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 لمتطورات اإلقتصادية تيجةن اقوي احراك بعد الحربيف العالميتيف شيدت العبلقات الدولية
الخدماتية. إذ و  اريةتساع  المبادالت التجنتيجة إ ح الحدود فيما بيف الدوؿالتى صاحبيا فتو   ،جتماعيةإلاو 

التبادالت التى مف شأنيا تطوير  ذلؾ ألجؿ تسييؿ مختمؼو  تجيت نحو التكتبلتأف معظميا إ
توسيع نفوذىا و  عضاءقتصاديات الدوؿ األتقوية إو  عزيزالوصوؿ إلى  ت غيةقتصاديات ىذه الدوؿ بإ

 ثقافيا.و  قتصادياإجتماعيا،إ
تمثؿ فيو ىذه الجماعات المحمية التي  و  إنعكست ىذه  التطورات عمى دور كؿ مف الدولةلقد 

ىتماما متزايدا بموضوع ي كثير مف الدوؿ. كما شيدت كذلؾ إاإلدارة فو  ساسية لمحكـاألخيرة الوحدات األ
تقميص و  المالية.  ذلؾ توسيعا لمشاركة المواطنيفو  قتصاديةبأبعادىا السياسية، اإلدارية، اإلالبلمركزية 

عتماد عمى جمؿ السمطات المختمفة مف خبلؿ اإلدارة المركزية عمى مأدوار الدولة التى تسيطر فييا اإل
مف خبلؿ إعطاء قدر  مركزية ال نتياج سياسةالذلؾ قامت ب قميـ.عمى مستوى كؿ اإلو  تسيير المركزيال

تفويضيا بعض الصبلحيات التى مف و  الحركات الجمعويةو  اإلقميمية ستقبللية لجماعاتياممكف مف اإل
 شأنيا تحقيؽ التنمية المحمية.

الغرب،  و  ظيور موجتيف مختمفتيف مف القوى عمى الساحة الدولية بيف الشرؽ سحبت كذلؾ كما
النامية رىينة لؤلوضاع التي خمفتيا  بمدافبقيت ال ارات الدولية. في الحيفسيطرت فيو ىذه األخيرة عمى القر 

ىذا ما دفع بيذه األخيرة إلى خمؽ ممارسة  قتصاديا.االمتقدمة خاصة بمداف عميا تابعة لمالحرب مما ج
تتـ مف خبلؿ تمويؿ البرامج  ذيقتصادي الالنامية عمى النيوض اإل بمدافعدة الجديدة ألجؿ مسا

ىو ما و  تحويؿ المعارؼ بيف الجيات البلمركزية ليذه الدوؿو  الفنيةو  تقديـ المساعدات التقنيةو  اريةستثماإل
 يطمؽ عميو بالتعاوف البلمركزي.

يعتبر اإلقميـ أىـ الممتمكات الطبيعية الذي تزخر بو الدوؿ، فرغـ كونو مختمؼ ومتبايف مف منطقة 
ر أىـ مصدر قوة الدولة ومنبع لمثروات المختمفة ومكاف الى أخرى ومف دولة الى أخرى،إال أنو بقي يعتب

 االقتصادي، السياسي، ممارسة وتنفيذ األنشطة والمشاريع التى تسطرىا، والمتعمقة أساسا بالجانب
 االجتماعي. 
ا ألىميتيا، يظير ذلؾ مف خبلؿ قياـ الحكاـ ٍّنظرأدرؾ االنساف منذ القديـ تنظيـ ىذه االقاليـ فقد 
رات ببعض األشغاؿ واإلنجازات التى مف شأنيا تدعيـ أماكنيـ وبقائيـ في السمطة وىو ما في تمؾ الفت
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تشيد بو تاريخ البشرية مف خبلؿ مختمؼ البنايات والمدف التى بقيت أثارىا الى حد األف وال شؾ أف أحسف 
الية ومشاكؿ مثاؿ عمى ذلؾ  األىرامات المصرية. لكف مع الثورة الصناعية وما صاحبيا مف تغيرات مج

إقميمية، دفع بالمختصيف لئللحاح إلى ضرورة تييئة اإلقميـ كونو يشكؿ إحدى الرىانات الكبرى لتحقيؽ 
 التنمية.

كانت كؿ  ستعماريةلنشأة في الجزائر. ففي الفترة اإليعتبر مصطمح التييئة اإلقميمية حديث ا
ي البحث عف نسي إلمف خبلليا النظاـ الفر  التى كاف ييدؼ ،المشاريع المتعمقة بالتييئة في يد المستعمر

 سوؽ لمنتجاتو . و  وليةمصادر لممواد األ
يع جمل كما ىو الحاؿ قميمية ى األسموب المركزي  لمتييئة اإلستقبلؿ إعتمدت الدولة عمبعد اإل

ع ر مف النقائص ما  دفعتريو الكثيتشفت أف األسموب القديـ لمتييئة تكا 0222المجاالت. لكف  بعد سنة 
ذلؾ تعاونا مع نظيرتيا و  مخططات التييئة و  عتماد عمى الفواعؿ البلمركزية لتفعيؿ برامجبيا الى اال
 األجنبية.
التالي تييئة ىذا اإلقميـ ضرورة أساسية و احدى الرىانات الكبرى لتحقيؽ التنمية. و  يعتبر ب

بإشراؾ  فواعؿ محمية كفئ و التعاوف البلمركزي آلية مف آليات إحداث تييئة إقميمية فعالة و ذلؾ 
 متخصصة.  
تحميؿ موقع التييئة اإلقميمية في الجزائر في ظؿ ىذه العبلقات التعاونية البلمركزية ىو ما و  فدراسة

 .األوروبية -ستكشؼ عنو ىذه الدراسة مع التركيز عمى العبلقات البلمركزية جزائرية
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 أىمية الدراسة:

 قميمية والتعاوف يعني بيا كؿ مف موضوع التييئة اإلالتى و  ة الموضوع بأىمية بالغ أتيي
قميمي أو اإل مستوى الوطني،السواء عمى  المواضيع إثارة لمنقاش أكثرالبلمركزي كونيما 

 الدولي. 

 مختمؼ الفواعؿ المتدخمة في ىذه العممية.و  إبراز مميزات اإلقميـ في الجزائر، أىـ مراحؿ تييئتو 

  المتعمقة و  تيا األجنبيةاالتي تتعاوف مع نظير الجزائرية اعؿ التحت دوالتية التعرؼ عمى أىـ الفو
 بالمتغير اإلقميمي. أساسا

 مدى تأثيرىا في التييئة اإلقميمية.و  إظيار العقود التعاونية المبرمة 

 باألخص الفرنسيو  جزائري-قميمية في ظؿ التعاوف البلمركزي األوروإظيار موقع التييئة اإل-
 الجزائري.

 الموضوع: اختيار برراتم

 الموضوعية: المبررات 

 إف األسباب الموضوعية متعمقة بطبيعة الموضوع مف حيت حداثتو سواء عمى الصعيد الدولي
 مما يدفعنا الى دراستو خاصة أف مجالو يشكؿ واقعنا الذي نعيش فيو، ،أىميتوو  باألخص الوطنيو 
لى التعاوف البلمركزي مف قبؿ الفواعؿ التحت ء إالمجو  اكؿ الظروؼ التى يتـ فيي عمىو  التعرؼ عميوو 

 قومية.
 إبراز مدى مساىمة التعاوف البلمركزي في التييئة اإلقميمية في الجزائر.  كما تكمف األىمية كذلؾ في     

 الذاتية المبررات:  
ميمنا الى البحث في المواضيع المرتبطة بالجماعات المحمية بحكـ أني موظفة في و  ىتمامناإ -

 مدية.الب
لى جانب ذلؾ الرغبة التى تدفعني الى تقديـ عمؿ متواضع يساىـ في النقاشات الواسعة في ىذا إ -
 المجاؿ. 
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 ىداف الدراسة: أ
 تكمف فيما يمي: مف خبلؿ ىذه الدراسةإف األىداؼ المرجوة 

 ائرية  الدوالتية  التى تتعامؿ مع الجماعات المحمية الجز و  قميميةالتعرؼ عمى مختمؼ الفواعؿ اإل
براز المخططات عمى أرض الواقع مع إو  عتطبيؽ ىذه المشاريو  أو الحركات الجمعوية المشاركة في تنفيذ

 أىـ  الجوانب المساعدة عمى قياـ التعاوف بينيا.

 لمتعاوف البلمركزي.و  إبراز المكانة التي أولتيا الدولة لسياسة التييئة اإلقميمية 

 التعاوف البلمركزي في الجزائر.و  ميةإعطاء تقييـ لسياسة التييئة اإلقمي 

 : الدراسة أدبيات
تعتبر دراسة موضوع التييئة اإلقميمية في الجزائر مف الدراسات األكاديمية الجديدة، خاصة إذا ما 
تـ ربطيا بالتعاوف البلمركزي. فالتداخؿ بيف ىذيف المتغيريف يزيد مف تعقيد الدراسة ال سيما فيما يخص 

يوجد مف الدراسات في ىذا المجاؿ  ما أف ماك . ....ية، الفواعؿ المتدخمة، العراقيؿ اإلجراءات القانون
 قميمية  أو التعاوف البلمركزي.إما التييئة اإل، غير واحد فقط أغمبيتيا ركزت عمى متو  جدا ضئيمة

ومف أىـ الدراسات التى تناولت ىذا الموضوع، مجموعة مف الكتب واألطروحات الجامعية مف 
 ا نذكر ما يمي:أبرزى

 Décentralisation et aménagement du territoire en "  -بوكرزازة حسني -كتاب   -

Algérie : cas de la wilaya de Skikda."  1991الصادر سنة
أبرز دور و  . تناوؿ فيو الباحث1

ىـ أو  الجزائر الوالية في التييئة اإلقميمية فيو  البمديةمف الييئات البلمركزية أي الجماعات المحمية 
 .التي أسقطيا فيما بعد عمى والية سكيكدةو  المخططات التي ترتكز عمييا في عممية التييئة

" Algérie: histoire d`une construction spatiale 1960-2004 "  2أحمد تسا كتاب  -
ي بادرت بيا أىـ المخططات التو  مختمؼ مراحؿ تييئتوو  عف اإلقميـ الجزائريدراسة الذي قدـ فيو الباحث 

  ىداؼ المسطرة.ييئتو ألجؿ تحقيؽ األتو  الدولة لمتوصؿ إلى تنظيمو

                                                           
1- Hosni  BOUKERZAZA, Décentralisation et aménagement du territoire en Algérie : cas de la 

wilaya de Skikda, Alger, OPU, 1991. 
2- Ahmed TISSA, Algérie histoire d`une construction spatiale 1960-2004, Paris, édition publisud, 

p1. 
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1" تحت عنواف وزارة التييئة اإلقميميةكتاب صدر مف قبؿ   -
 Demain l`Algérie" 1995 سنة 

المشاكؿ مختمؼ و  اإلقميـ في الجزائر، أىـ المؤسسات المتدخمة في ذلؾ ةلذي تناوؿ مختمؼ مراحؿ تييئا
 . هدالتي تيد

 ىذا فيما يخص الكتب، أما فيما يخص الدراسات غير المنشورة نجد:

 Laبعنواف " لياشمي نعيمةأطروحة لنيؿ شيادة الماجستير في العموـ اإلقتصادية  -

coopération internationale entre collectivités locales : une nouvelle approche du 

développement local 0222" سنة
ركزت عمى نوع مف التحميؿ النظري ألسباب المجوء الى  ىناو  .2

 .مساىمة كؿ ذلؾ في التنمية المحميةمدى و  المحميةالتعاوف الدولي بيف ىذه الجماعات 

 La coopération décentralisée بعنواف" 3دريس شريفأطروحة دكتورا عمـو سياسية ؿ  -

euro-méditerranéenne : le cas de la région PACA avec Alger  التي درس فييا العبلقات "
سقطيا في األخير أأسباب تعاونيا والتي و  البلمركزية لمجماعات المحمية في المتوسط، مقارنة تشريعاتيا

 . مقاطعة باكاب مرسيمياو مدينة  عمى التعاوف البلمركزي بيف والية الجزائر

لكف  الجديد في ىذه الدراسة و  خر.أىممت جزء آو  ساىمت في جزء معيف لكف جؿ ىذه الدراسات
عتمادىا في الجزائر مع األخذ بعيف رامج التييئة اإلقميمية التى تـ إيكمف في محاولة إعطاء نظرة عف ب

 .  جنبيةاإلعتبار متغير التعاوف البلمركزي أي ما تـ تنفيذه  بالتعاوف مع الفواعؿ األ
 الموضوع: إشكالية  
 التسعينات نيايةالتييئة اإلقميمية في الجزائر خاصة مع  بو ىىتماـ الكبير الذي تحضفي ظؿ اإل، 

 معبلقات الثنائيةأفرز ذلؾ تطورا ل. تحسف األوضاع االقتصادية و خاصة األمنيةمع الذي تزامف 
  البلمركزية. مما جعؿ الجزائر قبمة الستقطاب البرامج التعاونية الفرنسية -الجزائرية

عمى برامج التييئة اإلقميمية  األوروبية-ة نية الالمركزية الجزائريفما مدى تأثير ىذه العالقات التعاو 
  ؟ 2102إلى غاية  0981في الجزائر ما بين 

                                                           
1 - Ministère de l’aménagement du territoire et du tourisme, Demain l’Algérie, Algérie, sans maison 

d’édition, 1995. 

2- Naima HACHEMI, La coopération internationale entre collectivités locales : une nouvelle  

approche du développement local, le cas de la commune de LNI et Saint Denis, mémoire de magister, 

UMMTO, département de sciences économies, 2003. 
3- Chrif  DRIS,  La coopération décentralisée euro-méditerranéenne : le cas de la région PACA 

avec Alger, Thèse de Doctorat, Université d`Alger, département des sciences politiques, 2010.  
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 التى يمكف حصرىا فيما يمي:و  وتندرج تحت ىذه اإلشكالية مجموعة مف التساؤالت الفرعية        

 ؟التعاوف البلمركزيو  نميةما طبيعة العبلقة الموجودة بيف التييئة اإلقميمية  كأحد مؤشرات الت -1

في  ما مدي مساىمة التعاوف  البلمركزي الفرنسي الجزائري في تنشيط برامج التييئة اإلقميمية -0
 في الجزائر؟ ىذه األخيرة خضـ إنتعاش 

مشروع  جمعية ثاجماعت نجبمة  و  يعتبر كؿ مف مشروع التعاوف بيف والية الجزائر ومارسيميا  -2
فما مدى تأثير ىذيف  مشاريع التعاوف البلمركزي في الجزائرواإلتحاد األوروبي مف بيف 

 التييئة اإلقميمية في الجزائر؟ المشروعيف عمى

 المشكمة حدود 

لعدة  وذلؾ ،0210غاية  زمنيا مع بداية الثمانينات إلى دراستنا حصر سنحاوؿ الزماني: اإلطار
 منيا: أسباب

 .1992مرسيميا سنة و  ية الجزائربيف وال في الجزائر  ظيور أوؿ عقد تعاوف المركزي -

يا الفواعؿ البلمركزية الجزائرية خاصة في تإرتفاع عدد العقود التعاونية البلمركزية التي أبرم -
 .1999 سنة باألخص  بعدو  مجاؿ  التييئة اإلقميمية

 . ىذا ما يبرز الرغبة الفعمية0222 السياحة سنةو  إستحداث كذلؾ وزارة التييئة اإلقميمية، البيئة -
 .لمسمطات في تييئة اإلقميـ الجزائري

( الصادر سنة 20-21) وفظيور رغبة السمطات الجزائرية في تييئة اإلقميـ التي ترجمت في قان  -
  0212( الصادر سنة 20-12قانوف )و  التنمية المستدامة لؤلقاليـو  بالتييئة اإلقميميةالمتعمؽ  0221

 قميمية. مصادقة عمى المخطط الوطني لمتييئة اإلالمتضمف 
 طار المكانياإل: 

 فإف الدراسة تنصب عمى الجزائر. فيما يخص االطار المكاني،

 الدراسة فرضيات 

  إشكالية الدراسة يجعمنا ننطمؽ مف فرضية أساسية مفادىا: معالجة إف 
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 الرئيسية: الفرضية -
       ةد المركزيو قبيف إقامة عو  جزائرية -كة األوروىناؾ عبلقة إرتباطية إيجابية بيف تطور الشرا

 تفعيؿ التييئة اإلقميمية في الجزائر.و 
 المتمثمة فيما يمي: و  فرضيات جزئية سياؽ ىذه الفرضية تحتتندرج 

 :الثانوية الفرضيات -
 العبلقات التعاونية البلمركزية بشكؿ إيجابي عمى التييئة اإلقميمية.تؤثر  -1

في  برامج التييئة اإلقميميةفي تفعيؿ سية العبلقات التعاونية البلمركزية الجزائرية الفرنساىمت  -0
  .في الجزائر خضـ إنتعاش ىذه األخيرة

جبمة في تحسيف برامج التييئة اإلقميمية في نتاجماعث و  ساىـ كؿ مف مشروع والية الجزائر -2
 الجزائر.

 :منيجية الدراسة 

في و  المواضيع تتطمب ىذه الدراسة اإلستعانة ببعض المناىج المناسبة الضرورية لدراسة مثؿ ىذه
 ىذه الدراسة تـ التركيز عمى:

 في ولدت التي الماضية الظواىر دراسة في الباحث يمد التاريخي المنيج إف : التاريخي المنيج-0
 صورة حقيقية إلعطاء وىذا تفسيرية مقدرة لو تكوف بؿ الحد ىذا عند الباحث يقؼ فبل سابقة، زمنية ظروؼ

1دراستو المراد الموضوع عف
التاريخي إلظيار مراحؿ تييئة اإلقميـ  المنيج ستخدمناإ ،ىذا كؿ مف بلقانطا  و   

فواعؿ بيف الالعبلقات التعاونية إبراـ مختمؼ مراحؿ و  ستقبلؿبعد اإلو  بلؿ الفترة اإلستعماريةفي الجزائر خ
 نظيرتيا األجنبية.و  الجزائرية ةالبلمركزي
 عندما فالباحث والنقاد والكتاب المفكريف مف رلكثي الخصب المجاؿ المقارنة تعدالمنيج المقارن: -2
 مف البد ذلؾ يتـ ولكي ، ختبلؼاإل أو التشابو عف المسؤولة العناصر عف يبحث فيو الظواىر بيف يقارف

 المنيج ىذا  عمى تعتمد اآلف الدراسات مف فالكثير العممية مف أساس عمى المقارف بالمنيج ستعانةاإل
. ليذا 2

مقارنتيا و  برامج التييئة اإلقميمية المعتمدة في الجزائرو  مف خبلؿ مقارنة مشاريعيو إعتمدنا باألساس عم
 القوانيف فيما يخص التعاوف البلمركزي. و  ببعض الدوؿ.كذلؾ مقارنة التشريعات

                                                           

ص  ،1991ب،،الجزائر:المؤسسة الوطنية لمكتامناىج البحث العممي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش،محمد الذنيبات،  -1
229. 
 .15، ص0222دار ىومة،  الجزائر: ،المنيجية في التحميل السياسي محمد شمبي، 2- 
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قد تكوف و  دراستيالتركيز فييا عمى حالة معينة تتـ يتـ ا ىو طريقة لمبحث :منيج دراسة حالة-3
شكؿ مستفيض و مؤسسة.و تكوف دراسة ىذه الحالة بأو جماعة أو مجتمع أ اأو فرد اىذه الحالة نظام

في سقاط اإلذلؾ ب تـ. 1التحميؿو  تناوليا بالوصؼ الكامؿو  الظواىر المرتبطة بيا،و  يتناوؿ كافة المتغيرات
 .جمعية تاجماعث نجبمةو  التي تمت بيف والية الجزائر تي التعاوف البلمركزيحالعمى ىذه الدراسة 

 تقنيات البحث 

: ىي عبارة عف محادثة موجية بيف الباحث وشخص أو أشخاص آخريف بيدؼ المقابمة -1
. تـ إجراء 2جؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسةأالوصوؿ إلى حقيقة أو موقؼ معيف، يسعى الباحث لمعرفتو مف 

 .ويةالجمعأعضاء الحركات و  ، الواليات البمديات ممثميمجموعة مف المقاببلت خاصة مع 
تيا ا: ىي عممية  مراقبة أو مشاىدة لسموؾ الظواىر والمشكبلت واألحداث ومكونمالحظةال -0

تجاىاتيا، وعبلقتيا بأسموب عممي منظـ ومخطط وىادؼ بقصد تحديد العبلقة إالمادية والبيئية، ومتابعة 
تـ اإلعتماد . 3والتنبؤ بسموؾ الظاىرة وتوجيييا لخدمة أغراض اإلنساف وتمبية إحتياجاتو المتغيرات بيف

 ممثمي الحركات الجمعوية. و عمييا خبلؿ الدراسة الميدانية التي تبيف مختمؼ سموكيات الممثميف المحمييف
  :صعوبات الدراسة 

 : المتمثمة فيما يميو  موضوعصادفت مجموعة مف الصعوبات أثناء البحث في ىذا ال 

التييئة اإلقميمية  في الجزائر، بلت والمذكرات التي تناولت موضوع ة بعض الكتب، المجرغـ وفر  -
 طمعت عمييا(.إإال أف ربط ىذا الموضوع بمتغير التعاوف البلمركزي فيي منعدمة )حسب المراجع التي 

باألخص الحركات و  صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات مف قبؿ ممثمي الجماعات المحمية -
ألسئمة خاصة المتعمقة بأسباب عدـ أو عدـ اإلجابة عمى بعض ا  جمعوية التي تقدـ مواعيد غير دقيقةال

 تنفيذ البرامج.
خاصة  وزارة الداخمية كونيا  ،عدـ التمكف مف الحصوؿ عمى تربصات عمى مستوى الوزارات -

 اإلدارة المركزية األولى المعنية بدراسة العبلقات التعاونية  البلمركزية.

                                                           

121، ص  0211كنوز لمنشر والتوزيع،: ، الجزائر1ط ساس في منيجية تحميل النظم السياسية،األ بومديف طامشة، - 1 
 عماف: دائر وائؿ لمنشر، ،0ط، طبيقاتمنيجية البحث العممي والقواعد والمراحل والتمحمد عبيدات وآخروف،  -2

 .11ص ـ،1999
 .25ص نفس المرجع، -3
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 تقسيم الدراسة : 

 .ثبلثة فصوؿ وخاتمةو  قسمت الدراسة إلى مقدمة
 اوف البلمركزي، قسمناه إلىالتعو  مدخؿ مفاىيمي لمتييئة اإلقميمية المعنوف ب:و الفصل األول 

المبحث مطالب. أما  قسمناه إلى ثبلث ،اإلقميمية : اإلطار المفاىيمي لمتييئةالمبحث األول مباحث، ثبلث
: التعاوف البلمركزي لثالمبحث الثاو مطالب. كزي قسمناه كذلؾ إلى ثبلثمفيوـ التعاوف البلمر   الثاني:

مدى مساىمة التعاوف و  مف أجؿ تنمية مستدامة لؤلقاليـ، أيف تطرقنا إلى دراسة العبلقة بيف المتغيريف
 مطالب. ذلؾ في أربعو  التطوير اإلقميمي البلمركزي في
جاء تحت عنواف التييئة اإلقميمية في الجزائر في إطار التعاوف البلمركزي ما  الفصل الثانيأما 

المبحث مباحث.  . قسمناه إلى ثبلثالفرنسي -الجزائري: دراسة التعاوف 0210إلى غاية  1992يف ب
 -العبلقات التعاونية البلمركزية الجزائريةالمبحث الثاني:  .: مراحؿ التييئة اإلقميمية في الجزائراألول

المشاريع التعاونية  الثالثالمبحث أخيرا و .موقع التييئة اإلقميمية منياو  1999إلى  1992بيف  الفرنسية
 موقع التييئة اإلقميمية منيا.و  0210إلى  1999مف  الفرنسية -البلمركزية الجزائرية

اإلتحاد و  مرسيمياو  يعتبر كدراسة لحالتي تعاوف المركزي تمت بيف والية الجزائر الفصل الثالثأما 
مشروع ترميـ كنيسة سيدة األول: المبحث جمعية تاجماعث نجبمة. تناولنا فيو مبحثيف، في و  األوروبي

 تييئة قرية جبمة )اإلتحاد األوروبيو  : مشروع ترميـالمبحث الثانيو مرسيميا(و  إفريقيا )والية الجزائر
 جمعية تاجماعث نجبمة(.و 

اإلستنتاجات التي توصمنا إلييا مف خبلؿ و  وفي األخير عرض خاتمة كشفنا فييا عف أىـ النتائج
 الدراسة. 

 



 

 

 

 
 
 
 

ػفصلػاألولاض
 طدخلػطفاعغطيػضضتكغئةػاإلشضغطغة

واضتعاونػاضالطرصزيػ  
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إذ أصبحت  سياسات  تغيرات عميقة في الساحة الدولية. الثانيةو  الحربيف العالميتيف األولى تخمف
 تشكؿ أكبر رىاف إقتصادي كونيا  حكومات مختمؼ الدوؿأجندة  في التييئة اإلقميمية تحتؿ مكانة

جتمو  عمى كافة و  تطوير اإلقتصاد الوطنيو  أىداؼ تؤثر عمى تنميةو  ما ليا مف مميزاتلنظرا  ،اعيا 
ىو ما جعميا محؿ اىتماـ الخطابات و  .ضاريةالحو  السياسيةاألبعاد سواء اإلجتماعية، اإلقتصادية، 

ستحواذىا عمى أغمفة مالية ضخمة في الخطط  .المشاريع المعدة لياو  السياسية الرسمية وا 
ثروة تساىـ في التنمية في األخير جعميا و  بادرت الدوؿ بمخططات عدة لتنظيميا ،ظرا ألىميتيانو  
ضافة إلى فا .خاصة البلمركزية إذ تـ ذلؾ عف طريؽ فواعؿ متعددة مجندة لتحقيؽ ىذه المبادرة الوطنية.

تيا اىا مع نظير مساعدة ىذه الفواعؿ  مف قبؿ المؤسسات المركزية، لجأت إلى التعاوف حتى خارج حدود
 التقنيات الحديثة خاصة مع الدوؿ المتطورة.و  المعرفةو  ذلؾ لمحصوؿ عمى الخبرة
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ػاضطبحثػاألولػ
ػطاعغةػاضتكغئةػاإلشضغطغة

 . تعتبر التييئة اإلقميمية مف بيف أىـ النشاطات التي ظيرت في السنوات األخيرة في معظـ الدوؿ
ر في طريقة إعادة النظبالدوؿ إلى   ما دفع ،مشاكؿ إقميمية طات السابقة مفما أفرزتو المخطلنتيجة ذلؾ 

مف خبلؿ التركيز عمى خصوصيات ىو ما تـ و بار ألقاليميا. إعادة اإلعت قصدصياغتيا لمسياسات 
 اإلستثمار في طاقاتيا الكامنة لتحقيؽ التنمية عمى مستواىا.و  ستغبلليا بطريقة عقبلنيةا  و  األقاليـ المختمفة

ػ اضططضبػاألولػ
ػطفكومػاضتكغئةػاإلشضغطغةػ

 .اإلقميـو  لى مفيـو كؿ مف التييئةإقبؿ تقديـ مفيـو لمتييئة اإلقميمية البد مف التطرؽ أوال 

   اإلقميمو  مفيوم التييئة  -أوال

 مفيوم التييئة .0

 ستصبلح اإل التييئة تعني التغيير أوأف   “ Le Larousse de poche “جاء في قاموس  لقد 
1أكثر عقبلنيةو  لجعؿ الشيء الذي نييئو أحسف

عف ذلؾ و ىي فف تنظيـ المجاؿ بطريقة تجعميا ثمينة أ .
 . 2ستجابة لممطالب البشريةالموارد الطبيعية إو  العقبلني لميد العاممةو  طريؽ اإلستخداـ األمثؿ

 انيعمى أ افعرفي ”Dictionnaire de l`urbanisme et de l`aménagement “أما قاموس 
وسائؿ و  تمؼ أعماليـ، البناياتالتى تيدؼ الى تنظيـ السكاف، مخو  مجموع األعماؿ المتداخمة فيما بينيا

تيدؼ مف خبللو السمطات العامة قميـ.  فالتييئة عبارة عف عمؿ إرادي تصاؿ  عمى مستوى كؿ اإلاإل
التييئة تتـ فبذلؾ و  .إلدارات، تجنيد الفواعؿ كالسكاف،المؤسسات ،المنتخبيف المحمييف والتخطيط المجاؿ

واحؿ، تييئة المجاؿ في مجاالت معينة  مثؿ التييئة الفبلحية، تييئة الس تستخدـ و  عمى مستويات متعددة
 .  3قطاع معيف  مثؿ تييئة الطرقات .....إلخ الحضري، أو عمى مستوى 

                                                           
1- Le Larousse de poche, dictionnaire de la langue française, Paris, Edition mise à jour, 2004, p27 

2-Mouloud FEKHAR, Aménagement du territoire: Présentation critique ou vers un nouveau 

paradigme, Mémoire de magister, Université d`Alger, Institut des sciences économiques, option : 

Planification et développement, 1991, p 19.  
3- Pierre MERLIN  et Françoise CHOAY, Dictionnaire de l`urbanisme et de l`aménagement, Paris,   

presses universitaires de France, 1988, p29. 



 مدخل مفاىيمي  لمتييئة اإلقميمية والتعاون الالمركزي                                    الفصل األول:
 

18 
 

سترشد بو الدولة في ىو تنظيـ خاص تو  ستصبلح والتغييرخير يمكف القوؿ أف التييئة ىي االفي األ
تحقيؽ التوازف بيف األقاليـ الذي يتـ سواء و  الفرص حقيؽ تكافؤتنظيـ العبلقات بيف أقاليميا المتباينة  لت

 القطاعات.و  في شتى المجاالتو  و المحميأعمى المستوى الوطني، الجيوي 
 مى عنصر ميـ أالكز عتتر و  إال أننا نجدىا تتمحور المقدمة لمتييئة رغـ اإلختبلؼ في التعريفات

 .   مركزية  لعممية التييئةالو  جعمت مف  العنصر البشري األداة األساسية حيثىو الجانب اإلنساني، و 

  مفيوم اإلقميم .2

 :لعؿ أىمياو  المقدمة لئلقميـ لقد تعددت التعريفات
عة بمجمو  الرقعة الجغرافية المتميزة  " حيث اف اإلقميـ ىو:  0921سنة  مدرسة  شيكاڤو تعريؼ

 الذي يسير مف قبؿ مجموعة مف السكافو  اإلجتماعيةو  مف الخصائص التاريخية، الثقافية، اإلقتصادية
خذيف بعيف آ ىذا ما  يجعميـ يدافعوف عنو،و  ستجابتو لمتطمباتيـ األساسيةا  و  ضماف إنتاجيتولذلؾ و 
 . 1عتبار حدوده الجغرافية"إلا

ميزة مف األرض التى تختمؼ عف غيرىا مف مت رقعة فعرفو عمى أنو " صبري فارس الييتيأما 
في الغطاء النباتي أو  هؤ نباتيا أو تضاريسيا تتشابو أجزا المناطؽ  في المظاىر المناخية. قد يكوف إقميما

نشاطيـ و  طبيعتيـو  يـال شؾ أف ىذه األجزاء مجتمعة تنعكس عمى سكاف اإلقمو  في مظاىر السطح.
مطالبيـ. كما و  رغباتيـو  الحضاري،كما ينعكس عمى حاجاتيـ درجة رقييـ في سمـ التطورو  قتصادياإل

 .2المتمثمة في الحدود"و  أف ىناؾ تحديدا آخر لبعض األقاليـ
يقـو بتغييره ألجؿ تمبية حاجياتو. أو ىو المجاؿ و  كما يعني كذلؾ المكاف الذي يعيش فيو االنساف

)المغة(أو ثقافي  )الجباؿ (، مساحة طبيعية) الدولة (نتماء قانونيإالجغرافي الذي لو 
كما ال يشترط في  .3

 . 4اإلقميـ الذي تقوـ عميو الدولة أف يكوف متصؿ األجزاء، بؿ يمكف أف يكوف منفصبل كذلؾ

بمجموعة  تميز عف المناطؽ المجاورة لوالذي يىو مساحة مف سطح األرض  اإلقميمنقوؿ أف  اأخير 
قتصادية اال النشاط....(،و  )الكثافة البشرية تات(،النبا المناخ، )التضاريس، مف الخصائص الطبيعية

                                                           
1- Ahmed TISSA, Algérie : histoire d`une construction spatiale 1960-2004, Paris, édition publisud, 

p1. 
 .01 -02، ص ص 0229التوزيع، و  ، عماف، دار اليازوري العممية لمنشر، التخطيط الحضريفارس الييتي صبري -2

3-Roger BRUNET et autres, les mots de la géographie : dictionnaire critique, Montpellier, édition 

Reclus, 1992, p20. 

 .22، ص0221دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، ، الطبعة األولى، األردف ،موسوعة عمم السياسةناظـ عبد الوحيد الجاسور،  -4
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يذا بالتجارة(. و  النشاط اإلقتصادي كالزراعة، الصناعةو  مصادر الطاقة،و  مثؿ المعادف)الثروات الطبيعية 
 .ما يجاورهعف  التى تميزه يشكؿ اإلقميـ وحدة مكانية لو خصوصياتو

  تعريف التييئة اإلقميمية .3

وايا التى تناولت مفيوـ اإلقميـ ختبلؼ الز اريؼ لمتييئة اإلقميمية ،فرغـ تعالقد قدمت مجموعة مف ال
 أىميا تتمثؿ فيما يمي: ولعؿفيما بينيا ارب ال أنيا تتقإ

قميـ في أي تدخؿ بيا السمطة  ألجؿ  تنظيـ اإلالطريقة التى تعمى أنيا :  جون جيراردونعرفو 
 "L`action et la  pratique"التطبيؽ و  فإنيا تعني الفعؿ" Roger BRUNET"أما حسب  .1مجتمع

وسائؿ اإلتصاؿ التى يمكنيـ و  التجييزاتنشطتيـ، ألو  ستشرافية  لمسكافإبنظرة و  لتنظيـ إقميـ بمد معيف
ىذا و  ستراتجيةحتى اإلو  قتصاديةة، البشرية، اإلعتبار العراقيؿ الطبيعيف اإلخذ بعيمع األ ،إستعماليا

 .امتبلؤ و  ر إنسجاماتصادية أكثقامة عبلقات إقا  و  تيـيف األفراد مف ممارسة أنشطلتمك

بنظرة إستشرافية  و  تقنية تنظيـ مجاؿ معيف في دولة ماو  ففو  عمـ عبارة عفكما تعرؼ عمى أنيا 
العراقيؿ  مع األخذ بعيف اإلعتبار  لمسكاف، مختمؼ أعماليـ، وسائؿ اإلتصاؿ التى يمكف أف يستعمموىا

يا تعني فف تنظيـ فعرفيا عمى أن  أحمد تسا، أما 2حتى اإلستراتجيةو  يةقتصادالطبيعية، البشرية، اإل
 السكاف. فيى تبحث في إعادة بناء أحسفو  ستقطاب النشاطات االقتصادية، الرأسماؿذلؾ إلو  المجاؿ

 ستغبلؿ األمثؿالذي يضمف اإل اإلقميـ المناسب لممؤسسات ألجؿ تطويرو  التوزيع العادؿو  منظـ لممجاالتو 
 .  3أىمية لممناطؽ غير المتطورةو  ني لمموارد الطبيعية التى تمتمكيا الدولة مع إعطاء قيمةالعقبلو 

البشرية في مجاؿ و  أو ىي مجموع األعماؿ أو التقنيات التى تيدؼ إلى تنظيـ اإلنتاجية المادية
عطاءه  قيمةو  معيف. كما تعني الرغبة في إعادة تنظيـ المجاؿ قة إيجابية مف عميو بطري التأثيرو  أىميةو  ا 

ستجابة لممتطمبات الموارد الطبيعية بيدؼ اإلو  اليد العاممة و  ستغبلؿ العقبلني لموسائؿ المتاحةخبلؿ اإل
 .4البشرية

                                                           
1-Jean GERARDON, Politiques d`aménagement du territoire, Paris, éditions ellipses, 2008, p3. 

2-Pierre MERLIN  et Françoise CHOAY, Dictionnaire de l`urbanisme et de l`aménagement,  op-

cit, p30. 

3- Ahmed TISSA, Algérie: histoire d`une construction spatiale 1960-2004,  op-cit, p 75. 
4- Mouloud FEKHAR, Aménagement du territoire, op-cit, p20 
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البحث في المجاؿ الجغرافي لبمد ما مف خبلؿ التوزيع المنظـ لمسكاف حسب الموارد كذلؾ  تعني
 مختمؼ السياسات اإلقتصادية، اإلجتماعية، الثقافيةب مسيرةو  فيي شاممة .1الوظائؼ االقتصاديةو  الطبيعية

التي ترتكز عمى و   الوقتو  يكولوجية كما تأخذ بعيف اإلعتبار كؿ المواضيع المتعمقة بالسكاف، المجاؿاإلو 
 التي تضمف التوازف توضح كؿ النشاطاتو  قميمياإلو  المقدمة عمى المستوى الوطنيستراتجيات ؿ اإلك
 .2قميميالتطوير اإلو 

ىو التعريؼ الذي قدمو الدكتور و  موحد لمتييئة اإلقميمية و األخير يمكف تقديـ تعريؼ شامؿ في
 :الذي مفاده أفو  تيجاني بشير

اإلقتصادية في الوسط  و  ىي اإلرادة العمومية لتنظيـ المظاىر الجغرافية، البشرية ،"التييئة اإلقميمية
 الخدماتو  اإليواءو  توفير الشغؿو  وجو إلسعاد السكافالتنظيـ الشمولي المو  لتحقيؽ التوازف بيف األماكف

ستغبلؿ الثروات الطبيعية المتوفرة لمحفاظ عمى التراث ا  و  خبلؿ إنجاز اليياكؿ المتطمبة العمومية  ليـ، مف
   . 3التاريخي  في بيئة إيكولوجية نظيفة

تجابة لحاجيات سفي  ضماف اال ففأىـ مضامينو تكم  موضوع التييئة اإلقميميةما فيما يخص أ
جؿ تقوية العبلقة بيف قتصادية عمى كافة اإلقميـ الوطني ألطات اإلالتوزيع العقبلني لمنشاو  المواطنيف

عادة تييئة و  الصناعيةو  الخمؽ العقبلني لؤلقطاب التنمويةو  قتصادييفاألعواف اإلو  المناطؽ اإلقتصادية ا 
العبلقات اإلنتاجية و  اإلقميمية ىو تقسيـ العمؿ.  كما يمكف أف يكوف موضوع التييئة 4المناطؽ المحرومة

نتاج، كتقسيـ قوى العمؿ، وسائؿ اإلو  مموارد الطبيعيةعمى مستوى اإلقميـ لضماف اإلستغبلؿ العقبلني ل
 التجييزات.و  اليياكؿ القاعدية

تنظيـ و  قتصاديةفيكمف في خمؽ مناطؽ إالرئيسي لمتييئة اإلقميمية و  الموضوع المركزيأما 
البرامج و  السعي لخمؽ المشاريعو  قتصاديةبلالت األنظمة اإلختتصحيح إو  ت التي تعاني األزماتالالمجا

  .التنموية

                                                           

1- Yves MADIOT, Aménagement du territoire, 3eme  édition, Paris, Edition Armand colin, 1996.p 13. 
2-Definitions and objectives of the regional  planning: sur   

http://www.mam-sy.org/userfiles/file/AP2/Draft-Law-Regional-Planning-eng.pdf 
.91ص  ،0222ديواف المطبوعات الجامعية،  الجزائر، ،التييئة العمرانية في الجزائرو  ، التحضيربشير تيجاني - 3 

4-Mohamed DAHMANI, Planification et Aménagement du territoire, Alger, OPU, 1984, p 11. 

http://www.mam-sy.org/userfiles/file/AP2/Draft-Law-Regional-Planning-eng.pdf
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 أىم أىدافيا  و  خصائص التييئة اإلقميمية -ثانيا

 خصائص التييئة اإلقميمية .0

 : 1ما يميالمتمثمة فيو  تتميز التييئة اإلقميمية بمجموعة مف الخصائص 

 " Aménagement volontariste" قصديةية تييئة إراد - أ

معبرة و  ية نابعة عف رغبة السمطات العموميةسياسات إراد كانت ، منذ القديـو  إف التييئة اإلقميمية
تنفيذ ىذه السياسة كالجماعات المحمية،  فية ىمخرى مسااشتراؾ فواعؿ آضافة إلى إ لرغبات الدولة،
 غيرىا. و  القطاع الخاص

 " Aménagement Décentralisé"تييئة ال مركزية  - ب

ييئات أخرى إعتراؼ الدولة ب اإلقميمية، نقصد بيعف البلمركزية في مجاؿ التييئة ا عندما نتحدث  
فواعؿ أخرى و  دخاؿ أطراؼمع إمكانية إ ،بمباشرة عممية التييئةالتي تعيف عف طريؽ التشريع  مركزية ال

 انشغاالت الدولةو  لتعدد مياـذلؾ و ريع. التى تعيف عف طريؽ التشو  مثؿ القطاع الخاصفي ىذه العممية 
 .أقاليميا تييئةاإلستقبللية ألجيزتيا البلمركزية لمباشرة عممية قدر مف  عطاءبالتالي  او 

  " Aménagement séléctif" تييئة إختيارية - ت

. فييا مختمؼ أعمالياالتى تبيف و  يتـ المجوء الى اإلختيار، لتحديد المجاالت التى تتدخؿ فييا الدولة
مع وجوب الطرقات، و  ترتبط بعدد محدد مف المجاالت مثؿ شبكات المياهلذا فعممية التييئة يجب أف 

ختيار المجاالت التى فيذا ما يجبرىا عمى ا ،اتحديد أىدافيا نظرا لكوف الغبلؼ المالي ألية دولة محدد
 تتدخؿ فييا.

