
 -وزو زيــــــــتي –ري ــــــــــمـــــــود معــــــــــولـــــــــعة مـــــــــــجام

 ةــــــاسيــــــــوم السيــــــلـــــوق والعــــقـــــة الحــــكلي

 ةـــاسيـــــوم السيــــــلـــــــم العــــقس

 

 

 

 معوقات التنمية المحلية في الجزائر

 2014/ 2010 وآليات تفعيلها

 والية بجايةب دراسة حالة: بلدية فناية الماثن

 عامة وإدارة محلية ةشهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص سياس الستكمال متطلباتمذكرة 

 إشـراف تحـت                                                                         الطالب إعداد

 إعباسن زهية أ.                                                                 حاج أعمر أحمند                    

 

 :المناقشة لجنة

 ....................................رئيسا.لعرايب كرمية.... .أ

 خلفوين فازية......................................مناقشا. .د

 .....................................مشرفا ومقررازهية. عباسنإ .أ

 

 2014/2015   السنة الجامعية



 ءداـــــــــــــــــــــــــــهإ

 

 

 

 24االية﴾ واخفض هلما جناح الذل من الرمحة ﴿من منطلق الوفاء والعرفان باجلميل وقول اهللا تعايل

 من سورة االسراء.

اهدي هذا العمل املتواضع للوالدين اطال اهللا من عمرهم واىل كل افراد العائلة الذين كان هلم 

 على استكمال دراسيت ومنحوين الوقت واجلهد يف سبيل النجاح.الفضل الكبري يف تشجيعي 

 اhيدة. اىل الذين أناروا لنا الطريق بدائهم الطاهرة شهداء ثورة التحرير

 اىل كل يد تبين وعقل يفكر وقلب يؤمن باحلرية واخلري لكل الناس دون متييز.

 ادمة.اىل كل منتخب يف اhالس احمللية يعمل حلفظ نصيب األجيال الق

 

 

 

 اهدي هذه المذكرة

 

 محند حاج اعمرأ



 شكر وتقدير

 

 

 من سورة إبراهيم 7﴿ لئن شكرمت ألزيدنكم ﴾اآلية رقم 

فالشكر أوال هللا العلي العظيم الذي وفقنا على إمتام هذا العمل املتواضع، حبمده عز وجل على 

 مدنا بالصحة إلمتامه.

ذا البحث هل إشرافها" على اعباسن زهيةكما أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان لألستاذة " 

دون ان تبخل علي بتوجيهاiا السديدة ومالحظاiا ونصائحها القيمة، جزاكم اهللا خريا 

 استاذيت...وادامكم اهللا ذخرا للجامعة اجلزائرية.

 ةواألستاذ الدكتورة خلفوني فازية الشكر والتقدير إىل جلنة املناقشةكما أتقدم بأمسى عبارات 

راءiا قعلى قبوهلم مناقشة هذه املذكرة وصرفهم جزءا من وقتهم الثمني ألجل ، لعرابي كريمةة احملرتم

 بتوجهاiم القيمة. وإثراءها

كما ال يفوتين التقدم خبالص امتناين لكل األساتذة االفاضل الذين تتلمذت على أيديهم، واىل  

 كل أعضاء ا�لس الشعيب البلدي بفناية املاثن.

 ب ونسيهم القلم...جزاكم اهللا خريا.لكل هؤالء...وملن ذكرهم القل

 

 

 

 شكرا
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 تمهيد

متزايد يف العديد من البلدان، على  باهتماميعد موضوع التنمية احمللية من املواضيع اليت حتظى 

، حيث تقدم والعلميةكادميية ى مستوى البحوث األلو عأملختلف الدول،  االقتصاديةمستوى السياسات 

ه البلدان النامية بشكل عام، هذا هام ملعاجلة اخللل التنموي الذي تعاين من اسرتاتيجيالتنمية احمللية كبديل 

مناهج التنمية املتبعة، القائمة أساسا على املركزية، و اليت ظلت صبح يفرض على الدول مراجعة أاخللل 

، سياسية، تعليمية، مدنية...) جمرد منفذ لسياسات اقتصاديةشكاهلا (أفيها املؤسسات احمللية مبختلف 

 و اخلصوصيات احمللية و تطلعات خمتلف املناطق.حيان غلب األأمركزية قد ال تتناسب يف 

مام مشكل التخلف املوروثة عن أ االستقاللمن الدول النامية وجدت نفسها غداة  واجلزائر كغريها

أسلوب التخطيط املركزي كأداة لتحقيق التنمية الوطنية،  اعتمادوكحل مقرتح حينها مت  ،االستعماريةاحلقبة 

 انعكستخصوصيات كل منطقة، بل كان مشوليا مما أدى اىل نتائج سلبية هذا األسلوب مل تراعي فيه 

 .زمةعلى حياة املواطن وزاد من تفاقم األ

زمات املتعددة ىل تنمية وطنية شاملة ومستدامة للخروج من األإن جزائر اليوم تسعى جاهدة إ

ومن القاعدة حنو املركز، واضعة ىل الكل إمن اجلزء  باالنطالقال إاجلوانب، وهذه التنمية ال ميكن جتسيدها 

 ومنطلق هلا.التنمية احمللية كأساس 

وجود  على والذي يقومالالمركزية يف التسيري  أاجلزائر على مبد اعتمدتالتنمية  ولتجسيد هذه

ويتضح ذلك جليا من خالل  احمللية،هم وسيلة لتحقيق التنمية أمجاعات حملية منتخبة اليت تعترب 

كافة ا¢االت   وذلك يفعرب اإلصالحات القانونية  الوالية)-(البلديةللجماعات احمللية الصالحيات املوكلة 

 املستقل. والوجود القانويناملالية  االستقالليةمعظمها يف منح  واليت تصب

من جهة أخرى فرض  وقلة التأطريال ان الواقع املايل من جهة إلكن رغم كل هذه ا¢هودات 

دور اجلماعات احمللية ضعيفا يف جمال التنمية  الذي جعلاطي للمركزية يف اجلزائر البريوقر  والطابعالعكس، 

ن الدولة بقيت املسؤول األول عن التنمية احمللية عن طريق التدخل املباشر بواسطة أاحمللية، حيث 

ور طار برنامج وطين سنوي يقتصر فيه دإواملخططات القطاعية للتنمية يف  للتنمية،املخططات البلدية 

ن سياسة الدولة يف هذا أذ إ، مما ينعكس سلبا على التنمية احمللية، االقرتاحاتاجلماعات احمللية على تقدمي 

 طار هي سياسة شاملة ال تراعي بالضرورة اخلصوصيات احمللية.اإل
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واملعوقات اليت  اجلهود املبذولة يف جمال التنمية احملليةومبحاولة منا يف البحث الراهن استطالع 

اليت تشمل الدراسة امليدانية واسقاط اإلطار  فناية الماثن بوالية بجايةعرتضه، مع الرتكيز على بلدية ت

  النظري على الواقع املعاش.

أساسية وهامة لبناء أي  كمرحلة أوليةالدراسة   يعترب اختيار موضوع مبررات اختيار الموضوع:-1

اكم األفكار واملعلومات واالعتبارات لدى هادف، كونه مل ينطلق من العدم بل من تر  حبث علمي

الباحث، ومن بني هذه االعتبارات منه ما يتعلق بذات الباحث وتعرف باملربرات الذاتية، ومنه ما يتعلق 

 باجلانب املوضوعي وتعرف باملربرات املوضوعية.

 المبررات الذاتية:

يف بلورة  بالقليلحمللية سعيا منا ولو امليل الشخصي اىل دراسة كل ما يتعلق باحلكم احمللي واإلدارة ا-

 تصورات قد تساهم يف تطوير اجلماعات احمللية.

املالحظة الشخصية للوضع والواقع املعاش وفشل السياسات التنموية تعود ألسباب عديدة سيتم -

 معاجلتها الحقا.

 .ية)سياسة عامة وإدارة اجلماعات احمللبتخصصنا (كون موضوع التنمية احمللية يتالءم -

 المبررات الموضوعية:

املكانة اليت حتتلها التنمية احمللية يف حتقيق حاجيات ورغبات اyتمعات احمللية وتعبئة املوارد -

 والطاقات احمللية يف سبيل حتقيق التنمية الشاملة.

كمحاولة للبحث   07-12والوالية 10-11صدور القانونني اجلديدين املتعلقان بالبلدية -

 جاء �ا فيما يتعلق بالتنمية احمللية.اهم املستجدات اليت والوقوف على 

ندرة الدراسات اليت تعاجل موضوع التنمية احمللية يف اجلزائر واهم الصعوبات اليت تعرتضها، مما -

 يتطلب منا املشاركة يف اعداد واجراء دراسات يف هذا اyال.
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يدرك أمهية األحباث اليت جيب معاجلتها البد للباحث يف الدراسات العليا ان أهمية الدراسة:  -2

دكتوراه) فاملفروض ان يكون هلا عالقة من قريب وبعيد بواقعه املعاش حمليا وإقليميا -يف رسالة (ماجستري

 .(1)الدكتور منصور بن لرنبمن منطلق "ان البحث من اجل البحث خرافة وتضليل" على حد قول 

 األهمية العلمية:

جهود الدولة اجلزائرية املبذولة يف اسة من الناحية العلمية يف حتليل ودراسة تقديرا ألمهية هذه الدر 

جمال حتقيق التنمية احمللية، من خالل األدوار والصالحيات التنموية املنوطة للبلدية والوالية على ضوء 

  2010/2014ة القانونني اجلديدين للجماعات احمللية، ومكانة التنمية احمللية يف الربنامج اخلماسي للتنمي

 حصر جممل النقائص واملعوقات اليت تعيق سبيل التنمية احمللية وتقف امام جناح السياسات والربامج احملليةو 

إجياد خمرج فعال من خالل توضيح سبل تفعيل التنمية احمللية والنهوض بأعباء ومن جهة أخرى  ،من جهة

م مؤسسايت واعالمي وتصنيف منوذجي للبلديات باإلضافة اىل كو�ا فرصة إلرساء نظا التنمية الوطنية،

 والواليات تسمح بتتبع كل املعطيات االقتصادية واالجتماعية والسياسية على املستوى احمللي.

 األهمية العملية:

من الناحية العملية، باعتباره حبثا موضوعيا يضع يف يد القائمني على التنمية احمللية، سواء  أما     

على مستوى اهليئات احمللية أدوات عملية متكنهم بفضلها فتح نقاش معمق  أوة املركزية على مستوى اإلدار 

 أجريناهاالدراسة امليدانية اليت ، انطالقا من وحتليلي خللق اسرتاتيجية تنمية حملية شاملة متوازنة ومستدمية

 .واملالحظة للواقع والظروف اليت تسود ا�تمعات احمللية

لقد جسدت سياسات التنمية احمللية يف اجلزائر من خالل عدة مشاريع هامة  الدراسة: أهداف -3

الكثري من املشاريع اهلامة قد عرفت تأخرا يف  أنيومنا هذا، غري  إىلبداية من فرتة ما بعد االستقالل 

 إجنازها ان مل يكن فشال كامال، وسنحاول يف هذا ا�ال توضيح مجلة من النقاط اليت تتمثل يف:

                                                           

: كلية احلقوق والعلوم السياسية، بسكرة-حممد خيضر، جامعة 4ع، مجلة المفكر .البالد العربية يف معاجلة قضايا وحتديات وم السياسيةت البحثية يف العلااالرتباط،" كربوسة عمراين  (1) 

 .175، ص.2009
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سة وحتليل جهود الدولة اجلزائرية يف جمال حتقيق التنمية احمللية انطالقا من األدوار التنموية درا-

 .2010/2014املنوطة للجماعات احمللية يف جمال التنمية، ومكانتها ضمن الربنامج اخلماسي للتنمية 

 لي.دراسة خمتلف املعوقات والصعوبات اليت تتصدي للعمليات التنموية على املستوى احمل-

عادة بعث التنمية احمللية والرهانات اجلديدة يف إعادة الديناميكية والسبل إل البحث عن االليات-

 للجماعات احمللية.

 وصعوباhا واليات تفعيلها.البحث ميدانيا عن واقع التنمية احمللية يف بلدية من البلديات اجلزائرية -

 ادبيات الدراسة:  -4

 املثال:واليت نذكر منها على سبيل 

"معوقات التنمية المحلية: دراسة ميدانية في  بعنوانونية رابح أشرف رضا" دراسة الطالب "-

قسنطينة، -اجتماع التنمية، جامعة منتوري االجتماع، ختصص: رسالة ماجستري يف علموالية سكيكدة" 

 ، 1999سنة

والتأكد من األسباب اذ حاول التعرف على أبرز املعوقات انطالقا من تشخيص الواقع التنموي 

احلقيقية اليت كانت وراء ذلك، والتعرف على العوامل الغري الوظيفية اليت حتد من جماالت التنمية احمللية 

 وفعاليتها، ووضع اسرتاتيجية لتطوير التنمية احمللية، وإصالح ما ميكن إصالحه وتغيري ما ميكن تغيريه.

دور المجالس المحلية المنتخبة في تحقيق  " بعنوان "بن عبد الحق فوزيدراسة الطالب " -

" رسالة 2007/2012دراسة المجلس الشعبي الوالئي لوالية بجاية للفترة -التنمية المحلية

، سنة 3ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، ختصص: إدارة اجلماعات احمللية، جامعة اجلزائر

2014. 

ث يف دراسته هي توضيح الدور احملوري اليت تقوم به ا�الس ومن الركائز اليت اعتمد عليها الباح

احمللية عامة، وا�لس الشعيب الوالئي لوالية جباية على وجه اخلصوص يف سبيل حتقيق وجتسيد التنمية 
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اليت ينبغي اتباعها يف تطويرها بغية إجناح احمللية، واهم املعوقات اليت حتول دون حتقيقها، والوسائل واالليات 

 لسياسات التنموية على املستويات احمللية.ا

الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية " بعنوان " يوسفي نور الديندراسة الطالب "-

رسالة ماجستري يف  "، مع دراسة حالة والية البويرة 2000/2008المحلية دراسة تقييمية للفترة

 .2010جبامعة احممد بوقرة، بومرداس، سنة  العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية،

اذ يسعي الباحث يف دراسته اىل التعرف على اخلليتني االساسيتني يف نظام اإلدارة احمللية يف اجلزائر 

اال وهي الوالية والبلدية، ومعرفة اهم مصادر متويلها وأسباب ضعفها وعجزها، وتشخيص واقع اجلباية 

 ى اإلصالحات اجلديدة يف جمال اجلباية وتقييمها.احمللية يف اجلزائر والتعرف عل

دور الجماعات المحلية في تفعيل التنمية المحلية في " بعنوان "يرقي كريمدراسة الطالب "-

"، رسالة ماجستري يف العلوم االقتصادية وعلوم التجارة وعلوم التسيري، الجزائر دراسة حالة والية ادرار

 .2010حيي فارس، املدية، سنة جامعة 

اذ يسعى الباحث يف دراسته اىل التعمق يف موضوع التنمية عامة والتنمية احمللية بشكل خاص مث 

االحتكاك باجلانب امليداين والتعرف أكثر على أساليب تنظيم اإلدارة احمللية، فمحاولة اظهار الدور الذي 

 لي وبيئته اليت يعيش فيها. جيب ان تلعبه اجلماعات احمللية من اجل السري قدما يف تطوير ا~تمع احمل

فانطالقا مما سبق، واطالعنا على هذه الدراسات، جند ا�ا متشا�ة ومماثلة يف التوجه العام، حيث 

يف بعض العناصر فيما خيص  إغفالاإلدارة احمللية والقانون اإلداري، فهناك  إطارتناول ا~الس احمللية يف 

 من خالل دراستنا هلذا املوضوع.ضيحها وحتليلها تو  إىل، سنسعى معوقات التنمية احمللية

انطالقا من التوجهات السابقة حول أمهية دراستنا ملوضوع التنمية احمللية من إشكالية الدراسة:  -5

خالل تلبية حاجيات ورغبات ا~تمعات احمللية من جهة، واملسامهة مع الدولة بالنهوض بأعباء التنمية 

 إلشكالية املركزية ملوضوع دراستنا حول:الوطنية والشاملة تتمحور ا
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 ،عموما وبلدية فناية الماثن بالخصوص في الجزائرتحقيق التنمية المحلية  دونالذي يحول ما 

 إلعادة بعثها؟التي ينبغي اتباعها  األلياتماهي و 

 الدراسة وهي: وتتفرع عن هذه اإلشكالية املركزية جمموعة من األسئلة الفرعية املتصلة بنيويا ووظيفيا �ذه

 ماهي جهود الدولة اجلزائرية املبذولة يف سبيل حتقيق التنمية احمللية على املستويني الوطين واإلقليمي؟-

 فيما تتمثل صعوبات ومعيقات العمل التنموي يف اجلزائر وخاصة احمللية منها؟-

 اميكية للجماعات احمللية؟ماهي خمتلف الركائز األساسية واالليات يف إعادة بعث التنمية وإعادة الدين-

ماهي الصعوبات اليت تواجه العمل التنموي يف بلدية فناية املاثن؟ وماهي االليات اليت جيب اتباعها -

 ملواجهة هذه الصعوبات من جهة، وبعث التنمية احمللية بالبلدية من جهة أخرى؟

احمللية واليات تفعيلها يف  تفرتض هذه الدراسة واليت تبحث يف معوقات التنميةفرضيات الدراسة:  -6

 اجلزائر على الفرضية الرئيسية بالشكل التايل:

بصفة فعلية ورسمية، كلما باشرت  في مختلف المجاالت المحلية كان تمكين الجماعاتكلما  

 على الوجه المطلوب. في القيام بمهامها من اجل تحقيق التنمية المحلية

 ة تتمثل فيما يلي:وتندرج ضمن الفرضية الرئيسية فرضيات جزئي

 ختويل صالحيات أوسع للجماعات احمللية، يضمن هلا االضطالع ملهامها التنموية على املستوى احمللي-

 غياب االستقاللية اإلدارية والذمة املالية للجماعات احمللية، حتول دون حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر-

واالقتصادية واالجتماعية يف تسيري شؤو�ا احمللية،  تسخري اجلماعات احمللية بالوسائل السياسية إن-

 . النهوض بأعباء التنمية احملليةتساهم بقدر كبري يف

تتطلب التنمية احمللية يف بلدية فناية املاثن اعادة النظر يف خمتلف ا�االت اليت تسعى اىل إعادة تفعيل -

 التنمية احمللية.
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 حدود الدراسة -7

 الحدود المكانية 

ل هذه الدراسة كحيز مكاين بلدية فناية املاثن بوالية جباية باعتبارها بلدية من البلديات اجلزائرية تتناو 

 وكمحاولة منا اسقاط اإلطار النظري على امليدان والتوصل اىل توضيح حماور دراستنا ميدانيا وعمليا.

 الحدود الزمانية

والوالية  11/10اجلديدين للبلدية  تعتمد دراستنا هلذا املوضوع علي اهم مستجدات القانونني

رتة فيما يتعلق بالتنمية احمللية يف اجلزائر، اذ متتد ف 2010/2014وكذا الربنامج اخلماسي  12/07

 .2014اىل غاية  2010دراستنا للموضوع من بني سنيت 

عد الظاهرة االجتماعية بصفة عامة والسياسية بصفة خاصة ت مبا اناإلطار المنهجي للدراسة:  -8

من املواضيع الشائكة واملركبة واملتعددة االبعاد واملتغريات، فمن الصعب دراستها من خالل منهج واحد مما 

 يتطلب منا االستعانة بعدة مناهج وهي كالتايل:

يعترب الدارسون هلذا املنهج انه وصفيا متميزا على أساس االهتمام بدراسة منهج دراسة الحالة: 

مث النظر اىل اجلزيئات من حيث عالقتها بالكل الذي حيتويها، وذلك للوصول الوحدات بصفتها الكلية 

 .(1)اىل تعميمات علمية متعلقة بالوحدة املدروسة

يعرفها الدكتور عمار بوحوش على انه" مجع البيانات العلمية بأية وحدة سواء كانت فردا او مؤسسة 

 . )2(او نظاما اجتماعيا

اعتمادنا هلذا املنهج من خالل الدراسة امليدانية والتطبيقية اليت اجريناها يف بلدية فناية املاثن وهي  إن

الطابع العملي وامليداين، واسقاطنا اإلطار النظري على بلدية بوالية جباية، قد اضفت دراستنا  52من بني 

دى مسامهتها يف تلبية حاجيات ورغبات الواقع من خالل دراسة وحتليل خمتلف برامج التنمية بالبلدية وم

 ا�تمع احمللي. 

حدث معني بطريقة   أوفيعرف املنهج الوصفي انه رصد ومتابعة دقيقة لظاهرة  المنهج الوصفي:

فرتات زمنية متعددة من اجل التعرف على الظاهرة من حيث احملتوى واملضمون  أوكمية ونوعية يف فرتة 

 .)3(اليت تساعدنا على فهمها
                                                           

 .87، ص.1997. اجلزائر: ب د ن، ، المنهجية في التحليل السياسي: المفاهيم، المناهج، االقترابات واألدواتشليب دحمم (1) 

 .130، ص.2007، 4اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، ط  .اهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث، منعمار بوحوش )2( 

 .43، ص.2000. عمان: دار صفاء للنشر والتوزیع، مناھج وأسالیب البحث العلميمصطفى علیان ربحي، محمد غنیم عثمان،  (3) 
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باعتباره منهج مالئم ملثل هذه الدراسات فهو يسمح بإعطاء صورة شاملة عن كل جوانب الظاهرة 

، من خالل احاطتنا ملختلف مالحمه املبحوث فيها، وتتبع جزئياRا، مث حتليل اجلانب اMهول فيها وكشف

بتحليل اMهول وكشف  اجلهود املبذولة يف جمال التنمية احمللية على املستوى الوطين واحمللي، كما قمنا

 مالمح فشل السياسات والربامج واملشاريع التنموية، واعطائنا نظرة ملا سوف يكون من اجل حتقيق التنمية.

االختزال الرياضي، يعتمد على التعبري الرقمي  أشكالفهي عبارة عن شكل من : اإلحصائيالمنهج 

لبيانات ومراجعتها، تبويبها، مث حتليلها عن الظواهر اليت يتناوهلا الباحث يف دراسته، فهي مجع ا

 .(1)وتفسريها

اعتمدنا عليه يف دراستنا هلذا املوضوع يف فصوله الثالثة من خالل حتليلنا وقراءتنا لبعض األرقام 

 واالحصائيات وحتويلها اىل جداول ورسوم بيانية لتساعدنا على فهم الظاهرة كما ونوعا.

والتنمية احمللية اليت هي من صالحيات  لدافيد ايستونظم فطبقا ملدخل الناالقتراب النسقي: 

تتمثل يف املوارد املتاحة لتقوم بتحويلها  Inputsاجلماعات احمللية، فهي تستقبل من اجل ذلك مدخالت 

، ويتبني ذلك يف واملتمثلة يف املخططات التنموية وخمتلف اخلدمات...اخل Outputsاىل خمرجات 

برامج اىل  ملدخالRا هادراستنا لواقع التنمية بالبلدية ومدى ترمجتها وحتويلالفصل التطبيقي من خالل 

 وخمططات تنموية وخدماتية تعود بالفائدة للمجتمع والنهوض بأعباء التنمية على املستوى احمللي.

دراسة النصوص والقواعد القانونية اليت تساعدنا على مدى التزام الظاهرة القانوني:  قتراباال

املتعلق  10-11ة باملعايري والضوابط القانونية كاعتمادنا على القانونني اجلديدين للجماعات احملليةاملدروس

 املتعلق بالوالية وخمتلف النصوص اليت اعتمدنا عليها يف دراسة واعداد حبثنا. 07-12بالبلدية والقانون 

ة على أسلوب املالحظة ووقوفنا كما اعتمدنا يف دراستنا هلذا املوضوع وباألخص يف الدراسة التطبيقي

على خمتلف املشاريع التنموية بالبلدية حمل الدراسة، سعيا منا تتبع واقع التنمية بالبلدية ومدى ترمجتها 

لقراراRا ميدانيا، واعتمادنا على أسلوب مقابلة مسؤويل البلدية وطرح جمموعة من األسئلة حول واقع 

                                                           

 .92، ص.مرجع سابق، شلبي (1) 
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ل دون حتقيق املشاريع والربامج واملخططات التنموية، واهم االليات التنمية بالبلدية والعراقيل اليت حتو 

 من اجل التصدي ملثل هذه املعوقات.الواجب اتباعها 

 لنا الفرصة بإجراء مقابالت وجلسات نقاش مع السادة: اتيحتوكما سبق ذكره، 

 .: رئيس اaلس الشعيب البلديبالي فريد-

  . البلديرئيس اaلس الشعيب أمني: شقرون ياسين-

 : األمني العام للبلدية.ند امقرانتعوينت مح-

 .: رئيس املصلحة التقنيةجمال ايت حامة-

 .: رئيس مصلحة املالية، احملاسبة، الوسائل العامة واملستخدمنيعولمي صادق-

 : املكلفة مبكتب املستخدمني.دحماني فضيلة-

اد حبثنا، ال سيما اجلانب التطبيقي من الصعوبات اليت واجهتنا طوال اعد صعوبات الدراسة: -9

هو عسر احلصول على املعطيات الكافية وشح اإلحصاءات الرمسية وغياب بعضها من طرف املؤسسات 

 واجلهات احلكومية واإلدارة احمللية.

باإلضافة اىل قلة الكتب واملراجع اليت تناول التنمية واإلدارة احمللية يف اجلزائر، حسب اطالعنا على 

 املكتبات اجلامعية.خمتلف 

 هيكلة الدراسة: -10

، حيث 2010/2014يتناول التنمية احمللية يف اجلزائر ومعوقا�ا خالل الفرتة  الفصل األول:

املبحث األول خصصناه جلهود الدولة اجلزائرية يف جمال حتقيق التنمية احمللية، ويتفرع اىل ثالث مطالب 

، والدور التنموي للوالية على ضوء القانون 10-11قانون تناول الدور التنموي للبلدية على ضوء ال

، يف حني املبحث الثاين 2010/2014، والدراسة التحليلية للربنامج اخلماسي للتنمية 12-07
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خصصناه ملعوقات التنمية احمللية، كذلك يتفرع لثالث مطالب، تشمل املعوقات السياسية اإلدارية، 

 عوقات التنظيمية الفنية.املعوقات االقتصادية املالية، وامل

املبحث األول التنمية احمللية يف اجلزائر: سبل واليات التفعيل، حيث تفعيل يتناول الفصل الثاني: 

تفعيل الالمركزية، يتفرع لثالث مطالب، -خصصناه ألليات تفعيل التنمية احمللية على الصعيد السياسي

-الالمركزي، اما املبحث الثاين على الصعيد االقتصاديتشمل لصالح اإلدارة احمللية، وعصرنتها، والتعاون 

اصالح املنظومة االقتصادية، فهو يشمل ثالث مطالب تناول ترقية وتشجيع القطاع اخلاص، ترقية 

اشراك -وتشجيع االستثمار، وإصالح اجلباية احمللية يف األخري، مث املبحث الثالث على الصعيد االجتماعي

لتنمية احمللية، ويشمل ثالث مطالب من خالل اشراك منظمات اnتمع املدين، الفواعل الغري رمسية يف ا

 اشراك املواطن، مث دور االعالم يف التنمية احمللية.

 التطبيقي عبارة عن دراسة منوذجية لبلدية فناية املاثن، يشمل املبحث اإلطاروهو  الفصل الثالث:

تفرع اىل مطلبني خصصنا األول للتعريف بالبلدية وإمكانياvا يالتنمية احمللية يف بلدية فناية املاثن،  األول

تطرقنا من خالله اىل الربامج واملخططات التنموية للبلدية، وخمتلف املؤهالت اليت تتمتع }ا، مث الثاين 

بالبلدية من خالل عرض خمتلف املعوقات والصعوبات اليت  وضعية التنمية احملليةفاملبحث الثاين نتناول 

اnال التنموي للبلدية يف املطلب األول، مث املطلب الثاين نتطرق اىل اهم االليات اليت ينبغي على تعرتض 

 البلدية اتباعها يف جتسيد براجمها وخمططاvا التنموية.

ويف األخري، توصلت الدراسة اىل خالصة عامة واهم النتائج العلمية املستخلصة من البحث، كما 

لتساؤالت املطروحة واثبات مدى صحة الفرضيات السالفة الذكر، كما سامهت توصلت اىل اإلجابة على ا

   يف تشكيل حمفزات لدراسات الحقة يف جمال اإلدارة والتنمية احمللية.

وتشمل جمموعة من املصطلحات ذات الصلة واللصيقة تحديد مصطلحات الدراسة:  -11

 مبوضوع دراستنا وحبثنا وهي كالتايل:
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من اهل الوحدة احمللية، تكون هلا الشخصية املعنوية  هي هيئات منتخبة: الجماعات المحلية

 .(1)واالستقالل املايل، وختضع لرقابة واشراف السلطة املركزية

وتعرف على اXا وحدات جغرافية مقسمة من إقليم الدولة وهي عبارة عن هيئات مستقلة، تتوىل 

 .)2(واالستقالل املايلشؤون الوحدات احمللية، تتمتع بالشخصية املعنوية 

عبارة عن منطقة معينة هلا سكان يقيمون فيها مع تنظيم مسموح به وهيئة اإلدارة المحلية: 

حاكمة وشخصية قانونية مستقلة، وسلطة تقدمي خدمات عامة، مع درجة كبرية من االستقاللية من اجل 

 .)3(جباية إيراداdا

ظيم اإلداري داخل الدولة املوحدة، تتضمن توزيع وهي طريقة من طرق التنالالمركزية اإلدارية: 

 .(4)ركزية وبني هيئات حملية منتخبةالسلطة اإلدارية بني االجهزة امل

وتعرف على اXا توزيع السلطات بني أجهزة الدولة يف العاصمة وأجهزة حملية تعمل حتت رقابة 

 .(5)السلطة املركزية وإشراف

ي الذي يتسم بعالقات العشائرية والتقاليد والقيم احمللية هو البناء االجتماعالمجتمع المحلي: 

 .(6)غري ذلك أووغري ذلك، فقد حيمل بعضها الطابع الزراعي واألخر صناعي او جتاري 

عن عملية تنويع واثراء النشاطات االقتصادية واالجتماعية يف إقليم معني،  عبارةالتنمية المحلية: 

طاقاdا، فهي نتاج اجلهود املبذولة من طرف ا{تمعات، فهي سبب من خالل تعبئة وتنسيق مواردها و 

 .(7)وجود املشاريع واملخططات االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف جمال من التعاون والتضامن

                                                           

 20، ص.2001 والتوزیع،. االردن: دار المسیرة للنشر لمحلیة واستراتیجیتھااإلدارة امصطفى الجندي،  1)( 
 20، ص.1987. اإلسكندریة: منشاة المعارف، دراسة مقارنة-اإلدارة المحلیةعبد الرزاق الشیخلي،  )2( 
 .21، ص.2001التوزیع، . عمان: دار الیازوري للنشر والمركزیة والالمركزیة في تنظیم اإلدارة المحلیةصفوان المبیضین،  )3( 
 .92، ص.2006، 2. سطیف: مخبر الدراسات السلوكیة والقانونیة، مذكرات لسلسلة القانون، طالوجیز في القانون اإلداريناصر لباد،  (4) 
 .175، ص.2012. األردن: عمان، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القانون اإلداري، الجزء األولمصلح ممدوح الصرایرة،  (5) 
. األردن: عمان، دار الخلیج للنشر والتوزیع، تنمیة المجتمع المحلي والعوامل المؤثرة على قرارات الحكام اإلداریینغازي سلطان فالح القبالن،  )(6 

 .30، ص.2014
(7)   Salima Salah Mansour, les produits de terroir levier du développement locale dans les zones rurales et 

montagneuses : cas des fromageries artisanale de Saint Amour et de fromagerie artisanale de Fatma Iberissen, 

Mémoire Master (université Mouloud Mammeri-Tizi Ouzou : faculté des Sciences économiques, Commerciales et 

Sciences de gestion, 2013), p. 08.    
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عملية تفاعلية حافلة للتيارات املتوجهة من األسفل اىل األعلى، وتتم يف وسط  أ"اكما تعرف 

وارد املمكنة الطبيعية والبشرية واملالية، فهي جمموعة من السياسات واملشاريع حملي، تقوم على حشد امل

 .(1)والربامج احمللية

كما تعرف ا"ا جمموعة من السياسات والربامج واملشاريع اليت تتم وفق توجهات عامة إلحداث 

 . (2)يف تلك اXتمعاتتغيري مقصود ومرغوب فيه يف اXتمعات احمللية من اجل الرفع من املستوى املعيشي 

التنمية احمللية هي تلك احلركة االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت `دف اىل رفع املستوى املعيشي 

للمجتمع، تكمن هذه احلركة من القاعدة احمللية وصوال اىل املستويات العليا الوطنية، اخذا بعني االعتبار 

 .(3)املوارد احمللية املتاحة

فهي" جمموعة من  *بالوصاية اإلداريةالرقابة اإلدارية أو كما يسميها البعض اإلدارية: الرقابة 

السلطات احملدودة املخولة قانونيا جلهة معينة على أشخاص وأعمال اهليئات احمللية بقصد حتقيق ومحاية 

 .  (4)املصلحة العامة"

                                                           

، اجلمعية العربية للبحوث 44-43، العدد مجلة بحوث اقتصادية عربية، مفهوم ومضمون التنمية المحلية ودورها العام في التنمية االجتماعيةحممد عبد الشفيع عيسى،  )(1 

 .161، ص.2008خريف -االقتصادية، صيف

، جامعة أسيوط،  بجمهورية مصر العربية لمؤتمر تجارب اإلدارة والتنمية المحليةمقدمة ، ورقة حبث افظة قناتجربة اإلدارة والتنمية المحلية في مح، عبد اخلبري حممود عطا حمروس (2) 

 .10، ص.2006ماي  26-25كلية التجارة، يومي 
(3)  Sabrina Ameur, Kahina Cherifi, Développement local par la valorisation des savoir-faire locaux : illustration par 

la vannerie d’AIN MZIAB, Mémoire Master (université Mouloud Mammeri-Tizi Ouzou, faculté des sciences 

économiques, de gestion et des sciences commerciale, 2012/2013), p.14.    

