحترير 
ال   ما  هو  بنف�صها،   و  مــواردهــا  ت�صيري  و  مبادراتها 
 ميكن اأن   يتم دون تعميق الالمركزية .  لقد اأ�صدرت،  
 يف   هذا االإطار،   توجيهات للحكومة من اأجل ت�صمني 
اجلباية  و  االإقليمية  للجماعات  اجلديدين  القانونني 
الـمحلية،   روؤيةً   جديدةً   ت�صع الـمجال�ض الـمنتخبة اأمام 
م�صوؤولياتها كاملة،   مانحة اإّياها كل الو�صائل الالزمة 
يف   اإطار  �صالحياتها  مبــمــار�ــصــة  لــهــا  التي   ت�صمح 

قانوين   وا�صح و دقيق . 
التجّنــد،   جميعا  التحول   يقت�صي   منكم  هــذا  اإن 
كل  تعبئة  ال�صيقة،   و  والـم�صالح   وجتاوز اخلالفات 
ومادية،   مالية  اأو  كانت  الـمتاحة،   ب�صرية  الو�صائل 

 معتمدين على مقومات اأقاليمكم و مكنوناتها . 
لقد �صبق يل   اأن التزمت باأن اأَْبُلغَ   مب�صار التنمية 
الـمحلية اإىل مداه حتى ت�صتفيد منه كل جهات الوطن 
عازمٌ   كلّ   اأنــا  الوطني،   و  الــرتاب  من  بقعة  اآخــر  اإىل 
 العزم على ذلك،   و لن اأدخر اأي   جهد يف   هذا ال�صبيل . 
 و ما القرار الذي   و�صع حيز التنفيذ من اأجل اإعادة 
تفعيل �صندوقي   تنمية اله�صاب العليا و اجلنوب اإال 

جنوبنا  بقدرات  ذلك،   واإنّ   اإمياين   لكبري  على  دليل 
الكبري ومناطقنا ال�صهبية،   تلك هي   قوتنا الكامنة،   وال 
اأدلَّ   على ما اأقول من الطفرة الفالحية التي   ت�صهدها 
�صحراوؤنا اليوم،   والتي   قطعت ال�صك باليقني و فتحت 
الدائمة،   التي   تتجاوز  اال�صتثمارات  اأمــام  االأبـــواب 

الربحّية وحتقيق االكتفاء . 
يف   الرا�صخ،   �صرعنا  االإميـــان  هــذا  مــن  انطالقا 
الـمحلي   و   اإعادة تنظيم م�صالح الدولة على ال�صعيد 
احلركة  مع  باجلنوب متا�صيا  منتدبة  واليــات  اأن�صاأنا 
الــعــ�ــصــريــتــني  ـــا،   خــــالل  ـــالدن ب التي   عمت  الــتــنــمــويــة 
من  االإدارة  تقريب  ب�صرورة  منا  الـما�صيتني،   اإميانا 
الواليات  على  جهٍد   تنمويٍّ   اأكرب  وتركيز  الـمواطن 

الـمنتدبة الـم�صتحدثة . 
اأيتها ال�سيدات،   اأيها ال�سادة روؤ�ساء 

البلديات،

لتمكينكم  الـمركزي   ن�صعى  الـم�صتوى  على  اإننا 
بالعمل  لــكــم  الــ�ــصــمــاح  النجاح،   و  و�ــصــائــل  كــل  مــن 
بكل  االنتخابية  م�صاريعكم  جت�صيد  مــن  و  بفعالية 
حرية و م�صوؤولية،   وذلك يف   اإطار نظرة متكاملة،   اإذْ  
الروؤية  اأن   ينخرط اجلميع �صمن هذه   لـم   يبق �صوى 

االإ�صرتاتيجية وال�صروع يف   تنفيذها ميدانيا . 
خو�صها  عليكم  التي   يتعني  االأوىل  الـمعركة  اإن 
الـمحاباة  و  والـمح�صوبية  البريوقراطية  هي   مكافحة 
للقانون .  فاجلهود  الـمطابقة  والـممار�صات   غري 
 اجلــــاريــــة حــالــيــا لــتــبــ�ــصــيــط االإجــــــــــراءات االإداريـــــــة 
لالإعالم  التكنولوجيات اجلديدة  بف�صل   و ع�صرنتها 

و االت�صال،   يجُب   اأن ت�صكل مرتكزكم االأول . 
ويف   الـمجال  يف   هذا  كبريا  �صوطا  قطعتم  لقد 
الذي   حتقق  االإجنـــاز  بهذا  اأهنئكم  وجيزة،   و   فرتة 
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على اأيديكم الأنه   يكّر�ض الفعالية واجلدوى وال�صفافية،  
اأكرب  تقت�صي   جتندا  و  طويلة  تــزال  ال  الطريق  اأن   اإال 
التعقيدات  الـم�صتويات حتى نق�صي   على كل  على كل 
اقــتــ�ــصــادنــا  تــكــبــد  الـــتـــي   اأ�صبحت  الـــبـــريوقـــراطـــيـــة 
وم�صتثمرينا تكاليف باهظة،   و تعكر �صفو العالقة بني 

االإدارة والـمواطن . 
ةِ   اخَلَدماِت   اإن الع�صرنة هي   رافد اأ�صا�صي   ِلاَلَمْرَكِزيَّ
نُ   على  �َصُتَوطَّ ُظم اجلاري   تطويرها  النُّ  العمومية،   فكل 

الــبــلــديــة و هو  مــ�ــصــتــوى 
عــاتــقــكــم  مـــا   يلقي   على 
ــــيــــة حتــ�ــصــري  مــــ�ــــصــــوؤول
لهذا  الب�صرية  ــمــوارد  الـــ
ــتــحــول الــعــمــيــق الــــذي   ال
ــــْدَواهُ   َج ن�صت�صعر   بداأنا 
�صنة2012  من   ابتداء 
ـــــيـــــوم  ال  .  فـــــبـــــلـــــديـــــات 
االأم�ض،   بــلــديــات  لي�صت 
ب�صبابيكها    فالـمرتفق 
خدماٍت   �صريعةً   و   يجد 
ع�صريةً   تكفلها حوا�صيب 
معلوماتية  تــطــبــيــقــات  و 
كفاءاتنا  بف�صل  متطورة 
مهند�صني  مــن  الــوطــنــيــة 
يف   منت�صرين  تقنيني  و 

 البلديات و الواليات . 
الفر�صة  هــذه  اأغتنم 
الكبرية  بــاجلــهــود  ـــوه  الأن
َتِلُف   خُمْ بها  التي   يقوم 
الـم�صتوى  على   االأعوان 

الـمحلي،   و اأحثهم،   بهذه الـمنا�صبة،   على موا�صلة اجلهد 
و عدم التواين   يف   مبا�صرة كل عمل من �صاأنه التخفيف 

من معاناة الـمواطن وع�صرنة االإدارة االإقليمية . 
تو�صيع  الـمقبلة،   �صيكون  رهانهم،   يف   الفرتة  اإن 
العام  الـمرفق  خدمات  بحيث   ي�صمل  الع�صرنة  جمــال 

يف   الـم�صتدامة  التنمية  مــبــادئ  اجلــــواري   واعتماد 
الطاقات  على  الـمعتمدة  التقنيات   ت�صيريها،   مرجحني 
التي   البلدية  الـموارد  تثمري  والـمتجددة،   و  النظيفة 
اقــتــ�ــصــاديــا يف   اإطـــــار االقــتــ�ــصــاد  ا�ــصــتــغــاللــهــا   ميكن 
الدائري   ال�صديق للبيئة والـمحافظ عليها،   اإ�صافة اإىل 
َذِكيٍّ   لـمدننا،   اقت�صادا  لت�صيري  اعتماد تقنيات جديدة 

للوقت و للـمال،   وللـموارد الطبيعية . 
تلكم هي   التحديات التي   اأنتم مقبلون على مغالبتها،  
 وهي   كثرية ومتعددة،   لذلك 
والتعا�صد  التعاون  فعليكم 
ت�صامنية  مقاربة  يف   اإطار 
ـــيـــة،   حـــتـــى تــتــمــكــنــوا  حمـــل
ــ�ــصــعــوبــات  مــــن جتــــــاوز ال
الـم�صتوى  على  والــعــوائــق 
الـمحلي .  فبالت�صامن 
�ــصــتــتــمــكــنــون مــــن جتــــاوز 
ت�صريع  ال�صعاب و من  كل 
يف   مدنكم  التنمية  وتـــرية 
بالتايل   فاأنا  قراكم،   و  و 
اأفــق  تو�صيع  اإىل  اأدعــوكــم 
�صريعا  الروؤية،   واالنتقال 
مــــــن تـــنـــظـــيـــم �ـــصـــوؤونـــكـــم 
الـــداخـــلـــيـــة عــلــى مــ�ــصــتــوى 
نحو  والــتــحــول  جمال�صكم 

اأمهات االأمور . 
و لتمكينكم من تن�صيق 
جهودكم و التوا�صل دوريا 
ــــة يف   ــــدول ــح ال ــال مــــع مــ�ــص
ةِ   َب،   من االآن ف�صاعدا،   على �صــُنـَـّ  �صاأنها   ،   قررت اأن َنْداأَ
 عقد  « اجلل�صات الوطنية للبلدية »  كل �صنة يف   يوم18    
للبلدية،   وذلك  وطنيا  اليوم   يوما  هذا  مع جعل     يناير 
القاعدية  ال�صعب والدولة لدور هذه اخللية  عرفانا من 
للدولة يف   م�صار التنمية الوطنية وم�صار تعزيز دعائم 

دولة احلق والقانون . 
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اأيتها ال�سيدات اأيها ال�سادة،

اإنّ   هذا اليوم �صيكون اأي�صا منا�صبة لتجديد العهد مع �صهداء الواجب 
الوطني   وتقومي الـم�صار نحو ما هو اأ�صوب،   و متكني الـمواطن من النظر 
العاملة،   بلدية  النحل  خلية  كدور  دورهــا  خمالفة،   بلدية  بروؤية  البلدية  اإىل 
 تعمل يف   الليل بينما الـمواطنون نيام،   ل�صمان النظافة العمومية و االإنارة

لُ   الليل بالنهار يف   تقدمي عدد كبري من   و اإ�صالح الـمن�صاآت القاعدية،   و َت�صِ
اخلدمات االإدارية والتقنية دون كلل اأو ملل . 

اإين،   اإذ اأهنئكم بعيدكم الوطني   هذا،   اأُهيب بكم اأن تكونوا يف   م�صتوى 
واالقتدار  ال�صجاعة  التي   تواجهكم،   بنف�ض  التحديات  تغالبوا  رمزيته،   و 

اللتني حتلى بهما من �صبقوكم . 

و ختاما اأغتنم هذه الفر�صة لدعوة كل اأطياف الـمجتمع ِلالإِْلِتَفاف حـــول موؤ�ص�صــــات الــــدولة ودعمها والتجاوب معها،   ال�صيما 
منها البلدية،   حتى نتمكن �صويا من االنتقال نحو حتقيق اأهدافنا التنموية و ُنْنِزلَ   بالَدنا الـمنزلة الالئقة بها يف   ح�صرية االأمم،  

 كما اأدعو كل ال�صركاء ال�صيا�صيني اإىل و�صع اليد يف   اليد وخدمة الـمواطن و الوطن �صويا والنهو�ض ببالدنا . 
وفق الله م�سعاكم و �سدد خطاكم،
الـمجد واخللود ل�سهدائنا االأبرار،

وال�سالم عليكم ورحمة الله تعاىل وبركاته . 
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كلمة وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة 
العمرانية السيد  نور الدين بدوي بالمناسبة

ـــــــدم الـــ�ـــســـيـــد وزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة  ـــة الــــلــــقــــاء الــــوطــــنــــي ق ـــب ـــس ـــا�  مبـــن
اليوم  بــاأن  خاللها  من  ذكر  مداخلة  العمرانية  التهيئة  و  املحلية  اجلماعات  و 
تلتقي  تاريخ  اجلمهورية،   رئي�س  فخامة  طرف  من  املكر�س  للبلدية،  الوطني 
مع  والتطور  التنمية  وم�سارات  الدميقراطية  وجتليات  الدولة  مرتكزات  فيه 
العمومي وخدماته، مذكرا مبا جاء  املرفق  املحلي ومقت�سيات  العمل  حتديات 
به الد�ستور اجلديد بخ�سو�س التوجه نحو دميقراطية ت�ساركية متفتحة يكون 

فيها املواطن فاعال يف ت�سيري �سوؤونه .

الّلقاء الوطني بمناسبة الّذكرى الـ51لتأسيس  البلدية
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كما ذكر ال�صيد الوزير خالل كلمته بور�صات اال�صالح الهامة التي �صرع  فيها قطاع الداخلية و اجلماعات املحلية  
و التهيئة العمرانية، من ور�صات حتديد امل�صاريع طور الدرا�صة يعك�ض الرغبة ال�صيا�صية اجللية يف تعزيز موؤ�ص�صات 
الدولة على امل�صتوى املحلي، كما اأعلن عن  التح�صري الإطار قانوين جديد للمالية املحلية �صيمكن البلدية  من حتقيق 

التاأطري املايل الناجع مل�صاريعها التنموية.