  "Aménagement souple et ouvert"فتحة من و مرنةتييئة  - ث

 ييئات المتدخمة في عممية التييئة،الو  فيي مرتبطة بعدد اإلدارات مرنةنتحدث عف تييئة عندما 
la DATARفمثبل في فرنسا نجد 

L`ANAT في الجزائر نجدو   *
التى  ممؤسسات الحكومية اضافة ل ،**

عت إرتفكمما  ،كثرت ىذه اإلداراتو  فكمما تعددت مختمؼ المشاكؿ المرتبطة باإلقميـ.تـ إحداثيا لحؿ 
 فتحة مرنة، كمما تكوف منتكوف التييئة  كمماو  حؿ مختمؼ مشاكميا.و  تنظيمياو  تسيير عممية التييئة مرونة 

                                                           

1-Yves MADIOT, Aménagement du territoire, op-cit, PP 9-11. 
*
 - DATAR : Délégation pour `l’aménagement du territoire et l`aménagement régional. 

**
 - ANAT : Agence national pour l`aménagement du territoire. 
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قميمية اإلتييئة البرامج عمى المدى الطويؿ "مثبل و  التى تكوف في شكؿ بحوثو  معممية اإلستشرافيةمؤىمة لو 
ىذه البحوث اإلستشرافية يتـ و  ئر".في الجزا 0222-0201 آفاؽ"و بفرنسا" 1991في قانوف  0211 آفاؽ

 ةمحاولة تصحيحيا، كذلؾ إظيار األىداؼ المنتظر و  مختمؼ العراقيؿو  مراقبتيا ألجؿ إيجاد الخمؿو  تحيينيا
 تخاذىا مف قبؿ السمطة السياسية.مختمؼ القرارات التى يستوجب او 

ألساسي ليا ىي الديمومة كوف البعد ا ،فالنظرة اإلستشرافية تعد مف أىـ خصائص التييئة اإلقميمية
عمى المدى و  ،لذا يمكف القوؿ أف التييئة مرتبطة بالمستقبؿ كونيا تسعى الى إحداث تغيير في المجتمع

 ،يةفتحة عمى جميع التخصصات القانونط أيضا بكوف التييئة اإلقميمية منفيو مرتبنفتاح البعيد. أما اإل
 .1........ ةالجغرافيو  يةقتصاداال ،يةجتماعاال

 أىداف التييئة اإلقميمية .2

لتوسع او  اسية لتحقيؽ التنميةقتصادية األداة األسفي كافة األنظمة اإل اإلقميمية التييئة تعتبر
التي تضمف تقديـ و  الييئات العموميةو  في كؿ األحواؿ مف قبؿ السمطاتو  تقرر ىذه العمميةقتصادي. اإل

 اإلقتصاديةفيتـ باشراؾ الفواعؿ يا تطبيقأما مويميا مف الخزينة العمومية. تو  المخططات التوجييية
   المختمفة.

 ىداؼ نجد:مف بيف ىذه األ
البلتنظيـ  و  فإف التييئة ظيرت بعد سنوات مف البلتوازف  Jean Francois GRAVIERحسب

 . 2الترقية اإلجتماعيةو  العمؿ عمى إستصبلحو ألجؿ تحقيؽ التنمية اإلقتصاديةو  إلعادة النظر  في اإلقميـ
لتناسؽ بيف اليياكؿ او  اإلنسجاـما أنيا تسعى إلى تحقيؽ تطوير متوازف ألغمبية اإلقميـ لضماف ك

يـ لاقاأليؽ توازف تحق كذلؾ لتطوير كؿ منطقة. مختمؼ السبؿ يجاد العمؿ عمى او  قتصاديةاالو  االجتماعية
ؼ مختمؼ التنسيؽ الشامؿ ألىداو  عتبار خصوصيات كؿ منطقةعف طريؽ مخططات تأخد بعيف اإل

 .3القطاعات ألجؿ تحقيؽ مبدأ التنظيـ اإلقميمي

 : 4ما يميتتمثؿ فيفىا الميثاؽ األوروبي أما األىداؼ التي حدد

                                                           

1-Yves MADIOT, Aménagement du territoire, op-cit, PP 11-12. 
2-Jean François GRAVIER, L`Aménagement du territoire  et l`avenirs des régions Françaises, 

Paris, édition Flammarion, 1964, p6. 

3- Definitions and objectives of the regional planning: Op-cit. 
4- Franz KARAZEK, Charte européenne de l`aménagement du territoire, Charte de terremolinos, 

Espagne, 1983, p06. 
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  في ا محوريالمتييئة اإلقميمية دور  تمعب: جتماعية المتوازنة لإلقميماإلو  التنمية اإلقتصادية 
ؿ تطوير وسائؿ اإلتصاؿ التى تساىـ في  ذلؾ مف خبلو  ىا إىتماما أكبر،عطاؤ ، لذا يجب إتحقيؽ التنمية

ىذه  عاشإنعمى  والعمؿ بعدىا ،تعرؼ نموا بطيئا التىو  تطوراو  مراقبة التطور بيف المدف األكثر نموا
 .ارستثمالتوسيع في نطاؽ اإلو  قتصادىانمية إاليياكؿ القاعدية البلزمة لت بإقامةاألخيرة 

 تطوير المرافؽ العموميةو  العمؿو  سكفذلؾ مف خبلؿ توفير الو  :معيشيتحسين مستوى ال 
 ؿشغمناصب الالثقافي. كذلؾ مساىمتيا في خمؽ و  الحفاظ عمى اإلرث التاريخيو  مراكز التسميةو 
 .إلشباع الحاجات المختمفةجتماعية اإلو  التجييزات اإلقتصاديةو 

 مموارد ذلؾ مف خبلؿ التسيير األمثؿ لو  حماية البيئةو  التسيير العقالني لمموارد الطبيعية
 .الحيوناتو  د الطاقوية، النباتاتالطبيعية كالماء، اليواء، الموار 

 اإلعتبار لممناطؽ التى  اعادةمف خبلؿ   التقميص من حدة الالتوازن الجيويو  تحقيق التنمية
 .1خمؽ كؿ ما يمـز لتنميتياو  تنعدـ فييا الموارد الطبيعية

 نتائج ذلؾ عمى الجانب و  انب اإلقميميتصحيح إختالالت شروط معيشة المواطن المرتبطة بالج
ؽ الموارد التخفيؼ مف فوار و  سعييا إلى تعويض الخمؿ اإلقميميو  ،الوظيفيو  قتصاديالديمغرافي، اإل

عمى مستوى كؿ  لكؿ المواطنيف في الحقوؽالمساواة مع ضماف  معينة دوف األخرى  المتوفرة بيف األقاليـ
 .4مختمؼ األقاليـتثميف  و  قتصادية التكيؼ مع التغيرات االو  3اتالنشاطو  التوزيع العادؿ لمسكافو 2إقميـ

 :فجمميا فيما يمي  5تيجاني بشيرأما الدكتور 

 تنظيـ سمطة الدولة. -

 توزيع النشاطات االقتصادية بطريقة عقبلنية.و  نشر -

 تكويف المحيط االقتصادي الوطني.و  تحقيؽ التكامؿ الجيوي -

 تمبية رغبات الشعب. -

 اإلنتاج الداخمي.و  قوميتنمية الدخؿ ال -

                                                           
1- Pierre MERLIN  et Françoise CHOAY, Dictionnaire de l`urbanisme et de l`aménagement,  op-

cit, p30. 
2- Yves MADIOT, Aménagement du territoire,  op-cit, p 13-11. 
3-Laurent DAVEZIES, La république et ses territoires : la circulation invisible des richesses, 

Paris, édition seuil, 1986,  p109. 

4- Jean François DREVET, Aménagement du territoire ; union européenne pour le développement 

régional, Paris, éditions Continent Europe, 1995, p 15. 
.22نفس المرجع السابؽ، ص  ، التييئة العمرانية في الجزائرو  ، التحضيربشير تيجاني- 5  
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 البيئة.و  حماية المحيط -

 المناطؽ المحرومة مف العزلة.و  إخراج األماكف -

 اإلنتاج الوطني.و  الرفع مف الدخؿ القومي -

لسبؿ ف تمنح أاألولوية يجب  فإف ،محمد دحمانيمتطورة فحسب الأما عمى مستوى المناطؽ غير  
نتاجيةو  ذلؾ مف خبلؿ خمؽ أقطاب صناعيةو  ح الريفييقاؼ النزو او  اء عمى البلمساواة اإلجتماعيةالقض  ا 

 . 1ستثماريةالعمؿ عمى تطوير السياسة اإلو  يةخمؽ الشروط الضرورية لمتنمو 

ػاضططضبػاضثاظي
ػأعمػطدتوغاتكاوػتطورػاضتكغئةػاإلشضغطغةػ

 تطور التييئة اإلقميمية -أوال

أي أنيا ظيرت  ،قبؿ اإلنسافإف وجود التييئة اإلقميمية كممارسة ظير قبؿ التنظير ليا مف 
 سببب وؿ مرة في منتصؼ القرف العشريفأل ظيرت فسياسة التييئة كممارسة قبؿ أف تظير كعمـ. 

 ،ينظـ إقميمو منذ قروف عديدةو  الحربيف العالميتيف، رغـ أف اإلنساف كاف يييئو  مخمفات الثورة الصناعية
ذا وضعنا و  اف ليا، أي أف العمؿ سبؽ الفكرة.تفطف اإلنسو  بتعبير آخر فإف حقيقة التييئة سبقت وعي ا 

 :2متييئةلستخبلص ثبلث مراحؿ أساسية يمكف إلزمني مراحؿ التييئة عمى السمـ ا
في اإلقميـ و  السمطة: إف التداخؿ بيف  "L`age préhistorique " عصر ما قبل التاريخ -0

اإلنساف دوف أف يكوف ىناؾ  قامياأالتجييزات التي و  مف خبلؿ اليياكؿ القاعدية رؾ أثارهتىذه الفترة 
 . لنفسوالعيش  فاضملفاليدؼ كاف سعي اإلنساف أو مشاريع، مخططات 

تعود ىذه الفترة و  :"L`age historique ou classique" العصر التاريخي أو الكالسيكي -0
اإلنسانية شجع الميارات و  أدرؾ أىمية التييئة. فالتقدـ في الكفاءاتو  لي القرف العشريف أيف تفطف اإلنسافإ

ما ميز ىذه الفترة ىو كوف  ا.أىدافي ستغبلؿ اإلمكانيات المتوفرة لتحقيؽا  و  التييئةعمى إقرار سياسات 
 الفاعؿ الوحيد في عممية التييئة. ىيالدولة 

                                                           
1- Mohamed DAHMANI, Planification et Aménagement du territoire, op-cit,  p 16. 
2- Jean GERARDON, Politiques d`aménagement du territoire,op-cit, pp 4- 5. 
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لمنظاـ و  تبني معظـ الدوؿ اإلشتراكية  سابقا القتصاد السوؽو  : بانتشار العولمةالعصر الحالي -2
دخاؿ فواعؿ أخرى في تنفيذ سياساتيا كالجماعات و  زيادة اإلىتماـ بالتييئة اإلقميمية ساىـ في البلمركزي، ا 

 .القطاع الخاصو  المحمية

كؿ و  المشاريعو  تعدد األقاليـو  تعدد الفواعؿ سواء عامة أو خاصة اإلقميمية حاليا التييئةتشترط  
 .1ؼ األلفيةىدؼ مف أىدامية المستدامة التي تعتبر  أىـ  يدؼ تحقيؽ التنبذلؾ 

إف التييئة اإلقميمية عبارة عف سياسة جديدة  ظيرت ألوؿ مرة مع بداية الثبلثينات في اإلتحاد 
توسع و  نتشارفا. 2دوؿ العالـ الثالث باقيلي إثـ تطورت في الدوؿ الرأسمالية لتصؿ بعدىا   ،السوفياتي

 Jean Francois "كتاب  رت ىذه الفكرة بعد صدورظيقد ف خاصة في أوروبا،كانت ىذه العممية 

GRAVIER"  الصحراء الفرنسيةو  باريس: ػالمسمي ب " Paris et le desert français"  الصادر سنة
بسبب البلتوازف اإلقميمي الذي عرفتو فرنسا خبلؿ تمؾ الفترة،  بيجر  الخطر  الذي دؽ ناقوس 1912
فتركيز كؿ النشاطات  .3قطب اليد العاممة التي تستو  اإلستقرار في المدف  لكثرة المصانع فيياو  األرياؼ
 الجامعاتو  المدارسو  تركيز مختمؼ المؤسسات المالية العاصمة باريس أدى إلى فياإلدارية و  السياسية

   . 4في المقابؿ إىماؿ بقية اإلقميـ الفرنسيو  عمى مستواىاالمؤسسات و  مراكز البحوثو 
اإللحاح عمى و  قميـ الفرنسيسمطات عبر كؿ اإلالو  النشاطاتو  إلي توزيع أفضؿ لؤلفراد ىناد لذا

بذلؾ أصبحت ىذه التوجييات تغطي و  ،عاصمة باريسالعتماد سياسة تنظيـ إقميمي تخفؼ الضغط عمى إ
 " Eugène Claudius petit "العمرافو  قدـ وزير البناء 1912في  إذ  الخطابات السياسية الرسمية.
 21/25/1912  اإلقميمية  في تـ خمؽ رأسماؿ وطني لمتييئة ابعدىو  قتصاديةالمخطط الوطني لمتييئة اإل

التي قامت بمتابعة سياسة البلمركزية  التييئة الجيويةو  وكالة التييئة اإلقميميةتـ إحداث   1952في و 
5قامت كذلؾ بإصدار المخطط التوجييي لميياكؿ الكبرىو  الصناعية

. 
 
 

                                                           

1- Jean GERARDON, Politiques d`aménagement du territoire,op-cit, p.5. 
2 - Mohamed DAHMANI, Planification et Aménagement du territoire,  op-cit,  p 12.  
3 - Alain BRUNO, Dictionnaire d`économie et de sciences sociales, Paris, éditions ellipses, 2005, 

p27. 

4 - Yves MADIOT, Aménagement du territoire,  op-cit, p. 1. 
5- Pierre MERLIN  et Françoise CHOAY, Dictionnaire de l`urbanisme et de l`aménagement,  op-

cit, PP 30-31. 



 مدخل مفاىيمي  لمتييئة اإلقميمية والتعاون الالمركزي                                    الفصل األول:
 

26 
 

 

 مستويات التييئة اإلقميميةأىم  -ثانيا

 :1منيا نذكر اإلقميمية تأخذ مستويات متعددةتييئة إف ال 

تكوف عمى المستوى اإلقميمي، و  :"Aménagement supra-national"تييئة فوق وطنية  -1
 مثبل سياسة تييئة المجاؿ لئلتحاد األوروبي كما ىي محددة في المخطط األوروبي  لتنمية المجاؿ.

يتـ عمى مستوى الدولة و  :"Aménagement National" التييئة عمى المستوى الوطني -0
 مثؿ التييئة اإلقميمية في فرنسا أو الجزائر. ، الواحدة

ىنا التييئة اإلقميمية تكوف  "Aménagement Régional"  :التييئة عمى المستوى الجيوي -2
 تشترؾ فيو مجموعة مف الجيات مف خبلؿ المخططات الخاصة أو الجيوية.  اختصاصإ

 .2تتـ عمى المستوى المحمى مثؿ تييئة الطرقات  :غر أو الجزئيالتييئة عمى المستوى األص -1

ػ
ػاضططضبػاضثاضث

ػأدواتػاضتكغئةػاإلشضغطغةػوػودائلػ

 وسائل التييئة اإلقميمية -أوال

تقرىا في تنفيذ السياسات التى  ىناؾ مجموعة مف الوسائؿ التى تعتمد عمييا مختمؼ الدوؿ ألجؿ
الدولة  نفس بؿ تختمؼ في ،توجد وسائؿ تستعمؿ في جميع الحاالتال يمكف القوؿ بأنو ىذا المجاؿ، إذ 

، إذ نجد 3جتماعي المتبعاإلو  ظاـ اإلقتصاديذلؾ حسب النو  مف دولة الى أخرىو  مف فترة ألخرىالواحدة 
 .4وسائؿ محدودةو  مكانياتإدوؿ تجسد مخططات ضخمة لمتييئة بينما نجد أخرى تقدـ 

 :ما يمي مف بيف ىذه الوسائؿ نجد

                                                           
1- Pierre MERLIN  et Françoise CHOAY, Dictionnaire de l`urbanisme et de l`aménagement,  op-

cit, p29. 

2- Laurent DAVEZIES, La république et ses territoires : la circulation invisible des richesses, op-cit, p 

120. 

3-Pierre MERLIN  et Françoise CHOAY, op-cit, P 32. 

4-Joseph LAJUGIE et autres, Espace régional et aménagement du territoire, Paris, édition dallouz, 

1979, pp 26-27.   
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التي يتعيف و  اإلستراتجيةو التوجيات العامة السياسية في التي تتمثؿو  :الوسائل السياسية -1
 اإلعتماد عمييا لتحقيؽ عممية التييئة.  

 نجد الوكالةاألجيزة المختصة فمثبل في فرنسا و  المتمثمة في الوزاراتو  :اإلدارة المركزية -0
 الدور األساسي في التنسيؽ بيف الوزارات. و الكفاءة و ةتي ليا الخبر الاإلقميمية الجيوية لمتييئة  الوطنية و

التي تفوض  يةالوالو  البمديةالمحمي كالتي تتواجد عمى المستوى الجيوي و : اإلدارة الالمركزية -2
 .لتييئةات اقرار تخاذ ا الدولة سمطة إملي

جؿ مو ألي: المتمثمة  في الغبلؼ المالي  الذي تصادؽ عميو الدولة وتقدالوسائل المالية -1
، أو "FNAAT"جاذبية اإلقميـ في الجزائرو  مسايرة مختمؼ أعماؿ التييئة مثؿ الصندوؽ الوطني لتييئة

يطوروف و  ( الموجو لممستثمريف الذيف يخمقوف، يحافظوفPADTالتطوير اإلقميمي )و  عبلوات التييئة
 .1المناطؽ المعنية بالتييئة اإلقميمية فيالنشاطات 

المؤسسات  قانونية التي تساىـ في توجيومثمة في جميع القواعد ال: والمتالوسائل القانونية -1
. فمثبل يمكف أف تكمؿ  ىذه الوسيمة  ال تعرؼ النموالتي  أو المحرومةفي المناطؽ إلي اإلستثمار 
 لمناطؽ المحرومة.متيازات مالية لممؤسسات التي تريد اإلستثمار في ابعبلوات أو ا

المتمثمة مثبل في و  ة اإلقميميةتتماشى مع أىداؼ التييئ : التي يمكف أفالوسائل الجبائية -5
 .2عتماد اإلعفاء  الضريبي المؤقت لممستثمريفحتماؿ اإ

 .3البمديةو  كالمخططات الوطنية، الوالئية  : البرامجو  المخططات -2

 قتصادييفاإلرافييف ،فرؽ جديدة في جميع التخصصات كالجغ : تجنيدالوسائل البشرية -9
 توظيؼ إطارات مؤىميف لمتييئة اإلقميمية.  و  تكويفالمخططيف، كذلؾ  و 

                                                           

، الجريدة يتضمن المصادقة عمى المخطط الوطني لتييئة اإلقميم 0212يونيو  09المؤرخ  20-12قانوف رقـ  - 1
 01/12/0212بتاريخ ، صادر 51 العدد الرسمية،

2- Pierre MERLIN  et Françoise CHOAY, Dictionnaire de l`urbanisme et de l`aménagement,  op-cit, 

P32. 

 22-10القانوف رقـ و  القانون البمديوالمتضمف  22ج.ر عدد  0212جواف  09المؤرخ في    12-11قانوف رقـ  - 3
 .القانون الوالئيالمتضمف و  0210فيفري  01، المؤرخ في 10.ج.ر رقـ 
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 أدوات التييئة اإلقميمية -ثانيا

في الجزائر عرفت ىذه األدوات و  تتطمب التييئة اإلقميمية مجموعة مف األدوات لمسايرة ىذه العممية
 يامف بين وثة عف المستعمرعتمدت السمطات عمى األدوات المور فبعد اإلستقبلؿ امرحمتيف كبيرتيف، 

 : 1نذكر

 ( PUP) المخطط العمراني المؤقتو  (PUDالمخطط العمراني الموجو ) -

 مخطط التحديث العمراني. -

 (.ZHUNالمناطؽ السكنية الحضرية الجديدة ) -

 (.ZACمناطؽ النشاطات )و  (ZIالمناطؽ الصناعية ) -

المبرالي، تـ  التوجوو  بمرحمة التحوالت الكبرى المسماة 1992ما المرحمة الثانية التي جاءت بعد أ
الذي أدرج أداتيف أساسيتيف  2التعميو  المتعمق بالتييئة 91/29قانون ر أدوات مختمفة مف خبلؿ إصدا
 (.PDAU)التعميرو  المخطط التوجييي لمتييئةو (POS) مخطط شغل األراضيىما 

 ركز عمى مجموعة مف األدوات تنميتو المستدامةو  المتعمق بتييئة اإلقميم 21-10قانون  أما
 : 3المتمثمة فيو 

 المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ  -1

 المخطط التوجييي لتييئة السواحؿ  -0

 مكافحة التصحر.و  المخطط التوجييي لحماية األراضي -2

 المخططات الجيوية لتييئة اإلقميـ. -1

 مخططات تييئة اإلقميـ الوالئي. -1
 تنظيـ الخدمات العمومية. -5

 مساحات التنمية المشتركة بيف البمديات. -2

                                                           

جتماع الحضري، ، مذكرة الماجستير في عمـ االاشكالية التنمية الحضريةو  التعميرو  التييئة أدواترياض تومي،  -1
 .12، ص 0225الديمغرافيا، و  العمـو االجتماعية، قسـ عمـ االجتماعو  جامعة منتوري قسنطينة، كمية العمـو االنسانية

 .20/10/1992في  الصادر 10،ج ر عدد التعميرو  يتعمق بالتييئة 1992ديسمبر  1المؤرخ في  09-92قانوف رقـ  -2
تنميتو و  يتعمق بتييئة اإلقميم 0221ديسمبر  10الموافؽ  1100مضاف ر  02المؤرخ في  20-21قانوف رقـ 3 - 

 11/10/0221 الصادر في 22عدد ج.ر ، المستدامة
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 .البيئة -9

 بالبيئة الحضرية. الحدودي المتعمؽو  لسمـ الترتيبيا -9

المخططات التوجييية لتييئة فضاءات الحواضر الكبرى التي تحؿ محؿ مخططات تييئة  -12
 المحددة في المخطط الوطني لتييئة اإلقميـ.و  األقاليـ الوالئية

 .1اإلقميميةالمخطط الوطني لتييئة اإلقميـ كأىـ أداة لمتييئة  01/12 قانونأدرج تـ كما 
المعمومات و التقنيات الكميةإدراج كذلؾ يمكف  ،إضافة إلى األدوات التي تضمنتيا القوانيف

ذلؾ لكونيا تساعد و  أساسية لكؿ المؤسسات المعنية بالتييئة محمد دحمانيحسب التي تعتبر و  اإلحصائية
 ياسات الوطنية اإلقتصاديةو عمى مختمؼ السأ ،في التحميؿ العممي أثناء إعداد دراسات عمى األقاليـ

 .2جتماعيةاإلو 

 : فيي تسمح بالتعرؼ عمى نسبة توزيع السكاف عمى المستوى اإلقميمي، تطورهالتقنيات الكمية -1
تطور  إضافة إلى، كؿ منطقةل التقنيةو  خصوصيات البشريةالمناطؽ تركيزه، كما تساعد في التعرؼ عمى و 

 عمى المستوى القطاعي أو الجيوي. توزيع النشاطات سواءو  اليد العاممة النشيطة

مختمؼ و  التي يتـ الحصوؿ عمييا عف طريؽ اإلحصائيات الوطنية : المعمومات اإلحصائية -0
 في ىذا المجاؿ أثناء إعداد المخططات المييؤوف و  . يعتمد عمييا المخططوف التحقيقات أو البيانات

 السياسات الوطنية. و  البرامجو 

مختمؼ تعمؽ األمر بعدد السكاف أو بسواء  ،يئة دوف اإلعتماد عمييافبل يمكف أف تتـ عممية التي
 غيرىا مف المعمومات األخرى. و  النشاطات
 
 
 
 
 

                                                           

 .مرجع سبؽ ذكره، يتضمن المصادقة عمى المخطط الوطني لتييئة اإلقميم 0212يونيو  09المؤرخ في  20-12قانوف رقـ  -1
2- Mohamed DAHMANI, Planification et Aménagement du territoire, op-cit, pp.17-18. 
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ػاضطبحثػاضثاظيػػػػ
  طاعغةػاضتعاونػاضالطرصزي

اإلدارات و  ؼ الوزاراتالمتمثمة في مختم ،قتصرت العبلقات الدولية منذ القديـ عمى األجيزة المركزيةا
 ثنائية أو متعددة األطراؼ. لكف في السنوات األخيرةإما أنواعا مختمفة و  ي أخذت أشكاالالتو  ،الحكومية

تمحور حوؿ إشراؾ األجيزة يالذي  ،متعاوف الدولينظرا لتصاعد عوامؿ متعددة ظير ىناؾ نوع جديد لو 
تحدث في التي لتغيرات مجمؿ ا، ذلؾ استجابة لالمحمية أو المواطف المحمي في ىذه العبلقات الخارجية

 .التي تتطمب اشراكيـ فيياو  الساحة الدولية

ػولػاضططضبػاأل
ػطختضفػسوارضهوػطفكومػاضتعاونػاضالطرصزيػ

 مفيوم التعاون الالمركزي -أوال

 تعريف التعاون الالمركزي .0

اإلشارة إلى أف ىذا المفيوـ يستمد معناه مف  تجدرقبؿ البدء في تقديـ تعريؼ لمتعاوف البلمركزي، 
إلى التمييز بيف معنييف ىذا يقود . وأف أطراؼ التعاوف ىي ذات طبيعة المركزية 1مركزية اإلداريةنظاـ البل

 المسمى بالمفيـو الموسعو أنجموساكسوني  طرحشائعيف تطورا مف خبلؿ مدرستيف أو إقترابيف. فاألوؿ 
 .2ىو ما يسمى بالمفيـو الضيؽو  باألخص فرنسيو  فرونكوفوني طرحالثاني و 

عندما يكوف أحد الطرفيف أو األطراؼ   ،نكوف أماـ تعاوف المركزي التعريؼ الموسععمى أساس ف
تحاد و المفيوـ الذي تتبناه مؤسسات اإلفي بغض النظر عف طبيعتيـ القانونية، كميـ ذو مرجعية محمية

المسماة عترؼ  بصفة أعواف التعاوف البلمركزي لكؿ الفواعؿ ت إذ. عمى رأسيا المجنة األوروبيةو  األوروبي
  يف مرتبطالغير األشخاص المعنوية  و  ، أي لكؿ المنظمات" Acteurs infra-Etatiques"بالتحت دوالتية 

                                                           

الموارد المالية لتقديـ الخدمات العامة بيف مستويات الحكـ و  المسؤوليةو  عادة توزيع السمطةاتيتـ ب الالمركزية اإلدارية -1
اتيا اإلدارة لوظائؼ عامة محددة بيف الحكومة المركزية ووحدو  التمويؿو  المختمفة، التي تضمف نقؿ مسؤولية التخطيط
 مف: البلمركزية سواء عف طريؽ التفويض أو النقؿ. 

 .  2-1، ص ص 0222، اإلمارات العربية، البمديات في الوطن العربيو  اإلدارة المحميةالمنظمة العربية لمتنمية اإلدارية، 
2 - Adda BEKOUCHE, Bertrand GALLET, La coopération décentralisée: L`émergence des 

collectivités et autorités locales sur la scène internationale. In AFRi, p 389 
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 الييئات المحمية، الجامعاتو  التى تتمثؿ في الجماعاتو  ،عامة أو خاصةكانت مباشرة بالحكومة  سواء 
 . .....حكومية الغير كز البحوث، الجمعيات، المنظمات مراو 

كل عرفو عمى أنو "  خيرفيذا األ. اإلتحاد األوروبيو  ا التعريؼ كؿ مف المؤسسات العالميةيؤيد ىذ
 من قبل الجماعات المحمية  أية دولة من دول الجنوب أو الشمال التى يتم تنفيذىا فيو  األعمال المقدمة

ىو التعريؼ و  1يرىاغو  النقاباتو  فواعل المجتمع المدني كالمنظمات غير الحكومية، التعاونيات الفالحيةو 
 ."BM" والبنك الدولي " PNUD" برنامج األمم المتحدة لمتنميةخاصة  ،األمم المتحدةكذلؾ ؤيده لذي تا

عماؿ التى تقـو بيا الفواعؿ ف التعاوف البلمركزي  يشمؿ كؿ األمف خبلؿ ىذا التعريؼ يمكف القوؿ أ
 .2الدور المركزي في عبلقات التعاوف ف الدوليمنظمات التعاو و  الذي  تمعب فيو الجمعياتو  التحت دوالتية،

فإنو  يعترؼ   ،باألخص الفرنسيو  فرونكوفونيأي التعريؼ ال ،الذي يوصؼ بالضيؽأما التعريؼ 
يخص العبلقات البلمركزية   كونو ، الجماعات المحمية فقطو  صفة أطراؼ التعاوف البلمركزي لمييئاتب

مختمؼ و  كزي  في ىذه الحالة  تتمثؿ في الجماعات البلمركزيةبالتالي فإف فواعؿ التعاوف البلمر و  فقط.
أو  امباشر  اإنتخابكاف جيزة العمومية التى تضـ جمعية منتخبة سواء األو  الييئات ضافة إلىاتنظيماتيا، 

البلمركزي. بينما المنظمات   غير مباشر، فيذا ما يعطييا اإلمكانية أو الترخيص لمقياـ بأعماؿ التعاوف
دخؿ ا تجمعيات أجنبية فإنيو  التى تبـر عبلقات مع مؤسساتو  عف ىذا النوع مف المؤسساتالخارجة 
 .Cooperation non-gouvernementale"3" التعاون غير الحكوميضمف 

الجماعات  بروز رغبة ىو أنو حسب القانوف الفرنسي - César NOISET -سيزار نوازت  عرفو
، مع لى تعاوف المركزيإالتى تبدأ مف توأمة بسيطة و  ا بينيابراـ عبلقات فيمالمحمية لدوؿ مختمفة بإ
ذلؾ لخمؽ عبلقات و  في أعماليا جتماعييفاالو  قتصادييفخيرة  بعض الشركاء االإمكانية إدماج ىذه األ

 . 4 الدولةو  فيما بينيا مقارنة  بتمؾ التى تتـ بيف الدولة اقربو  اتحادأكثر ا

                                                           
1- Lamia KRATOU, La coopération décentralisée, une nouvelle dynamique pour promouvoir le 

développement  durable dans les pays en développement, 6ème
colloque international du laboratoire 

prospectif, stratégique et durable, Université de Tunis, faculté des sciences économiques,  Hammamat, 

21-23 juin 2010. 
2- Adda BEKKOUCHE,  La coopération décentralisée euro méditerranéenne : L`apport des 

collectivités territoriales, Confluences Méditerranée – N 35 Automne 2000,  pp147-148.  

، نقبل عف الموقع:     ، التعاون الالمركزيسارة الخماؿ - 3  
http://benalisoufiane.arabblogs.com/archive/2009/4/836383.html 

4 - César NOISET, La coopération décentralisée et le développement locale, Paris,  édition 

l`harmattan, 2003, p9. 

http://benalisoufiane.arabblogs.com/archive/2009/4/836383.html
http://benalisoufiane.arabblogs.com/archive/2009/4/836383.html
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التعاوف الذي يتـ بيف الجماعات  ىوتعاوف البلمركزي الف "Hurbert PERROT" حسب تعريؼأما 
خرى مثؿ جتماعية أاو  قتصاديةاالتى يمكف ليا أف تشرؾ أعواف و  مختمفةالجنسيات ال ذات  العمومية

راكة مع جماعات محمية مكانية الجماعات المحمية في القياـ بعقود الشأو ىي إ، الجمعيات،الجامعات....الخ
 .1حتراـ العبلقات الخارجية لفرنسااو  تيا عمى تمويؿ مشاريع الشراكة ىذهامكانيا  و  ياشتراط قدرتاأجنبية مع 

ما يبلحظ ىنا أف القانوف الفرنسي ركز أكثر عمى فواعؿ التعاوف البلمركزي دوف التطرؽ إلى 
2شروط إبراـ ىذه العبلقاتو  موضوع التعاوف أو كيفية

.  
لكف و  الجماعات المحمية بمختمؼ أنواعيابيا زي يعني فإف األطراؼ البلمركزية لمتعاوف البلمرك إذف

لكف تحت مظمة  ،ختبلؼ طبيعتيـاباآلخريف مكانية مساىمة باقي الفاعميف المحمييف إىذا ال يقصي 
الجماعة المحمية التي تكوف المسؤوؿ المباشر في ىذه العبلقات. كما يستتبع تبني ىذا المفيـو ضرورة 

 ىي صفة العمومية.و  عاوف البلمركزيتوفر صفة أخرى في أطراؼ الت
 إلى توصؿ و  بدراسة حوؿ التعاوف البلمركزي 0221سنة  "PNUD"قاـ برنامج األمـ المتحدة لمتنمية 

ـز  يعتبر كميكانيالمدف المختمفة، إذ و  شراكة موسعة بيف الجماعات المحميةالتعاوف البلمركزي "يؼ مفاده أف تعر 
 نموذج معارض لمنموذج التقميدي الذي يتـ بيف الدولة وىو  ألقاليـ الجيويةلقياـ عبلقات شراكة جديدة بيف ا

قـو بيا المدف التي تشرؾ عممية ت" عرفو عمى أنو "UN-HABITAT"مـ المتحدة لمعمراف . بينما األ"الدولةو 
ما أ ."تيامكانيااو  وؿ إلى حموؿ عمى أساس خبراتياالوصو  العمؿ مجتمعة ألجؿ حؿ مشاكمياو  خرىمؤسسات أ

تنظيـ تعاوف فيما بيف الجماعات المحمية لمدوؿ المتقدمة  " فعرفتو عمى أنو "OMS"المنظمة العالمية لمصحة 
 .3"بيف الجماعات المحمية لمدوؿ التي تحتاج أو ترغب في المساعدة و  و بينياأ

 لمتعاوف البلمركزي، فإنو حسب رئيس منظمة المدفالشامؿ أما فيما يخص التعريؼ القانوني  
دولة تحاوؿ أف  ، إذ كؿال يوجد تعريؼ عالمي موحد لو "Tangue le CARPENTIER"المتحدة 

فت بيف   تقاـ. فإذا كاف مصطمح التعاوف يعود لؤلعماؿ التى 4عرفو عمى أساس زاوية أو بعد معي
 اعاتالمنظمات، فإف مصطمح البلمركزية يبيف مستوى ىذا التعاوف.  أي أنو التعاوف بيف الجمو  الجماعات

                                                           
1- Lamia KRATOU,  La coopération décentralisée, op-cit,  p 01. 

2- Alain MARIE, Les paradoxes de la coopération décentralisée, Paris, éditions khartala, 2005, p 5. 

3- Decentralized Cooperation: A new role for local governments who think globally and act 

locally. 
http://gestrisam.malaga.eu/export/sites/default/economia/gestrisam/portal/menu/seccion_0011/documentos    

4- Ibid. 

http://gestrisam.malaga.eu/export/sites/default/economia/gestrisam/portal/menu/seccion_0011/documentos
http://gestrisam.malaga.eu/export/sites/default/economia/gestrisam/portal/menu/seccion_0011/documentos
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ىذا الغموض في التعريؼ أو عدـ . 1العاـ تحقيؽ أىداؼ النفع رغبة فيالييئات اإلقميمية لدوؿ مختمفة و 
 .2تعدد أشكالوو  عمى تعريؼ موحد ىو الذي يساىـ في تشتت مفيومو تفاؽاإل

 التعاون بين المدن، "Twining" الثنائيةعرؼ ىذا المصطمح مفاىيـ أو تسميات مختمفة نجد منيا 
"City to city cooperation" ،عالقات المدن "City link"  التوأمةأو "Jumelage"   وأخيرا ظير

 .".Municipal international cooperation" التعاون المحمي الدوليىو و  مصطمح جديد
الدولة ىي الفاعؿ الوحيد في صناعة  كوف ،إف ظيور ىذا المفيـو يعكس النظر في العبلقات الدولية

ال يمكف تصور أف و  ،ميةتدخؿ في ىذه العمال ليا أف األطراؼ غير الحكومية ال يمكف و  ة العامةالسياس
ر تغير خاصة في الجماعات المحمية تقـو بسياسات عبر الحدود دوف عمـ السمطة المركزية. لكف ىذا التصو 

بؿ  ،الدولة الفاعؿ الوحيد دلـ تعلذا  . مدف عبر الحدودو  نجد تعاوف بيف جماعات محمية الدوؿ الفيدرالية أيف
العامؿ الذي يبيف أنواع  لـ يعد كما أف العامؿ الجغرافي، الجماعات المحميةو  ة الجنسياتدمتعدالشركات الىناؾ 

 (.Fin de l`Etatisme et pas fin de l`Etatليس نياية الدولة )و  فترة نياية الدوالتية تـ الخروج مفأي  الفواعؿ.