بت اآلراء حول توظيف مصطلح الوصاية أو الرقابة، الن الوصاية متارس على ناقص األهلية يف حني تضار  la tutelle administrativeالوصاية اإلدارية ترمجة للمصطلح الفرنسي   *

حلماية املصلحة العامة من قيام املسؤولني احملليني  £دف محايته والتكفل بشؤونه كويل أو وصي، إذ انه ال ميكن اعتبار الدولة وصي اإلدارة احمللية يف حني أن الرقابة هو املصطلح املالئم

 بتصرفات تتعارض مع مصاحل الدولة واملواطنني.

، 2009 : كلية احلقوق والعلوم السياسية،بسكرة-حممد خيضر، جامعة 06ع، مجلة االجتهاد القضائي ."نظام الرقابة اإلدارية على اجلماعات احمللية يف اجلزائر،" عبد احلليم بن مشري (4) 

 103ص. 
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 تمهيد

جعلها  ،وتسيري الشؤون العامة وخدمة املواطن إدارةيف  أعبائهااتساع جمال تدخل الدولة وكثرة  إن

منها بوجود مصاحل حملية خمتلفة متميزة عن املصاحل  وإميانا ،غري قادرة على االضطالع بوظائفها لوحدها

واحملافظة على ، من جهة أعبائهافعال للتخفيف من  خمرج عملي إجياد إىلسعت ومنذ البداية  ،الوطنية

التنازل عن مجلة من  إىلويف سبيل ذلك عمدت الدولة اجلزائرية  ،أخرىسيادZا من جهة وحدZا و 

 .اإلداريةملا يعرف بالالمركزية  وتطبيقها صالحياZا ومهامها لوحدات حملية منتخبة

، الربامجو  األنشطةبتوزيع خمتلف  اإلداريةاجلزائر كغريها من البلدان انتهجت نظام الالمركزية و 

والوالية تتمثل يف البلدية -اهلرم قاعدة –طات حملية منتخبة وسل-قمة اهلرم–ني اهليئات املركزية ب توزيعهاو 

 :وهي-اإلقليميةقانون اجلماعات  –املنظومة القانونية السارية املفعول  إطارتعمالن يف 

 (1)وتتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة. ،للدولة اإلقليميةالوالية هي اجلماعة 

 (2)بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة القاعدية للدولة، تتمتع اإلقليميةالبلدية هي اجلماعة 

التنمية احمللية يف اجلزائر ومعوقاZا خالل الفرتة وعلى هذا النحو سنتناول يف هذا الفصل 

 ، ويشمل هذا الفصل على:2010/2014

الفرتة يف جمال حتقيق التنمية احمللية خالل  ةجهود الدولة اجلزائري المبحث األول:-

2010/2014. 

 معوقات التنمية احمللية يف اجلزائر.المبحث الثاني: -

 

 

 

 

                                                           
 .)2012فيفري 29، الصادرة بتاريخ 12ية، العدداجلريدة الرمس ، (المتعلق بالوالية، 21/02/2012مؤرخ يف  07-12قانون رقم ج ج د ش،  (1)
 .2011)جوان 03، الصادرة بتاريخ  37اجلريدة الرمسية، العدد ، (المتعلق بالبلدية، 03/06/2011مؤرخ يف  ،10-11قانون رقم ج ج د ش،  (2)
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خالل الفترة  هود الدولة الجزائرية في مجال تحقيق التنمية المحليةج: األولالمبحث 

2010/2014. 

ية يف تنمية اCتمع احمللي من خالل املخططات التنموية اليت قامت .ا تظهر سياسة الدولة اجلزائر 

إشباع احلاجات العمومية، وإيصال مثارها إىل كافة املستويات، سابقا وال تزال، اليت كان اهلدف منها 

والوصول إىل جتسيد أهداف التنمية الشاملة على ارض الواقع، ولقد كانت تتمثل التنمية احمللية يف ذلك 

البعد االسرتاتيجي للتنمية الوطنية وال تزال كذلك حىت تتمكن من بلوغ أهدافها وأبعادها املتعددة، ويتبني 

  ذلك من خالل اجلهود والقواعد اليت أسندت عليها التنمية احمللية يف اجلزائر.  لنا

 األدوارهود الدولة اجلزائرية املبذولة يف جمال التنمية احمللية، من خالل عرض جهذا املبحث  يعاجل

ئرية ضمن يف جمال التنمية احمللية من جهة، ومدى عزم الدولة اجلزاالتنموية املنوطة للجماعات احمللية 

وتشمل  االعتبار للمستويات احمللية واالستجابة لتطلعات املواطن. إعادةالتنموية املنتهجة يف  اسرتاتيجيتها

 دراستنا هلذا املبحث على ثالث مطالب تتمثل فيما يلي:

 .10-11: الدور التنموي للبلدية على ضوء القانون األولاملطلب -

 .07-12للوالية على ضوء القانون املطلب الثاين: الدور التنموي -

 .2010/2014املطلب الثالث: مضمون الربنامج اخلماسي للتنمية -

 11/10المطلب األول: الدور التنموي للبلدية على ضوء القانون 

هيئات تتمتع بنوع  إىليعهد بسلطة البث يف بعض األمور  إنيعين األسلوب الالمركزي يف اإلدارة 

، أي والشخصية املعنوية، وهنا تكمن االستقاللية يف الذمة املالية (1)من االستقاللية جتاه السلطة املركزية

 على حسن سريها اإلشرافوجود جمالس حملية منتخبة تضطلع للمهام املوكلة هلا وتتوىل 

نظام الالمركزية اإلدارية، فاملادة األوىل من فالبلدية من بني اهليئات احمللية القاعدية اليت تندرج ضمن 

تتمتع  ،تنص على ما يلي:" البلدية هي اجلماعة اإلقليمية القاعدية للدولة 11/10قانون البلدية اجلديد 

 (2)الذمة املالية املستقلة"بالشخصية املعنوية و 

                                                           

 .157، ص. 2006: عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، األردن، الكتاب األول. "القانون اإلدارينواف كنعان، " (1) 
 .7ص.املادة األوىل، ، مرجع سابق، 10-11قانون ج ج د ش، (2)
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 بل هي اجلهاز ،ري اجلزائريالنظام اإلدا يف-حملية-و هيئة إدارية المركزية إقليمية أكما تعترب كوحدة 

طلع باعتبارها اخللية فهي تض ،)1(ثقافيا ،جتماعياا ،إداريا ،القاعدية سياسياو اخللية التنظيمية األساسية و أ

 اهليئة احمللية مبجموعة من الصالحيات نذكر منها:القاعدية و 

  في المجال االقتصادي -1

للمجلس الشعيب  االختصاصات االقتصاديةصالحيات و لقد خول املشرع اجلزائري جمموعة من ال

القتصادية على التنمية ا بأعباءذلك من اجل النهوض  ،يئة القاعدية القريبة من املواطنالبلدي كونه اهل

جلب ض باالستثمار و والنهو  ،باbتمعات احمللية والرقيتطور يف حني يعترب عصب ال ،املستويات احمللية

 :)2(االختصاصات فيما يليميكن تلخيص هذه و  ،رؤوس األموال

 التنمية المحلية:التهيئة و  1-1

 *تتمثل اختصاصات اbلس الشعيب البلدي يف هذا اbال يف وضع الربامج اخلاصة بالتخطيط احمللي

حتسني التنمية  إىلكما يتخذ كل مبادرة mدف   ،ملتاحة ووسائل تنفيذ هذا التخطيطا اإلمكانياتيف حدود 

من  والتسويق ويقوم بتشجيعهاالتعاونيات اخلاصة باإلنتاج  أحداثكذلك يساهم اbلس يف   ،الصناعية

 )3(اجل حتقيق التنمية

تطبيق املخطط الرئيسي  واحلرص علىالعمراين  وتوسيع النسيجكما يتوىل اbلس متابعة تطور 

الطابع املعماري للمنطقة من حيث التزويد  واحملافظة على األثريةواملناطق  ،*التوجيهي للتهيئة العمرانية

 )4(من شانه تطوير االستثمارات االقتصادية إجراء وتشجيع كلبوسائل التعمري 

                                                           
 176، ص.2007، 4. اجلزائر: ديوان املطبوعات اجلامعية، ط"القانون اإلداري، الجزء األول، النظام اإلداري"عمار عوابدي،  )1(
رسالة ماجستري  ."2007/2012المجالس المحلية المنتخبة في التنمية المحلية، دراسة حالة المجلس الشعبي الوالئى لوالية بجايةدور " بن عبد احلق،  فوزي )2(

 .99)، ص. 2013/2014: كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية ،3جامعة اجلزائر(

 الواجب توفريها لسد حاجيات املواطنني وتشمل:التخطيط احمللي أسلوب ومنهج عملي يقوم باحلصر الشامل للخدمات  * 

 : خمطط إحصاء خمتلف االستثمارات واملشاريع لصاحل البلدية لتوفري احلاجات الضرورية للمواطن.PCDاملخطط البلدي للتنمية 

 الوايل الذي يسهر على تنفيذها. : خمطط ذو طابع وطين تدخل ضمنه كل استثمارات ومشاريع التنمية للوالية باسمPSDاملخططات القطاعية للتنمية 
 .160، ص.1980. الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، اإلدارة المحلیة المقارنةحسین حسین مصطفى،  (3)

أو البلديات  : أداة للتخطيط اbايل والتسيري احلضري، يقوم بتحديد التوجهات األساسية لتهيئة إقليم البلديةPDAUاملخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري  * 

 املعنية، أخذا بذلك خمتلف اخلرائط واملخططات اخلاصة بالتنمية يف جمال التهيئة والتعمري.

 100، ص. مرجع سابقبن عبد احلق،  )4( 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:الفصل األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2010/2014التنمية المحلية في الجزائر ومعوقاتها خالل الفترة  ـــــــــ

 

23 

 

:" يعد ا;لس الشعيب البلدي براجمه أنتنص على  11/10من قانون البلدية اجلديد  107فاملادة 

مع  متاشيا ،تنفيذها ويسهر على يصادق عليهاو املوافقة ملدة عهدته  واملتعددة السنواتالسنوية 

وكذا لإلقليم  والتنمية املستدامةاملخطط الوطين للتهيئة  ويف إطار ،الصالحيات املخول له قانونيا

 )1(التوجيهية القطاعية املخططات

 األحكاماملتضمن القانون التوجيهي للمدينة الذي حيدد  06/06القانون رقم  كما جاء يف نص

 وتنميته املستدامةسياسة dيئة اإلقليم  إطارتعريف عناصر سياسة املدينة يف  إىلاخلاصة الرامية 

 إطارالنشاطات احملددة يف نص:" توضع حيز التنفيذ الربامج و من هذا القانون ت 15 ويف املادة

يف كل ما  ،سياسة املدينة من طرف اجلماعات احمللية اليت يتعني عليها التكفل بتسيري املدن التابعة هلا

نوعية ظروف معيشة سكاuا ضمن احرتام املبنية ووظائفها و  أمالكهاعلى  احملافظةو  ،يتعلق بنموها

 )2(الصالحيات املخولة هلا قانونيا

 التعمير والتجهيز والهياكل األساسية: 1-2

مبهام ة تضطلع فان هذه األخري  ،ا2الس احمللية إىلالصالحيات التقليدية اليت خولت  إىلباإلضافة 

تتزود  أنحيث يتعني على البلدية  ،اجلغرايف إقليمهااهلياكل القاعدية يف حدود متعلقة بالتهيئة والتعمري و 

لدية مهمة رسم كما تتوىل الب  ،التنظيمات املعمول Uاتعمري املنصوص Uا يف القوانني و مبختلف وسائل ال

ساحات اخلضراء عن طريق خمطط شغل األراضي املراضي الفالحية و السهر على محاية األالنسيج العمراين و 

 )3(كما تتوىل مهمة السهر الدائم على احرتام الشروط احملددة يف القوانني عند تسليمها رخص البناء*

                                                           
 .17ص. ،107املادة  ،مرجع سابق، 10-11فانون  ج ج د ش، )1(
مارس 15 ، الصادرة بتاريخ15، العدد اجلريدة الرمسية ، (التوجيهي للمدينة المتضمن القانون، 02/2006/ 20مؤرخ يف  ،06/06قانون رقم ج ج د  ش،  )2(

2006( 

تتضمن املبادئ واألدوات احمللية للتخطيط احلضري مهمته تثبيت القواعد العامة والصالحيات الستعمال  وثائق شاملة: POS األراضيخمطط شغل  * 

 األراضي.

) 2012/2013كلية احلقوق والعلوم السياسية  ورقلة:-جامعة قاصدي مرباح(مذكرة ماسرت  ."المحلية في ظل القانون الجديد ،" دور البلدية في التنميةنادية بلعريب )3(

 .44ص. 
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كما يتوىل مراقبة   ،قواعد استعماهلامهمة مراقبة التخصيصات األرضية و يتوىل ا#لس الشعيب البلدي 

القضاء على البناءات و  ،التنظيمات املعمول ?ايف القوانني و يات البناء للشروط مدى مطابقة عمل

ائري كما اقر املشرع اجلز   ،محاية البيئةوالعمل على تطوير جمال التهيئة والتعمري و  ،الغري القانونية أوالفوضوية 

 :للمجلس الشعيب البلدي ضرورة

 اجلماليةنظرا لقيمتها التارخيية و  ألثريةاو  احملافظة على املواقع الطبيعيةاحلماية و -

 )1(انتهاج أمناط سكنية متجانسة يف ا#تمعاتمحاية الطابع اجلمايل واملعماري و -

 11/10يف القانون  113عليه فان صالحيات ا#لس الشعيب البلدي تظهر من خالل املادة و 

التنظيم املعمول ?ما بعد لتشريع و عمري املنصوص عليها يف االبلدية بكل أدوات الت تتزود: «علىواليت تنص 

 ")2(املصادقة عليها مبوجب مداولة ا#لس الشعيب البلدي

 التنظيم املعمول ?ماضمن الشروط احملددة يف التشريع و :" ىاليت تنص عل 115كذلك املادة و 

 :حل التقنية للدولة تتويل البلديةاملصا ومبسامهة

 وقواعد استعماهلاالتأكد من احرتام ختصيصات األراضي -

 السكناء ذات العالقة بربامج التجهيز و السهر على املراقبة الدائمة ملطابقات عمليات البن-

 )3(السهر على احرتام األحكام يف جمال مكافحة السكنات اهلشة-

 االستثمارات االقتصادية: 1-3

 إطاراألنشطة االقتصادية يف ة املبادرة بتطوير االستثمارات و يتوىل ا#لس الشعيب البلدي مهم

 خمططات البلدية التنموية ب:

 البحث عن تطوير األنشطة االقتصاديةخلق مبادرات بإنشاء مشروعات و -

                                                           
 .100، ص.مرجع سابقبن عبد احلق،  )1(
 17.ص، 113املادة ، ، مرجع سابق10-11قانون ج ج د ش،)2(
 .15ص.، 115املادة  ،مرجع سابق، 10-11قانون  ج ج د ش، )3(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:الفصل األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2010/2014التنمية المحلية في الجزائر ومعوقاتها خالل الفترة  ـــــــــ

 

25 

 

 تشجيع املتعاملني على مستوى إقليم البلدية-

 <يئة ا>ال السياحيو  األثريةتطوير املناطق -

صناديق اجلماعات احمللية لالستثمار يف ا>االت  إىلختصيص رأمسال على شكل استثمارات تسند -

 )1(االقتصادية

>لس الشعيب البلدي بكل على: "يبادر ا 11/10من القانون املتعلق بالبلدية  111تنص املادة 

بعث التنمية يف نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية من شانه التحفيز و  إجراءعملية ويتخذ كل 

اليت من شاiا تشجيع يتخذ ا>لس الشعيب البلدي كافة التدابري  ،هلذا الغرضالتنموية و وخمططا<ا 

 )2(ترقيتهاالستثمار و 

وتشجيع املتعاملني  ،فا>لس الشعيب البلدي يقوم يف الكثري من األحيان بتطوير األنشطة االقتصادية

 ،جميلة ،تيمقادمناظرها مثل: جبماهلا و هي البلديات اليت تزخر فكثرية  ،توسيع قدرا<ماالقتصاديني و 

iا حاجات سكا أشبعتtذا تكون البلدية قد ب االستثمار يف جماهلا السياحي و غريها لذا جي...و القالة

 )3(مراعاة خصوصيات الواقع احمللياحملليني يف مجيع ا>االت و 

 إنشاءلالستثمار احمللي دورا هاما يف حتقيق التنمية احمللية من خالل  أعطىقانون االستثمار قد  إن

اللتان  الوطنية لدعم االستثمار والوكالة هيئات متخصصة يف جمال ذلك مثل: ا>لس الوطين لالستثمار

 تعمالن على:

 حتفيزهمتشجيع املستثمرين و -

 ضمان ترقية االستثمار-

 املستثمرين مبختلف املعلومات إحاطةو توفري -

                                                           
 .100ص. ،مرجع سابقبن عبد احلق،  )1(
 17.ص 111املادة  ،مرجع سابق، 10-11قانون  ج ج د ش، )2(
ص.  ،2009 ،: كلية احلقوق والعلوم السياسيةبسكرة-جامعة حممد خيضر، 6 ع، مجلة االجتهاد القضائي .دور الجماعات المحلية في االستثمار"" فريدة مزياين، )3(

59. 
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 )1(احملليائدة على كال املستويني الوطين و حتديد املشاريع اليت تعود بالف-

 في المجال االجتماعي والثقافي: -2

من شانه التكفل بالفئات  إجراءاملشرع اجلزائري للمجلس الشعيب البلدي مهمة متابعة كل  أوكللقد 

 يف جماالت خمتلفة تتمثل عموما فيما يلي:ليها إمد يد املساعدة و  ،احملرومة

 الشهداءواطنني: كفئة اYاهدين وأبناء يف ميدان احلماية والرتقية االجتماعية لبعض فئات امل-

 يالعجز و  املسنني وفئة اإلرهاب وضحايا

ذوي احلقوق من محاية اYاهدين وذوي احلقوق وترقيتهم االجتماعية: مساعدة اYاهدين و -

هم على تأسيس تعاونيات لإلنتاج تشجيعو  ،املايلت ذات الطابع االقتصادي و من اإلجراءااالستفادة 

 غري ذلكالفالحية والتجارية واحلرفية و التحاقهم باألعمال وتسهيل اخلدمات و 

قبوهلم يف مراكز خاصة : تقوم البلدية بإحصاء املسنني و ترقيتهم االجتماعيةمحاية املسنني و -

 تقدميهم يد املساعدةو 

لدية إحصاء مجيع املصابني ترقيتهم االجتماعية: كذلك من واجب البا وحسيا و محاية املعوقني حركي-

 اجتماعية  إعانة أومساعدsم للحصول على بطاقة العجز بعجز و 

ترقيتهم االجتماعية: تتخذ البلدية كل اإلجراءات الالزمة يف سبيل محاية األطفال واملراهقني و -

 )2(لطفولةاملساعدة العمومية ل

ور الرئيسي تصبح البلدية احمل حىتيف هذا اYال حتول اYالس البلدية مجيع السلطات املمكنة و 

 هي كااليت:للنشاط االجتماعي و 

تنظيم دور  ،كاملساعدة للمحتاجني  ،تتمثل يف تنظيم اخلدمة االجتماعيةدور البلدية قبيل العائلة: و -

 حفظ الصحةالعاطلني و  إعانة ،رياض األطفالو 

                                                           
 تسيير و تمويل الجماعات""، مداخلة يف اطار امللتقي الدويل حول: وأفاقواقع الجماعات المحلية في ظل اإلصالح المالي واقع موسى رمحاين ووسيلة السبيت،"  )1(

 10-9ص.  ص ،2010مارس  24-23 . اجلزائر: جامعة احلاج خلضر، باتنة،"في ضوء التحوالت االقتصادية المحلية
: كلية العلوم االقتصادية تلمسان-بلقايدرسالة ماجستري (جامعة ايب بكر  ."إشكالية تسيير الموارد المالية للبلديات الجزائرية، دراسة بلدية معسكرشباب، سهام، " )2(

 .83-82ص  )، ص2011/2012، التجارية والعلوم التسيري وعلوم
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االجتماعي لتكوين الفرد وازدهاره من  اإلطارتكون  أنالشبيبة: عليها دور البلدية قبيل الفرد و -

 )1(التكوين املهنينيوتنظيم التعليم و  األميةعليم وحمو التحيث نشر الثقافة و 

وتعمل  ،اخلريطة املدرسيةعليم األساسي باملقاييس الوطنية و كما تقوم البلدية بإجناز مؤسسات الت

تشجيع النقل املدرسية تتخذ اإلجراءات اليت من شاEا تشجيع التعليم ما قبل املدرسي على صيانتها و 

مي املساعدة هلا يف جمال تقدالحياته ترقية الفئات احملرومة والتكفل Pا و كما تدخل يف سياق ص  ،وترقيته

العالج وصيانتها وتقوم بصيانة املراكز الصحية وقاعات  تتكفل بإجناز إذ ،السكنالصحة والشغل و 

 )2(الرتفيهاألجهزة واهلياكل املكلفة بالشبيبة والثقافة والرياضة و 

املتضمن قانون البلدية الذي  11/10اليت جاءت يف الفصل الثالث من القانون  لألحكاموطبقا 

 ،السياحةو ية لتسلشاطات البلدية يف جمال الرتبية واحلماية االجتماعية والرياضة والثقافة واينص على ن

ملعمول Pما كافة التنظيم اع و من هذا الفصل تنص على ما يلي: "تتخذ البلدية طبقا للتشري122فاملادة 

 :اإلجراءات قصد"

 ضمان صيانتهاطبقا للخريطة املدرسية الوطنية و مؤسسات التعليم االبتدائي  إجناز-

غري انه ميكن  ،وسائل النقل للتالميذالسهر على ضمان توفري وتسيري املطاعم املدرسية و  إجناز-

 القيام مبا يلي: إمكانياuاللبلدية يف حدود 

 املوجهة لرتقية تفتح التنظيم املعمول Pما كل التدابريالتشريع و  إطاريف و  ،اختاذ عند االقتضاء-

 الفينض واحلدائق والتعليم التحضريي والثقايف و الريااألطفال و 

 التسليةدية املوجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة و اهلياكل القاع إجنازاملسامهة يف -

 تقدمي املساعدة هلذه األجهزة-

السياسات  إطارPا يف  وتنظيم التكفلاملعوزة  أواهلشة  أو االجتماعية احملرومة حصر الفئات-

 والتضامن االجتماعيالعمومية الوطنية املقررة يف جمال احلماية 

 املتواجدة يف تراPا واملدارس القرآنيةاملسامهة يف صيانة املساجد -

                                                           
 .56، ص1978، زائر: ديوان املطبوعات اجلامعية". اجلالمحلية في الجزائرأسس التنظيم اإلداري واإلدارة جعفر انس قاسم، " )1(

)، 2005قسنطينة: كلية احلقوق،-(جامعة منتوريدكتوراه أطروحة  ."المجالس المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائريفريدة مزياين، " )2(

 .202.ص



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:الفصل األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2010/2014التنمية المحلية في الجزائر ومعوقاتها خالل الفترة  ـــــــــ

 

28 

 

والصحة  والرياضة والتسلية وثقافة النظافةتشجيع ترقية احلركة اجلمعوية يف ميادين الشباب -

 )1(االجتماعية احملرومة ومساعدة الفئات

وخصص ، حيال املواطننيمل يغفل قانون البلدية عن الواجبات االجتماعية للمجلس الشعيب البلدي 

شانه التكفل  من إجراءحق اWلس يف املبادرة باتباع كل ليوضح فيها  11/10من القانون  89املادة

 )2(السكنليها يف جمال الصحة والتشغيل و إمديد املساعدة بالفئات احملرومة و 

  يعملو  ،عمل اWلس الشعيب البلدي بوضع املخطط العمراين البلدييفي مجال اإلسكان: -3

كما يقوم بإدارة املمتلكات العقارية اليت تضعها   ،الوحدات السكنيةكذلك على تشجيع بناء العقارات و 

 )3(يف نطاق البلدية إشرافهالدولة حتت 

حيث توفر البلدية يف جمال و  املتعلق بالبلدية 11/10من القانون  119 هذا ما جاءت به املادةو 

 )4(تساهم يف ترقية برامج السكن أوكم تبادر   ،العقاريةالسكن الشروط التحفيزية للرتقية 

املشاركة يف   أويعمل اWلس البلدي على االستغالل املباشر لكل مرفق للنقل في مجال النقل: -4

 )5(كل مشروع للنقل العام

، والنظافةالصحة  اجلزائري اهتماما كبري جلانب حفظاملشرع  أوىل :في مجال النظافة والصحة-5

 هي:لس الشعيب البلدي بعدة صالحيات و هذا اWال اWفخص 

 صيانتهاالتكفل بإجناز مراكز صحية وقاعات العالج و -

 السهر على توزيع املياه الصاحلة الشرب -

 املنزلية والنفاياتمعاجلة املياه القذرة صرف و -

                                                           
 .18ص.، 122املادة ، مرجع سابق، 10-11قانون ج ج د ش، )1(

عنابة: كلية العلوم االقتصادية وعلوم -جامعة باجي خمتار، 4 ع ،اإفريقيمجلة اقتصاديات شمال  تشخيص نظام اإلدارة المحلية والمالية المحلية".بسمة عوملي، " )2( 

 .263.، ص التسيري
 .161.، ص مرجع سابق، حسني مصطفى )3(
 .18ص.، 119املادة ، مرجع سابق، 10-11قانون ج ج د ش، )4(
 .162.ص  ،مرجع سابقحسني مصطفى،  )5(
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 منع انتشارهاألوبئة و ااملعدية و  األمراضمكافحة ناقالت -

 األماكن العموميةنظافة األغذية و احملافظة على -

 )1(التلوث أشكالمكافحة كل -

املتعلق بالبلدية تنص على:" تسهر البلدية  11/10من الفصل الرابع من القانون  123فاملادة 

النظافة العمومية مول Lما املتعلقني حبفظ الصحة و التقنية للدولة على احرتام التشريع املع ومبسامهة املصاحل

 جماالت هي: السيما يف

 توفري املياه الصاحلة للشرب-

 معاجلتهاصرف املياه املستعملة و -

 معاجلتهاونقلها و مجع النفايات الصلبة -

 املتنقلة األمراضمكافحة نواقل -

 األماكن العموميةاحلفاظ على صحة األغذية و -

 ) 2(صيانة الطرقات.-

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .104.ص  ،مرجع سابقبن عبد احلق،  )1(

 .19ص.، 123املادة ، ، مرجع سابق10-11قانون  ج ج د ش، )2(
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 12/07القانون  : الدور التنموي للوالية على ضوءالثانيالمطلب 

الشخصية منطقة إدارية على جزء من إقليم الدولة، تتمتع ب أ-ااجلزائر على القانون تعرف الوالية يف 

 إشرافوتقوم بنشاط سياسي واقتصادي واجتماعي وثقايف حتت -الذمة املالية –ستقالل املايلاالاملعنوية و 

اهليئة جملس والئي منتخب و  إىلباإلضافة يتوىل إدارة الوالية كل من الوايل ورقابة السلطة املركزية، و 

 التنفيذية.

ة هي اجلماعة املتعلق بالوالية تنص على:" الوالي 12/07فاملادة األوىل من الباب األول للقانون 

اإلدارية غري املمركزة  هي أيضا الدائرةلة، الذمة املالية املستقاإلقليمية للدولة وتتمتع بالشخصية املعنوية و 

إلقليمية التشاورية بني اجلماعات اذ السياسات العمومية التضامنية و تشكل gذه الصفة فضاء لتنفيللدولة و 

 ومحاية البيئةالثقافية م مع الدولة يف إدارة وjيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية و تساه، الدولةو 

، تتدخل يف كل جماالت االختصاص املخولة هلا مبوجب القانون، املعيشي للمواطنني اإلطارحتسني وترقية و 

 (1)دث مبوجب القانون.حتوللشعب و شعارها هو بالشعب 

قيق فان الوالية تضطلع مبجموعة من الصالحيات يف جمال حت 12/07لقانون اجلديد امن خالل 

الية، جلنة املتمثلة عموما يف جلنة االقتصاد و املعلى اختالف اللجان  متنوعةتنمية الوالية، فهي عديدة و 

 الثقافية، فهي ختتلف من والية ألخرىة الشؤون االجتماعية و التجهيز، جلنالتهيئة العمرانية و 
 

 في مجال التنمية االقتصادية:-1

تتويل عدة وظائف اقتصادية  أنيفرض على اجلماعات احمللية  أصبحطبيعة الظروف االقتصادية  إن

تنمية الوالية،  إىليهدف  إجراءكل  واختاذضمان التنمية االقتصادية، لي، و االقتصاد احمل إنعاشمن اجل 

 (2)االقتصادية يف شىت ا}االت. وتشجيع وترقية االستثمارات

 يقوم ا}لس الشعيب الوالئي يف ا}ال االقتصادي مبا يلي:

 الوالية من اجل ضمان التنمية االقتصاديةيصادق على خمطط -

 يتخذ كافة اإلجراءات اليت من شا-ا تنمية الوالية-

                                                           
 .8ص.املادة األوىل، ، مرجع سابق، 07-12قانون ج ج د ش، (1)
تلمسان: كلية احلقوق -رسالة ماجستري (جامعة ايب بكر بلقايد ."التنظيم اإلداري الجديدمدى فاعلية دور الجماعات المحلية في ظل علي حممد، " (2)

 .136.)، ص 2001/2012والعلوم السياسية، 
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خلق املؤسسات و  إحداثيساهم يف  إذمج اإلسكان، تدعيم البلديات يف جمال تطبيق برا-

السكن يشارك يف ترقية برامج ركة التعاونية يف ميدان السكن و يشجع تنمية احلوشركات البناء العقاري و 

 (1)، ويعمل على تشجيع االستثمارلإلجيار املخصص

كما ميارس ا=لس الوالئي من جهة صالحيات تقليدية تتمثل أساسا يف التصويت على امليزانيات 

واجتماعي ابع اقتصادي من جهة أخرى ميارس صالحيات ذات طارة أمالك الوالية والصفقات، و إدو 

 ئية.املؤسسات العمومية الوال يقوم بإنشاءو 

من قانون الوالية تنص على:" يعد ا=لس الشعيب الوالئي خمططا  12/07 من القانون 80فاملادة 

مشاريع الدولة  إطارالوسائل املعبأة من الدولة يف لى املدى املتوسط يبني األهداف والربامج و للتنمية ع

العمل من اجل التنمية االقتصادية للرتقية و  كإطارعتمد هذا املخطط  يالربامج البلدية للتنمية، و و 

 االجتماعية للوالية.و 

 (2).يبدي اقرتاحات بشأنهو  كما يناقش ا=لس الشعيب الوالئي خمطط التنمية الوالئي

 تقوم الوالية عن طريق هيئاjا املختلفة يف النشاط االقتصادي على عدة مواضيع تتجلي فيما يلي:

 تنمية الوالية من مجيع النواحياليت من شاpا حتقيق وتطوير و  األعمالل القيام بك-

 تشجيع االستثمار الوطين يف نطاق الوالية-

املخطط wا مع مراعاة القواعد الفنية و  يف العمليات اليت جيب على الوالية القيام الرأي بإبداءيقوم -

 القومي

 (3).إقليمهامراقبة كل املؤسسات اليت تدخل يف نطاق و  تسيرياستغالل و -

 

 

 

                                                           
 .60.، مرجع سابق "،دور الجماعات المحلية في مجال االستثمارمزياين، " )(1

 .17ص.، 80املادة ، مرجع سابق، 07-12قانون  ج ج د ش، (2)
 .54-53ص -، صمرجع سابقانس قاسم،  (3)
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 الفالحة والري-2

 يضع حيزو  املتعلق بالوالية:" يبادر ا.لس الشعيب الوالئي 12/07من القانون  84تنص املادة 

 أعماليشجع التنفيذ كل عمل يف جمال محاية وتوسيع وترقية األراضي الفالحية والتهيئة والتجهيز الريفي، و 

ويتخذ  اجلفاف، حملاربة خماطر الفيضانات و  عمالاألYذه الصفة يبادر بكل الوقاية من الكوارث الطبيعية، و 

 (1).إقليمهاتنقية جماري املياه يف حدود fيئة وتطهري و  أشغال إجناز إىلالرامية اإلجراءات  كل

ا.لس الشعيب  إنمن نفس القانون السالف الذكر،  87-86- 85 كذلك كما جاء يف املواد

 الرتبة وإصالحها، كما سيق مع املصاحل املعنية حبماية األمالك الغابية يف جمال تشجريبالتنالوالئي يقوم و 

التزويد باملياه الصاحلة  إىلالنباتية، باإلضافة وبئة يف جمال الصحة احليوانية و مكافحة األيقوم بالوقاية و 

 (2)اإلقليمي للبلديات املعنية. ألطارإعادة استعمال املياه اليت تتجاوز للشرب و 

 الري يف النقاط التالية:لفالحة و ميكن حصر اختصاصات ا.لس الشعيب الوالئي يف جمال ا

 إصالحهاثمار األراضي الزراعية اخلالية ومحاية الرتبة و القيام باألنشطة اليت تساعد على است-

التصريف للمسامهة يف واإلصالحات الصحية و  األشغالالفيضانات والقيام بكل  أخطارمكافحة -

 تنميتها ة للمسائل الزراعية يف الوالية و احلماية االقتصادي

 (3)للمواشي األعالفتوفري تنمية وتربية احليوانات وحتسني املراعي و -

 

 

                                                           

 .17ص.، 84املادة ، مرجع سابق، 07-12قانون ج ج د ش، (1)  
 .17ص.، 87، 86، 85املواد ، مرجع سابق، 07-12قانون ج ج د ش، (2)
بسكرة: كلية احلقوق والعلوم -مذكرة ماسرت (جامعة حممد خيضر ".الهيئات الالمركزية المحلية ودورها في التنمية المستدامة ،"وفاء خمتاري (3)

 ..12)، ص2013/2014السياسية،
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 الهياكل القاعدية االقتصادية-3

تقتصر مهمة ودور ا+لس الشعيب الوالئي يف هذا ا+ال يف النقل واملنشآت األساسية والسكن، 

 االختصاصات فيما يلي:وتتلخص هذه 

استغالل بعض املنشآت األساسية العمومية للمسافرين، واملمتدة شبكاHا يف دائرة الوالية بصفة -

 أساسية.