وقد تضمنت كلمة السيد الوزير عددا من التوجيهات في مختلف المجاالت ذات 
الصلة بمهام و صالحيات البلدية، تأتي تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية:

كل  تجاوز  أجل  من  ومرافقته  املستثمر  مع  التجاوب  ضرورة   .1
العقبات، والتعامل معه بروح إيجابية

 » على البلدية اأن  تلعب دورها كم�صاهم يف اال�صتثمار العمومي، وكذا يف تي�صري كل م�صببات النجاح يف الت�صريع 
يف اال�صتثمارات االقت�صادية املنتجة اخلالقة للرثوة وملنا�صب ال�صغل على امل�صتوى املحلي«

» املجال�ض املنتخبة املحلية مدعوة للتجاوب مع امل�صتثمر ومرافقته من اأجل جتاوز كل العقبات«

التحضري من أجل تحول رقمي  سيقوّي عالقة املواطن باإلدارة   .2
الوسائط  كل  املواطنني عرب  مع  التواصل  قنوات  تكثيف  إىل  اضافة 

والوسائل املتاحة
للقدرات  ودافع  للمكنونات  مثمن  ور�صني،  جد  عمل  ملناخ  املواتية  الظروف  تهيئة  املحليني  الفاعلني  كل  على   «

واملبادرات«
» اإن تكييف اخلدمة العمومية مع متطلبات الع�صر والتكنولوجيا مل يعد خيارا من بني خيارات اأخرى، اإنه حتمية 

ال حميد عنها«

الّلقاء الوطني بمناسبة الّذكرى الـ51لتأسيس  البلدية
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»يجب اأن تكون الع�صرنة القلب الناب�ض لبلدياتكم، وال�صامن لكل خدماتها«
» علينا اأن ننتقل من مفهوم تقريب االإدارة من املواطن، نحو تقريب اخلدمة من املواطن«

»اإين اأحثكم على تكثيف التوا�صل مع املواطن يف كل املنا�صبات وفتح قلوبكم قبل مكاتبكم لالإن�صات الن�صغاالته«
» اإين اأ�صجعكم على التفتح على كل و�صائل االإعالم، فمن حق املواطن اأن يطلع على اجلهود التي تبذلونها يوميا «

تدريجيا  ومنحها  الداخلية  الواليات  وترقية  لتنمية  اإلقليم  تهيئة   .3
اإلطار األنسب الذي يسمح لها بتحقيق التنمية. 

» 100 مليار دينار وجهت لدعم الربامج التنموية البلدية ل�صنة 2018 لتقطع مع ال�صكوك وتوؤكد على التزام الدولة الرا�صخ 
بدعم تنمية بلدياتها مهما كانت الظروف«

» اإن النظرة املتب�صرة لفخامة رئي�ض اجلمهورية، ترمي لتنمية كل االأقاليم واإفادتها من كل الربامج الإعطائها نف�ض احلظوظ 
يف التنمية والتو�صع االقت�صادي ولعب دورها كامال يف معركة التنمية الوطنية والتنويع االقت�صادي«

التنموية اخلا�صة  العليا ، هو دليل على عزم الدولة على تدعيم كل الربامج  اإعادة بعث �صندوقي اجلنوب واله�صاب  اإن   «
بوالياتنا التي هي يف اأم�ض احلاجة له«

الّلقاء الوطني بمناسبة الّذكرى الـ51لتأسيس  البلدية
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» اإن التعامل مع ملف املوؤ�ص�صات الرتبوية االبتدائية لي�ض بالعمل االداري بقدر ما هو عمل اإن�صاين نخ�ض به فلذات 
اأكبادنا«

االستثمار يف العنصر البشري من خالل تكوينه وتأهيله من أجل   .4
ضمان تطوير مستديم له

» لقد �صطرت دائرتنا الوزارية برامج تكوينية حملية ومركزية جد واعدة �صت�صمل خالل �صنة 2018 ال�صيدات وال�صادة 
املنتخبني وكذلك الفريق االإداري للجماعات املحلية بهدف اإر�صاء ثقافة التحكم ورفع امل�صتوى والتكوين امل�صتمر واالنفتاح 

على كل ما هو جديد يف جمال ت�صيري اجلماعات املحلية«
»عليكم بتح�صري مواردكم الب�صرية وتعزيز �صفوفكم بكفاءات مقتدرة «

»اأذكركم باأنكم يف جمال روؤية املواطن يف كل منعرج، ففي والدته ي�صجل لديكم، وعند عقد قرانه، وعند 
وفاته يف  بعد  قلبه  اإىل  النا�ض  اأعز  اإ�صقاط  وعند  من ميثله،  اختيار  وعند  فيه،  واالإقامة  له  بيت  اأول  ت�صييد 
فيها  يجد  التي  احلياتية  االأحداث  كل  ل�صرد  املقام  يت�صع  وال  اأبنائه،  ت�صجيل  وعند  املدنية،  احلالة  �صجالت 

املواطن نف�صه اأمامكم«

الّلقاء الوطني بمناسبة الّذكرى الـ51لتأسيس  البلدية
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تكريـــــــــــــــــــم 
عائالت شهداء الواجب الوطني

 و منتخبين سابقين
فخامة  ممثل  كرم  البلدية،   لتأسيس   51 للذكرى  املخلد  الوطني  اللقاء  بمناسبة 
رئيس الجمهورية ، األمني العام لرئاسة الجمهورية، السيد حبة العقبي، بمعية وزير 
الداخلية و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية، السيد نور الدين بدوي، عدد من 
عائالت شهداء الواجب الوطني من رؤساء مجالس شعبية بلدية و رؤساء مندوبيات 
منتخبات  من  عينة  كذا  و  الدولة  استمراية  لواء  رافعني  بأنفسهم  ضحوا   تنفيذية 
و منتخبني سابقني ملا قدموه من جهود يف سبيل الرقي بالعمل املحلي. و تعترب هذه 
العمومية من خالل هذه  السلطات  تقدمها  اجالل  و  تقدير  و  عرفان  رسالة  املبادرة 
األساسية  الخلية  تسيري  على  تداولوا  الذين  املحليني  املنتخبني  جميع  إىل  العينة  
للدولة، و تذكريا لدورهم الهام و املحوري يف الرقي بها و تحقيق  التطور الذي شهدته 

عرب مسريتها الحافلة.
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 المنتخبون المحليون المشاركون في اللقاء يعبرون
 عن تطلعاتهم خالل العهدة القادمة

لقد شكل اللقاء الوطني فرصة للمنتخبني املحليني املشاركني من رؤساء مجالس شعبية 
بلدية ووالئية لاللتقاء و تبادل الخربات و تناول مختلف املواضيع املرتبطة بالتسيري املحلي 
 كما كانت فرصة سانحة للبعض منهم للتدخل خالل أشغال اللقاء و التعبري عن تطلعاتهم

 و طموحاتهم التي يصبون إىل تحقيقها خالل العهدة الجديدة القادمة التي اختريوا لها من 
طرف املواطنني الذين توجوهم بثقتهم خالل االنتخابانت املحلية لـ23 نوفمرب 2017

الّلقاء الوطني بمناسبة الّذكرى الـ51لتأسيس  البلدية

 السيدة  : بن قارة زهية:
  رئيس المجلس  الشعبي البلدي 

لبلدية شيقارة والية ميلة 

يل  ا�صمحوا  البلدية  تاأ�صي�ض  بذكرى  نحتفل  ونحن   ...  «
احلار  وال�صالم  اخلال�صة  التهاين  اأقدم  اأن  �صيادتكم  جميعا  
 »...« بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�صيد  اجلمهورية  رئي�ض  لفخامة 
كذلك كمراأة ال ميكن اأن اأفوت هذه الفر�صة �صاكرة اإياه فعال 
على وقوفه مع املراأة اجلزائرية جزاه الله عنا كل خري »...« ولن 
تكلل مهامنا وال جهودنا بالنجاح ال�صادة الروؤ�صاء اإال بتحقيق 
معايري مهمة اأذكر منها ثالثة : اأوال ثقافة امل�صاركة »...« ثانيا 
النا�ض  حجات  يف  احلثيث  وال�صعي  والكرا�صي  املكاتب  ترك 
»...« ثالثا التحاكم اإىل القوانني وتنفيذها »...« اإن البلدية هي 
ب�صتى  ال�صلم  الأنها �صانعة  الغايل  اأمان وطننا احلبيب  �صمام 

اأنواعه وجماالته ...«
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مختصرات  عن تدخالت السيدة و السادة  رؤساء املجالس الشعبية البلدية و الوالئية بمناسبة اللقاء

 السيد  خضار عثمان  
رئيس لمجلس الشعبي الوالئي لوالية سيدي بلعباس

االهتمام  على  العمومية  ال�صلطات  حلر�ض  تتويجا  ياأتي  التاريخي  االإجتماع  هذا   ...«   
اإال  اأتوجه بال�صكر والتقدير  اأن  البلدية »...« وال يفوتني يف هذا املقام  للدولة وهي  باخللية االأوىل 
جهود  من  الوزارة  تبذله  ما  على  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  ال�صيد  راأ�صهم  على  االإطارات 
وا�صحة يف جمال ترقية اأداء املرفق العام وع�صرنة اجلماعات املحلية »...« وجند اأن قانون البلدية 
التنموية  املبادرات  عرب   تتم  املحلية   ال�صوؤون  ت�صيري  يف  للمواطنني  احلقيقية  امل�صاركة  اأن  يوؤكد 
وتنفيذ امل�صاريع ومتابعتها ولكن غياب التعبئة يف النطاق املحلي جتعل هذه املبادرات مفتقدة اإىل 
حد ما »...« ويف هذا ال�صدد يتعني علينا كمنتخبني تعزيز قنوات التوا�صل والتقارب مع ال�صباب 
اإ�صراك  لتجديد  مالئمة  �صيغ  اإيجاد  اليوم  علينا  يتعني   »...« املختلفة  العمرية  الفئات  من  وغريهم 
املواطنني يف ت�صيري ال�صوؤون املحلية »...« ال ميكن ت�صور اإنخراط املواطن يف العمل وال�صاأن العام 
اإال عن طريق ما يلي : جتديد املواطنة ، تكري�ض االإعالم اجلواري ، تعزيز توا�صل البلديات فيما 
بينها ، تقوية احلركة اجلمعوية ، تنظيم الفاعلني �صمن �صبكات جتميع املهارات والكفاءات ، اإعادة 
بعث املجال�ض  اال�صت�صارية على م�صتوى املجال�ض املحلية »...« اأدعوا من هذا املنرب الوزارة الو�صية 

لتكثيف الدورات التكوينية املحلية اجلهوية والوطنية م�صتقبال ملرافقة املنتخب املحلي ...« 

السيد مرزوقي حسين 
 رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بجاية

هي منا�صبة من اأجل التكلم عن موؤ�ص�صة مهمة مل حتظى باهتمام 
كبري  وهي البلدية ، �صاأبداأ بالقول مرة اأخرى اأن قوة الدولة ال تكمن 
التي  الت�صيري   منهجية  ويف  رجالها  يف  واإمنا  املالية  مواردها  يف 
تعتمد عليها من اأجل ا�صتغالل مواردها »...« ماهي مكانة البلدية يف 
دولتنا ؟ البلدية بني نارين من جهة طلبات ال�صعب املتزايدة ومن جهة 
البلدية من ناحية مواردها  وكذا من  اأخرى املركزية التي ت�صعف 
الناحية الت�صريعية لها  »...« كما يتعني على الدولة اأن جتعل اإدارتها 
تو�صيع    »...« مهامه  اأداء  من  متكينه  اأجل  من  املنتخب  خدمة  يف 
اال�صتثمار  ت�صجيع  اأجل  من  العقار  جمال  يف  املنتخب  �صالحيات 
الوحدة  بو�صفها  البلدية  دور  ا�صرتجاع  اأجل  من   »...« املحلي 
االأ�صا�صية للتنمية املحلية تخدم   املواطن وتعطي لالمركزية معناها 

امللمو�ض ...«     

الّلقاء الوطني بمناسبة الّذكرى الـ51لتأسيس  البلدية
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الّلقاء الوطني بمناسبة الّذكرى الـ51لتأسيس  البلدية  