 كزيخصائص التعاون الالمر  .2

 تعدد الفعميين المحميين . أ

المستوى اإلداري العاـ ، إذ يعتبروف الييئات المحميةو  تكمف خاصية التعاوف البلمركزي في تعدد الفاعميف
في  حتياجات التنمية المحمية كوف مختمؼ نشاطاتيـ تدخؿلمواطنيف. ىذا ما يجعميـ يدركوف ااألقرب مف ا

مجموعات المواطنيف كالجمعيات، المنظمات الدولية عير مثؿ  ،خريفمعظـ األحياف فاعميف محمييف أ
مضموف التعاوف ىو يصبح  بالتالي ف، .  بما أف الفاعميف ىـ محميو 3المؤسسات......و  الحكومية، الجامعات

الكيرباء، و  ىذا ما يجعميـ يقدموف األولوية لممشاكؿ اإلقميمية مثؿ تقديـ الخدمات القاعدية كالماءو  أيضا محمي
 ختمؼي. فمضموف الفكرة  تخاذ القرار،.....الخمشاركة المواطنيف في إو  العمومي، السياسات العمرانيةالنقؿ 

                                                           

1 -Adda BEKKOUCHE, La coopération décentralisée euro méditerranéenne : L`apport des 

collectivités territoriales op-cit,  p148. 

2 -Eugene ZAPATA GARESCHE, Internationalisation des villes et coopération décentralisée 

entre l`UE  et l`Amérique latine, ministère des affaires étrangères et européenne, direction générale 

de la coopération internationale et du développement, groupe collet, manuel pratique, 2008, p 102. 

3-Naima HACHEMI, La coopération internationale entre collectivités locales : une nouvelle 

approche du développement local, op-cit, p31. 
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ختبلفات فيما يخص ثروات مختمفة،  لكف رغـ ظيور اال حتى بيف الييئات مف مستويات ذاتو  خرمف بمد آل
   .1يةمتشابعادة الحموؿ المقدمة لئلستجابة لممواطنيف  تكوف  إال أف حؿ المشاكؿ، 

 تبادل الخبراتو  تعاون  . ب

الذي يكوف و  ،براتتبادؿ الخو  في تقديـ المعرفة مف دور لتعاوف البلمركزيلعبو  ا نكار ماال يمكف إ
تبادؿ التجارب و  الحرفييف الذيف يعمموف في تناسؽو  يجند اإلطارات. فيو تفاؽ مؤسساتيعف إ ادائما ناتج

تقنيات التسيير، دوف نسياف عمميات تحويؿ التمويبلت التي و  التي تساىـ في تحويؿ المعارؼ، المعمومات
التي يقدميا تكمف في  لمتمويبلت فقط  لكف القيمة المضافة امصدر  هعتبار إذ ال يمكف ا. 2ال حدود ليا
ىـ الميزات اعميا )خاصة الجماعات المحمية(. إضافة إلى ذلؾ فإف أنتفاع األكبر مف مميزات فو إمكانية اال
في كونو المجاؿ الذي يسمح بالتبادؿ التقني الذي يكوف نتاج عممية عقد مؤسساتي   كمفي لو األساسية 

 التقنياتو  فتسيؿ تحويؿ المعارؼ ، لمتعاوف الذي يجند المحترفيف المحمييف. أما تبادالت التجارب ىذه
ىو و في المكسيؾ" AULA SAO Paulo" أوال ساو باولوأحسف مثاؿ عمى ذلؾ   لعؿ و . 3التسييرية

ـ الذي  ينظية بيف المدف في كؿ أنحاء العالـ قميملتبادؿ التجارب  فيما يخص التييئة اإل مشروع جديد
 .4ورشات عمؿ لمختمؼ المختصيف في المجاؿو  ممتقيات

 دوافع ظيورهو  تطور مفيوم التعاون الالمركزي .3

 تطور مفيوم التعاون الالمركزي . أ

يا، دولية بصفة مباشرة عمى الشكؿ الذي ىو عميو حالإف التعاوف البلمركزي لـ يظير في الساحة ال
  التى تعني عبلقات صداقة بسيطة ظيرت بيف الجماعات المحمية األوروبية بؿ ىو نتاج  لعممية التوأمة 

فالعبلقات التى تمت في فراغ قانوني. و  ،التقارب فيما بينياو  تعايش شعوب الدوؿ األعداءو  توحيد قصد
التعايش بيف شعوب و  ات محمية لدوؿ مختمفة كانت مرتبطة بموضوع السمـاألولى التي جمعت جماع

                                                           

1 - Philippe Jean QUILLIEN, Les collectivités locales en 15 leçons, Paris, édition Normandie Roto, 1996, 

p14. 

، مذكرة الماجستير في القانوف العاـ، تخصص المركزي من أجل التنمية المستدامةالتعاون الدولي النسيمة مختاري،  -2
 .19، ص 0210العمـو السياسية، و  قانوف دولي، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كمية الحقوؽ

3- Eugene ZAPATA GARESCHE, Internationalisation des villes et coopération décentralisée 

entre l`UE  et l`Amérique latine,  op cit, p 102. 
4- Plus d’informations, consultez le site: www.aulasp.prefeitura.sp.gov.fr  

http://www.aulasp.prefeitura.sp.gov.fr/
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 تركز عمى الجانب الثقافيالتي كانت و  ألمانياو  خاصة بيف فرنساالحرب العالمية الثانية  بعدالدوؿ األعداء 
ثـ بيف شعوب المعسكريف الشرقي والغربي خبلؿ الحرب الباردة. أخذت ىذه العبلقات شكؿ  الرياضي،و 
ىذا المضموف الرمزي ىو ما يميز و  شكمياتيا عف الطابع الرمزي لمعبلقةو  وأمة التي تعبر بمعناىاالت

 .1موضوعيا التوأمة عف التعاوف البلمركزي
مية لدوؿ الشماؿ التحرر عبر العالـ، فإف الجماعات المحو  ستقبلؿأما في مرحمة ما بعد حركات اال

ىذا التصور  خيري.و  لجنوب المتخمؼ مف منظور تضامنيتيا في ااتجيت نحو نظير ا  خاصة األوروبية
بحيث سيتـ توسيع إطار التوأمة "، ”Jumelage-cooperationالتعاوف -تفاقات التوأمةسيفتح الباب أماـ إ

وفؽ و  اإلعانة لمجماعات المحمية لمدوؿ المتخمفة بنفس المضموف التضامنيو  ستجابة لحاجات المساعدةلئل
 .FMVJ"2" ة مف الفدرالية الدولية لمدوؿ المتوأمةذلؾ بمساعد تـإذ  . متوأمةنفس الرؤية الرمزية ل

ستمرارا لمسياسات الدولية التي كانت موجية نحو مساعدة الدوؿ المتخمفة كانت أعماؿ التعاوف ىذه إ
عمى اإلقبلع االقتصادي.  ىذا التصور الذي يقصر عبلقات تعاوف الجماعات المحمية ىذه عمى موضوع 

الدعـ مف أجؿ التنمية في الدوؿ النامية مازالت تتبناه المؤسسات األوروبية لتصورىا لمتعاوف و  اعدةالمس
حصر كذلؾ موضوع التعاوف في المعنى و  البلمركزي. كما حصر األطراؼ المحتممة لمتعاوف البلمركزي

 . 3جنوب -عبلقات شماؿالعانة التنمية في إالمتمثؿ في و  الضيؽ
التضامنية إلي المساعدة  و  أف التعاوف البلمركزي تحوؿ مف المساعدة اإلنسانيةيمكف القوؿ آخيرا 

 La planification“في السنوات األخيرة تحوؿ الى التخطيط المشترؾو لتمويؿ البرامج التنموية 

commune”
التعايش ثـ تحولت الى توأمة ألجؿ و  يمكف القوؿ أف التوأمة بدأت ألجؿ تعزيز التسامح  .4

 . 5تحولت الى التعاوف البلمركزي لومي الرابعفي األخير بعد مؤتمر و  السمـ، ثـ توأمة لمتعاوفو  األمف
اسة التعاوف والتنمية لئلتحاد أما فيما يخص ظيور ىذا المصطمح، فقد روج ألوؿ مرة في سي

مادة الذي ظير في كؿ مف ال  lomé IV"6" لومي الرابع مؤتمرنعقاد إعند  1999/ 11/10وروبي في األ

                                                           
1- Coopération décentralisée: historique, définition et repères juridiques. Sur site: www.horizons-

solidarite.org   . 

2- Ibid 

مرجع سبؽ ذكرة. ،التعاون الالمركزي،سارة الخماؿ - 3  
4- Bertrand GALLET, «  La coopération décentralisée » L`esprit de Barcelone ?, Confluences 

Méditerranée, 2007/4 N 6, P86. 

5- Claire  PILLET, La coopération décentralisée au sein du gouvernement des territoires, Master  
professionnel  II, université Lyon II, institut des études politiques, 2008, p26. 

6- Coopération décentralisée: historique, définition et repères juridiques, op-cit. 

http://www.horizons-solidarite.org/
http://www.horizons-solidarite.org/
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ر ، ظيء مف ىذه الفترةابتدإالتي أصبحت تمثؿ أولى عبلقات المواطف دوليا.  1مف اإلتفاقية 01-00-02
 وروبيةنجد منيا المجنة األو  ىذه المعاىدةت مضالممارسة مف قبؿ الدوؿ التي أعتراؼ القانوني ليذه اال
( 59ستوف )و  تسعةالو  تمؾ الفترة( المشكمة لئلتحاد االوروبي في 10بقية الدوؿ األخرى اإلثنتي عشر )و 

 حتؿاو  شيد ىذا المفيـو تطورا سريعا  بعدىا. 2الياديو  يأي إفريقيا،الكاراييب " ACP"بدوؿ دولة  المسماة 
بيف دوؿ  "Cotonou" كوتونونعقاد بروتوكوؿ الشراكة في مؤتمر اميمة خاصة بعد و  مكانة واسعة

"ACP"  خاصة فيتوسيع مجاالت التعاوف و  ييدؼ إلى تفعيؿ كافالذي و  0222تحاد األوروبي سنة اإلو 
خاصة  بعد صدور التأطير القانوني  ،مف ىنا تـ اإلعتراؼ القانوني بأىمية ىذا التعاوف. 3المجاؿ البيئي

 .4مف قبؿ اإلتحاد األوروبي

 حوافز ظيور التعاون الالمركزيو  دوافع . ب

 ع نطاؽ الشراكة لمتعاوف بيف الشماؿالتعاوف البلمركزي عبارة عف سياسة تكميمية جديدة لتوسي
ظيرت في بداية الثمانيات تحت ضغط  (ADDA et SMART)حسب الجنوب. بحيث أف ىذه األخيرة و 

المتمثمة في تراجع الدور و  جنوب  -التعاوف شماؿعبلقات تنشيط  مجموعة مف العوامؿ التي شجعت عمى
لقوي لدور الفواعؿ التحت وطنية، لتصاعد افي نفس الوقت او  ،المييمف لمدولة في النشاطات الدولية

تصاعد السمطات و  بروزعمى ضافة إلى ظيور أزمة المركزية اإلدارية. فيذه العوامؿ مجتمعة شجعت إ
التي تحوؿ نشاطيا مف الدور المنغمؽ إلى المنفتح.  كذلؾ ظيور جماعات و  ،المحمية عمى الساحة الدولية

خبراتيا لدوؿ الجنوب خاصة المتعمقة باليندسة اإلقميمية، و  معارفياالمطالبة بتحويؿ و  في الدوؿ المتقدمة
 .5التنمية المحميةو  البلمركزية

قامت  ،عدـ كفاية المساعدات الكبلسيكية المقدمة لتنمية الدوؿ المتخمفةو  نقصنو نتيجة أكما 
نات بدؽ ناقوس الخطر المنعقد في  بداية السبعي السابعمؤتمرىا   الفدرالية الدولية  لممدف المتوأمة في

الشعوب المحمية في العمؿ و  شراؾ المباشر لمبمدياتعمى ضرورة اإل رتسالتي أو  المشكؿحوؿ ىذا 

                                                           
1- Articles 21-22-23 de la 4eme  Convention signée  entre  A.C.P et C.E.E à Lomé le 15/12/1989  

 - 2 "A" ، افريقيا :"Cي" الكاراييب" ،Pيادي": ال. 

3- Adda BEKKOUCHE, La coopération décentralisée euro méditerranéenne, op-cit, p147. 

4-Règlement (CE) n° 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998, relatif à la coopération décentralisée. 
Sur site:   www.horizons-solidarite.org    

5-Franck  PETITE-VILLE, La coopération décentralisée nord sud : Vieux vin, nouvelle bouteille ? 

Revue politique Africaine, N62, 1996, pp 136-142. 

http://www.horizons-solidarite.org/
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لمجمعية العامة لييئة األمـ  -05-العشريف و  نعقاد الدورة السادسةبعد إ 1921سنة  أما . 1الخارجي
العبلقات بيف المدف في أنحاء كؿ و  ىذه الممارسةيشجع مأسسة الطريؽ الذي إثرىا لت المتحدة ، حاو 

 .2 العالـ

 امشجععنصرا صبحت ثنيات أقمية التي تواجد إعامؿ آخر ال يقؿ أىمية،  يكمف في   إضافة إلى
نذكر العبلقة بيف  ،العبلقات التعاونية األقميات اإلثنية التي دخمت في مف بيف ىذه .ليذا النوع مف التعاوف

شراكة بيف مرسيميا في الياباف. كذلؾ ال "Naha" ناىافي برازيميا مع  "Sao Vincent" ساو فانسانتمدينة 
نحاء أالمغتربيف في كؿ و  ئة المياجريفتواجد فضافة اغاؿ. كما يمكف بالسن "Dakar"داكار في فرنسا مع 

براـ العبلقات التعاونية بيف مؤسسات او  المساعدة عمى قياـأىـ األطراؼ مف التي أصبحت و  ،العالـ
 . 3 لمساعدةالدوؿ او  ماعات المحمية لمدوؿ المستقبمةع المدني أو الجالمجتم

 التعاون الالمركزي مزايا و  أىداف .4

 لتعاون الالمركزيا أىداف . أ

طريؽ تشجيع عف  يتـ ذلؾ، األقؿ نمواالدوؿ تطوير و  تنميةفي مركزي يساىـ التعاوف  البل -
في  ةساىمالمو  األساسية الركيزةالتي تعتبر  ،القطاع الخاصو  المؤسسات العموميةالمبادرات المحمية  بيف 

 ىـالتي يستفيد منيا أكثرية السكاف. كذلؾ تقوية الرأسماؿ البشري الذي يعتبر أمة المضافة خمؽ القي
 .4ألية عممية تنموية عنصرا

بداية الثمانينات تقمص نصيب السكاف العالمي  إذ في ، ص مف البلمساواةقمالتو  لمفقرالتصدي  -
نتاج  أخذ معظـ الدوؿ ذلؾ و  ،يش تحت عتبة المردوديةالداخمي الخاـ، مما جعؿ أغمبيتيـ يع مف الناتج

" مف قبؿ ىيئة األمـ أىداف األلفية لمتنميةالنظاـ الرأسمالي. لمتصدي ضد الفقر، تـ تبني سنة ألفيف " 
 ح لمشرب، السكفالتي تدعو إلى ضماف الخدمات األساسية ألكثرية السكاف مثؿ الماء الصالو  المتحدة 

 . التي يمكف أف تتـ عف طريؽ التعاوف البلمركزيو 

المقدمة التقنية و  يساىـ  كذلؾ فى تحقيؽ التنمية في الجنوب مف خبلؿ المساعدات المالية  -
تحسيف طرؽ و  تكويف اإلطارات المحميةو  الخبراتو  تبادؿ المعارؼو  ،تنفيذ مختمؼ المشاريع التنمويةل

                                                           
1- Adda BEKOUCHE, Bertrand GALLET, La coopération décentralisée, op-cit, p376.  

2- Ibid, p336. 

3- Decentralized Cooperation :  A new role for local governments who think globally and act 

locally. Op-cit. 
4- Ibid. 
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 ،2الطرقاتو  تجسيد الخدمات كشبكات المياهو  تمويبلت إلنجاز اليياكؿ القاعدية الحصوؿ عمىو  ،1التسيير
 ذلؾ مف خبلؿ تقربو مف المواطنيف المحمييفو  الفواعؿ المحترفةو  نيد الجمعياتيساعد عمى تج وكما أن

 جعؿ التعاوف ال تستحوذ عميو فقط المنظمات الوطنية.و 

 فعالةالخبرات مما يجعميا و  ؽ تحويؿ المعارؼيساىـ في دمقرطة  الحكومات المحمية عف طري  -
  قوية. و 

 شركاء حقيقييف  أوإلى فواعؿ   في تحويؿ المستفديف منوأما بالنسبة لئلتحاد األوروبي فتتمثؿ   -
 .قادريف عمى تحمؿ مسؤولية تنمية أقاليميـ 

عمى  الخمؽ و  ي الحفاظيكمف ف لوفأكد أف أىـ ىدؼ  "Ambragio MANENTI" أما حسب -
 قتصادية بيف الفواعؿ المحمية ألجؿ ترقية التنمية البشريةاالو  الشراكة الثقافية، التقنية مدى البعيد عمىال
ىذا ما يظير قميـ. ئللافية، التاريخية مكانيات المحمية الثقاالذلؾ مف خبلؿ تعبئة مختمؼ  يتـ . األمفو 

كونو عبلقات بيف المؤسسات،  ،ف الدوؿأي أنو ىناؾ تأثير فيما بي، لمتعاوف "Bottom-up"فقي األثر األ
تساىـ التي  األطراؼ ف ألجؿ تحقيؽ المنافع العامة لكؿالذيف يعممو و  المجتمع المدني، بيف دولتيف أو أكثر

المعرفة و  محصوؿ عمى العمـلمنح فرص لمشعوب و   *Culture of exchange*ثقافة التبادؿ  خمؽ في 
 "BERTUCCI .  بينما3ضاء عمى كؿ ما يعرقؿ عممية التنميةالقو  جعميا تراقب مشاكميا بنفسيامما ي

"Guido الفقر حدة تقميص و  داشالوصوؿ إلى الحكـ الر و  كألية لتحقيؽ أىداؼ األلفية لمتنمية هعتبر فيو ي
 .4 عف طريؽ الشراكة

 مزايا التعاون الالمركزي . ب

  : يكمف أىميا فيما يميو  متنوعة،و  لمتعاوف البلمركزي مزايا متعددة   

  التغمغؿ في أماكف جغرافية عمى  سيؿفي كونو يالميزة األساسية لمتعاوف البلمركزي تكمف
جتماعية ميمة، عمى عكس العبلقات او  قتصاديةاالتي تتميز بخصوصيات طبيعية، و  المستوى المحمى

                                                           
1- Colloque international sur la citoyenneté et gouvernance locale en Afrique du nord, intervention 

du Pr Aomar BAGHZOUZ sur: La Coopération décentralisée, pratique citoyenne et gouvernance 

dans les pays du Maghreb, Tizi ouzou, avril 2012. 
2- Serge ALLOU, Philippe DI LORETO, La Coopération décentralisée au développement local 

urbaine en Afrique, vol 1, France,  éditions du Gret, 2000, p22. 

3- What role for local authorities in decentralized cooperation under the convention of Lomé? 

http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Navigation.nsf/index2?readform  
4- Guido BERTUCCI, Contribution of decentralized cooperation to decentralization in Africa, 

United Nations administration and development programs, July 2008.  

http://www.ecdpm.org/Web_ECDPM/Web/Content/Navigation.nsf/index2?readform
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ىتماـ اقميـ أو إالدبموماسية التى تتـ بيف الدوؿ المختمفة التى يصعب فييا التغمغؿ عمى مستوى  كؿ 
 خرى.ية بمقاطعات أو جيات عمى حساب اآلعممية التعاوف بيف الحكومات المركز 

 إف التعاوف البلمركزي يتـ عمى المستوى المحمى  ما يجعمو يعطي أىمية لمسكاف المحمييف 
 ع مف خبلؿ مشاركتيـالتعامؿ مع ىذه المشاريو  فع ىذه الشعوب الى التضامفدالتي ت وسيمةف بذلؾ الكو يو 

 .1فييا

 يساىـ في تقديـ مكانياتيا في المفاوضات : أي  اتقوية و  بروز الجماعة المحمية عمى الساحة الدولية
مفاوضتيا مع الحكومة  أثناءخاصة ىو ما يجعميا قوية و  ،بروزىا خارج إقميمياو  مجماعة المحميةلمكانة 
 .2المركزية

 يما يخص سياسات التنميةف إلقميـ المحمي يمعب الدور األساسىجعؿ التعاوف البلمركزي ا، 
نما فواعؿو  د مسيريف محمييف لئلقميـذلؾ بعد أف أصبح رؤساء الجماعات المحمية ليس فقط مجر و   ىقو و  ا 
تكوف قريبة مف مكاف  ،السياسات العامة التي تقدـو  معظـ القرارات بمعنى أفجتماعية في المنطقة. ا

ف التعاوف البلمركزي جعؿ الجماعات المحمية مف يمكف القوؿ أ ،قرب المواطف المحمي. مف ىناو  تجسيدىا
 . 3مجرد عضو مشاىد أو مبلحظ إلى فاعؿ حقيقي

 الفاعمين  المشاركين في التعاون الالمركزي -ثانيا 

في مختمؼ الدوؿ إلى  والجمعيات   نتج عف التعاوف البلمركزي الذي يشرؾ الجماعات المحمية
. عند دراسة ىذه األخيرة 4مف خبلؿ صعود فواعؿ محمية مختمفةذلؾ و  ،حداث تغيير في العبلقات الدوليةا

 فواعؿ المجتمع المدني.و  يمكف التمييز بيف الفواعؿ المؤسساتية

 الفواعل المؤسساتية   .0

 تتمثؿ الفواعؿ المؤسساتية فيما يمي: 
                                                           

1- Abdelghani ABOUHANI, La coopération décentralisée: Un espoir pour les villes du sud ?, sur: 
http://www.gemdev.org/publications/etatdessavoirs/pdf/abouhani.pdf  
2- Eugene ZAPATA GARESCHE, Internationalisation des villes et coopération décentralisée 

entre l`UE  et l`Amérique latine,  op-cit, p 102. 
3 - Ibid, p .22  

4 - Arezki AKERKAR, La coopération décentralisée Algero-Française : Un levier pour le 

développement durable ? L`expérience entre Mulhouse et El Khroub sur : 

 http://www.erudite.univ-paris-est.fr/evenements/colloques-et-conferences/atm-2013-communications-

full-papers/?eID=dam_frontend_push&docID=25179 

http://www.gemdev.org/publications/etatdessavoirs/pdf/abouhani.pdf
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/evenements/colloques-et-conferences/atm-2013-communications-full-papers/?eID=dam_frontend_push&docID=25179
http://www.erudite.univ-paris-est.fr/evenements/colloques-et-conferences/atm-2013-communications-full-papers/?eID=dam_frontend_push&docID=25179
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 الجماعات المحمية  . أ

سؤولة في تنفيذ ىذه المشاريع لمتعاوف البلمركزي، رغـ أنيا ال تكوف دائما الم ساسىتعتبر الفاعؿ األ
ة يعترؼ بصفة الفاعؿ  التشريع الفرنسي مثبلف .دوؿالتشريعات مختمؼ . يظير ذلؾ في 1التعاوني

ىذا و  ،تعاونيةالعبلقات اللمجماعات المحمية فقط والذي يستوجب قياـ العقد بيف ىذه الجماعات التي تبـر 
... ʺنص عمى: الذى يو  25/20/1990ي فالصادر  101-90ما يظير في القانوف التوجييي رقـ 

مجمعاتيا في حدود و  برام عقود مع جماعات محمية أجنبيةمجمعاتيا او  ن الجماعات المحميةبإمكا
 .2ʺ.إمكانياتيا  مع األخذ بعين اإلعتبار اإللتزامات  الخارجية لفرنسا

وف البلمركزي لوزارة فإف العقد الوطني حوؿ التعا ،نفس الشيء بالنسبة لمتشريع اإليطاليو       
ذلؾ في قانوف و  3 الخارجية اإليطالية يعترؼ كذلؾ لمجماعات المحمية صفة الفاعؿ الرسمي ليذه الممارسة

(Loggia الصادر في )20-1التي تسمح فيو المادة و  ،. نفس الشيء بالنسبة أللمانيا0222جواف  21 
 . 4ات الخارجيةالعبلق لمحمية كفاعؿ رسمي بمباشرةمف القانوف األساسي السمطات ا

مختمؼ محاضرات ىيئة األمـ  إدراجيا في ىوىمية دور الجماعات المحمية أما يظير كذلؾ ك
التي دعا فييا و  ،عترؼ بأىمية دور السمطات المحميةاالذي  1995سنة  مبولسطإمؤتمر مثؿ  ،المتحدة
عبلف إحكومات الوطنية. كذلؾ في مختمؼ العمميات التنموية  إلى جانب ال اميم عتبارىا شريكااإلى  

نفس الشيء بالنسبة  اشراؾ السمطات المحمية.ىمية أالذي بيف  0221سنة  مم المتحدة لأللفيةىيئة األ
دور الذاف أيدا   0221مـ المتحدة سنة المؤتمر العالمي لييئة األو  0220سنة  لمؤتمر جوىانزبرغ

الممارسة عمى  ا النوع مف التعاوف أوىذ فحصر .5 السمطات المحمية في تحقيؽ األىداؼ العالمية لمتنمية
 .التعريؼ الضيؽ لمتعاوف البلمركزيالمسمى باألعماؿ التي تقـو بيا الجماعات المحمية فقط ىو 

                                                           

1- César NOISET, La coopération décentralisée et le développement local,  op-cit, p .9  
2- Ibid,  p 19. 
3- Cherif DRIS, La coopération décentralisée euro-méditerranéenne : Le cas de la région PACA 

avec Alger, op-cit,  p8. 

 .11ص مرجع سبؽ ذكره، ،التعاون الدولي الالمركزي من أجل التنمية المستدامةنسيمة مختاري،  -4
5 - Decentralized Cooperation: A new role for local governments who think globally and act 

locally. op-cit. 
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 المؤسساتو  القطاع الخاص . ب

شركاء لمييئات المحمية. مف ىنا أصبحت الشراكة بيف مف أىـ الالمؤسسات و  يعد القطاع الخاص
 .1تنفيذ سياساتيـ التنموية و  جسيدجؿ تأل ،السمطات المحمية مف أولويات العديد مفخاص الو  القطاع العاـ

 ياتجاه مساىمييا، لكف ىذا الوضع تغير شيئا فسيئا كوف قرارات  في السابؽ توجيت المؤسسة فقط
:  لتزاـ بشروط مثؿإلا مما شجعيا عمىاليوـ أصبح ليا تأثير كبير عمى حياة العديد مف المواطنيف. 

الثقافة.....الخ.  أحدثت ىذه و  الحفاظ عمى البيئة، تحسيف المستوى المعيشي، مكافحة الفقر، الرياضة
في الدور الذي يمعبو القطاع الخاص في بناء األمف و  الصورة العامة ا عمىطفيف االتوجيات الجديدة تغيير 

تجسيد سياسات و  ومات المحميةعمى بناء شبكات لمتعاوف المشترؾ مع الحك يا.  ىذا ما شجع2االجتماعي
 .3تعاونية لمتنمية في الدوؿ النامية

 فواعل المجتمع المدني .2

ىذا و  تعتبر مؤسسات المجتمع المدني مف بيف الفواعؿ المتدخمة في عبلقات التعاوف البلمركزي
اإلتحاد األوروبي بو كفاعؿ و  مـ المتحدةعتراؼ ىيئة األاؼ تشريعات الدوؿ، كذلؾ حسب حسب مختم

 Convention" وتفاقية كوتونإصا في يظير ذلؾ  خصيو  ،نب الجماعات المحميةأساسي إلى جاو  سمير 

de cotonou" التفتح عمى المجتمع  ي أتت بو ىذه اإلتفاقية ىو. فالجديد الذ0222 في جواف ةالمنعقد
أف يمعبو يمكف  ذيالدور ال، التكاممي لعممية التنمية أىميتو. بحيث بيف العقدو  عتراؼ بدورهاالو  لمدنيا

شاريع التعاونية التي المو  شراكيـ في تنفيذ البرامجاو  دخاليـاالذي ألح عمى و  الفواعؿ غير الحكومية
ىذا ما و  نيا تخصص ليـ مساعدات مالية مباشرة ألجؿ تفعيؿ المشاريع التنموية المحميةكما أ ،تخصيـ

 .  4مف االتفاقية 21-22-1نصت عمية المادة 

                                                           

.21ص ، مرجع سبؽ ذكره، التعاون الدولي الالمركزي من أجل التنمية المستدامةنسيمة مختاري،  - 1  
2 - Eugene ZAPATA GARESCHE , op-cit, p29. 

3 - Par exemple, le géant français de la gestion de l’eau VEOLIA Environnement a mis en place avec le 

Grand-Lyon (France) le Fonds de Solidarité et de Développement Durable pour l’Eau. Créé en 2003, ce 

fonds est un exemple de la collaboration entre secteurs public et privé pour financer l’accès à l’eau potable 

dans les villes qui en sont dépourvues. Le fonds a soutenu des projets de collectivités au Maroc, à 

Madagascar, au Burkina Faso et en Moldavie. Plus d’informations:  www.veoliaenvironnement.com   
4- Amadou DIALOU, La  dimension politique du partenariat U.E- A.C.P depuis l`accord de 

COTONOU : défits, enjeux et perspectives, Thèse de Doctorat de droit publique, Paris,  Université 

de Reims, 2008, p31.  

http://www.veoliaenvironnement.com/
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المنظمات غير و مراكز البحوث،  النقابات، مختمؼ الجمعيات  تمع المدني نجدمف فواعؿ المج
 . رتيفيسنختص بدراسة ىاتيف األخو  الحكومية الدولية

 الجمعيات  - أ

جتماع، نظرا لما أصبحت تمعبو مف دور ات مف المواضيع اليامة في عمـ االيعتبر موضوع الجمعي
وسيمة ىامة عتبرىا ىتماـ الحكومات التي تحت تحظى باأصب ياسية. إذالسو  مؤثر في الحياة اإلجتماعية

اء تشتغؿ في مجاالت عدة، سو و  . ىذه الجمعيات مختمفة1السياسي لؤلفرادو  جتماعيفي تحقيؽ التطور اال
تدخؿ تأنيا تعتبر مف أىـ الفواعؿ التحت قومية التي ىو  ىا. ما يميز العمميةو  الثقافية، البيئية، الرياضية

 ىتماماتيـاو  رغباتيـ دريالمحمييف. ىذا ما جعميا تية نظرا لكونيا قريبة مف المواطنيف في عبلقات تعاون
 كانت جمعيات ثقافية مشاكميـ، ما يدفعيا إلى طمب مشاريع التعاوف ألجؿ الترويج لثقافتيا) خاصة إذاو 

 كز التكوينية(.اطاراتيا )كالمر قصد الحصوؿ عمى التأييد لتكويف اأو  أو رياضية(

 دوليةالمات غير الحكومية المنظ - ب

التي و  ،الشريؾ األىـ لئلستراتجية الدولية لمجماعات المحميةالدولي يعتبر القطاع غير الحكومي  
 التعاوف عمى التنمية. مشاريع  متعددة قصدو  في مجاالتو  تشتغؿ عمى الصعيد الدولي

مع ميزانية  مةفيذه المنظمات تستطيع أف تكوف مجموعات صغيرة لؤلشخاص أو جماعات ضخ
يستفيد منيا و  يد العالميمكاتبيا متواجدة عمى الصعالدوالرات. سنوية قد تصؿ إلى حد معيف مف مبلييف 

أطباء بال ، Medecins Du Monde أطباء العالممف الشعوب. مف بيف ىذه المنظمات نجد مثبل األالؼ 
....الخ.  فيذه Amnesty International  الدولية الرابطةو ، Medecins Sans Frantieresحدود

ىذه المعمومات تساىـ في فتح و  معارفيا في الميداف الدوليو  األخيرة تقدـ لمييئات المحمية تجاربيا، خبراتيا
الدوؿ المختمفة.  المعارؼ عفو  متبلكيا المعموماتا كذلؾ ،مكتب تقني مف أجؿ تنفيذ المشاريع التعاونية

 . 2ستراتجياتيا الدوليةامف قبؿ الجماعات المحمية في  شراؾ ىذه المنظماتاىذا ما يظير أىمية 

 

 

                                                           

 .01، ص 1999الجامعية، ، الجزائر، ديواف المطبوعات الجماعات الضاغطةفاروؽ حميدشي،  - 1
2- Eugene ZAPATA GARESCHE, Internationalisation des villes et coopération décentralisée 

entre l`UE  et l`Amérique latine,  op-cit, p91. 



 مدخل مفاىيمي  لمتييئة اإلقميمية والتعاون الالمركزي                                    الفصل األول:
 

43 
 

ػاضططضبػاضثاظي
ػأعمػطدتوغاته.وػأظواعػاضتعاونػاضالطرصزي،ػطجاالتهػ

 أشكال التعاون الالمركزيو  أنواع -أوال

عمى أشكاؿ جديدة و  كما أنيا تظير  نماذج،  متعددةو  مختمفة يتضمف التعاوف البلمركزي أشكاال
 ص بذكر ما يمي:مف بينيا نخو  ترة ألخرىف فمالساحة الدولية 

 المعايير المعتمدة لتصنيف مختمف أشكال التعاون الالمركزي .0

ىناؾ مجموعة مف المعايير التي يعتمد عمييا في تصنيؼ التعاوف البلمركزي، سواء تعمؽ األمر 
 .  1 بالفواعؿ، األىداؼ أو المناطؽ الجغرافية

برامج و  يمكف الحديث عف مشاريعشاطات المقدمة، حسب الن : التصنيف حسب نوع النشاط - أ
 . ”Coopération formelle et informelle“غير شكمي و  آنية كما يمكف الفصؿ بيف تعاوف شكمي

مثؿ التعاوف   المرتبطة بمجاؿ التدخؿ أو ميداف العمؿو   :التصنيف حسب موضوع التعاون - ب
 .المؤسساتي، الجامعي.....

عمى طبيعة المؤسسات سواء جماعات محمية،  ذلؾ بالتركيز :  حسب نوع الفواعلالتصنيف  - ت
 جمعيات، منظمات غير حكومية، جمعيات عالمية.....الخ.

 لمسمى بالتعاوف الثنائي أو متعددىو او  : فاعميف مثؿ التوأمةالتصنيف حسب عدد الفواعل - ث
 ......الفواعؿ مثؿ شبكة، جماعة 

 ثؿ التبادؿ التقني، التنسيؽ، .....: حسب العمؿ المبرمج مالتصنيف حسب األىداف - ج

 : محمي، جيوي، بيف الحدود، إقميمي، دولي..... التصنيف حسب المجال الجغرافي - ح

مف طرؼ الجماعات المحمية أو غير  اأي مقدم ،ا: قد يكوف مباشر حسب نوعية التسيير - خ
 تـ عف طريؽ مساعدات المنظمات غير الحكومية أو التنظيمات الخارجية.يو  مباشر

 

 

 

                                                           
1- César NOISETTE, La coopération décentralisée et le développement local, op cit, p14. 
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 كيفية تمويموو  نماذج عن التعاون الالمركزي .2
 التعاون الالمركزي نمادج عن - أ

 التعاون الالمركزي المباشر (0

األعماؿ و  تخطيط المشاريعو  تسييرو  قراراىنا تكوف الجماعة المحمية الفاعؿ المباشر في  
 ى.أطراؼ محمية أخر رة عممية التنفيذ وحدىا أو تفوض  التعاونية، إذ يمكنيا أف تسير مباش

 التعاون الالمركزي غير المباشر (2

ليست و  المشاريع و تخطيطأعداد افي   تشارؾ ع التعاوف، فإف الييئة المحمية الفيما يخص مشاري
تقدـ إلييا مف التي تتـ عادة عف طريؽ طمبات و  فقط ياالمسؤوؿ المباشر عنيا،  بؿ تتحدد ميمتيا في تمويم

 .1برامجىذه المنظمات ىي المسؤوؿ المباشر عف ىذه الو  ،...الخالمنظمات غير الحكومية، الجامعات ... قبؿ
مسؤولية أكثر مف قبؿ و  التعاوف السالفي الذكر، لكف التعاوف المباشر يتطمب تدخؿ يتشابو  نموذجا

ي التمويؿ فقط. وىذا باشر أيف تكوف خاصيتيا األساسية ىالجماعات المحمية عمى عكس التعاوف غير الم
قرار األعماؿ التعاونية، ية نظر أف امف وج عمييا بالتعاوف البلمركزي الخاطئؽ ما جعؿ البعض يطم

ليس مف و  المنظمات غير الحكومية المحميةو  تنفيذىا يتـ مف طرؼ منظمات التضامفو  تقديـ المشاريع
 ضعؼ رقابة السمطات المحمية عمييا.  و  قبؿ الجماعة المحمية مما يؤدي إلى تشتت ىذه النشاطات

دي كذلؾ إلى ترقية ىذه المنظمات عمى حساب التقوية المؤسساتية لمحكومات المحمية لمدوؿ كما يؤ 
مف جية أخرى و  السائرة في طريؽ النمو. حقيقة أف ىذا الميكانيـز  قدـ المناسبة لتدخؿ المنظمات مف جية

 المنتخبيفو  المحميةعداد مشاريع قيمة، لكف المشكؿ أف ىذه المشاريع ال تكوف دائما منسقة مع الجماعات ا
نشاطاتيا و  دوف التخمي عف مساعدة المنظمات غير الحكومية في أعماليا -ذلؾ مف المستحسفل. المحمييف
أف تكوف الجماعة المحمية ىي األولى في التسيير المباشر لبعض المشاريع خاصة إذا كاف  -التضامنية

 .2التنمية المؤسساتيةو  مكانية التعاوفاو  الخبراتو  الشريؾ جماعة محمية، ذلؾ خدمة لتبادؿ التجارب
 تمويل التعاون الالمركزي - ب

 ىذه األخيرة تبيف طريقتيف ختبلؼ أطراؼ التعاوف،تمويؿ التعاوف البلمركزي يختمؼ باإف 
 ىما:مختمفيف 

                                                           

1 - Eugene ZAPATA GARESCHE, Internationalisation des villes et coopération décentralisée 

entre l`UE  et l`Amérique latine, op- cit, p102. 
2Ibid, p102. 
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مف قبؿ ىذه يتـ بيف الجماعات المحمية، فإف التمويؿ في ىذه الحالة يقدـ  إذا كاف التعاوف -1
 أنو في حاؿالمقدـ مف طرؼ الدولة. كما أسماؿ الذي تخصصو لمعمؿ الخارجي ؽ الر عف طريو  ،األخيرة

ىو و  رغـ أنيا ال تكوف المنفذة ،قامت بتفويض عممية التنفيذ، فإنيا ىي التي تتولى كذلؾ عممية التمويؿ
عؼ المحمية عمى تحمؿ عممية التمويؿ نظرا لض مى بالمباشر. أما في حالة عجز الجماعةالتعاوف المس

خيرة تقوـ إما ة األعماؿ الخارجية، فإف ىذه األميزانيتيا أو لنقص المساعدات التي تقدميا الدولة لمباشر 
بالمجوء إلى الدولة ألجؿ تعويض محدودية الموارد، أو تقوـ بالجري بحثا عف التمويبلت خاصة لدى 

 المنظمات الدولية أو اإلتحاد األوروبي.  