 واملوانئ اخلاصة بالوالية واملتعلقة بالطرق األساسيةتنمية املنشآت -

 الواليةتطوير السكن احلضري والقروي، وتسيري مجيع العقارات املوضوعة حتت حيازة -

 التعاونيات العقارية وتنظيمها إنشاءاملناطق الكربى للسكن وتشجيع  إنشاء-

 (1)االستثمار يف الوالية. أوعمليات البناء والتجهيز  وإجناز إنشاء-

كما تتلخص اختصاصات ا8لس الشعيب الوالئي يف جمال اهلياكل القاعدية االقتصادية من خالل 

 وهي: 91-90-89-88املواد 

 يبادر باألعمال املرتبطة بأشغال الطرق واملسالك الوالئية وصيانتها واحلفاظ عليها. -

 تصنيف وإعادة تصنيف الطرق واملسالك الوالئية حسب الشروط احملددة يف التنظيم املعمول به.-

 رات.يبادر باالتصال مع املصاحل املعنية، باألعمال املتعلقة برتقية وتنمية هياكل استقبال االستثما-

 (2)تشجيع التنمية الريفية وال سيما الكهرباء وفك العزلة. إىليبادر بكل عمل يرمي -

 تجهيزات التربية والتكوين المهني-4

الرتبية الختصاصات ا8لس الشعيب الوالئي يف جمال  12/07لقد كانت اإلشارة يف قانون الوالية 

هين التكوين املوصيانة مؤسسات التعليم الثانوي والتقين و  وإجناز إنشاءبشكل خمتصر، مثل  التكوين املهينو 

والتكوين املهين  تطبيقا للخريطة املدرسية، كما يتوىل أيضا صيانة مؤسسات الرتبيةاملعايري الوطنية و  إطاريف 

 )3(العناية sا.و 

                                                           
 .56.ص  ،مرجع سابقانس قاسم،  )(1

 .18-17ص.-ص، 91، 90، 89، 88املواد ، مرجع سابق ،07-12قانون ج ج د ش، (2)
 .96-95، ص ص مرجع سابقبن عبد احلق،  )3(
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 لشعيب الوالئي يف جماليتضح لنا اختصاص ا(لس ا 12/07من القانون  92 فمن خالل املادة

 التكوين املهين وهي:الرتبية و 

 املهينعليم املتوسط والثانوي و تؤسسات الم إجناز-

 احملافظة عليهاالتكفل بصيانتها و -

 )1(.جتديد جتهيزا^ا املدرسية على حساب امليزانية الغري املمركزة للدولة املسجلة يف حساTا-

 النشاط االجتماعي والثقافي-5

القطاعات  أوالتنمية االجتماعية هو العمل على تطوير اخلدمات  إنانه مما ال شك فيه 

 االجتماعية، وترقية احلياة اليومية للفرد واملواطن من مسكن، والصحة، وشغل، وثقافة وترفيه...وغري ذلك.

وعليه، سعى املشرع اجلزائري بتوكيل اجلماعات احمللية بصفة عامة، والوالية على وجه اخلصوص 

 حمللي وتتجلى هذه االختصاصات يف:طوير اخلدمات االجتماعية للمجتمع امهام ترقية وت

 في مجال التشغيل 5-1

املتعاملني التشغيل بالتشاور مع البلديات و  يساهم يف برامج ترقيةو  يشجع ا(لس الشعيب الوالئي

 )2(املناطق املراد ترقيتها. أواالقتصاديني ال سيما جتاه الشباب 

 

 

 

                                                           
 18ص .، 92املادة ، سابقمرجع ، 07-12قانون ج ج د ش، )1(
 18ص .، 93املادة ، مرج سابق، 07-12قانون ج ج د ش، )2(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:الفصل األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2010/2014التنمية المحلية في الجزائر ومعوقاتها خالل الفترة  ـــــــــ

 

35 

 

 الصحةفي مجال  5-2

حفظ الصحة العمومية من اهم أولويات احلياة االجتماعية، حيث لكل مواطن احلق يف العالج  إن

والوقاية من املراض واألوبئة اليت قد تصب يف اDتمع، فان الربامج احمللية اليت تدخل ضمن اختصاصات 

 :إىل أساساالوالية يف القانون اجلديد يف جمال الصحة Lدف 

 ومرونة يف تامني الوقاية للمواطن. خلق ديناميكية-

 .واألوبئةمحاية اDال اإلقليمي احمللي من املراض -

 حتقيق التكامل بني املخططات احمللية والوطنية.-

 حتسني األنظمة الصحية اليت تستجيب الحتياجات اDتمع احمللي.-

 )1(محاية الفئات احملرومة ومساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة.-

يعمل ا?لس الشعيب الوالئي بإجناز املؤسسات واهلياكل الصحية اليت تتجاوز إمكانيات البلدية، كما 

مساعدة الطفولة وذوي  إىلتساهم بالتنسيق مع ا?الس البلدية يف األنشطة االجتماعية اهلادفة 

 )2(االحتياجات اخلاصة واملعوزين والتكفل باملرضى واملتشردين.

 تنص على: 12/07من القانون  96-95-94فاملواد 

 احرتام املعايري الوطنية يف جمال الصحة العمومية.-

 التجهيزات الصحية اليت تتجاوز إمكانيات البلدية. إجناز-

 السهر على تطبيق تدابري الوقاية الصحية. -

يف املواد يف املؤسسات املستقبلة للجمهور و حفظ الصحة هياكل مكلفة مبراقبة و  إنشاءجيع تش-

 املستهلكة.

والكوارث املتعلقة مبخطط تنظيم اإلسعافات  األعماليساهم باالتصال مع البلديات يف تنفيذ كل -

 مكافحتها.والوقاية من األوبئة و  الطبيعية
                                                           

ارة املدية: كلية العلوم االقتصادية وعلوم التج-جامعة حيي فارس(رسالة ماجستري  ."دور الجماعات المحلية في تفعيل التنمية المحليةكرمي يرقي، " )1( 

 .66.)، ص2009/2010وعلوم التسيري،
 .27.)، ص2012/2013: كلية احلقوق ،1نةرسالة ماجستري (جامعة قسنطي ."نظام الوصاية اإلدارية ودورها في ديناميكية األقاليم"ابتسام عيمور،   )2(
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 :إىلبالتنسيق مع البلديات يف كل نشاط اجتماعي يهدف املسامهة و -

 تنفيذ الربنامج الوطين للتحكم يف النمو الدميغرايف.-

 الطفل.و  األماية مح-

 مساعدة الطفولة.-

 ذوي االحتياجات اخلاصة.مساعدة املسنني و -

 احملتاجني.مساعدة األشخاص يف وضع صعب و -

 (1)ختلني عقليااملالتكفل باملشردين و -

 في مجال الثقافة والرياضة 5-3

اهلياكل  إنشاءاdلس الشعيب الوالئي يساهم يف  نأعلى  12/07من القانون  97تنص املادة 

ومحاية الرتاث التارخيي واحلفاظ عليه، بالتشاور مع  القاعدية الثقافية والرياضية والرتفيهية واخلاصة بالشباب

 اجلمعيات اليت تنشط يف هذا امليدان. أوالبلديات وكل اهليئات األخرى املكلفة برتقية هذه النشاطات 

 )2(والثقافية واخلاصة بالشباب. ويقدم مساعدته ومسامهته يف برامج النشاطات الرياضية

اهتمام اجلماعات احمللية بصفة عامة والوالية كهيئة إقليمية حملية على وجه اخلصوص، ينصب على  

دعم اجلمعيات الثقافية عن طريق إجياد املقرات الضرورية لقيام األنشطة الثقافية إلنتاج القيم اليت تساعد 

تقدمي الدعم املادي واملعنوي لتلك اجلمعيات  إىلعية باإلضافة االجتما األمراضعلى القضاء على خمتلف 

 )3(حىت تستطيع التغلب على الصعوبات.

 على: 12/07من القانون  99-98كما تنص املادتان 

 مع املصاحل التقنية. عليه باملسامهة والتنسيق واحلفاظ والتارخيي محاية الرتاث الثقايف والفين-

                                                           
 .18ص.، 96، 95، 94املواد ، مرجع سابق، 07-12قانون ج ج د ش، (1)

 18ص. ، 97املادة  ،مرجع سابق، 07-12قانون  ج ج د ش، )2(
باتنة: كلية العلوم االجتماعية -رسالة ماجستري (جامعة احلاج خلضر ".المعوقات التنظيمية وأثرها على فعالية الجماعات المحليةساكري، "الصاحل  )3(

 .217.)، ص2007/2008والعلوم اإلسالمية، 
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 .)1(والتارخيي الثقايف والفينتطوير وترقية الرتاث -

 في مجال السكن 5-4

ق لتساعد اجلماعات احمللية املواطنني املقيمني على ترا>ا على إجياد السكن املالئم من خالل خ

 ومساعدة والوالئية البلدية بإنشاء املرافق واملقاوالت شروط الرتقية العقارية العمومية واخلاصة، وتفعيلها

الشركات اخلاصة اليت ختضع للقانون اخلاص، ويدعم اUلس الشعيب الوالئي البلديات فيما خيص براجمها 

 )2(.اإلسكانية

 إمكانيةاملتعلق بالوالية  12/07من القانون  101-100فيما خصص املشرع اجلزائري يف املادة 

أهيل احلظرية العقارية إعادة تعلى جتديد و  الربامج السكنية، والعمل إجنازمسامهة اUلس الشعيب الوالئي يف 

 برامج املصاحل التقنية املعنية يفاهم وبالتنسيق مع البلديات و احلفاظ على الطابع العقاري، كما يساملبنية و 

 )3(.حماربتهالقضاء على السكن اهلش والغري الصحي و 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 18ص. ، 99، 98املواد ، مرجع سابق، 07-12قانون  ج ج د ش، )1(
 .64.ص ،مرجع سابقيرقي،  )2(
 18ص.، 101، 100املواد ، مرجع سابق، 07-12قانون  د ش، ج ج )3(
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  2010/2014: مضمون البرنامج الخماسي للتنمية الثالثالمطلب 

، يف انتهاج سياسة ميزانياتية (املالية) توسيعية مل يسبق هلا مثيل من 2001شرعت اجلزائر، منذ سنة 

قبل، السيما من حيث أمهية املوارد املالية املخصصة هلا (يف ظل الوفرة يف املداخيل اخلارجية الناجتة عن 

 :(1)ديدة نذكر منهاالتحسن املستمر نسبيا يف أسعار النفط)، وذلك عرب برامج استثمارية ع

هو برنامج استثماري وضعته احلكومة اجلزائرية : 2001/2004برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي 

إنعاش خمتلف القطاعات، حيث خصصت له الدولة  إىليهدف  2004غاية  إىل 2001خالل الفرتة 

 (2)مليار دينار. 525غالف مايل يقدر ب 

على غرار الربنامج السالف الذكر، سطرت : 2005/2009البرنامج التكميلي لدعم النمو

مليار دوالر) لدعم  130مليار دينار (حوايل  9.680بغالف مايل قدر ب  أخرالدولة اجلزائرية برنامج 

 (3)و تكملة خمتلف الربامج و التمويالت املتبقية يف الربنامج السابق.

برنامج مت تسطريه من قبل الدولة اجلزائرية كدعم : 2010/2014ية البرنامج الخماسي للتنم

)، ميثل تصورا لنفقات مببلغ 2010/2014لكال الربامج السابقة، مسي بربنامج االستثمارات العمومية (

مليار  130مليار دينار أي  9680مببلغ  2009غاية  إىلمليار دوالر يشمل برنامج جاري  286

مليار  155مليار دينار أي  11534برنامج جديد مببلغ يع اجلاري إجنازها، و كمال املشار دوالر الست

 :إىلدوالر من اجل مشاريع جديدة يهدف 

 .40حتسني التنمية البشرية، حيث شكلت اجلزء األكرب بنسبة -

 مواصلة تدعيم املنشآت القاعدية األساسية وحتسني اخلدمة العمومية.-

 دعم تنمية االقتصاد الوطين.-

                                                           
 .147.، ص2012، ورقلة ، 10ع، مجلة الباحث". سياسة اإلنعاش االقتصادي في الجزائر وأثرها على النموحممد مسعي،"  (1)
 2001/2004ministre.gov.dz-www.premierبوابة الوزير األول، برنامج دعم النمو (2)
 ministre.gov.dz-www.premier، 2005/2009بوابة الوزير األول، الربنامج التكميلي لدعم النمو (3)
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 مناصب الشغل. إنشاءتشجيع -

 (1)تطوير اقتصاد املعرفة.-

بصفة إجيابية على البنية االقتصادية الوطنية، وعلى 2010/2014كما يؤثر هذا الربنامج اخلماسي 

 حياة املواطن بصفة خاصة، كما يأخذ بعني االعتبار مسالة التنمية املستدامة، وكل انشغاالت املواطنني.

 :إىلامج وعليه، يسعي هذا الربن

 .واألمناالستقرار  املسامهة يف عملية _يئة اإلقليم بصفة عقالنية، متوازنة، عادلة، وضمان-

 ليات املشاركة الشعبية.أ فك العزلة وتطوير-

 امن الطرق. املسامهة يف عملية حتسني وترقية-

 تقوية املكانة االسرتاتيجية للجزائر.-

 يف النمو االقتصادي. مهةالنشاطات التجارية واملسا تطوير وترقية-

 البحري. املسامهة يف تطوير السياحة والصيد-

 ألف منصب شغل). 900املسامهة يف خلق مناصب الشغل (-

 (2).واإلجنازليات الدراسة أالعمل على تقوية -

 2010/2014التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي للتنمية -1

مليار دينار جزائري، 21214يقدر ب:  2010/2014املبلغ املخصص للربنامج اخلماسي  إن

 ثالث برامج فرعية ميكن تلخيصها يف اجلدول التايل: إىلمع العلم انه مت تقسيم هذا الربنامج 

 

 

                                                           
 مجلة الدراسات". السياسات االقتصادية وتحديات التنمية البشرية بالجزائر في إطار األهداف اإلنمائية لأللفيةعبد اجلليل هويدي، عمر حيياوي، "(1)

 .234، ص2014، الوادي، 06ع ،والبحوث االجتماعية
(2)DEMARCHE ET PROGRAMMES DU SECTEUR DES TRAVAUX PUBICS-Rapport 

de synthèse-Bilan 2005-2009/Programme 2010-2014, Novembre 2009, p.14-15. 
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 2010/2014): التوزيع القطاعي للبرنامج الخماسي للتنمية 1الجدول (

 %النسبة  (مليار دج)المبالغ المخصصة  ا البرامج

 برنامج تحسين معيشة السكان -1

ü  السكن 

ü التربية التعليم العالي والتكوين 

ü  تحسين وسائل وخدمات اإلدارات العمومية 

ü  الصحة 

ü 3903 

ü 3700 

ü 1898 

ü 619 

 

45,42% 

 برنامج تطوير الهياكل القاعدية  -2

ü  العمومية القاعدية األشغالقطاع 

ü  قطاع المياه 

ü  قطاع التهيئة العمرانية 

ü 8400 

ü 5900 

ü 2000 

ü 500 

 

38,52% 

 برنامج دعم التنمية االقتصادية   -3

ü الفالحة والتنمية الريفية 

ü  دعم القطاع الصناعي العمومي 

ü  دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشغيل 

ü 3500 

ü 1000 

ü 2000 

ü 500 

 

16,05% 

، 2010ماي  24الطالب بناءا على بيان جملس الوزراء الصادر بتاريخ  إعدادمن المصدر: 

 .2010/2014املتضمن املوافقة على الربنامج اخلماسي للتنمية

 القطاعات املستفيدة من الربنامج اخلماسي للتنمية تتمثل يف: إن) 1يبني اجلدول(

مليار دينار جزائري،  9903يقدر املبلغ املايل املخصص له ب:  قطاع التنمية المحلية والبشرية:

 الربنامج. إمجايلباملائة من  45أي ما يعادل نسبة

مليار دينار  8400املخصص له ب  ويقدر املبلغ: والهياكل القاعديةالعمومية  األشغالقطاع 

 الربنامج. إمجايلباملائة من  38جزائري، أي بنسبة 

مليار دينار جزائري، ما  3500استفادة من قطاع الصناعة، الفالحة، الصيد البحري والتشغيل: 

 (1)الربنامج. إمجايلباملائة من  16ميثل نسبة 

                                                           
 .256، ص2012، بسكرة، 12، العددمجلة أبحاثاقتصادية وإدارية".2010-2000دراسة تقييمية لسياسة اإلنعاش االقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة "نبيل بوفليح، "(1)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:الفصل األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2010/2014التنمية المحلية في الجزائر ومعوقاتها خالل الفترة  ـــــــــ

 

41 

 

  2010/2014)  التنمية البشرية في إطار البرنامج الخماسي 2جدول (

  2010/2014: من إعداد الطالب باالعتماد على الربنامج اخلماسي للتنمية المصدر

 

 

 

 

 القطاعات الغالف المالي المخصص المبرمجة لكل قطاع اإلنجازات

قاعة  1000عيادة متخصصة,377مركب صحي,45مستشفى  172

 الشبه الطيبمدرسة تكوين 17عالج,

 الصحة مليار دج 619

الف السكن اهلش ,  300ألف ترقوي, 500ألف أجاري , 500مليون سكن( 2

 الف سكن ريفي)   700

 السكن مليار دج 3700

عملية تزيد باملياه الشروب،  3000حمطة تصفية،  34عملية حتويل املياه , 25سد, 35

 حمطات جديدة لتحلية ماء البحر   8

 المياه  دجمليار  2060

 الطاقة مليار دج 350 الف بيت بالكهرباء 220ربط مليون بيت بالغز الطبيعي، و

 3500مسبح،  400قاعة رياضة  160مركب للرياضة اجلوارية،  750ملعب،  80

 مركز تسلية  150دور الشباب،  230فضاء للعب، 

 الشباب والرياضي  مليار دج 1130

 الثقافة  مليار دج 140 للتسلية مركز 156معهدللموسيقة، 12مسرح،  44مكتبة 340دار ثقافة،  40

 االتصال  مليار دج 106 التلفزيونيةو  اإلذاعيةالتجهيزات 

 17مدرسة قرآنية،  17 اإلسالميةمسجد ومركز للثقافة  80، األعظممسجد اجلزائر 

 مسجدا تارخييا.

 الشؤون الدينية  مليار دج 120

 40تأهيل  موقع تارخيي، 34تأهيل  متحف ومركز تارخيي، 17والعالج، مراكز للراحة  9

 مقربة للشهداء.

 المجاهدين  مليار دج 19

 التربية والتعليم  مليار دج 852 مطعم. 2000ثانوية،  850إكماليه،  1000مدرسة ابتدائية،  3000

 التعليم العالي  مليار دج 868 مطعم جامعي. 44الف سرير،  400الف مقعد بيداغوجي،  600

 التكوين المهني  مليار دج 178 مركز للتكوين. 82معهدا،  220
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 2010/2014البرنامج الخماسي )  تحسين الخدمة العمومية في إطار 3جدول (

 اهم اإلنجازات المبرمجة لهذا القطاع الغالف المالي المخصص القطاع

 81حماكم ادارية،  10مؤسسة عقابية،  120جملس قضاء وحماكم ومدارس تكوينية، 110 مليار دج  379 العدالة 

 نص تشريعي. 159قاضي و مراجعة 470قاضي، توظيف  4000سجنا، تكوين 

 مرجع سابق. من إعداد الطالب، : المصدر

 2010/2014العمومية للتنمية في إطار البرنامج الخماسي  األشغال) برنامج 4جدول (
 المبرمجة لهذا القطاع اإلنجازاتاهم  الغالف المالي المخصص القطاع

 كم طريق جديد،2500كم طريق وازدواجية طريق،   700غرب،-الطريق السيار شرق إمتام مليار دج  3100 العمومية  األشغال

نفق،  37مطارات،  3ميناء،  25ميناء للصيد، تعزيز  20كم من الطريق، 800تأهيل 

 نقطة سوداء. 500القضاء على 

 مرجع سابق.من إعداد الطالب، : المصدر

 2010/2014البرنامج الخماسي  إطار) مخطط الري في 5جدول (

 المبرمجة لهذا قطاع اإلنجازاتاهم  الغالف المالي المخصص القطاع

، 2014نسبة الربط باملياه عام  %98نظام خاص بتحويل املياه، 25سد،  35 مليار دج 2124 الري 

الف هكتار مساحة مسقية عام  219 ،2014عام 3مليار م 3,6زيادة حجم املياه 

 حمطة جديدة لتطهري املياه . 27، 2014

 مرجع سابق. ،من إعداد الطالب المصدر:

 2010/2014) البرنامج العمومي في إطار البرنامج الخماسي 6جدول (

 المبرمجة لهذا القطاع اإلنجازاتاهم  الغالف المالي المخصص القطاع

  الجماعات المحلية 

 

 فرعية إمنائيةالف عملية  22الف برنامج بلدية،  27مليار للتنمية احمللية،  4705

 مقر دائرة،  103مقرات والئية،  4 إجنازالف سجل حالة مدنية، 400قمنة ر 

 مراكز لتكوين املستخدمني. 6 مليار دج  895 الوطني  األمن

 

 الحماية المدنية 

 مفرزة للشرطة القضائية. 180الف عون،  15اىل 13مقر امن، توظيف  450 

 وحدة جيدة للحماية املدنية . 252

 مرجع سابق.من إعداد الطالب، : المصدر

خمتلف القطاعات املدعمة بأغلفة مالية يف إطار الربنامج اخلماسي للتنمية  إىلتشري هذه اجلداول 

حتقيق مجلة من األهداف ا الضروري منه األساسالدولة اجلزائرية والذي كان  االيت سطر\ 2010/2014

 تتلخص فيما يلي: 
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املشاريع الكربى اجلاري إجنازها على اخلصوص يف قطاعات السكة احلديدية، والطرق  استكمال-

 مليار دوالر). 130مليار دج أي ما يعادل ( 9700مببلغ 

 مليار دوالر). 156مليار دج أي ما يعادل ( 11534 إطالق مشاريع عديدة مببلغ-

 (1).باملائة من موارده لتحسني التنمية البشرية 40من  أكثر 2010/2014نامج كما خصص بر 

 2010/2014مكانة التنمية المحلية على ضوء البرنامج الخماسي  -2

مالية الستكمال  اغلفهوانطالقا مما سبق، يتعني لنا اهتمامات الدولة اجلزائرية من خالل رصد 

فهي  البرنامج التكميلي لدعم النمو)،-(برنامج دعم النمواملشاريع قيد اإلجناز يف الربامج السابقة 

تسعى جاهدة لتطبيق سياساmا التنموية يف شىت اjاالت ال سيما التنمية احمللية الذي هو موضوع دراستنا 

عملية يف إطار  27000جراء حنو مليار دج إل 4705يف حني خصص هلا غالف مايل يقدر ب: 

عملية يف إطار الربامج اإلمنائية الفرعية للحفاظ على حركية التنمية  22000الربامج اإلمنائية البلدية، وحنو 

 يف مجيع الواليات.

 تتضح لنا اإلجنازات املربجمة يف جمال التنمية احمللية اليت تتمثل فيما يلي:06وانطالقا من اجلدول 

 مليار دينار جزائري للتنمية احمللية. 4705مايل بقيمة ختصيص غالف -

 ألف عملية إمنائية لصاحل البلديات يف إطار املخططات البلدية للتنمية. 27 إجراء-

 ألف عملية إمنائية لصاحل الواليات يف إطار املخططات املمركزة للتنمية. 22 إجراء-

 خلدمة العمومية.ألف سجل للحالة املدنية يف إطار حتسني ا 400رقمنه -

 مقرات والئية. 4 إجناز-

 مقر للبلدية. 103جناز إ-

 مراكز لتكوين املستخدمني  6جناز إ-

 )2(تدعيم احلظائر البلدية بعربات التنظيف والتطهري والنقل املدرسي.-

 

                                                           
بسكرة:  -طروحة دكتوراه (جامعة حممد خيضرأ.2005/2014للجزائر للفترة "إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية فطيمة حاجي،  (1)

 .156.)، ص2013/2014كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، 
 .2010/2014البرنامج الخماسي املتضمن املوافقة على  ،2010ماي  24بيان جملس الوزراء الصادر بتاريخ  (2)
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 المبحث الثاني: معوقات التنمية المحلية في الجزائر 

حاجيا8ا  إشباع إىلمتخلفة،  أمتسعى الشعوب واألمم يف الكثري من البلدان، متقدمة كانت 

وحاجيات مواطنيها، وذلك من خالل العمل على إجناح التنمية احمللية، ووضع أسس اقتصادية فعالة، 

ات احمللية، حكم حملي راشد، وقواعد مالية وحماسبية شفافة، حفاظا للمال العام، وإرضاء للمجتمع وأنظمة

العصرنة واحلداثة  –ومواكبة التغريات الدولية املتسارعة -حضرية ريفية–وتقليص الفوارق بني األقاليم 

 .-والعوملة

واجلزائر كواحدة من البلدان، انتهجت سياسة التنمية احمللية من خالل التقسيم اإلداري لعام 

على املركزية، وتقليص اجلوارية  العبءيف ، والذي بررته حجة تقريب اإلدارة من املواطن، وختف1984

-البلدية والوالية–أوكلت للجماعات احمللية  حيثوسد رغبات اmتمعات احمللية يف خمتلف ربوع الوطن، 

مهمة املشاركة يف املشاريع التنموية من خالل التخطيط احمللي ولكن ورغم ذلك، فان املتتبع لواقع 

ليها، وما يتجسد يف ارض الواقع، إتناقضات عديدة بني املهام املوكلة  اجلماعات احمللية يف اجلزائر، يرى

للجماعات احمللية يف جتسيد التنمية احمللية، أصبحت تعاين  ورغم الصالحيات التنموية املمنوحة قانونيا

صعوبات وجمموعة من العراقيل اليت حتول دون حتقيقها، فهي حبيسة يف قرارات وسياسات إدارية مركزية 

طريق الرقي  إىللبا ما ختضع لسياسات احلزب احلاكم، عرقلت من مسري8ا للوصول باmتمع احمللي غا

 والرفاهية.

اهم العراقيل والصعوبات اليت تتصدى لعملية التنمية  املبحثومن هذا املنطلق سنتناول يف هذا 

 ثالث مطالب هي:احمللية يف اجلزائر، من خالل 

 السياسية اإلدارية.املطلب األول: املعوقات -

 املطلب الثاين: املعوقات االقتصادية املالية.-

 املطلب الثالث: املعوقات التنظيمية الفنية.-
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 المطلب األول: المعوقات السياسية واإلدارية

 المعوقات السياسية -1

ومعيقات سياسية تعاين اإلدارة احمللية اجلزائرية بصفة عامة، والتنمية احمللية على وجه اخلصوص من عراقيل 

 تتلخص جمملها فيما يلي:

على االنتخابات  اإلقبالنقص مظاهر املشاركة السياسية داخل اGالس احمللية وضعف درجة -

 احمللية.

توقيف املشاريع التنموية وجتميد االجتماعات  إىل أدىتعدد املشاكل داخل اGالس احمللية مما -

 ثقة، عدم املصادقة على املداوالت).واملداوالت يف اGالس احمللية (سحب ال

اخنفاض أداء األحزاب وقيامها بدورها يف تكريس التنشئة والتجنيد السياسي وتقدمي الربامج على -

 املستوى احمللي لتحقيق التنمية احمللية.

ربط ترشح املواطنني  إىلعدم وضع معايري موضوعية لالنتقاء والرتشح داخل اGالس احمللية مما أدى -

يف إطار األحزاب السياسية جلملة من العوامل املتحكمة فيها العروشية واجلهوية على حساب املصلحة 

 (1)العامة.

لتنمية احمللية، تتجسد أساسا يف سيطرت املركزية اليت تعيق ل ومن بني العوامل السياسية اليت تتصدى

غياب الالمركزية وخاصة اإلدارية ينفي أمهية  إنحيث  ،واألقاليمالتقدم واستغالل نقاط القوة يف احملليات 

 حيقق-الالمركزية-هذا اجلانب السياسي إنودور التنمية احمللية، ويلغي وجودها من األصل حيث 

الدميقراطية بشكل فعال، كما حيقق التوازن بني األهداف القومية واحمللية، ويعطي الفرصة لوجود اخلدمات 

القاعدة الشعبية، وليس الرتكيز فقط على املطالب احمللية بل املشاركة  إقحام إىلؤدي أيضا املتكاملة، وي

 )2(الفعالة فيها.

                                                           
قاملة: كلية احلقوق والعلوم -1945ماي 8مذكرة ماسرت (جامعة  .""دور الحوكمة في تحسين اإلدارة المحلية الجزائريةوفاء افالو وشريف ميينة،  (1)

 .84.)، ص2013/ 2012لسياسية،
سطيف:  -ماجستري (جامعة فرحات عباسرسالة  .""دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية المحلية المستدامةحممد الناصر مشري،  )2(

 .79.)، ص2010/2011كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، 
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 احلكماملعوقات السياسية اليت حتول دون حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر، غياب التداول على  ومن

مركزية احلقيقي للربامج واألفكار املتباينة وفق إرادة الشعب، والتمسك بزمام السلطة السياسية ( والتناوب

 صنع السياسات العامة).

القيود املفروضة  إىلضعف املشاركة السياسية وغياب الدميقراطية احلقيقية، وهذا راجع  إىلباإلضافة 

 )1(على نشاطات األحزاب.

املعوقات السياسية اليت تتصدي لعمليات التنمية احمللية يف اجلزائر تتلخص  نأيتضح لنا مما سبق 

 فيما يلي:

 مركزية صنع السياسات العامة وحصر األهداف يف يد السلطات املركزية.-

 اإلدارية للمسامهة يف حتقيق التنمية احملليةغياب التطبيق الفعلي لالمركزية -

 قاعدته. إىلدية من قمة اهلرم تشديد الرقابة وصالبة العالقات العمو -

 ملمي على السلطة واالنفراد باحلكغياب التداول الس-

الصراع حول السلطة وظهور االنشقاقات والنزاعات وإمهال اهلدف الرئيسي الذي يسعى لتحقيق -

 التنمية احمللية.

 المعوقات اإلدارية -2

يف الصعيد اإلداري، على املستوى احمللي و ت التنموية حتقيق العمليا أماممن اهم املعوقات اليت تقف 

 وتفشيجند املشاكل البريوقراطية اليت تعيق قيام املشاريع التنموية من خالل تعقيد اإلجراءات اإلدارية 

 )2(العجز يف الكفاءة اإلدارية املؤهلة. إىلالقرارات، باإلضافة األوامر و  إصداروالبطء الشديد يف  الروتني

احمللية  تعيق مسار التنمية احمللية على وجه اخلصوص، واإلدارة ةإداريكذلك تعاين مشاكل  واجلزائر

احمللية، فمن  على وجه العموم، نظرا للغموض املوجود يف النصوص التشريعية اليت تتعلق بني املركز واهليئات

 للمجالس احمللية املنتخبة ومدىخالل القوانني املتعلقة باجلماعات احمللية، تتضح لنا االختصاصات املوكلة 

                                                           
 ."1999/2007الجزائر  تجربة السياسية لتحقيق التنمية االقتصادية في الدول العربية من منظور الحكم الراشد األليات"عبد احلق محالوي،  )1(

 .100.)، ص2012/2013بسكرة: كلية احلقوق والعلوم السياسية،-مذكرة ماسرت (جامعة حممد خيضر
 79، ص مرجع سابقمشري،  )2(



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:الفصل األ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  2010/2014التنمية المحلية في الجزائر ومعوقاتها خالل الفترة  ـــــــــ

 

47 

 

هذه  إن إالاقتصادية، اجتماعية، ثقافية...وغري ذلك، –يف شىت األنشطة وا$االت وتدخلها اتساعها

 )1(حد كبري بسلطة الرقابة الوصائية من طرف املركز. إىلاالختصاصات مقيدة 

يني، فان فساد احملليات هو بداية فساد ا$الس احمللية املنتخبة من حيث أداء البريوقراط إىلباإلضافة 

السياسي الذي مت انتخابه يف املؤسسات احمللية، واملواطن الذي سيتم انتخابه الحقا يف  لفساد املواطن

يف احلالة احمللية، هو بالضرورة فاسد  فالشخص الفاسد سياسيا وإداريا-الربملان بغرفتيه–ا$الس الوطنية 

 )2(وطنيا.

تتبني لنا املعوقات اإلدارية اليت حتول دون حتقيق التنمية احمللية اليت تتمثل من خالل ما سبق ذكره 

 فيما يلي:

 تفشي ظاهرة الفساد اإلداري متل الوساطة واحملاباة واحملسوبية-

 إساءة استخدام السلطة واستغالهلا يف نفس الوقت-

 غياب الكفاءة واخلربة العلمية يف التعيينات والرتقيات-

 املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة إيثار-

 غياب أسس ومعايري األداء وعدم توفر أنظمة احلوافز-

 عدم احملافظة على سرية العمل مع ضعف سيادة القانون-

 بطء اإلجراءات وتعقدها يف تقدمي اخلدمات.-

 

 

 

                                                           
دراسة حالة والية ، 2000/2008الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر، دراسة تقييمية للفترة، "نور الدين يوسفي )1(

 .38.)، ص2009/2010بومرداس: كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية ،-رسالة ماجستري (جامعة حممد بوقرة ."البويرة
ورقلة: كلية -مذكرة ماسرت (جامعة قاصدي مرباح ."الفساد اإلداري وأثره على المؤسسات المحلية المنتخبة، حالة بلدية المقارين هناء بن حيي،" )2(

 .28.)، ص2012/2013احلقوق والعلوم السياسية،
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 المطلب الثاني: المعوقات المالية واالقتصادية

 المعوقات المالية -1

ية العمود الفقري ألي نظام حكم حملي فعال، وعليه ميكن قياس درجة فعالية الامل تعد املوارد

خططها على متويل براجمها اخلدماتية، وتنفيذ سياسا8ا و  واستقاللية أي سلطة حملية مبدى قدر8ا املالية

ان اجلماعات على هذا األساس فالذاتية دون االعتماد اإلعانات والدعم املركزي، و التنموية، من مصادرها 

عليها،  من الطبيعي انه كلما كانت اجلماعات احمللية  اإلنفاقو تتمكن من سد حاجيا8ا احمللية  احمللية ال

تعتمد على مواردها يف سد نفقا8ا احمللية، كان ذلك ضمانا لالستقاللية _ الذمة املالية املستقلة_ وبعدها 

 (1)عن الرقابة الشديدة اليت متارسها املركزية.