السيد: محمد سعيدي رئيس المجلس 
الشعبي البلدي لبلدية شتوان بوالية تلمسان 
معايل  لل�صيد  والعرفان  والتقدير  بالتحية  اأتوجه   «   
الذي  العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير 
بالذكرى  �صويا  االحتفال  ق�صد  الكرمية  دعوته  لنا  وجه 
تثمني  اإىل  »...« و�صوال  البلدية  لتاأ�صي�ض  الواحد واخلم�صني 
خللق  للتوجه  وم�صاعدتها  حثها  خالل  من  البلدية  ممتلكات 
به  جاءت  جديد  توجه  يف  احرتافية  بكل  واال�صتثمار  الرثوة 
اأفكار وزارة الداخلية »...« كل هذه الور�صات اأ�صبحت اليوم 
واقع ملمو�ض وحقيقة ناطقة بذاتها واأنا ب�صفتي كرئي�ض بلدية 
للعهدة الثالثة اأقر واأ�صهد اأنني عا�صرت وعاي�صت هذا التطور 

الذي ال ينكر ف�صله اإال جاحد  » 

مختصرات  عن تدخالت السيدة و السادة  رؤساء املجالس الشعبية البلدية و الوالئية بمناسبة اللقاء

السيد: عجلي محمد بن بركة رئيس المجلس 
الشعبي البلدي لبلدية  إدلس بوالية تمنراست

»... وها نحن يف ختام لقاءنا نرفع اإىل �صامي مقامكم اأخل�ض عبارات     
اأطيافنا  مبختلف  الوطن  جهات  كل  من  قدمنا  الذين  نحن   ، والعرفان  التقدير 
وتوجهاتنا يجمعنا هدف واحد وهو خدمة الوطن والعمل على ترجمة برناجمكم 
اال�صتقرار  اإىل  اأمن  وال  الفو�صى  حالة  من  اجلزائر  خالله  من  اأخرجتم  الذي 
اإن ما تولونه من رعاية ودعم للبلدية اإمنا  »...«  فخامة ال�صيد رئي�ض اجلمهورية 
هو تكري�ض حقيقي لبناء الدولة القوية املوؤ�ص�صة على االإرادة ال�صعبية وهو تاأكيد 
على اأن دولة احلق والقانون ال ميكن لها اأن تكون متينة االأركان وثابتة الركائز 
واإننا   »...« القائمة  الت�صريعات  ومن  الد�صتور  من  قوتها  ت�صتلم  بلدية  بجهود  اإال 
يتحفظ  اأو  يرتدد  اأن  دون  واملواطن  للوطن  خدمة  لدينا  ما  كل  لتقدمي  جلاهزون 
»...« اإننا نثمن م�صاعيكم املحمودة لدعم البلدية وتنميتها املحلية ولتعميق التجربة 

الدميوقراطية التي ت�صكل فيها البلدية اإحدى ركائز ال�صرح الوطني ... «  
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انطباعــــــات المشاركيــــــــن  بالمناسبــــــــــة
ما هو انطباعك بمناسبة اللقاء الذي تشاركون فيه؟

mرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين صالح - والية تمنراست
» نحن فخورين اأننا جئنا اإىل هذا امللتقى ونحن كلنا اعتزاز بهذه املنا�صبة ال�صعيدة الغالية على قلب كل جزائري وخا�صة 
رئي�ض البلدية ، ونحن جئنا من ال�صحراء من اأجل التمثيل يف هذه الذكرى التي �صتبقى غالية على قلب كل جزائري وعلى 

كل باقي الوطن اإن�صاء الله «

mرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية صالح بوشعور- والية سكيكدة
املحلية  املجال�ض  روؤ�صاء  خا�صة  امل�صوؤولني  جميع  وعلى  اجلزائري  ال�صعب  جميع  على  تعود  نتمنى  مليحة  الذكرى   «

واملنتخبون الذين نتمنى لهم التوفيق يف مهامهم واأن ميثلوا املنتخبني اأح�صن متثيل« . 
-»اأوال بالن�صبة لهذه الذكرى ن�صتطيع اأن نقول اأنها ذكرى هامة وهامة جدا خ�صو�صا ... والبد على الدولة اجلزائرية 
االأوىل  اللبنة  هي  تعلمون  كما  والبلدية   ، البلدية  وباخل�صو�ض  اجلزائرية  االإدارة  ت�صيري  يف  خ�صو�صا  زمامها  تاأخذ  اأن 
اليوم وهم روؤ�صاء كل  املتواجدين  بلديات  اليوم لروؤ�صاء  التي نراها  اللقاءات  لتاأ�صي�ض املجتمع اجلزائري، وبالن�صبة لهذه 
الوطن اجلزائري ، و الله اإنها مبادرة م�صجعة خ�صو�صا اأنها خلقت تعارف بني روؤ�صاء البلديات من ال�صحراء من ال�صمال من 
ال�صرق من اجلنوب وهذه �صنة حميدة نطلب من ال�صلطات الداخلية وعلى راأ�صهم دولة وزير الداخلية اأن تكون هذه اللقاءات 
دورية الأنها متد اأوال خربات بالن�صبة لروؤ�صاء البلديات الذين لهم عدة مع الذين التحقوا موؤخرا بالعهدة االأوىل تكون هناك 
تبادل خربات وتبادل معارف ، وبطبيعة اخلال هذه اللقاءات نتمنى اأن هذه اللقاءات اأن ال تقت�صر على التاأ�صي�ض اأو على 
هذه الذكرى واإمنا تكون لقاءات دورية خ�صو�صا الدورات التكونية التي كنا نقوم بها يف العهدات ال�صابقة اأين تعرفنا على 
بع�ض روؤ�صاء البلديات و اخذنا منهم خربات  التي كانت متبادلة بني الواليات و هذا �صيء ايجابي يب�صر باخلري خ�صو�صا 

يف �صالح املواطن و التنمية املحلية«

mرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سطاوالي - والية الجزائر
»احيي قبل كل �صيء �صكان بلدية �صطاوايل و كل القطر اجلزائري. بالن�صبة لالن�صغال املهم و االهم بعد تعديل القانون 
البلدي هي اين اطلب من ال�صيد وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية الذي هو م�صكور على هذا اللقاء املربمج 
حتى ت�صنى لكل روؤ�صاء البلديات بتبادل االراء  و اخلربات و التعارف ، هو ان يحمي روؤ�صاء البلديات و ان ينظر اىل كيفية 
و�صع ن�صو�ض قانونية حتى تكون لديهم احل�صانة الالزمة كي ميكنهم ممار�صة مهامهم باريحية. ليعلم اجلميع روؤ�صاء البلديات 
متخوفني و يعملون دون راحة البال النه �صبق و ان وقعت لنا م�صاكل بعد نهاية العهدة او يف م�صارها اين تعر�صنا مل�صاكل 
كبرية. كذلك مبجرد ر�صالة جمهولة يجد نف�صه يف رواق العدالة و هو ما يعرقله كمنتخب و كرئي�ض بلدية. اطلب من ال�صيد وزير 
الداخلية تو�صيع �صالحياتنا و االهم ان تكون لدينا ح�صانة و بالتايل بامكاننا العمل و تكون لدينا ال�صجاعة لتقدمي اكرث فاكرث. 
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رئيس  فخامة  تكريم  اللقاء  أشغال  عرفت 
الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة نظري جهوده 
تحقيق و  االستقرار،  و  األمن  استتباب  مجال   يف 
 و تعميم التنمية املحلية عرب مختلف ربوع الوطن،  
املستمرة  رعايته  على  الشكر  آيات  له   موجهني 
و دعمه للبلدية تكريسا لناء دولة قوية قائمة على 
ليوم  بتكريسه  ينعكس  الذي  و  الشعبية،  االرادة 
السامية  رعاته  و  للبلدية،  وطنيا  يوما  جانفي   18
للقاء الوطني الذي اعتربوه التفاتة طيبة ازاء البلدية  

يعتز بها كل منتخب و عون.

الشعبية  املجالس  أعضاء  السادة  وجه  كما 
رئيس  لفخامة  عرفان  و  شكر  رسالة  البلدية 
الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة أكدوا من 
خاللها على عزمهم االستمرار يف تنفيذ برنامجه 
الهادف و الفعال  و على جاهزيتهم لتقديم كل ما 

لديهم خدمة للوطن و املواطن.  

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية يكرمون
 فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة 
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صاحب الفخامة السيد رئيس الجمهورية املوقر ، لقد منحتم لقائنا هذا 
ورقة  بمثابة  إلينا  بها  توجهتم  التي  وكانت رسالتكم  وعنايتكم  رعايتكم 
رقي  إىل  وإسهاما  لوطن  خدمة  مهامنا  أداء  من  بها  سرتشد  التي  طريق 
الوطن ، وها نحن يف ختام لقائنا نرفع إىل سامي مقامكم أخلص عبارات 

التقدير والعرفان .

وتوجهاتنا  أطيافنا  بمختلف  الوطن  جهات  كل  من  قدمنا  الذين  نحن 
ترجمة  على  والعمل  الوطن  خدمة  وهو  واحد  هدف  يجمعنا  وميوالتنا  
برنامجكم الذي أخرجتم من خالله الجزائر يف حالة الفوضى وال أمن  إىل 
االستقرار  والطمأنانية وحركتم عجلة التنمية والتطوير بعد فرتة من الركود 
واالنهيار ، وبنيتم جسر الثقة مع املواطن بعد سنوات من  اليأس واإلحباط.

نعم فخامة الرئيس ال ينكر هذا إال جاحد فقد استعادة الجزائر بفضلكم  
وحيويتها  عافيتها  استعادت   ، الصادق  املؤمن  الدولة  ورجل  املجاهد  أنتم 
، نقول هذا عرفانا بما قمتم وقومون به ألجل  ودورها بني محافل األمم 
الجزائر ، وتجنيب األجيال متاعب أخرى ، إن لقائنا هذا لهو بحق التفاتة 
من  لنا  ووقفة سمحتم   ، وأعوانها  بمنتخبيها  البلدية  إزاء  بها  نعتز  طيبة 
منظومة  فتأتم ترسخونها يف  ما  التي  النبيلة  القيم  مع  بالتواصل  خاللها 
تسيري الشأن العام ، وآخرها تلك التي ضمنتموها يف املراجعة الدستورية 
األخرية والتي سنعمل جاهدين من أجل تجسيدها على أرض الواقع بكل 

أمانة . 

فخامة السيد رئيس الجمهورية ، إن ما تولونه من رعاية ودعم للبلدية 
إنما هو تكريس حقيقي لبناء الدولة القوية املؤسسة على اإلرادة الشعبية 
وهو تأكيد على أن دولة الحق والقانون ال يمكن لها أن تكون متينة األركان 
وثابتة الركائز إال بجهود بلدية تستلم قوتها من روح الدستور والتشريعات 
القائمة ومن اإلنصات املستمر للمواطن  ، واإليمان الراسخ أن روح نوفمرب  
تجري يف وجدان أبناء نوفمرب  ، إن تكريس هذا اليوم 18 من جانفي يوما 
أنه  واعتزاز مدركني  بفخر  اليوم  للبلدية وهو وسام يوشح صدورنا  وطنيا 

مسؤولية أخرى لنا أمام الوطن واملواطن والتاريخ . 
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الرسالة  هذه  خالل  من  إن  الجمهورية  رئيس  السيد  فخامة 
 ، باقون  العهد  على  أننا  لكم  ونؤكد  والعرفان  التحية  لكم  نجدد 
مستمرون يف تنفيذ برنامجكم الهادف والفعال ، وإننا ال جاهزون 
أو  يرتدد  أن  دون  واملواطن  للوطن  خدمة  لدينا  ما  كل  لتقديم 
الذين  أوالئك  سبقونا  الذين  من  طريقنا  مستلهمينا   . يتحفظ 
رفعوا لواء استمرارية الدولة يف أكثر الظروف حساسية ، مستنرين 
بتوجيهاتكم السديدة ونظرتكم الثاقبة التي جنبت الجزائر كثريا 
لدعم  املحمودة  مساعيكم  نثمن  إننا   ، واألزمات  املصاعب  من 
التي  الديمقراطية  التجربة  ولتعميق  املحلية  وتنميتها  البلدية 
تشكل فيها البلدية إحدى ركائز الصرح الوطني الذي لم تدخروا 
أي جهد من أجل تعزيزه وتحسني مناعته ، إننا إذ نتوجه إليكم 
فخامة الرئيس بمشاعر اإلكبار الصادقة لنؤكد لكم دعمنا الكامل 
ملساعيكم وبرنامجكم وكل ما تقدمونه لبلدنا العزيز والتزامنا هذا 
الواجب فحسب بل قناعة راسخة باختالف  أداء  ليس من باب 
أطيافنا ، وعرفانا بمجهودات الرجل السياسي ذي الخربة الواسعة 
والحكمة السديدة وبصفتكم القاضي األول يف البالد والقائد األعلى 
لقواتها املسلحة ، وألننا نرى يف شخصكم األب الراعي الذي تشرب 
منه الوطنية والتضحية واإلخالص من رحم هذه األمة الخالدة يف 
رعاني الشباب وعمال على تلقينها إيانا ألجل جزائر العزة والكرامة 

والتضامن واإلخاء . 