يتعمؽ بالعبلقات التعاونية التي تقدميا المنظمات غير الحكومية نا ىأما في الثاني، فإف األمر  -0
"ONG"  ف تتحمؿ ىذه المنظمات عممية التمويؿ لوحدىا خاصة إذا كانت أالمختمفة. في ىذه الحالة يمكف

ي وراء تمويبلت منظمة عالمية كبيرة. أما في حالة عدـ تمكنيا عف تحمؿ عممية التمويؿ، فإنيا تقـو بالجر 
  " "Eugene ZAPATA GARESCHEفي ىذه الحالة تصبح ىذه األخيرة كما سماىا  اعات المحمية.الجم

أيف تقـو المنظمات غير  ،يتواجد ىذا النوع بكثرة في أوروبا خاصة في إسبانيا كشباؾ لتقديـ التمويبلت فقط. 
براـ تقـو جمعية باو  دولتيفبيف  في حالة وجود عبلقات سيئة أمابالجري وراء التمويبلت المحمية. الحكومية 
، فإنو عادة ما ال تحصؿ عمى التمويؿ، ىنا تمجأ ىذه الجمعية إلى يذه الدولةجمعية تابعة لف مع عبلقة تعاو 

  1الدولة أو تجاوز اؼ فلتباىو ما يسمى و  المنظمات الدولية بحثا عف التمويؿ
"Contourner l`Etat" . 

 مجاالت التعاون الالمركزي  -ثانيا 

مختمفة فيما  فواعؿمجموعة مف العبلقات التعاونية التي تربط  ع ظيور التعاوف البلمركزي بروزتتب
التي  تكوف  و  ،ختبلؼ األىداؼ التي تصبوا إلييابيف دوؿ الجنوب. فرغـ و  و بينيابيف دوؿ الشماؿ أ
  ،ياديف متعددةمو  تمس مجاالتا إال أني  .قتصاديقبلع االفي أخرى مساعدة عمى االو  تضامنية في فترة

 : ما يميالمتمثمة فيو  ألىميا نتعرضنظرا لكونيا واسعة سو 

 التييئة اإلقميمية .0

تمتع ي ،جغرافية اأرض أو مجاؿ معيف يتضمف حدود حديث عف إقميـ معيف يعود إلى رقعةإف ال
الذي يسير مف قبؿ و  ،سياسية تميزه عف غيرهو  جتماعيةاقتصادية، ابخصوصيات تاريخية، تقافية، 

                                                           
1- Cherif DRIS, La coopération décentralisée euro-méditerranéenne : Le cas de la région PACA 

avec Alger,  op- cit, p .19  
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. إذف التييئة في ىذه الحالة 1ستجابتو لمتطمباتيـ األساسيةاو  نتاجيتومف السكاف ألجؿ ضماف اجموعة م
 لفوارؽيتـ ذلؾ مف خبلؿ القضاء عمى او  جذاباو  ىي تنظيـ ىذا المجاؿ بالشكؿ الذي يجعمو تنافسيا

يتـ ذلؾ بالتركيز عمى كؿ و  و البشريةأستغبلؿ األمثؿ لمموارد المتاحة الطبيعية ختبلالت الجيوية واالاالو 
كثرة و  المجاالت كالعمراف، إدارة المياه، إدارة النفايات، النقؿ......الخ. نظرا إلتساع ىذه المجاالت

الخبرات المبنية و  التقنيةو  في توسيع رقعة مشاريع المبادالت المؤسساتيةالتعاوف الخدمات المقترحة، ساىـ 
ىتماـ مف خبلؿ اال وية القدرات الداخمية لمجماعات المحميةذلؾ لتقو  ،نجازات رياديةاو  عمى دراسات

الطرقات، شبكات صرؼ المياه القذرة، توزيع و  اليياكؿ القاعدية مثؿ شبكات النقؿو  بصيانة المؤسسات
تحويؿ و  المؤسساتيةو  كذلؾ تقديـ المساعدة المنيجية .2السياحةو  ىتماـ بالسكفاالو  لمشرب ةالمياه الصالح
 .3ىا الجماعات المحمية في الدوؿ السائرة في طريؽ النموة التي تقر مشاريع التييئ

الذي تـ تجسيده لتسييؿ لئلتحاد األوروبي  "MED-urbs"في ىذا المجاؿ يمكف إدراج برنامج  
. يكمف  "PTM"تيا النامية في المتوسط االتعاوف بيف الجماعات المحمية األوروبية  مع نظير و  الشراكة

عمميا و   ،ة التي تحولياتقنيات الدوؿ األوروبيو  االستفادة مف تجارب ا البرنامج فياليدؼ األساسي ليذ

                                                           

1- Ahmed TISSA, Algérie: histoire d`une construction spatiale 1960-2004, op-cit, p1. 
مدينة مموز الفرنسية و  بيف مدينة الخروب  بقسنطينةالذي تـ  التطييرو  مجال المياهالتعاوف في يمكف إدراج  -2
"Mulouse ذلؾ لتحسيف و  0221تدخؿ تقني جديد سنة  تـ خبللو تبادؿ الخبرات في ىذا المجاؿ، كما  تـ. 1999"سنة

 القياـ باستصبلح شبكات المياه. لمزيد مف المعمومات عد إلى:و  ظروؼ التمويف مف الماء الصالح لمشرب
République française, Ministère des affaires étrangères: La coopération décentralisée des collectivités 

locales françaises dans le domaine de l`eau et l` assainissement sur : 

    6.pdfsondage/etude_mexico_7064-http://www.grandesvilles.org/sites/default/files/publications/etude

 1992سنة  -Besencon et Man –ماف االيفوارية و  دراج عممية التعاوف بيف بوزونسو الفرنسيةكذلؾ إكما يمكف  -  
المموؿ كمية مف قبؿ االتحاد األوروبي. و  قنوات صرؼ المياه القذرةو  توسيع شبكات المياه الصالحة لمشربو  نشاءإالمتضمف 

 Ouhigouya de Bourkinafasou –مقاطعة السفوا الفرنسية و  وىيقوبا البركينافاسويةكذلؾ التعاوف في ىذا المجاؿ بيف أ

et Chambery  en France-  توسيع شبكات و  دارة النفايات المنزليةا  و  الذي تضمف انجاز محطات لجمع 1991سنة
 المياه. ولممزيد مف المعمومات عد إلى كتاب:

  Serge ALLOU, Philippe DI LORETO, La Coopération décentralisée au développement local 

urbaine en Afrique, vol 0, expériences et pratiques, France,  éditions du Gret, 2000, pp 9-15.  
الذي تدخمت فيو الوكالة و  0222مدينة باريس الفرنسية سنة و  يمكف إدراج كذلؾ التعاوف الذي تـ بيف والية الجزائر -3

المخطط العمراني  اقرارىا عمى اسقاطو  التي قدمت المساعدة  التقنية لموكالة العمرانية بالجزائر "APUR"يسية لمتعمير البار 
 تدخميا كذلؾ في تييئة حديقة التجارب. لمزيد مف المعمومات عد إلى: و  لباريس عمى والية الجزائر ،

Cités unies France, Répertoire de partenariats de coopération décentralisée Franco-Algérienne, 

décembre 2006, p48 

http://www.grandesvilles.org/sites/default/files/publications/etude-sondage/etude_mexico_70646.pdf
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النفايات. و  كإدارة المياه، النقؿ، البيئة شاكؿ المتعمقة بالتطوير العمرانيلمختمؼ الم وؿيجاد الحمعمى ا
1كذلؾ المشاكؿ المتعمقة بالتعمير، تنظيـ العقار......الخ

. 

 التعاون الجامعي .2

تمثؿ كما  ،لمتعاوف البلمركزي كونيا تمتمؾ مصادر بشرية محترفة اخصب الجامعات ميدانتعتبر ا
ؿ نشاطيا مف تنمي الجامعات في السنوات األخيرة مجا التنمية. قصدالتوعية و  متحسيسجد ىاـ لٍّ فضاء

اوف مكاتب لمتعو  في مواضيع متعددة. فعدة جامعات كونت تجمعاتو  ندماج في الشبكات الدوليةأجؿ اال
 اجامعي ا"  التي خمقت مركز Las palmas" الس بالماسمف أجؿ ترقية التعاوف البلمركزي  مثؿ جامعة 

جامعة و  الفرنسية السربونجامعة  و  لمتعاوف البلمركزي. كذلؾ مركز الدراسات العميا ألمريكا البلتينية
لتربوية العميا في بناء سياسة لمختمؼ المؤسسات اأىمية  عطاءفي كولومبيا. ىذا كمو يدفع إلى ا روزاريو

ساتذة، ستقباؿ الطمبة األجانب، تبادؿ األاتنشط في مياديف ىامة مثؿ كونيا  ،التعاوف لمييئات المحمية
 .2المغات، التأييد التقنيالتبادؿ المغوي بيف المدارس الخاصة ب

 الثقافةو  التعميم، البحث .3

المغوية. فمثبل عند السمطات و  قات الثقافيةالعبلو  في ىذا الميداف إلى التبادالتيترجـ التعاوف 
تبادالت جامعية، رياضية، وفنية شبابية، و  المحمية األوروبية أصبل كانت تتعمؽ بنشاطات تنظيـ تظاىرات

 يالبحث العممو  العتاد الخاص بأقساـ التعميـ العاليتقديـ تبادالت بيف طبلب الثانوي، بناء مدارس، 
في اإلطار المدرسي والمغوي كونيا تمعب  بيف الشباب تحتؿ مكانة ىامة ادالتىذه التب  .التكويف المينيو 

الشراكة التي تركز عمى أواصر الصداقة بيف الييئتيف المحميتيف  اتالدور الرئيسي في تقوية عبلق
                                                           

1- Jean ALEGRE, Coopération décentralisée  en Méditerranée,  Confluences méditerranée N 7 Eté 

1993, p99. 

2  Eugene ZAPATA GARESCHE, Internationalisation des villes et coopération décentralisée 

entre l`UE  et l`Amérique latine, op-cit, p .29  
جامعة و  منتوري بقسنطينةنجد مثبل عقود التعاوف التي تمت بيف كؿ مف جامعة  الجامعيفيما يخص التعاوف في مجاؿ 
والذي تـ مف خبللو تنظيـ  0220سنة   Pierre Mendes de Gronoble en franceبيير منداس بغرونبؿ الفرنسية

التطوير و  تنظيـ ممتقيات مثؿ الممتقى الوطني حوؿ التنمية المحميةو  الطمبة الجامعييفو  ة المدى لؤلساتذة تربصات قصير 
جوزاؼ فوريي و  اإلقميمي، وتجييز الجامعة بالوسائؿ األساسية. كذلؾ التعاوف بيف جامعة إبف خمدوف بتيارت

 ومات عد إلى:.  لمزيد مف المعم0212سنة   Joseph Fourier de Gronobleبقرونبؿ
Cités unies France, Répertoire de partenariats de coopération décentralisée Franco-Algérienne, 

decembre 2006,  P33. 
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المؤسسات المتواجدة عمى و  الشريكتيف. فالشراكة الجامعية ىي نتاج عممية تشاور بيف السمطات المحمية
 . 1مياإقمي

التأييد مف و  بمساىمة المنتخبيفو  ، فإنيا تركز في األصؿالتبادالت الثقافيةأما فيما يخص 
 اإلرث التاريخيو  الحفاظ عمى العاداتو  2المواطنيف المحمييف في العمؿ عمى الحفاظ عمى المناطؽ األثرية

 .3تبادؿ العبلقات بيف الفنانيفو 

 التنمية اإلقتصادية .4

 اىام اتعتبر توجي  ،المعرفة الفنيةو  الت بيف المؤسسات، تحويؿ التكنولوجياترقية التبادو  ريتطو 
في تنشيط النسيج  يساىـ كونو ،قامت بالتجنيد لمثؿ ىذا النوع مف التعاوف فرنسا مثبلمتعاوف البلمركزي. فل

 نواع عدة أتتدخؿ في  ىذه قتصاديةنمية االمشاريع التف المدف الكبرى.و  قتصادي المحمي لؤلقاليـاال
و ىو ما أنشاء مؤسسات......( عبلقة بيف المؤسسات، مساعدة عمى ا)تكويف، تبادؿ تكنولوجي، وضع 

 .4 الصناعات الدقيقةو  كات الخاصة بالزراعة، الصناعةايخص ميداف الحرؼ، السياحة، تنمية الشر 

                                                           
1- Marie José TULARD, Politiques locales: La coopération décentralisée, collection politiques 

locales, Paris, LGDJ, 2006, P106. 

ترميـ المناطؽ ل التدخؿالتي تـ و  الفرنسية  -Vienne -مدينة فياف و  مثؿ التعاوف بيف المتحؼ األثري في والية تيبازة - 2
   المنطقة.ىذه االثرية في 

3 - Projet d`accord de coopération entre la ville de larbaa nath irathen(L.N.I) république 

Algérienne et la ville de Saint-Denis (SD), république Française, 1998. Plusieurs actions ont été 

réalisées  dans le domaine culturel tel que la préservation du patrimoine de L.N.I par la réhabilitation 

de la culture des cerisiers et des oliviers, caractéristique de la ville et le soutien a la création d`une 

plate forme numérique consacres aux civilisations berbères, en partenariat avec la maison des sciences 

de Paris Nord et l`université Paris8.  

 PACA * Province Alpes مقاطعة   باكا الفرنسية *و  كذلؾ يمكف  إدراج مختمؼ األعماؿ التي تمت بيف والية الجزائر

Cotes D`Azures    والتي تـ  خبلليا إعادة ترميـ كنيسة سيدة إفريقياLa basilique notre dame d`Afrique    في
 سنقـو بدراستيا في الفصؿ الثالث.الجزائر . 

بيف المدف(، بيف ىيئة : في إطار البرنامج األوروبي )التوأمة التنمية اإلقتصاديةمثاؿ فيما يخص التعاوف في ميداف  - 4
ىذا التعاوف يتعمؽ أساسا  بالتنمية االقتصادية عف و  مع ىيئة محمية روسية ، 1992محمية فرنسية  بدأت بالتعاوف سنة 

ساسية المرجوة مف ىذا التعاوف ىي التحقؽ مف القدرات السياحية لممدينة الروسية مع وضع طريؽ السياحة، واألىداؼ األ
 رجع إلى: ،إانشاء أوؿ مصمحة سياحية فييا. لمزيد مف المعموماتو  ياحة عف طريؽ القانوف المجسد ،مخطط إلستراتجية الس

Partager  et transmettre  l`expertise Française du développement  local, 2eme forum pour la 

coopération international des collectivités, 7 et 8 juillet2011, sur : 

 http://www.cites-unies-frances.org/spip.php?article1227  

http://www.cites-unies-frances.org/spip.php?article1227
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 اإلجتماعيو  النشاط الصحي .5

المراكز و  لممستشفياتنة العتاد الطبي صياو   عاوف في المجاؿ الصحي ألجؿ ترميـأساسا يكوف الت
في ىذا و الجمعيات أفي تكويف فرؽ طبية أو مساعدييـ. تقوـ الييئات المحمية كذلؾ ساىـ يالصحية، 

ىذا كمو مشجع  .  جتماعياالو  ، تكويف أعواف القطاع الصحيالميداف أيضا بتسيير المستشفيات الجوارية
تحويؿ التقنيات و  جنبية، كما يساىـ كذلؾ في تحسيف تسيير اإلدارةلتنمية الشراكة مع الييئات المحمية األ

 . 1محاضرات حوؿ الصحة واألمراض المزمنةو  تقديـ ممتقياتو  الطبية
الجمعيات و  الييئات المحميةتيتـ أيضا بمشاركة و  أما فيما يخص الميداف اإلجتماعي، فإنيا تخص 

في األخذ بعيف اإلعتبار أساسي أف ليا دور ستراتجية لمكافحة التيميش، كما االشريكة في وضع 
الشعوب و  العجزة. ىذه النشاطات كميا تستيدؼ خاصة بمداف الجنوبو  اإلحتياجات األساسية لممعوقيف

 .2خيريةو   جتماعيةانسانية، منظمات إ جمعيات،عوزة في شراكة مع الم

 التنمية الريفيةو  الزراعة .6

كذا و  لمحمية ذات الطابع الريفي أو تجمعاتيـإف أساس ىذه النشاطات ناتجة عف السمطات ا
تتجمع مثؿ و  تتضامف ،األقاليـ الجيوية. حيث مجموع الفاعميف في الميداف الزراعي تتكافؿو  المقاطعات

كؿ ذلؾ مف أجؿ وضع شراكة فعالة بيف الييئات و  ،الروابط المتخصصةو  الغرؼ الزراعية، الجمعيات
عتبر إذ تلمبذولة مركزة عمى البمداف اإلفريقية ذات الطابع الزراعي، فمعظـ الجيود ا  .الجمعياتو  المحمية

                                                           

تممساف مع مستشفى و  د التعاوف بيف المستشفى الجامعي لقسنطينة و ، نجد عقفي المجال الصحيفيما يخص التعاوف  -1
 .0221سنة  -CHU de Gronoble – الفرنسي  رونبؿڨ
مساعدة مرضى العمود و  المساعدات التي تحصمت عمييا جمعية الشفاء: اإلجتماعيو  الصحيمثاؿ فيما يخص النشاط  -2

المموؿ مف قبؿ اإلتحاد األوروبي  ONG IIالفقري بوالية الجزائر مف طرؼ برنامج مشروع دعـ الجمعيات الجزائرية لمتنمية 
تكويف مركز مجيز بمختمؼ الوسائؿ الطبية المبلئمة لمعالجة المرضى الذيف يتجاوز عددىـ الذي تـ فييا و   0229سنة 

 0229سنة مف دعـ سنة  11إلى  9سنويا. كذلؾ حصوؿ جمعية مساعدة األطفاؿ المحرومة مف  1222حوالي و  يوميا 11
التربوية. إضافة إلى إستفادة جمعية  محاولة إدماجيـ في المؤسساتو  تدريس ىذه الفئةو  تـ خبللو تكويف فرؽ تيتـ بتكويف

البطالة و  ذلؾ ألجؿ التصدي ضد الفقرو  إمراة  فقيرة  01عسالة بالجمفة مف دعـ تـ خبللو خمؽ مؤسسات مصغرة لحوالي 
 في المنطقة.  لمزيد مف المعمومات عد إلى: 

Projet d`appui aux associations Algériennes de développement ONG II, le bulletin N4, 2009, p3. 

مف  – Tambouctou-الفرنسية تدخمت في تعاوف مع مقاطعة تومبوكتو  -Rhone-Alpes –مقاطعة روف ألب كذلؾ -
تـ خبلليا تجسيد عدد كبير مف المشاريع خاصة في الميداف و  شراكة مع منظمات غير حكوميةال اتأجؿ تقوية عبلق

 الوقاية. و  تكويف الموظفيف الصحييف، التمقييحشاء مركز طبي، إناإلجتماعي مثؿ : و  الصحي
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تثميف و  تحسيف التقنيات الزراعية الموجودةو  مف خبلؿ الري لتعاوف واسعة في ىذا الميداففضاء نشاطات ا
  .1السبلالت اإلنتاجية الزراعية

 مستويات التعاون الالمركزي -ثالثا 

لعالـ أىمية التعاوف، فأولتو جؿ ة في دوؿ عديدة مف القد أدركت مؤسسات السمطات المحمي
ىتماميا منذ أواخر القرف التاسع عشر. فقامت بإنشاء ما يسمى بروابط السمطات المحمية التى تيدؼ إلى إ

حمايتيا. و  تحسيف المصالح العامةو  المدف و  المشاريع المشتركة  فيما بيف البمدياتو  تنفيذ بعض الخدمات
رابطة المقاطعات الحضرية التى أسست في الدانمارؾ عاـ  وابط المنشأة في العالـ ىذه الر  مف أقدـ

1992
توسعا و  رات المحميةداموضوع التعاوف بيف اإلبا كبيرا ىتماما. فقد شيد منتصؼ القرف العشريف 2

اوف فيما الدولية. فقد تعددت صور ىذا التعو  قميميةاإلو  عمى كافة المستويات الوطنيةتحادات في إنشاء اإل
 الدولي.و  ، اإلقميميالتعاوف مستويي نتعرض فيما يمي إلىو  بيف المدف

 التعاون عمى المستوى اإلقميمي  .0

إف التعاوف عمى المستوى اإلقميمي يتـ دائما بيف الدوؿ المجاورة جغرافيا أو المتواجدة عمى نفس 
 لى توثيؽ الصداقةإتيدؼ  ،ة أو دينيةأو حضارية أو تاريخي ىذا التعاوف وفقا ألسس جغرافية ىاإلقميـ. يبن

الخبرات بغية تطوير نظـ و  تبادؿ المعارؼو  تعميؽ الصبلت فيما بينيـو  التعاوف فيما بيف األعضاءو 
 .3 يجاد الحموؿ لممشكبلت أو العقبات كافةاو  اإلدارة
ما  نجد ىا مف أبرز و  ، ظيرت مجموعة مف المنظمات عمى المستوى اإلقميميىذا التعاوفلتفعيؿ  
 :يمي 

                                                           

في المدغشقر   1992: دخوؿ جمعية فبلحية فرنسية سنة التنمية الريفية و  مثال عمى نشاطات في الميدان الزراعي  - 1
 مف أجؿ مساعدة الفبلحيف بعد مطالبو ىذه األخيرة مف البمديات المدغشقرية، فتدخمت ىذه الجمعية  التي قامت بتخصيص

بوالية غرداية   جمعية حماية البيئة ببني يزقنتنمية المعرفة الفنية في ىذا الميداف. كذلؾ حصوؿ  قصدمساعدات مالية 
المحرومة.   مناطؽستصبلح قنوات ايصاؿ المياه إلى بعض الاالذي تمحور حوؿ و  مف دعـ مف قبؿ اإلتحاد األوروبي

المتضمف الحفاظ عمى منابع المياه    0229بشار مف نفس الدعـ سنة بوالية   جمعية المنطقة الجافةضافة إلى حصوؿ  ا
 تثميف الجانب الفبلحي. لمزيد مف المعمومات عد إلى:و  في المنطقة

Projet d`appui aux associations Algériennes de développement ONG II, Revue se mestrielle N1, 2008, 

pp 16-19. 

.005، ص 0229 التوزيع،و  ،االردف :دار وائؿ لمنشر 1، ،طدارة المحميةاالأيمف عودة المعاني:   - 2  
.  022مرجع، صنفس ال - 3  
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 Arab Town Organization (ATO) منظمة المدن العربية - أ

ليس ليا و  المدف في الوطف العربيو  ىي منظمة إقميمية غير حكومية مختصة في شؤوف البمديات
ة، تتمتع بالشخصية رتباط عقائدي. فيي ال تتدخؿ في األمور السياسية ألية دولإنشاط سياسي أو 

 1952تعتبر ذات طبيعة خدمية غير ربحية، تـ تأسيسيا سنة و  اإلداريو  ستقبلؿ المالياالو  المعنوية
تبادؿ الخبرات فيما و  ربيةتيدؼ ىذه المنظمة إلى رعاية التعاوف بيف المدف الع مقرىا مدينة الكويت. و 

مساعدة و  التموثحمايتيا مف و  الحفاظ عمى البيئةو  المرافؽ البمديةو  بينيا، كذلؾ رفع مستوى الخدمات
 . 1عضاء عمى تحقيؽ مشروعاتيا اإلنمائية بقروض مسيرةت المدف األبمديا

  Organization of Islamic Capitals and Cities المدن اإلسالميةو  منظمة العواصم - ب

المدف في األقطار و  تقبؿ في عضويتيا اإلدارات المحمية لجميع العواصـسبلمية إىي منظمة 
ال و  رتباط سياسيامقرىا السعودية. ليس لممنظمة أي نشاط أو و  1992اإلسبلمية في العالـ، تأسست سنة 

تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ المتمثمة في  دخؿ في الشؤوف السياسية ألية دولة مف الدوؿ األعضاء. تت
العمؿ عمى رفع و  ،توسيع نطاؽ التعاوفو  الصداقة بيف العواصـ والمدف األعضاءو  توثيؽ عرى المودة

تطوير برامج بناء القدرات و  المرافؽ العامة مع المحافظة عمى بيئة مزدىرةو  الخدماتو  مستوى التنمية
 .2لممدف األعضاء

الذي تـ تحديثو  "SOLARID  " سوالريدمثاؿ عمى التعاوف عمى المستوى اإلقميمي : نجد برنامج 
برنامج تعاوني التصحر. فيو  لمواجية 1992تفاقية األمـ المتحدة المنعقد في روما سنة الممرة األولى في 

. تـ تأسيس ىذا البرنامج  لتفعيؿ 3الساحؿو  جنوب لممكانيـز الدولي الذي يضـ دوؿ شماؿ إفريقيا-جنوب
 السياسييف ،المنتخبيف المحمييفالتعاوف بيف الفواعؿ عمى المستويات المختمفة سواء و  التحاورو  التشاور

 قصدذلؾ كمو و  شبكة لتبادؿ الخبرات المجتمع المدني،....الخ.  تعتمد ىذه المنظمة عمى تأسيسو 

                                                           

.022، صمرجع سبؽ ذكره، االدارة المحميةأيمف عودة المعاني:  - 1  
.012المرجع نفسو، ص - 2  

 تونس.و  ادشتال -السنغاؿ -تضـ كؿ مف الجزائر، بوركينافاسو، مالي، المغرب، موريطانيا، النيجر- 3
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البحث عف أشكاؿ جديدة لتجنيد الموارد و  ،التصحرو  اليجرة لى تحقيؽ تنمية محمية ومواجيةالوصوؿ إ
 .1ىذه المناطؽفي الطبيعية، البشرية، المالية، المؤسساتية والمعموماتية 

 التعاون عمى المستوى الدولي .2

جمعيات مختمؼ دوؿ العالـ دوف النظر إلى الجانب و  ة يتـ  التعاوف ىنا بيف الجماعات المحمي
ذات المنظمات و  الجغرافي أو الحضاري أو التاريخي. فالتعاوف يتـ عمى أساس رغبة الجماعات المحمية

  .2ياتجاربو  ياخبراتذلؾ ألجؿ اإلستفادة مف و  ،الطابع الدولي
 : الدولي نجد مف بيف ىذه المنظمات التي ظيرت لتعزيز التعاوف عمى المستوى  

  International Union of Local Authorities (IULA) اإلتحاد الدولي لمسمطات المحمية - أ

، ثـ نقؿ مقره بعد الحرب العالمية 1912البمجيكية عاـ  غنتىو تنظيـ دولي أنشئ في مدينة 
تعزيز و  تحسينياو  في ىولوندا. يسعى ىذا اإلتحاد إلى تقوية اإلدارة المحمية الىايالثانية إلى مدينة 

 كما ييدؼ إلى رفع مستوى اإلدارة المحمية بيف المجتمعات المحمية في العالـ،التشاور فيما و  التعاوف
الخبرات بيف األعضاء مع و  تشجيع تبادؿ المعموماتو  تقدميا لتعزيز مصالح المواطنيف، الخدمات التيو 

 .3 ةف اإلدارة المحمينخراطيـ في شؤ او  تشجيع مشاركة المواطنيف

    Fédération mondiale des cités unies ( FMCU)الفدرالية الدولية لممدن المتحدة - ب

دولة في العالـ  92جماعة محمية  مف  1122كانت تضـ و  1912ذه الفدرالية في أفريؿ تأسست ى
في الدفاع  أمريكا البلتنية. مباشرة بعد تأسيسيا لعبت ىذه الفدرالية الدور المركزيو  خاصة إفريقيا، أوروبا

التعاوف بيف و  عمميا عمى تدعيـ التبادؿو  عف الحكومات المحمية سواء عمى المستوى الوطني أو الدولي
. إذ كانت تعتبر أىـ الجماعات المحمية مف خبلؿ تنظيـ لقاءات، تعاوف المركزي، توأمة، شبكات ....الخ

مع اإلتحاد الدولي لمسمطات نصيرت ىذه المنظمة ا 0221لقياـ عبلقات دولية سممية. في  مؤسسة

                                                           
1- Youssef Brahimi, SOLARID: Coopération sud-sud et migration dans la région Sahelo-

Saharienne.sur:  
http://globalmechanism.org/dynamic/File/Communication%20Almeria%20French%20.pdf   

 .022، مرجع سبؽ ذكره،  ص االدارة المحمية يمف عودة المعاني،أ -2
.012-019نفس مرجع، ص ص  -  3  

http://globalmechanism.org/dynamic/File/Communication%20Almeria%20French%20.pdf
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الجماعات المحمية و  تحولت إلى منظمة المدفو  مؤتمر العالمي في باريسنعقاد الاإثر   (IULA)المحمية 
 .1 المتحدة

 Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) الحكومات المحمية المتحدة و  المدن - ج

نصيار ابعد  0221مة، تأسست في جواف تعتبر ىذه المنظمة أىـ المنظمات الدولية لممدف المتوأ
 (IULA)ىما  اإلتحاد الدولي لمسمطات المحمية و  ،الذكر متيف الدوليتيف الكبيرتيف السالفتامف المنظ كؿ

 .(FMCU )والفدرالية العالمية لممدف المتحدة 
ة مجموعو  دولة في العالـ 125تضـ ىذه المنظمة الجمعيات الوطنية لمحكومات المحمية  في     

مقراطية المحمية، ينظمت إلييا فرديا. تتدخؿ ىذه المنظمة في مجاالت عدة منيا الدامف المدف التي 
تحسيف الخدمات العمرانية كالماء، و  مدى مساىمتيا في التنمية المحميةو  التعاوف البلمركزيو  البلمركزية 

الدفاع عف و  لمؤسسات العالميةالنفؿ، السكف ....الخ، كما تضمف تمثيؿ السمطات المحمية الدولية لدى ا
 . 2التضامفو  قيميـ كاألمف

ػاضططضبػاضثاضث
ػأعمػطعوشاتهوػاضطؤدداتيػضضتعاونػاضالطرصزيوػاإلطارػاضقاظوظيػ

إف الحديث عف اإلجراءات القانونية المرتبطة بالنشاط الخارجي لمسمطات المحمية في مختمؼ 
تقديـ األمف القانوني لمنشاطات  ذلؾ قصدو ية ، خاصة في الدوؿ األوروباسريع االبمداف عرفت تطور 

 .نتيجة عراقيؿ متعددة اكبير  االدوؿ األخرى تأخر عرفت  في الحيفالخارجية. 

 المؤسساتي لمتعاون الالمركزيو  اإلطار القانوني -أوال

يجب أف يتمتع بنوع مف األساس  قياـ بإجراءات التعاوف دولياإف تمكيف الجماعات المحمية لم
مثؿ فرنسا،  تقنيف ليذه الممارسةالذي يختمؼ مف دولة إلى أخرى. فنجد بعض الدوؿ لدييا  ي القانون

التطبيؽ أوسع مف و  أيف نجد جانب الممارسة ،في دوؿ أخرى ايطاليا بينما ينعدـ أو يكوف غامضإسبانيا، إ
 دوؿ الجنوب القانوني. مف بيف ىذه الدوؿ سنتعرض لكؿ مف الجزائر،المغرب مف بيفو  الجانب التشريعي

 فرنسا مف بيف دوؿ الشماؿ.و  ألمانياو 

                                                           
1-  Sur site : http://www.sommetjohannesburg.org/groupes/frame-fmcu.html   
2- United Cities and local governments (UCLG), Committee in Decentralized Cooperation, Progress 

Report 2007.  

http://www.sommetjohannesburg.org/groupes/frame-fmcu.html
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 في التشريع الجزائري .0

إف التشريع الجزائري غامض فيما يخص العبلقات الخارجية لمجماعات المحمية. فعند الرجوع إلى 
ال يمكف الحديث عف وجوده  ،ستقبللية الييئات المحمية في نشاطيا عمى الصعيد الدولياكؿ ما قيؿ حوؿ 

تفاقيات إقانونيا. فعند قراءة قانوف البمدية نستطيع القوؿ أنو ال توجد مادة تمنع أو تسمح بإمضاء واقعيا أو 
تقنيف ىذه لنتظار كبير اتعاوف مع المدف األجنبية التي تدخؿ ضمف التعاوف البلمركزي.  لقد كاف ىناؾ 

سنة عمى القانوف  00جتياز ابعد  0211جويمية  22الممارسة في قانوف البمدية الجديد الصادر في 
صعب مف ميمة المنتخبيف و  بؿ عزز دور الدولة 1يأتي بجديد لكنو لـ، 1992الصادر سنة  سابؽال

 ذلؾ في المادة الثامنة منوو  0210فيفري  02.في حيف سمح قانوف الوالية الجديد الصادر في   المحمييف
 : 2ما يمي التي تنص عمىو 

قصد إرساء  ،يا إقامة عالقات مع جماعات إقميمية أجنبيةتستطيع الوالية في حدود صالحيات"   
الثوابت و  حترام القيم إالتشريع المعمول بيما في ظل و  تعاون طبقا ألحكام التنظيمو  عالقات تبادل

ال يجب أن تكون و  محمية مؤكدةو  تتطمب  إقامة ىذه العالقات وجود مصمحة عمومية وطنيةو  الوطنية.
تندرج عالقات تعاون الوالية مع الجماعات اإلقميمية   ،ر إفقار لمواليةفي أي حال من األحوال مصد

لتزاماتيا الدوليةو  ضمن اإلحترام الصارم لمصالح الجزائر  . .........."ا 
لـ تفصؿ في نوعية بقرارات تفسرىا، كما أنيا لـ تتبع و  غير مفصمةما يبلحظ في ىذه المادة أنيا 
ال في مجاالت التدخؿ أو في كيفية القياـ بيذه األعماؿ و  عاوفالفواعؿ التي تتدخؿ في عبلقات الت

كامؿ  سقاط ا يبلحظ أف ىذه المادة عبارة عف اكذلؾ م   مف سيتولى تمويؿ ىذه المشاريع.و  التعاونية
 حوؿ التعاوف البلمركزي. 1990لمقانوف التوجييي الفرنسي الصادر سنة 

تعميمة وزارة الداخمية ذه الممارسة يتمثؿ في فقبؿ صدور ىذه المادة كاف المرجع األساسي لي
الجماعات المحمية الجزائرية التفتح عمى  بإمكان: "  تنص عمىالتي  1992أكتوبر 22الصادرة في 

جماعات محمية أجنبية كالمشاركة في و  برام عالقات تعاونية مع مؤسسات، منظماتاو  الخارج

                                                           

1- La coopération entre Rhône-Alpes et l’Algérie : des actions en pleine expansion» : La coopération 

décentralisée du point de vue algérien sur:  http://www.ambafrance-dz.org .  