عن طريق ركائز مالية واليت تتجسد يف  إالالنشاطات اليت تقوم ]ا اجلماعات احمللية ال تتم  إن

السياسة العامة، تعرب عن احتياجات الوحدة احمللية  إطارامليزانية، فهي سياسات تنموية حملية، تدخل يف 

من  إالما يعرف باملالية احمللية، يف حني تتسم بالتقيد حيث ال تستفيد  أوتتعلق باستغالل املوارد املالية 

األسباب اليت حتد  أبرزدخل مطابق للنفقة ومن جباية ختصص الدولة لنفسها احلصة األكرب منها، ومن 

 من املوارد املالية للجماعات احمللية:

والرقابة الوصائية وحتديد  عليها من خالل القيود املفروضة تبعية النظام الضرييب احمللي للدولة:-

 معدالت الضرائب من طرف املركز وحتصيلها من طرف أجهزة الدولة.

الغش والتهرب الضرييب: عدم دفع الضريبة والتحايل على إدارة الضرائب وعدم التصريح برقم -

 (2)لفعالية يف حتصيل الضرائب.اوانعدام النجاعة و  األعمال

يف أداء مهامها  ا ينعكس سلبا على قدر8اس احمللية يف مواردها املالية، ممعجز اtال إىلباإلضافة -

تغطية تكلفة خدما8ا احمللية،  يف إخفاقا8او معا8ا، xيك عن سوء استخدامها على خدما8ا tت واحملافظة

 (3)تبعيتها للمركز.ا يقلل من استقالليتها املالية و القروض، ممالكبري على املساعدات احلكومية و اعتمادها و 

                                                           
 58، ص .مرجع سابقيوسفي،  (1)
تلمسان: كلية احلقوق والعلوم -رسالة ماجستري (جامعة ايب بكر بلقايد ."الحكم الراشد وإشكالية التنمية المحلية،" عبد القادر حسني (2)

 .178/180ص.  )، ص2011/2012السياسية،
 .196-195ص-، ص2010". األردن: عمان، دار وائل للنشر، "اإلدارة المحليةامين عودة املعاين،  (3)
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 المعوقات االقتصادية -2

يف اجلزائر  تقليص معدالت النمو والتنمية إىلتعترب املعوقات االقتصادية من أكثر املعوقات اليت أدت 

 ما يلي: إىليف ذلك راجع  والسبب

 باملائة من خارج احملروقات. 30تراجع النمو االقتصادي حبيث ال يتجاوز-

 املدن الكربى، ذلك لقلة الطرق السريعة ورداءة معظمها.مشكلة النقل خاصة يف -

 اسرتاتيجية التحكم يف امليدان. ضعف القاعدة الصناعية وضعف-

 يف جمال االستثمار احمللي. نقص احلوافز املادية واملعنوية-

 واجلبائي. انعدام املؤسسات املالية املسامهة يف التفعيل االقتصادي-

 (1)األراضي الزراعية. التوسع العمراين على حساب-

ومن بني العراقيل اليت حتول دون حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر، املرجعية االقتصادية للدولة اجلزائرية 

الذي هو األساس الضروري يف متويل نشاطاiا التنموية، وغياب اسرتاتيجيات التنمية -النفطي–الريعي والطابع

 اخلارجية. واألطماعخارج احملروقات يف ظل تذبذب األسعار  واالستثمار

ومن العوامل االقتصادية اليت تعرقل التنمية احمللية يف اجلزائر، غياب التخطيط االقتصادي دون االهتمام 

 بظروف البيئة احمللية، فاذا كانت الظروف والعوامل الطبيعية واملناخية يف اuتمع احمللي غري مالئمة للنشاطات

 (2)من إمكانيات مالية وطاقات بشرية. تطلبهالزراعية، فان هذا يعترب عائقا يصعب ختطيه مبا 

 انطالقا مما سبق ذكره، تتبني لنا خمتلف املعوقات االقتصادية اليت تعرقل مسار التنمية احمللية فهي كالتايل:

 يع النفطي.الطابع االقتصادي للدولة اجلزائرية واعتمادها الوحيد على عائدات الر -

 باملائة. 30ضعف النمو االقتصادي خارج احملروقات حيث ال يتجاوز -

 غياب التخطيط االقتصادي على املستوى احمللي دون مراعات البيئة والعوامل والظروف.-

 ضعف املوارد اجلبائية للوحدات احمللية.-

 ضعف البنيان الصناعي والزراعي والسياحي.-

 

                                                           
بسكرة: كلية احلقوق والعلوم -(جامعة حممد خيضر مذكرة ماسرت ."المحليةدور رؤساء المجالس المحلية المنتخبة في التنمية "يوبا عساسي،  (1)

 .25)، ص. 2013/2014السياسية، 

قسنطينة: كلية -أطروحة دكتوراه (جامعة منتوري ."مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية دراسة على مجالس بلدية قسنطينة"حممد خشمون،  (2)

 .117)، ص. 2010/2011ة، العلوم اإلنسانية واالجتماعي
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 المطلب الثالث: المعوقات التنظيمية والفنية 

 المعوقات التنظيمية -1

من اهم املعوقات اليت تتصدي للعمليات التنموية على املستوي احمللي يف اجلزائر، املعوقات التنظيمية 

 املتمثلة أساسا فيما يلي:

 وتنفيذ إجنازللحصول على رخصة  وكثرGا اإلداريةالبطء يف اإلجراءات  أوبريوقراطية التسيري -

 املشاريع.

 املتعاملني االقتصاديني ال جيدون اهليئة املكلفة باستقباهلم وتسهيل إنجند  إذالتهرب من املسؤولية، -

 اإلجراءات هلم.

 املستقبلية ملختلف الربامج التنموية. والدراسة انعدام التخطيط والربجمة-

 .*العقاري بعني االعتبار نقص الوعاء األخذعدم -

 عدم مراعاة اإلجراءات اجلديدة يف قانون الصفقات العمومية.-

 عدم احرتام اآلجال اخلاصة يف تنفيذ املشاريع.-

 (1).عدم تسديد املستحقات يف اآلجال احملددة يف قانون الصفقات العمومية-

غياب العقار الصناعي ووجود مساحات غري متهيئة وغري ممدودة بشبكات توزيع  إىلباإلضافة -

امليزانية اخلاصة بتهيئة هذه املساحات، ناهيك عن عدم احرتام الشروط الوارثة يف  الغاز الطبيعي، وضعف

 (2)دفرت الشروط من طرف بعض املستثمرين السيما بالنسبة للمدة املقررة إلجناز املشاريع.

 

 

 

 

                                                           

  bien non batiالغري املبين  والعقار bien batiلعقار هو الشيء الثابت يف مكانه غري قابل للنقل كالدار واألرض يشمل العقار املبين ا * 
:كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 3أطروحة دكتوراه غري منشورة (جامعة اجلزائر ."،" تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وأفاقخيضر خنفري (1)

 .220/221)، ص ص. 2010/2011التسيري،
 .38)، ص. 2006اجلزائر: إدارة حملية، -مذكرة �اية الدراسة (املدرسة الوطنية لإلدارة .""التنمية المحلية في والية سيدي بلعباسعبد الوهاب غزايل،  (2)
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 المعوقات الفنية -2

تعاين الكثري من البلدان العربية، وعلى غرار اجلزائر من خلل هيكلي يف بنية اهليئات احمللية، فهناك 

 واالخنفاض حتفيزها، فنقص اخلرباتها وتدريبها وتأهيلها و قضايا عديدة تتعلق باليد العاملة، من حيث أدائ

 البلدية-احملليملتخصصني العاملني يف املؤسسات اقلة املهندسني و  إىلفاءة، إضافة مستوي الك يف

 (1)من املشاكل التقليدية اليت تعاين منها اإلدارة احمللية يف اجلزائر وال زالت. تعترب-والوالية

التنفيذ، من  أوجتاهل املسؤولني للمواطن وعدم وضعه يف احلسبان، سواء يف مرحلة التخطيط  إن

ة اhتمع احمللي يف وضع العوائق اليت تتصدي للتنمية احمللية، فجوهر التنمية احمللية هو مدى مشارك أكرب

 رغبات املواطن.الدميقراطية التشاركية، واالضطالع حباجيات و  ملبدأتنفيذها فهو تكريس اخلطة و 

وية اليت تعترب من فمن الضروري مشاركة اجلماهري يف العمليات التنموية، ووضع وتنفيذ اخلطط التنم

الفوارق االجتماعية، ألنه ال  وتقليص الربامج اليت تليب خمتلف رغباته، كما تعمل على تقليص اجلوارية

فتور محاس  إىلميكن تصور منو اقتصادي مع تفاقم الفوارق اجلهوية، فتجاهل املشاركة سرعان ما يؤدي 

والربامج التنموية، وفقدان  توقف كلي لألنشطة إىلأغراض أخرى تؤدي بالنهاية  إىلأعضاء املؤسسات 

 (2)احملكوم.الثقة بني احلاكم و 

من القانون 26الوالية، فاملادة نص القانوين يف قانوين البلدية و بالرغم من الففي اجلزائر مثال و 

كل   ة تكون مفتوحة ملواطين البلديات اhلس الشعيب البلدي علنية و جلس "تنص على مايلي:(3) 11/10

" يلي: تنص على ما(4) 12/07من القانون  26مواطن معين مبوضوع املداولة"، كما تنص كذلك املادة

 جلسات اهليئات احمللية تكون علنية إنفمن املالحظ  إذنتكون جلسات اhلس الشعيب الوالئي علنية"، 

تتم  أ�ا إالالوالية، كما هو احلال يف النصوص القانونية السالفة الذكر، ومفتوحة حلضور مواطين البلدية و 

 القليل، مما يفقد تلك النصوص القانونية من قيمتها. إالبعيدة عن أي مشاركة شعبية، وال حيضرها 

 

 

                                                           
 .58، ص.مرجع سابق، يوسفي (1)
قسنطينة: معهد علم االجتماع -رسالة ماجستري (جامعة االخوة منتوري ."معوقات التنمية المحلية: دراسة ميدانية والية سكيكدة"رضا ونية اشرف،  (2)

 .121)، ص.1998/1999،
 .9ص.، 26املادة ، مرجع سابق، 10-11قانون ج ج د ش، (3)
 .11ص.، 26املادة ، مرجع سابق، 07-12قانون  ج ج د ش، (4)
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 خالصة الفصل

 2010/2014التنمية احمللية يف اجلزائر ومعوقا.ا خالل الفرتة  إىلتطرقنا يف دراسة هذا الفصل 

ضمن مبحثني، حيث يتناول املبحث األول جهود الدولة اجلزائرية يف جمال حتقيق التنمية احمللية حيث يتفرع 

والدور التنموي للوالية  10-11ثالث مطالب تتناول الدور التنموي للبلدية على ضوء القانون اجلديد إىل

ومكانة  2010/2014ماسي للتنمية وحتليل مضمون الربنامج اخل 07-12على ضوء القانون اجلديد 

ثالث  إىلاملبحث الثاين يتناول معوقات التنمية احمللية يف اجلزائر الذي يتفرع كذلك  أماالتنمية احمللية فيه، 

 مطالب تتناول املعوقات السياسية واإلدارية، املعوقات االقتصادية واملالية، واملعوقات التنظيمية والفنية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالب إعدادمن  المصدر:

 المعوقات السیاسیة واإلداریة

 مركزیة صنع السیاسات العامة

 البیروقراطیة والفساد اإلداري

 التنظیمیة والفنیةالمعوقات 

 الروتین والتحایل والبطء في العمل

 غیاب التكوین وتدریب العمال

 10-11الدور التنموي للبلدیة على ضوء القانون 

 07-12انون الدور التنموي للوالیة على ضوء الق

 2010/2014البرنامج الخماسي للتنمیة 

 

 المعوقات االقتصادیة والمالیة

 االقتصاد الریعي والعجز المالي للبلدیات
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 شرح الشكل 

وانطالقا مما سبق، والشكل أعاله، يتضح لنا مدى مسامهة اجلماعات احمللية يف النهوض بأعباء 

من خالل الصالحيات املخولة هلا قانونيا يف شىت اBاالت، اإلدارية واالقتصادية واالجتماعية التنمية احمللية 

الربنامج اخلماسي للتنمية والثقافية والبيئية ...وغري ذلك، وكذا عزم الدولة اجلزائرية من خالل 

مالية ضخمة يف إعادة بناء التنمية الوطنية واحمللية يف العديد من املشاريع  أغلفةبتسخري  2010/2014

 واملخططات التنموية.

تبقى حبيسة يف جمموعة من العوائق  أgا إاللكن ورغم اجلهود املبذولة يف سبيل التنمية احمللية، 

فعل تنموي وباخلصوص املستويات احمللية املتمثلة أساسا يف املركزية الشديدة والصعوبات اليت تتصدى لكل 

وحصر سلطات البث النهائي للقرارات يف قمة اهلرم، والتواجد املطلق لسلطة الوصاية اليت تتدخل بشكل 

 .مستمر يف كل اBاالت

الطبيعة االقتصادية للدولة اجلزائرية وهيمنة قطاع احملروقات يف املوازنات العامة والذي  إىلباإلضافة  

العجز املايل للجماعات احمللية نظرا لضعف النسيج  أو، وضعف يةبات االعتماد الوحيد يف حتصيل اجلبا

احلكومية  اإلعاناتو االقتصادي للمحليات واالستعانة يف الكثري والعديد من العمليات التنموية بالقروض 

 .مما يفقدها استقالليتها اإلدارية واملالية

داخل اإلدارات العمومية واحمللية عائق يتصدى كما تعد تفشي ظاهرة التسيب والتحايل والبطء   

 التكوين والتدريب للموارد البشرية ما يفتح اBال لفساد اإلدارة احمللية. أشكالللتنمية وغياب 

بتأهيل اجلماعات احمللية بنيويا وبشريا، كما  إالوأخريا نرى انه ال ميكن حتقيق التنمية احمللية وأهدافها 

 إذا حتققت التنمية على املستوى احمللي والقاعدي. إالتتم  إنالتنمية على املستوى الوطين ال ميكن  إن

 



 

 

 

  

الثانيالفصل   

:التنمية المحلية في الجزائر  

  بين السبل وأليات التفعيل
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 تمهيد

، ذلك كاسلوب للمسامهة يف حتقيق التنمية الوطنيةلقد شكل الوعي بضرورة تبين التنمية احمللية  

أن التنمية مل تعد متلى من األعلى أو تأيت من اخلارج، بل أصبحت عملية قاعدية تستلزم مشاركة 

فعلية للسكان كتعبري عن احلياة التشاركية، يتم فيها تظافر اجلهود احمللية واجلهود احلكومية لتحسني 

تنمية الوطنية الشاملة، خاصة نوعية احلياة االقتصادية واالجتماعية للمواطنني وادماجها يف منظومة ال

عنصر وأن النظريات االقتصادية احلديثة أصبحت تأخذ بعني االعتبار اإلطار االقتصادي احمللي ك

 .يي يف التحليل االقتصادأساس

املتكاملة اجلوانب هي اليت ترتكز على األبعاد الثالثة املتمثلة يف البعد  إن اسرتاتيجية التنمية احمللية

خالل البحث عن القطاعات واملقومات االقتصادية اليت تتميز rا املنطقة، والبعد االقتصادي من 

االجتماعي من خالل توفري احلاجيات األساسية للفرد من عدالة وصحة وتعليم وسكن، اضافة اىل 

البعد البيئي من خالل حتقيق التوازن االقتصادي واالجتماعي مع احلفاظ على البيئة وفق التوزيع العادل 

ة، وهو ما يؤدي يف احملصلة النهائية اىل انشاء مجاعات حملية يوالشامل لألجيال احلاضرة واملستقبل

مسؤولة تنمويا، اجتماعيا، وبيئيا، وبالتايل حتويل اجلماعات احمللية من جمرد هياكل مرافقة للدولة اىل 

خمتلف طبقات ا�تمع والفاعلني  اكمة على املبادرة االقتصادية واشر دوائر لصنع القرار احمللي قائ

 ي.احمللاالقتصاديني على املستوى

احمللي هو مطلب أكثر من ضروري  إن مراجعة منوذج التنمية يف اجلزائر باالعتماد على املعطى

لالقتصاد اجلزائري ال سيما إذا علمنا أن أكرب مشكل يواجه اجلماعات احمللية يف اجلزائر هو حمدودية 

واملبادرة االقتصادية من جهة ثانية، مما قلص من فرصة  احمللي االستثمارمن جهة وقلة  املوارداملالية

  االكتفاء به كمرفق تقليدي كما هو عليه احلال اليوم.مثاالرتقاء باجلماعات احمللية اىل مرفق تنموي و 

الذي ، ، سنتناول يف هذا الفصل خمتلف االليات اليت تسعى اىل دفع عجلة التنمية احملليةوعليه

 يشمل على ثالث مباحث تتلخص يف:

 املبحث االول: االليات السياسية االدارية.-

 املبحث الثاين: االليات االقتصادية املالية.-

 املبحث الثالث: االليات االجتماعية.-
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 االليات السياسية االداريةاالول: بحثالم

بإمكاDا جتاوز كل املشاكل والعوائق اليت تعرتض سبيلها يف جمال حتقيق التنمية  اجلماعات احمللية كهيئة اداريةان 

احمللية، وذلك باحلرص على تطبيق خمتلف االصالحات واملقرتحات وتبين كل االفاق والتطلعات اليت من شاDا 

 حتقيق تنمية حملية تعزز وتقوي التنمية الوطنية الشاملة.

الصالحيات املوكلة للجماعات احمللية، اليت تقوم على تلبية رغبات وحاجيات  من بنيتعترب التنمية احمللية 

اpتمعات احمللية من جهة، واملسامهة مع الدولة يف التنمية الشاملة، ومن اجل القيام lذه املهام البد من توفري 

 االمكانيات املالئمة هلا مبا يتماشى واخلصوصيات احمللية. 

اىل االليات اليت ينبغي االعتماد عليها يف سبيل حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر، سنتطرق يف هذا املبحث 

 وهذا ما سنتناوله يف املطالب التالية:من خالل عرضنا لسبل تفعيلها يف اجلانب السياسي واالداري، 

 املطلب االول: اصالح االدارة احمللية-

 املطلب الثاين: عصرنة االدارة احمللية-

 .لثالث: التعاون الالمركزياملطلب ا-

 اداة حتمية لتفعيل التنمية المحلية  االدارة المحليةاصالح المطلب االول:

تعترب عملية اصالح االدارة احمللية انشاء نظم جديدة او تعديل النظم القائمة لإلدارة احمللية، 

االدارة احمللية او زيادة اسهام بإعادة توزيع وظائف التنمية الرئيسية بني احلكومات املركزية ووحدات 

 املشاركة الشعبية يف صنع السياسات والعمل على املستوى احمللي.

أصبح احلديث عن االصالح، التحديث، التطوير، العصرنة...اخل، من املصطلحات فمن جهة، 

 مناحي وزوايااليت تغزو القاموس العريب وخاصةيف اpال االداري، نظرا للتنظيم املركزي وهيمنته يف كل 

و اجلزائر كواحدة من البلدان العربية انتهجت سياسة االصالح  -احمللية-التنظيمات الفرعية االخرى 

االداري مبوجب حتديث وزارة منتدبة لدى الوزارة االوىل مكلفة بإصالح اخلدمة العمومية سنة 

اخلدمة العمومية و حتسني العالقة بني  ، برئاسة حممد الغازي، حيث اوكلت له مهمة اصالح2013

 .(1)-الرشوة -املواطن و االدارات و التخفيف من حدة البريوقراطية و القضاء على الفساد

                                                           
اطلع عليه  id=3900www.elbilad.net/detail?الرئاسة تستحدث وزارة جديدة مكلفة بإصالح اخلدمة العمومية يف املوقع االلكرتوين  (1)

 سا 17:00على الساعة  29/10/2015يوم
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وعليه، البد من اجياد خمرج عملي فعال خلروج اهليئات احمللية اجلزائرية من دائرة التأزم والوقوع يف 

للجماعات -االدارية واملالية–دا االستقاللية الفعلية مب قبضة املركزية، لتفعيل الالمركزية وتكريس

 احمللية.

اجلهد السياسي واالقتصادي واالداري كما تعرف عملية اصالح االدارة احمللية على انه 

واالجتماعي والثقايف اهلادف اىل توفري اbالس احمللية درجة عالية من الكفاءة والفعالية يف اجناز 

 .)1(اهدافها

 االصالح في االدارة المحلية:اسباب -1

 )2(من االسباب الداعية إلصالح االدارة احمللية ما يلي:

افرازات العوملة والتطور التكنولوجي يف –مواكبة التطورات والتغري يف مجيع مناحي احلياة -

 وزيادة السكان وزيادة الطلب على اخلدمات.-العامل

واملطالبة اجنازها  وارتفاع تكاليفنتيجة لتوسيع اخلدمات  تغري اساليب التنظيم يف االدارة-

 بتحسينها ورفع مستوى االداء.

القرارات اليت  وفيصنعيف حتديد اهداف التنمية  دورها وتفعيلتزايد املطالبة باملشاركة الشعبية -

 .وترقيتهاتفعيلها  على والعملتؤثر على حيا{م بشكل مباشر 

الداعية إلصالح االدارة احمللية يف اجلزائر، جند الغياب الفعلي لالستقاللية  ومن بني االسباب

 االدارية واملالية للجماعات احمللية، مما يفقدها مميزا{ا املتمثلة اساسا يف:

القاعدية  :" البلدية هي اجلماعة االقليمية)3(املتعلق بالبلدية 11/10تنص املادة األويل من القانون 

 للدولة، وتتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة".

                                                           
-رسالة ماجستري(جامعة قاصدي مرباح ."االتجاهات الحديثة لتطوير اإلدارة المحلية في الوطن العربي (دراسة مقارنة لنماذج مختارة)باديس بن حدة،"  )1(

 .75)، ص. 2011/2012ورقلة: كلية احلقوق و العلوم السياسية، 
 .16، ص.1977املنظمة العربية للعلوم اإلدارية،  :". القاهرةاصالح الحكم المحليصبحي، حمرم، " )2(
 .07ص.املادة األوىل، ، مرجع سابق، 10-11القانون  ج ج د ش، )3(
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:" الوالية هي اجلماعة االقليمية للدولة وتتمتع )1(12/07كما تنص املادة االويل من القانون 

 بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة".

 من خالل املواد السالفة الذكر تتضح لنا مميزات اجلماعات احمللية يف اجلزائر وهي: 

 األولىالميزة -

 يف قراءة اخرى _موعة باحثني فيما خيص االستقاللية االدارية للجماعات احمللية:

احمللية،  ال يكفي وجود مصاحل متميزة ومنحالشخصية املعنوية للوحدة احمللية لقيام نظام االدارة

 )2(اذ البد ان يكون ا_لس احمللي مستقال يف ممارسة وظائفه االدارية عن احلكومة املركزية.

تتمثل يف الذمة املالية او مبعىن اخر االستقاللية املالية للجماعات احمللية، وهي  الميزة الثانية:-

متويل مشاريعها دون االستعانة مدى قدرت اجلماعات احمللية يف حتصيل اجلباية احمللية او قدرqا يف 

 باهليئات املركزية واحلكومية.

تعين االستقاللية املالية للجماعات احمللية مبدى توفريها ملوارد مالية خاصة متكنها من اداء 

االختصاصات املنوطة هلا، واشباع حاجيات املواطنني يف نطاق عملها، ومتتعها حبق التملك لألموال 

 .)3(اخلاصة

كما تسمح هلا هذه االستقاللية بإدارة ممتلكاqا حبرية يف حدود ما متليه عليها السياسة 

االقتصادية للدولة، حىت ال تكون لذلك تأثريعلى جمرى منو النشاط االقتصادي، غري ان االستقاللية 

قوم �ا جهة اخرى املراقبة اليت تن ماملمنوحة للجماعات احمللية، ليست هلا هذه الصفة من جهة، و 

 .)4(السلطات املركزية

                                                           
 .08ص.املادة األوىل، ، مرجع سابق، 07-12القانون  ج ج د ش، )1(
. األردن:  دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، د ط، "المركزية والالمركزية في تنظيم اإلدارة المحليةصفوان املبيضني، حسني الطراونة، توفيق عبد اهلادي، " )2(

 .40، ص 2011
: كلية العلوم االقتصادية بسكرة -حممد خيضر، جامعة 07 ع، مجلة العلوم اإلنسانية"، ئراإليرادات العامة للجماعات المحلية في الجزاخلضر مرغاد ،" )3(

 .3، ص.2005فيفري والتسيري، 
 .158، ص.2002". اجلزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع، د ط، القانون اإلداري"حممد الصغري بعلي،  )4(
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ان تكون حرة  قدرة على حتصيل املالية احملليةفاالستقاللية املالية هو االعرتاف للهيئات احمللية بال

 .)1(يف ادارIا ألمواهلا على النحو الذي حيقق مصلحة سكان االقليم

ث هلا سلطة البث وانطالقا مما سبق، يتضح لنا مدى استقاللية اجلماعات احمللية االدارية حي

والتقريريف نطاق اقليمها احمللي، واالستقالليةاملالية يف حتصيل اجلباية لتمويل مشاريعها وبراجمهاالتنموية، 

وإذا ما الحظنا للواقع العملي جند ان هذه امليزات غائبة او منعدمة ان صح التعبري، مما تفقد 

 ة نذكر منها:النصوص القانونية من قيمتها، وهذاراجع لعوامل خمتلف

 ضعف النسيج االقتصادي للجماعات احمللية.-

 الرقابة الوصائية من السلطات املركزية على اهليئات احمللية.-

 للسلطة املركزية.تبعية املنظومة اجلبائية للجماعات احمللية-

 مركزية صنع السياسات العامة وحصرسلطة التقرير والبثالنهائي يف قمة اهلرم.-

 اليات ومواطن اصالح االدارة المحلية:-2

 تطوير انظمة االدارة احمللية وتشمل: االقرتاحات ومداخل تعددت وتنوعت

 اعادة النظر للتقسيم االداري واملساحاتمن حيث اصالح حجم الوحدة المحلية: 2-1

املعونات احلكومية ليتحقق  اجلغرافية لألقاليم احمللية وعددالسكان لضمان املوارد املالية الذاتية وتقليص

 لديها ركن االستقاللية.

 ويرتكز اساسا على:حيث اصالح المجلس المحلي:2-2

حجم ا�لس: حيث يكون اعضاء ا�لس كايف للعمل املطلوب، يضمن حتقيق التوازن بني 

 الكفاءات االدارية والسياسية.

                                                           
، 2". األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، طا ومصر دراسة تحليلية مقارنةاإلدارة المحلية وتطبيقاتها في كل من األردن وبريطانيا وفرنس،" حممد علي اخلاليلة )1(

 .51، ص.2013
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تخاب املباشر هو االمثل الختيار تشكيل ا%لس: يرى الباحثني يف هذا ا%ال ان اسلوب االن

 رئيس واعضاءا%لس احمللي ومنح املواطنني حق اختيار ممثليهم بإرادCم احلرة.

مدة العضوية يف ا%لس احمللي: حتديد مدة العضوية لتمكينهم من االستقرار الالزم واداءاخلدمة 

 من ختطيط املشروعات ومتابعةتنفيذها واالشرافعليها.

للعمل لضمان عدم عزوف  املالية لألعضاء: تقرير رواتب شهرية لألعضاء وتفريغهمالتعويضات 

 .القادرين على اخلدمة

شروط الرتشح للمجلس احمللي: حتسني الشروط الواجب توافرها يف املرتشح من املؤهالت 

 العلمية لضمان االرتقاء مبستوى اعضاء ا%الس احمللية. العلمية واخلربة

 اصالح التنظيم االداري للمجالس المحلية:من حيث  3 -2

 اعادة تشكيل هياكل التنظيم االداري على اسس علمية.-

 تنظيمه. وتبسيطاجراءاتتنظيم العمل -

 املشاريع اليت تتوالها ا%الس احمللية. ومراقبةتنفيذانشاء اجهزة ملتابعة -

 تطبيق اساليب ادارية حديثة متكنها من حتسني انتاجية اخلدمات.-

 ويرتكزاالصالح فيما يلي:من حيث اصالح الموظفين: 2-4

 حتسني القدرة على جذب الكفاءات االدارية.-

 العاملني. تصنيف الوظائف وتأهيل

 للموظفني. مراعاة مستوى االجور ووضع احلوافز املادية واملعنوية

 :تتمثل يفمن حيث اصالح العالقة بين الحكومة المركزية واالدارةالمحلية: 2-5

 احملليني. توسيع صالحيات اXالس احمللية املنتخبة لتشمل كافة شؤون السكان-
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 مساعدة االدارة احمللية بربط خطط التنمية احمللية باخلطط القومية.-

 .(1)اهليئات احمللية التقليص من حدة الرقابة املفروضة على اعضاء وجمالس-

يف عملية اصالح االدارة احمللية  ساسيان اهلدف االاهداف اصالح االدارة المحلية:-3

 :(2)هو

االدارة احمللية يف العمليات التنموية وعدم حصرها يف االمور  توسيع صالحيات وجهود-

 احملدودة. التنظيمية او االستشارية واخلدمات

يف تدريبها  aا واالستمرارية الكفاءات واالحتفاظ رفع مستوى اداء االجهزة احمللية واستقطاب-

 مستواها. ورفع

يف اجناز  احلكومية زيادة املوارد املالية الذاتية وعدم اعتمادها على القروض واملساعدات-

 من املركز. خلدماhا باستقاللية وحرية مشاريعها وقيامها

من خالل ما سبق، نستخلص ان اصالح االدارة احمللية يف اجلزائر بات امر حتمي البد منه 

احمللية،  للجماعات واملاليةقانونية اليت تثبت مدى االستقاللية االدارية إلعادة النظر يف املنظومة ال

االعتماد الذي يعكس حقيقة ذلك، فان االساس الضروري من هذا االصالح هو  العملي والواقع

التقرير يف صنع  الذي يقوم باالستقاللية االدارية يف البث النهائي وسلطةنظام االدارة احمللية  على

 –احمللية  القرار، واالستقاللية يف حتصيل املوارد يف متويل الربامج واملشاريع واختاذالسياسات 

 االستقاللية املالية.

 

 

 

                                                           
 .79-78-77ص-، صمرجع سابقبن حدة،  (1)
 .205-203ص. -، ص2006: عمان، دار وائل للنشر، ". األردنمقدمة في اإلدارة العامةحممد قاسم القريويت، " (2)
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 عصرنة االدارة المحلية: تكريس االدارة االلكترونية: المطلب الثاني

العوملة ختتصر  اليت والعشرينتعترب االدارة االلكرتونية استجابة قوية لتحديات القرن الواحد 

االنرتنت، فهي املدرسة االحدث يف االدارة نتيجة التطورات التكنولوجية  وثورة الرقمي واملعرفة والفضاء

 اليت ادت اىل التحول من االساليب احلديثة يف اجناز االعمال اىل االساليب االلكرتونية.

تبين استخدام  العمومية واحمللية اىل ويف ضوء ذلك اجتهت العديد من املنظمات واالدارات

حنو تفعيل تطبيق االدارة االلكرتونية ملواكبة عصر التقنية الرقمية  أحدث االساليب االدارية والتوجه

 نكما حتسن من جودة اخلدمات للزبائوهذا ما يساهم باالرتقاء باألداء ورفع كفاءة املوارد البشرية  

كرتونية لتخفيف االجراءات يف تقدمي وعليه البد من عصرنة االدارة احمللية بتكريس االدارة االل

 اخلدمات.

شكل من اشكال املعامالت اليت ميكن ان تتم على اxا: "  ""عمار بوحوشيعرفها االستاذ 

حكومية على أي مستوي   وأجيهةالكرتونيا بني جهتني حكوميتني مع بعضها البعض، او بني املواطن 

او مصلحة الضرائب، ليدفع فاتورة  احمللي واحلكماحمللية  كمصلحة االحوال املدنية، او وحدات االدارة

الكهرباء او املاء او اxاء اجراءات معاش او يستخرج شهادة ميالد او حىت ليديل بصوته يف 

 .(1)االنتخابات او غري ذلك من اشكال التعامل االخرى"

املعامالت اإلدارية، وتقدمي اخلدمات العامة  " على اxا: " اجناز"توفيق عبد الرحمانويعرفها 

عرب شبكة االنرتنت، دون ان يضطر العمالء لالنتقال اىل االدارات شخصيا إلجناز معامال�م، مع ما 

 .(2)يرتافق من اهدار للوقت واجلهد والطاقات"

اليت يتم تنفيذها  " فيعرفها على اxا: " منظومة االعمال واالنشطة" سعد غالب ياسيناما 

 .(3)الشبكات" الكرتونيا وعرب

                                                           
 .14، ص.2006". بريوت: دار الغرب اإلسالمي، الحديثة في القرن الحادي والعشريننظريات اإلدارة ،" عمار بوحوش (1)
 .96، ص.2003مركز اخلربات املهنية لإلدارة،  :". القاهرةاإلدارة االلكترونيةتوفيق عبد الرمحان،"  (2)
 .27، ص.2010 ". عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،اإلدارة االلكترونية،" ياسني سعد غالب (3)
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ومن هذا املنطلق يتضح لنا التعريف االجرائي لإلدارة اإللكرتونية ا*ا: القيام بكافة املعامالت 

االلكرتونية  االدارية الكرتونيا، وهي منظومة تقنية تقوم على اساس استخدام الوسائل والتقنيات

 االنرتنت.  وشبكات

بوزارة اجلماعات احمللية السيد"  واالرشيف  لسان املدير العام للعصرنة والوثائقوهذا ما جاء يف

مدراء "، خالل يوم دراسي خصص ملتابعة تطبيق انظمة عصرنة الوثائق حبضور عبد الرزاق هني

من منتصف  ابتداءملختلف واليات الوطن، ان اجلهات املعنية ستشرع  االدارة العامة واالتصاالت

الف جواز سفر بيو مرتي 20يف تشغيل جهازين جديدين سيمكنان من استصدار 2013نوفمرب

 .)1(يوميا

، حيث 2008منذ عام Algérie)-(E:2013كما مت إطالق برنامج اجلزائر االلكرتونية 

يف  عملت اجلزائر على االستفادة من شبكات االنرتنت، وخمتلف التقنيات املرتبطة بشبكة االنرتنت

عن طريق مركز البحث العلمي والتقين، الذي انشا من طرف وزارة التعليم العايل  1994مارس

بشبكات إقليمية  كان من مهامه إقامة شبكة وطنية وربطها  1986العلمي يف مارس والبحث

 )2(ودولية

 يهدف هذا املشروع اىل عدة نقاط نذكر منها:

 االجراءات وتبسيط للجميع بتسهيل واتاحتهاضمان الفعالية يف تقدمي اخلدمات للمواطن -

 .اليت يسعى من خالهلا اىل احلصول على وثائق ومعلوماتاإلدارية 

إلدارة من املواطن من حيث استحداث السجل الوطين ا ختفيف اإلجراءات اإلدارية وتقريب-

استخراج الوثائق من أي  مناالوتوماتيكي للحالة املدنية على مستوي الرتاب الوطين مما ميكن الفرد 

 بلدية كانت.