نعاهدكم فخامة رئيس الجمهورية على أننا لن ندخر أي جهد من أجل 

تجسيد توجيهاتكم واإلقتداء بمناقبكم والعمل بوفاء للنهوض ببلدياتنا ، 

والعمل على خدمة املواطن وأن نتعاون جميعا منتخبني ومواطنني ومصالح 

إدارية للصالح العام .

ختاما تفضلوا فخامة الرئيس بقبول أسمى آيات الشكر واالمتنان  ولكم 

منا الوفاء ، حفظكم اهلل وسدد خطاكم خدمة لوطننا العزيز  املجد والخلود 

لشهدائنا األبرار والسالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته . 
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وشاح رئيس المجلس الشعبي البلدي:

رمز لثقة  المواطن و خدمة األلوان الوطنية
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كيفيـــة ارتــــداء الوشــــاح باأللــوان الوطنيــــــة
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m يوضع الوشاح

m على الكتف اليسرى

m ويكون الشريط األخضر

m قرب الرقبة مرورا

m تحت الذراع اليمنى

m ويعقد على مستوى

m الورك من الجهة اليمنى

المناسبات التي يتمّ فيها حمل الوشاح باأللوان الوطنية

املرجع :
القرار  امِلوؤرخ يف 7 فرباير 2016 املحدد للميزات التقنية للو�صاح باالألوان الوطنية ومنا�صبات ارتدائه

من طرف رئي�ض املجل�ض ال�صعبي البلدي. )اجلريدة  الر�صمية العدد 20 املوؤرخ يف 30 مار�ض .

االحتفاالت  خالل  البلدي  الشعبي  املجلس  رئيس  طرف  الوشاح  ارتداء  يتمّ 
العمومية والرّسمية

وكّلما تتطلب ممارسة وظائفه حمل هذا الرّمز املميز لسلطته:
l زيارات رئيس الجمهورية والرؤساء والشخصيات األجنبية من نفس املستوى؛
l زيارات الوزير األوّل ووزراء الدّولة والوزراء والشخصيات األجنبية من نفس 

املستوى؛
l  االحتفاالت الرّسمية الوطنية املخّلدة لحرب التحرير الوطني؛

ا بهذه  l  الّلقاءات الوطنية التي يكون فيها رئيس املجلس الشّعبي البلدي مدعوًّ
الصفة؛

lمراسم  إمضاء اتفاقيات التوأمــــة؛
l مـراسم تـسـلـيـم الـمـهـام إىل رئـيس املجلس الـشـعـبي البلدي الجديد؛

l مراسم إبرام عقود الزّواج. 
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بريد  مؤسسة  أصدرته  الذي  الربيدي   الطابع  هذا  يأتي  و 
رأسها  وعلى  الجزائرية  الدولة  توليها  التي  القيمة  ليعزز  الجزائر 
الذي طاملا  العزيز بوتفليقة  السيد عبد  الجمهورية  فخامة رئيس 
الدولة،  و ليربز مرة  القصوى ملؤسسات  و  البالغة  أعطى األهمية 
لتحقيقها  دائما  الربيد  طابع  يسعى  التي  النبيلة  الرسالة  أخرى 
موظفا بذلك املكانة التي أعطاها له السيد رئيس الجمهورية يف 
تصدير موسوعة الطابع الربيدي الصادرة يف 2006 كسفري متميز 

فوق العادة.

وذكرت النشرية الخاصة باالصدار املرافقة للطابع بالذكرى ال51 
لتأسيس البلدية التي أصدر الطابع تخليدا لها باعتبارها مصادفة 
لتاريخ  18 يناير، باعتباره التاريخ املوافق لصدور اول  إطار قانوني 

التي  األهــمــيــة  إطـــار  يف 
توليها الدولة من أجل تعميم 
األساسي  بالدور  التعريف 
الذي تلعبه البلدية يف سبيل 
ترسيخ أسس الديمقراطية، 
ــيــة  الــداخــل وزارة   قـــامـــت 
و الجماعات املحلية و التهيئة 
مع  بالتنسيق  العمرانية 
وزارة الربيد و التكنولوجيات 
طابع  ــإصــدار   ب الرقمنة  و 
الذكرى  بمناسبة  بريدي 

51 إلنشاء البلدية.  

 إصدار أول طابع بريدي مخلد للبلدية
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خاص بالبلدية الجزائرية ما بعد االستقالل ،  
و كذا الرسالة النبيلة التي تريدها السلطات 
عرفان  وقفة  لتقف  املبادرة  بهذه  العمومية 
للتضحيات التي قامت بها مصالح الجماعات 
موظفي  ملثابرة  تقديرا  و  الجزائرية  املحلية 
اإلدارة الجزائرية نساء و رجاال، املرتجمة من 
الحفاظ  الذي أحرزوه من أجل  التقدم  خالل 
الجماعة  هذه  وجعل  البالد  استقرار  على 

املحلية بمثابة محرك لتنمية وطننا الغالي.

يف  ابدع  الذي  االصدار  هذا  يتضمن   
الدين  قمر  التشكيلي  الفنان  تصميمه 
 2200 بـ  مرفق  نسخة  ألف   200 كريم, 

ظرف مصور لليوم االول لإلصدار و بنشرية 
جمع  هواة  و  عامة  املواطن  فيها  يجد  خاصة 
املعلومات  من حيث  الطوابع خاصة ضالتهم 
عملية  وتنطلق  عليها،  تحتوي  التي  القيمة 
البيع املسبق يومي 18 و 19 جانفي 2018 
للربيد عرب48  الرئيسية  القباضات  يف جميع 
املواليني يف  اليومني  والية على أن تعمم يف 

جميع مكاتب الربيد.

باللغة  الطابع  اصدار  عملية  جاءت   قد  و 
رئيس  فخامة  لتعليمات  تنفيذا  األمازيغية 
بتعميم  تقتضي  التي  املوجهة  الجمهورية 

استعمال اللغة األمازيغية.
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»البلدية هي الخلية األساسية للدولة«، بهذه 
الداخلية  وزير  وصف  باملعاني  املفعمة   العبارة 
و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية ، السيد 
يف  القاعدية  املحلية  الجماعة  بدوي،  الدين  نور 
الفعال  و  املهم  بالدور  باملناسبة  الجزائر، مشيدا 
الذي لعبته و مازالت  تلعبه هذه األخرية يف تنمية  
السياق  هذا  يف  التاريخ.  عرب  الجزائرية    األمة 
و يف سبيل الحفاظ على اإلرث التاريخي و بناء 
عرب  تطورها  و  الجزائرية  اإلدارة  مكاسب  على 
الداخلية  وزارتي  اتفاقية بني  إبرام  السنني، تم 
و الجماعات املحلية و التهيئة العمرانية  و وزارة 
يسهر   ، بلدي  متحف  بإنشاء  تقضي  الثقافة 
تسهر  مختلطة  لجنة  املشروع  هذا  تنفيذ  على 
على تطوير امللف العلمي  و الثقايف الذي يعترب 

االطار الذي سيقوم عليه هذا املتحف، بناء على 
أمضى  الذي  االتفاق  بروتوكول  عليه  ينص  ما 
الداخلية  وزير  بدوي،  الدين  نور  السيد   عليه 
و الجماعات املحلية و السيد عز الدين ميهوبي، 
املخلد  الوطني  اللقاء  بمناسبة  الثقافة،  وزير 

للذكرى 51 لتأسيس البلدية.

دعما  نوعه   األول من  املتحف  هذا  سيمثل 
الحفاظ على االرث الحضاري  إضافيا من شأنه 
من  ووقايتها  الجزائرية  للبلدية  الثقايف  و 
النسيان من خالل إبراز التقدمات التي أحرزتها 
جميع  باستذكار  سيسمح  كما  األخرية.  هذه 
 املحطات الخالدة التي مرت بها البلدية و جهود 
 و تضحيات املنتخبني و املوظفني  الذي خدموا  

و الزالوا يخدمون الدولة الجزائرية.

نحو انشاء متحف وطني للبلدية 
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البلدية تاريخ مسيرة:  

فيلم يوثق 
بالصور

 للمحطات 
التاريخية 

الحافلة
 للبلدية 
الجزائرية

عرفت أش��غال اللقاء عرض 
فيلم وثائقي باملناس��بة، يروي 
جميع املحطات التاريخية التي 
الجزائرية  البلدي��ة  ش��هدتها 
من��ذ االس��تقالل بداي��ة من 
صدور أول ن��ص قانوني مؤطر 
للبلدية سنة 1967، بعد الفرتة 
الخلية  التي عرفتها  االنتقالية 
القاعدية للدولة ، مرورا بالفرتة 
س��نوات  ميزت  التي  الصعبة 
الت��ي عانت  و  التس��عينيات 
فيه��ا البلديات عرب الوطن من 
تخريب و تدمري و اس��تهداف 
ابناءه��ا م��ن موظفني  خ��رية 

 و رؤس��اء مندوبيات تنفيذية، 
التنمي��ة  مرحل��ة  إىل  وص��وال 
الشاملة التي عرفتها البلديات 
الجزائرية بفضل برامج االنعاش 
االقتصادي الت��ي أقرها فخامة 
رئيس الجمهورية، السيد عبد 
العزي��ز بوتفليق��ة،  و مختلف 
املخطط��ات التنموي��ة الت��ي 
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املرافق  عديد  بإنجاز  سمحت 
الحي��وي و الجواري��ة لفائدة 
املواط��ن ع��رب انح��اء الوطن، 
و ك��ذا  اس��رتاتيجية عصرنة 
املراف��ق االداري��ة و تخفي��ف 
االج��راءات االداري��ة و برامج  
لفائ��دة  املتواص��ل  التكوي��ن 
املنتخبني، و موظفي البلديات 
قص��د  اس��الكهم  بمختل��ف 
نوعية  و  مس��تواهم  تحسني 
الت��ي يقدموه��ا  الخدم��ات 
التحديات  و  يتناس��ب  بم��ا 
الجدي��دة التي تعرفها الخلية 
االساسية للدولة بما يتناسب 
و طموحات املواطن الجزائري.
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 معرض يجسد 
 تاريخ مسيرة البلدية

 منذ االستقالل
اللقاء  هام�س  على  املوؤمترات  ق�سر  بهو  �سهد 
اجلماعات  و  الداخلية  وزارة  تنظيم  الوطني 
يج�سد  ملعر�س  العمرانية  التهيئة  و  املحلية 
البلدية  عرفتها  التي  التاريخية  املراحل  خمتلف 

خالل م�سريتها احلافلة
ال�سور  املادية،  الدعائم  خالل  من  ويعك�س   
الت�سيري  حقبات  ملختلف  التاريخية  الوثائق  و 
املحلي و املوروث الغني للخلية اال�سا�سية للدولة 
و قد �سارك يف املعر�س موؤ�س�سة بريد اجلزائر 
اال�سدارات  للمختلف  عر�س  جناح  خالل  من 
اهتمام  ال�سلة مبختلف جماالت  ذات  الطوابعية  
يذكر  �سور  ملعر�س  جناح  خ�س�س  كما  البلدية، 
نظم  البلدية  تاريخ  يف  املحورية  باملحطات 
بالتن�سيق مع املركز الوطني للوثائق و ال�سحافة 

و ال�سورة و االعالم.
الع�سرية  ملرحلة  ف�ساء  تخ�سي�س  مت  كما 
البلدية  ت�سري  على  كثريا  اأثرت  التي  ال�سوداء 
املحلية الهياكل  يف  املادية  اخل�سائر  خالل   من 
�سحايا  من  الثقيلة  االحل�سيلة  خ�سو�سا  و   
من  اجلزائر  اأبناء  خرية  من  الوطني  الواجب 
يف  اأرواحهم  قدموا  منتخبني  و  اطارات  اعوان، 
للدولة،  القاعدية  اخللية  عمل  ا�ستمراية  �سبيل 
ويف ذكراهم مت تخ�سي�س ف�ساء لعينة من االأمناء 
التنفيذية  املندوبيات  روؤ�ساء  و  للبلديات  العمني 

الذين رحلوا من اأجل اأن حتيا اجلزائر.
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لقـــد  �صطـــر للدميقراطيـــة الت�صاركيـــة كمبداأ تعبري عـــن اإرادة املواطن الإقحامه يف الت�صيري املحلي مـــن خالل تكري�صها يف 
الد�صتـــور كمـــا مت تعزيز هـــذا التوجه برت�صانة من القوانني تخ�ض اجلمعيات، االأحزاب ال�صيا�صية، متثيل املراأة  و االنتخابات  

يف اإطار برنامج االإ�صالحات ل�صنة 2012 و 2016. 
  اأمـــا علـــى امل�صتـــوى املحلي، لقد كر�صت مبادئ الدميقراطية الت�صاركيـــة  من جهة  يف قانون البلدية و قانون الوالية الذي 
ي�صعـــى اإىل اإ�صـــراك املواطن يف اأخذ قرارات ال�صيا�صات العامـــة. و من اأجل �صم فاعلي املجتمع املدين اإىل املجتمع ال�صيا�صي 
ت�صعـــى الدولـــة عـــن طريق الـــوزارة الو�صيـــة ) وزارة الداخلية( اإىل �صـــن قانون لتج�صيـــد الدميقراطية الت�صاركيـــة يف امليدان 

الديمقراطية التشاركية المحلية:
الديمقراطية التشاركية )التجربة، النتائج و اآلفاق( 

محاضرة القيت يوم الخميس 18 جانفي 2018 ) اليوم الوطني للبلدية(
المركز الدولي للمؤتمرات -عبد اللطيف رحال-

البروفيسور/ مولود منصور. أستاذ القانون الدستوري جامعة الجزائر 1  

  إن  الهدف من الديمقراطية التشاركية هو البحث عن تمثيل أقرب إلى المواطن
المحلية لتصبح همزة  بين المواطنين و السلطات  بتنظيم وخلق تواصل ما   و ذلك 
وصل بين الطرفين. إن الديمقراطية التشاركية هي اإلطار المكمل للديمقراطية 

غير المباشرة .
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ق�صـــري  ظـــرف  ففـــي  جناعـــة.  باأكـــرث 
حقيقـــة  اأ�صبحـــت  تكري�صهـــا،  مـــن 
العموميـــة  االإدارة  م�صتـــوى  علـــى 
اجلزائرية. و لذا �صوف يكون تدخلنا 
حـــول اجلانـــب النظـــري للدميقراطيـــة 
الت�صاركية ) املحور االأول( ثم التطرق 
بعد ذلك  للبعد التطبيقي لها كممار�صة 

ميدانية  �صمن االإطار القانوين.