.0210فبراير  19، الصادر في 10 عددال،ج ر، يتعمق بالوالية 0210فبراير  01المؤرخ في  22-10قانوف رقـ    2  

http://www.ambafrance-dz.org/
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لبدء في الشروط األساسية قبل او  ترام بعض القواعدحاالتكوينات ........ مع و  الممتقيات، التربصات
        .1"حترام التام  لاللتزامات المنصوصةاالو  أية عممية تعاونية 

مف حريات  تقمصكما  ،لـ تفصؿ كذلؾ في نوعية الفواعؿ اأني ىذه التعميمةما يبلحظ في 
المحددة  في المشاركة في و  بيا النشاطات التي يقوموفذلؾ مف خبلؿ تحديد مختمؼ المنتخبيف المحمييف، 

عكس الدوؿ األوروبية التي تتمتع  ،التي يقوـ بيا عادة األعضاء المركزيةو  ،الممتقيات الدوليةو  المقاءات
 التي تختمؼ حسب تخصصات ىذه الجماعات المحميةو  التدخؿ في مجاالت متنوعةو  بحرية كبيرة

 .  مكانياتيااو 
المرسوم الجزائرية، تـ صدور و  بيف الدولة الفرنسية فتعاو وفي إطار تقوية عبلقات الشراكة لم

0229مارس  9المؤرخ في  88-18الرئاسي رقم 
تفاقية الشراكة بيف إالذي يتضمف التصديؽ عمى  2 

ذلؾ ألجؿ و  دولتيف" عمى كيفية قياـ التعاوف البلمركزي بيف ال05المادة الذي ينص في "و  فرنساو  الجزائر
الذي ييدؼ خصوصا إلى  الفرنسيةو  ية المحمية الجزائريةية بيف الجماعات اإلقميمتشجيع العبلقات الثنائ

ة كما ىي محددة في المادة ٌّدذلؾ في مجاالت عو  ماعات المحميةتكويف إطارات الجو  تبادؿ الخبرات
 ركزيالتراث،التعاوف البلمو  ، الثقافةيالبحث العممو  األولى مف الفصؿ األوؿ مثؿ التربية التعميـ العالي 

لـ و  في أنواع الفواعؿ التي تقوـ بالتعاوفكذلؾ لكف لـ يفصؿ ىذا القانوف  تطوير الكفاءات .......الخ. و 
 .تباعيااما ىي اإلجراءات الواجب و  يحدد كيفية الدخوؿ في العممية التعاونية

جموعة فمجمؿ ىذه القوانيف تسمح لمجماعات المحمية التفتح عمى الخارج لكف واقعيا ذلؾ يشترط م
مف القانوف  12ذلؾ حسب المادة و  قيود كمصادقة الوالي عمى اتفاقيات التوأمة التي تبرميا البمدياتمف ال
ىذا ما و  4بالنسبة لموالية موافقة وزارة الداخمية بعد أخذ رأي الوزارة المكمفة بالشؤوف الخارجية . كذلؾ3الجديد

 التعاونية. أعماليـى شدة الرقابة عمو  يحد مف سمطات المنتخبيف المحمييف

                                                           
1- Chérif Dris, La coopération décentralisée euro-méditerranéenne : Le cas de la région PACA 

avec Alger, op-cit, p .11  
التصديق عمى إتفاقية الشراكة بين الحكومة الذي يتضمف و   0229مارس  9المؤرخ في  99-29مرسـو رئاسي رقـ  -2

، 21/10/0222المالي المتعمؽ بوسائؿ التعاوف الموقعيف بالجزائر في و  بروتوكوليا اإلداريو  الحكومة الفرنسيةو  الجزائرية
 . 0229مارس  15الصادرة في  11ج.ر ،العدد

 الصادرة بتاريخ  ،37الجريدة الرسمية،العدد ي، البمد  المتضمن القانون 0211جواف  09المؤرخ في  10-11 قانوف رقـ -3
 .0211جواف  22

 ذلؾ حسب المادة الثامنة مف قانوف الوالية الجديد.و   -4
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ىذا و  ختصاص  الدولةافإنو ينص أف السياسة الخارجية مف  1995كما أف عند الرجوع إلى دستور 
التوجو إلى وزارة الداخمية   ،ما يسمح لمجماعة المحمية قبؿ مباشرة أية عممية تعاونية مع الييئات األجنبية

 .1عطاء رأيياة الخارجية التي تستمـز اإلى وزار ألجؿ الحصوؿ عمى إذف، الذي يتوجو فيما بعد 
محددة ليذه الممارسة يعني و  فيما يخص الجانب المؤسساتي، فإف عدـ وجود أطر قانونية موضحة

قطع البناء المؤسساتي ليا. بذلؾ بقي تسيير ىذه األعماؿ التعاونية تكوف عادة مف قبؿ المنتخبيف 
و أمديريات  و الوزاراتأد عمى مستوى الجماعات المحمية كوف أنو ال توج و الواليةأالمحمييف أي البمدية 

  .دارات مختصة في تسيير ىذه األعماؿ التعاونيةإ

  التشريع المغربي .2

ذلؾ مف خبلؿ عبلقات التوأمة و  إف أولى العبلقات الخارجية لمجماعات المحمية المغربية بدأت مبكرا
لكف رغـ ذلؾ تطورت ىذه  رج تأطير قانوني.التي تمت خا ،جنبيةالتي كانت تبرميا مع الجماعات األ

( DCL/DAL/217مف خبلؿ دورية وزارة الداخمية رقـ ) ستدعى تدخؿ الحكومة لتنظيميا االعبلقات مما 
أشار التعديؿ الدستوري  1992سنة و  التي وضعت مسطرة إلبراـ التوأمات.  ،01/21/1995الصادرة في 

ستفادة مف اإلو  داءىا لميامياذلؾ ألجؿ آو  جنبيةتيا األانظير الجماعات المحمية مع مكانية تعاوف اإلى 
-11و  78-11نتظار صدور قانوني ا. لكف وجب خرىالعامة األ األشخاص المعنويةو  مساىمات الدوؿ

قاليـ لوضع أوؿ أساس قانوني منظـ لمختمؼ أشكاؿ ألعماؿ المتعمقيف بتنظيـ األ 22/21/0220 في 79
التعاوف في تدبير و  ألىمية تقنية الشراكةو  ذلؾ دعما لبلمركزيةو  جنبيةاعات األالتبادؿ مع الجمو  خارجيةال

 : 2عمى 29-22مف قانوف  10إذ نصت المادة  ، الشأف المحمي
أن تنعش التنمية  الشراكة التي من شأنياو  عمال التعاونأإن المجمس الجماعي يقوم بجميع " 

خاضعة خرى الاألشخاص المعنوية األو  لك مع اإلدارةذ و الثقافية لمجماعةو  جتماعيةاالقتصادية ،األ
و منظمة أجنبية.......وكل أمع كل جماعة و  جتماعيين الخواصاالو  قتصاديينالشركاء االو  لقانون العام

 ."ذلك بعد موافقة السمطة الوصية
                                                           

جية قصد التطمع عمى أىمية العقد ) فمثبل التعاقد مع بمدية فرنسية يسيرىا  حزب الجبية ويتـ المجوء إلى وزارة الخار  -1
العقود الدولية التي أمضتيا و  الوطنية يعتبر غير نفعي(، كذلؾ مبلحظة مدى مطابقة ىذه اإلجراءات لمقواعد القانونية

  بالتعاوف مع نظيراتيا في ىذه الدولة(.الجزائرية ؿ الجزائر )في حالة عدـ إعتراؼ الجزئر مثبل بدولة، فإنو ال يسمح لمفواع
 ، موظؼ لدى وزارة الشؤوف الخارجية. محدب طاىرمقابمة مع 

 ، مرجع سبؽ ذكره.، التعاون الالمركزيسارة الخماؿ -2
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نى مف فرغـ معظـ التعقيدات كرقابة السمطة إال أنو يمكف القوؿ أف  المشرع المغربي وضع الحد األد
 .الجماعات المحمية لدىتزايد أىميتيا و  ستجابة لتطور ممارساتيااذلؾ و  التأطير القانوني لمتعاوف البلمركزي

 التشريع األلماني  .3

  ستقبلليةأعطت لمجماعات اإلقميمية اال 1929إف البلمركزية التي جسدت في ألمانيا  في دستور 
الجيات التي تتمتع بمميزات و  يمكن لممقاطعات ":نو منو تنص عمى أ 0مقياـ بمياميا، فمثبل المادة ل

محدودة فيما  ستقبللية تبقى. لكف ىذه اال"فق مسؤوليتيا الخاصةير و قتصادية أن تساو  تاريخية ،ثقافية،
  .1العدالة......الخو  يخص السياسة الخارجية، الدفاع

جية لمسمطات المحمية في مف القانوف األساسي أللمانيا بالنشاطات الخار  20-1سمح المادة ذ ت 
التي تعتبر و  – Lander-التي تتحدث عمى البمديات  09-0إطار احتراـ الدوؿ الفيدرالية. فالمادة 

طار إلكف فقط في و  حتى دوؿ خارجيةو  مناطؽو  تسمح ليا بإمضاء معاىدات مع جيات حكومات جيوية
 . 2 ومات الفيدراليةالحكو  السمطات قبؿالترخيص مف  بعد ختصاصاتيـ القانونية  لكف ا

 التشريع الفرنسي .4

تعتبر فرنسا مف بيف الدوؿ التي تتمتع بإطار تشريعي  متقدـ فيما يخص التعاوف البلمركزي 
محت إف أولى النصوص التشريعية التي س مؤسساتي ىاـ.و  الذي يخضع إلطار قانونيو  لمجمعات المحمية

كانت لممرة األولى في قانوف البلمركزية الصادر سنة براـ عبلقات تعاونية لمجماعات المحمية الفرنسية با
التي ركزت عمى الجانب الجغرافي، أي أف حرية الجماعات المحمية و  بحقوؽ المتعمؽ 1992و 1990

صدار اثـ بعدىا تـ  .3نفس الحدودمعيا العبلقات تتـ فقط مع الجماعات المحمية األجنبية التي تمتمؾ 
:" نص عمى ي يوالذ *"ATR"  جميوريةبإدارة إقميـ ال المتعمؽ 1990فيفري  5لتوجييي في القانوف ا

مجمعاتيا في حدود و  برام  عقود مع جماعات محمية أجنبيةمجمعاتيا او  ن  الجماعات المحميةبإمكا
 . 4" إمكانياتيا  لكن مع األخذ بعين اإلعتبار اإللتزامات  الخارجية لفرنسا

                                                           
1- Chrif Dris, La coopération décentralisée euro-méditerranéenne : Le cas de la région PACA avec 
Alger,op-cit, p39. 
2 -Publication manuelles de l`observatoire  de coopération décentralisée UE-AL, voir le site :  
www.obrv.org et le conseil régional d`Europe des communes et publiée en recueil avec des 
informations sur le cadres en vigueur dans les pays européenne, voir le site :  www.ccre.org  
3- Noisette César, La coopération décentralisée et le développement local, op-cit, p39. 
*- ATR: Administration territoriale de la république. 
4- Article 131-1 de la loi du 6 février 1992 relative a l`administration territoriale de la république 

Française. 

http://www.obrv.org/
http://www.ccre.org/
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في بالتعاوف مع الجماعات اإلقميمية سمح و  عطى الحدوديما يبلحظ في ىذا القانوف أنو ألغى الم
 .في العقود  دخالياانو لـ يحدد أي نوع مف النشاطات التي يمكف أكؿ الدوؿ. ما يميزه أيضا ىو 

 *""CNCDتـ خمؽ المجنة الوطنية لمتعاوف البلمركزي قد ما فيما يخص الجانب المؤسساتي، فأ
جماع كؿ فواعؿ االتي تتخصص في  1991أكتوبر  01تاريخ بالصادر  922-91 رقـ  المرسوـموجب ب

تقوية و  قتراحات التي تيدؼ إلى تحسيفكمف ىدفيا الوحيد في صياغة كؿ اإلي . التعاوف البلمركزي
 التعاوف كما تقوـ بدراسة الطمبات المقدمة مف قبؿ المنتخبيف.

 : المتمثميف فيما يمي و  بعيفقانونيف متتاتـ تقنيف  ، لكوف ىذه القوانيف الصادرة غامضةو  لكف

ذلؾ و  (article L1115/1-1) 0221فيفري  29في Audin Santini   أودان سانتينيقانوف  -
 الطرقات، الغاز المتعمقة أساسا بالماء،و  ألجؿ تسييؿ تمويؿ مشاريع التعاوف في مجاالت محدودة

 . 1ماؿ ىذه الجماعات المحمية% مف رأس 1قتطاع نسبة االتي يتـ تمويميا عف طريؽ و  الكيرباء ....و 

ىو و  article L 1115-1 2)) 0222فيفري  0في  La loi THIOLLIERE قانوف تيوليار  -
  تيوليير ميشالمشروع قانوف يتضمف العمؿ الخارجي لمجماعات المحمية، قدـ مف طرؼ البرلماني 

THIOLLIERE Michel  معراقيؿ اإلدارية ل ذلؾ نتيجةلمتدخؿ أثناء الكوارث الطبيعية. لمبرلماف
الذي تـ و  حتراـ اإللتزامات الخارجية لفرنسااأيف يجبر  1990المحددة في القانوف التوجييي لسنة 

المصادقة عميو. إذ سمح لمجماعات اإلقميمية  الفرنسية في عقد شراكة مع السمطات المحمية األجنبية  مع 
 .3تمويؿ المشاريع ذات الخصوصيات اإلنسانيةو  تنفيذ

 

                                                           
* - CNCD: commission nationale de la coopération décentralisée .      

1- Le cadre juridique de la coopération décentralisée sur : 
http://grandlieunokoue.org/cooperationdecentraliseecadrejuridique.pdf  . 

2- Loi N 2007-147 du 2 février 2007 relative a l`action extérieure des collectivités territoriales et leurs 

groupements, journal officiel de la république Française du 06 février 2007.  
3- « Art. L. 1115-1. − Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect 

des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités 

locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces 

conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements 

financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’Etat dans les 

conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. 

Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicable .« En outre, si l’urgence le 

justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre  ou financer 

des actions à caractère humanitaire. 

http://grandlieunokoue.org/cooperationdecentraliseecadrejuridique.pdf
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 عراقيل التعاون الالمركزي  -ياثان

 التعاوف البلمركزي نفس العراقيؿ التي يعرفيا التعاوف التقميدي خاصة لدى دوؿ الجنوبيعرؼ   
 : التي يمكف تحديدىا فيو 

 راؾ األوروبي ليذه : خاصة لدى الجنوب، فاإلدغياب اإلدراك لمفيوم التعاون الالمركزي
بقيت  في حيفمؤسساتية ىامو. و  رساء قاعدة قانونيةاإلى  وصؿمر بمراحؿ حتى و  متقدـو  الظاىرة متطور

الذي أعاؽ أيضا وضع و  تتخوؼ منيا. ىذا ما أعاؽ تيار اإلدراؾو  دوؿ الجنوب تتيرب مف ىذه الظاىرة
 المؤسساتية  المحددة في تشريعاتيا مما جعؿ ىذه الظاىرة غامضة.و  األسس القانونية

 فتح األبواب أماـ مثؿ ىذه و  التسمطية ال تسمح بقياـ : إف األنظمةطبيعة أنظمة بعض الدول
 تيديدا لبقاءىا عكس األنظمة الديمقراطية.و  النشاطات، ذلؾ تخوفا مف التدخؿ األجنبي

 خبة التقيد كونيا تشرط عمى األعضاء المحمية المنت قيود السمطة المركزية عمى الالمركزية
براـ العقود التعاونية أو تحديد المجاالت لمركزية قبؿ اطيا موافقة السمطة اشتراابمجموعة مف الشروط  ك

 التي تكوف محور التعاوف....الخ.   

 خاصة في دوؿ الشماؿ) في بعض األحياف  نقص الرأسمال المخصص لتمويل مشاريع التعاون
 % مف رأسماؿ الجماعة المحمية(  مما يجعميا تبحث عف مموليف جدد لتعويض محدودية الموارد1ال يتجاوز

 في دوؿ الجنوب النامية. عدـ تواجده و  ولية......الخكالدولة،  التمويبلت األوروبية، المنظمات الد

  في حالة تفويض الجماعات المحمية مشاريع التعاوف، فعادة يكوف ىناؾ صراع لمحصوؿ عمى
في   ات.( مثؿ الجمعيGroupements d`interets publiquesىذه الموارد بيف منظمات المنفعة العامة )

لمسمـ المدني أو لشراء األصوات خاصة أثناء الحمبلت  ٍّىذه الحالة يقـو مسؤولو ىذه البرامج بتقديميا شراء
أىداؼ و  الذي  يعرقؿ في األخير مسارو  بونية،ىو ما يسمى بالعبلقات الز و  عياتاإلنتخابية مثؿ الجم
 التعاوف البلمركزي.

 ة خاصة في دوؿ الجنوب المتخمفة، أي ىؿ المحمي المعرفة لدى الفواعؿو  غياب الخبرة
 السمطات المحمية أعواف فعالة لمتنمية أـ ال ؟

  عممية إراديةكونو خاصة في دوؿ الجنوب التعاوف البلمركزي عدـ لجوء الفواعؿ المحمية إلى 
 La coopération décentralisée)ال. المحمية الخيار في القياـ بيا أو أي أف لمجماعة . ليست إجباريةو 

est une action volontaire et non obligatoire) . 
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ػاضطبحثػاضثاضث
  اضتعاونػاضالطرصزيػطنػأجلػتظطغةػطدتداطةػضألشاضغمػ

في و  التوصؿ إلى التنميةو  مساعدة دوؿ الجنوب عمى النيوض قصداوف البلمركزي ظير التع
 يمكف أف تتحقؽ ما لـ يكف التركيز جتماعية. لكف ىذه التنمية الاالو  قتصاديةاال مختمؼ المجاالت خاصة

 ي ألية عممية تنموية. ىذه المبادرة تتطمب طرؽه الدوؿ كونيا تمثؿ العنصر األساسعمى تطوير أقاليـ ىذ
التي عمى فواعؿ التعاوف البلمركزي التقيد بيا أثناء التعاوف كالتييئة الرقمية، تبادؿ و  ستراتجيات مختمفةاو 

 .....الخ. التسويؽ اإلقميميو  التجارب

ػاضططضبػاألول
ػاضتكغئةػاإلشضغطغةوػاضعالشةػبغنػاضتعاونػاضالطرصزيػ

ظيرت ىناؾ مجموعة مف التييئة اإلقميمية، و  بعد الدراسة النظرية لكؿ مف التعاوف البلمركزي 
ي السعو  ألقاليـتثميف اييدفاف إلى التي تكمف أساسا في كونيما و  خمة بيف ىاذيف المتغيريفاالعوامؿ المتد
دخاليا في او  فسيةتناو  ييدؼ التعاوف البلمركزي إلى جعؿ األقاليـ جذابة كما تنميتيا.و  إلى تطويرىا 
 .الدوؿفي كؿ و  ىو اليدؼ األساسي الذي تسعي إليو مختمؼ سياسات التييئة اإلقميميةو  األسواؽ الدولية

اتيا بلمركزية مع نظير الفواعؿ المختمؼ مف قبؿ مقدمة إف التعاوف البلمركزي عبارة عف مبادرة 
القضاء عمى البلتوازف  و  ،مف خبللو إلى تحقيؽ التنمية عمى المستوى المحمي التي تسعىو  األجنبية
 التييئة اإلقميمية.  اتتعتبر مف أىـ األىداؼ التي تصبو إلييا سياس . إذ الجيوي

المخولة قانونا بذلؾ   الرسمي لمتعاوف البلمركزي كونياو  تعتبر الجماعات المحمية الفاعؿ األساسي
سياسات و  معظـ الدوؿ. في نفس الوقت تعتبر مف أىـ المؤسسات المساىمة في تنفيذ برامجتشريعات في 

 البمدية لمتييئة اإلقميمية )الجزائر(و  ذلؾ مف خبلؿ المخططات الجيوية، الوالئيةو  ىا السمطةقر التي تالتييئة 
 .   ه المبادراتىذ الفاعؿ المستيدؼ مفكوف المواطف المحمي و 

المتمثمة مثبل في شؽ و  كذلؾ يتدخؿ التعاوف البلمركزي في تنفيذ بعض البرامج المتعمقة بالتييئة
 غيرىا.و  الطرقات، ترميـ المراكز األثريةو  شبكات المياه

التي و  اإلقميميةو  قتصاديةالتنمية اال اف إلىييدفالتييئة اإلقميمية و  مف التعاوف البلمركزي إذف كؿ
  التنمية الشاممة.  بالتالي المحميةـ في التنمية تساى



 مدخل مفاىيمي  لمتييئة اإلقميمية والتعاون الالمركزي                                    الفصل األول:
 

61 
 

ػاضططضبػاضثاظي
ػاضتكغئةػاضرشطغةػضألشاضغمػػ

 مفيوم التييئة الرقمية -أوال

 تعريف التييئة الرقمية لألقاليم .0

   (TIC)تصاؿاإلو  ة بوسائؿ تكنولوجية اإلعبلـأف التييئة الرقمية ىو تجييز اإلقميـ أو المقاطع 
   . 1إلى مستخدمييا ضماف تسييؿ وصولياو  ذات التدفؽ العالي نترنتاألالنقاؿ، و  مثؿ الياتؼ الثابت

 ،تصاؿاإلو  يـ وسائؿ تكنولوجيا اإلعبلـذلؾ بتعمو  أو ىو التمكف مف فؾ العزلة عف المناطؽ النائية
دىا قتصااإذ ىي بذلؾ تسمح ليذه األقاليـ بتطوير  . التي تمعب دورا ىاما في تخطي المسافات الجغرافية

 .2نترنت ذات التدفؽ العالياألو  عف طريؽ توفير الياتؼ النقاؿ المحمي

  أىداف التييئة الرقمية .2

خمؽ تنافسية بيف فواعميا و  بةالمناطؽ جذاو  قاليـيدؼ إلى جعؿ األتة لؤلقاليـ ف التييئة الرقميإ
لمرفع مف قيمتيا صالية اإلتو  يعيا المعموماتيةقتصادية، كذلؾ مرافقة مختمؼ المؤسسات في مشار اال

السمطات المحمية إلى ىذا و  قتصاد المحمي، لذا عمدت الحكوماتالاكما أنيا تساىـ في تطوير المضافة.  
 لئلقميـ احيوي ابحت تشكؿ رىانأص. إذ قتصادياتيااالنوع مف التييئة نظرا لما ليا مف دور في تطوير 

 .قتصاد في  ظؿ المنافسة الواسعة في ىذا المجاؿاالو 
 بادرت السمطات المحمية منذ سنوات إلى التييئة الرقمية ألقاليميا ألجؿ تقوية جاذبيتيا ليذا

مع مؤسسات  خبللياالتي تتعاوف و  ساسيةطريؼ تجسيد اليياكؿ القاعدية األ التي تبدأ عف، تنافسيتياو 
التي و  في فرنسا 0212 سنةبدراسة  Mc Kinsey. فمثبل قاـ 3 الدولة كونيا تتطمب ميزانيات ضخمة

يز فقط عمى التييئة ذلؾ بالتركو  سنوات 12منصب عمؿ في مدة  222222تنطوي عمى خمؽ أزيد مف 
 . 4التي تغطي كؿ اإلقميـو  ر اليياكؿ القاعدية األساسيةتشترط توفي التو  الرقمية

                                                           
1 -  Réalisation du schéma directeur d`aménagement numérique en l`Aisne sur site :  

http://www.fnccr.asso.fr/documents/11_10_SDTAN_CG02.pdf  

2 - Ibid. 

3  - L’Aménagement Numérique des Territoires, sur site :  http://www.ant.developpement-

durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=23 

4- Pour réussir  l`aménagement de tous les territoires sur site : 

http://maitrisernotreamenagementnumerique.files.wordpress.com/2012/07/lappel-de-valence.pdf.. 

http://www.fnccr.asso.fr/documents/11_10_SDTAN_CG02.pdf
http://www.fnccr.asso.fr/documents/11_10_SDTAN_CG02.pdf
http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=23
http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=23
http://www.ant.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=23
http://maitrisernotreamenagementnumerique.files.wordpress.com/2012/07/lappel-de-valence.pdf
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                                   مدى مساىمة التعاون الالمركزي في التييئة الرقمية لألقاليم -ثانيا

فيما يتعمؽ بدور التعاوف البلمركزي في التييئة الرقمية، فإنو يتمخص في تقديـ المساعدة المالية 
تجسيد شبكات  قصد ،اإلتصاؿو  لمجماعات اإلقميمية  ألجؿ اإلستثمار في وسائؿ تكنولوجية اإلعبلـ

     لخ.شبكات األنترنت ذات التدفؽ العالي....او  الثابتو  لياتؼ النقاؿاإلتصاؿ كا
ح جدد اٌّسوو  تنافسية تستقطب مستثمريفو  تساعد التييئة الرقمية عمى جعؿ ىذه األقاليـ جذابةإذ 

كما يمكف أف  .التواصؿ  سواء داخميا أو خارجياو  تصاؿكوف ىذه التجييزات تسيؿ عممية اإلنظرا ل ،إلييا
مساعدة األطراؼ عمى التخطيط في في ىذه الحالة يكوف ل  ،التجاربو  يكوف التعاوف ىنا ألجؿ نقؿ المعارؼ

ىذا المجاؿ كتقديـ المساعدة عمى إعداد المخططات التوجييية سواء الوطنية أو الجيوية لمتييئة الرقمية، 
في وسائؿ مؤىميف و  ذلؾ بمساعدة مف قبؿ خبراءو  كيفية تنفيذىا عمى أرض الواقع و  تقديميـ لمختمؼ طرؽ

التييئة  قصدالتعاوف إذف  المؤسسات المختصة فييا.و  لمقاوليفمف قبؿ او  تصاؿاإلو  اإلعبلـ تكنولوجيا
 التطوير اإلقميمي.إلى أخيرا  ؤديي ىو ماو  قاليـتنافسية األو  اعد عمى خمؽ جاذبيةالرقمية لئلقميـ يس

ػاضططضبػاضثاضث
ػػLe Benchmarkingػتبادلػاضتجاربػػػ

 تبادل التجاربمفيوم  -أوال

 تعريف تبادل التجارب .0

عمى إظيار  ةساعدالمالخدمات و  تخاذ القرار المرتكز عمى مقارنة المياراتامساعدة عمى داة لمىي آ
الضعؼ لنظاـ مؤسسة أو إدارة ما. فيي بذلؾ تعد وسيمة تسمح بالتعرؼ عمى مكانة تواجد و  نقاط القوة

  .1المنظمة في السوؽ مقارنة بالمنافسة
محاولة تبنييا ألجؿ التكيؼ و  فضؿ ممارسةأو ىي المنيجية التي ترتكز عمى البحث المستمر عف أ

 عمىSPENDOLINI  فقد عرفيا   . 2ستغبلليا ألجؿ الوصوؿ إلى التطويراو  مع مظاىرىا اإليجابية
التحسيف في و  الخدمات التي تساىـ في خدمة التطويرو  المنظمة لتقييـ المنتوجاتو  أنيا الطريقة المستمرة

                                                           
1-  Isabelle HAUTOT, comparez vos performances pour vous améliorer. Sur : 

  http://www.performance-publique.budget.gouv.fr  . 

2- Dominique LOROY, Le Benchmarking: se comparer pour s`améliorer ,sur : 

 http://www.performance-publique.budget.gouv.fr 

http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/
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عرفيا عمى أنيا عممية مستمرة لتقييـ   David KEARNS دافيد كرنز. بينما 1مؤسسة أو إدارة ما
  الرائدة و  لمؤسسات الزعيمةؤسسات المتواجدة في المنافسة أو باالطرؽ مقارنة بالمو  المنتوجات، الخدمات

 Fabien فابيان لوبوافر. أما قصيرفي وقت و  في السوؽ قوىصبح األتلكي  قصد اإلحتفاظ بمكانتيا

LEPOIVRE حوؿ المنظمة أو ف ىذه العممية  تعتمد عمى جمع المعمومات الكمية أيا بقولو عرفف
 . 2الطرؽ التي تعتمد عميياو  ستراتجياتيامحاولة فيـ او  المؤسسة الشريكة

تجاه لكف أخيرا تحولت  ،تتـ بيف الشركات المتعددة الجنسياتفي األوؿ كانت ىذه العممية 
، أي اىذا التبادؿ داخمييمكف أف يكوف . 3اإلقميمية حتى لدى الجماعاتو  المتوسطةو  المؤسسات الصغيرة

 المقارنة مع شركاتالتي تتـ بو  األدوات بيف مختمؼ الوحدات أو خارجيةو  تكوف مقارنة الطرؽ، اإلنتاج
دارات خارجية.و   ا 

 أىداف تبادل التجارب .2

أوضاع يكمف اليدؼ األساسي لتبادؿ التجارب في تغيير األوضاع الراىنة الممكف تطويرىا إلى 
جذابة، مثؿ مقارنة المؤسسات، اإلدارات،........الخ. كما أف و  أخرى أحسف منيا لتكوف أكثر تنافسية

لكف نقؿ التجارب التي نعمـ أنيا ستحقؽ لئلدارة أو  ،اليدؼ ليس فقط نقؿ التجارب مف الخارج إلى الداخؿ
ح عمى أفكار جديدة تساىـ في التفتو  تشترط التحضير لمتغييرو  تطمبت . إذمف التقدـ االمؤسسة نوع

الذي  . كما أف تبادؿ التجارب يكوف ألجؿ التوجو نحو الزبوف 4التجديد أثناء تطبيؽ ىذه البرامجو  التحديث
التي ال تتـ إال مف خبلؿ و  ستجابة لرغباتواإلو  العمؿ عمى إرضاءهو  لمتغييرساسي يعتبر العنصر األ
 تحديد األىداؼ.و  تطوير الكفاءات

كوف ألجؿ جعؿ أية منظمة أو إدارة منافسا قويا في السوؽ يارب ذلؾ  فإف تبادؿ التج ضافة إلىا
 التطبيقاتو  فضؿ الطرؽأكتشاؼ اضا عمى ستعماليا ألجؿ الحفاظ عمى مكانتيا فييا. كما يساعد أياأو 
قتصادية الفي التعرؼ عمى البيئة ا. كما يساعد  5الضعؼ سواء الداخمية أو الخارجية و  تقييـ نقاط القوةو 

 تحديد األخطار.و  زيادة اإلنتاجية، تخفيض التكاليؼ، تساىـ فيالتي و  لممنظمة
                                                           

1- Redouane ARAB, Benchmarking, Sur 

http://www.infres.enst.fr/people/saglio/esim/QSI/etudes/redouane/Redouane.pdf. 

2 -  Fabien LEPOIVRE,  Benchmarking: Concept et méthodologie, sur : 

 http://www.performance-publique.budget.gouv.fr 

3- Benchmarking: Guide méthodologique du travail en commun, sur: 

http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/3_3_benchmarking.pdf 

4- Dominique LOROY, Le Benchmarking: se comparer pour s`améliorer, op-cit. 

5 -Ibid. 

http://www.infres.enst.fr/people/saglio/esim/QSI/etudes/redouane/Redouane.pdf
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr/
http://www.iaat.org/telechargement/guide_methodo/3_3_benchmarking.pdf
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 ،إف المقارنة قديمة قدـ اإلنساف، لكف ظاىرة تبادؿ التجارب ظيرت ألوؿ مرة في نياية الثمانينات
طرؼ مف  1999ستخدـ ىذا المفيوـ ألوؿ مرة سنة اداة تستخدـ عادة في المؤسسات. أيف تحولت إلى آ

Robert CAMP  :في كتابو المسمى بBenchmarking: The search for industry best 

practices that lead to superior performance.  أي تبادل التجارب: البحث عن اإلستخدام
.  بيف في ىذا الكتاب كيفية قياـ أية منظمة بعممية األمثل لمصناعة التي تؤدي إلى الكفاءة العالية

ستبداؿ تجاربيا بتجارب ناجحة  لمؤسسات أو إدارات أخرى. ىذه العممية اعتمادا عمى عممية اغيير الت
البحث عف كيفية وصوؿ ىذه المنظمات إلييا، ما ىي النقائص التي تعاني و  تستدعي فحص ىذه التجارب

 معلمنظمة  ىو ما يؤدي أساسا إلى التعرؼ عمى وضعية ىذه المؤسسة أو او منيا المؤسسة المستقبمة 
ىو اليدؼ و  ؿ إلى األىداؼ المسطرةو صو ال قصدمحاولة معالجتيا و  ختبلالتاالو  ستخراج النقائصا

بتكار ااألساسي ألي تنظيـ. فيمكف القوؿ أف عممية المقارنة تفتح الطريؽ أماـ أفكار جديدة تساىـ في 
 ف التجارب.المنظمات نتيجة تطبيؽ أحس تحسف مف وضعية طرؽ جديدةو  تمكانياا  و  وسائؿ

 مساىمة التعاون الالمركزي في تبادل التجارب -ثانيا 

المكونة لمتعاوف البلمركزي، فإذا كاف ىذا األخير  مف أىـ الطرؽتعتبر عممية  تبادؿ التجارب 
 ف يكوف في شكؿ  تبادؿ تجارب ناجحةأيمكف ، ذلؾ 1تقديـ الدعـ لدوؿ الجنوبو  يتمحور حوؿ المساعدة

مياديف و  ص مجاالتلتي تخاو  في أحد دوؿ الجنوب المختمفة فواعؿ الطبيقيا مف قبؿ تو  التي يتـ نقمياو 
عف طريؽ  المساعدة المؤسساتية، ذلؾو  . فيمكف نقؿ تجارب ناجحة في قطاع التعميـ، الصحة2 متعددة

كيفية مواجيتيا. و  نقؿ مثبل الميارات المتعمقة بيذه المجاالت مثؿ طرؽ عبلج  بعض األمراض المزمنة
الطرؽ و  البشريةو  أما فيما يخص مجاؿ التييئة اإلقميمية فإنو يتمحور حوؿ كيفية تثميف الموارد الطبيعية

 البشريةو  عتمادىا ألجؿ التوصؿ إلى صياغة سياسات تييئة تتناسب مع المتطمبات الطبيعيةاالتي يجب 
ىذا في و تكوينيـ أيف التعميمات لممختصو  . كذلؾ نقؿ بعض التوصياتلمدولة المستفيدة مف التعاوف

                                                           
1 - Jérôme DUPLAN, Coopération décentralisée et développement urbain: Intervention des 

collectivités territoriales, France, Ministère des affaires étrangères et européenne, Direction générale 

de la coopération internationale et du développement, 2007, p 14.  
التي تعاقدت ألجؿ و  0222لمدينة باريس في والية الجزائر سنة  "APUR"مثاؿ عمى تدخؿ الوكالة الباريسية لمتعمير -2

 زائر.الجمدينة تطبيقو عمى و  إعادة المخطط المحمي العمراني لباريس
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. أما عمى المستوى اإلداري فإنو يكمف 1قرار سياساتيااالمجاؿ فيما يخص كيفية مباشرة عممية التييئة أو 
 صبلح النظاـ اإلداري.  إالمحاسبة التي تؤدي إلى و  في نقؿ ميارات التسيير، التنظيـ 

ػرابعاضططضبػاض
ػاضتدوغقػاإلشضغطي

 أىم أدواتوو  يمفيوم التسويق اإلقميم -أوال

 ـ لمصطمح التسويؽ.مفيو أوال مف تقديـ  اء تعريؼ لمتسويؽ اإلقميمي، البدعطإقبؿ 

  – Le Marketing-تعريف التسويق: مصطمح التسويق .0

في اإلنجميزية، التي ىي مشتقة مف الكممة  - Marketing-في المغة العربية ىي ترجمة لكممة
والتي تعود إلى المتجر أو المحؿ  - Mercari-يضا مف كممة أو  التي تعني السوؽو  - Mercatus-البلتنية

سـو  ،الخدماتو  فيو طمب السوؽ لمبضائع .2الشراءو  الذي يقوـ بعمميات البيع يعني و  مكاف السوؽو  ا 
 شراء البضائع أي مختمؼ المواد التجارية. كما يعني  أيضا الموقع الذي تباع فيو السمعو  موضع بيع

 ؽ البضاعة، فمعناىا صدرىا أي طمب سوقا ليا.َّوالخدمات.  أما الفعؿ سو 
 فتتضمف عدة تعاريؼ ومنيا نجد :  اصطالحاأما 

جتماعية تيدؼ إلى تحقيؽ أىداؼ المجتمع مف خبلؿ الموائمة بيف المعروض اىو عممية التسويؽ 
نب بيف الطمب غير المتجانس عمى السمع مف جاو  غير المتجانس مف السمع المقدمة بواسطة المنتجيف

المستيمكيف.  مف ثـ فإف التركيز ينصب عمى الوظائؼ التسويقية المؤداة عمى مستوى المجتمع لسد الفجوة 
 .3المطموبو  بيف المعروض
رغبات األفراد ليتسنى لو و  نساني يسعى إلى التعرؼ عمى حاجاتإالتسويؽ ىو نشاط كذلؾ 

 . بوجو عاـ يعرؼ التسويؽ عمى أنو 4ذلؾ بمختمؼ منتجاتيا التي تتناسؽ مع ىذه الحاجاتو  شباعياإ

                                                           

مثؿ التكويف الذي استفاد منو ستة مختصيف في مجاؿ التييئة اإلقميمية ببمدية تيزي وزو في مدينة روش سير يوف  -1
 الفرنسية.

 .10ص ،0221النشر، و  ، مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة1، طالمقدمة في التسويق محمد حافظ حجازي، -2

  .11، ص 1999جامعية،  ، مصر، الدار الالتسويقمحمد فريد الصحف،  -3

  .12المرجع السابؽ،  ص  ،محمد حافظ حجازي -4
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المبادالت في و  تسريع المعامبلتو  قوـ  بيا  األفراد أو المنظمات بغرض تسييؿمجموعة مف األنشطة ي
  .1ظروؼ السوؽو  السوؽ في إطار البيئة

 تعريف التسويق اإلقميمي :  .2

ية  ألجؿ التأثير عمى التي تبذليا الدوؿ المختمفة  في األسواؽ التنافسو  ىي جيود تقييـ األقاليـ
تتـ عادة مف قبؿ و  يجابية عف إقميميـ مقارنة باألقاليـ األخرىاسموؾ سكانيا حتى تتكوف لدييـ نظرة 

 .2مؤسسات التنميةو  وكاالت
حاجيات و  توجيو التنمية حسب رغباتو  أو ىي الرغبة في تنظيـ اإلقميـ )مدينة، ناحية أو جية(

 . 3 السياحو  لفواعؿ اإلقتصاديةمختمؼ او  سكانيا )تسويؽ ديمغرافي(
أساس معرفة المحيط  الجغرافي، أو ىي الطريقة التي تيدؼ إلى إعداد العرض اإلقميمي عمى 

ذلؾ و  يف لجماعة محميةالسياسي مف قبؿ المسيريف المنتخبو  جتماعيقتصادي، الديمغرافي، الثقافي، االاال
، المؤسسات، المواطنيف  مع الحفاظ عمى المنفعة متيا المستمرة لمختمؼ المستيدفيف كالسياحلضماف مبلء

 الخدماتو  العامة. فالتسويؽ اإلقميمي يترجـ بطريقة عممية لكؿ العرض المقدـ في نفس الوقت مف السمع
المراكز الصحية، ....( أو لممقيميف المؤقتيف لذلؾ  الموجية لممقيميف الدائميف )المدارس، التجييزات،و 

 .4التاريخية،.....(و  ياحية، المعالـ األثريةاإلقميـ )التجييزات الس
في األخير يمكف القوؿ أنو فف وضع قرية أو مدينة أو ناحية أو عاصمة في السوؽ العالمية 

التي بإمكانيا و  ىذا النوع مف التسويؽ يركز أكثر عمى عوامؿ مرتبطة أساسا باإلقميـو  ، التنافسية الواسعة
العمومية، مقرات و  ؤسسات الخاصة، عماؿ متخصصيف، المجذب اإلستثمارات الصناعية، السياح

 خدمات متخصصة غيرىا.و  جتماعية  لشركات تجاريةا
 :ما يميوفيما يخص أىداؼ التسويؽ اإلقميمي، فإنيا تتمثؿ في

 تنافسية.و  جعميا جذابةو  تحسيف صورة اإلقميـ -1

                                                           
1- Philip KOTLER, Le Marketing selon Kotler, ou comment créer, conquérir et dominer un 

marché, Paris, éditions Pearson éducation, 2005, p10. 

2- Vincent GOLLAIN, guide du marketing territorial, sur site: www. Marketing-territorial.org. 
3- Nicolas BABEY, Gouvernance et marketing territorial, sur : 

http://www.unil.ch/webdav/site/ouvdd/shared/Colloque%202005/Communications/B%29%20Gouver

nance/B5/N.%20Babey%20et%20al.pdf   

4- Marie LAURE, Gavard PERRET, Le marketing de A à Z, Paris, éditions Dunod, 2010, pp 132-

133. 

http://www.unil.ch/webdav/site/ouvdd/shared/Colloque%202005/Communications/B%29%20Gouvernance/B5/N.%20Babey%20et%20al.pdf
http://www.unil.ch/webdav/site/ouvdd/shared/Colloque%202005/Communications/B%29%20Gouvernance/B5/N.%20Babey%20et%20al.pdf
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 تفعيؿ دورىا.قصد  أىمية  لؤلقاليـ  و  إعطاء قيمة -0

 لسوؽ الدولية.دخوؿ اإلقميـ في ا -2

 تحقيؽ التطوير اإلقميمي. -1

 . -سياح و  مستثمريف -المجموعات المستيدفة و  األستجابة لرغبات سكاف ذلؾ اإلقميـ  -1

 أدوات التسويق اإلقميمي  .3

التي تتمثؿ و  األدوات المعرفية المتمثمة فيو  إف التسويؽ اإلقميمي يتركز عمى ثبلثة أدوات أساسية
ذلؾ مف خبلؿ و  ستراتجياتالالتي تبيف ا أدوات التسيير سات، التحقيقات. ثـأساسا في اإلحصائيات، الدرا

مثؿ الترويج،   أدوات العملفي األخير و  التنظيـو  تباع عممية التنفيذاتحديد األىداؼ حسب اإلمكانيات، 
 .1تحسيف العرض اإلقميميو  تجنيد الفواعؿ المحمية

 العرض اإلقميمي -ثانيا 

مكانياتيا  البد أف تأخد بعيف االعتبار جميع ا مدينة في التسويؽ اإلقميمي، قبؿ دخوؿ أية مقاطعة أو
 ستغبلليا. مف بيف ىذه اإلمكانيات نجد: االتعرؼ عمى كيفية و  البشريةو  الطبيعية

 الموقع الجغرافي .0

، لذا يعتبر الموقع الجغرافي أحد العناصر األساسية التي تبيف أىمية المنطقة في السوؽ الدولية 
 ستقطاب المستثمريفي الستغبللو بطريقة عقبلنية وجعمو المنطمؽ األساساو  أخذه بعيف اإلعتبار يجب

 .2السياحو 

                                                           
1- Fabrice HATEM, Le marketing territorial: Principes, méthodes, pratiques, Paris, éditions EMS, 

2007, p3. 