                                                           
على  2014الف جواز سفر بيومرتي يوميا ابتداءا من منتصف نوفمرب 20املدير العام للعصرنة والوثائق واالرشيف بوزارة الداخلية واجلماعات احمللية استصدار  (1)

 سا 19:00على الساعة  01/11/2015اطلع عليه يوم http://www.kawalisse.com/ar/2014/10/28املوقع 

 .31، ص.2002،  01ع، مجلة الباحث، االنترنت في الجزائر"،" إبراهيم خبيت (2)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المحلية في الجزائر: بين السبل واليات التفعيل التنميةــــــــــــ

 

64 

 

األمور للمواطن كاالستغناء عن  من حدة البريوقراطية وتسهيل حتسني اخلدمات والتخفيف-

 .(1)عملية التصديق على الوثائق

يف اإلدارات  تضمن الربنامج عدة حماور تتعلق بضرورة ادخال تكنولوجيا املعلومات واالتصال

العالقة بني اإلدارة واملواطن، وترشد اخلدمات املقدمة له ومن امثلة تلك  العمومية لتحسني وترقية

 (2)املعامالت نذكر

، عقد الزواج، جوازات السفر البيومرتية، 12: اصدار شهادات امليالدالحالة المدنية-1

، فاهلدف األساسي من هذه اإلصالحات، تتمثل يف تبسيط و 12sشهادة الوفاة، شهادة امليالد 

 نوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني.ختفيف اإلجراءات اإلدارية و مكافحة البريوقراطية وخاصة حتسني 

للتأمينات  : اذ تعترب بنقلة نوعية بإدخال اخلدمة االلكرتونيةاالجتماعية الخدمات-2

من خالل "بطاقة الشفاء  احلقوق وذوياالجتماعية اليت تسمح بالتعرف على هوية املؤمن اجتماعيا 

 االلكرتونية" كما تسمح لصاحبها باحلصول على مستحقات التعويض. 

: من خالل بطاقة السحب االلكرتونية يتمكن املواطن او الزبون من خدمات البريد-3

جاءت هذه البطاقة  او أي موزع أوتوماتيكي عرب القطر اجلزائري، ولقدسحب النقود يف أي شباك 

 والعصرنة. لتعوض الصك الربيدي ومواكبة التطور التكنولوجي واحلداثة

احملسوبية، الرشوة، الفساد اإلداري ( خالقية ومظاهراالحنرافات والتصرفات الال من وانطالقا

التسيب، البطء يف تقدمي اخلدمات، الروتني... اخل) تظهر لنا أمهية عصرنة اجلهاز اإلداري بصفة 

اجلزائرية على وجه اخلصوص، حيث بات كخيار اسرتاتيجي البد منه ومن زمن  احمللية واإلدارةعامة، 

على فكرة اإلدارة وسيلة لتحقيق غايات ة اجلزائري واإلدارةاحملليةبعيد يف إعادة بناء اإلدارة العامة 

 التنمية الوطنية. بأعباءالنهوض  يف واملسامهةالربامج التنموية  يف ومشاركتهاملواطن 

                                                           
 سا 20:00على الساعة  01/11/2015اطلع عليه يوم   //:aspx?ing=ar-www.interieur.gov.dz/defaulthttpانظر املوقع االلكرتوين  (1)

: كلية العلوم السياسية 3مذكرة ماسرت(جامعة اجلزائر  .)"2015-2011واقع اإلدارة االلكترونية في اإلدارة المحلية الجزائرية (بلدية االبيارصربينة محاش، " (2)

 .63-62-.61)، ص ص2014/2015والعالقات الدولية، 
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 2013مشروع الجزائر االلكترونية  اهدافمخطط يوضح 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالب  :المصدر

يوضح املخطط السابق اهداف مشروع اجلزائر االلكرتونية، فهو من جهة أداة او وسيلة 

، فمن اجلهة اخلدماتية تسعى وعصرنة اإلدارات العامة واحملليةوتفعيل  اإلدارة االلكرتونيةمبدا لتكريس 

القضاء واحلد من البريوقراطية وخمتلف أنواع الفساد اإلداري والقضاء على التزاحم واالكتظاظ يف  اىل

اإلدارات واملصاحل احلكومية، ومن اجلهة االجتماعية تضمن حسن سري املوظفني ومعامالnم مع 

ة على املواطن املواطن والقضاء على التسيب والبطء يف تقدمي اخلدمات وفك احلواجز اجلغرافية والزمني

 يف تنفيذ طلباته وخدماته.

 2013 مشروع الجزائر االلكترونیة

 االھداف االجتماعیة األھداف اإلداریة الخدماتیة 

 القضاء على البريوقراطية  -

 القضاء على الوساطة  -

 القضاء على التزاحم باملصاحل احلكومية  -

 تسيري معامالت املوظفني -

 تسيري معامالت املواطنني  -

 تسيري متابعة املدراء للمعامالت  -

 تقليل احلواجز االجتماعية واجلغرافية والزمنية -
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 : التعاون الالمركزيالمطلب الثالث

مشاركة السلطات احمللية من اجل التعاون والتنمية بني األقاليم ليست وليدة اليوم، بل  تعترب 

التعاون الالمركزي كبعد جديد هام للتنمية  فقد اصبحالتوامة،  إطاركانت منذ القدم يف 

 اصبح اكثر مشولية واحرتافية من اجل حتقيق اهداف التنمية املشرتكة.

 الطريق الوحيد الذي يقدم بعض األمل في مستقبل أفضل للبشرية جمعاء" 

جائزة . " كويف عنان األمني العام هليئة االمم املتحدة احلائز على هي واحدة من التعاون والشراكة

 .(1)2001نوبل للسالم لألمم املتحدة 

:" ال تنفذ اال بعد املصادقة عليها من املتعلق بالبلدية(2) 11/10من القانون  57تنص املادة 

 الوايل، املداوالت املتضمنة ما يأيت:

 امليزانيات واحلسابات.-

 قبول اهلبات والوصايااألجنبية.-

 اتفاقيات التوأمة.-

 العقارية للبلدية. التنازل عن األمالك-

:" ال تنفذ اال بعد مصادقة الوزير املتعلق بالوالية (3) 12/07من القانون  55كما تنص املادة 

 املكلف بالداخلية عليها، يف اجل أقصاه شهران، مداوالت اyلس الشعيب الوالئي، املتضمنة ما يأيت:

 امليزانيات واحلسابات.-

 وتبادله. واقتناءهالتنازل عن األمالك العقارية -

 اتفاقيات التوأمة.-

 األجنبية. قبول اهلبات والوصايا-

 وبالرتكيز-الوالية والبلدية-انطالقا من املواد السالفة الذكر يف القانونني اجلديدين للجماعات احمللية

إطار التنظيم املعمول به،  ، يتضح لنا االمر متتع اجلماعات احمللية اجلزائرية ويفاتفاقيات التوأمةعلى عنصر 

                                                           
(1)Claire HOLMAN, la coopération décentralisée : Réflexion sur les enjeux, les limites et 

lesperspectives d’avenir.mémoire DESS Management du secteur public, université de Lyon, 2003, 

p03.  
 .12ص.، 57املادة ، مرجع سابق، 10-11 القانون ج ج د ش، (2)
 .14ص.، 55املادة ، ،مرجع سابق07-12 القانونج ج د ش،  (3)



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المحلية في الجزائر: بين السبل واليات التفعيل التنميةــــــــــــ

 

67 

 

املشرتك يف جمال حتقيق  مع هيئات أخرى لتبادل اخلربات والعمل بصالحية ابرام اتفاقيات الشراكة والتوأمة

 .بالتعاون الالمركزيما يعرف  وهذااألهداف املسطرة 

مجيع أنشطة التعاون الدويل مبوجب اتفاق الشراكة لغرض املصلحة املشرتكة، بني  فتعرف على اOا

 .(1)مجاعة واحدة (حملية) او مجاعات كثرية

 ومبوجبابراماOا العملية اليت تتمحور حول فكرة الشراكة،  ةكما تعرف من خالل النظرة الفرنسي

الفرنسية (مناطق، دوائر، خمتلف أنشطة اجلماعات احمللية  تشمل وهياالتفاق مع شركاء اقليميني أجانب، 

 .(2)التنموية يف الربامج واملشاريع والتعاون بلديات...اخل) مع سلطات حملية اجنبية يف ظل الشراكة والتوأمة

انه:" هو جمموع  الالتينية مرصد التعاون الالمركزي لالتحاد األوروبي وأمريكاكما يعرفه 

قدرات  االقرتاحات الرمسية للتعاون من اجل التنمية حتت قيادة اهليئات احمللية اليت تعمل على حتفيز وترقية

الفاعلني اإلقليميني وترقية التنمية ألكثر مسامهة، دون حذف تواجد املمارسة اليت حتتفظ ببعض عناصر 

لى تعدد الفاعلني، مصلحة متبادلة وشراكة، واليت تتقدم التعاون الدويل الالمركزي احمللي، يركز أساسا ع

 وخربة أكثر فأكثر حنو االقرتاحات اليت حتمل قيم مضافة للفاعلني عن طريق خاصية امليدان وقدرات

 .(3)اهليئات احمللية

التنموية،  جمموعة من العالقات والتعاون، واملساعداتانه:"  التعاون الالمركزي حولويف قراءة أخرى 

اليت  املشرتك للسلع واخلدمات اإلنسانية والتسيري الفين واملساعدات وتعزيز اخلارج يف إطار الصداقة والدعم

 .)4(احمللية األخرى األجنبية تربط اجلماعات احمللية الفرنسية والسلطات

 

 

 

 

                                                           
(1)Alain GUERLET, COOPERATION INTERNATIONALE ET DESENTRALISEE De 

nouveauxobjectifs, Rapport présenté en séance plénière du CESR, 5 OCTOBRE 2007, P05.  

(2)Claire HOLMAN, Op.cit., P06 

(3)ZAPATA GARESCH Eugène, Internationalisation des villes et coopération décentralisée entreL’union 

Européenne et Amérique Latin, Manuel pratique, direction générale de la coopération internationale et du 

développement, groupe collet, ministère des affaires étrangère et européenne, 2008, p100.  
(4)Grégorie joyeux, LA DIMENSION ECONOMIQUE DU DEVELOPPEMENT DURABLE 

ET LACOOPERATION DECENTRALISEE : QUELLES SYNERGIE ? Mémoire de fin 

d’étude, MBA management du développement durable, I.S.G. Paris, octobre 2001, p.08  
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 خصائص التعاون الالمركزي:-1

يف  والشراكة التعاون الالمركزي هو قيام اهليئات احمللية بإبرام اتفاقيات التعاون والصداقة مبا ان

جمال تنمية القدرات واملواهب ونقل اخلربات واملعارف من دول اجلوار او من دول اجنبية، فان هذا 

 تتمثل فيما يلي: التعاون ميتاز جبملة من اخلصائص واملميزات

 اخلاص واهليئات تضم خمتلف الشرائح كا_تمع املدين والقطاع فهيتعدد الفاعلين: 1-1

 اخلربات. احمللية تعمل يف إطار التعاون على اإلجابة ملتطلبات املواطن وتبادل

فضاء لتبادل التقنيات بتنسيق كل اجلهود لتحويل املعارف  :تعاون وتبادل الخبرات1-2

 لاللتقاء والتقارب واكتساب احللول للمشاكل احمللية.الثنائي  واملعلومات وتقنيات التسيري والعمل

املتبادلة مع سحب الفوائد  : التقارب واملصلحةتقارب المصالح واستفادة متبادلة1-3

 .(1)بالشراكة دون املصلحةاخلاصة أي مبعىن االستغناء عن املصاحل الشخصية، والعمل 

 الجزائر:امثلة عن اتفاقيات التعاون الالمركزي التي حققتها -2

 بروفانس الب كوت دازوررئيس منطقة  أكد: وفرنساتكثيف التعاون الالمركزي بني اجلزائر 

قادته اىل اجلزائر مؤكدا عزم  اليت وتعاونزيارة عمل  إثر 20/01/2014يوم  ميشال فوزالالسيد 

 والصحةوالتكوينالشراكة مع اجلزائر يف ميدان الشباب  إطاربالده يف تكثيف التعاون الالمركزي يف 

 .(2)املهين

 مبوجب املرسوم الرئاسي الفرنسية واجلمهوريةمت ابرام اتفاقية تعاون وشراكة بني اجلزائرية  اكم

، يتضمن التصديق على 2008مارس9املوافق  1429ربيع األول عام املؤرخ يف اول 08/88رقم

اتفاقية شراكة بني حكومة اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وحكومة اجلمهورية الفرنسية 

برغبة الطرفني يف  2007ديسمرب4وبروتوكوهلا اإلداري واملايل املتعلق التعاون املوقعني باجلزائر يف 

 .(3)تعاون يف ا_ال العلمي والتقين والثقايف والرتبويمواصلة تعزيز ال

                                                           
تيزي وزو: كلية احلقوق والعلوم السياسية، -". رسالة ماجستري (جامعة مولود معمريالتعاون الدولي الالمركزي من اجل التنمية المستدامة"نسيمة خمتاري،  (1)

 .60-59-58)، ص ص. 2011/2012
اطلع عليه  http://www.djazairess.com/aps/341753تكثيف التعاون الالمركزي بني اجلزائر وفرنسا(فوزال) يف املوقع االلكرتوين  (2)

 سا 18:00على الساعة  02/11/2015يوم
الصادرة  15الرمسية، العدد اجلريدة (، المتضمن ابرام اتفاقية التعاون بين الجزائر وفرنسا، 03/2008/ 09املؤرخ  88-08املرسوم الرئاسي رقمج ج د ش،  (3)

 ).2008مارس  16يف 
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على هامش الصالون املتوسطي  وتونساجلزائر  وتعاونبنيكم متت ابرام اتفاقييت عمل 

" يف ا=الني العلمي واالقتصادي، ومجعت االتفاقية االقتصادية كل من الغرفة 2015مديبياتللبناء"

التجارية والصناعية "لصفاقس" والغرفة التجاري والصناعية لعنابة "سيبوس" اما االتفاقية العلمية 

برج بوعريريج اجلزائرية Pدف اىل متتني أواصر  مجعت كل من جامعة صفاقس للتعليم العايل وجامعة

 .(1)وتبادل اخلربات عاون الثنائي والشراكةالت

انطالقا مما سبق، يتضح لنا مدى أمهية التعاون الالمركزي يف النهوض بأعباء التنمية الوطنية 

احمللية على وجه اخلصوص، اذ تعترب كوسيلة او أداة لتحقيق التنمية من خالل نقل اخلربات  والتنمية

الالمركزي سواء على املستوي  والتنسيق متتني أواصر التعاون والتكامل األجنبية، باإلضافة اىل واملعارف

 او على املستوي الدويل.-اإلقليمي-احمللي

يتبني لنا اعتزام الدولة اجلزائرية يف تبين أسلوب التعاون  ،ومن خالل األمثلة السالفة الذكر

شراكة بني الدول اجلوار، مما يفقد من خصوصيات  حني تنحصر يف اتفاقيات تعاون و الالمركزي يف

، نظرا لغياب التعاون بني اهليئات احمللية وتغييب النصوص القانونية اليت الالمركزي التعاون ومميزات

فهي مقيدة بنظام الرقابة الوصائية  وانوجدتتنظم ذلك خاصة على مستوي ا=الس احمللية املنتخبة، 

 .واجلماعاتاحملليةير الداخلية املفروضة من طرف الوايل ووز 

 

 

 

 

 

 
                                                           

http://www.al-اجلزائر وتونس توقعان اتفاقييت تعاون المركزي يف ا=الني العلمي واالقتصادي يف املوقع االلكرتوين (1)

fadjr.com/ar/index.php?news=299480 سا 20:00على الساعة 02/11/2015اطلع عليه يوم 
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 االقتصادي (اصالح المنظومة االقتصادية) االلياتالمبحث الثاني: 

يف كل بلد يعد االقتصاد الوطين من بني االنشغاالت السياسية ألي دولة، باعتباره موضوع 

حامسا لالستقرار والرفاهية االجتماعية، وعامال ضروريا يف النهوض بأعباء التنمية الوطنية والتنمية 

الهلا احمللية، وعليه تسعى احلكومات اىل حتقيق سياسة اقتصادية ناجحة اىل حد ما حتاول من خ

جتسيد اهداف على املدى القريب واملتوسط والبعيد لغرض تلبية احلاجيات الوطنية من جهة ودعم 

 نفوذها داخليا وخارجيا من جهة أخرى.

على غرار الدولة اجلزائرية ومنذ االمس البعيد، تسعى جاهدة يف سبيل حتقيق قفزة نوعية يف 

لة إلجناح خمططاvا وبراجمها التنموية وتسخري خمتلف جمال التنمية االقتصادية والبحث عن السبل الكفي

 االليات لدفع عجلة التنمية احمللية والوطنية ملواكبة التغريات احلاصلة واالندماج يف االقتصاد العاملي.

ومن العوامل اليت تأثر سلبا على التنمية احمللية يف اجلزائر هو االعتماد الكبري للجماعات احمللية 

العانات احلكومية، يف حني اعتماد هذه األخرية على اإليرادات من اجلباية البرتولية على القروض وا

الذي اضحى املصدر الوحيد يف حتصيل ومتويل املشاريع والربامج التنموية على املستوى الوطين او 

احمللي مما يضعف من ميزانية الدولة ويعطل املشاريع بتذبذب أسعار البرتول وضعف االستثمارات 

ارج احملروقات، وعليه، بات االمر حتمي إلعادة النظر يف املنظومة االقتصادية لبعث التنمية الوطنية خ

 بصفة عامة و التنمية احمللية على وجه اخلصوص.

من مميزات اقتصاد الدولة اجلزائرية انه اقتصاد ريعي، واعتمادها للثروات الباطنية او الطبيعية يف 

ب االستثمارات خارج احملروقات، وان وجدت فهي عبارة عن نسب وأرقام حتصيل إيراداvا يف ظل غيا

ال تكفي لسد حاجياvا، فاإليرادات بالعملة الصعبة الناجتة من اجلباية البرتولية نفسها اإليرادات 

 الناجتة عن صادرات السلع واخلدمات.
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لكبري على البرتول ميثل وعليه، ويف ظل غياب الصادرات خارج احملروقات يف اجلزائر، واالعتماد ا

 :(1)فخا مزدوجا لالقتصاد الوطين من خالل

: اضعاف االنتاجية او اجلهد لإلنتاجية امام سهولة االسترياد وهذا على المستوى الداخلي

 راجع لوفرة السيولة املالية من احملروقات.

 : التبعية للتقلبات يف األسواق العاملية الدولية.على المستوى الخارجي

كما أشرنا يف السابق عن الطبيعة الريعية لالقتصاد اجلزائري والدور احملوري لقطاع احملروقات يف 

االنفاق العام، فان اإليرادات العامة يف اجلزائر تستند اىل عائدات البرتول من خالل اجلباية البرتولية، 

درجة ضمن املوازنة العامة امل وفيما يلي عرض لنسبة تغطية اجلباية البرتولية إليرادات الدولة العامة

 .2010/2014خالل الفرتة للدولة

) الجباية البترولية إليرادات الدولة العامة المدرجة ضمن الموازنة العامة خالل الفترة 7جدول (

 (مليون دج)          2010/2014

 السنوات 

2010 2011 2012 2013 2014 

المجموع العام إليرادات 

 الميزانية
3081500 3198400 3455650 3820000 4218180 

 2640450 2204100 1894050 1669000 1245700 مجموع الموارد العادية

 1577730 1615900 1561600 1529400 1835800 مجموع الجباية البترولية

نسبة الجباية البترولية من 

 المجموع العام لإليرادات
59,57% 47,81% 45,18% 42,30% 37,40% 

الطالب باالعتماد على: اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية، اجلداول (ا) يف  إعدادمن  المصدر:

 .2010/2014ميزانية الدولة للفرتة  اإليرادات النهائية املطبقة على
                                                           

قسنطينة:كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم -(جامعة منتوريأطروحة دكتوراه ."دراسة تحليلية لمناخ االستثمار في الجزائر، "ناجي بن حسني (1) 

 .76)، ص.2006/2007التسيري،



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المحلية في الجزائر: بين السبل واليات التفعيل التنميةــــــــــــ

 

72 

 

) يوضح نسبة الجباية البترولية من المجموع العام للموازنة العامة للجزائر خالل 1الشكل (

 .2010/2014للفترة

 

 

 

 

 

 ).7من اعداد الطالب باالعتماد على اجلدول ( :المصدر

) والشكل البياين أعاله، يتبني لنا استحواذ اجلباية البرتولية على 7وهكذا ومن خالل اجلدول (

، حيث بلغت نسبة 2010/2014دورها التمويلي إليرادات املوازنة العامة للجزائر للفرتة 

نظرا لتقلبات  37,40بنسبة  2014مستوى ادىن سنة  ، لتصل اىل2010سنة  %60حوايل

أسعار النفط والتنافسية الدولية لألسواق العاملية وتراجع أسعار البرتول اجلزائري يف الفرتات األخرية ما 

 .2014دوالر للربميل سنة  60دون 

اىل خارج  وانطالقا مما سبق يتضح لنا حتمية االمر بالعمل على ترقية االقتصاد الوطين اجلزائري

، وهذا ما سنعاجله من خالل صاد الريعي اىل االقتصاد املتنوعاحملروقات وحتمية االنتقال من االقت

 املطالب التالية:

 املطلب األول: ترقية وتشجيع القطاع اخلاص-

 املطلب الثاين: ترقية وتشجيع االستثمارات.-

 املطلب الثالث: اصالح اجلباية احمللية.-
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 ترقية وتشجيع القطاع الخاصالمطلب األول: 

يتمثل القطاع اخلاص يف اجلزء من االقتصاد الوطين الذي تديره او متلكه شركات األموال او 

 االفراد او األشخاص.

كما يعرف انه:" القطاع الذي يدار مبعرفة االفراد او وحدات االعمال، وهي تسعي اىل اقصى 

 .(1)ربح ممكن"

وميكن تعريفه:" القطاع اململوك للخواص وتتوىل اليات السوق وتوجيهه، ويسعى بالتايل اىل 

 .(2)اقصى ربح ممكن"

 أهمية تفعيل القطاع الخاص في الجزائر: -1

جتتمع مجلة من األهداف املالية واالقتصادية والسياسية يف تفعيل القطاع اخلاص يف اجلزائر 

 :(3)لتنمية وهيومكانته وامهيته يف دفع عجلة ا

 رفع وحتسني اإلنتاجية ومستوى األداء.-

 الفعالية يف اختاذ القرارات.-

 التجارة اخلارجية. وترقية والتكنولوجيا جلب رؤوس األموال الوطنية واألجنبية-

 التقليل من اهليمنة واحتكار املؤسسات العمومية وفرض التنافسية يف اإلنتاج.-

 احداث مناصب الشغل.-

 العجز يف ميزانية الدولة.ختفيض -

 :)4(ومن بني األهداف املسطرة كذلك للقطاع اخلاص نذكر

                                                           
 .205، ص.2011، ورقلة، 09ع ،مجلة الباحثمساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الوطنية في الجزائر"، "خليل مخيس،  (1)
رسالة ماجستري (جامعة  ."لميدانيا "مكانة القطاع الخاص المنتج في ظل السياسات التنموية في الجزائر: بين الخطاب الرسمي والواقع،يامسني نوري  (2)

 .22)، ص. 2014/2015تيزي وزو: ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، -مولود معمري
-61ع، بحوث اقتصادية عربية مجلة ."دعم وتطوير القطاع الخاص كآلية لترقية التجارة الخارجية الجزائرية خارج المحروقاتسفيان بن عبد العزيز،" (3)

 .175-174ص. -، ص2013 العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،: كلية بشارجامعة ، 62
ورقلة: كلية -أطروحة دكتوراه (جامعة قاصدي مرباح .دراسة حالة والية غرداية"-تجربة القطاع الخاص ودوره في التنمية االقتصادية في الجزائر،"حممد زوزي (4)

 .167)، ص.2009/2010العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،
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املسامهة يف توسيع القدرات اإلنتاجية الوطنية، وحتريك االدخار وتلبية حاجبات املواطنني من سلع -

 واخلدمات.

 حتقيق التكامل االقتصادي عن طريق املسامهة يف النشاطات الصناعية.-

اليد العاملة  حتقيق سياسة التنمية احمللية املتوازنة، وتثبيت السكان عن طريق االستثمار وتشغيل املسامهة يف-

 يف املناطق احملرومة.

تفعيل التنمية والنمو على خمتلف املستويات نظرا للدور  يعترب القطاع اخلاص من بني اهم االليات الرامية اىل

الفعال الذي يقوم به يف سبيل احلد من الفقر والبطالة، وجلب رؤوس األموال والرفع من اإلنتاجية كما ونوعا، 

 والعمل على ترقية املنتوج الوطين احمللي.

اص برفع احلواجز وخلق القدرة لبناء وعليه، ال بد على الدولة تسخري الظروف املالئمة لتنمية القطاع اخل

 :)1(نظام اعمال موجه اىل السوق، يعمل بصورة فعالة وحيقق النمو االقتصادي وذلك بالعمل على مايلي

 تسهيل املشاركة املباشرة للقطاع اخلاص يف قطاعات غري تقليدية كالصحة واملياه والتعليم والطاقة-

 ة اليت تدعم التنمية احمللية والقطاع اخلاص تعزيز املؤسسات وتطوير األطر التنظيمي-

 اصالح ببيئة االعمال والسياق القانوين الذي تواجهه الشركات.-

 تعزيز إمكانية استفادة الشركات من التمويل،خاصة الصغرية واملتوسطة.-

 تشجيع الشراكة بني القطاعني العام واخلاص.-

 المطلب الثاني: تشجيع وترقية االستثمارات

ألمهية االستثمار يف احلياة االقتصادية واالجتماعية، تباينت وتضاربت اآلراء حول مفهوم نظرا 

 االستثمار، ومبحاولة منا الوقوف على بعضها وهي كالتايل:

أنشئت من  عبارة عن تلك الوسائل املادية والغري املادية ذات املبالغ الضخمة، اليت اشرتيت او

 .)2(طرف املؤسسة لغرض استخدامها، ال لبيعها

كما ورد يف كتابة أخرى عن االستثمار انه:" التعامل باألموال او استخدامها من اجل احلصول 

 .)3(على األرباح، وحتمل املخاطر لغرض احلصول على عوائد مستقبال

                                                           
جامعة  ،9ع للبحوث والدراسات، مجلة الواحات ."حالة الجزائر–العوامل المحددة لنمو القطاع الخاص بالدول النامية ،" عبد الرزاق موالي خلضر (1)

 .66، ص.2010، قلة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيريور -قاصدي مرباح
: كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم 3رسالة ماجستري (جامعة اجلزائر ."حالة الجزائر-السياسة المالية ودورها في تفعيل االستثمار،" حممد ارياهللا (2)

 .35)، ص .2010/2011التسيري، 
رسالة ماجستري (جامعة اجلزائر: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم  .االستثمارات البينية ومساهمتها في التكامل االقتصادي العربي"،" جباويةسهام  (3)

 .22)، ص.2005التسيري، نوفمرب
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الدخل او الربح املايل عموما، قد  كما عرف االستثمار انه:" توظيف املال 'دف حتقيق العائد او

يكون على شكل سيولة مالية  أويكون ملموس (األراضي، البنيات، السلع، اآلالت، واملعدات...اخل) 

 .)1(، السندات، والتعهدات...اخل)(كاألسهم

يعد تشجيع ودعم االستثمارات من اهم الركائز اليت تقوم عليها املخططات التنموية للعديد من 

البلدان، واجلزائر كغريها من البلدان تسعى اىل بعث احلركية يف كافة القطاعات من خالل ما يعرف 

 :مبخططات وبرامج اإلنعاش االقتصادي، وأنشئت يف سبيل ذلك هيئات اشراف ومتابعة تتمثل يف

-01معدلة) من االمر رقم 18من خالل املادة (: )CNI)2المجلس الوطني لالستثمار-1

املتعلق بتطوير االستثمار، ويف الفصل األول بعنوان: اuلس الوطين لالستثمار، من الباب الرابع  03

تنص على:" ينشا لدى الوزير املكلف برتقية االستثمار جملس وطين لالستثمار، يدعى يف صلب 

 نص" باuلس" حتت سلطة رئيس احلكومة، مكلف مبا يلي:ال

 يقرتح اسرتاتيجية تطوير االستثمار واولويتها.-

 يقرتح تدابري حفزية لالستثمار.-

 يقرتح على احلكومة كل القرارات والتدابري الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم االستثمار وتشجيعه.-

 مالئمة لتمويل االستثمارة يحيث ويشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مال-

من نفس االمر ويف الفصل 21ويف املادة : )ANDI)3الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار -2

وير االستثمار هي: مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية املعنوية طالثاين بعنوان الوكالة الوطنية لت

 واالستقاللية املالية تتوىل املهام التالية:

 ات وتطويرها ومتابعتها.ضمان ترقية االستثمار -

 استقبال املقيمني والغري املقيمني واعالمهم ومساعد�م.-

 تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات.-

 منح املزايا املرتبطة باستثمار يف إطار الرتتيب املعمول فيه.-

 تسيري صندوق دعم االستثمار.-

                                                           
:  3أطروحة دكتوراه (جامعة اجلزائر ."مة التجارة العالميةالقطاع الزراعي في الجزائر واشكالية الدعم واالستثمار في ظل االنضمام الى منظ،" حممد غدري (1)

 .50)، ص.2001/2012كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،
 ، املتعلق بتطوير االستثمار.2001اوت  20املؤرخ يف 03-01من االمر رقم 18املادة  (2)
 .،مرجع سابق03-01من االمر 21املادة  (3)
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 املستثمرون.التأكد من االلتزامات اليت تعهد �ا -

مشكل البريوقراطية والتخلص من  ىمن اجل التخلص علالشباك الوحيد الالمركزي:  -3

املتاعب وتسهيل اإلجراءات اإلدارية للمستثمرين احملليني واألجانب، مت انشاء شباك وحيد المركزي 

 .)1(على مستوى اهليئات واإلدارات املعنية بذلك

وهي عبارة عن هيكل المركزي يتواجد على مستوى الوالية، يعمل هذا الشباك بالتعاون مع 

اإلدارات واملنظمات املعنية بتخفيف وتبسيط اإلجراءات اإلدارية لصاحل املؤسسات والشباب 

 .)2(املستثمرين يف اجناز وتنفيذ مشاريعهم

للشباب العاطلني عن  هو جهاز:ANSEJ)3(الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  -4

 سنة ومن بني مهامه ما يلي: 35اىل  19ألولئك الذين ترتاوح أعمارهم بني  العمل

 دعم وتوجيه ومرافقة الشباب املستثمرين اىل انشاء النشاطات.-

 توفري لشباب املستثمرين معلومات اقتصادية، تقنية، تشريعية فيما خيص انشطتهم.-

 العديد من النشاطات واخلدمات. انشاء-

 .التأميناتتنمية العالقات بني مصاحل البنوك، الضرائب، مصاحل -

 ضمان التكوين لصاحل الشباب املستثمرين.-

 

 

 

 

 

                                                           
 ، جامعة الشلف.02، العددمجلة اقتصاديات شمال افريقيا، واقع وافاق سياسة االستثمار في الجزائر"،" زين منصوري (1)

(2)khaledsoltane, L’investissement local et dynamique des territoires-cas de Constantine, mémoire magister 

(université Mentouri-constantine : faculté de science économique et science de gestion, 2006/2007), p.23.      
اطلع عليه يوم  jeunes-des-lemploi-de-dispositif-http://www.ansej.org.dz/?q=fr/content/leانظر املوقع (3)

  سا 20:00على الساعة   11/11/2015
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 ) تطور المشاريع الممولة حسب قطاع النشاط8جدول (

 

 

 

 

 

 

 statiques-www.ansej.org.dz/?q/content/nosالطالب باالعتماد على  إعدادمن المصدر:

يبني هذا اجلدول املشاريع االستثمارية املمولة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

لصاحل الشباب العاطلني عن العمل والراغبني يف االستثمار يف خمتلف األنشطة، حيث بلغت يف عام 

ليصل  2011مشروع يف عام 42832حوايل مشروع استثماري، لتبلغ  22641حبوايل  2010

اىل  2013مشروع، فينخفض نوعا ما سنة  65812اىل  2012عدد املشاريع االستثمارية سنة 

مشروع، تشري هذه األرقام اىل مدى رغبة املواطن اجلزائري يف االستثمار ومدى اعتزام  43039

سسات الصغرية واملتوسطة للمسامهة يف الدولة على ترقيها وتشجيعها وتقدمي الدعم يف جمال تنمية املؤ 

 بناء االقتصاد الوطين عموما والتنمية احمللية على وجه اخلصوص.

: أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم PME(1)وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-5

 و�دف اىل: 1994جوان  18املؤرخ يف  211-94

 وتطويرها.محاية طاقات املؤسسات الصغرية واملتوسطة -

 ترقية االستثمارات يف جمال انشائها وتطويرها.-

 اعداد اسرتاتيجية تطويرها.-

                                                           
 .94، ص.مرجع سابقاريااهللا، 1)(

 القطاع 2010 2011 2012 2013

 الفالحة والصيد 2222 3686 6705 8225

 الحرف 3264 3559 5438 4900

 البناء 2794 3672 4375 4347

 صناعة وصيانة 1542 2118 3301 3333

 خدمات 12819 29797 45993 22234

 المجموع 22641 42832 65812 43039
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 تقدمي الدعم يف متويلها.-

 القيام بدراسات اقتصادية لرتقيتها وتطويرها.-

انطالقا مما سبق يتضح لنا عزم الدولة اجلزائرية يف إقامة ترسانة قانونية ومؤسساتية يف جمال 

ستثمار، هذا سعيا من اجل التنويع االقتصادي واخلرومجن تبعية االقتصاد اجلزائري تطوير وترقية اال

 .للريع النفطي من جهة، واهليمنة الدولية ملختلف األسواق يف ظل اقتصاد السوق من جهة أخرى

 اهداف االستثمار في مجال التنمية المحلية:-6

اجلها يف جمال تطوير وترقية االستثمار ما ومن بني األهداف اليت تسعى الدولة اجلزائرية من  

 يلي:

 تطوير وترقية املنتوج احمللي.-

 ترقية الصادرات خارج قطاع احملروقات.-

 استحداث مناصب الشغل واحلد من البطالة.-

 املسامهة يف حتصيل اجلباية احمللية لصاحل اهليئات احمللية.-

 الربامج واملشاريع التنموية وطنيا وحمليا. املسامهة يف اعداد-

 تقدمي وتوفري اخلدمات للمواطنني على أحسن وجه.-

 املسامهة مع الدولة يف إعادة بناء االقتصاد الوطين.

 المطلب الثالث: اصالح وترشيد الجباية المحلية

ة أساسا ان قدرة السلطات احمللية على تامني اخلدمات الضرورية للمجتمعات احمللية مرتبط

باملوارد املالية هلذه السلطات، او ما يعرف باملالية او اجلباية احمللية، يف حني تعترب العامل احملوري يف 

حتقيق استقاللية اهليئات احمللية من جهة، وحتقيق التنمية احمللية من جهة ثانية، فال فائدة يف توسيع 

، فكلما ازدادت املوارد املالية واالستقاللية يف الصالحيات دون منح االستقاللية املالية هلذه اهليئات

حتصيلها، ازدادت اهليئات احمللية يف مباشرة صالحيا�ا ومهامها وحتققت التنمية احمللية، فالسؤال 

 .اجلباية؟ وما السبيل لتحقيق ذلكاملطروح هنا، هو مدى استقاللية اجلماعات احمللية يف حتصيل 

اجلباية احمللية، سنعرف بعض املصطلحات اللصيقة مبوضوع  قبل ان نتناول موضوع اصالح

 اجلباية احمللية وتشمل الضريبة والرسم واملالية احمللية.
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ا<ا:" اقتطاع نقدي بدون مقابل منجز لفائدة الدولة  الضريبة عرف حممد عباس حمرزي

 .(1)ومجاعاBا احمللية"

جبارية على األشخاص الطبيعية واملعنوية وهي تتمثل أساسا يف االقتطاع املايل بصفة ملزمة وا

 للمسامهة يف تغطية نفقات الدولة.

هو مورد مايل تتحصل عليه الدولة ممن يكون :" ا<االرسم يعرف األستاذ حممد الصغري بعلي 

 .(2)حباجة خلدمة خاصة كالرسوم يف التسجيل اجلامعي"

والرسم: كالمها يتشاrان يف عنصر اإللزامية واالجبارية، وخيتلفان يف كون  الفرق بني الضريبة

الرسم يفرض مقابل خدمة فهو ذو نفع خاص، ونفع عام، اما الضريبة تفرض دون مقابل فهي  

 . (3)كمسامهة من الفرد يف تغطية جانب من نفقات الدولة

اس التنبؤ حبجم كل اإليرادات والنفقات هي وثيقة رمسية تبين ارقامها على أساما املالية احمللية ف

 .(4)احمللية الالزمة لتنفيذ املشاريع والنشاطات ذات الطابع احمللي

يئاBا املباشرة والغري جمموعة من الضرائب والرسوم للجماعات احمللية وها<ا تعرف اجلباية احمللية

 .(5)الدولة، أي تلك اليت حتصلها بنفسها او تلك احملولة هلا من طرف املباشرة

من الباب األول على:" البلدية هي اجلماعة اإلقليمية  10-11تنص املادة األوىل من القانون

 .(6)القاعدية للدولة تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة"

                                                           
 .13، ص.2008، 4. اجلزائر: دار هومة، ط"الجباية والضرائباقتصاديات ،" حممد عياش حمرزي (1)
 .60، ص.2003". اجلزائر: دار العلوم للنشر والتوزيع، ،" المالية العامةحممد الصغري بعلي (2)
 ."2013/2014ة للفترة دراسة حالة بلديةالبوير -مساهمة الضرائب والرسوم في التنمية االقتصادية للجماعات المحلية،" مسرية بوزيين وحنان عويج (3)

 .28)، ص.2014/2015البويرة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، -مذكرة ماسرت (جامعة العقيد اكلي حمند وحلاج
رسالة ماجستري (جامعة وهران: كلية العلوم  ."دراسة ميزانية بلدية ادرار-،" الضرائب المحلية ودورها في تمويل ميزانية الجماعات المحليةعبد القادر ملري (4)

 .140)،ص.2013/2014االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، 
سيدي بلعباس: كلية -جامعة اجلياليل اليابس ،01ع، مجلة الندوة للدراسات القانونية"، واقع إشكالية الجباية المحلية في الجزائرعبد املومن بن صغري،"  (5)

 .90،ص.2013 علوم السياسية،احلقوق وال

 .07ص.املادة األوىل، ، ، مرجع سابق10-11القانون ج ج د ش، (6)
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من الباب األول تنص على:" الوالية  07-12كذلك االمر بالنسبة للمادة األوىل من القانون 

 .)1(اجلماعة اإلقليمية للدولة تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة"هي 

فاملقصود بالذمة املالية املستقلة هو مدى متتع السلطات احمللية باحلق يف حتصيل اجلباية 

تتميز باستقاللية عن اهليئات املركزية ومتويل مشاريعها التنموية دون االستعانة بالقروض احلكومية اليت 

 بالرقابة الشديدة.

االستقاللية املالية هو االعرتاف خباصية االستقاللية والذمة املالية لصاحل اجلماعات احمللية وتوفري 

املوارد املالية اليت متكنها يف أداء اختصاصاoا املوكلة هلا، واشباع حاجيات اiتمعات احملليةيف نطاق 

 .)2(عملها

املزرية الذي تعانيه الكثري من البلديات والواليات ويف ظل غياب  ونظر للواقع املعاش واألوضاع

من طرف املصاحل املعنية واملشاكل اليت باتت تؤرق املواطن يتضح لنا مدى  املشاريع التنموية والتهميش

غياب االستقاللية املالية للجماعات احمللية يف حتصيل اجلباية من جهة، وضعف النسيج الضرييب هلذه 

، مما يدفع �ا لالقرتاض وطلب اإلعانات من السلطات املركزية مما يفقدها خاصية االستقاللية اهليئات

 للسياسات والقرارات املركزية والوقوع يف قبضة املركزية وهذا راجع لعدة أسباب نذكر منها: والرضوخ

 :)3(وهذا راجع ألسباب منها: تنامي العجز المالي للسلطات المحلية: -1

 -ضعف اإليرادات-النسيج اجلبائي بالنسبة للهيئات احملليةضعف -

 عدم وجود إطارات مؤهلة يف املالية واجلباية.-

 تدخل السلطات احمللية يف العديد من اiاالت مما زاد العبء يف االنفاق.-

 :)4(ومن بني الصعوبات والعوائق اليت تتصدى للجباية احمللية كذلك نذكر

                                                           

 .9ص. املادة األوىل، ،، مرجع سابق07-12القانون  ج ج د ش، )1( 
 .09)، ص.2013/2014ورقلة: كلية احلقوق والعلوم السياسية،  -مذكرة ماسرت (جامعة قاصدي مرباح .االستقالل المالي للبلدية"دالل بري ،" )2(
، المجلة الجزائرية للتنمية االقتصادية"، تعبئة الموارد الجبائية كخيار استراتيجي لتغطية العجز المالي للبلديات الجزائرية،"شوقي جباري وبسمة عوملي )3(

 .31، ص.2005، جوان 02ع
تيزي وزو: كلية احلقوق والعلوم السياسية، -رسالة ماجيستري (جامعة مولود معمري ."تحوالت الالمركزية في الجزائر حصيلة وافاقامحد سي يوسف،"  )4(

 .100)، ص.2012/2013
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وانشاء بلديات معزولة بدون نشاط جتاري واقتصادي مما  1984القسيم اإلداري لسنة -

 يضعفها يف حتصيل اجلباية احمللية.

 سياسة التنازل العقاري ملمتلكات اجلماعات احمللية لوكاالت مستقلة.-

ما سياسة اخلوصصة اليت تبنتها اجلزائر مبوجب دخوهلا يف مرحلة الليبريالية االقتصادية او -

 يعرف باقتصاد السوق واليت مست املؤسسات احمللية.

 اسناد صالحيات للجماعات احمللية بغض النظر يف املوارد الالزمة.-

 ضعف التأطري البشري وغياب الكفاءة والتكوين يف اlال املايل واجلبائي.-

حتصيل انطالقا من العوائق والصعوبات السالفة الذكر اليت تتصدى للجماعات احمللية يف 

جبايتها يتضح لنا مدى تنامي العجز املايل الذي بات يفقد االستقاللية املالية للجماعات احمللية وهذا 

راجع الستعانتها للقروض واالعانات احلكومية طبعا يف ظل الرقابة على امليزانيات احمللية، باإلضافة اىل 

النظام اجلبائي احمللي للمركز وتدخل نقص الوعاء الضرييب للعديد من البلديات والواليات، وتبعية 

الدولة يف حتصيله، �يك عن ظاهرة الفساد الذي ميس الصفقات العمومية...اخل، ويف ظل هذه 

األوضاع ال بد من إعادة النظر يف املنظومة اجلبائية للجماعات احمللية وتفعيل مبدا االستقاللية املالية 

 وإصالح وترشيد املالية احمللية.

  :الجباية المحلية إصالح-2

 حماربة وجما�ة كافة اشكال الغش والتهرب الضرييب:2-1

 حتسني فعالية النظام الضرييب وتبسيط اإلجراءات يف حتصيل الضريبة وصياغة التشريع بأسلوب شفاف.-

 اإلدارية يف اlال الضرييب واجلبائي. حتسني اجلهاز اإلداري الضرييب وحتديث وجتديد الوسائل واالمكانيات-

حتسني العالقة بني اإلدارة واملكلف بالضريبة وختفيف حدة التوتر يف املعامالت مع املواطن او املكلف -

 بالضريبة.

 حتسني الرقابة اجلبائية والكشف عن املخالفات املرتكبة وتشديد العقوبات والغرامات املالية على مرتكبيها.-
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ماعات احمللية يف اعداد نظام اجلباية: يكون ذلك بتوسيع صالحيات اجلماعات احمللية يف اشراك اجل2-2

 حتصيل الضريبة واعدادها مبا يتماشى ومتطلبا?ا ونفقا?ا.

االبتعاد عن التوزيع التمييزي حلصيلة اجلباية: من حيث التوزيع العادل للثروة اجلبائية بني البلدية 2-3

 .(1)شرتك للجماعات احملليةوالوالية والصندوق امل

 كما تتمحور اإلجراءات املقرتحة يف جمال اإلصالح الضرييب واجلبائي يف أربعة حماور أساسية وهي:

اإلجراءات اجلبائية واملالية: وتقتضي اإلجراءات املستعجلة يف تدارك العجز وإعادة التوازن اجلبائي 2-4

 ملختلف اهليئات احمللية مثال مبسح الديون.

اإلجراءات التنظيمية والقانونية: اليت ?دف اىل توضيح املهام اجلديدة للمجالس احمللية وشروط 2-5

ممارستها وتدخلها وضمان االستقاللية اإلدارية واملالية هلا باعتبارها مجاعة قاعدية تسمح هلا بالتصرف 

 يف شىت امليادين.

كمن يف حتسني قدرة اإلدارة احمللية يف اإلجراءات املتعلقة بالتسيري واإلدارة احمللية: ت2-6

التسيري والتحكم يف النفقات واعداد اطر ميزانياتية جديدة لصاحل اجلماعات احمللية اخذا بعني االعتبار 

 تكاليف نفقا?ا وبراجمها ونشاطا?ا.

اإلجراءات املتعلقة بالتأطري: وضع خمططات توجيهية لتكوين املدراء والرؤساء والعاملني 2-7

اإلدارة احمللية وحتفيزهم باالرتقاء اىل مستوى املهام اجلديدة اليت فرضتها العصرنة واحلكومة  يف

 .)2(االلكرتونية

مما سبق نستنتج جمموعة من النقاط او الركائز اليت ينبغي القيام �ا يف جمال اصالح اجلباية 

 اء التنمية احمللية ونذكر مثال:احمللية وتكريس االستقاللية املالية للجماعات احمللية للنهوض بأعب

 إعطاء صالحيات أوسع للهيئات احمللية يف حتصيل اجلباية واعدادها وتنفيذها.-

 انشاء مصاحل المركزية على مستوى البلديات والواليات يف جمال حتصيل الضرائب والرسوم.-

                                                           
رسالة ماجستري  ."قرطوفةبوالية تيارت دراسة تقييمية لبلديات: جياللي بن عامر، سيدي علي مالل،-إشكالية عجز ميزانية البلدياتامحد بلجياليل،"  (1)

 .213-212)، ص ص.2009/2010تلمسان: كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، -(جامعة ايب بكر بلقايد
 .159-158، ص ص.مرجع سابقيوسفي،  )2(
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 التخفيف من شدة الرقابة على ميزانية اجلماعات احمللية.-

 اشكال التهرب الضرييب وردع وخمالفة مرتكبيها.حماربة خمتلف -

 توطيد العالقة بني اإلدارة واملكلف بالضريبة وحتسني املعامالت مع املواطن.-

 إعادة النظر يف توزيع اجلباية بني البلديات والواليات والصندوق املشرتك للجماعات احمللية.-

 ب واجلباية احمللية.ترقية العنصر البشري لإلدارة احمللية يف جمال الضرائ-

 دعم االستثمارات احمللية للمسامهة يف حتصيل الضرائب لصاحل اbالس احمللية.-

 العمل على إقامة ترسانة قانونية فعلية تضبط االستقاللية املالية للجماعات احمللية.-
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 الفواعل الغري الرمسية يف التنمية احمللية) (اشراك ةاالجتماعي االلياتالمبحث الثالث: 

باإلضافة اىل االليات السياسية يف إعادة بعث التنمية احمللية اليت تقتضي بإعادة صياغة مفهوم 

الالمركزية وإعادة االعتبار ملنظومة اجلماعات احمللية ودرها يف حتقيق التنمية احمللية من جهة، واالليات 

لك إعادة االعتبار للدولة الريعية وحتمية التنويع االقتصادي من جهة االقتصادية اليت تقتضي كذ

ثانية، فاآلليات االجتماعية اليت مفادها اشراك كل الفواعل الغري الرمسية يف صنع وتنفيذ السياسات 

والربامج التنموية احمللية من خالل اشراك منظمات اhتمع املدين، و املشاركة الشعبية، ودور االعالم 

التنمية احمللية، باتت اليات حتمية البد منها يف دفع عجلة التنمية وايصال متطلبات اhتمع احمللي  يف

للعلبة السوداء، وتكريس مبدا الدميقراطية التشاركية، وهذا ما سنتناوله يف هذا املبحث سعيا منا 

 ملطالب التالية:من خالل ا توضيح دور الفواعل الغري الرمسية يف إعادة بعث التنمية احمللية

 املطلب األول:اشراك منظمات اhتمع املدين ودوره يف التنمية احمللية. -

 املطلب الثاين:اشراك املواطن يف التنمية احمللية.-

 املطلب الثالث: دور االعالم يف التنمية احمللية.-
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 منظمات المجتمع المدني ودوره في التنمية المحلية المطلب األول: اشراك

و من الضروريات بالنسبة لتقدم وتطور الشعوب من أا/تمع املدين حلقة هامة،  أصبحلقد 

النواحي السياسية فهو تكريسا للدميقراطية احلقة من خالل املشاركة والرقابة، ومن الناحية التنموية من 

 واحملاسبة وحىت املساءلة إن توفرت البيئة لذلك. ودوره يف الرقابة خالل العمل التحسيسي

عرف على اgا املنظمات الوسيطة واملستقلة اليت متال الفضاء االجتماعي القائم بني الدولة ي

 .(1)والسوق واالسرة

بصفة طوعية خدمة  ا/تمع املدين هو الذي يشمل على املؤسسات املدنية ينظم اليها االفراد

ملصاحل الناس، ومن بني أبرز املؤسسات اليت تنشط يف ا/تمع املدين جند، النقابات املهنية والعمالية، 

 .(2)اجلمعيات الثقافية والنسوية، اجلمعيات املدافعة عن حقوق االنسان

حول"  ويعرف ا/تمع املدين حسب مركز دراسات الوحدة العربية خالل الندوة اليت أقيمت

اgا:" املؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  1992مؤسسات ا/تمع املدين " عام 

اليت تعمل يف ميادينها املختلفة يف استقالل عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة، منها أغراض 

زاب السياسية، ومنها سياسية كاملشاركة يف صنع القرار على املستوى احمللي او الوطين، مثل األح

أغراض نقابية كالدفاع عن مصاحل أعضائها، ومنها أغراض ثقافية كما يف احتادات الكتاب واملثقفني 

واجلمعيات الثقافية اليت �دف اىل نشر الوعي الثقايف، ومنها  أغراض اجتماعية لإلسهام يف العمل 

 .)3(االجتماعي لتحقيق التنمية"

                                                           
باتنة: كلية احلقوق والعلوم -رسالة ماجستري (جامعة احلاج خلضر ."الجزائرحالة -،" دور تنظيمات المجتمع المدني في التنمية المستدامةمىن هرموش (1)

 .19)، ص.2009/2010السياسية،
رسالة ماجستري (جامعة  ."دراسة حالة واليتي المسيلة وبرج بوعريريج-دور منظمات المجتمع المدني في التنمية المحليةعبد السالم عبد الالوي،"  (2)

 .17)، ص.2011/2012احلقوق والعلوم السياسية، ورقلة: كلية -قاصدي مرباح
تكريت للعلوم القانونية  مجلة جامعة"، دراسة قانونية-دور منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق االنسانعياش عامر، حممد جاسم،"  )3(

 .6، ص.6،2002العدد،والسياسية
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شبكة من املنظمات الطوعية احلرة املستقلة عن اجلهاز احلكومي، يل انه:" و تعريف البنك الد

اليت متال اجلال العام بني االسرة والدولة، يف إطار االلتزام بقيم ومعايري االحرتام والرتاضي والتسامح، 

 .)1(والفكرة والقبول بالتعددية واالختالف واإلدارة السليمة للخالفات والصراعات"

تتجلى أدوار اdتمع املدين يف : منظمات المجتمع المدني في مجاالت التنمية دور -1

 جمال التنمية فيما يلي:

تبين برامج احملافظة على البيئة ومحايتها من التلوث، والقيام بعمليات التوعية والتحسيس -

 والتشجري.

ت يف مواضيع تثقيف افراد اdتمع من خالل تنظيم ورشات عمل وندوات وعقد املؤمترا-

 اجتماعية، اقتصادية، ثقافية...وغري ذلك.

 تدعيم اخلدمات الصحية من خالل الربامج الصحية والسيما يف املناطق الريفية.-

 الدفاع عن حقوق االنسان ومتابعة قضايا السجناء واملعتقلني-

مائهم بناء قدرات ومهارات االفراد والقيام بعمل اجتماعي ليمارس االفراد والئهم وانت-

 dتمعا�م.

تقدمي اراء واقرتاحات قد تساعد صانعي السياسات ومتخذي القرارات يف إجياد احللول -

 للقضايا واألمور املعقدة والشائكة.

 .)2(حتقيق الدميقراطية واملشاركة ومقاومة املركزية وإساءة استعمال السلطة احلكومية-

 واملهام تتمثل أساسا فيما يلي:كما يقوم اdتمع املدين مبجموعة من الوظائف 

 جتميع املصاحل وصيانتها من خالل املنظمات والتوفيق بينها.-

 مواجهة الصراعات والبحث عن احللول بالتعاون واحلوار.-

 تعزيز التنمية اdتمعية وتلبية مطالب املواطن.-

 افراز قيادات مقتنعة مببدأ الدميقراطية.-

 dتمع املدين مفتاح الدميقراطية التشاركية.نشر ثقافة حضارية على أساس ا-

                                                           
باتنة: كلية العلوم -(جامعة احلاج خلضرري رسالة ماجست ."1989/2009حالة الجزائر -العامةدور المجتمع المدني في تنفيذ وتقييم السياسة نادية بونوة،"  )1(

 .36)،ص.2009/2010السياسية والعالقات الدولية، 
 جامعة األردن: قسم، 2ع ة،مشق للعلوم االقتصادية والقانونيمجلة جامعة د"، أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية،" إبراهيم مالوي )2(

 .264ص. ،2008،االقتصاد
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 تطوير مشاركة املواطن والرقابة اليومية لألداء احلكومي.-

 .)1(نشر قيم احملبة والتالحم من خالل العمل اجلماعي-

من خالل ما سبق ذكره يتجلى لنا ان اOتمع املدين عبارة عن تنظيمات تطوعية ال تسعى 

خدمة الصاحل العام، فهي مهزة وصل بني املواطن و أجهزة الدولة، تشمل  للسلطة بل تسعى اىل

النقابات واجلمعيات واألحزاب(خارج السلطة) وجلان االحياء والكشافات ...وغري ذلك من 

املنظمات، كما تتجلى لنا أمهية اOتمع املدين يف إعادة بعث التنمية احمللية، فهو الية من اليات حتقيق 

راطية التشاركية، وتعزيز مكانة املواطن يف العمل التنموي واشباع رغباته، واالعتماد على مبدا الدميق

أسلوب احلوار والتشاور بدال من الصراعات والصدام، والقيام بالعمل املشرتك يف جمال تنمية وترقية 

Oتمعات احمللية بإيصال مطالبه للهيئات احمللية واملشاركة يف مداوالت اOالس احمللية اخلدمات وا

 وامدادهم باقرتاحات واراء فيما خيص مطالب اOتمع احمللي.

 المواطن في التنمية المحلية اشراك: المطلب الثاني

لقد كرس املشرع اجلزائري مبدا مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون احمللية من خالل الباب الثالث 

منه تنص على:" ميكن لرئيس اOلس الشعيب  13املتعلق بالبلدية، ويف املادة  11/10من القانون 

خبري  البلدي كلما اقتضت ذلك شؤون البلدية، ان يستعني بصفة استشارية بكل شخصية حملية وكل

   أي مسامهة مفيدة ألشغال اOلس  او كل ممثل مجعية حملية معتمدة قانونيا، الذين من شا�م تقدمي

 و جلانه حبكم مؤهال�م او طبيعة نشاطا�م.أ

اذن من خالل النص القانوين أعاله تتضح لنا فكرة اشراك املواطن يف الشؤون احمللية، ومدى 

يري اجلواري، وهذا ما سنتطرق اليه الحقا من خالل تبيان دور املواطن حتقيق الدميقراطية احمللية والتس

 .او املشاركة الشعبية يف الشأن احمللي

 

                                                           
رسالة ماجستري (جامعة اجلزائر: كلية العلوم السياسية والعالقات ."المجتمع المدني العالمي وتأثيره على المجتمع المدني الجزائريعبد اللطيف باري،"  )1(

 .25)، ص.2006/2007الدولية، 
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 مشاركة المواطن في التنمية المحلية -1

الغاية من تبين نظام اإلدارة احمللية هو ختفيف العبء على اهليئات املركزية يف القيام مبهامها  ان

، حيث تقوم -البلدية والوالية-وختويل بعض الصالحيات للهيئات احمللية املتمثلة يف اجلماعات احمللية

ذا االشراك حيقق مبدا هذه األخرية باشراك ا[تمع احمللي إلدارة وتنظيم وحل مشاكلهم بأنفسهم، وه

 الدميقراطية واحلكم السليم.

وسيلة من احدى الوسائل الرئيسية لتمكني ا[تمع من ان يكون له دور قيادي يف حركته حنو هي 

بلوغ أهدافه من النمو والتقدم، ويعد كمفهوم أساسي يف تنظيم ا[تمع، ويقوم على جمموعة من املفاهيم 

 الفرعية ومنها:

 السكان ال يصبح هناك معىن للدميقراطية. بدون مسامهة-

 غياب املسامهة يؤدي اىل االنعزال والسلبية.-

 مسامهة االنسان يف توجيه حياته يؤدي اىل منو احساسه بكيانه الشخصي.-

 املشاركة تؤدي اىل فهم املشكالت والتعامل معها.-

 .(1)املشاركة تضمن استمرار وجناح التغريات والتحديث-

 تتجلى أمهية املشاركة الشعبية فيما يلي:: المشاركة الشعبيةأهمية -2

تستخدم املشاركة الشعبية لتقليل التكلفة من خالل رفع المشاركة وسيلة لتقليل التكلفة:  1-2

 جزء من أعباء املشاريع والربامج والقيام �ا با[هودات والتمويل الذاتيني.

يعترب  المشاركة أحد المداخيل األساسية لضمان التأييد السياسي والشعبي للمشروعات:2-2

 كوسيلة لتقريب وجهات النظر بني تطلعات املواطنني ومطالبهم للحكومة عن طريق ممثليهم النيابيني.

                                                           
. "حالة دراسية للجاناالحياء السكنية في مدينة نابلس-ة وتطوير المجتمع المحلي دور المشاركة المجتمعية في تنميمنال عبد املعطي صاحل قدومي،"  (1)

 .28-27)، ص.ص2008رسالة ماجستري (جامعة النجاح: كلية الدراسات العليا،
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حتقق املشاركة الشعبية المشاركة وسيلة لتحقيق فعالية المشروعات وتوظيف الموارد: 3-2

بني العالقات والتعاون بني خمتلف املستويات بداية من احملليات وصوال اىل اهليئات املركزية من التناسق 

 خالل االستفادة من املشاريع التنموية.

المشاركة أداة لتحقيق التوظيف األمثل للمساعدات لصالح االسر والمجتمعات  4-2

يدة يف تامني االستخدام األمثل للدعم من خالل القنوات التطوعية باعتبارها القنات الوحالمحتاجة: 

 .)1(واملساعدات اليت توجه للفئات الضعيفة

ان املشاركة مبدا أساسي من مبادئ تنمية ا\تمع : دور مشاركة المواطن في التنمية المحلية-3

احمللي على أساس ان التنمية احلقيقية الناجحة ال تتم من غري املواطن، ومنه يتضح دور املواطن يف 

 لتنمية من خالل: ا

 توفري اجلهد احلكومي ملا هو اهم من املستويات الكربى على املستوى الوطين.

 تكريس مبدا دميقراطية اخلدمات عن طريق الشعب لصاحل الشعب نفسه.

 )2(الرفع من الوعي االجتماعي للمجتمعات احمللية

تعزيز بناء قدرات التنمية احمللية، فاملشاركة الشعبية  يعترب املواطن او ا\تمع احمللي الية من اليات

يف تسيري الشؤون احمللية أساس ضروري لبناء الدميقراطية، واملسامهة يف شفافية ومصداقية العمل احمللي، 

وايصال مطالب ا\تمعات احمللية ألجهزة الدولة وترمجتها على شكل سياسات خاضعة للرقابة الشعبية 

بارة عن االستجابة ملدخالت املواطن، فاملواطن ان صح التعبري فاعل أساسي البد اليت هي أساسا ع

منه يف احلياة السياسية على املستوى الوطين او احمللي، فهو عماد بناء الدميقراطية واساس جناح التنمية 

 احمللية اليت هي األساس الضروري يف بناء التنمية الوطنية.

 

                                                           
)، 2012/2013: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري،3أطروحة دكتوراه (جامعة اجلزائر .التنمية المحلية في الجزائر واقع وافاق""الزهري رجراج،  (2)

 . 50ص.
)، ص 2008/2009اجلزائر: كلية القانون،-أطروحة دكتوراه (جامعة بن يوسف بن خدة ."المالية المحلية ودورها في عملية التنمية،" سعاد طييب (1)

 .236-235ص.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  المحلية في الجزائر: بين السبل واليات التفعيل التنميةــــــــــــ

 

90 

 

 االعالم في التنمية المحليةدور  المطلب الثالث:

امنا مييز الدل املتقدمة بالدول النامية هو مستوى التقدم اهلائل يف تكنولوجيات االعالم 

واالتصال فالدول املتقدمة تزداد تقدما باستخدام تكنولوجيات االعالم واالتصال، اليت اتضحت ا>ا 

حاق مبجتمع املعلومات واملعرفة لعبور الفجوة مفتاح التنمية املتواصلة، بينما حتاول الدول النامية الل

 العلمية والتكنولوجيا احلديثة اليت تفصل الدول املتقدمة بتلك النامية.

يف دفع عجلة التنمية  واحلديث الذي نسوقه يف هذا البحث هو مدى مسامهة وسائل االعالم

احمللية، والدور الذي تلعبه يف تنمية الوعي االجتماعي والثقايف للمجتمعات احمللية، وامدادهم مبختلف 

 ومات واملعارف املعل

هي خمتلف النشاطات اهلادفة اىل تزويد اجلمهور بكافة املعلومات واحلقائق الواقعية الصحيحة 

وعي واالدراك للفئات املتلقية للمادة اإلعالمية حول قضايا قصد خلق أكرب درجة من املعرفة وال

 .(1)متنوعة

كما ميكن تعريف االعالم انه: عملية تزويد الناس باملعلومات واالخبار الصحيحة واالخبار 

 .(2)الثابتة اليت متكنهم من تكوين راي صائب حول قضية ما

تص كليا وليس اجلزء بالعمل على ويف قراءة أخرى حول مفهوم االعالم: هو االعالم الذي خي

تلبية احلاجات واملتطلبات اإلعالمية جلمهورها، مهما كانت طبيعة الروابط اليت جتمع بني أعضائه: 

 .(3)جغرافية، لغوية، دينية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، عمرانية، وجنسية

بأدوار خمتلفة يف سبيل بعث التنمية احمللية  يقوم االعالم: دور االعالم في التنمية المحلية -2

 من خالل ما يلي:

 تقوم بالربط املستمر بني أبناء ا�تمع احمللي وتشعرهم بعدم الوحدة.

 رفع مستوى قدرات اإلدارة واحلكما حمللي بتعزيز الروابط بني قمة اهلرم وقاعدته وا�تمع املدين.
                                                           

-(جامعة احلاج خلضرغري منشورة رسالة ماجستري  .المقيمة بباتنة لألسرةدراسة ميدانية -في المجتمع الجزائري ،" االعالم والتوعية االسريةاليمني شعبان (1)

 .19)، ص.2005/2006باتنة: كلية العلوم االجتماعية واإلسالمية، 
قاملة:  -1945ماي8(جامعةغري منشورة مذكرة ماسرت  ."دراسة إذاعة قالمة الجهوية-دور االعالم المحلي في التنمية المحلية،" راضية برباج، >اد مغريب (2)

 .12)، ص.2013/2014كلية احلقوق والعلوم السياسية، 
تيزي -(جامعة مولود معمري غري منشورة مذكرة ليسانس ."دراسة اذاعة متيجة الجهوية-دور االعالم الجواري في التنمية المحليةهادية عيبشوفازية جمبور،"  (3)

 . 22-21)، ص ص .2010/2011: كلية احلقوق والعلوم السياسية، وزو
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 ناخ ومرافقة املواطن يف احملن الصعبة.يقوم بدور التحسيس والتوعية و�يئة امل

 تطوير وتعزيز عالقة السلطة با@تمع املدين.

 ربط املواطن بشبكة املعلومات وتبليغه مبا حيصل من انشغاالت ختصه.

 إعطاء إنذارات مسبقة عن خماطر وصعوبات اخلطط والربامج.

 صانعي السياسات.املسامهة يف وضع اخلطط والربامج وايصال مطالب ا@تمع احمللي ل

 مراقبة اعمال اهليئات احمللية والقيام بعملية العالم يف حاالت اخللل.

  .)1(كسر اجلمود بني اإلدارات وا@تمع ومد جسور التعاون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .30-29ص ص .، مرجع سابقو جمبور،  عيبش (4)
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 خالصة الفصل

التنمية احمللية،  تفعيلالذي يوضح سبل واليات  التايلوخالصة الفصل تتمثل يف املخطط 

 :التاليةهذه االليات يف العمل بانسجام والتنسيق بني وتتمثل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من اعداد الطالب المصدر:

 تحقيق التنمية المحلية  -

 إشباع حاجيات المجتمع المحلي  -

 اآلليات السياسية 

 اصالح اإلدارة احمللية -

 عصرنه اإلدارة احمللية -

 التعاون الالمركزية -

 اآلليات االقتصادية 

 ترقية وتشجيعالقطاع اخلاص  -

 ترقية وتشجيعاالستثمارات  -

 اصالح اجلباية احمللية  -

 االجتماعيةاآلليات 

 إشراك ا`تمع املدين  -

 اشراك املواطن -

 دوراإلعالم يف التنمية احمللية  -
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 شرح الشكل 

اهلدف األساسي للتنمية احمللية يتمثل يف تلبية احلاجيات الضرورية للمجتمع احمللي الذي هو  إن

األساس يف وجود الربامج واملخططات التنموية، واملسامهة مع الدولة يف بناء االقتصاد الوطين، وهذا ال 

 dدف اىل: يتاتى اال من خالل العمل بالتنسيق بني االليات املذكورة يف الشكل أعاله اليت

 تفعيل مبدا االستقاللية الالمركزية املالية واإلدارية وتوسيع صالحيات اhالس احمللية.-

 عصرنة اإلدارة احمللية للحد من البريوقراطية والتسيب والبطء يف تقدمي اخلدمات.-

 تكريس التعاون الالمركزي بني احملليات وإقامة منظومة قانونية تشجع القيام بذلك.-

 ل على تنويع االقتصاد الوطين وترقية الصادرات للخروج من التبعية للريع النفطي. العم-

 تشجيع وترقية وتطوير االستثمارات والعمل على خلق مؤسسات وطنية لتطوير اإلنتاج احمللي.-

 تشجيع وترقية القطاع اخلاص املنتج لدعم التنافسية يف األسواق الدولية.-

 ها.لحمللية وتكريس االستقاللية املالية للمحليات يف حتصياصالح املنظومة اجلبائية ا-

 اشراك منظمات اhتمع املدين لتكريس الشفافية ومصداقية العمل على سد رغبات املواطن.-

 اشراك واستشارة املواطن يف الربامج واملشاريع التنموية فهي ترمجة لرغباته وحاجياته.-

 عي ونقل مطالب املواطن لصانعي السياسات.فتح اhال لوسائل االعالم يف نشر الو -

ومبا ان التنمية احمللية املتوازنة واملستدمية، ليست عملية فردية ومفاجئة ميكن لإلنسان ان حيققها 

بني عشية وضحاها، بل هي عمل متواصل بعيد املدى تتكاثف فيه جهود الدولة واجلماعات احمللية 

باحثني، يف وضع اخلطوط واالسرتاتيجيات اجلديدة للتنمية والشركاء االجتماعيني واالقتصاديني وال

 احمللية حتقق فيها النمو واالزدهار.