I  - مميزات 
الديمقراطية التشاركية:

بالديمقراطيـــة  يقصـــد 
مجموعـــة  التشـــاركية 
اإلجراءات  و  امليكانيزمـــات 
التـــي تمكن من رفع درجة 
إقحام املواطنـــني يف الحياة 
السياســـية و كذا الرفع من 
القـــرارات  أخذ  دورهـــم يف 
على املستوى املحلي ، كل 
ذلك يف إطار تسيري الشؤون 
العامة إىل جانب السلطات 

اإلدارية.
كمـــا اأنهـــا تـــربز اأ�سا�ســـا من 
نقائ�ـــس الدميقراطيـــة التمثيلية 
املوؤ�س�ســـة  جت�سدهـــا  التـــي 
لالأ�سبـــاب  ذلـــك  و  الربملانيـــة 

التالية:

m كون الربملان ال يمثل 
كل شرائح املجتمع .

املواطنـــني  شـــعور   m
بعدم تفهم املنتخبني لهم.

تقـــرب  ضـــرورة   m
املنتخبني من الواقع اليومي 

للمواطن.

عدم تغطية التمثيل 
البرلماني لكل شرائح 

المجتمع .
الدميقراطيـــة  تظهـــر  ولـــذا 
الت�صاركية  كنظام خمتلط اأين يفو�ض 
ال�صعـــب �صلطتـــه اإىل ممثليه مـــن اأجل 
اإقـــرتاح و�صـــن القوانـــني و يف نف�ـــض 
الوقت بحـــق اإ�صراكـــه يف اأخذ القرار 
علـــى  املطروحـــة  امل�صائـــل  لبع�ـــض 

امل�صتوى املحلي و الوطني . 
الت�صاركيـــة  الدميقراطيـــة  اإن 
تت�صـــم بطابع امل�صـــاورة امل�صتمرة على 
�صـــكل نقا�ـــض حـــر بالن�صبـــة اإىل  اخذ 
القرارات �صـــواء على امل�صتوى املحلي 

اأو الوطني.
ولذلـــك فال بد من و�صـــع منظومة  
قانونيـــة  ت�صمن االأخذ بعـــني االإعتبار 
و بنجاعـــة  كل  املقرتحـــات و االأفـــكار 

البناءة  اجلديدة  للمواطنني. 

 التسيير المحلي الجماعي 
هو األنجع لتقريب 

المواطن من السلطات 
العامة المحلية .

الت�صاركيـــة  الدميقراطيـــة  اإن 
ت�صاعد على توطيد العالقة االجتماعية 
بـــني احلاكـــم و املحكـــوم وكذلـــك بـــني 
امل�صـــري و امل�صتعمـــل  للمرفـــق العام  . 
اإن املواطـــن امل�صتعمـــل للمرفق العام ، 
هـــو الوحيد الـــذي ي�صتنتج عـــن قناعة 
�صرورة التكيف و االإمتثال للقرارات 
التـــي يتم اتخاذها . اإنـــه الوحيد الذي 
�صوف يحـــرتم و يطبق قرارات �صلطة 
مـــا طبقـــا الإرادة نابعة منـــه و ال ميكنه 
القيـــام بـــاأي فعـــل م�صـــدره قـــرارا اأو 
قانونـــا قد ال يخدمـــه. اإن الدميقراطية 
الت�صاركية و مـــن خالل �صلطة التاأثري 
موافقـــة  يف  م�صدرهـــا  جتـــد  التـــي 
املحكوم على القرار مهما كانت طبيعة 
هـــذا االأخـــري ) اأجر ، عـــالوة ، مكافاأة 
اأو حتـــى مـــن جانـــب تقديـــر و احرتام 

ال�صخ�ض (.

 الديمقراطية التشاركية 
كعامل أساسي للمواطنة.

اجلمعـــوي  الن�صـــاط  ت�صجيـــع  اإن 
االجتماعـــي  الرابـــط  تعزيـــز  بهـــدف 
 يقـــوم اأ�صا�صـــا على م�صاركـــة ال�صكان  
و اأ�صحـــاب  املهن والتجار اأو حرفيني  

الديمقراطية التشاركية )التجربة، النتائج و اآلفاق( 
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كانـــوا  يف كل بلديـــة و يف كل حـــي . 
اإن �صـــرورة اإ�صـــراك هذه الفئات حتى 
متناق�صـــة،   اأهـــداف  ذات  كانـــت  ولـــو 
اإنطالقا من عمليـــة توا�صل اإىل البحث 
عـــن اأمناط لت�صطـــري ال�صيا�صات العامة 

بطريقة دميقراطية.
الت�صاركيـــة  الدميقراطيـــة  اإن   
قـــد تكـــون لهـــا دور فعـــال يف تطويـــر 
ال�صيا�صـــة املحليـــة التـــي جتـــد منبعهـــا 
يف �صلـــوك  املواطـــن الـــذي البـــد مـــن 
مرافقته من اأجل اأن يرقى اإىل م�صتوى 
ال�صالـــح العـــام الـــذي هـــو م�صطـــر من 
و  املحليـــة  العامـــة  ال�صلطـــات  طـــرف 
الوطنيـــة من جهة و كذلـــك عندما تفتح 
ف�صـــاءات م�صتقلـــة من اجـــل املداولة و 
النقا�ـــض حـــول ال�صالح العام  و من ثم 
اللجوء اإىل عملية النقد و عر�ض االآراء 
بطريقـــة منظمـــة و م�صوؤولـــة مـــن اأجـــل 
الو�صـــول جماعيـــا اإىل حتقيـــق   هـــذا 

ال�صالح العام. 

II- آفاق الديمقراطية 
التشاركية من خالل اإلطار 

القانوني:

الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  إن 
التشاركية  ذكرت من طرف 
السياسية  األحــزاب  بعض 
من  السبعينات  بداية  يف 

فأصبحت   ، املاضي  القرن 
عنصر من عناصر برامجهم  
لكن  و   . الــســيــاســيــة)1( 
سرعان مــا  يــربز نــوع من 
الديمقراطية  بني  التناقض 
فيها  تكون  التي  التمثيلية 
هي  السياسية  األحـــزاب 
الفاعل األساسي مع غياب 
الــتــواصــل بني  ــشــاورة و  امل
ــن و املــؤســســات ال  ــواط امل
يؤطرها  التي   تلك  سيما 
هذه  إىل  ينتمون  ممثلون 
األحزاب. و لذا    فان الطرح 
الجديد يف إطار الديمقراطية 
بتجاوب  يكون  التشاركية 
املؤسسات مع املواطن ،) 2(. 
و من أجل بلوغ هذا الهدف 
فان ضرورة    تكوين اإلطار 
تحضريه  أجل  من  اإلداري 
املواطن  لتواصل أحسن مع 
من جهة و كذا لكي     يسهل 
الصالح  بني  التوفيق  عليه 
و  املشرتك  الصالح  و  العام 
قــرارات يف      أخذ  تعوده على 
إطار آليات تضمن هذا املزج 

بني الحالتني،)3(.

تفاعل األحزاب السياسية 
 مع التوجه السياسي
 و الحكومي الجديد 

المتمثل في بعث 
الديمقراطية التشاركية.

فتـــح  امل�صـــرع املجـــال اأمـــام هـــذه 
الت�صكيـــالت ال�صيا�صة مـــن اأجل القيام 
ال�صلطـــات  م�صتـــوى  علـــى  باأن�صطـــة 
العموميـــة الد�صتورية  يف اإطار متثيل 
برملاين و كذلك امل�صاركة يف احلكومة 
اإىل جانـــب  امل�صاهمـــة يف االقرتاحات 
و النقـــد مـــن اجـــل اخـــذ القـــرار علـــى 
امل�صتـــوى املحلي اإىل جانـــب ال�صلطات 
العموميـــة املحليـــة.  و هـــذا مـــا يجعلـــه 
تكويـــن  علـــى  عامـــة  ب�صفـــة  ي�صـــارك 
الفـــرد يف اإطار املواطنـــة كما يربز من 
 خـــالل مـــواد  القانـــون الع�صـــوي رقم

باالحـــزاب  املتعلـــق   12-04
ال�صيا�صية . 

 لكـــن مـــا يالحـــظ هـــو اأن معظـــم 
مـــع  تتفاعـــل  ال  ال�صيا�صيـــة  االأحـــزاب 
هـــذه الن�صاطـــات املعـــرتف لهـــا بها من 
اأجـــل تطوير الدميقراطيـــة الت�صاركية. 
تكـــون  اأن  ميكنهـــا  فاالأحـــزاب  لـــذا  و 
يربـــط  الـــذي  اال�صمنـــت  ذلـــك  مبثابـــة 
بقـــوة بـــني الدميقراطية غـــري املبا�صرة 
الربملـــاين  التمثيـــل  م�صتـــوى   علـــى 
و الت�صاهميـــة علـــى امل�صتـــوى املحلـــي، 

فكل واحدة مكملة الأخرى.  
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تجاوب الجمعيات و المجتمع المدني في تفعيل 
الديمقراطية التشاركية

     و هنـــا ال بـــد مـــن التاأكيـــد علـــى اأن هـــذه اجلمعيـــات تتيـــح الفر�صة اإىل 
كل االأ�صنـــاف  و خا�صـــة علـــى امل�صتـــوى املحلـــي و ذلك لالإ�صهـــام يف ت�صطري 
ال�صيا�صات العامة على امل�صتوى املحلي. لقد وفر امل�صرع لهذا الغر�ض الغطاء 

القانوين من خالل قانون اجلمعيات رقم 12-06  . 
دور  تطويـــر  يف  ي�صاهـــم  اأن  كذلـــك  ميكـــن  اجلمعيـــات  ن�صـــاط  اإن       
يف  ينـــدرج  الـــذي  االإداري  القـــرار  يف  باإ�صراكـــه  و  اجلماعـــة  يف  الفـــرد 
النظـــرة اجلديـــدة لل�صلطـــات العموميـــة و يف اإطـــار عمـــل الـــوزارة الو�صيـــة 
خا�صـــة.  املحليـــة  احلوكمـــة  ملمار�صـــة  جديـــد  منـــط  بعـــث  و  حت�صـــني   علـــى 
و ي�صبـــح الفـــرد يفكـــر مـــن زاويـــة املواطنـــة ب�صعوره اأنـــه ال بد عليـــه اأن ي�صلك 
�صلـــوكا يجمـــع ما بني الواجب العمومي و احلـــق ال�صخ�صي، كل هذا من اأجل 
ال�صالح العام الذي ميزج ما بني اجلانب ال�صيا�صي، االجتماعي و االإداري .  

-3 ضرورة تكوين اإلطار اإلداري تجاوبا مع التعديل 
الدستوري لسنة 2016. 