في و  السوؽ الوطنية وابتعادىا الجغرافي عف السوؽ الدولية في فيي ميمشة، ىناؾ مقاطعة،  شمال النرويجفمثبل في  -2
استثمارات و  يةتمتع بموقع جغرافي ذو خصوصيات قطبية.  فقامت السمطات المحمية بتجسيد ىياكؿ قاعدت ، فيي المقابؿ
الوطنية المتخصصة في إعداد دراسات عف الحيوانات و  مراكز البحوث األوروبيةو المستثمريف  استقطابو  ذلؾ لجذبو  كبيرة

استقطاب و  ىذا ما حدث بالفعؿ. فيمكف القوؿ أنيا استغمت خصائصيا الجغرافية لجذبو   - la faune polaire -القطبية 
 االستثمارات األوروبية.
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 الثروات الطبيعية و  الموارد .2

تساىـ في تحقيؽ التنمية. فيي التي تدفع و  تعتبر الموارد الطبيعية أحد المصادر األساسية التي تساعد
 . 1بعيدة عف السوؽو  اصة إذا ما كانت ىذه المقاطعة أو الجية منعزلةمختمؼ المقاطعات الى التسويؽ اإلقميمي خ

 الشركاءو  البيئة .3

 الخدماتية،  كذلؾ اليياكؿ القاعدية المتوفرةو  فالعنصر البيئي يتمثؿ في الشرعية الجبائية، الصناعية
  .2مراكز البحوث.  أما الشركاء فيـ مختمؼ الفواعؿ المتواجدة عمى مستوى ذلؾ اإلقميـو 

 رغبات المستثمريف، السياحو  تتقابؿو  يجب التركيز عمى تطوير خصوصيات المنطقة التي تتماثؿإذ 
 طموحات ما ىو مطموب  في السوؽ .و  رجاؿ األعماؿ، أي ما يتبلءـ  مع رغباتو 

 دور التعاون الالمركزي في التسويق اإلقميمي -ثالثا

مكانيات ىذه إيـ الدوؿ النامية. فنظرا لنقص يمعب التعاوف البلمركزي الدور المحوري في تسويؽ أقال
لجأت معظميا إلى التعاوف البلمركزي  تقنية ضخمة.و  مالية التي تتطمب مواردو  األخيرة في القياـ بيذه الميمة

 تنافسية في السوؽ.و  جعميا جذابةو  طرؽ تفعيؿ دور األقاليـ عمى الساحة الدوليةمف بيف الذي يعتبر 
 اجعمو تنافسيو  خبرة، ىذا ما يجعمو يساىـ في تغيير اإلقميـو  ، تبادؿ، تكويفعممية تحويؿ هعتبار ابف

 مكانيات اإلقميـ الطبيعيةاو  ستغبلؿ مميزاتاكيفية  المعارؼ حوؿو  ف خبلؿ تحويؿ الخبراتذلؾ م. اجذابو 
عف أقاليميا  تحويميا إلي فواعؿ حقيقية تتخذ مبادرة تنميةو  طارات في تمؾ الدوؿاتكويف  ،الثقافيةو  البشريةو 

 التسويؽ. طريؽ عممية
في إطار التعاوف الفرنسي الجزائري، تـ تقديـ غبلؼ  كثيرة مف بينيا نذكر مثبل وأمثمة عمى ذلؾ

ذلؾ ألجؿ مساعدة السياسة الجزائرية لمتييئة اإلقميمية، الذي يعتبر و مالي قدره ثبلثة مبلييف أورو 
 Fonds de solidaritéرنسي لمتضامف األولوي كمساعدة مؤسساتية مقدمة مف قبؿ الرأسماؿ الف

                                                           

التي استقرت فييا معدالت النمو نظرا و  كيمومتر عف العاصمة طوكيو 122توجد مدينة تبعد ب  اليابانبل في فمث -1
صعوبة الوصوؿ الييا نظرا لعدـ وجود و  ،تيميشيا الكمى كوف أف األفراد يعتبرونيا بعيدة عف العاصمةو  لنقص االستثمارات

لتسويؽ ىذه المنطقة  قامت السمطات  بفتح و  ثروات طبيعية ضئيمة.في المقابؿ فيي تتمتع ب ،اليياكؿ القاعدية األساسية
رجاؿ األعماؿ في ىذه المدينة نظرا و  السياحو  الى ارتفاع نسب االستثماراتذلؾ أدى   -TGV-القطار السريعو  طريؽ سريع

 كثرة الموارد الطبيعية فييا.ل نظرا إلمكانية  الوصوؿ الييا في مدة أقصر مف يـو واحد ا
2- Fabrice HATEM, Le marketing territorial: Principes, méthodes, pratiques,  op-cit, p13. 
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prioritaire 
*
(FSP)  الذي قسـ إلى ثبلث مستويات. فالمستوى األوؿ يتضمف تجسيد مرصد لؤلقاليـو 

Observatoire des territories.   ستقباؿ المستثمريف. أما المستوى الثاني فيو إالذي يتخصص في و
، ذلؾ تجسيدا لمعقد الذي تـ 1ف اإلطارات في ىذا المجاؿاألخير لتكويو  ألجؿ تجسيد أقطاب تنافسية

 المفوضية الوزارية لتييئةو  السياحة مف جيةو  البيئةو  ه مف قبؿ كؿ مف وزارة التييئة اإلقميميةؤ إمضا
(La DIACT )مف جية أخرى   تنافسية األقاليـ الفرنسيةو 

**.  
في كذلؾ  الثقافية التي تمتو  ثريةؽ األدراج مختمؼ الترميمات عمى المناطإكما يمكف كذلؾ    

خمسة مميوف أورو  :بمبمغ يقدر ب -  - Notre dame d`Afriqueالجزائر مثؿ ترميـ كنيسة سيدة إفريقيا
 .2 والية الجزائو  الفرنسية  ***مف قبؿ كؿ مف مقاطعة باكا

 المغرب ڤولدمف أىـ نماذج التعاوف البلمركزي في التسويؽ اإلقميمي يمكف إدراج نموذج      
('GOLD MAGHREB)  الذي يعتبر مبادرة أسسيا برنامج األمـ المتحدة لمتنميةوPNUD" **** "سنة 

الوسائؿ و  ذلؾ مف خبلؿ تقديميا اإلطار المرجعيو  ،ألجؿ مساعدة اإلدارات المحمية في المغرب 0222
ستدامة، متوازنة، تسييؿ  قياـ عمميات الشراكة ألجؿ الوصوؿ إلى تنمية محمية مو  الضرورية لتشجيع

***** " "OMDذلؾ تمديدا ألىداؼ األلفية  لمتنميةو  ديمقراطيةو  سممية
 

  3
. 

في مجيوداتيـ  القطاع الخاصو  ىذا البرنامج في مساندة الحكومات، المجتمع المدني أىدافوتتمثؿ 
ية التنمية المحمية مف ممكاتية عمى المستوى المحمي. كذلؾ مساعدة عاالتنمية المشار و  لترقية عممية البلمركزية

  التعاوف جنوب جنوب.و  ستعماؿ األمثؿ لموارد التعاوف الدولي، التعاوف البلمركزيخبلؿ اال

لكؿ ما و  عتبار لؤلقاليـالتكوينية  تساعد عمى إعادة اإلو  كؿ ىذه  األعماؿ التقنية  والمساعدات المالية 
ستقطاب اتساىـ في  . ىذا ما يجعمياتنافسيةو  ذابةجعميا جو  قتصاداو  ثار، سياحةبشرية، آو  طبيعية تمتمكو مف موارد

 تنمية األقاليـ.و  خير إلى تطويرىو ما يؤدي في األو  جعميا تحتكر السوؽ التنافسية،و  ةاألجنبيو  اإلستثمارات الوطنية

                                                           
* - (FSP) Fonds français de solidarité prioritaire. 
1- Amel BOUAKBA, Algérie: Coopération Algéro-Française, 3 millions d`euros pour les projets 

de l`aménagement du territoire, Journal quotidien : Le Tribune, N  502 , du 17/07/2006. 
** - (DIACT) : Délégation interministérielle pour l'aménagement et la compétitivité des territoires 
*** - PACA région Provence-Alpes-Côte d`azur  de la ville de Marseille 

2- Amar RAFA, Plus de 5 millions d`euros pour la restauration de l`édifice, La Tribune: Journal 

Quotidien, N022, du 05/12/2006.  
**** - PNUD : Programme des nations unies pour le développement. 
***** - OMD : Objectifs du millénaire pour le Développement. 

3- Gouvernance locale et développement, Partenariats pour la coopération décentralisée in : 

http://hdrnet.org/47/1/07maghreb_eng.pdf  

http://hdrnet.org/47/1/07maghreb_eng.pdf
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ػادتظتاجاتػاضفصلػاألولوػخالصة

وبية بسياسة التعاوف ىتمت الدوؿ األور تقوية سياسة الجوار، او  ماؿ جنوبلتعزيز العبلقات ش
البلمركزي إلى جانب اإلستراتجيات التقميدية. يتـ ذلؾ مف خبلؿ السماح لفواعميا التحت دوالتية بمباشرة 

 الجنوب. يا األجنبية سواء في الشماؿ أوالعبلقات الخارجية مع نظيرت
تنشط  التي الجمعياتو  ة كالجماعات المحميةمجندو  ركزت ىذه الممارسة عمى فواعؿ متعددة 

 .تبطة أساسا بالتنمية المحميةر المو  أىمية في مجاالت متعددة ذات
التييئة اإلقميمية كونيا تعتبر فيذه األخيرة ال يمكف أف تكوف حقيقية إف لـ تأخذ في الحسباف 

 كوف البيئة الدولية الحاليةو  كوف جميع المياديف مرتبطة بيا ،لكؿ عممية تنموية ةالمركزيو  ةالرئيسي وسيمةال
مف التييئة  ذلؾ ألجؿ مواكبة  التغيرات العميقة. ىذا ما جعؿ مختمؼ الدوؿ تمجأ  امستوى معينتشترط 

 برامج تتوافؽ مع إمكانياتيا الماديةو  سياسات، مخططات قراراإلى تييئة إقميميا الوطني عف طريؽ 
نقؿ التجارب الناجحة يتـ ذلؾ عف طريؽ  يا.تجاىالتحت قومية  ة، كذلؾ إتجاه سياسات فواعمياالبشريو 

التوصؿ إلى التنمية و  العمؿ عمى مساعدتيا عمى اإلقبلعو  خبرات فواعؿ دوؿ الشماؿو  إلييا، نقؿ ميارات
 . بالتالي التنمية الشاممةو  المحمية
البنية و  مجموعة مف العراقيؿ  كانعداـ األطر القانونيةىذه الممارسة عترض تلكف واقعيا  

،  نتيجة غياب إرادة سياسية تقنف قواعد قانونية تبيف كيفية تعامؿ الجنوبالمؤسساتية خاصة لدى دوؿ 
 برامجيا واقعيا. و  الفواعؿ المختمفة الوطنية، كما تراقب مدى صرامة مشاريعيا ىا
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ػػػػػػاضفصلػاضثاظي

اضتكغئةػاإلشضغطغةػسيػاضجزائرػسيػإطارػاضتعاونػ
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حتبلؿ إلـ يكف بالصورة التي ىو عميو حاليا، بؿ ىو نتاج لعدة فترات  تنظيـ المجاؿ في الجزائر إف
توزيع السكاف فيو. فالوضع السائد حاليا ينبئ عف وجود أشكاؿ مختمفة مف و  أثرت عمى تنظيموسابقة 

التكامؿ و  جتماعيـ المجالي  مبنيا عمى التضامف اإلفقبؿ اإلحتبلؿ الفرنسي كاف التنظي .شغؿ المجاؿ
حتبلؿ لنصؿ سنة ة حسب ما تقتضيو ظروؼ اإلتكيؼ تييئيو  المستعمر ىذا المنطؽ المجالي  ليمحو

إلى إقميـ ريفي مدمر ترث فيو الجزائر قاعدة إقميمية مختمفة. ألزمت ىذه الوضعية المزرية تدخؿ  1950
تنظيمو بطريقة عقبلنية و  ختصة عمى وضع سياسة ألجؿ تييئة االقميـالييئات المو  السمطات العمومية
 .)المبحث االوؿ( 

ستراتجيات التييئة المقدمة مف تتبع إالحركات الجمعوية  الممزمة بو  ألـز ذلؾ تدخؿ السمطات المحمية
دات مساعو  ذلؾ لجمب خبرات جديدة و  قبؿ الدولة. لتحسيف دورىا لجأت إلى التعاوف مع نظيرتيا األجنبية

ىو ما ظير و  التوصؿ إلى تييئة مجالية تحقؽ تنمية محميةو  داء ميامياتقنية تساىـ في حسف آو  مالية
 الثالث(. و  واقعيا خاصة مع الجماعات المحمية الفرنسية )المبحث الثاني
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ػاضطبحثػاألول
ػضغطغةػسيػاضجزائرطراحلػاضتكغئةػاإلشػ

 ، سنقوـ أوال بتقديـ مميزات ىذا اإلقميـ، تقسيماتوفي الجزائرإلقميـ قبؿ دراسة مختمؼ مراحؿ تييئة ا
 مو.مشاكمختمؼ و 

ػاضططضبػاألول
ػاضتظوعوػاإلشضغمػاضجزائري:اضتعددػ

، منيا 0كمـ 0 292 222كبر دولة في إفريقيا، إذ تتربع عمى مساحة تتعدى أتعتبر الجزائر ثاني 
 التضاريسو  ختبلؼ المناخاء بثبلث أقاليـ مختمفة باذا الفض. يتميز ى1في الصحراء 0كمـ 0 222 222

 اإلقميـ لتمي، إقميـ اليضاب العميا واإلقميـ الصحراوي. المتمثمة فيو 

 اإلقميم التمي   -أوال

ف عشريو  تشمؿ خمسةو  جماليةمف المساحة اإل % 10.0 ػتقدر ب يتربع ىذا اإلقميـ عمى مساحة
األودية. و  كثيؼ، إذ ىو مزيج بيف الطابع الجبمي، السيوؿ غطاء نباتيو  والية. فيو يتميز بمناخ رطب

، إذ يضـ أكبر تجمع سكاني تصؿ فيو الكثافة السكانية 2% مف السكاف 22ىذا اإلقميـ أكثر مف  يضـ
 جتماعية المتوفرة.االو  اإلمكانيات االقتصاديةو  روؼ الطبيعيةالظنتيجة    0ف/كمـ 222حتى 

أىميا الزراعة خاصة الحمضيات. أما  ،قتصاديةشاطات االمف النيحتوي ىذا اإلقميـ عمى مجموعة 
كونو يضـ أىـ المراكز الصناعية. أما فيما يخص   بالنسبة لمصناعة فإنو يعتبر أكبر إقميـ صناعي

فريو  لتجارة، فإنو يمثؿ حمقة وصؿ بيف الدوؿ األوروبيةا نجد النزوح قيا.  مف أىـ مشاكؿ ىذا اإلقميـ ا 
، التموث البيئي خاصة في المدف الصناعية الكبرى،  3العمؿ خاصة أثناء األزمة األمنية الريفي بحثا عف 

 التوسع العمراني عمى حساب األراضي الزراعية. و  أزمة السكف

                                                           

1-Jean Claude Brule, Jaques Fontaine, L`Algérie: volontarisme Etatique et aménagement du 

territoire, Alger, OPU, 1984, p 01. 
.0210االجتماعي، احصائيات و  المجمس الوطني اإلقتصادي - 2  

3- Jean François TROIN, Le grand Maghreb, Paris, Editions Armond colin,  2006, p164. 
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 إقميم اليضاب العميا -ثانيا

يشمؿ  ،مف المساحة الكمية %10.2 ػيتربع عمى مساحة تقدر بو  الصحراويو  يتوسط اإلقميـ  التمي  
. مف مميزات 0ف/كمـ 122و 12% مف الكثافة السكانية تتراوح بيف  02حوالي  يتركز بوو  والية 11عمى 

اخمية. أما فيما يخص النشاطات السيوؿ الدو  اليضابو  قميـ أنو مزيج بيف السبلسؿ الجبميةىذا اإل
كما أنو يتوفر عمى  الفواكو.و  مف الحبوب، الخضر تربية األغناـ، الزراعةقتصادية المتوفرة، فتتمثؿ في اإل

 الفوسفات.و  ثروات ىامة مثؿ الحديد

 اإلقميم الصحراوي -ثالثا

 غرب-شرؽ 0كمـ 1922كمـ( أكثر مف  00 222 222يعتبر أكبر إقميـ مف حيث المساحة ) 
بكثافة سكانية تقدر ب و  % مف السكاف 12جنوب. في الحيف ال يحتوي إال عمى -شماؿ 0كمـ 1522و

. كما يتوفر عمى أنواع يصدر إلى الخارج ج و منتأىـ عتبر ات التي تالمحروق بو. توجد  1 0ف/كمـ 12
 .(النخيؿ)محدودة مف النباتات خاصة في الواحات 

اليياكؿ القاعدية. لضماف تدخؿ الدولة خاصة في و  مف مشاكؿ ىذا اإلقميـ مثبل نقص البني التحتية
مطارات منيا سبعة  22و كمـ طرقات 5122مف  المناطؽ المنعزلة، تـ اإلستثمار فييا إذ تـ خمؽ أزيد

 .2ذلؾ ألجؿ تثميف المحروقاتو  دولية
رغـ الجيود التي و  ةثرواتيا، إال أف الدولو  سيايالتنوع في األقاليـ، مكوناتيا، تضار و  رغـ التعدد

ستغبلليا بطريقة عقبلنية تستجيب برامج إال أنيا لـ تتوصؿ إلى االو  مخخطاتال مختمؼ في قدمتيا
 ختمؼ مطالب المواطنيف. لم

 

ػاضططضبػاضثاظي
ػسيػاضفترةػاإلدتعطارغةاضتكغئةػاإلشضغطغةػػ

ختمؼ وسائميا، البد مف تقديـ نظرة مو  مراحميا ،في دراسة التييئة اإلقميمية في الجزائر الخوض قبؿ
 ستقبلؿ.فترة ما بعد اإلالتي سبقت مختمؼ الفترات عف اإلقميـ في 

                                                           

1- Jean Claude Brule, Jaques Fontaine, L`Algérie: volontarisme Etatique et aménagement du 

territoire, op-cit, p 01. 
2- Jean François TROIN, Le grand Maghreb, op-cit,  p  121.  
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ؾ ممو فيو  قاـزائري يعود في فتراتو األولى إلى القرف الثالث عشر أيف تخطيط المجاؿ الجو  فتنظيـ
مع دخوؿ و  .مف خبلؿ بناء بعض المدف  عممية التييئةب  يوغرطةو ماسينسامثؿ  يةاألمازيغالحضارة 
 ير المدف الساحميةتنظيـ المجاؿ، إذ أف سياستيـ ركزت عمى تطو و  تييئةموا أيضا في ساى ،العثمانييف

بينما المناطؽ الداخمية فمـ تركز عمييا بؿ بقيت فقط لجباية  ،طوير المبادالت التجاريةعف طريؽ ت
1الضرائب

دار المتمثمة في و  مقاطعات إدارية رئيسية إلي تقسيـ إداري لمببلد إلى أربعةكذلؾ كما عمدت  .
 .2بايمؾ التيطريو  بايمؾ الشرؽ، بايمؾ الغربالسمطاف، 

لفة لسياسة العثمانييف، إذ حاوؿ تباع سياسة مخاوؿ ىذا األخير إمستعمر الفرنسي حامع دخوؿ ال
كما ة في الجزائر، دخاؿ ثقافة أوروبية مخالفة لتمؾ المتواجدألجؿ إعمار الجزائر بالمعمريف األوروبييف إ

مف الموارد مموؿ و  يكمف في البحث عف مكمؿ إلقتصادهالنظاـ الرأسمالي كوف ىدفو دخاؿ إ شجع مبادرة
التوجو نحو المدف الساحمية و  يجاد سوؽ لمنتوجاتو. لتحقيؽ ذلؾ قاـ المستعمر بالتركيزا  و  األساسية األولية

خدماتية.  بداية و  نشاء مناطؽ صناعيةا  و  لمببلد، إذ ظير ذلؾ مف خبلؿ بناء مستوطنات كبيرة لممعمريف
الصحراوية و  مدف الداخميةمف ىذه الفترة تحديدا ظير الوجو الجديد لمسواحؿ الجزائرية، في حيف بقيت ال

ضافة إلى تمركز الموارد ؽ استراتجية لمتعامؿ مع فرنسا، اكوف أف السواحؿ تعتبر مناط 3غير مستغمة
ية ما شجع ظاىرة النزوح وطندى إلى ظيور الفوارؽ بيف المناطؽ الىو ما أو  4األولية الضرورية فييا

 .5التصاعد العمرانيو  الريفي
 ىما:و  ستعمارية عمى مرحمتيف أساسيتيفالفترة اإل خبلؿمرت التييئة اإلقميمية  

 0958 -0909:  المرحمة التجريبية ما بين  المرحمة األولى -أوال

 1901إلى غاية  1919" مف La loi cornudet" قانون كورنديما يميز ىذه المرحمة ىي إقرار 
عرض الطرقات، المرافؽ و  ، طوؿعف طريؽ تحديد مثبل مساحة الذي يبيف كيفية تطوير المدف في الجزائر

التوسع مثؿ مخطط مدينة و عداد مخططات التييئة راء .....الخ، كما تـ خبللو إالعامة، المساحات الخض
لمتجارب الفرنسية الجديدة فيما يخص  ا. ما ميز تمؾ الفترة ىو جعؿ الجزائر مخبر 1921الجزائر سنة 

ذا المخطط  وعوض بالمخطط اإلقميمي الجديد سنة ترؾ ى  1911مختمؼ تقنيات التييئة. لكف  في سنة 
                                                           

1- Ahmed TESSA, Algérie, histoire d`une construction spatiale : 1960-2004, op-cit,  p .111  
2- Marc COTE, L`espace  Algérien: les prémices d`un aménagement,  Alger, OPU,  1983,  pp 7-11. 
3- Ibid  pp 7-11. 
4- Ahmed TESSA, Algérie: histoire d`une construction spatiale : 1960-2004, op-cit,  p 13. 
5- Marc COTE, L`Algérie, ou l`espace retourne, Constantine,  media plus, 1993, P 397. 
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ري لمتييئة اإلقميمية  سنة خمؽ الصندوؽ الجزائو  حداث وكالة المخططات الجزائريةا ،  كما تـ1919
 .1تييئة اإلقميـ الجزائريو  الذي أعطت فيو السمطات األولوية لتنمية  1915

   1958- 1963 المرحمة الثانية: مرحمة التخطيط ما بين  -ثانيا

تداركيا و  1911ندلعت سنة ي مواجية الثورة التحريرية التي ابعد فشؿ السمطات الفرنسية ف   
حداث نوع مف التغيير ألجؿ تيجة  لضغوطات الثورة، عمدت إلى إسنة ن 101فشؿ السياسة المتبعة طيمة 

سنطينة باإلعبلف عف في ق 1919سنة ( De Gaulle) ديغولالتنمية في الجزائر.  قاـ الجنراؿ و  التطوير
( Plan de Constantine) بمخطط قسنطينة( الذي سمي 1951-1919المخطط الخماسي لمتنمية )

المجالية لمجزائر في السنوات القادمة. فقد تـ برمجة و  قتصاديةالصورة المستقبمية  لمنشاطات اإل الذي يبيف
" الذي Rapport MASPETIOLEالمعروؼ ب "و  "MASPETIOLE صدار مقاؿ "إ ىذا المشروع بعد 

مف المخططات الفرنسية التي قاـ بيا كؿ مف   ستوحىالمو  البلزمة لتطوير المستعمراتستثمارات يبيف اإل
(Pierre MASSE) و(Jean MANNET سنة )2عادة بناء فرنساالتي تبيف كيفية إ 1911  . 

اإلقميمية  و  قتصاديةاإل ممستعمر الذي جسد اإلستراتجيةعتبر ىذا المشروع الصورة اإلقميمية لا
مفيدا، بينما نظر إليو  ثقافياو  قتصادياعتبر ىذا البرنامج مشروعا افي نظر الفرنسييف يلفرنسا في الجزائر. ف

غراء  الشعبو  ع إلفشاؿ الثورةف عمى أنو مشرو الجزائريو  بعادهو  ا   فصمو عف جبية التحرير الوطنيو  ا 
 قناعو بضرورة اإلندماج مع فرنسا.ا  و 

 ىذا المخطط إدخاؿ تقنيات جديدة مثؿ التييئة المائية التي تسيؿ تثبيت السكافشمؿ   
توقع أف تصؿ  خمؽ مناصب الشغؿ التي و  ،ولوجيةدخاؿ التكنراضي الفبلحية مع التركيز عمى إتطوير األو 

كذلؾ عمى التطوير الصناعي، بحيث برمج المخطط خمسة وحدات  . ركز3يد عاممة 121222إلى 
تطوير الوحدات الصناعية خاصة في المناطؽ الشمالية كذلؾ برنامج و  ؿ تثميف المحروقاتصناعية ألج

مواد البناء في المناطؽ الجنوبية. ىذه النشاطات التي تضمنيا ىذا و  التحويميةو  الصناعات الغذائية
يادة في . كاف ىدؼ ىذا المخطط ىو تحقيؽ ز 4مجاؿ الجديد لمجزائر بعد اإلستقبلؿالصورة لالمشروع ميد 

                                                           
1- Ahmed TESSA, Algérie, histoire d`une construction spatiale: 1960-2004,  op-cit , pp 14-15 

2- Fatiha TALAHITE, Reformes et transformations en Algérie, université Paris nord 3,  UFR de 

sciences économiques et de gestion, 2010, p 65. 

3- Jean Claude Martens, Le modelle  Algérien de développement: Bilan d`une décennie 1962-1972, 

Alger, SNED, 1973,  p  .15  

4- Ahmed TESSA, Algérie, histoire d`une construction spatiale,  op-cit,  pp 15-18. 
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 022 ػالذي يتـ عف طريؽ تقديـ مساعدات مالية سنوية تقدر بو  % 2النمو االقتصادي السنوي بنسبة 
 .1مميار فرنؾ فرنسي  022 ب ستثمارات تقدر كذلؾا  مميار فرنؾ فرنسي و 

 مجاؿخاصة في  ، فإنو لـ يتحقؽ منو إال القميؿنظرا لكوف ىذا المشروع  مراوغة مف قبؿ المستعمر
نجاز بعض أنابيب الغاز التي تربط الصحراء ا  و  بالصمو  ستثناء خمؽ مركب عنابة لمحديداإلقميـ باتييئة 

 بناء بعض السدود الصغيرة.  و  بمختمؼ الموانئ

نو ترؾ لمجزائر يمكف القوؿ أرغـ اإلستراتجية المجحفة المتبعة مف قبؿ النظاـ اإلستعماري إال أنو 
البرامج تمد عمييا النظاـ الجزائري مباشرة بعد اإلستقبلؿ في مختمؼ عاألساسية التي االيياكؿ القاعدية 

حتياجات الدولة النقؿ التي كانت كافية لمواجية ا وسائؿو  تصاؿوسائؿ اإل. بحيث ورثت الجزائر التنموية
التي سعة ضافة إلى شبكات طرقات واكمـ باال 2922 ػشبكة حديدية بقدر بفي تمؾ الفترة. كما ورثت 

الداخمية، و  كمـ خاصة في المناطؽ الساحمية 92222التي كانت تبمغ و  إلى المناطؽ الجنوبية وصمت حتى
 .2غيرىاو  كذلؾ الموانئ، المطارات، وسائؿ النقؿ، سدود المياه

 

ػضثاضططضبػاضثاػػ
ػشتصادػاضطوجهسيػظلػطخططاتػاإلةػسيػاضجزائرػغطاإلشضغاضتكغئةػػ

 مرحمتيف ىما:ب االقتصاد الموجو في ظؿ مخططات  مرت التييئة في الجزائر  

  0978 – 0967الفترة األولى : مرحمة التوازنات الجيوية من  -أوال

تميزت بعدـ التجانس في  ،وضاعا مزرية عف المستعمر الفرنسيورثت الجزائر بعد اإلستقبلؿ أ
ر كؿ جيوده المراكز الحضرية. حيث ركز المستعمو  قتصاديةكذا المنشآت االو  يياكؿ القاعديةتوزيع ال

عمى المناطؽ الشمالية لمببلد خاصة الساحمية ذات المؤىبلت الطبيعية الكبيرة، بما فييا الموانئ التي 
حيث تضاعؼ سكاف  ،ستقبلؿ مستقطبة لمسكافبعد اإلمما جعميا  .رنساكانت تشكؿ حمقة وصؿ مع ف

. 3اإلجتماعيةو  ةقتصادياإل توطف كؿ الخدماتو  التجييزات المدف بعشر مرات في قرف واحد  نظرا لتوفر
                                                           

1- Jean Claude Martens, Le modelle  Algérien de développement: Bilan d`une décennie, op- cit, pp 

27-28. 
2- Jean Claude Brulé, Jaques Fontaine, L`Algérie volontarisme Etatique et aménagement du 

territoire, op-cit, p 53. 
3- Kamel  KATEB, Population et organisation de l`éspace en Algérie, L`éspace géographique, 

2003/ 4 tome 32, p 313. 
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األرياؼ مف و  بروز ىوة كبيرة بيف المدفو  وضاع في حدة الفوارؽ الجيوية بيف أرجاء الببلدزادت ىذه األ
بروز العديد مف و  دفالداخمية مف جية أخرى. أدى ذلؾ إلى تضخـ المو  بيف المناطؽ الساحميةو  جية
ذت الدولة تخلمواجية ىذه األوضاع الحرجة، ا ....حياء القصديرية بطالة، األجتماعية كالاكؿ االالمش

صبلحية كاف أىميا تنفيذ البرامج الخاصة لتنمية المناطؽ المحرومة التى عانت جراءات اإلسمسمة مف اإل
قر و  الفقرو  مف الحرب األىداؼ عابد بن جميد حسب تبيف التي ار مجموعة مف المخططات التنموية ا 

جتماعية االو  تصنيع(، السياسية )اإلستقرار االقتصادي(طريؽ العف قتصادية )كتثميف الموارد اإل
 .قتصاد الوطنيالتي يتـ توظيفيا ألجؿ بناء االو  1التكويف...(و  )التشغيؿ، التربية

( الذي وجيت مف خبللو الدولة اإلىتماـ بقطاع 1959-1952) المخطط الثالثي تجسد ذلؾ في
يد مف األقطاب الصناعية الكبرى في المدف الساحمية  ترجـ مف خبلؿ إقامة العد. الصناعات المصنعة

أف ىذه  بمعنى .2خمؽ نوع مف التوازف بيف جيات الوطفو التخفيؼ مف حدة البطالة و  تحقيؽ التنمية قصد
عطاء وجو جديد لمببلد نظرا إ بيدؼالطاقوية و  قطاع الصناعات المصنعةماليا عمى ركزت كؿ آ السياسة 

 .3غيرىاو  الحديد و  المحروقات، مناجـ الفوسفاتلتمتعيا بثروات طبيعية ك

ذلؾ مف خبلؿ خمؽ المؤسسات و ما ميز ىذه الفترة ىو تركيز اإلستثمار عمى القطاعات اإلقتصادية 
الطاقوية. بينما بقيت و  األقطاب الصناعية المتخصصة في الصناعات المصنعةو  الوطنية العمبلقة

يخص نفس الشيء فيما و  ...الخ يياكؿ القاعدية، التكويف،ال المجاالت األخرى ميمشة مثؿ السكف، الماء،
ال إ، رغـ تسجيمو غبلؼ مالي كبير 4المخطط التنموي دخاؿ ىذا المتغير فيالبعد المجالي، فإنو لـ يتـ إ

% مف القيمة اإلجمالية مف تكاليؼ  11ستحوذ عمى األسد بقيت لمقطاع الصناعي الذي إف حصة أ
أف التطوير الصناعي سيؤدي فرضية تبرير النظاـ ليذا التوجو، فإنو يقـو عمى . أما فيما يخص 5المخطط

بؿ كاف التفكير عنو تنظيمو. كما أف ىذا المخطط لـ يتضمف منطؽ الجيوية  و  حتما إلى تطوير المجاؿ
6ال أىدافياو  ضافة إلى غياب عنصر التنمية المحمية،  فمـ تظير ال وسائمياغائبا ا

.  

                                                           
1- Abed Bendjlid, Planification et organisation de l`éspace en Algérie, Alger, OPU, 1986, p 5. 

2- Jean Claude Martens, Le modelle Algérien de développement, op-cit, pp 49. 

3- Marc COTE, L`éspace  Algérien: les prémices d`un aménagement, op-cit, pp 147. 

4- Ibid, pp 119-119  

5- Jean Claude Brule, Jaques Fontaine, L`Algérie volontarisme Etatique et aménagement du 

territoire, op-cit, p .12  

6- Salah DAOUDI, La régionalisation en Algérie entre discours et réalités, in Aménageurs et 

aménages en Algérie, Héritages des années Boumediene et Chadli, Paris, éditions L`harmattan, 

2004, p286. 
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تائج السمبية التي أفرزىا المخطط الثبلثي، زاد وعي الدولة بخطورة  الوضع القائـ نظرا لمن       
 الذي ميز المجاؿ نتيجة الفوارؽ الجيوية التي أنتجتيا األوضاع المزرية جراء النزوح الريفي نتيجة لمفقر

لة بسياسة جديدة بادرت الدو  كذا التمركز حوؿ المدف  الكبرى.و  ،الذي شيدتو األرياؼ الجزائرية التيميشو 
تخفيؼ الضغط عف و  ( الذي ييدؼ لتثبيت سكاف األرياؼ1922 -1922في المخطط الرباعي األوؿ )

 المدف. و  ستعادة التوازف بيف األرياؼالفبلحي ألجؿ إ زيادة اإلنتاجو  المدف
 المتمثمة في:و  1لتحقيؽ ذلؾ بادرت الدولة بثبلث ثورات

دؼ إلى تنظيـ المناطؽ ايالموذج األقطاب الصناعية كز عمى نتر يالذي و  :الثورة الصناعية  -1
 الكبرى مثؿ الصناعة الميكانكية، البيتروكمياوية .....الخ.

تقديـ و  نشاء تعاونيات فبلحيةالتي تمت مف خبلؿ إو  يئة الريفيةأو التي :الثورة الزراعية  -0
 األراضي لمفبلحيف، لكف النزوح الريفي قمص مف تنفيذ ىذه البرامج. 

شتراكية ألجؿ تحسيف قرية إ 1222 بحيث تـ اطبلؽ مشروع بناء : لقرى اإلشتراكيةا بناء -2
 212إال أنو لـ تنجز ميدانيا إال  ، تطوير القطاع الزراعيو  تثبيت السكافو  مستوى التجييزات في األرياؼ

لجية تد مف الجية الشرقية إلى االممخضر مشروع السد األ اطبلؽكما لجأت الدولة إلى . قرية فبلحية
 الغربية لمببلد.

 Les" البرامج الخاصةقرار إلمرفع مف مستوى المناطؽ غير المتطورة، عمدت الدولة إلى 

programmes spéciaux "  جعؿ كؿ األقاليـ الوطنية تساىـ في و  جتماعيااو  صادياقتا بياألجؿ النيوض
مكانياتيا الو  سب طاقتياالتنمية ح  .2البشريةو  طبيعيةا 

 12بنسبة  ذلؾ و  كقطاع أولويلقطاع  الصناعي أكثر عمى اىذا المخطط ركز  ما يبلحظ ىو أف
 .3 مميار دج 09التي بمغت و  جمالية  لكمفة ىذا المخططمف القيمة اإل %

أعاد النظر في و  ( فقد ركز عمى المدف الداخمية1922-1921) المخطط الرباعي الثانيأما في 
ستثمارات في المناطؽ غير المتطورة. كما منح عدد اإلفي ذلؾ مف خبلؿ الزيادة و  ،كيفية تطويرىا

ستجابة لمحاجيات ذلؾ إو  الصغيرةو اعات المتوسطة القياـ بالصنو  امكانية المبادرة لمجماعات المحمية

                                                           
1- Ahmed TESSA, Algérie: histoire d`une construction spatiale, op-cit, PP 31-33. 

2- Ahmed TESSA, Economie touristique et aménagement du territoire, Alger, OPU, 1993, p11. 

3- Ahmed TESSA, Algérie, histoire d`une construction spatiale, op-cit , P .12  
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1921الوالئية لمتنمية التي تـ خمقيا سنة و  خمؽ مناصب الشغؿ مف خبلؿ المخططات البمديةو  المحمية
1 .

التي حددىا عمى أساس درجة التعمير، الصناعة، الكثافة و  لتي يجب تييئتياكما حدد كذلؾ المناطؽ ا
 الثروات االقتصادية. و  السكانية

( 52التي بمغت في تمؾ الفترة حوالي ستيف) ”ZI“ الصناعية المناطقخمؽ تـ  مف جية أخرى،
ألجؿ  ”ZHUN“ المناطق السكنية العمرانية الجديدةمنطقة ألجؿ تحقيؽ التطوير الصناعي، كذلؾ 

داري تقسيـ إ ذلؾكؿ . كما تبع 2نقص عدد السكناتو  ستجابة لطمبات السكف نظرا لزيادة عدد السكافاإل
دائرة  152و 11مقابؿ  21إلى  1952عدد الواليات مقارنة بسنة  وصؿ ، إذ1921جديد لمببلد سنة 

525بمدية مقابؿ  222و 91مقابؿ 
3. 

بعض يجابية مف خبلؿ تخفيؼ الفوارؽ بيف إعطت نتائج أولى يمكف القوؿ أف الفترة األًة خبلص  
التجييزات. لكف ىذه النتائج كانت و  األجور، التعميـ، تطوير اليياكؿ القاعدية ،الجيات مف حيث الشغؿ

1922حصائيات إىو ما بينتو و  المناطؽ الساحمية  ىعمركزت خصوصا و  مؤقتة
تركيز الذلؾ ألجؿ  4

 في المناطؽ الساحمية عمى حساب المناطؽ الداخميةو  لمجاليعمى القطاع الصناعي منو عمى ا
ارية ستعمبصورة مباشرة التوجو  اإلقتصادي الموروث عف الفترة اإلو  بذلؾالدولة ت الصحراوية. فقد دعمو 

شريف الذي يعرفو  ،تركيز قوي لممواطنيف في الشماؿو  عمار السواحؿالتي كانت تشجع التوجو نحو إ
، بحيث إرتفع عدد السكاف 5المكتظة بالسكاف لة لصالح المناطؽ الساحميةالدو  كتفريغ داخؿ رحماني 

لى و  1992% سنة  19.2ثـ إلى  1922% سنة  12إلى  1955% سنة  21.1الحضر مف  %  19.2ا 
  6( اإلقميـ الوطني1/2% مف السكاف عمى مساحة تقدر بسبع ) 12منو تمركز أكثر مف و  1999سنة 

ىذا ما يدؿ عمى و  عمقت الفجوةو  الجنوبية لمببلدو  وارؽ بيف المناطؽ الشماليةالتي زادت مف حدة  الف
 ستراتجية واضحة المعالـ في الجزائر.غياب سياسة أو ا
يا أنيا مف سمبيات. جراءات المتخذة كانت تتسـ بغياب خطة متكاممة لمتييئة االقميميةكؿ ىذه اإل

فشميا في و  ،يةقطاب الصناعاألى حساب بناءعمراضي زراعية استيمكت او  مست المدف الكبرى فقط
                                                           

1-Hosni BOUKARZAZA, Décentralisation et  aménagement du territoire, cas de la wilaya de 

Skikda, Alger, OPU, 1991, p145-146. 

2- Abdelkader SMAIR, Les zones d`habitat urbain nouvelles, entre théories et pratiques, in: 

Aménageurs et aménages en Algérie, Héritages des années Boumediene et Chadli, op-cit, p204. 

3- Jean François TROIN, Le grand Maghreb,op-cit,  p156. 

4- Ministère de l`équipement et de l` aménagement du territoire, Demain l`Algérie, L`Etat du 

territoire : la reconquête du territoire, le dossier de l` aménagement du territoire, 1991, p 74. 

5- Cherif RAHMANI, La croissance urbaine en Algérie, Alger, OPU, 1982, p53. 