 

 

 



 

 

 

  

ثالثالفصل ال  

واقع التنمية المحلية في بلدية فناية 

  الماثن
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 تمهيد

التنمية احمللية يف ابسط معانيها عبارة عن عملية حتقيق التعاون الفعال بني أجهزة  أننطالقا من ا

واجلهود الشعبية لالرتقاء مبستويات اMتمعات والوحدات احمللية اقتصاديا -املركزية والالمركزية-احلكومة

 حمللية.اجتماعيا ثقافيا وحضاريا، من منظور حتسني نوعية احلياة لتلك اMتمعات والوحدات ا

ة إدارية يقوم منهج دراسة احلالة على أساس التعمق يف دراسة وحدة واحدة سواء كانت فردا أو منظم

تنظيما سياسيا...وغري ذلك، قصد اإلحاطة gا وإدراك خفاياها ومعرفة اهم العوامل املؤثرة يف تلك  أو

 الوحدة.

ولالطالع على اجلهود احمللية املبذولة يف جمال التنمية واالرتقاء باMتمعات احمللية، تقوم الدراسة يف 

راسة للبحث وتطبيق ما مت كحالة د  بلدية فناية الماثنهذا الفصل على معاينة املستوى امليداين، باختيار 

 حثني مهامبحيث تقوم هذه الدراسة ، ليه يف اإلطار النظري السابقإالتوصل 

 التنمية احمللية يف بلدية فناية املاثن. المبحث األول:-

 .فناية املاثن وسبل تفعيلهاالتنمية احمللية يف بلدية  صعوبات المبحث الثاني:-
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 المبحث األول: التنمية المحلية في بلدية فناية الماثن

 األخذوالية ما مرتبط مبدى االستغالل األمثل إلمكانيا9ا تلك، مع  أوالتنمية احمللية يف أي بلدية  إن

ومبا أن البلدية هي اجلماعة اإلقليمية القاعدية للدولة تساهم بعني االعتبار اخلصائص اجلغرافية والثقافية هلا، 

ن جهة وبشكل كبري يف النهوض بأعباء التنمية احمللية إلشباع رغبات واحلاجات الضرورية ملواطنيها م

سعيا منا لدراسة يف هذا املبحث  هذا ما سنعاجلهواملسامهة مع الدولة يف حتقيق التنمية الوطنية الشاملة، 

 من خالل املطالب التالية:التنمية احمللية ببلدية فناية املاثن 

 املطلب األول: التعريف بالبلدية وإمكانيتها.-

 يف بلدية فناية املاثن.املطلب الثاين: برامج وخمططات التنمية احمللية -

 (1)إمكانياتهاالمطلب األول: التعريف بالبلدية و 

             بلدية اليت حتتويها والية جباية، أحدثت مبوجب القانون52تعترب بلدية فناية املاثن من بني 

 ، املتضمن التنظيم اإلقليمي للبالد.1984فيفري  04املؤرخ يف  09-84رقم 

غرب والية جباية ومبحاذاة واد الصومام،  تتموقع بلدية فناية املاثن :ةالجغرافي اإلمكانيات -1

 وحيدها: 2كم  45مبساحة تقدر ب 

 من الشمال: بلدية ادكار.-

 من اجلنوب: بلدية تيمزريت ومسعون.-

 من الشرق: بلدية القصر. -

 من الغرب: بلدية سيدس عيش وبلدية تيفرة.

 الطرق الوطنية والوالئية نذكر منها:وهي منطقة عبور شبكة من 

 : الرابط جباية بالبويرة.RN26الطريق الوطين 

 : الرابط جباية وتيزي وزو.RN12 الطريق الوطين

 .12بالطريق الوطين رقم  26: الرابط الطريق الوطين رقم CW174الطريق الوالئي

 .واميزور-مسعون–: الرابط بلدية فناية املاثن ببلدية تيمزريت CW21الطريق الوالئي

 ) يبني املوقع اجلغرايف لبلدية فناية املاثن.01انظر امللحق رقم (

                                                           
 سا. 19:30على الساعة  28/11/2015اطلع عليه يوم  http://www.ifnayen.comانظر املوقع االلكرتوين  (1)
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البحر األبيض املتوسط القاري، بارد شتاءا وحار  هو مناخمناخ البلدية ونسبة التساقط:  1-1

، انغاية شهر جو  إىلمم بني شهر سبتمرب 63نسبة التساقط اليت تعرفها البلدية ترتاوح ب  أمارطب صيفا، 

 درجة مئوية 23 يما خيص درجة احلرارة السنوية هيف أما

الف نسمة، 12حيث تقدر الكثافة السكانية بالبلدية بنسبة : المعطيات الديمغرافية للبلدية 2-1

 قرية. 20سنة موزعني على  35من السكان هم فئة الشباب األقل من  %50حيث 

 625تلميذ يف االبتدائي،  999التحضريي، تلميذ يف الطور  159تضم الفئة المتمدرسة:  3-1

 طالب يف الطور اجلامعي. 300تلميذ يف الثانوي، و250تلميذ يف املتوسط، 

السكان، موزعني على خمتلف  إمجاليةمن  %50متثل الفئة العاملة بالبلدية الفئة العاملة:  4-1

 القطاعات: إدارية، تعليمية، فالحية، صناعية، وخدمات أخرى.

 وتشمل باألساس ما يلي:نيات الخدماتية: اإلمكا-2

 مطاعم مدرسية. 07مدارس ابتدائية، متوسطتني، و 08وتشمل المرافق المدرسية:  1-2

مركز صحي،  وتشمل مركز إعادة التأهيل العضوي بأحدث التجهيزات،المرافق الصحية:  2-2

ثالث قاعات للعالج، صيدليتني، مخسة عيادات متخصصة، ثالث يف الطب العام، اثنتني يف طب 

 .األسنان

يوم  الوايلوتشمل على مقر للبلدية اجلديد مت افتتاحه من طرف خدمات عمومية:  3-2

 ، ملحقتني بلديتني جديدتني، مقر بريد جديد، وكالتني للربيد.2015نوفمرب01

 مساجد، دار للشباب، مكتبة البلدية. 09تجهيزات عمومية:  4-2

مجعيات  03مجعيات ثقافية،  07مجعية دينية،  11مجعية اجتماعية ثقافية،  23 الجمعيات: 5-2

 مجعيات ألولياء التالميذ. 10رياضية وترفيهية، 

حمل جتاري للمواد الغذائية، حمل خبازة وحلويات،  39وتشمل على اإلمكانيات االقتصادية: -3

، حملني للتلحيم، حملني لتصليح السيارات والعجالت األملنيومحمالت لنجارة 06حمالت لنجارة اخلشب، 10

مؤسسة نقل للمسافرين والبضائع، مقهى  25مقاولني لكل هياكل الدولة،  05وحمل لغسل السيارات، 

 لتوزيع البنزين. حمطات03، وأنرتنت

 حد ما نذكر منها: إىلوتشمل البلدية على نسيج صناعي ضعيف اإلمكانيات الصناعية: -4

 .ALFADITEXواألغطية األنسجةوحدة صناعة 
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 .BRIQUETERIE BOUDIABوحدة لصناعة األجور 

 .SOMACOBالبناءوحدة لصناعة مواد 

الفرز النهائي للنتائج احملصل عليها يف بعد  تشكيلة المجلس الشعبي البلدي لفناية الماثن:-5

من شهر ديسمرب على الساعة الثانية زواال، مت تنصيب اDلس الشعيب البلدي  12، ويف يوم 2012عام 

لفناية املاثن وحبضور اللجنة املشرفة على االنتخابات، وحضور السيد اخلف عمار رئيس دائرة القصر 

 املتكونة من األعضاء التالية:

 مقاعد RCD :08من اجل الثقافة والديمقراطية  التجمع-

 

 مقاعد FFS :04جبهة القوى االشتراكية -

 

 مقعد MPA :02الحركة الشعبية الجزائر -

 

 مقعد JIL DJADID :01جيل الجديد -

 

تشكيلة المجلس الشعبي البلدي لفناية الماثن حسب المقاعد المتحصل عليها بعد  )2الرسم البياني رقم (

 2012 االنتخابات المحلية لسنة

 

 executif.html-http://www.ifnayen.com/l الطالب باالعتماد على إعدادمن المصدر: 
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 المطلب الثاني: برامج ومخططات التنمية المحلية لبلدية فناية الماثن

تعترب برامج التنمية احمللية من صميم السياسات العامة احمللية اخلاصة بالتنمية احمللية، ويعترب جناح 

من طرفها، ومن  هذه الربامج خري دليل على كفاءة ا@الس احمللية ومصداقية السياسة املنتهجةوفعالية 

 تتمثل يف: 2010/2014الربامج التنموية اليت انتهجتها بلدية فناية املاثن خالل الفرتة 

 .PCD((1)المسجلة في إطار المخططات البلدية للتنمية  ( البرامج والمخططات-1

 في مجال الصحة 1-1

دج حتت الرقم  4830000مببلغ مايل يقدر ب  تيمريقاعة للعالج بقرية  وإنشاءدراسة  -

NK579412623461101  100، مكتمل بنسبة 2011لسنة%. 

دج حتت القرار رقم  100000000مببلغ مايل يقدر ب  تيمرياستكمال قاعة العالج بقرية  -

 لعدم إمتام مداولة تسجيل املشروع.%0، نسبة اإلجناز 22/06/2015املؤرخ يف  177/2015

 الصرف الصحيفي مجال  1-2

دج حتت الرقم  1000000مببلغ مايل يقدر ب باديس اذارنوندراسة شبكة الصرف الصحي لقرية  -

NF539232623460901  100، مكتمل بنسبة 2009لسنة%. 

 12300000مببلغ مايل يقدر ب  نباديس اذراروحتقيق شبكة الصرف الصحي لقرية  إنشاء -

 .%100، مكتمل بنسبة 2012لسنة  NK536212623461201حتت الرقم 

مببلغ مايل يقدر ب ايت شني وتيغيلت نايت زيان وحتقيق شبكة الصرف الصحي لقرية  إنشاء -

 .%100، مكتمل بنسبة 2012لسنة  NK539212623461202دج حتت الرقم  8800000

 6000000مببلغ مايل يقدر ب  لعزيب وبوحباششبكة الصرف الصحي لقرية  وإنشاءدراسة  -

 .%100، مكتمل بنسبة 2013لسنة  NK539212623461301دج حتت الرقم 

دج حتت الرقم  2575000اقتناء حاملة للقمامة املنزلية مببلغ مايل يقدر ب  -

NK539422623461201  100، مكتمل بنسبة 2013لسنة%. 

مرت حتت  4800على طول االشتراكية  الصومامتوسيع و�يئة شبكة الصرف الصحي لصاحل قرية  -

 .%20، عملية قيد اإلجناز بنسبة 2014لسنة  NK 539212623461401الرقم 

                                                           
 .02، بلدية فناية املاثن، انظر امللحق رقم 2015نوفمرب  25، يوم مصلحة المالية، المحاسبة، الوسائل العامة والمستخدمينمعطيات مقدمة من طرف  (1)
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مرت مببلغ مايل يقدر  700على طول اغيل يثري وحتقيق شبكة الصرف الصحي لصاحل قرية  إنشاء -

 %0، نسبة اإلجناز 2015لسنة  NL539212623461501دج حتت الرقم  4000000ب 

 .27/09/2015لعدم إمتام إجراءات الصفقات املعلن عنها يوم 

مرت مببلغ  1200على طول  لعزيب وبوحباشوحتقيق شبكة الصرف الصحي لصاحل قرية  إنشاء -

، نسبة 2015لسنة  NL536212623461502دج حتت الرقم  7000000مايل يقدر ب 

 .07/09/2015 لعدم إمتام إجراءات الصفقات املعلن عنها يوم %0اإلجناز 

 في مجال المياه 1-3

دج  4000000مببلغ مايل يقدر ب  تاخليشت وتوريرتاستكمال شبكة توزيع مياه الشرب لقرييت -

 .%100، مكتمل بنسبة 2009لسنة  NF539142623460901حتت الرقم 

مرت مببلغ مايل يقدر 1000على طول اغيل يثري وحتقيق شبكة توزيع مياه الشرب لقرية  إنشاء -

، مكتمل بنسبة 2013لسنة  NK539142623461301دج حتت الرقم  2170000ب 

100%. 

دج حتت الرقم  4000000جتهيز شبكة املياه للبلدية مببلغ مايل يقدر ب  -

NK539172623461301  100، مكتمل بنسبة 2013لسنة%. 

دج حتت الرقم  3000000التجهيزات اهليدروليكية لشبكة املياه للبلدية مببلغ مايل يقدر ب  -

NK539172623461401  100، مكتمل بنسبة 2014لسنة%. 

دج حتت  3000000التجهيزات اهليدروليكية لشبكة توزيع املياه للبلدية مببلغ مايل يقدر ب  -

لعدم إمتام دراسة املشروع من  %0إلجناز ، نسبة ا2015لسنة  NL539172623461501الرقم 

 .11/10/2015طرف املراقب املايل املقدمة يوم 

 في مجال المرافق الخدماتية 1-4

دج حتت الرقم  16519000استكمال املقر اجلديد للمجلس الشعيب البلدي مببلغ مايل يقدر ب  -

NK589112623461301  100، مكتمل بنسبة 2013لسنة%. 

دج حتت الرقم  5497000مببلغ مايل يقدر ب  لربعطاشاستكمال امللحقة اإلدارية اجلديدة بقرية  -

NK589122623461302  100، مكتمل بنسبة 2013لسنة%. 
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دج حتت الرقم  4010000مببلغ مايل يقدر ب الماثن استكمال امللحقة اإلدارية اجلديدة بقرية  -

NK589122623461302  2013لسنة. 

 الطرقات في مجال 1-5

دج حتت  2000000مببلغ مايل يقدر ب  بوزوالم بقرية اعمروشندراسة لشق الطريق الرابط قرية  -

 .%100، مكتمل بنسبة 2009لسنة  NF559182623460901الرقم 

مرت مببلغ مايل يقدر ب  800على طول  تاقمةبقرية تيغيلت نايت زيان Nيئة الطريق الرابط قرية  -

 .%100، مكتمل بنسبة 2012لسنة  NK559122623461202دج حتت الرقم  3600000

 5000على طول لعزيب، تيمري، اغيل نتالة، توريرت، تعبيد الطرق البلدية لصاحل القرى التالية  -

 .%100، مكتمل بنسبة 2014لسنة  NK559112623461401مرت حتت الرقم 

تخروبين، القيطون، مرورا بقرية الماثن وقرية  12تعبيد الطريق البلدي الرابط الطريق الوطين رقم  -

دج حتت  39000000مرت مببلغ مايل يقدر ب  7150على طول  26الطريق الوطين رقم  إىلوالقلعة 

 لعدم إمتام مشروع التوصيل باملاء %0، نسبة اإلجناز 2015لسنة  NL55912623461501الرقم 

 والغاز الطبيعي.

دج حتت  2643000مرت مببلغ مايل يقدر ب  N290يئة الطرق البلدية باخلرسانة على طول  -

لعدم إمتام مشروع التوصيل  %0، نسبة اإلجناز 2015لسنة  NL579312623461502الرقم 

 باملاء والغاز الطبيعي.

دج  168000بلغ مايل يقدر ب مرت مب 60على طول  تيمريNيئة الطريق املؤدي البتدائية قرية  -

لعدم إمتام دراسة املشروع  %0، نسبة اإلجناز 2015لسنة  NL579312623461503حتت الرقم 

 .12/10/2015من طرف املراقب املايل املقدمة يوم 

مرت مببلغ  1200على طول  اعمروشنبقرية  12تعبيد الطريق البلدي الرابط الطريق الوطين رقم  -

ن مكتمل 2013لسنة  NK559112623461301دج حتت الرقم  7000000مايل يقدر ب 

 .%100بنسبة 
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 في مجال التهيئة الحضرية 1-6

 ـــــــــمببلغ مايل يقدر بالماثن، زاوية، اغيل يدو، قرية الصومام االشتراكية دراسة التهيئة احلضرية للقرى  -

، مكتمل بنسبة 2011لسنة  NK579312623461101دج حتت الرقم  2200000

100%. 

دج حتت  502000مرت مببلغ مايل يقدر ب  37على طول  بوبزي6يئة الساحة العمومية بقرية  -

لعدم إمتام دراسة املشروع من  %0، نسبة اإلجناز 2015لسنة  NL579312623461505الرقم 

 .12/10/2015ة يوم طرف املراقب املايل املقدم

دج حتت  468000مرت مببلغ مايل يقدر ب  33على طول زاوية 6يئة الساحة العمومية بقرية  -

لعدم إمتام املشروع من طرف  %0، نسبة اإلجناز 2015لسنة  NL579312623461506الرقم 

 .11/10/2015املراقب املايل املقدمة يوم 

 4053000مرت مببلغ مايل يقدر ب 155على طول  وادا الماثن6يئة الساحة العمومية بقرية  -

لعدم إمتام دراسة  %0، نسبة اإلجناز 2015لسنة  NL579312623461501دج حتت الرقم 

 .11/10/2015املشروع من طرف املراقب املايل املقدمة يوم 

مرت مببلغ مايل يقدر  35على طول ) LA MISSIONالماثن (6يئة الساحة العمومية بقرية  -

لعدم  %0، نسبة اإلجناز 2015لسنة  NL579312623461504دج حتت الرقم  154000ب 

 .12/10/2015إمتام دراسة املشروع من طرف املراقب املايل املقدمة يوم 

 29اىل غاية  )PCD( املخططات البلدية للتنمية إطارعموما هذه خمتلف الربامج املسجلة يف 

 ).02لصاحل بلدية فناية املاثن. انظر امللحق رقم ( 2015بر أكتو 

 . BW((1)(المسجلة في إطار ميزانية الوالية البرامج والمخططات -2

 في مجال المياه 2-1

دج حتت القرار رقم  80000000مببلغ مايل يقدر ب  6يئة املنبع العمومي بقرية تيربامهني -

 .%10، مشروع قيد اإلجناز بنسبة 20/06/2012املؤرخ يف يوم  323/2012

دج حتت القرار رقم  100000000مببلغ مايل يقدر ب  اغومراس6يئة املنبع العمومي بقرية -

 .%100، مكتملة بنسبة 08/07/2013املؤرخ يف يوم  137/2013

                                                           
 .03، انظر امللحق رقم مرجع سابق (1)
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دج حتت القرار  100000000مببلغ مايل يقدر ب الماثن تشرشورت بقرية  املنبع العمومي�يئة  -

لعدم إمتام إجراءات الصفقات  %0، نسبة اإلجناز 22/06/2015املؤرخ يف يوم  177/2015رقم 

 .13/10/2015املعلن عنها يوم 

دج حتت  100000000 مببلغ مايل يقدر بالجمعة، تيغرت عزيزة �يئة املنابع العمومية لقرية  -

لعدم إمتام إجراءات الصفقات  %0، نسبة اإلجناز 22/06/2015املؤرخ يف  177/2015القرار رقم 

 .13/10/2015املعلن عنها يف 

دج حتت  350000000مببلغ مايل يقدر ب  اغومراساستكمال و�يئة املنبع العمومي بقرية  -

لعدم لتمام إجراءات الصفقات  %0ة اإلجناز ، نسب22/06/2015املؤرخ يف  177/2015القرار رقم 

 .27/09/2015املعلن عنها يف يوم 

 

 في مجال التهيئة الحضرية 2-2

دج حتت القرار رقم  200000000مببلغ مايل يقدر ب  تاخليشتجدار للدعم بقرية  إنشاء -

 نظرا لصعوبات يف إمتام املشروع. %0، نسبة اإلجناز 20/06/2012املؤرخ يف يوم  332/2012

دج حتت القرار  459010000مببلغ مايل يقدر ب توريرت وحتقيق جدار للدعم بقرية  إنشاء -

 .%55، مشروع قيد اإلجناز بنسبة 23/07/2014املؤرخ يف يوم  248/2014رقم 

قم دج حتت القرار ر  129753000مببلغ مايل يقدر ب الماثن جدار للدعم بقرية  إنشاء -

 .%100، مكتملة بنسبة 23/07/2014املؤرخ يف يوم  248/2014

دج حتت  95615325مببلغ مايل يقدر ب  اغيل اوخلولمرت بقرية  02جدار للدعم بارتفاع  إنشاء -

 .%100، مكتملة بنسبة 23/07/2014املؤرخ يف يوم  248/2014القرار رقم 

دج حتت القرار رقم  100000000ب مببلغ مايل يقدر الماثن جدار جبانب مقربة  إنشاء -

 لعدم إمتام مداولة تسجيل املشروع. %0، نسبة اإلجناز 22/06/2015املؤرخ يف يوم  177/2015
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 في مجال الصرف الصحي 2-3

دج حتت  500000000مببلغ مايل يقدر ب  بوبزيوحتقيق شبكة الصرف الصحي لقرية  إنشاء-

 يف حني تكتمل من طرف البلدية. %95، نسبة اإلجناز 10/10/2011يف يوم 232/2011القرار رقم 

دج  200000000مببلغ مايل يقدر ب  تيغيلت مسعود واعمروشنجماري للمياه بقرية  إنشاء -

لعدم إمتام مداولة  %0اإلجناز ، نسبة 22/06/2015املؤرخ يف يوم  177/2015حتت القرار رقم 

 تسجيل املشروع.

 

 في مجال المرافق الخدماتية 2-4

املؤرخ يف يوم  332/2012دج حتت القرار رقم  640000000استكمال املكتبة البلدية مببلغ  -

 .%100، مكتملة بنسبة 20/06/2012

مببلغ مايل يقدر ب الماثن وحتقيق جدار الدعم مبحاذاة مطعم االبتدائية بقرية  إنشاء -

، مكتملة بنسبة 10/10/2011يف يوم  املؤرخ 232/2011دج حتت القرار رقم  50000000

100%. 

دج حتت  18100000مببلغ مايل يقدر بالصومام االشتراكية pيئة املدرسة االبتدائية بقرية  -

 .24/01/2012يف يوم  املؤرخ 349/2012القرار رقم 

التقنية ومكتب االستقبال مبقر البلدية القدمي مببلغ مايل يقدر ب pيئة سقف مكتب املصلحة  -

 %0، نسبة اإلجناز 23/07/2014يف يوم املؤرخ  248/2014دج حتت القرار رقم  59225400

 لتدهور الوضع باملقر.

دج حتت  54700000مببلغ مايل يقدر ب  لربعطاشالبتدائية -وذكور إناث-pيئة دورة املياه -

 .%100، مكتملة بنسبة 23/07/2014املؤرخ يف يوم  203/1014القرار رقم 

 

دج حتت القرار رقم  50000000فضاء للرتفيه باالبتدائية الصومام مببلغ مايل يقدر ب  إنشاء -

 %0، نسبة اإلجناز 22/06/2015املؤرخ يف  177/2015
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دج حتت  200000000مببلغ مايل يقدر ب الصومام االشتراكية فضاء للرتفيه بقرية  إنشاء -

لعدم إمتام مداولة تسجيل  %0، نسبة اإلجناز 22/06/2015املؤرخ يف  177/2015القرار رقم 

 املشروع.

 في مجال الطرقات 2-5

مببلغ مايل يقدر  بوبزيرية واملدرسة االبتدائية بق 174?يئة الطريق الرابط بني الطريق الوالئي رقم  -

، نسبة اإلجناز 23/07/2014يف يوم املؤرخ  248/2014دج حتت القرار رقم  2176200 00ب

 تأشرية املراقب املايل.يف انتظار  95%

دج حتت القرار رقم  19071000مببلغ مايل يقدر ب  مرت 400على طولزاوية ?يئة طرق قرية  -

 .%100، مكتملة بنسبة 23/07/2014يف يوم املؤرخ  248/2014

 

مببلغ مايل يقدر ب  تيمريبقرية  ادارا مجيدالسكن لصاحل السيد دراسة لتعزيز الطريق السيار و  -

، مشروع قيد اإلجناز 23/07/2014يف يوم املؤرخ  284/2014دج حتت القرار رقم  101088000

 .%80بنسبة 

دج حتت القرار رقم  100000000مايل يقدر ب مرت مببلغ  965?يئة طرق البلدية على طول  -

تتم من طرف البلدية بد االنتهاء من  %0، نسبة اإلجناز 22/06/2015املؤرخ يف  177/2015

 توصيل الغاز الطبيعي.

 ).03ميزانية الوالية انظر امللحق رقم ( إطارعملية تنموية يف  25وتضم كذلك 

المسجلة في إطار الصندوق المشترك للجماعات المحلية  البرامج والمخططات-3

)FCCL ((1) 

 في مجال المرافق الخدماتية  3-1

دج حتت القرار رقم  1326000000مببلغ مايل يقدر ب  إداريتنيملحقتني  إنشاء -

 يف انتظار اكتمال ملحقة لربعطاش. %95، نسبة اإلجناز 19/07/2010املؤرخة يف  259/2010

                                                           
 .04انظر امللحق رقم ، مرجع سابق (1)
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املؤرخة يف  373/2011دج حتت القرار رقم  340000000جتهيز املكتبة البلدية مببلغ  -

 .%100، مكتملة بنسبة 11/04/2011

 ).04رقم (الصندوق املشرتك للجماعات احمللية انظر املاحق  تضم عمليتان يف اطار

 CS( (2)( المدرسي البناء إطارالمسجلة في  البرامج والمخططات-4

 المرافق الخدماتيةفي مجال  4-1

مببلغ مايل يقدر ب الرميلة شهداء رميلة بقرية -بناء ثالث قاعات دراسية باملدرسة االبتدائية -

، 17/04/2012املؤرخ يف  BSCO/SE/DLEP/2012/64دج حتت القرار  600000000

 لعدم صدور رخصة البناء. %0نسبة اإلجناز 

مببلغ مايل يقدر ب  بلربعطاشsدمي وإجناز جدار الدعم البتدائية الشهداء موهويب  -

، مشروع قيد 28/06/2014املؤرخ يف  DEP/2014/05دج حتت القرار رقم  466326900

 .%40اإلجناز بنسبة 

 ).05املدرسي تضم عمليتان تنمويتان انظر امللحق رقم ( واإلجنازبالنسبة للبناء  األمركذلك 

من طرف بلدية فناية املاثن  2015غاية  إىللنا خمتلف اإلجنازات احملققة تضح تمن خالل ما سبق 

) وكذلك يف إطار ميزانية الوالية PCDعملية تنموية يف إطار املخططات البلدية للتنمية ( 29واملتمثلة يف 

)BW الصندوق املشرتك العمليات املسجلة يف إطار  إىلمشروع تنموي باإلضافة  25) اليت تقدر ب

 .) اليت بلغ عددها أربع برامج وخمططاتCS) واإلجنازات والبناءات املدرسية (FCCLللجماعات احمللية (

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .05، انظر امللحق رقم مرجع سابق (2)
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 وسبل تفعيلها ببلدية فناية الماثن التنمية المحلية صعوباتالمبحث الثاني: 

ليها، واملتمثلة إتواجه اإلدارة احمللية يف البلدان النامية مشاكل حتد من فاعليتها وتؤثر يف العمل املوكلة 

 خصوصا يف التنمية احمللية وخدمة اQتمع احمللي، مما جيعلها حتول دون حتقيق األهداف التنموية املنوطة هلا.

التخفيف من أعباء  كأسلوبوباعتبار اجلزائر ضمن الدول النامية اليت تقوم على نظام اإلدارة احمللية  

وحتد من سرعة إجناز املصاحل احمللية بكفاءة احلكومة املركزية، تزال توجه عقبات وصعوبات تعرقل مسريgا 

احمللية عرب خمتلف الربامج واملخططات وفاعلية، رغم اإلصالحات والتغيريات املتتالية اليت عرفتها التنمية 

  التنموية منذ االستقالل.

رغم اجلهود املبذولة من طرف الدولة واألجهزة احمللية يف جمال دفع عجلة التنمية احمللية، وانطالقا من 

زدهار، الرفاهية واال إىلحتليلنا ملختلف الربامج واملخططات والعمليات املسجلة يف االرتقاء باQتمعات احمللية 

ال تزال حبيسة يف مجلة من املعوقات والصعوبات اليت حتول دون حتقيقها، وهذا ما سنتناوله يف هذا  أ�ا إال

  إىلا املبحث من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا �ا ومقابلة املسؤولني ومالحظتنا للواقع العملي، سعيا من

 من خالل املطالب األتية:-فناية املاثن-ت اجلزائريةيف بلدية من البلديا كشف الغامض وتوضيح املأمول

 املطلب األول: معوقات التنمية احمللية يف بلدية فناية املاثن.-

 املطلب الثاين: أليات تفعيل التنمية احمللية يف بلدية فناية املاثن.-

 التنمية المحلية في بلدية فناية الماثن صعوباتالمطلب األول: 

 السياسية واإلدارية المعوقات -1

 أنبيننا وبني بعض مسؤويل البلدية يتبني لنا  تالنقاش الذي دار  الدراسة امليدانية وجلسات من خالل

املعوقات اليت تتصدي للربامج واملخططات  تعد من بنياملركزية الشديدة يف صنع السياسات واختاذ القرار 

 .املايل يف دراسة ومعاجلة املشاريع واملخططات احمللية، تتمثل أساسا يف املراقب التنموية بالبلدية

سلطة  إىلبطء اإلجراءات اإلدارية يف املصادقة عليها، باإلضافة  كما أضاف ذات احلديث على

 .الوايل يف البث والتقرير النهائي لتنفيذ الربامج وترمجتها يف الواقع امليداين

التنموية يف بلدية فناية املاثن جند التشكيلة السياسية  ومن املعوقات السياسية اليت تتصدى للعمليات 

هناك نظرة مغايرة  أنوعلى حد قول املسؤول األول للبلدية  RCDللمجلس وانتمائه للحزب املعارض 

 .  (1)اQلس عموما، والربامج التنموية على وجه اخلصوص همن طرف السلطات املركزية جتا

                                                           
 سا 10:00، على الساعة 2015نوفمرب  29، بلدية فناية املاثن، يوم رئيس المجلس الشعبي البلدي، بالي فريدمقابلة مع:  (1)
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من بني املعوقات اليت تتصدى للتنمية احمللية ببلدية فناية املاثن، جند الغياب الفعلي والعملي ملبدأ 

 لنهائيهيمنة السلطة املركزية لرسم السياسات واختاذ القرارات وحصر سلطة البث ا أن إذالالمركزية اإلدارية، 

عنصر الرقابة  إىلوحة للهيئات احمللية، باإلضافة يف قمة اهلرم دون قاعدته، يقلل من االستقاللية الفعلية املمن

اليت تتمثل يف الرقابة اإلدارية واملالية والتشريعية والقضائية، مما حيد من مجيع الفرص الوصائية على احملليات 

 .اليت مينحها هلا نظامها القانوين كهيئات المركزية

غياب مبدا الفصل بني السلطات وتركيز سلطة البث النهائي جلهة  إىلكما أشار حمدثنا كذلك   

ضعف الكادر البشري الكفء يف جمال إدارة  إىلواحدة تتمثل يف سلطة الوايل والوزارة الوصية، إضافة 

العمال واملستخدمني يف اإلدارات العمومية وانتشار خمتلف غياب تكوين  إىلاجلماعات احمللية، كما أشار 

 .)1(طء والتحايل يف العمل وأداء املهاممظاهر الب

وانطالقا مما سبق، وحسب نظرة مسؤويل البلدية لواقع التنمية احمللية بالبلدية، واملعوقات اليت تتصدى 

 واإلدارية لتحقيق التنمية احمللية يف البلدية وهي:نستخلص جمموعة من املعوقات السياسية  ،هلا

 العامة واحمللية وحصر سلطات التقرير يف قمة اهلرم. املركزية الشديدة يف رسم السياسات-

 البطء يف اإلجراءات اإلدارية من طرف السلطات الوصية يف دراسة املشاريع واملصادقة عليها.-

 الغياب الفعلي والعملي ملبدأ الالمركزية يف ظل نقص الوسائل يف حتقيق املشاريع.-

 اقب املايل، الوايل، التعليمات الوزارية...اخل.املر -الرقابة الشديدة من طرف السلطات الوصية-

 ضعف الكادر البشري يف اإلدارات احمللية وقلة الكفاءات والقدرات.-

 اختاذ القرار وتنفيذ الربامج واملخططات وهيمنة التنفيذيني على غياب مبدا الفصل بني السلطات  -

 واملوظفني يف اإلدارات العمومية.نقص وغياب الدورات التكوينية والتدريبية للمستخدمني -

 المعوقات االقتصادية والمالية -2

ومن بني املعوقات اليت حتول دون حتقيق التنمية احمللية ببلدية فناية املاثن، كذلك جند مشكل ضعف 

غياب التوزيع العادل للثروات و  ،سببه ضعف النسيج االقتصادي للبلدية-اجلباية احمللية-املوارد املالية للبلدية

تعود لصاحل الدولة والصندوق املشرتك للجماعات  أ�ا إالهناك موارد حتصل لصاحل البلدية  أناجلبائية، رغم 

يف حتصيل الضرائب والرسوم من طرف جهات مركزية تابعة للدولة هلا صالحيات أوسع  إىلاحمللية، باإلضافة 

 .)2(حتصيلها
                                                           

 سا 10:00على الساعة  ،2015نوفمرب  25، بلدية فناية املاثن، يوم األمين العام، تعوينت محند امقرانمقابلة مع:  )1(
 .مرجع سابق، بالي فريدمقابلة مع:  )2(
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الذي هو أساس التنمية واالستثمارات يف حتصيل اجلباية  )1(بلدية للوعاء العقاريذا يف ظل افتقار الهل

ملك للخواص، يف حني  %80الوعاء العقاري يف البلدية وبنسبة  إنكما أشار حمدثينا يف هذا اBال احمللية،  

شراء قطعة أرضية اليت هي ملك للخواص إلجناز مقر اBلس اجلديد  إىل 2012اضطرت البلدية يف سنة 

 وإجناز مكتبة البلدية.