      اإن االإطار االإداري على امل�صتوى املحلي مطالب بان يوفق ما بني العمل 
االإداري الـــذي يج�صـــد بوا�صطته تنفيذ قرارات الو�صايـــة يف اإطار املروؤو�صية 
و التـــدرج ال�صلطـــوي لـــالإدارة العامة مـــن جهة كما يجب عليـــه اأن يتجاوب مع 
مطالب املواطنني على امل�صتوى املحلي. هذا ما يجعله يف مركز ح�صا�ض الأخذ 
القرار بتوظيف التوجيهات و التعليمات املركزية مع املعطيات املحلية التي من 

املفرو�ض اأنها تعك�ض مطالب ال�صكان. 
     و لهـــذا فـــان االإطـــار االإداري املحلـــي ال بـــد و اأن يكـــون ذا تكويـــن 
متعـــدد مـــن اجـــل مواجهـــة احلـــاالت املختلفـــة التـــي ميكـــن اأن يواجههـــا يف 
ت�صيـــريه اليومـــي لـــالإدارة املحليـــة و املرفـــق العـــام ب�صفـــة عامـــة.  فعليـــه اأن 
يكـــون ملمـــا مبـــا يتعلـــق باجلبايـــة املحليـــة التـــي تعتـــرب عن�صـــر اأ�صا�صـــي يف 
البلديـــة مـــن اأجـــل احل�صـــول علـــى مداخـــل متكـــن البلدية مـــن اإعـــداد ميزانية 
بلديـــة مريحـــة لبعث التنمية املحليـــة. كما يجب عليه اأن يكـــون على دراية بعدة  
جوانـــب كالت�صيـــري احل�صـــري و امل�صاحـــات اخل�صـــراء اأو الرقمنـــة و االإعالم 
االآيل. كمـــا يجـــب تكويـــن االإطـــار االإداري يف جمـــال الن�صـــاط االجتماعـــي. 
 بـــدون اأن نن�صـــى اجلانـــب القانـــوين خا�صـــة مو�صـــوع ال�صفقـــات العموميـــة 

و املنازعات االإدارية .

الــخــاتـمـة:  
إن املســـاهمة يف تسيري شؤون 
الجماعة على املســـتوى املحلي 
هي ممارســـة ميدانية بالنسبة 
إىل املواطـــن و املنتخب و  اإلطار 
اإلداري.  كمـــا أن املشـــاركة يف 
التســـيري يف إطـــار املواطنة هي 
 ســـري و تقـــدم ال بد مـــن بنائه 
و تكريســـه من خالل نصوص 
تدعم بها هذه املمارسة العملية 
و هذا يســـتلزم إرادة سياســـية 
و إداريـــة و توظيفها مع املواطن 
يف منظومة خاصـــة من اآلليات 
القانونية. يف النهاية فإن التمثيل 
يرتبـــط بمشـــاركة املواطـــن يف 
الديمقراطيـــة  أمـــا  اإلنتخـــاب، 
التشـــاركية فهـــي تتجســـد يف 
النقاش و االقرتاح من الطرفني  
املواطن و اإلدارة كأرضية لســـن 

القوانني و إقرار التنظيمات.
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المرفق العام للبلدية :

ضرورة التحكم في التسيير
» على ضوء قانون البلدية 10-11 المؤرخ في  22 جوان 2011«

محاضرة ألقيت يوم الخميس 18 جانفي 2018 )اليوم الوطني للبلدية(
المركز الدولي للمؤتمرات- عبد اللطيف رحال-

األستاذ الدكتور/ عبد الحق سايحـــــي
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القانونية  و  النظرية  اجلوانب   .I
يف ت�سيري املرفق العام

العام   املرفق  اركان   .1-1
خدمة  اأو  ن�صاط  »بكل  العام   املرفق  ُيعرف    •

ُتن�صوؤها الدولة اأو ترعاها خدمة لل�صالح العام«. 
ال�صالح  خدمة   : االأخرية  و  االوىل  املرجعية    •

العام. 
املواطن. حاجيات  تلبية  اجلوهرية  •  القاعدة 

مرتبطا   العام  ال�صالح  حتقيق  م�صروع  يكون  • ان 
مبهام الدولة – خ�صوع املرفق العام لل�صلطة العامة - . 

منوط الدولة  "2-1.دور 
 بديناميكية املرفق العام 

 •املبادئ األساســـية إلنشـــاء املرفق العام 
و لسريه : 

•  تضـــع الدولة املوارد أو تســـهل الوصول 
اليها  للقيام بالدور املنوط. 

يلتزم  املرفق العام باالستعمال الفعال   •
و الصارم للموارد و الوســـائل املادية و االموال 
العموميـــة و كـــذا خضوعه الدائـــم للتقييم 
على مســـتوى الفعالية و النجاعة و االقتصاد 

بالرجوع اىل املهام و االهداف و الوسائل  . 

اإذا  اإال  ناجعا  يكون  اأن  العام  للمرفق  ميكن  •ال 
القوانني  احرتام  ظل  يف  االأوىل  بالدرجة  املواطن   خدم 

و االأنظمة وفق نظام تقييمي موحد .

من  يحقق  ما  بقدر  فعاليته  و  جناعته  ترتبط  •  اإذ 
اأهداف . 

العام  املرفق  مبادئ   .  1-3
امل�صتمر  -التاأقلم  امل�صاواة   الكال�صيكية   • املبادئ 

-الدميومة  -ال�صفافية  - املردودية 

على  تالحظ  قانونية  ا�ص�ض  ذات  تبقى  املبادئ   هذه 
التي  و  العام  املرفق  بقوانني  ُي�صمى  فيما  اخل�صو�ض 
بفرن�صا  املختلفة  القانونية  الفقهية  املدار�ض   در�صتها 

و �صار على منوالها امل�صرع اجلزائري  
 املبادئ الحديثـــة :  النجاعة – اجلـــودة – التقييم 

و التقومي – التجديد – الفعالية   
ان كل مدار�ض املناجمنت التي جاء مببادئ الت�صيري 
،  �صواء مدر�صة العالقات    NMP العمومي اجلديث 
االن�صانية او املدار�ض النظامية تركز ا�صا�صا على �صرورة 
توافر هذه املبادئ  لكي تقوم املنظمة بعملها و ان�صطتها 
لتنظيم  ركيزة  اعطت  التي  املدار�ض  هذه  مقايي�ض   وفق 

و �صري املنظمات . 

I.الجوانب النظرية و القانونية في تسيير المرفق العام. 
II.شروط إقامة المرفق و ارتباطه بدور الدولة و باحتياجات المواطن. 
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- اإن املَتعارف عليه اأن اأ�ساليب البريوقراطية و القيود التنظيمية املعمول بها حتول دون توفري خدمات 
بنوعية جيدة ، و قدمت املدر�سة اليابانية )كايزون( املبادئ ذات العالقة باخلدمة : 

- حتديد امل�صتفيد من اخلدمة. 
 - ت�صميم  اخلدمة ب�صكل يلبي رغبة امل�صتهلك. 

- توفري اخلدمات بح�صب الطاقة و االمكانية. 
- منح ال�صلطة و التفوي�ض للم�صئول املبا�صر. 

- و�صع املعايري للخدمات. 
- قيا�ض اأداء اخلدمة. 

و طبعا فاإن جودة  اخلدمة العمومية تختلف عن تلك املتعلقة بجودة ال�صلع و املنتجات ال�صناعية. 

: ال تنظر ما يعطى لك بل ما تن�صوؤه. الب�سري  العن�سر  فاعلية  و  التعبئة   .4
   - اإن حتديد امل�صئوليات وفق م�صروع البلدية �صيجعل لكل م�صئول بها ورقة طريق يحا�صب على نتائجها. 

5. اإعادة النظر الدائم يف حتقيق االإجراء و الهدف )الهندرة(: و ذلك بتج�سيد تقليد �سنوي ي�سمى : الندوة 
التقييمية مل�صروع البلدية 

امل�ستمر: يتوجب على كل بلدية اأن تقدم خطة تكوين خا�ض باأفرادها و ذلك بعد تقييم �صنوي  التكوين  و  التقييم   .6
لكل موظف. 

العام املرفق  يف  التميز  �سفات   3.2-

ذا جودة  - ذا خدمة م�صتمرة  - جمدد – اإنفاق يف حدود ما تقت�صيه النتيجة – ع�صري ) التاأقلم امل�صتمر ( 
اإن هذه اأدوات التقييم التي ميكن اأن ي�صطلع بها مفت�صو الوالية عو�ض تتبع االإجراءات االإدارية فقط بل جت�صيد كلها وفق 

برنامج عمل. 

الخاتمـــــــــة
 إن املعادلة الحقيقية لعصرنة اإلدارة  و تطويرها ترتكز على:

•املرفق العام لم ينشأ إال لخدمة املواطـــن. 
•الدولة القوية بمرفق عام ذي جودة. 

    يتحدد اأي�سا بخطة ات�سال داخلـــــــي 

 املوؤ�س�ساتي
بني االأفراد

االت�سال :     يتحدد يف ما ي�سمى خطة  ات�سال البلدية3. 
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تزامنا و اأ�سغال اللقاء الوطني املنظم و الذي متت متابعته من طرف ال�سلطات املحلية و االل�سادة املنتخبني عرب جميع واليات 
الوطن، من خالل تقنية التحا�سر عن بعد،  عرفت اأيام 17 و 18 و 19 جانفي 2018، ن�ساطات احتفالية عرب جميع بلديات 
الوطن تنفيذا لتعليمات ال�سيد وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية، حيث مت تنظيم ايام مفتوحة على البلدية 
اخللية  بدور  تعريفهم  ق�سد  املدار�س  لتالميذ  منظمة  زيارات  تنظيم  اإىل  باال�سافة  البلديات،  مل�سرية  توثق  حملية  معار�س  و 
القاعدية للدولة و مهامها يف جمال الت�سيري املحلي و التنمية االقت�سادية  االجتماعية و الب�سرية، و بذات املنا�سبة، مت تنظيم 

حفالت تكرميية على �سرف املنتخبني ال�سابقني و املتقاعدين من اأعوان و موظفي البلديات.
 كما �سهدت املنا�سبة، و الأول مرة مت تن�سيب جمال�س بلدية لالطفال عرب عديد بلديات الوطن  و التي متثل مبادرة من وزارة الداخلية 
عمل  و  االنتخاب  مببادئ  تعريفهم  و  ال�سابة  الفئات  لدى  املدنية  الثقافة  تعميم  ق�سد  العمرانية  التهيئة  و  املحلية  واجلماعات 
املجال�س املنتخبة و كذا فتح جماالت م�ساركتهم يف ت�سيري ال�سوؤون املحلية من خالل هذا الف�ساء الذي ي�سمح لهم بالتعبري عن 

تطلعاتهم و اآمالهم و ان�سغاالاتهم املحلية، و ذلك يف اإطار مبادئ الدميقراطية الت�ساركية.

الّلقاء الوطني بمناسبة الّذكرى الـ51لتأسيس  البلدية

 االحتفاالت بالذكرى 51 
لتأسيس البلدية عبر جميع بلديات الوطن
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 تحكم سيرالبلديات
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جهود متواصلة للرقي بالمورد
 البشري على مستوى البلديات

منظومة قانونية تحكم سير البلديات

مجموعة النصوص القانونية املتعلقة باالطار العام املنظم للبلديات
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التمويل واال�صتثمارتنظيم و �صري البلديةال�صفقات العمومية

 حصيلة الدورات التكوينية المخصصة لفائدة المنتخبين المحليين
 ومستخدمي البلديات خالل العهدة االنتخابية السابقة

املحليني وم�صتخدمي  املنتخبني  يقدمها  التي  نوعية اخلدمات  الكفاءات وحت�صني  لغر�ض تطوير  االإ�صالحية و  اإطار مرافقة �صيا�صتها  يف 
البلديات ، تبنت وزارة الداخلية ا�صرتاتيجية تكوين متميزة  امتدت على طوال العهدة االنتخابية ال�صابقة )2012-2017( عرب برنامج 

تكوين ثري جمع بني دورات تكوينية �صاملة و اخرى متخ�ص�صة  .

1- الدورات التكوينية الشاملة:
اإمكانياتهم  لتعزيز  اىل  تهدف  �صاملة  تكوينية  دورات  من  بلدية   1541 لـ  العامون  االأمناء  و  البلدية  ال�صعبية  املجال�ض  روؤ�صاء  ا�صتفاد 
املنتخبني   تثمني دور  اىل  باال�صافة   ، بلدياتهم  و م�صالح  املحلية  لل�صوؤون  اأف�صل  ت�صيري  اأجل �صمان  من  الرئي�صية  باملعارف  تزويدهم  و 

وم�صتخدمي البلديات يف حتقيق التنمية املحلية .
املنازعاتاملالية املحليةت�صيري املوارد الب�صرية

روؤ�صاء املجال�ض
 ال�صعبية البلدية 
و االأمناء العامون

 للبلديات 

2- الدورات التكوينيةالمتخصصة لفائدة مستخدمي البلديات:
اأجل مواكبة التغريات التي طراأت يف جمال الت�صيري  ا�صتفاد م�صتخدمو البلدّيات من دورات تكوينية متخ�ص�صة تهدف اإىل حتيني معارفهم من 

وا�صتخدام تكنولوجيات االإعالم واالت�صال  
- جتدر اال�صارة اىل ان الواليات بادرت بدورها بتنظيم عدة دورات تكوينية ل�صالح م�صتخدمي اجلماعات االإقليمية و التي �صمحت بتكوين :

اطارات و مستخدمي البلديات التكوين لفائدة 
تابع  11.457موظف 

الأ�سالك اجلماعات 
االإقليمية الرتب يف اإطار 

التكوين اأثناء فرتة الرتب�ض و 
قبل الرتقية

التكوين يف جمال احلالة 
املدنية لفائدة الـ 1541 

رئي�ض مكتب مكلف باحلالة 
املدنية على م�صتوى البلديات

تكوين لفائدة 5724 عون �صباك 
 مكلف مبلفي رخ�صة ال�صياقة

 و بطاقات ترقيم املركبات

تكوين لفائدة 930 مكلف 
باال�صتقبال و التوجيه 

التابعني لالإدارة االإقليمية

التكوين يف جمال 
ت�صيري االأر�صيف

جهود متواصلة للرقي بالمورد البشري على مستوى البلديات

- 10759 موظف خالل �صنة 2014،      /     - 20853 موظف ل�صنة 2015،      /   - 5859 موظف ل�صنة 2016،     /     - 4010 موظف ل�صنة 2017.