6- Rapport  ONS 1988 et 1999. 
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لى مراكز تحولت إو  ،نعاش اقتصاد المناطؽ التي وطنت بيافي إ ةالمتمثمو  التوصؿ إلى تحقيؽ أىدافيا
ستنزفت إو  مواردستحوذت عمى كؿ الإلستقطاب إ ذا ما يدؿ عمى عدـ األخذ بعيف ى . مكانيات محيطياا 
 بيف الشماليةو  ،الحضرية مف جيةو  عمر بيف المناطؽ الريفيةختبلالت الموروثة عف المستاإلعتبار اإل

  .1سابقتيا ت ىذه السياسة معبقاطة مف جية اخرى. بؿ تالجنوبيو 
% مف اإلعتمادات المالية كاف ييدؼ 12 أكثر مف  ي الذي خصص لوكما أف التخطيط المركز 

كما خصصت عمميات عمى  .البرامج الخاصةو  فقط إلى مواصمة تنفيذ المشاريع الصناعية الكبرى
يجابية لكنيا لـ تؤثر التي حققت نتائج إ 1921تنمية سنة البمدية لمو  المستوى المحمي كالمخططات الوالئية

 زادت مف الفوارؽ الجيوية. و  طة اإلقميمية لمببلدار في الخ
ة خير يمكف القوؿ أف ىذه المرحمة ميزتيا سياسة توازنات جيوية أكثر منيا سياسة تييئفي األ

 قميمية.إ

 0988 -0979تييئة إقميمية ما بين الفترة الثانية: بداية ظيور سياسة  -ثانيا

النزوح الريفي، و  ف مف أثار سمبية كمشكمة الفروقات اإلقميميةنظرا لما خمفو المخططاف السابقا
عادة النظر في ا  و  تقييـو  "  ألجؿ تحميؿ1929-1929توقفت السمطات عف التخطيط لمدة سنتيف "

تقييـ مدى فعاليتيا في تحقيؽ أىدافيا. نظرا لعدـ تطابؽ النتائج مع األىداؼ و  ،مخططات السابقةال
 عادة تنظيـ القطاع الصناعيا  و  كالتخمي عف القرى اإلشتراكية المسطرة، قامت السمطات ببعض التدخبلت

أيف ظيرت وسائؿ  1995التي أقرىا المؤتمر الوطني سنة و  دراكيا ضرورة تبني سياسة تييئة إقميمية ا  و 
 .2جديدة لمتييئة اإلقميمية

مع بداية الثمانينات  زاد الوعي بالمخاطر التي أفرزتيا اإلختبلالت الموجودة بيف أرجاء الببلد، مف 
 وزارة التخطيطىذا بإحداث و  ىنا ظيرت التييئة اإلقميمية لممرة االولى ضمف صبلحيات دائرة وزارية

األوضاع سياسات لمتييئة التي مف شأنيا تغيير  وضعو  قصد تأطير 1929سنة  التييئة اإلقميميةو 
 التييئة اإلقميمية عمى مستوى كؿ والية. و  والذي تمثمو مديرية التخطيط ،المجالية السائدة  آنذاؾ

عف طريؽ المرسوـ رقـ  1991" سنة ANAT" الوكالة الوطنية لمتييئة اإلقميميةحداث كذلؾ تـ إ
لتي كمفت عمى وجو الخصوص بإعداد المخططات الوطنية لمتييئة ا 00/11/1992في  92-022

                                                           

1- Hosni BOUKARZAZA, Décentralisation et  aménagement du territoire, op-cit,  p220. 
2- Ahmed TESSA, Algérie: histoire d`une construction spatiale, op-cit, p .11   
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 ني البمديةكما تـ تغيير قانو  SRAT"1" المخططات الجيويةو "SNAT" كالمخطط الوطنياإلقميمية 
 .PAW et PAC"2البمدية "و  قرار مخططات تييئة الواليةا  و الوالية و 

الذي كاف ييدؼ لتحقيؽ  3(1991 -1992تزامف ىذا الوضع مع بداية المخطط الخماسي األوؿ )
المتمثمة في التوزيع الديمغرافي و  ىداؼ المركزية الثبلثحدد األبحيث  ،4% 9النمو اإلقتصادي بنسبة 

ز عمى المناطؽ الداخمية خمؽ النشاطات عمى مستوى كؿ اإلقميـ. كما ركو  المنظـ، تخفيض فوارؽ األجور
ستراتجية إ قتصادية والبشرية لممناطؽ ضمفاال تثميف الخصوصياتو  عتبار ليامف خبلؿ إعادة اإل

خمؽ الشروط الضرورية و  صناعية متنوعة مع التركيز كذلؾ عمى القطاع الفبلحي، الصناعة التقميدية
مميوف مواطف ما  1.1التي ستستقطب و  لمتعمير. كما تـ برمجة مشاريع المدف الجديدة في ىذا المخطط

1991إلى  1992بيف 
5 . 
حيث وصمت فيو  1991منع النزوح الريفي، تـ تقسيـ إداري جديد سنة و  اإلدارية لضماف الخدمات

. بالتالي أصبحت الواليات 6بمدية 1111و دائرة 025و 1921مقارنة بتقسيـ سنة  19عدد الواليات إلى 
 الموارد.و  متقاربة مف حيث اإلمكانياتو  وظيفية منسجمةو  في الجزائر تشكؿ كيانات إقميمية

المتعمق  87/13القانون رقم ( تـ إصدار 1999 -1991ر المخطط الخماسي الثاني )أما في إطا
دواتيا سواء عمى المستوى الوطني أو الجيوي، منيا المخطط الذي يوضح مختمؼ أ بالتييئة اإلقميمية

التي تدخؿ في و  ئلقميـ الوطنيستشرافية لالذي يبيف النظرة اإل( SNATالوطني لمتييئة اإلقميمية )
قتصادية، كما يبيف كذلؾ كيفية تنفيذ السياسة الوطنية لمتييئة المنصوص تراتجية الشاممة لمتنمية االاالس

 .  1995عمييا في الميثاؽ الوطني لسنة 
ذلؾ مف خبلؿ تجنيد و  تنفيذ مشاريع التييئة  ستعجالية ط الوطني لمتييئة اإلقميمية عمى إأقر المخط

تثميف الزراعة، تقوية التجييزات العامة، التنظيـ العمراني،......الخ . الموارد الطبيعية باألخص البتروؿ، 
 بمدي لمتييئة. و  مخطط والئي 19 د إلى جانبيا المخططات الجيوية التي تندرج تحتياكما نج

                                                           
1- Ibid, p 48.  

2- Ministère de l`équipement et de l`aménagement du territoire, Demain l`Algérie, L`Etat du 

territoire, op-cit, p 71 

3- Claude Brule, Jaques Fontaine, L`Algérie: volontarisme Etatique et aménagement du territoire, 

op-cit, p .112  

4- Jean Claude Martens, Le modelle Algérien de développement, op-cit,  p .12  

5- Ahmed TESSA, Algérie, histoire d`une construction spatiale, op-cit, pp 44-47. 

6- Jean François TROIN, Le grand Maghreb, op-cit, p156. 
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يتـ ىكذا لـ و  ساسية التطبيقيةيتبع بالنصوص األ لـو  ىذه المخططات  لـ يحدد ىذا القانوف تناسؽ
ال األدوات القانونية المحمية و  المخططات الجيويةو  عتماد المخطط الوطنيكيفية إو  ادعدتحديد إطار اال

التمويؿ و  الخاصة طبقا لما ينص عميو القانوف. كذلؾ لـ يحمؿ ىذا القانوف أدوات تنفيذه كاإلطار التنظيمي
 ذلؾ ألجؿ:و  الذلؾ كاف تطبيؽ ىذه السياسة محدود 1....الخ

 األولوية لمنظرة القطاعية.فيو تعطي  الذي ط تباع الدولة لمنيج التخطيا -

التي لـ تضع التييئة اإلقميمية في الدرجات و  كوف عممية التخطيط مثقمة بالقرارات المركزية -
 األولى.

 التحاور بيف مختمؼ الفواعؿ.و  نقص التشاور -

اإلقميمية إلى  التييئةو  تباعيا لكؿ مف وزارة التخطيطاو  يئة في دائرة وزارية واحدةستقرار التيعدـ ا -
 وزارة السكف ......الخ.

ذ إ ،2بدوف وسائؿو  ما ميز ىذه المرحمة ىي ظيور سياسة تييئة ذات صبلحيات لكف بدوف سمطة
التخمي عف النمط المركزي في التخطيط. فتعتبر و  نتقالية دخمت الجزائر في النظاـ المبراليتعتبر مرحمة ا

ثار وخيمة عمى الجانب نت ليا آمة سياسية حادة كامرحمة حرجة بحيث دخمت فييا الجزائر في أز 
يمثؿ المرجعية التخطيطية  1992إذ أصبح قانوف  حجبت كؿ عمميات التييئة، ماعيجتاالو  االقتصادي

 زيادة الفقرو  زيادة التمركز في المناطؽ الساحميةو  لممجاؿ. كما سجمت عودة ظاىرة التعمير الفوضوي
ما أدى إلى نزوح ريفي شديد وتفريغ المناطؽ مف السكاف نتيجة غياب التيميش في المناطؽ الريفية، مو 
أيف أنشأت  1991حتجاب الحقيبة الوزارية لمتييئة اإلقميمية حتى سنة مف. كما شيدت ىذه الفترة كذلؾ ااأل

 ستراتجية الجديدة لمتييئة فياإل ستشارة وطنية واسعة حوؿالتي نظمت ا التييئة العمرانيةو  وزارة التجييز
ضعية الراىنة ( تضمنت حصيمة لمو Demain l`Algérie" )اٍّالجزائر غدالتي صممت وثيقة "و  الجزائر

 .هلتطوير احات قتر بعض االو  ختبلالت التي يعاني منيااإلو  اإلشكاالتو  لمتراب الوطني

                                                           
1- Kheira BENZEGHOU, Le SNAT: un outil sans moyens,  in Aménageurs et aménages en 

Algérie, Héritages des années Boumediene et Chadli, op-cit, p 280. 

2- Ministère de l`équipement et de l` aménagement du territoire, Demain l`Algérie, L`Etat du 

territoire, op-cit,  p .22  
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عدـ التوصؿ و  فإذا تـ صرؼ مبالغ مالية ضخمة في كؿ ىذه المخططات نظرا لتدخؿ متغير الريع
ىو ما و  ة؟قتصاديكوف ىذه العممية في ظؿ األزمة اإليؽ األىداؼ المنشودة، فكيؼ يمكف أف تإلى تحق
 تي.و  في المطمب اآلسنتناول

ػرابعاضططضبػاض
ػحتطغةػاضتكغئةػاإلشضغطغةوػشتصادػاضدوقإػ

 مرت التييئة اإلقميمية في تمؾ الفترة عمى مرحمتيف مختمفتيف 

  0999إلى  0988ما بين نحطاط السياسة المجالية فترة إ -أوال

عمى كبيرةعمى عائدات الميزانية الجزائرية التي كانت تعتمد بنسبة  1995زمة النفطية لسنة أثرت األ
مما دفع إلى نشوب  ،جتماعية لمسكافاالو  ي تدني الحياة االقتصاديةإلىذا التراجع  المحروقات. أدى
لـ وضاع مجتمعة، ىذه األى المعيشي. أماـ كؿ تدني المستو و  البطالةو  نتيجة لمفقر 1999أحداث أكتوبر 

 التييئة االقميمية. التخمي عف عممية و  نسحابيعد لمدولة خيار سوى اال
قتصاد السوؽ. تزامف مع جية ايديولو تبني إو  قتصاد الموجوالتخمي عف نظاـ االساىـ كؿ ذلؾ في 

الذي ساىـ في خمؽ  ،1991سنة  نتخابيحدوث أزمة سياسية حادة نتيجة إيقاؼ المسار اإلير يىذا التغ
التجييزات العمومية التي بمغت قيمتيا حسب و  ساسيةعنيا تدمير اليياكؿ القاعدية األ أمنية نتج ،أزمة

مميار دوالر لكنيا ليست قيمة  15 ػفتقدر ب رشيد تممسانيبينما حسب  1مميار دوالر 02حوالي ب أحمد تسا
 .2المعنويةو  ديةنيائية كونيا لـ تتضمف جميع الخسائر الما

ذلؾ مف خبلؿ و  جاليو عميقةقتصادية مي القياـ بعدة تعديبلت اتطمب ىذا التحوؿ اإليديولوج
صندوؽ النقد الدولي و  ؾ العالميكالبن ،عادة الجدولة المفروض مف قبؿ المؤسسات المالية الدوليةمخطط إ

 بتداء مف التسعينات إلى غاية األلفية.ا
المتمثبلف و  ذلؾ لسببف رئيسييف قميميةالتييئة اإلو  طاط عممية التخطيطنحما ميز ىذه الفترة ىو ا

 في:

                                                           

1- Ahmed TESSA, Algérie: histoire d`une construction spatiale, PP   .12   
2- Rachid TLEMCANI, Etat Bazar et globalisation : L`aventure de l`infitah en Algérie, Alger, 

éditions El hikma, 1999, p 53. 
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 09.1العمومية المقدرة ب  يةديونمتزايد الو  ،مميار دوالر 22رتفاع الديوف الخارجية المقدرة ب ا -1
قتصاد الجزائري يرتبط جعؿ اال، مما 1التي تثقؿ خصوـ الميزانية العمومية  1991دوالر سنة مميار 
التي تعتمد عمييا في كؿ عممية  ة التي تؤثر عمى أسعار البتروؿقتصادية الدولياالو  راحات السياسةقتباال

 تنموية.

في  ،مميار دوالر 295بمغت عائدات الدولة حوالي  1999رتفاع فوائد الديوف فمثبل سنة ا  -0
تدخؿ  وردىو ما يؤثر أساسا عمى تقميص و  % مف ىذه الميزانية 52حيف أف خدمات الديوف تمثؿ 

 .2الدولة

يد بالتوصيات والشروط  المقدمة  في التقو  الجزائر عمى القبوؿ التراكـ في الديوف الخارجية أجبرىذا 
تيا في الميداف ؽ تقميص تدخبلتباع سياسة تقشفية عف طريذلؾ مف خبلؿ ا، مخطط التعديؿ الييكمي

ستتباب األمف. لذا طبقت ا  و  انية العموميةلميز ستعادة التوازف في اتركيزىا عمى إو  قتصادياالو  اإلجتماعي
مرحمة ( إلى 1991 -1991بيف ) مرحمة التثبيت الييكميقتصادية مف وعة مف االصبلحات االمجم

 .3(1999 -1991بيف ) التصحيح
 استراتجيات الدولة االقتصادية  راجعتو  تيميشوو  هستبعادفيما يخص البعد المجالي فيبلحظ اأما 

. يظير ذلؾ مثبل في تراجع المشاريع العامة في المدف 4شاطات المرتبطة باإلقميـكؿ النو  جتماعيةاالو 
قميمية في الجنوبية، كذلؾ تحويؿ الوكالة الوطنية لمتييئة اإلو  الكمي لممدف الداخميةشبو التيميش و  الكبرى

حمية الموجية داة لمتسيير اإلداري. كما لوحظ أيضا تخفيض ميزانية الجماعات المآتمؾ الفترة إلى مجرد 
لجاف و  التدخؿ في ىذه العممية مثؿ الجمعيات القرويةخرى بالسماح لفواعؿ أو  التطويرو  التييئة و  جييزمتل

 مف دوف أية رقابة مف قبؿ الدولة. ، قتصادييفحياء، المقاوليف اإلاأل
مف قبؿ  مخططات التعديؿ الييكمي المفروضةو  يمكف القوؿ أف التييئة اإلقميمية مستبعدة في برامج

 المؤسسات المالية الدولية.

                                                           
1-Données de la Banque Centrale. 

2- Ahmed TESSA, Algérie: histoire d`une construction spatiale, P    .11  

، أكتوبر 1الدراسات العممية العدد و  ، مجمة البحوثتحدياتيا في الجزائرو  أبعاد التنمية المحميةأحمد غريبي،  - 3
 .11.ص 0212

4- Ministère de l`aménagement du territoire et de l`environnement, conférence nationale sue le 

Schéma national d` aménagement du territoire (SNAT)  le 04 avril 2001.   
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دراج البعد المجالي ما بين و  بوادر التجديد -ثانيا  2102 – 2111ا 

رتفاع تزامف كؿ ىذا مع االاألمني. و  ستقرار السياسيع مف اإلستعادة الجزائر نو ترة األلفية اف شيدت
 في الحياة االقتصادية لتدخؿاو  لى العودةما دفع السمطات العمومية إ ،ألسعار المحروقات ستمرالم
رتفاع تيجة الفي كؿ المجاالت نو  شروعيا في تطبيؽ مجموعة مف البرامج التنموية  اليامةو  ،جتماعيةاالو 
 . 1مميار دوالر 129.9إلى حوالي   0229حتياطات الصرؼ، إذ وصمت مثبل سنة إ

ؿ الذي يطرح: ىؿ ىذه ظيرت في ىذه الفترة رغبة السمطات الجزائرية في تييئة اإلقميـ، لكف السؤا
ىذا ما و  رتكابيا في المخططات السابقة؟لمنظاـ أـ أنيا تكرار ألخطاء تـ االمبادرات تترجـ الرغبة الحقيقية 

 في ىذا الفرع.  سنتناولو
 الداخمي جانبتعود مبادرة تدخؿ السمطات الجزائرية إلى مجموعة مف الدوافع سواء المتعمقة بال

 :أما الخارجية فتتمثؿ في. األمني المبلئـو  اديالمتمثمة في الجو االقتصو 

 متشابيةو  قرية صغيرة يتماشى بقواعد متماثمة مف تغيرات جعمت العالـ ما صاحبياو  إن العولمة -
التي . فيي تعتبر أحد العوامؿ الخارجية األساسية 2....قتصادية، السياسية، الثقافيةلمجاالت االفي شتى او 

 .وليةندماجو في األسواؽ الدمحاولة او  و لممعالـ الدوليةلقتصادىا المتثااتدفع الدوؿ إلى إعادة بناء 

: لقد بدأت الجزائر مفاوضاتيا ألجؿ الدخوؿ OMCمام إلى المنظمة العالمية لمتجارة نضاال  -
. فرضت ىذه األخيرة عمى الجزائر 3نضماـتاريخ تقديـ مذكرة اال 1995ة سنة إلى المنظمة العالمية لمتجار 

مثبل إلزامية ف ىذه الشروط نذكر مف بيو  ،ف الشروط التي يجب التقيد بيا ألجؿ الدخوؿ إلييامجموعة م
التي تساىـ في تطوير و  ،الطويؿستراتجية تنموية عمى المدى اعتماد السمطات الجزائرية مخططات ا

عتماد اشترط ا. كما أنو جياؿ القادمةحاجيات األو  لمتطمبات ستجابتومحاولة او  تنميتوو  االقتصاد الوطني
 تاجية تقمؿ مف نسب البطالةناتيدؼ إلى خمؽ مؤسسات و  الدوليةقتصادية تستجيب لممعايير سياسات ا

                                                           
1  - Rapport  FMI 2008. 

، المغرب، 1، الطبعة صراع الثقافاتو  تحوالت العالم: إشكالية التنمية في زمن العولمةو  العولمةمحمد محفوظ،  -2
 . 1، ص0222ي العربي، المركز الثقاف

 . 99، ص 0211، 0، مجمة اقتصاديات شماؿ افريقيا، العدد ، أثر االنفتاح التجاري عمى االقتصاد الجزائريخديجة خالدي 3-
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"بأف الجزائر عدلت  مصطفى بن بادة. لتفعيؿ ذلؾ صرح وزير التجارة "1تساىـ في رفع اإلنتاج الوطنيو 
 .2نضماـلبل توفير الظروؼ الموضوعيةو  كيؼمرسوما لضماف التو  قانونا 12أكثر مف 

صاد الوطني يتطمب تييئة قتتطوير االو  تفعيؿ إف:  ستثمارات األجنبيةلوطنية لالفتح السوق ا -
ستثمارات األجنبية المختمفة. فيذه األخيرة ال تستثمر في أية دولة إال إذا توفرت ستقطاب اإلالمجاؿ ال

 ة، المطاراتالمائيو  نقؿ الجوية، البريةاليياكؿ القاعدية األساسية كشبكات الطرقات، سدود المياه، وسائؿ ال
 .....تصاؿ، شبكات األنترنت ذات التدفؽ العالي الموانئ، وسائؿ اإلعبلـ واإلو 

 فريقياإبروز بيئة دولية جديدة تتميز ببروز فاعميف جدد كالبرازيؿ، روسيا، اليند، الصيف، جنوب  -
في األخير الرىانات و  0222فاؽ جديد آل، مثؿ السياؽ الطاقوي البروز حضارة كونية متعددة المراكزو 

 .3رىانات التغير المناخيو  الكبرى لمبيئة الكونية

غية تييئة األرض البلزمة إلعادة انطبلؽ النشاطات ستثمارية بمج ااقررت الحكومة تطبيؽ بر 
ي بادرت بو ما بيف  الذ يقتصاداالنعاش برامج اال النمو. ترجـ ىذا التدخؿ عف طريؽ و  قتصاديةاال
 أما البرنامج الثاني المدعو مميار دج، 525الذي رصد لو مبمغ مالي يقدر ب و  (0221 -0221)

يتمحور  .4مميار دج 4211ستثمار فيو بمغ حجـ اال( 0229 -0221) بالبرنامج التكميمي لدعم النمو
المصمحة تعزيز و  الفبلحيةو  األنشطة االنتاجيةو  البرنامج األوؿ حوؿ األنشطة الموجية لدعـ المؤسسات

قتصاد العمؿ عمى إعادة بناء االو  لببلدجميع مناطؽ ا فيالنيوض بالتنمية  إلى بينما الثاني ييدؼ 5العامة
 ،المقترح مف قبؿ رئيس الجميورية( لمتنمية 0211 -0212) البرنامج الخماسي. في األخير 6الوطني

مبمغ المالي يعود إلى رغبة النطاـ سبب ضخامة ىذا الو  مميار دينار 02420:  ػر بقدي امالي اتضمف غبلف

                                                           
1- Cherif AISSAT, L`adhésion de l`Algérie a l`OMC, La Nation: hebdomadaire national, N 345, du 

13 au 19 mars 2013. 

نوفمبر  22، 212الخبر: جريدة وطنية يومية ، العدد  انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية لمتجارة، بوعيار،  سفياف - 2
0210. 

مرجع المتضمن المصادقة عمى المخطط الوطني لتييئة اإلقميم،  0212يونيو  09المؤرخ في  20-12قانوف رقـ  - 3
 .سبؽ ذكره

4- Banque mondiale, revue des dépences bubliques, rapport N 36270, 2007, p18. 

، مجمة أبحاث 2119 -2110التنمية المستدامة في الجزائر من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي كريـ زرماف،   5
دارية، العدد و  اقتصادية  .021-022،ص ص 0212،جواف 2ا 

6- Rapport FMI, 2009.  
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طرح برامج و  مميار دينار 9222 :ػفي مواصمة ما تبقي مف أشغاؿ المخططيف السابقيف بقيمة تقدر ب
 .1مميار دينار 11101: ػجديدة  بقيمة تقدر ب

دخاؿ المتغير المجالي في ظيرت رغبة السمطات العمومية في إ فيما يخص الجانب اإلقميمي،  فقد
قرار سياسة تييئة إقميمية  ذلؾ مف خبلؿ إو  ،قتصادياالنعاش في برامج االو  ماؿ الحكومةجدوؿ أع

تصحيح و  عادة تنظيـ اإلقميـالمالية ألجؿ إو  ظيمية، الجبائيةمجيزة بالوسائؿ القانونية، التشريعية، التن
السير عمى و  خصوصيات المناطؽو  مكانياتا  و  تثميف مواردو  توازف،الجاذبيةستعادة الختبلالت الاإل

 .2في كؿ المدف الجزائريةو  ديمومتيا
ألجؿ  0222سنة  السياحةو  البيئةو  وزارة التييئة اإلقميميةترجمت ىذه الرغبة أوال في إحداث 

 عداد السياسات البيئيةكذلؾ تخصصيا في إالفعاؿ لكؿ ما يتعمؽ بالبيئة، و  ضماف التسيير المتناسؽ
 .3التشريعية لحماية البيئةو  النصوص القانونيةقرار سياسات التييئة اإلقميمية مع إو 

التنمية و  المتعمق بالتييئة اإلقميمية 21-10قانون مف بيف وسائؿ ىذه السياسة نجد 
األدوات المتعمقة بتييئة و  الذي يتضمف مجموعة مف األحكاـ التي تحدد التوجييات لألقاليم المستدامة

مستدامة عمى أساس المبادرات و  ي تنمية منسجمةاإلقميـ التي مف طبيعتيا تنمية الفضاء الوطن
 السياسات التي تساعد عمى تحقيؽ ىذه الخياراتو  ،اإلستراتجية التي  تقتضييا تنمية مف ىذا النوع

. كما بيف ىذا القانوف أىـ المخططات 4تنميتو المستدامةو  التي تدرج أدوات تنفيذ سياسة تييئة اإلقميـو 
الذي يترجـ بالنسبة لكافة  (SNAT)ميتو المستدامة كالمخطط الوطني تنو  المتعمقة بتييئة اإلقميـ

الترتيبات اإلستراتجية األساسية فيما يخص ىذه السياسة. كما نجد كذلؾ و  التراب الوطني التوجييات
 5المخططات الجيوية

(SRAT)البمدية لمتييئة اإلقميمية و  ، المخططات الوالئية (PAW et PAC) 
 . (PAC) ؿمخطط تييئة السواحو 

                                                           
1 - Ministère de l`industrie et la promotion des PME, revue N 01, ganvier 2011. 

2 - Ministère de l`environnement, de l`aménagement du territoire et du tourisme, Conférence 

nationale sur le Schéma national d` aménagement du territoire (SNAT),  le 04 avril 2001.  

3- Rapport pays Algérie, Ministère de l`aménagement du territoire et de l`environnement, 

Observatoire national de l`environnement et du développement durable, mars 2012, pp 1-2. 
المؤرخة   22. ج.ر. عدد تنميتو المستدامةو  المتعمق بتييئة اإلقميم 0221ديسمبر  10المؤرخ في  02-21قانوف رقـ  -4

 .0221مبر ديس 11في 
المتضمف المصادقة عمى المخطط الوطني لمتييئة اإلقميمية، تـ إلغاء المخطط الجيوي  21-12بعد اصدار قانوف  -5

 SAEPT: schema d`amenagement deالبرمجة اإلقميمية " و  عوض بمخطط تييئة المجاؿو  "SRAT لمتييئة اإلقميمية "

l`espace et de programmation territorialle  "  نجـ عنو مف مشاكؿيكؿ ما و  ذلؾ تجنبا لمصطمح الجيويةو. 
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نميتو المستدامة الذي يضطمع تو  نشاء المجمس الوطني لتييئة اإلقميــ إلتحسيف تنفيذ ىذه السياسة ت
عداد المخططات التوجييية المساىمة في او  مى المخطط الوطنيعالتحديث الدوري و  قتراح التقييـمى اع

قتصادية البلزمة االو  "األدوات المالية 15المادة تقديـ تقارير سنوية. في األخير حددت "و  الجيويةو  الوطنية
الخدمات الجماعية ذات المنفعة و  نجاز البنى التحتية الكبرىالتي تتحمميا الدولة ألجؿ إو  ميـلتييئة اإلق
 العامة.

الذي تعمف بو  1المتعمق بالمخطط الوطني لتييئة اإلقميم 12-01القانون رقم كما نجد كذلؾ 
نتياجيا خبلؿ العشريف ميـ التي تنوي اخبلؿ سياستيا لتييئة اإلق الدولة عف مشروعيا اإلقميمي مف

النشاطات في و  ختبلالت في تموقع السكافى االستجابة لبلإلسنة المقبمة.  ييدؼ ىذا المخطط 
يـ  مع العمؿ عمى الحفاظ عمى رأس الماؿ تنافسية األقالو  عمى تفعيؿ جاذبيةالعمؿ و  اإلقميـ

قاليميا كوف كؿ ىماؿ أعدـ قبوؿ ا لدولة عمىمينو. فيو يترجـ عـز اتثو  البشري لمببلدو  الطبيعي
ستراتجية االزدىار في إو  في التطور عتراؼ لكؿ منيا بالحؽاالو  ةجزء منو يمثؿ أحد عناصر الثرو 

 متحكـ فييا. و  شاممة

فإذا تمت مقارنة المبالغ الضخمة المستثمرة بالنتائج المحصؿ عمييا واقعيا، نقوؿ أنيا لـ 
فمو نسقط مثبل ذلؾ  .خاصة المرتبطة بمجاؿ التييئة اإلقميمية وصؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المبرمجةتت

ذلؾ و  إال أف نتائج تنفيذه وخيمة ،مميوف دوالر 222 ػيقدر ب امالي االذي كمؼ غبلف مركب دنياعمى 
اإلقميمية مف قبؿ وزير التييئة  نو بعد تدشيف ىذا المركبالذي أكد أ 2عمى حاج طاىرحسب مقاؿ 

 الشركةأي  ،فإنو لوحظ أف المؤسسة المنفذة ليذا المشروع الضخـ أعمارة بن يونس،السيد  :السابؽ
المحصؿ ال التشجير، فالنتائج و  " لـ تتقيد ال بتقنيات البناءEIIC" الدولي اإلماراتية لإلستثمار

 ابة المختمطة"."الغو األنجميز"و  تعكس األسماء المقدمة مسبقا مثؿ "حدائؽ الصيفعمييا 

ف معظـ البرامج اب الواد بالجزائر العاصمة، أكد أأما نائب رئيس المجمس الشعبي البمدي لبمدية ب
، كذلؾ تجميد مشروع عف العمؿ توفقت أو لـ تبدأ كمية، مثؿ مشروع  إعادة سماكة الجزائر الذي توقؼ

 . 3البحرالطريؽ الذي يربط  الجزائر الوسطى بعيف البنياف الذي يمر داخؿ 

                                                           

 مرجع سبؽ ذكره، المتضمن المصادقة عمى المخطط الوطني لتييئة اإلقميم 0212يونيو  09المؤرخ في  20-12قانوف رقـ  -1
2- Ali EL HADJ TAHAR, Le Parc Dounia: Radioscopie d`un ratage, le soir d`Algérie, quotidien 

national, N 2029, le 29 mai 2013, p 6. 

 .25/11/0212: نائب رئيس المجمس الشعبي البمدي لبمدية باب الواد بالجزائر يـو شعوادي يوسفمقابمة مع السيد  -3
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في كؿ المجاالت. و  بالريع البترولي اتبيف أف تدخؿ الدولة يكوف مرتبطالمسخرة األغمفة المالية إف 
أما فيما يخص التييئة اإلقميمية فإف تاريخ ىذه األخيرة يتركنا نفسر أف دور الدولة يكوف محددا في فترات 

 يمي:نوجزىا فيما  1فقد مرت بثبلث مراحؿ أحمد تسا التنمية. حسب 

 0986-0966الفترة الممتدة ما بين  -0

بالدولة إلى  تدفع ومية التيزعزعة الخزينة العم ساىـ إرتفاع أسعار المحروقات في ىذه الفترة في
جماليتيا بعائدات االتي تموؿ و  قتصادية أو الخدمات العامةسواء في النشاطات االستراتجية تنموية تبني ا

 الريع البترولي.
المتمثمة في و  إلى تحقيؽ أىداؼ محددة المقررة في ىذه الفترةيع التنموية المشار تصبو ىذه  

ستثمار في قطاع السمع المنتجة ستخداميا في اإلألخص المحروقات الباو  تنمية الثروات الطبيعية
المتمثؿ في الشركات و  نتاجي لمدولةإكما تـ خمؽ قطاع  كالصناعات الثقيمة، الحديدية......

ىو اليدؼ الذي تصبو إليو عممية و األرياؼ و  خدمات عمى مستوى المدفو  مؽ سمعبغية خ ،العمومية
التييئة اإلقميمية. ترجـ كؿ ذلؾ في مختمؼ المخططات التي ساىمت في تأسيس قاعدة صناعية 

 ات.  ىذه االستراتجيتسييؿ تطبيقيا عمى مستوى كؿ إقميـضافة إلى تقسيمات إدارية ألجؿ ، امتينة
ىدؼ أساسي لمتييئة الرفع مف المستوى المعيشي تعتبر و  ولة لتحقيؽ التنميةالتي وضعتيا الد

 اإلقميمية.

 2111-0987الفترة الممتدة ما بين  -2

دفع  ،1995ات بعد األزمة النفطية لسنة نشيدتو الجزائر في فترة الثمانيقتصادي الذي إف الركود اال
بب ىذا التراجع نقص المشاريع س ية.ماعجتاالو  الدولة مف النشاطات اإلنتاجية االقتصاديةبخروج 

يرادات التي تعتبر لنقص اإل المجاالتية المقدمة في المخطط الوطني لمتييئة اإلقميمية نظراو  قتصاديةاال
مى نياية دور الدولة، الرقابة فقط. لكف ذلؾ ال يدؿ عو  أىـ مصدر تواجدىا. إلبراز تواجدىا قامت بالتوجيو

يات القروية، مع فواعؿ جديدة خاصة فيما يخص تنظيـ المجاؿ كالجمع تتعاوفو  تتعامؿ لكنيا بقيت
 النقابات.و  منظمات أرباب العمؿ

                                                           

1- Ahmed TESSA, Algérie: histoire d`une construction spatiale, pp    .51-51  
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ة السوداء، بقي دورىا حاضرا في مجاؿ ير نية التي شيدتيا الجزائر في العشمع األزمة األمو 
 متييئة اإلقميمية.لالتي تعتبر الوسيمة األساسية و  الخدمات العامة

 2102 -2111بين لفترة الممتدة ما ا -3

جعؿ الخزينة العمومية في بحبوحة مالية.  ما رتفاع أسعار المحروقاتا عودة عرفت ىذه الفترة
ظير ذلؾ مف  ستثمارية ضخمة  بما فييا المتعمقة بتييئة المجاؿ. ما دفع بيا  إلى تبني سياسات إ

مثؿ الطريؽ  0222خبلؿ ما تـ تجسيده عمى أرض الواقع عبر مجمؿ التراب الوطني منذ سنة 
غرب، خط السكؾ الحديدية ذات السرعة العالية، إنشاء سدود كبيرة، تحويبلت كبرى -السريع شرؽ

 تصاؿ، التربيةاإلو  ، تطوير تكنولوجية اإلعبلـلممياه  فيما بيف األقاليـ، وحدات لتحميؿ المياه
 فيا. يجمالية تكالالتي تتحمؿ الدولة إو  التكويفو 
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ػاضثاظياضطبحثػ
ػ0998إضىػػ0981بغنػػاضفرظدغةػػ-اضعالشاتػاضتعاوظغةػاضالطرصزغةػاضجزائرغة

ػطوشعػاضتكغئةػاإلشضغطغةػطظكاو

خبلؿ الفترة تيا األوروبية انظير و  الجزائريةالمحمية الجماعات  مختمؼ العقود المبرمة بيفدراسة  بعد
الفرنسية لذا  تياانظير تمت مع لعقود ف أغمبية ىذه ا، الحظنا أ0210إلى غاية  1992ما بيف الممتدة 

التعاوف، ىذا سنتعرض إلى حوافز لذا  الجزائري.-عمى التعاوف الفرنسي  فصؿىذا ال ركزنا في دراسة
 موقع التييئة اإلقميمية منيا.و  مختمؼ العقود المبرمة بينيما

ػاضططضبػاألول
ػرظدغةاضفوػةػاضجزائرغةبداغةػاضعالشاتػاضخارجغةػبغنػاضجطاراتػاضطحضغػ

 ولى لمجماعات المحمية الجزائريةالعقود التعاونية األ  -أوال

 ذلؾ عف ،1ستقبلؿفترة ما بعد اإلمجماعات المحمية الجزائرية إلى تعود أولى العبلقات الخارجية ل
اف ىذه النوع مف العبلقات الطبيعة السياسية. فقبؿ ىذه الفترة ك طريؽ ظيور بعض عبلقات التوأمة ذات

ترؾ و  مدخوؿ في العبلقات التعاونيةليا المجاؿ ل السمطة في تمؾ الفترة لـ تترؾ كوف ،ماتما ةمنعدم
 .2مسمطة المركزية فقطختصاص لاالخارجية كعبلقات ال

ضافة ا الجزائر عمى النمط المركزي،و  ساعتمدت كبل مف فرنا ستقبلؿ،بعد اإلما الفترات األولى  في
ذي كاف يحد مف ىامش الحرية لمجماعات المحمية. لكف في بداية الحزب الواحد في الجزائر الىيمنة إلى 

الذي ساعد عمى صعود مجموعة مف و  1990قانوف البلمركزية سنة في فرنسا الثمانينات ظير 
الجزائرية ىذا مف  ألجؿ التعاوف مع نظيراتياالتي ضغطت عمى السمطات الفرنسية و  الشخصيات المنتخبة

قرار التعددية سنة و  1999بر أخرى أحداث أكتو  جية، مف جية . فكؿ ىذه األحداث في الجزائر 1999ا 
 .3متعاوف بيف ىاتيف الدولتيفلميدت الطريؽ 

                                                           
1-Cités-unies-France, Répertoire des partenariats de coopération décentralisée Franco-

Algérienne, Op-cit.   