 2010/2014وضعية اإليرادات المالية الجبائية للبلدية للفترة )9(جدول رقم

 الوحدة: مليون دج

 2014 2013 2012 2011 2010 طبيعة الضريبة والرسم

 الرسم على النشاط المهني

TAP 

1379142900 16402316 12833831 29620062 21624497 

سم التطهيري ر ال العقاريالرسم 

TF/TA 

877639 462978 1245748 918773 93562 

الرسم على القيمة الضافة 

TVA 

6820457 7425862 6023209 20513758 7203498 

 IFU 813155 844010 652429 961801 1136667الضريبة الثابتة الموحدة 

الضريبة على الدخل اإلجمالي 

IRG 

/ 155644 104412 168487 270670 

 10124305.50 7883703 8370939 7892113 8646344.50 أخرى وإعاناتتحصيالت 

 40453199 60066584 29230568 33182923 155071886 المجموع

الطالب باالعتماد على املعطيات املقدمة من طرف مصلحة املالية، احلاسبة،  إعدادمن  المصدر:

 ، 2015نوفمرب  25الوسائل العامة واملستخدمني يوم 

، 2010/2014يوضح لنا اجلدول أعاله املوارد املالية اجلبائية احملصلة لصاحل البلدية خالل الفرتة 

مليون دج يف  33182923معدل  إىل، لتصل 2010مليون دج سنة  155071886تتمثل بنسبة 

 إىلمليون دج فرتتفع  29230568مستوى  إىل 2012، مث عرفت اخنفاض طفيف سنة 2011سنة 

مليون دج يف سنة  40453199 إىل، مث تنخفض 2013مليون دج سنة  60066584مستوى 

 ، فهي نسب متذبذبة وغري مستقرة عرفت اخنفاض وارتفاع يف مستويا�ا.2014

لنسبة للضرائب والرسوم األخرى، كالضريبة على األمالك والرسوم البيئية، والرسوم املنجمية، با أما

والرسم اخلاص على رخص  واإلعالناتالرسم على الذبح والرسم على اإلقامة، الرسم على احلفالت 

                                                           
 سا. 9:00على الساعة  2015نوفمرب  25، بلدية فناية املاثن، أجريت يوم أمين رئيس البلدية ،شقرون ياسينمقابلة مع:  )1(
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الضريبة تبقى ضعيفة وقليلة جدا فهي ال تشكل نسبة  إمجايلالعقارات...اخل فان نسبة مسامهتها يف 

االقرتاض واالستدانة من اجلهات احلكومية وتنامي العجز املايل ومن بني  إىل، وهذا ما يدفع بالبلدية 02%

 األسباب ندكر ما يلي:

 ضعف النسيج االقتصادي للبلدية ونقص العقار.-

 ضعف وقلة املؤسسات واالستثمارات يف البلدية.-

 دم حتصيل وتثمني بعض عوائد األمالك العمومية يف العديد من البلديات.ع-

 مرور أعوان اإلحصاء واملراقبة. أثناءاحملالت  إغالق-

 بيع وكراء احملالت والعقارات بدون عقود ووثائق بني الطرفني.-

 التجارية للبلدية الجبائية للمحالت يجاريةالقيمة اإل) 10رقم(جدول 
 الوحدة: مليون دج              

 مدة العقد يجاريةاإلالقيمة  المنطقة

 سنوات قابلة للتجديد 3 00 5000 3 بوبزي

 سنوات قابلة للتجديد 3 00 500 1 قرية الصومام االشتراكية

 سنوات نافذة 3 00 000 120 قرية الصومام االشتراكية

 سنوات 9 00 500 قرية الصومام االشتراكية

 سنوات قابلة للتجديد 3 00 500 1 االشتراكية قرية الصومام

 سنوات قابلة للتجديد 3 00 500 1 قرية الصومام االشتراكية

 سنوات قابلة للتجديد 3 00 750 قرية الصومام االشتراكية

 سنوات قابلة للتجديد 3 00 500 2 بوبزي

 سنوات قابلة للتجديد 3 00 500 1 قرية الصومام االشتراكية

 سنوات قابلة للتجديد 3 00 500 1 الصومام االشتراكيةقرية 

 سنوات 9 00 000 12 بوبزي

 سنوات قابلة للتجديد 3 00 750 قرية الصومام االشتراكية

 /                       000 500 14 المجموع

الطالب باالعتماد على املعطيات املقدمة من طرف مكتب املمتلكات ببلدية  إعدادمن  المصدر:

 )6(، انظر امللحق رقم 2015نوفمرب  25فناية املاثن يوم 

 بللمحالت اخلاصة لبلدية فناية املاثن، اليت تقدر  اإلجياريميثل اجلدول أعاله القيمة املالية 

دية، ومتويل الربامج واملخططات التنموية فهي نسبة ضعيفة لتغطية حاجيات البلدج  14500000

 ل مسؤويل البلدية.على حد قو  بالبلدية
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وإقامة مشاريعها من طرف املواطن صاحب العقار،   إجنازكما تواجه البلدية صعوبات كثرية يف جمال 

اقتناء وشراء األراضي مما يستنزف خزينة  إىلخمططاMا  إجنازبالبلدية يف سبيل  عكما أشرنا سابقا ما يدف

 .(1)البلدية

بالنسبة لضعف النسيج االقتصادي  األمرمشكل العقار وضعف اجلباية احمللية، كذلك  إىلإضافة 

صح التعبري، وقلة املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت  إنانعدامها  إىلوالتجاري للبلدية، وضعف األسواق 

يل الضرائب والرسوم لصاحل البلدية، وان وجدت، فان التهرب الضرييب تساهم بصفة مباشرة يف حتص

 .(2)حتصيل اجلباية ومتويل املشاريع أمامواجلبائي قد أصبح عائقا 

 تفعيل التنمية المحلية ببلدية فناية الماثنسبل الثاني:  طلبالم

انطالقا من عرضنا ملختلف املعوقات اليت حتول دون حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر بصفة عامة، 

الواجب اتباعها  األلياتتوضيح  إىلوبلدية فناية املاثن على وجه اخلصوص، سنتطرق يف هذا املبحث 

 :للتصدي ملثل هذه املعوقات للنهوض بأعباء التنمية احمللية وهي على النحو التايل

 السياسية اإلدارية األليات -1

-اجلهات احمللية إىلتعرب الالمركزية عن نقل بعض الصالحيات تفعيل مبدا الالمركزية: 1-1

 لتخفيف العبء على املركز من جهة، وتلبية رغبات ا�تمعات احمللية من جهة أخرى-اجلماعات احمللية

البد من التخفيف من شدة وهيمنة كو�ا القريبة من املواطن، وللقيام بأدوارها التنموية يف سبيل ذلك 

على  واإلشرافالسلطات املركزية على وضع السياسات التنموية، واالعرتاف الفعلي لالمركزية التسيري 

لالضطالع مبهامها  الشؤون احمللية، وإعطاء اجلماعات احمللية صالحيات أوسع وتوفري اإلمكانيات

 .)3(وأعماهلا

لبلدية فناية املاثن يف هذا ا�ال، انه من الضروري إعطاء صالحيات  األولوكما عرب لنا املسؤول 

 واإلنارةأوسع للجماعات احمللية يف مباشرة مهامها وصالحياMا، بعدما كانت مقتصرة يف رفع القمامة 

                                                           
 سا. 9:30على الساعة  2015نوفمرب  25، بلدية فناية املاثن، أجريت على يوم رئيس المصلحة التقنية، جمال ايت حامةمقابلة مع:  (1)
 سا 10:00على الساعة  2015نوفمرب  18، بلدية فناية املاثن، أجريت يوم رئيس مصلحة المالية، المحاسبة، الوسائل العامة والمستخدمين، عولمي صادقمقابلة مع:  (2)

 مرجع سابق.، تعوينت محند امقران: مقابلة مع )3(
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لصاحل  2007هذه األخرية يف عام العمومية والصرف الصحي والتزويد باملياه الصاحلة للشرب، رغم ختويل 

 .اجلزائرية للمياه

كما أضاف ذات احلديث التخلي عن األمور السياسية كون اRلس الشعيب البلدي لبلدية فناية املاثن   

الرقابة على اهليئات احمللية من طرف الوايل  التخفيف من شدة إىلمن تشكيلة احلزب املعارض، باإلضافة 

واملراقب املايل والتخفيف من اإلجراءات اإلدارية يف جمال الصفقات العمومية واملصادقة على الربامج 

 .)1(واملشاريع التنموية

" )2( 03-06رقم  األمرمن  104تنص املادةاعداد برامج تكوينية لفائدة المستخدمين: 2-1

اإلدارة تنظيم دورات تكوينية وحتسني املستوى بصفة دائمة قصد ضمان حتسني تأهيل املوظف يتعني على 

 وترقيته املهنية وتأهيله ملهام جديدة.

تنظم إدارة اجلماعات  يلي:" على ما)3( 334-11من املرسوم التنفيذي رقم  14كما تنص املادة 

اإلقليمية وبصفة دائمة دورات تكوينية وحتسني املستوى واملعارف لصاحل املوظفني �دف حتيني معلوما�م 

 وحتسني كفاء�م وترقيتهم املهنية وحتضريهم ملهام جديدة.

يت تضع فمن خالل هذه النصوص السالفة الذكر ومقابلتنا للمكلف باملستخدمني ببلدية فناية املاثن ال

 مجلة من األهداف وتتمثل يف:

 .الزيادة يف كمية اإلنتاج وحتسني نوعيته-

 بأحسن مستوى. األعمالمساعدة العاملني على أداء -

 تنمية العاملني للقيام باألعمال والوظائف املستقبلية.-

 ختفيض حوادث العمل نتيجة اخلطأ من جانب املوظف.-

 .)4(افظة على فاعليتهاستمرارية التنظيم واستقراره واحمل-

                                                           
 ، مرجع سابق.بالي فريدمقابلة مع:  )1(
 .)2006جوان  16، الصادرة يف 46اجلريدة الرمسية، العدد (،العام بالوظيفة العمومية األساسيالمتضمن القانون ، 15/06/2006املؤرخ يف  ،03-06امر رقم  ج ج د ش،)2(
، الصادرة يف 53اجلريدة الرمسية، العدد (،الخاص بموظفي إدارة الجماعات اإلقليمية األساسييتضمن القانون ، 20/09/2011املؤرخ يف  ،334-11املرسوم التنفيذي رقم ج ج د ش،)3(

 .)2011سبتمرب  28
 سا.   8:30، على الساعة 2015نوفمرب  18، بلدية فناية املاثن، يوم المكلفة بالمستخدمين، دحماني فضيلةمقابلة مع:  )4(
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من خالل ما سبق يتضح لنا مدى حتمية تفعيل مبدا الالمركزية يف تسيري الشؤون احمللية وإعطاء 

ختفيف سلطة الوصاية على  إىلاستقاللية قانونية فعلية للهيئات احمللية يف االضطالع ملهامها، إضافة 

بتنظيم دورات تكوينية  األمراجلماعات احمللية وتوسيع صالحيا]ا يف خمتلف اYاالت، كما يستوجب 

 وتدريبية لصاحل املوظفني واملستخدمني لتحسني املستوى والرفع من القدرات والكفاءات.

 االليات االقتصادية المالية-2

حتسني احلالة املالية للجماعات  إنعقلنة التدبير المالي والجبائي للجماعات المحلية: 2-1

بالعمل على  إالاحمللية، وتدعيم الذمة املالية البد منها لقيام املخططات والربامج التنموية، وذلك ال يتأتى 

النتائج املنتظرة والتقييم الدقيق  إىلترشيد النفقات العمومية من خالل تطبيق تقنيات مالية عصرية تؤدي 

 إىليضمن للجماعات احمللية عدم الوقوع يف مشاكل مالية الحقا، باإلضافة والفعلي للنفقات، وهو ما 

متابعة املشاريع وتقصي أي مشكل يعرتض اإلجناز، كما أضاف حمدثنا يف هذا السياق ضرورة ترقية 

جيع اخلواص على خلق بيئة اقتصادية حملية تساهم يف حتصيل اجلباية والضرائب شاالستثمارات احمللية وت

من جهة، وحتقيق التنمية احمللية من جهة أخرى، وأضاف يف اطار ترقية االستثمارات ان البلدية قد  والرسوم

قد تساهم يف عملية إعادة الديناميكية واحلركية للبلدية وتطوير الطابع من منطقتني صناعيتني  تاستفاد

 .(1)مستويات ختدم رغبات وحاجيات املواطن إىلاالقتصادي ودفع التنمية 

ميكن للجماعات احمللية يف إطار سعيها لتحقيق التنمية تقوية التعاون اإلقليمي والالمركزي: 2-2

مؤسسات ذات املنفعة العامة، وذلك بأبرام اتفاقيات الشراكة  أوتتضامن مع هيئات حملية أخرى  أناحمللية، 

القيام بنشاطات ذات منفعة متبادلة ختدم الطرفني، كما شدد حمدثنا  أوالربامج واملشاريع  إجنازوالتعاون يف 

يف إعادة التوازن املايل بني البلديات مثال الغنية  األلياتضرورة تبين مثل هذه  إىليف إطار التعاون اإلقليمي 

 .(2)لتقليص التفاوت اYايل والعمل على تبادل اخلربات وخاصة االقتصادية منها واملالية

 يف جمال حتقيق التنمية احمللية وهي: األلياتالل ما سبق، نستخلص جمموعة من فمن خ

 حتقيق مبدا الالمركزية واالستقاللية اإلدارية والذمة املالية لصاحل اهليئات احمللية.-

                                                           
 ، مرجع سابق.بالي فريدمقابلة مع:  (1)
 ، مرجع سابق.تعوينت محند امقرانمقابلة مع:  ( 2)
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 التخفيف من شدة الرقابة وحتديد املهام والسلطات.-

 يادين وا?االت.توسيع صالحيات ا?الس احمللية ومتكينها يف خمتلف امل-

 وضع قوانني تتماشى وتطوير التنمية احمللية.-

 بنك من املعلومات حول خصوصيات األقاليم  إنشاء-

 حتفيز العمال واملستخدمني وتكوينهم وتدريبهم للقيام مبهامهم على الوجه املطلوب.-

 للهيئات احمللية برتسانة قانونية تضبط التقسيم العادل للثروات. تدعيم املنظومة اجلبائية-

 ترقية وتشجيع االستثمار احمللي واخلواص للمسامهة يف حتصيل اجلباية والضرائب.-

 خلق فرص التعاون الالمركزي يف ا?االت االقتصادية واملالية.
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 :خالصة الفصل

احمللية يف بلدية التنمية  أنلتدعيم موضوع حبثنا، يتضح لنا  أجريناهامن خالل الدراسة امليدانية اليت 

نظرا للعوائق والصعوبات اليت سبق ذكرها، وخاصة منها ما يتعلق  املستوى املطلوب إىلفناية املاثن مل تصل 

 رم.وحصر سلطات رسم السياسات العامة واختاذ القرار يف قمة اهل ب السياسي املتمثلة يف املركزيةباجلان

واجلانب االقتصادي املايل املتمثلة يف نقص العقار والنسيج االقتصادي اليت تساهم بكثري يف حتصيل 

 اجلباية والضرائب اليت هي أساس متويل التنمية احمللية.

لذا نرى انه من اجل التكفل بالتنمية احمللية يف اجلزائر عامة، وبلدية فناية املاثن على وجه اخلصوص، 

من اجل  يد من االلتزامات مثل االستقاللية اإلدارية والذمة املالية املستقلة للجماعات احملليةتتطلب العد

 املباشرة بكل حرية واستقاللية عن املركز يف التخطيط للتنمية وتطلعات املواطن.

االستثمار وتشجيع  إىلوخلق املبادرات اليت ~دف  والعمل على تطوير االقتصاد الوطين واحمللي

اخلواص للمسامهة يف إعادة بناء النسيج االقتصادي الوطين واحمللي من جهة، ومن جهة أخرى املسامهة يف 

 حتصيل اجلباية احمللية ومتويل املشاريع.



 

 

 

  

  الخاتمة
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تفعيلها خالل  وألياتمعوقات التنمية المحلية في الجزائر من خالل دراستنا ملوضوع "

لغرض معرفة الصعوبات اليت تتصدى دراسة حالة بلدية فناية الماثن"،  2010/2014الفترة 

اليت ينبغي اتباعها إلعادة تفعيلها، حيث حاولنا اإلجابة  األلياتللعمليات والربامج التنموية، ومعرفة 

تحقيق التنمية المحلية في  دونما الذي يحول على اإلشكالية اليت قمنا بطرحها واملتمثلة يف "

التي ينبغي اتباعها إلعادة  األلياتالجزائر عموما وبلدية فناية الماثن بالخصوص؟ وما هي 

 بعثها؟

ضوعنا قمنا بدراسة جهود الدولة اجلزائية يف جمال حتقيق التنمية احمللية ولإلجابة على إشكالية مو 

، وقانون الوالية 10-11، حيث قمنا براسة حتليلية لقانوين البلدية 2010/2014خالل الفرتة 

، ملعرفة اهم املستجدات اليت جاءا lما يف جمال التنمية احمللية اليت هي من صالحيات 12-07

معرفة األدوار التنموية املنوطة هلا يف خمتلف امليادين واsاالت،   إىللية، باإلضافة ومهام اجلماعات احمل

باعتباره  2014غاية  إىل 2010كما تناولنا يف موضوعنا حتليل الربنامج اخلماسي للتنمية املمتد بني 

إلصالحات مواصلة ا إىلخمطط وبرنامج عمل من برامج التنمية للدولة اجلزائرية، فهو أساسا يهدف 

قمنا من خالله على تبيان مكانة التنمية احمللية ضمن هذا الربنامج  إذوالتنمية يف خمتلف امليادين، 

توضيح معوقات التنمية احمللية يف اجلزائر وخمتلف  إىلواهم اإلجنازات املقررة هلذا القطاع، كما تطرقنا 

السياسية واملتمثلة يف الوجود املطلق  الصعوبات اليت تتصدى لعمل التنموي على املستويات احمللية،

لسلطة الوصاية اليت تتدخل باستمرار يف كل اsاالت، واالقتصادية اليت تتمثل أساسا يف املرجعية 

، والعجز املايل االقتصادية للدولة اجلزائرية وهيمنة قطاع احملروقات للموازنة العامة للدولة اجلزائرية

صادي واجلبائي، مث التنظيمية اليت تكمن يف بطء اإلجراءات للمحليات بسبب ضعف نسيجها االقت

اإلدارية يف تقدمي اخلدمة للمواطن، ونقص الكفاءة وغياب الدورات التكوينية والتدريبة للعنصر 

    الفساد اإلداري وفساد احملليات. أمامالبشري مما يفتح اsال 

، 10-11وانطالقا من األدوار التنموية املنوطة للجماعات احمللية على ضوء قانون البلدية 

، ومكانة التنمية احمللية ضمن الربنامج اخلماسي للدولة اجلزائرية 07-12وقانون الوالية 

، ومن خالل دراستنا ملعوقات التنمية احمللية وصعوبات جتسيدها، وضعنا مجلة من 2010/2014
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والسبل اليت ينبغي اتباعها لتحقيق التنمية احمللية وإعادة بعثها، وهي تشمل أساسا ا"االت  األليات

 التالية:

تشمل تفعيل مبدا السياسية اليت جيب اتباعها يف جمال حتقيق التنمية احمللية  األلياتمن 

تعديل النظم القائمة  أوة اإلدارة احمللي إصالحمن خالل  إالالالمركزية اإلدارية واملالية، وهذا ال يتأتى 

 إىلبتلك اليت تكرس وبصورة فعلية مبدا االستقاللية اإلدارية واملالية لصاحل اجلماعات احمللية، إضافة 

واالتصال، يبدو لنا  اإلعالموتكنولوجيا  األنرتنت ةهذا والتغريات احلاصلة يف جمال الفضاء الرقمي وثور 

لضمان اجلودة يف تقدمي  اإللكرتونيةذا الواقع، وتكريس اإلدارة حتمية عصرنة اإلدارة احمللية استجابة هل

يف  األملخلق فرص التعاون الالمركزي الذي يعد  إىلاخلدمة، وختفيف اإلجراءات اإلدارية، باإلضافة 

حتقيق التوازن اإلقليمي بني األقاليم، بإبرام اتفاقيات تعاون وشراكة المركزي بني احملليات خاصة الغنية 

 قرية.والف

إلعادة النظر يف املنظومة االقتصادية للدولة  وقتان الحعل الصعيد االقتصادي، فنرى انه  أما

بالعمل  إالاجلزائرية، اليت تعتمد بنسبة كبرية على اإليرادات النفطية يف متويل مشاريعها، وهذا ال يتأتى 

 إىلية املنتوج احمللي، باإلضافة ترقية وتشجيع القطاع اخلاص املنتج لرفع وحتسني اإلنتاجية وترقعلى 

تشجيع االستثمارات ودعم املؤسسات اإلنتاجية للمسامهة مع الدولة يف إعادة بناء االقتصاد الوطين 

واحمللي، مث العمل على ترشيد وعقلنة اجلباية احمللية وإعادة توزيعها بني الدولة واجلماعات احمللية بنسب 

 محليات.ختدم مهامها ومطالب ا"تمعات احمللية، والقضاء على تنامي العجز لل

اليت ينبغي االعتماد عليها لتجسيد التنمية احمللية، تلك على الصعيد  األلياتومن بني 

املشاركة الشعبية  إسهاماتتقوية العالقات بني منظمات ا"تمع املدين، وزيادة  إناالجتماعي فنرى 

مسؤويل يف رسم السياسات والربامج التنموية، تعبريا عن مصداقية العمل احلكومي من جهة و 

اجلماعات احمللية من جهة أخرى، كذلك كسب ثقة املسؤولني من خالل االستماع النشغاالت 

حتقيق التنمية احمللية أمهية كبرية يف  اإلعالماملواطن واالستجابة هلا وتلبية رغبا�م، كما تتجلى وسائل 

ات حتسيسية ومرافقة العلبة السوداء، وإقامة دور  إىلانشغاالته  وإيصالمن خالل توعية املواطن 

 .املواطن يف احملن الصعبة واطالعه بكل املستجدات
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خلو البحث من دراسة تطبيقية يفقده الكثري من القيمة والدليل، قمنا  إنانطالقا من فكرة 

 إىلبدراسة ميدانية تتمثل يف بلدية فناية املاثن، وهي بلدية من بلديات والية جباية، تطرقنا أوال 

وتشكيلة اXلس البلدي، مث قمنا بدراسة اهم املخططات والربامج  وإمكانياPادية التعريف بالبل

 أنومن خالل مقابلتنا لكبار مسؤويل البلدية، تبني لنا ، 2010/2014التنموية للبلدية خالل الفرتة 

حد كبري، نظرا للصعوبات والعوائق اليت تعاين منها واملتمثلة  إىلالتنمية احمللية بالبلدية حمددة ومستبعدة 

أساسا يف نقص الوعاء العقاري، وضعف النسيج االقتصادي للبلدية مما يقلل من نسبة اإليرادات 

التكفل مبهام التنمية احمللية تتطلب الكثري من االلتزامات  إناجلبائية وتنامي العجز املايل، لذا نرى 

أسس التعاون  وإرساءية اإلدارية واملالية، وخلق بيئة اقتصادية حملية تضطلع هلذه املهام، مثل، االستقالل

 الالمركزي وتبين إدارة ذات التكنولوجيا اجلديدة.

اإلجابة عن  إىلمن خالل ما سبق، وبعد دراستنا وحتليلنا هلذا املوضوع، توصلت الدراسة 

 اختبار مدى صحة الفرضيات من عدمها كما يلي: اإلشكالية الرئيسية والتساؤالت الفرعية، وكذا

اليت كان مضمو�ا بتخويل اجلماعات احمللية صالحيات أوسع يضمن هلا الفرضية األولى: -1

ألنه ال يكفي منحها صالحيات فرضية صحيحة، االضطالع ملهامها التنموية على املستوى احمللي، 

ختويلها صالحيات أوسع يف مجيع  األمرتطلب قانونية يف مباشرة مهامها التنموية، بل ي وأليات

اXاالت السياسية، واالقتصادية، واإلدارية، واالجتماعية، والثقافية ...وغري ذلك بصورة فعلية وبكل 

 استقاللية عن املركز.

والذمة املالية للجماعات  اإلداريةغياب االستقاللية  إناليت كان مضمو�ا الفرضية الثانية: -2

رغم متتع اXالس  أن إذ فرضية على درجة كبيرة من الصحة،ول دون حتقيق التنمية احمللية، احمللية، حت

للوايل سلطات واسعة يهيمن على مشاريع وخطط التنمية،   أن إالاحمللية باستقاللية يف تسيري شؤو�ا، 

الربامج واملصادقة عليها، فهذا مساس مببدأ  إعدادبالنسبة للمراقب املايل يف جمال  األمركذلك 

 الالمركزية اإلدارية.
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تسخري اجلماعات احمللية بالوسائل السياسية  إنكان مضمو�ا   اليتالفرضية الثالثة: -3

فرضية واالقتصادية واالجتماعية يف تسيري شؤو�ا احمللية، تساهم وبقدر كبري يف قيام التنمية احمللية، 

ليات عديدة يف قيامها تتمثل يف الالمركزية اإلدارة واملالية، أية احمللية تتطلب الن التنم صحيحة،

منظمات ا^تمع املدين وتقوية  وإشراكوالتنوع االقتصادي املبين على القطاع اخلاص واالستثمارات، 

الت للتوعية والتحسيس وإيصال انشغا اإلعالموسائل  أمامعالقة املواطن باحلاكم، وكذا فتح ا^ال 

 املواطن للسلطات املعنية.

 وuذا نكون قد أثبتنا مدى صحة الفرضية الرئيسية من عدمها واليت كان مضمو�ا:

كلما كان متكني اجلماعات احمللية يف خمتلف ا^االت وبصفة رمسية وفعلية، كلما باشرت يف 

، كون التنمية احمللية صحيحةفرضية القيام مبهامها من اجل حتقيق التنمية احمللية على الوجه املطلوب، 

تتم التنمية احمللية بغري االستقاللية اإلدارية واملالية  أنهي من صالحيات اجلماعات احمللية، فال ميكن 

ال تتم يف ظل  أ�االفعلية للجماعات احمللية، أي جيب تكريس مبدا الالمركزية بصورة فعلية، كما 

عف النسيج االقتصادي والعجز املايل للكثري من األقاليم االقتصاد الريعي للدولة اجلزائرية عامة وض

ال تتم باستبعاد املواطن ومنظمات ا^تمع املدين يف عملية صياغة الربامج  أ�ابصفة خاصة، كما 

 واملخططات والسهر على تنفيذها.

كخالصة عامة من خالل كل ما مت عرضه عرب هذه الدراسة النظرية والتطبيقية، متكنا من 

 أن إىلخنلص  إذابة على كل التساؤالت والفرضيات املطروحة ومدى صحتها من عدمها، اإلج

التنمية احمللية يف اجلزائر عامة، ويف بلدية فناية املاثن على اخلصوص، ال تزال شبه منعدمة، فانه يتحتم 

لية، بل أكثر تشارك ليس كمنفذ هلذه السياسات املركزية يف جمال التنمية احمل أنعلى اجلماعات احمللية 

تظهر كشريك رمسي وفعلي يف صنع القرار التنموي احمللي، ومتابعة تنفيذه حبكم  أنمن ذلك عليها 

 قرuا من املواطن واملشاكل اليت تثقل كاهله.

التنمية احمللية املتوازنة واملستدمية ليست عملية فورية ومفاجئة ميكن  أن إىلويف اخلتام نصل 

عشية وضحاها، بل هي عمل متواصل طويل األمد، تتكاثف فيه جهود  حيققها بني أنلإلنسان 
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التنمية احمللية  أنا?تمع وتتكامل مبختلف اختصاصا4م وجماالت عملهم، انطالقا من  أفرادمجيع 

 .االجتماعية واالقتصادية والثقافيةالنهوض بالوحدات احمللية عل خمتلف األصعدة  إىلتسعى 

 أفاق البحث

تفعيلها خالل  وألياتبعد معاجلتنا هلذا املوضوع املتمثل يف معوقات التنمية احمللية يف اجلزائر 

إغفال وقصور فيه، على غرار البحوث ، قد يالحظ املطلع هلذا البحث 2010/2014الفرتة 

لة والدراسات العلمية واألكادميية نظرا لشساعة املوضوع وتشعبه، لذا البد من دراسات وأحباث مكم

 لتغطية جوانب الضعف من خالل ما يلي:

 حوكمة احملليات لتحقيق التنمية احمللية- 

 التنمية احمللية لتحقيقإصالح اجلماعات احمللية -

 إصالح اجلباية احمللية وعالقة الدولة باجلماعات احمللية -
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 5امللحق رقم: 
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 6امللحق رقم: 
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سعت اجلزائر ومنذ زمن بعيد اىل مبدا الالمركزية الذي يعترب اهم وسيلة لتحقيق التنمية احمللية، 

عرب -بلديةالوالية وال-وهذا يتضح جليا من خالل الصالحيات الواسعة اليت أوكلت للجماعات احمللية

ارية والسياسية واإلدالنصوص القانونية املختلفة يف كافة اQاالت االقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية...وغري ذلك.

لكن بالرغم من هذه الصالحيات املسندة للجماعات احمللية يف ميدان التنمية احمللية، اال ان الواقع 

يعكس حقيقة ذلك، نظرا للعجز وضعف واختالل التنمية احمللية املطروح يف النقاشات واخلطابات 

 شف عن مالمح فشل سياسة التنمية احمللية يف اجلزائر.السياسية، االمر الذي يدفعنا اىل الك

معوقات التنمية المحلية في الجزائر خالل الفترة فقد تناولت الدراسة موضوع" 

 " حيث ركزت الدراسة على اإلشكالية املركزية اليت-دراسة حالة بلدية فناية الماثن-2010/2014

لماثن ية في الجزائر عموما وبلدية فناية اتحقيق التنمية المحل دونما الذي يحول تتمثل يف:" 

لية يف تلبية هذا ألمهية التنمية احملبالخصوص؟ وماهي االليات التي ينبغي اتباعها إلعادة بعثها؟ 

 احتياجات ورغبات اQتمع احمللي من جهة، واملسامهة مع الدولة يف حتقيق التنمية الشاملة.

صول، ت على جانب نظري واخر تطبيقي يف ثالث فوفيما يتعلق بالشكل العام للدراسة، اشتمل

، اما الفصل 2010/2014تطرق الفصل األول اىل التنمية احمللية يف اجلزائر ومعوقا�ا خالل الفرتة 

ما اجلانب التطبيقي فقد استهدف ، االثاين فتناول تفعيل التنمية احمللية يف اجلزائر بني سبل واليات التفعيل

 سة، والذي يشمل دراسة حالة بلدية فناية املاثن.اإلطار امليداين للدرا

ويف األخري توصلت نتائج الدراسة اىل ان مصطلح التنمية احمللية يف اجلزائر خال يف حمتواه، حيث 

ان مكانة اجلماعات احمللية ال يتعدى املشاركة يف تنفيذ السياسات والربامج التنموية اليت تعدها السلطة 

 ية احمللية) حمدودة اىل حد ما، ال تستجيب لتطلعات اQتمع احمللي، بسبب نقصاملركزية، وأ�ا (التنم

الوسائل املالية والبشرية لتطبيقها، والرقابة اخلانقة والوصاية اإلدارية الشديدة، لتصبح يف النهاية امتداد 

 اداري للسلطة املركزية على املستوى احمللي، الذي يزين واجهة العملية الدميقراطية.

ة التنمية احمللية، اجلماعات احمللية، معوقات التنمية احمللية، اليات تفعيل التنمي لكلمات الدالة:ا

 احمللية.
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L’Algérie et depuis longtemps a cherché a un principe pour la décentralisation qui est un 

moyen très important pour réaliser le développement local, et ceci est illustré grâce au large 

pouvoir qui est confié au collectivisées locales– Wilaya et Commune – a travers différents 

textes juridiques dans tous les domaines économique, sociale, politique, administratif et 

culturel…et d’autres. 

Mais malgré tout ce pouvoir assigné au collectivisées locales dans le domaine de 

développement local mais ! En fait, il reflète la réalité de la situation, vu le déficit et la 

vulnérabilité et le déséquilibre du développement local posés dans les débats et les discourt 

politiques, ce qui nous mène à révéler ce grand échec par le système de développement 

local en Algérie. 

Cette étude a abordé le sujet de « les obstacles du développement local en Algérie au cours 

de la période 2010/2014 – l’étude concernent l’état de la commune de Fénaia il Mathen» 

ou elle se concentrait sur la forme centrale qui est de « Qui convertit les collectivisées 

locales de réaliser la réussite du développement généralement en Algérie et particulier la 

commune Fénaia il Mathen ? Et quel sont les mécanismes qui devraient être suivies de ré-

envoyé de nouveau ? Et cela pour l’importance du développement pour répondre aux 

besoins et aux désirs de la communauté et faire le partage avec l’état de réaliser ce 

développement. 

Et ce qui concerne la forme générale de l’étude , cette dernière a inclus sur le coté théorique 

et l’autre pratiquée dans trois chapitres , le premier chapitre abordait sur le développement 

local en Algérie et l’empêchement et les obstacles menés au cours de la période 2010/2014 

et le deuxième chapitre indiquait l’activation du développement local en Algérie entre les 

voies et les mécanismes d’activation , et sur le coté pratique était exhorté en cadre d’étude 

sur terrain en ce qui consterne l’étude de l’état de la commune Fénaia il Mathen . 

Dans les derniers résultats de l’étude , on peut dire que le terme du développement local en 

Algérie est vide dans son contenu , ce qui explique que la place ou le rôle des collectivisées 

local ne dépasse pas son abonnement d’exécuter seulement  la mise en œuvre des 

politiques et des programmes préparés par l’autorité centrale et on peut dire aussi qu’elle 

est limitée dans une certain mesure a cause du manque de moyens financiers et humains 

pour l’appliquer , citant aussi le contrôle étouffant et la tutelle sévère de l’administration 

pour de venir a la fois un long pour l’autorité administrative centrale au niveau local qui orne 

la façade du processus démocratique. 

Les mots clés : Développement local – collectivisées locales – Les obstacles du 

développement local – Le mécanisme d’activation développement local. 
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