 تكوين لفائدة 1541
  مكلف بال�صفقات العمومية 

على م�صتوى البلديات

 تكوين يف جمال الت�صيري التقني
 و احل�صري لفائدة 249 مهند�ض

 تكوين لفائدة 3355
  االأعوان املكلفني 

ب�صيانة امل�صاحات اخل�صراء

تكوين للتكيف مع املحيط املهني 
خ�ض411 مت�سرف بلدي 

موظفني حديثا
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ا�ستكماال للجهود املبذولة، تعتزم وزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية برجمة دورات تكوينية خالل 
�سنة 2018 والتي تهدف اإىل : 

lاإثراء وتعزيز معارف املنتخبني وخربات املوظفني و االإطارات،
lحت�صني وترقية اخلدمة العمومية،

lتنويع موارد اجلماعات املحلية وتعزيز الدور االقت�صادي للبعث بالتنمية املحلية،
lاالنفتاح على القطاعات املكونة )التعليم العايل و التكوين املهني( لال�صتفادة من نتائج اخلربات والبحوث والدرا�صات التي تقوم بها

"اإدارة  بعد  عن  مهني  ما�سرت 
مت  املحلية"  اجلماعات 
 1541 لفائدة  برجمته 
حتت  وذلك  بلدية  عام  اأمني 

اإ�سراف جامعة اجلزائر 3

االآيل  االإعالم  جمال  يف  تكوين  دورة 
لالإدارة  االآيل  االإعالم  مهند�سي  لفائدة 
مبتابعة  لهم  ال�سماح  اأجل  من  االإقليمية 
بها  بادرت  التي  االإ�سالحات  وتنفيذ 
ع�سرنة  جمال  يف  الوزارية  دائرتنا 

االإدارة واملرفق العام 

 برامج التكوين المسطرة لفائدة
 المنتخبين المحليين ومستخدمي البلديات

2. الدورات التكوينية المبرمجة لفائدة إطارات و مستخدمي البلديات :

جهود متواصلة للرقي بالمورد البشري على مستوى البلديات

1. الدورات التكوينية 
المبرمجة لفائدة رؤساء 
المجالس الشعبية البلدية

 تكوين لفائدة 3355
  االأعوان املكلفني 

ب�صيانة امل�صاحات اخل�صراء

قريبا
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مرافقة دائمة  للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية للبلديات

م�صتوى  على  لالمركزية  جت�صيدا  للتنمية  البلدية  املخططات  تعد 
البلدي  ال�صعبي  املجل�ض  �صالحيات  اأهم  من  وهي  املحلية  اجلماعات 
ملا  تنفيذها  ي�صهرعلى ح�صن  اإعداد هذه املخططات و  الذي يعمل على 
لها من اأثر  يف تلبية حاجات املواطنني وكذا حت�صني اإطارهم املعي�صي، 
حيث ت�صمل جوانب عديدة اأهمها : التطهري، التزويد باملياه ال�صاحلة 
التهيئة  امل�صالك،  و  الطرقات  البيئة،  النظافة،  و  ال�صحة  لل�صرب، 

احل�صرية، ال�صباب و الريا�صة، الثقافة و الت�صلية. 
للجماعات  الدولة  ملرافقة  بارزا  عنوانا  املخططات  هذه  ت�صكل  كما 
املحلية من خالل تخ�صي�ض االعتمادات الالزمة لتج�صيد هذه الربامج  

 1 النصوص المرجعية المتعلقة
 بالمخططات البلدية للتنمية:

للتنمية اإىل جمموعة من  البلدية  اإعداد وتنفيذ  املخططات  يخ�صع 
الن�صو�ض القانونية التي توؤطر خمتلف مراحلها نورد اأهمها فيما يلي: 
 1973 اأوت   09 136-73 املوؤرخ يف  املر�صوم  رقم   l
بالتنمية  اخلا�صة  البلديات  خمططات  تنفيذ  و  ت�صيري  ب�صروط  املتعلق 
دي�صمرب   03 يف  املوؤرخة  امل�صرتكة  الوزارية  التعليمة  اإىل  باالإ�صافة 

التالية: العنا�صر  القانونيان  الن�صان  ت�صمن  و   ،1975
الدولة  قبل  من  املخ�ص�صة  االعتمادات  ت�صيري  و  تبليغ  �صروط   -

للمخططات البلدية للتنمية،

- �صروط تنفيذ العمليات امل�صجلة بعنوان املخططات البلدية للتنمية،
- طبيعة العمليات امل�صجلة بعنوان هذه الربامج،
-  حتديد دور املتدخلني يف تنفيذ هذه الربامج. 

 l املر�صوم التنفيذي رقم 227-98 املوؤرخ يف 13 جويلية 
يبني: الذي  للتجهيز،  الدولة  بنفقات  املتعلق   1998

- كيفيات توزيع االعتمادات ال�صنوية على الواليات،
- االأولويات التي ينبغي متويلها عرب هذه الربامج خا�صة م�صاريع 

املياه ال�صاحلة لل�صرب، الربط ب�صبكة التطهري، فك العزلة . 
l قرار وزاري م�صرتك موؤرخ يف 21 فرباير �صنة 2013 
يحّدد معايري تخ�صي�ض موارد امليزانية للم�صاريع اأوالربامج املقرتحة 

بعنوان خمططات البلديات للتنمية.

2 تطور االعتمادات المالية  الممولة على حساب 
ميزانية الدولة بعنوان المخططات البلدية للتنمية:

كما  لالمركزية  اأ�صا�صيا  مظهرا  للتنمية  البلدية  املخططات  ت�صكل 
العمومية ال�صيما منذ  ال�صلطات  اأنها تظل حمط اهتمام  اإال  اأعاله  ذكر 
�صنة 2000 االأمر الذي تعك�صه االعتمادات املالية املخ�ص�صة لتمويل 
هذه املخططات وتطورها عرب  خمتلف املخططات اخلما�صية، وهو ما 

يو�صحه اجلدول التايل :

)PCD( المخططات البلدية للتنمية
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 تنمية محلية جوارية
 من خالل المخططات البلدية للتنمية 

مرافقة دائمة  للتنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية للبلديات

 تنمية محلية جوارية
 من خالل المخططات البلدية للتنمية 

  )PCD(مدونة املخططات البلدية للتنمية

املواد الفصول

التخزين• 
متديد القنوات• 
�صبكة التوزيع• 
املعاجلة• 

التزويد بمياه الشرب

�صبكات التطهري•   التطهير
املن�صاآت اجلديدة• 
التهيئة و التو�صعة•   األسواق الجوارية

املن�صاآت اجلديدة • 
الت�صليحات الكربى ب�صبب التقلبات اجلوية•   الطرقات و المسالك

وكاالت و مكاتب الربيد•   البريد و الهاتف
مقر البلدية• 
ملحقات بلدية•   البنايات البلدية

اإعادة البناء و التهيئة• 
جتديد التجهيزات و بناء قاعات التدري�ض• 

 التربية و التكوين

املمرات و االإنارة العمومية• 
اجناز احلدائق العمومية• 
تهيئة امل�صاحات اخل�صراء• 

 التهيئة الحضرية

اجناز و جتهيز قاعات العالج•   الصحة و النظافة
بناء و جتهيز املكتبات البلدية•   الثقافة و التسلية
بناء و جتهيز خميمات ال�صباب و دور ال�صباب•    الشباب
م�صاحات اللعب و مراكز ريا�صية جوارية•   الرياضة
اجناز مفرغات عمومية بلدية ) ل�صالح البلديات غري امل�صتفيدة • 

من مراكز الردم التقني(
لوازم معاجلة و جمع النفايات ال�صلبة املنزلية• 

 البيئة
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التضامن مابين البلديـات
 أداة لتنمية محلية
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التضامن مابين البلديـات  أداة لتنمية محلية عادلــة

 دور صندوق التضامن 
و الضمان للجماعات المحليةفي التنمية المحلية

 1- إصالح الصندوق 
المشترك للجماعات المحلية:

اإ�صالح  اأر�صيا  الذين  والوالية  البلدية  قانوين  الأحكام  تطبيقا 
اإن�صاء �صندوق الت�صامن  ال�صندوق امل�صرتك للجماعات املحلية مت 
وال�صمان للجماعات املحلية يف �صنة 2014 حيث مت تنظيم هذا 

ال�صندوق كما يلي:

2- مهام صندوق التضامن و الضمان 
للجماعات المحلية

اجلماعات  بني  ما  الت�صامن  بار�صاء  ال�صندوق  يكلف   ←
املحلية  من حالل تعبئة املوارد املالية و اعادة توزيعها  . 

التي  اجلبائية  املوارد  ب�صمان  ال�صندوق   يكلف  كما   ←
�صجلت ناق�ض قيمة جبائية باملقارنة مع مبلغ تقديراتها .

كما  يف هذا االطار يكلف مبا ياتي : 
العمل على تعا�صد الو�صائل املالية للجماعات املحلية  املو�صوعة • 

حتت ت�صرفها . 
لفائدة •  الدولة  قبل  من  املدفوعة  املالية  املخ�ص�صات  توزيع 

اجلماعات املحلية . 
توزيع تخ�صي�ض اجمايل للتوزيع فيما بني اجلماعات املحلية • 

�صنويا لتغطية النفقات االجبارية ذات االولوية 
يتعني •  التي  املحلية  اجلماعات  لفائدة  مالية  م�صاهمات  تقدمي 

عليها ان جتابه اخداث و / او كوارث طبيعية و كذلك تلك التي 
تواجه �صعوبات مالية . 

املحلية  •  للجماعات  نهائية  او  موؤقتة  مالية  م�صاهمات   تقدمي 
االطار   ا�صتثمار يف  و  م�صاريع جتهيز  الن�صاء  موؤ�ص�صاتها  و 

املحلي او يف اطار التعاون امل�صرتك بني البلديات . 
الو�صاطة البنكية لفائدة اجلماعات املحلية . • 
منح اعانات مالية لفائدة البلديات العادة تاه�صل املرفق العام  • 

املحلي . 
التي •  االبجاث  و  التحقيقات  و  الدرا�صات  بكل  القيام   

على  العمل  و  اجنازها  و  املحلية  اجلماعات  برتقية  ترتتبط 
ن�صرها 

امل�صاهمة يف متويل اعمال تكوين املنتخبني و املوظفني املنتمني • 
الدارة اجلماعات املحلية و حت�صني م�صتواهم  

اللقاءات •  و  اخلربات  تبادل  و  االعالم  اعمال  يف  امل�صاركة 
ال�صيما يف اطار التعاون امل�صرتك بني البلديات .   

3- تدخالت صندوق التضامن و الضمان 
للجماعات المحلية خالل سنة 2017:

ان�صائه  املحلية منذ  للجماعات  الت�صامن وال�صمان  �صاهم �صندوق 
اهم  ياأتي  فيما  نلخ�ض  لذلك  و   التنموية  امل�صاريع  من  العديد  يف 

ن�صاطاته يف �صنة 2017: 

 *تخصيص منحة معادلة 
التوزيع بالتساوي :

الت�صامن  �صندوق  ال�صندوق  خ�ص�ض   ،2017 �صنة   خالل 
و ال�صمان للجماعات املحلية منحة معادلة التوزيع بالت�صاوي املقدرة 
دينار  73،66مليار    -: يلي  كما  6683مليار دج، وزعت   : بـ 

لفائدة 1442 بلدية.
- 10  مليار دينار لفائدة 34 والية. 

وفيما يلي �سكالن يو�سحان تق�سيم منحة معادلة التوزيع 
ح�سب البلديات والواليات: 
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    ُمنح هذا التخ�صي�ض املقدر بـ15،25   مليار دج  من طرف �صندوق 
الت�صامن و ال�صمان للجماعات املحلية لغر�ض التكفل بالنفقات املتعلقة 

ل�صيانة وحرا�صة املدار�ض االبتدائية من طرف البلديات. 
l تخ�صي�ض التكفل باالإطعام املدر�صي :

مت حتويل مهمة التكفل باالإطعام املدر�صي لفائدة البلديات ابتدءا من 01 
جانفي 2017 بهدف �صمان تزويد املطاعم باملواد الغذائية.

35،09  مليار دج من  بـ  الغر�ض مت منح خم�ص�ض مايل مقدر  لهذا 
تغطية  اأجل  من  املحلية  للجماعات  ال�صمان  و  الت�صامن  �صندوق  طرف 

نفقات االطعام املدر�صي لفائدة 3.737.400 تلميذ م�صتفيد.
l االإعانات املالية للتجهيز لفائدة البلديات :

مول ال�صندوق العديد من امل�صاريع لفائدة اجلماعات 
- 1 - برنامج اقتناء تركيب و صيانة أجهزة التدفئة على مستوى 

املدارس االبتدائية:

- 2 - برنامج تنمية مناطق الشريط الحدودي :
- 3 - برنامج تهيئة التجزئات االجتماعية املنشأة على مستوى 

واليات الجنوب و الهضاب العليا :

- 4 - برنامج تهيئة مناطق النشاط على مستوى البلديات :
- 5 - برنامج تحضري موسم االصطياف على مستوى الواليات 

الساحلية :

واليات  يف  املنشئة  االدارية  املقاطعات  تدعيم  برنامج   -  6  -
الجنوب:

- 7 - برنامج صيانة الطرق البلدية و فتح املسالك:

التضامن مابين البلديـات  أداة لتنمية محلية عادلــة

تخصيص الخدمة العمومية :
l ُمنح هذا التخ�صي�ض بقيمة ُتقدر بـ 6 مليار دج لفائدة 
النقل  للتكفل بنفقات �صيانة و كراء حافالت  جميع الواليات 

املدر�صي على م�صتوى البلديات.
l االإعانات اال�صتثنائية لفائدة البلديات :

مل   ، اإىل2015    2011 �صنة  من  املمتدة  الفرتة  خالل 
ي�صجل اأي عجز يف ميزانية البلديات بف�صل االإعانات املقدمة 
من هذا ال�صندوق غري انه خالل ال�صنتني االأخريتني -2016
2017  مت ت�صجيل عجز يف بع�ض ميزانيات البلديات تعمل 
لل�صماح  العجز  هذا  تدارك  اأجل  من  مرافقتها  على  الوزارة 
بتغطية نفقاتها االإجبارية، ويف هذا املجال، �صاهم  �صندوق 
اعانات  بتخ�صي�ض  املحلية  للجماعات  ال�صمان  و  الت�صامن 
 8،4 قدره   اجمايل  مببلغ  بلدية    281 لفائدة  ا�صتثنائية 
امليزانيات اال�صافية لهذه  اأجل موازنة  مليار دينار وهذا من 

البلديات.
l تخ�صي�ض منحة �صيانة وحرا�صة املدار�ض االبتدائية:



84

من أجل إستغالل 
أمثل للموارد المحلية
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من أجل إستغالل أمثل للموارد المحلية

خالل  باسدائها  الجمهورية  رئيس  السيد  فخامة  تفضل  التي  للتعليمات  تنفيذا 
بالوالة  الحكومة  لقاء  لتوصيات  وتبعا   2016 أكتوبر    4 يف  املنعقد  الوزراء  مجلس 
املحلية  والجماعات  الداخلية  وزارة  باشرت   ،2016 نوفمرب   13 و   12 يومي  املنعقد 
املالية  و التهيئة العمرانية مجموعة من العمليات ملواصلة مسار  اصالح الجباية و 

املحليتني : 

1 تشخيص النظام الحالي:
من خالل مراجعة النظام اجلبائي احلايل، ن�صتخرج جمموعة من املالحظات، نوردها فيما يلي: 

 - ف�صيف�صاء من ال�صرائب و الر�صوم )24�صريبة ور�صم(
 - اختالفات كبرية يف م�صتوى مداخيل خمتلف ال�صرائب و الر�صوم

 - نظام �صريبي يف �صالح املناطق ال�صناعية و اأو التجارية
 - املداخيل ال�صعيفة لل�صرائب الناجمة عن االأمالك

 - �صعف املوارد الب�صرية املحلية
وال�صكل التايل يو�صح ف�صيف�صاء من ال�صرائب و الر�صوم ومدى م�صاهمتها يف املداخيل:  

2- التوصيات المتكفل بها :
  من اأجل حت�سني الو�سعية املالية للجماعات املحلية، مت مبا�سرة جمموعة من العمليات 

و التي جت�سدت من خالل االجراءات التالية :
اأ - االإجراءات املوجهة لتح�صني املوارد املالية للجماعات املحلية،

ب- اإجراءات موجهة لتاأ�صي�ض عقلنة ت�صيري اجلماعات املحلية و ع�صرنتها،
ج- اإجراءات موجهة لتح�صني الت�صيري امليزانياتي للجماعات املحلية

إصالح الماليةوالجبايةالمحليتين

من أجل إستغالل 
أمثل للموارد المحلية
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من أجل إستغالل أمثل للموارد المحلية

 3-آفاق اصالح المالية و الجباية المحليتين:
تبعا لتو�صيات لقاء احلكومة بالوالة املنعقد يومي 12 و 13 نوفمرب 2016، مت ال�صروع يف 
 اإعداد قانون للجباية املحلية الذي �صيمكن من اإدماج كل ال�صرائب والر�صوم بهدف تو�صيح قراءتها

اإجراءات  ع�صرنة  و  تب�صيط  اإىل  باالإ�صافة  تطبيقها،  يف  اأكرث  �صفافية  اإر�صاء  كذا  و   
ت�صيريها،ويف هذا االإطار �صيت�صمن م�صروع هذا القانون مبادئ كربى نذكر منها : 

 منح �صلطات جبائية للبلديات والواليات،
  اعادة تاأطريالعالقات املالية بني الدولة واجلماعات املحلية،

 اإحداث �صيا�صة جبائية حملية يتم مناق�صتها من طرف املجال�ض ال�صعبية الوالئية
اإحداث هيئة وطنية ا�صت�صارية يف جمال اجلباية املحلية )املر�صد الوطني للجباية املحلية( 
تكلف باإعداد تقرير �صنوي حول و�صعية اجلباية املحلية و م�صاهمتها يف متويل اجلماعات 

املحلية.
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 نحو خدمة عمومية محلية
 تستجيب لتطلعات المواطن
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منظومة قانونية تحكم سير البلديات

 " نحو بلدية إلكترونية 
في خدمة المواطن "

إّن اإلدارة اإللكرتونية عبارة عن مجموعة من األنظمة اّلتي تهدف إىل تبسيط و تخفيف اإلجراءات 
اإلدارية للمواطن، و كذا تسهيل تسيري البلديات، و يتجسد هذا مشروع البلدية االلكرتونية الذي 
يتم تطويره حاليا  على مستوى بلدية الجزائر الوسطى التي تم اختيارها كبلدية نموذجية  عرب 
التطبيقات اإللكرتونية املطوّرة من طرف وزارة الداخلية ، و اّلتي تمسّ جميع الخدمات املقدّمة 

للمواطنني. سيسمح تحقيق هذا املشروع برقمنة البلدية يف جميع املستويات.
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أهداف مشروع البلدية االلكترونية
حت�صني حياة املواطن،  

الرفع من جودة ومردودية خدمات البلدية،  
حت�صني العالقات بني البلدية واملواطنني،   

االرتقاء بالبلدية من اأجل جعلها اأداة اأ�صا�صية للتنمية االقت�صادية و االجتماعية،  
تثمني املوارد الب�صرية،  

ار�صاء قاعدة متينة للحكومة االلكرتونية.  

 الرقمنة أداة للعصرنة 
ت�سعى وزارة الّداخلّية اإىل منح و�سائل ع�سرّية و فّعالة للبلدّيات، ت�سمح   
لهم برت�سيد الّنفقات و ر�سم ا�سرتاتيجّيات للّتنمية املحلّية خاّلقة للّثوة. و من اأهّم 

الّتطبيقات املطّورة :

املوحد،  ال�صباك   )1
امليزانية،  وتنفيذ  اإعداد  ومراقبة  متابعة   )2

للبلدية، االإداري  احل�صاب  اإعداد   )3
والبيئة، العمومية  ال�صحة  حفظ  اأجل  من  والوقاية  املحلية  النظافة  ت�صيري  نظام   )4

املحلية، املمتلكات  ت�صيري  نظام   )5
اخل�صراء،  وامل�صاحات  والطرقات  احل�صرية  املناطق  ت�صيري  نظام   )6

اجلمعيات،  ت�صيري  نظام   )7
االإلكرتوين  اجلرد  نظام   )8

قيد  اللم�سات  و�سع  يتم  الكرتونية  انظمة  اربع  ذكره،هناك  مت  ما  اإىل  باالإ�سافة 
االجناز تتعلق بـ : 

االجتماعية، ال�صوؤون  ت�صيري  نظام   )1
املنازعات، ت�صيري  نظام   )2

البلدية  ال�صعبية  املجال�ض  ت�صيري  نظام   )3
ال�صوارع ت�صمية  واإعادة  ت�صمية  عملية  ت�صيري  نظام   )4

نحو خدمة عمومية محلية تستجيب لتطلعات المواطن
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منظومة قانونية تحكم سير البلديات

التكنولوجيات  اعتماد  العمرانية على  التهيئة  و  املحلية  الجماعات  و  الداخلية  وزارة  تعمل 
الحديثة يف مجــاالت التسييــر و التنظيم، من أجل تحسني أداء املرفق العام بصفة مستمرة 

و كذا إستحداث أنماط عمل جديدة و عصرية.  

و لتجسيد ذلك على أرض  الواقع، قامت الوزارة باتخاذ العديد من اإلجراءات تهدف إىل 
القضاء على البريوقراطية  و املعالجة اآللية للمعلومات لتحسني العالقة بني االدارة و املواطن.

و من جملة هذه اإلجراءات، طورت وزارة الداخلية الشباك االلكرتوني للوثائق البيومرتية 
)جواز السفر –  بطاقة التعريف الوطنية(  و الذي سيتم تعميمه إىل وثائق أخرى كرخصة 

السياقة البيومرتية بالتنقيط.

الشباك االلكتروني للوثائق البيومترية
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حل  هو  البيومرتية  للوثائق  االلكرتوني  الشباك  إن 
الوثائق  مختلف  طلبات  استقبال  على  يعمل  تقني 
البيومرتية  على مستوى البلديات، و تسجيلها بصفة 
آنية يف قاعدة معطيات مركزية و هذا باستغالل الربط 
املباشر مع قواعد معطيات مركزية مثل قاعدة معطيات 
للحالة  اآللي  الوطني  السجل  البيومرتية،  الوثائق 

املدنية ومستقبال قاعدة املعطيات لرخص السياقة. 

الحديث يف  النمط  قد تمت تجربة استغالل هذا  و 
والية  بلديات  جميع  مستوى  على  ميدانيا  التسيري 
 ،13/12/2017 من  ابتداًء  أوىل  كمرحلة  الجزائر 
على  تدريجية  بصفة  يعمم  سوف  ثانية  وكمرحلة 

جميع بلديات الوطن.

 األهداف المنتظرة
 من استغالل الشباك االلكتروني:

فتح املجال للولوج التدريجي إىل عالم اإلدارة االلكرتونية.  
تحسني ظروف االستقبال و العالقة بني اإلدارة و املواطن.  

السرعة يف دراسة و مراقبة البيانات و معالجة امللفات.  
إعفاء املواطن من تقديم ملخص شهادة امليالد 12 خ ضمن الوثائق املكونة مللف     

         طلب بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
إعفاء املواطن من تقديم الوثائق املوجودة بياناتها يف قاعدة املعطيات ما لم يتم     

          تغيريها.
إعفاء املواطن من امللء اليدوي الستمارة طلب الوثائق البيومرتية.   

الغاء عملية أخذ البيانات البيومرتية للمواطنني الحائزين سلفا على وثائق    
         بيومرتية ما عدا يف حاالت الضرورة التقنية أو التنظيمية. 

البيانات  على  املباشر  االطالع  بفضل  البيانات  ادخال  عن  الناتجة  األخطاء  تقليص   
املوجودة يف قواعد املعطيات املركزية.

نحو خدمة عمومية محلية تستجيب لتطلعات المواطن
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نحو إنشاء 
متحف وطني للبلدية 

إصدار أول طابع بريدي 
مخلد للبلدية

السيد نور الدين بدوي 
وزير الداخلية والجماعات

 المحلية و التهيئة العمرانية 

«...تجسيد فحوى التعديالت  
الدستورية التي انبثقت 

عن الرؤية المتبصرة لفخامة 
رئيس الجمهورية...»

  رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
 يرسم 18 جانفي يوما وطنيا للبلدية

تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية
البلدية تحيي ذكرى تأسيسها الـ51

  رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة
 يرسم 18 جانفي يوما وطنيا للبلدية
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