    .1995دستور الجميورية الجزائرية لسنة  2-

3 -Georges MORIN, 1999-2009: Dix ans de coopération décentralisée Franco-Algérienne, revue 

politique et parlementaire, N 9,  avril 2010, p5. 
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الفرنسية تعود جذوره األولى إلى عقد و  زائريةإف أوؿ عقد تعاوف المركزي تـ بيف الجماعات الج
مبادرة مف طرؼ ت ىذه  التم . 1مدينة مرسيمياو  بيف والية الجزائر 1992جواف  09تفاؽ المبـر في اإل

إذ ساعد ىذا العقد  عمى  .(Gaston DEFFERRE) ديفيري استوفڨ رئيس مدينة مرسيميا في تمؾ الفترة
جتماعية ؤدي فييا الفواعؿ التحت قومية االت اتقوية العبلقات الثنائية الجزائرية الفرنسية، كما أعطى فرص

 .امحوريو  اميم ادور 
حسب تقرير و ـر في شؽ الطريؽ أماـ عقود أخرى تمت في تمؾ الفترة. سمح ىذا العقد األوؿ المب

 :2نجد منيا اعقد 11وصمت إلى  يافإن الجزائرية،  وزارة الداخمية

 .1992والية الجزائر مع مرسيميا سنة  -

 .1991( سنة Chellesبمدية تممساف مع شاؿ ) -

 .1990( سنة Saint Etienneبمدية عنابة مع سانت إتياف ) -

 .1992( سنة Bourgesاألغواط  مع بورج )بمدية   -

 .1999سنة  (Roche sur Yon)بمدية تيزي وزو مع روش سير يوف  -

 الفرنسي  –حوافز التعاون الالمركزي الجزائري  -ثانيا

 عامة،ميدت الطريؽ لقياـ التعاوف بيف ضفتي المتوسط و  ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي ساعدت
 : ما يمي منيا نجدخاصة  فرنساو  بيف الجزائرو 

  البعد الجغرافي -

فمثبل في إطار ، يعتبر القرب الجغرافي مف أىـ العوامؿ المشجعة عمى قياـ عبلقات التعاوف
باألخص الجزائري الفرنسي، فإف الفرنسييف تعتبروف أف حوض المتوسط ىو و  متوسطي-التعاوف األورو

نتماء لدييـ لممتوسط أكثر منيا أف ىوية اإل ذإرنسا في الجنوب متداد الجغرافي لفو اإلالوعاء الطبيعي أ
ضافة إلى ذلؾ فإف ا. 3ليس نحو الشماؿو  ألوروبا. ىذا ما جعؿ السياسة الفرنسية تتجو أكثر نحو الجنوب

  .ىي المتوسط ي كونيما تنتمياف إلى جية واحدة أىـ عنصر يكمف ف

                                                           

  . 2، جامعة الجزائر الدكتور دريس شريفمقابمة مع  -1
   www.interieur.gov.dzالتعاوف عمى موقع: و  الجماعات المحمية حوؿ الشراكةو  تقرير وزارة الداخمية 2-

3-Cherif DRIS, Conférence sur «  la Coopération décentralisée » département des sciences politique, 

Tizi Ouzou, avril 2012. 
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 البعد االقتصادي  -

ـ عنصر مشجع لمتعاوف بيف ىاتيف الدولتيف. ضافة إلى الجغرافي أىاتعتبر الشؽ االقتصادي 
دىا. فحاليا تعد قتصادائما عف مكمؿ التبحث  الدوؿ ما جعؿقتصادي لمدوؿ، افس االفالعولمة أحدثت التن
كما  .1بريطانياو  المورد الرابع بعد إسبانبا، إيطالياو ألمانيا لمجزائر بعد  لثقتصادي الثاالفرنسا  الشريؾ ا

مؤسسة فرنسية مستقرة و  مقاوؿ 112أكثر مف إذ نجد مر خارج قطاع المحروقات، أنيا تعتبر أوؿ مستث
" الفرنسية مثبل نجد  مقاطعة باكاسقاط ذلؾ عمى "با .2تشغؿ أزيد مف أربعيف ألؼ جزائري التيفي الجزائر 

عمى  دائماتضغط  يا، مما جعم3بوف  السادس ليذه المقاطعة لوحدىاالز و  لجزائر تعد أوؿ بمد مستوردأف ا
 .الجزائر نحوالتعاوف البلمركزي  وجيوالسمطات الفرنسية  لت

 الحضاريو  البعد التاريخي -

نصؼ، و  التي وصمت قرابة قرفحتبلؿ الطويمة ىـ مستعمرة فرنسية نظرا لفترة االتعتبر الجزائر أ
 ثقافة مشتركة.و  اىذه الفترة جعمت لمدولتيف تاريخ

 الثقافيو  نسانيالبعد اإل  -

التي و فرنسا خصوصا مف بيف أىـ الدوؿ المستقطبة لمجزائرييف في الخارج و  عموماتعتبر أوروبا 
ميف في يعدد الجزائرييف المق يقدر(، Gilles PISON) جيل بيزونحسب . ف4تتزايد مف سنة ألخرى

. أما حسب تقرير المجمس 5مف عدد السكاف الكمي % 5.9أي  ،بمميونيف جزائري 0222سنة ج الخار 
 12نجد منيـ و  نسمة مميوف 292إلى  أوروبا فقد وصؿ عدد سكاف، 0220جتماعي لسنة االو  االقتصادي

 . 6جزائري 122 190لوحدىا ما يعادؿ  إذ نجد في فرنسا جزائري، 222222بينيـ  مفو  مميوف أجنبي

                                                           
1- Mr Khelladi et Mr Bellatef, La zone économique de l`économie méditerranéen occidental : Un 

contre point aux PECO pour stabiliser l`UE. Colloque international sur l`Espace économique de  la 

méditerranée occidentale : enjeux et perspectives. Bejaia le 25-26 juin 2000. 
2- http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/algerie/la-france-et-l-algerie/  
3- Cherif DRIS, Conférence sur «  la Coopération décentralisée », Op-cit. 

4- Le taux d`immigration a augmenté de 0.31‰ à 0.93 ‰  de 2008 a 2013.  Sur : www.statistiques-

mondiales.com . 

5- Gilles PISON, Atlas de la population mondiale : faut-il craindre la croissance démographique 

et le veillissement ? Paris, edition autrement, 2009, p57. 

6- Conseil National economique et social, rapport sur: Les politiques migratoires Europeennes : 

quels enjeux ? 2eme session pleniére, 2002. 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/algerie/la-france-et-l-algerie/
http://www.statistiques-mondiales.com/
http://www.statistiques-mondiales.com/
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يمكف التركيز عمى الجانب الثقافي الذي يساىـ في بمورة ىذا  ، ضافة إلى ىذا المتغير اإلنسانيا
األصوؿ  يالمتمثمة في الفرنسييف ذو و  المتمثؿ في الثقافة المزدوجة لمفواعؿ التحت وطنيةو  وفالتعا

المعرفة و  نظرا لمثقافة المزدوجة التي تمتمكيا  اميم االتي تمعب دور و  ،الجزائرية أو فئة الجزائرييف المغتربيف
ة. مف بيف ىذه الفئات يمكف ذكر فئة الجماعات الفرنسي التي ال يستطيع تجاىميا منتخبوو  الميدانية لمجزائر
لمضغط الذي الدور الميـ الذي تمعبو في المجتمع الفرنسي نظرا و  (Les pieds noirsاألقداـ السوداء )

الجمعيات و  عمى الجماعات الفرنسية ألجؿ الحصوؿ عمى تمويبلت لدعـ الجماعات المحمية تمارسو
مف بيف   .......الخ1 لتعاونية كتكويف المنتخبيف المحمييفكذلؾ مساعدتيا في تنفيذ مشاريعيا ا الجزائرية،

الخصوصيات الجزائرية مثؿ  الجامعات، الجمعيات ذاتو  المؤسساتىذه الفواعؿ نجد المنتخبيف، رؤساء 
   .2( Touiza solidaritéجمعية )

ػاضططضبػاضثاظيػػػػػػ
ػاوظغةغقافػاضطذارغعػاضتعإظقصػاضرزبةػاضدغادغةػدببػوػطظغةاألزطةػاألػ

األمني و  جتماعيقتصادي، االالجو السياسي، االمباشرة بعد االستقبلؿ إلى نياية التسعينات، شيد 
إلى اإلنفتاح  وصوال قتصادية ستقرار السياسي، األزمة االيتعمؽ بالبلافي الجزائر تغيرات جذرية. فمنيا ما 

مع بداية التسعينات. فكؿ ىذه االحداث أخيرا األزمة األمنية و  ،قتصادي في نياية الثمانياتاالو  السياسي
عرقمت العبلقات البلمركزية مما صعب مف عمؿ المنتخبيف المحمييف أو مؤسسات و  مجتمعة أثرت

ة السياسية نعداـ الرغبافي ىذه الفترة سواء إلى نقص أو  التي تعودو  المجتمع المدني عمى الصعيد الدولي
 قتصادي.االو  لوضع األمنيأو ا

  قتصاديةاالو  األمنية زمةاأل  -أوال

عف  اتجةنالالمالي و  ي أزمتيا عمى الصعيد اإلقتصاديبداية دخوؿ الجزائر ف 1995كانت سنة  
فبلس و  اديةقتصإلى تفاقـ األزمة اال مف حدتيا تقمبات سعر الدوالر الذي أدى زاد نخفاض أسعار النفط. إ ا 

ىي  األزمة األمنية جراء إيقاؼ و  األوؿخر ال يقؿ أىمية عف ضافة إلى عامؿ آالخزينة العمومية، ا
عبلف حالة الطوارئو  ـ األزمةتفاق انتج عني التي، 1991المسار اإلنتخابي سنة  دخوؿ الجزائر في و  ا 

                                                           

1- Chérif DRIS, « Les frontaliers »  la coopération entre Marseille et Alger : De la marge à la 

médiation, L`année du Maghreb, V/2009,461-479. 

2- Ibid. 
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كؿ ىذه األحداث  . 1تيديـ معظـ اليياكؿ القاعدية األساسية و  أكثر مف مميوف ضحية تدوامة عنؼ خمف
ة الدولية التي خمقت نظرة خوؼ لـ تشجع عمى إبراـ العقود مجتمعة أثرت عمى صورة الجزائر في الساح

يقاؼ كؿ و  التعاونية. فحسب تقرير المدف الفرنسية المتحدة لواقع التعاوف الفرنسي الجزائري، فإنو تـ تجميد ا 
 .  2(1999إلى  1999لـ يتـ إبراـ أي عقد طيمة العشرية السوداء أي مف )و  العقود المبرمة في تمؾ الفترة

 نعدام الرغبة السياسيةانقص أو  -اثاني

لدى الجيات العميا  تصدر وجود حواجزنظرا ل عمؿ مختمؼ الفواعؿ سياسيةالعراقيؿ ال صعبت
بما يتعمؽ بالعبلقات فخاصة و  سقاط عمى الجزائرتخاذ القرار. باإلاأىـ مصدر  التي تعتبرو  لمدولة

الممارسة لكف فيما يخص و  و تظير في الخطاباتالخارجية لمفواعؿ التحت دوالتية، فإننا نجدىا منغمقة أ
 ـ نقص ىذه الرغبة السياسية في ضيؽترجت أو غير واضحة.أو المأسسة  فإنيا تكوف منعدمة  التقنيف

تخفض و  التي تحد مف حريتيا لسمطة الوصيةمف قبؿ ا عمييا بةاقالر  شدةو  المحميةستقبللية الجماعات ا
  .3يامبادراتمف 

 Cités unies( رئيس المدف المتحدة الفرنسية )George MORIN) نجورج مورافمثبل  -

France عود أوال إلى عدـ ثقة السمطات ي ، لسمطات الجزائرية في تمؾ الفترةنعداـ الرغبة لدى اا( أكد أف
مف الحرية  االتي ال تعطي ىامشفة إلى السياسة الوطنية المركزة ضاا السياسية في المنتخبيف المحمييف،

 Delphine. بينما ) 4غيرىاو  ة الفواعؿ المحمية مثؿ األعضاء المنتخبة، الموظفيف، المجتمع المدنيلمبادر 

GREVOLA رئيس مشروع المتوسط، فإنو أكد أف عرقمة ىذه العممية مف قبؿ السمطات العمومية في )
 اليري بركانيفتمؾ الفترة تعود لكوف التعاوف البلمركزي موضوع جد حساس يشترط روح الشراكة. بينما 

(Valerie BERKANIE )  روح الديمقراطية   لمتعاوف البلمركزي بعد ىداـ كونو يحمؿ في طياتوأكد أف
 Adda) بكوش عداما أ. 5 التي تتعارض مع قيـ الديكتاتوريةو  التي تساىـ في دمقرطة الحكومات المحمية

BEKOUCHEة إذا قامت بالسماح لمنتخبييا ( فأكد أف الدوؿ الوحدوية مثؿ الجزائر  ليس ليا الفائد 

                                                           
1-  Jean François TROIN, Le grand Maghreb, op-cit, p 193. 

2- Cités unies France : Etat des lieux de la coopération décentralisée franco-algérienne sur :                                       

http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article258  
3 - Arezki AKERKAR, La coopération décentralisée Franco-Algérienne: un levier pour le 

développement territorial durable ? L`expérience de partenariat entre la ville de Mulhouse et  El 

Khroub. op-cit 
4- Georges MORIN, 1999-2009: Dix ans de coopération décentralisée Franco-Algérienne, op cit. 
5-Arezki AKERKAR, La coopération décentralisée Franco-Algérienne, op cit. 

http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article258
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 نغبلؽ ىياإلسياسة لذا فإف  ، ستطبلعيا عمى ما يحدث دوليااو  العبلقات مفنوع ال ىذابمباشرة المحمييف 
 .1ليااألنسب 
صبلبة التشريع الجزائري الذي يبيف عدـ رغبة السمطات في قياـ عبلقات شراكة بيف الجماعات  -

1952يظير ذلؾ مثبل في القانوف البمدي الصادر سنة  المحمية الجزائرية مع الفرنسية. 
الوالئي و  البمديو  2

مية بإبراـ الذي تنعدـ فييما أية مادة تسمح لمجماعات المح  0211قانوف البمدية لسنة و  ،19923لسنة 
 وزارةو  تقييد ذلؾ بتدخؿ الوالي لممصادقة عمى اتفاقيات التوامة لمبمديةو  جنبيةتيا األاعبلقات مع نظير 

 .4الشؤوف الخارجية بالنسبة لمواليةو  الداخمية
، تصاعد إثرىا 1991نتخابات المحمية التعددية األولى في الجزائر سنة إلكما أنو بعد إجراء ا -

الوالئية عمى و  المجالس الشعبية البمدية أغمبية" الذي حصؿ عمى FISحزب الجبية اإلسبلمية لئلنقاذ "
إف سياسة ىذا األخير المتبع "  فجورج مورانف الفرنسية المتحدة "الوطني. فحسب رئيس المد المستوى

 .5ال يسمح لمجماعات المحمية الجزائرية بالتعاوف خارجيا خاصة مع فرنسا ،متوجو الراديكاليل

ػاضططضبػاضثاضثػػ
ػاضتعاونػاضالطرصزيػسيػعذهػاضفترةطوشعػاضتكغئةػاإلشضغطغةػطنػطذارغعػػ

تييئة اإلقميـ في الجزائر في إطار عبلقات الشراكة لمتعاوف و  يإف الحديث عف المتغير المجال
لـ تظير في مضاميف االتفاقيات و  ت منعدمةالمبرمة مع الجماعات المحمية الفرنسية في تمؾ الفترة كان

المؤسساتية كتكويف و  المساعدة التقنيةمواضيع متعددة مثؿ حيف نجد أنيا ركزت عمى المنعقدة. في 
 المحاسبة، تبادالت ثقافيةو  ييف عف طريؽ تربصات قصيرة المدى، تحويؿ خبرات التسييرالمنتخبيف المحم

 رياضية. ذلؾ يعود ألسباب نجد منيا:و 

تخدـ و  التي تستجيبو  ة الجزائر في تمؾ الفترةوضعيكوف مجاالت التدخؿ ىذه ىي األنسب ل -1
 متطمبات الجماعات المحمية الجزائرية.

                                                           
1- Arezki AKERKAR, La coopération décentralisée Franco-Algérienne, op cit. 

 مرجع سبؽ ذكره. .القانون البمدييتضمف  1952جانفي  12المؤرخ في  01-52أمر رقـ  -2

الصادرة  11، ج ر العدد الوالئيو  البمدي المتضمن القانون 1992أبريؿ  22المؤرخ في  29-92و 29-92قانوف رقـ  -3
 .1992أبريؿ  11في 

 مف قانوف الوالية الجديد. 19ادة مالو  مف القانوف الوالئي الجديد 9المادة  -4
5- Georges MORIN, 1999-2009: Dix ans de coopération décentralisée Franco-Algérienne, op cit. 
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اإلدارة  و  لمحمييف  خاصة فيما يتعمؽ بتقنيات التسيير، المحاسبةكفاءة المنتخبيف او  نقص خبرة -0
تكوينات قصيرة األجؿ. ىذا ما حدث مثبل في و  تقديـ تربصات أكثرية العقود المبرمة تتضمفمما جعؿ 

الذي تـ خبللو  1999سنة  (Roche sur Yon)روش سير يون مع  بمدية  تيزي وزوالعقد المبـر بيف 
"  كارد رشيدتقديـ تكويف لمدة ثبلثة أشير ألساتذة مركز التكويف الميني " و  محمييف تكويف خمسة منتخبيف

1992سنة 
1.    

عمى حساب المتغير  ةالخدماتيو  ةىتماـ السمطات المركزية بقطاعات أخرى كالصناعيا -2
ا ىذ ىماؿصة عمى المستوى المركزي، لذا تـ إالبرامج المقدمة لمتييئة خاو  نقص المخططاتو  المجالي

 المتغير حتى مف قبؿ الجماعات المحمية. 

الدراسات التي  اجتمعت فيمكف القوؿ أف التييئة اإلقميمية لـ تظير في مضاميف العقود المبرمة. إذ 
حوؿ التعاوف البلمركزي  أرزقي أكركار"دراسة "و " CUF" المدن المتحدة الفرنسيةقامت بيا كؿ مف 

في تمؾ الفترة  ركزت في معظميا عمى  ه العقود المبرمةالفرنسي الجزائري، أف مضاميف مختمؼ ىذ
روابط مع  مضاميف نظرية نظرا لصبلبة التشريع  الجزائري الذي لـ يسمح لمجماعات الجزائرية عقد

كذلؾ كوف  غمؽ الباب أماـ ىذه المبادراتأضافة إلى تفاقـ األزمة األمنية الذي اتيا األجنبية، انظير 
 أولى منيا. آخرى سمح باالىتماـ بالتييئة االقميمية ألف ىناؾ قضايافترة ال تىذه الفي  ية الجزائروضع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  .ئيس مصمحة الديواف ببمدية تيزي وزو: ر أعمر مزبوط مقابمة مع السيد -1
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ػاضطبحثػاضثاضث
ػغةػفرظداض-غةجزائراضطذارغعػاضتعاوظغةػاضالطرصزغةػاض

ػطوشعػاضتكغئةػاإلشضغطغةػطظكاوػ2102إضىػػ0999طنػ

ة نوع مف ادلجزائر. تـ استعات التي عاشتيا األزمنغبلؽ نتيجة لمختمؼ ااجتياز سنوات مف اال بعد
 ة الجزائريةالتعامؿ بيف الجماعات المحمي اعادةو  جع عمى التفتحأمنيا ما شو  االستقرار خاصة اقتصاديا

 .تيا الفرنسيةانظير و 

ػاضططضبػاألولػػػػػ
ػ0999ػضطذارغعػاضتعاوظغةػبعدظتعاشػااػ

 طيمةع التعاونية البلمركزية تجميد المشاريو  يقاؼسنوات مف البلأمف التي أدت إلى إ انقضاءبعد 
ىذه العبلقات مع الجماعات نفجار اتجدد. إذ شيدت الساحة الجزائرية العشرية السوداء، بدأت العبلقات ت

المدف تقرير حسب و  .1بمديات الوطفو  وعمى مستوى أكثرية واليات 1999المحمية الفرنسية بعد سنة 
التي خرجت مف و  ة شراكة لمتعاوف البلمركزي بينيماعبلق 12" فإنو يوجد حوالي CUFالفرنسية المتحدة "
كالجامعات، المستشفيات، الجمعيات  الموظفيف المحمييف لتشمؿ بعدىا الحركة الجمعوية و  دائرة المنتخبيف

 .......الخالرياضية و  االجتماعية،الثقافية
 ساعد عمى تقوية ىذه العبلقات مجموعة مف العوامؿ نجد منيا: 

  لمجميورية. ارئيس العزيز بوتفميقة عبدأفرزت  1999خابات الرئاسية لسنة نتجراء اإلبعد إ -1
 ة مع الدوؿ األوروبية التفتح عمى الخارج خاصو  ىذا األخير الرغبة في الخروج مف العزلة أظير

"، Jack CHIRAC" شراك جاكالرئيس الفرنسي في تمؾ الفترة  ستجاب ليذه الدعوة افرنسا.  باألخص و 
 . 2 0222الرغبة عف طريؽ الزيارة التي قاـ بيا الرئيس الجزائري إلى باريس سنة طير ىذه بعدىا تـ تس

 

                                                           

عقد. عمى  21الفرنسية إلى و  حسب تقرير وزارة الداخمية،  وصمت عدد العقود المبرمة بيف الجماعات المحمية الجزائرية -1
ىناؾ سبعة لجاف عمومية تتعامؿ مع  الفرنسية المتحدة ،. أما حسب المدف   interieur.gouv.dz-www.ministereموقع:

ف عبلقة بيف الجماعات يأخيرا ثبلثو  أربعة بمديات جزائرية عثبلثة مجمعات لبمديات فرنسية تتعامؿ مو  سبعة واليات جزائرية
والية و  مدينة باريسبعض الجماعات التي ليا اكثر مف شريؾ خاصة المدف الكبرى مثؿ ىناؾ و  الجزائريةو  المحمية الفرنسية 

   الجزائر.
2- Georges MORIN, 1999-2009: Dix ans de coopération décentralisée Franco-Algérienne, op cit. 

http://www.ministere-interieur.gouv.dz/
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عف  قتصادي المبلئـ الذي نتجوالمتمثؿ في الجو اال األمنيو  قتصاديستقرار االعودة اال -0
 % مف الناتج الداخمي  9.9نتقمت الميزانية العامة لمدولة مف خسارة تقدر ب ا بحيث .ستقراراالعودة 

0222%  سنة 9.9 ػإلى فائض يقدر ب 1991الخاـ سنة 
 0211إلى  0221يف عرفت كذلؾ ما ب. كما 1

مقارنة  دينار مميار 10 129.0 ػب 0211بحيث يقدر الناتج الداخمي الخاـ لسنة  ،قتصاديداء االتطور اآل
حصة الفرد مف و  %  00.9 ػيقدر بتحقيؽ معدؿ نمو تـ أي  0212سنة    دينارمميار  31 ,47 4 10 ػب

  .2 0212 سنة   380,41 290 مقابؿ  0211سنة  دينار  806,5 329ىذا الناتج وصمت إلى 

قتصادي خارج المحروقات )نسبة النمو خارج المحروقات يدؿ عمى ذلؾ كذلؾ تطور النمو اال كما 
 شنعا( بدفع مف مخططات اال0221% سنة 1.2و 0229% سنة 5.1مقابؿ  0211% سنة 1.2 ػبتقدر 

دوالر لمبرميؿ سنة  92.0رتفعت مف كمعدؿ سنوي او رتفاع أسعار المحروقات ضافة إلى اا  دعـ النمو،و 
0211 دوالر لمبرميؿ سنة 110.9إلى  0212

بحيث سجؿ  . فكاف األداء المالي لمجزائر أكثر تطورا3
 0221ار دوالر سنة ممي 01.901انتقمت مف لممديونية الخارجية ) اقوي انخفاضاو  اميزاف المدفوعات فائض

ستقرار النمو المدفوع اقتصادية عمى . فمف جية تدؿ المؤشرات اال4(0211سنة مميار دوالر 1.121إلى 
قطاع الخدمات، مف جية أخرى تحسف الوضعية و  األشغاؿ العموميةو  بالتوسع الذي حققو قطاع البناء

ستقرار نسبة او  ض السيولة بطريقة فعالةاص فائمتصاالسموؾ المنظـ لمسياسة النقدية بو  المالية العمومية
 لمدينار.الصرؼ الفعمية 

بعد تجسيد مشروع المصالحة  استتباب األمف خاصةعممية  ،قتصاديةضافة إلى المؤشرات االا
 .رئيس الجميورية قبؿمف  افني المقدمالوئاـ المدو  الوطنية

 

: بدأت ىذه في الجزائر 2114و 0999المقاءات التي قدمتيا المدن الفرنسية المتحدة سنة  -3
خمؽ  ات، أثمرت ىذه المقاء1999الفرنسية المتحدة لمجزائر في نوفمبر رئيس المدف المقاءات بعد زيارة

" التي تجمع أكثر CUF"ممدف الفرنسية المتحدة لة " التابعGroupe Pays Algérieجماعة دولة الجزائر "
قامت باألعماؿ التضامنية إذ جزائرية. ال ظيراتيانجماعة محمية فرنسية تربطيا عبلقات تعاوف مع  22مف 

                                                           
1- Partenariat Euro- Med, Algérie: Document de stratégie 2002-2006 et programme d`indicatif 

national 2202-2004.   

2 -ONS, Algérie en Quelques Chiffres,  de 2007- 2011,  N° 38 à 41. 

3- ONS 2011, Les comptes économiques en volumes de 2000 à 2011, N° 617. 

4 -  Données de la Banque Centrale. 
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. كما حضرت المقاء الثاني لمتعاوف البلمركزي سنة 0222زلزاؿ و  0221لمجزائر خاصة بعد فيضانات 
 .1تقوية العبلقات البلمركزية الفرنسية الجزائريةو  ألجؿ بعث الدينامكية التي خمقت في المقاء األوؿ 0221

: تعتبر سنة الجزائر في فرنسا أىـ حدث تاريخي 2113 فيسنة الجزائر في فرنسا  -4
جاك ساىـ في تقوية الروابط بيف الدولتيف. جاءت مبادرة تنظيميا مف قبؿ كؿ مف الرئيس الفرنسي 

بعد الزيارة التي قاـ بيا ىذا  عبد العزيز بوتفميقةالرئيس الجزائري و  "Jacques CHIRAC" شراك
 2000األخير إلى فرنسا سنة

ؽ تقديـ عروض عف اإلرث برمجة ىذا المقاء الثقافي عف طري. تـ 2
الفني. كما تـ تقديـ و  متعمقة باإلرث الثقافي، التاريخيفي مختمؼ المدف الفرنسية سواء الالجزائري 

 ممثمي الجماعات المحميةو  يا مجموعة مف الشخصيات الوطنية،تحوالي مائة محاضرة حضر 
فإف ىذه " " Jean Pierre RAFARIN" ون بيار رافران" جحسب "و  أعضاء الحركات الجمعوية. و 

التي تسمح بتجنيد مختمؼ الفواعؿ و  ،السنة تعتبر الحدث المناسب لبعث العبلقات الفرنسية الجزائرية
 022. كما أكد أنو حضر ىذا المقاء حوالي "الجيويةو  قتصادية، الجمعوية، الوطنيةاالالثقافية، 

العبلقات مع الجماعات و  تقوية الروابطو  ساىـ في إعادة بعثالتي ستو  جماعة محمية فرنسية
مف ىنا   عقود جديدة،عقد . شجعت كؿ ىذه األحداث عمى إعادة إبراـ العقود السابقة أو 3الجزائرية

 تحديد توجيات الشراكةؿ عمى أرض الواقع لالجزائرية بالعمو  الجماعات المحمية الفرنسية بدأ مندوبو
 تبادؿ الخبرات.و 

العمؿ عمى توسيع عبلقات الشراكة و  الفرنسة -ية العالقات الثنائية الجزائرية تقو  -1
ستثمارات. كما تـ خمؽ المجنة االو  االقتصادي  كترقية التبادالتو  نائية في التعاوف المؤسساتيالث

التي تشجع التعاوف في مجاالت عدة ثقافية، تقنية  0225التطوير سنة و  الفرنسية الجزائرية لمشراكة
 .4...الخ.

                                                           
1- http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article109  

2-Une  année de l`Algérie en France, sur : http://www.memalgeria.org/actu/comn/annee_alg_fr/ 

3- La France et l`Algérie veulent « refonder » leurs relations,  sur : http://www.algeria-

watch.org/fr/article/pol/france/algerie_france.htm  
4- Loi autorisant l`approbation de la convention de partenariat entre la France  et l`Algerie.sur : 

http://www.senat.fr/rap/l08-538/l08-5381.html 

http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article109
http://www.memalgeria.org/actu/comn/annee_alg_fr/
http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/france/algerie_france.htm
http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/france/algerie_france.htm
http://www.senat.fr/rap/l08-538/l08-5381.html
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ػاضططضبػاضثاظي
ػطوشعػاضتكغئةػاإلشضغطغةػطظكاوػظطادجػرنػاضطذارغعػاضتعاوظغةػاضالطرصزغةػ

. تـ 1دينامكية رقمية ميمة 1999الفرنسي عرؼ بعد سنة  -نا سابقا أف التعاوف البلمركزي الجزائريمق
براـ عبلقات شراكة أخرى جديدة خو  ،خبللو تجديد العبلقات التعاونية الموقفة   .اصة فيما بيف الجماعات المحميةا 

 كانت مركزة عمى تبادؿ الخبرات بيف الشباب ثقافيا 1999إف أولى العبلقات الفرنسية الجزائرية بعد 
ات األخيرة ة السوداء. لكف في السنو ير وج المواطنيف مف األزمة بعد العشخر  فيستجابة لمرغبة ذلؾ ارياضيا، و 

ذلؾ في إطار و  مبات الحالية خاصة فيما يخص سياسة التييئة اإلقميميةستجابة لممطذلؾ او  ا آخرأخدت توجي
ة نظرا إلرتفاع أسعار في العائدات البترولي اكبير  ارتفاععرفت الجزائر في ىذه الفترة ا". إعادة بناء الدولةبرنامج "

و مشاريع التعاوف مما جعميا تقـو بتوجي ،ليذا تحصمت الجماعات المحمية عمى موارد مالية ىامة المحروقات، 
الجماعات  ختصاصذلؾ حسب او  في مجاالت مختمفةو  ةالبلمركزي  إلى المساعدة التقنية لمشاريع التييئ

 .2مثؿ النقؿ الحضري، التخطيط الحضري، إدارة النفايات...الخ لشريكةا

ت ، فإف العبلقات التعاونية تشمؿ مجاال0210" سنة CUF" سب تقرير المدف المتحدة الفرنسيةح 
مكانياتو  المرتبطة بخصوصياتو  متعددة  المتمثمة في: و  خبرات الجماعات المحميةو  ا 

 . 3عدد المشاريع التعاونيةو  يمثل ميادين التدخل( 0) رقم جدول

 عدد المشاريع المياديف

 1 إدارة النفايات 

 2 الماءو  البيئة

 10 اإلرثو  الثقافة

 11 الشباب و  الصحة

 2 التنمية االقتصادية

 1 المساعدة المؤسساتية )تكويف المنتخبيف(

                                                           

ذلؾ حسب تقرير وزارة الداخمية حوؿ و  21وصمت عدد العقود التعاونية الجزائرية الفرنسية إلى    1999 سنة  بعد -1
 interieur.gouv.dz-www.ministereالتعاوف عمى الموقع:    و  الشراكة

2- Loi autorisant l`approbation de la convention de partenariat entre la France  et l`Algerie. Op-cit. 
 . 0210ي تقرير المدف الفرنسية المتحدة حوؿ التعاوف البلمركزي الفرنسي الجزائري ، ما -3

http://www.ministere-interieur.gouv.dz/
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أصبحت تمثؿ أىـ و  أما فيما يخص التييئة اإلقميمية، فنجد أنيا وردت في معظـ عقود التعاوف
 ىتماما كبيرا.االتي تولي ليا الييئات المحمية  المجاالت
 متعددة نذكر منيا: اأخذت التييئة اإلقميمية محاور  

 ديم المساعدة فيما يخص إعداد سياسات التييئة اإلقميمية تق -

متعددة  تكويف فرؽ تحديد سياسات التنمية عف طريؽو  تخاذ القراراذلؾ ألجؿ المساعدة عمى 
التييئة اإلقميمية. مف بيف ىذه العقود نذكر التعاوف المبـر بيف بمدية و  التخصصات مف تقنييف في العمراف

 أورو. 554 965يقدر ب  امالي  ا".  كمؼ ىذا المشروع غبلفDunkerque " جماعة دانكرؾو  عنابة
 .1المجنة  األوروبيةو  تحممت تكاليؼ المشروع كؿ مف جماعة دانكارؾ،  وزارة الشؤوف الخارجية 

 تكوين اإلطارات اإلقميمية و  إدارة النفايات -

 معظـ واليات الوطف، جعؿ يفو  الصناعيةو  إف تفاقـ النفايات بكؿ أنواعيا سواء المنزلية، الصحية
عبلقات تساىـ في تكويف كز عمى ىذا الموضوع، ذلؾ عف طريؽ ربط ة تر الجماعات المحمية الجزائري

سنركز عمى عقد و  تسيير النفايات.إذ  تـ إبراـ عقود كثيرةو  متخصصة في مجاؿ إدارة إطارات ذات كفاءة
لموالية في مجاؿ  تـ خبللو تكويف إطارات كؼءذي مدينة مرسيميا الو  التعاوف الذي تـ بيف والية الجزائر

. 2مع مديرية البيئة لوالية الجزائر التعاوفالحفاظ عمى المناطؽ البحرية، تـ ذلؾ بو  إدارة النفايات المنزلية
نفس الشيء بالنسبة لبمدية بومرداس التي بعثت خمسة إطارات إلى مدينة بمفور التي تولت عممية تكوينيـ 

0225سنة  في ىذا المجاؿ
مدينة وىراف عمى تكويف و  . كما ركز كذلؾ موضوع التعاوف بيف مدينة بوردو3

 42111 ػفيما يخص المساحات الخضراء. كمؼ ىذا المشروع قيمة مالية تقدر بثنا عشر إطارا إقميميا إ
 . 4% لوزارة الشؤوف الخارجية 21.12و %  51.12تحممتيا كؿ مف الجماعتيف بنسبة أورو 

أف ىذه التكوينات  ارب مف بعض المستفديف مف ىذه التكوينات لدى والية تيزي وزو، أكدو بعد التق
نفس الشيء إلطارات بمدية بومرداس. و  ،ميمة لكف المشكؿ يعود فقط إلى فترة التربص المقدرة بستة أياـ

                                                           
1- Commission national de la coopération décentralisée, programme de coopération décentralisée 

des territoires Dunkerquois et  d`Annaba. Sur www.cncd.fr/front office/bdd-projet-id=63838   

2-Cités unies France, Répertoire de partenariats de coopération décentralisée Franco-Algérienne, 

op-cit, p 16. 

 .00/21/0212ميف العاـ لبمدية بومرداس يـو ، األشاوش رابحمقابمة مع  -3
4- Convention de partenariat entre la ville de Bordeaux et la ville d`Oran pour la formation de 

des cadres  territoriaux, ville de bordeaux, extrait des registres de délibérations du conseil  

municipal, avril 2008. 

http://www.cncd.fr/front%20office/bdd-projet-id=63838
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دوليا أـ أف ىذه  فيؿ يمكف أف تكفي ىذه الفترة لتكويف إطارات إقميمية فعالة تتحمؿ مسؤولية تطوير أقاليـ
     ؟ ف لتبرير صرؼ التمويبلتو المحمي يستعمميا المنتخبوفالتربصات أصبحت  تأشيرات 

 شبكات التغذية من الماء الصالح لمشرب إعادة -

مدينة مرسيميا. إذ تكفمت ىذه األخيرة بإعادة و  كما ىو الحاؿ في التعاوف الذي ربط والية الجزائر
 ػ. إذ كمؼ ىذا المشروع ميزانية تقدر ب0221ذلؾ بعد فيضانات و  لمواليةشبكات المياه الصالحة لمشرب 

 . 1البنؾ الدوليو  ذلؾ بالمساعدة مع الدولة الجزائريةو  مميون فرنك فرنسي 02

 التاريخيو  الحفاظ عمى اإلرث الثقافي -

يؼ " التي شاركت في تكالSt Etienneمثؿ التعاوف الذي جمع والية عنابة مع مدينة سانت إتياف"
بيف والية الجزائر مع مرسيميا  فيما يخص ترميـ و  ،" بعنابةSt Augustinترميـ كنيسة القديس أغسطيف "

 .La Dame d`Afrique"2بالجزائر"  كنيسة سيدة إفريقيا

 خمق وكاالت التعمير -

(. قامت ىذه Dunkerqueمثؿ التعاوف الذي جمع بمدية عنابة مع اإلتحاد العمراني لدانكارؾ )
 التنمية فيما بيف البمديات لعنابةو  التي تضمنت خمؽ وكالة التعميرو  ،ة بتقديـ مساعدة لبمدية عنابةاألخير 

(Agence d`urbanisme et du developpement intercommunal d`Annaba)  بدأ سنة  الذي
كمؼ و  ية. تحممت عممية تنفيذه وكالة التعمير التابعة لجماعة دانكارؾ الفرنس0212نتيى سنة او  0222

. نفس الشيء بالنسبة لعقد التعاوف الذي جمع كؿ 3و"أور 516 170"  ػيقدر ب امالي اىذا المشروع غبلف
التركيز مف و  مدينة ليوف الفرنسية ،إذ تـ تنفيذ نفس المشروع أي إنشاء وكالة التعميرو  مف والية سطيؼ

حويميـ مناىج التطبيؽ في ميداف تو  متابعتيـ عمى الساحةو  خبلليا عمى تكويف إطارات ليذه الوكالة
 .4العمراف

                                                           
1- Cités unies France, Répertoire de partenariats de coopération décentralisée Franco-

Algérienne, op-cit, p .01  
 " في الفصؿ الثالث.ترميم كنيسة سيدة إفريقياسنتناوؿ ىذه الدراسة الثانية "  - 2

3- Union pour la Méditerranée, Comite international des villes, Programme de coopération sur les 

politiques de la ville et les politiques urbaines, Projet de coopération, Fiche pays Algérie, octobre 

2009,  
4- Partenariat de coopération : Grand Lyon- Wilaya de Sétif, ville de Lyon, direction des relations 

internationales, avril 2010. 
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ػاضططضبػاضثاضث
ػ0999بعدػاضفرظديػرراشغلػػاضتعاونػاضالطرصزيػاضجزائريػوػطذاصلػ

، 1999خاصة بعد سنة  قمنا سابقا أف التعاوف البلمركزي الفرنسي الجزائري عرؼ الدينامكية الرقمية
يعود ألسباب عديدة منيا ما ىو متعمؽ بالمحيط . ذلؾ اإال أف التنفيذ عمى أرض الواقع يكاد يكوف سمبي

 التي نحددىا فيما يمي:و  ،منيا ما ىو متعمؽ بالمحيط الخارجيو  الداخمي لمجماعات المحمية الجزائرية،

بة اقحمية الفرنسية مقارنة بالجزائرية، فيذه األخيرة تبقى دائما تحت الر ستقبللية الجماعات المإ -
 .1أو توقؼ ىذه المبادرات عرقؿمجموعة مف القيود التي ت فرض عميياتالعميقة لمسمطة الوصية التي 

عدـ تنفيذ الجماعات الجزائرية لمشاريع التعاوف رغـ حصوليا عمى تمويبلت مف قبؿ الجماعات  -
أيف تـ  0222لفرنسية . يظير ىذا مثبل في عقد التعاوف بيف بمدية بومرداس مع مدينة بمفور سنة ا

ألجؿ قياـ المنتخبيف الذيف تـ تكوينيـ في  أورو 46 111تخصيص ميزانية مف قبؿ ىذه األخيرة تقدر ب 
تقربنا مف رئيس  بعد و  تطبيقيا عمى مستوى البمدية.و  مجاؿ إدارة النفايات إلى تحويؿ ىذه الميارات

توجيينا و  ف كؿ ما يتعمؽ بأسباب عدـ تنفيذ المشروعمأمينيا العاـ، تـ التيرب و  المجمس الشعبي البمدي
مبررة مف الغير و  األميف العاـفي أياـ غياب مواعيد  نالدى موظؼ يجيؿ كمية الموضوع. بعدىا قدموا ل

تأشيرة و  ذريعةعتبر ىذا النوع مف التعاوف يفقد أكد أف حسب أحد موظفي ىذه األخيرة، و  قبؿ البمدية.
 ليس لكسب تكويف أو تنفيذه عمى أرض الواقع.و  زيارة المنتخبيف المحمييف لممدف األجنبيةو  لمتجوؿ

ساىـ أكد أف تغيير المجالس المنتخبة ي 2 أعمر مزبوطحسب و  تغيير منتخبي الجماعات المحمية، -
 .نتماء الحزبياختبلؼ في االية خاصة عندما يكوف ىناؾ في بعض األحياف في تجميد المشاريع التعاون

التي تـ بعثيا السنة و  أيف تـ تجميد ىذه المشاريع لمدة عشر سنوات ،ما حدث لبمدية تيزي وزوىذا 
الماضية. أو عدـ الرغبة في المواصمة في ذلؾ كوف أنو ىناؾ ميزانيات ضخمة تقدميا الدولة لصالح ىذه 

أكد أف ىذا يعود إلى عدـ  3التعاوف غير أساسية. أما األميف العاـ لبمدية بجاية الجماعات مما جعؿ عممية
، بالتالي عدـ مواصمة العقود السابقة أو إبراـ عقود جديدة التي و  إدراؾ المنتخبيف المحمييف ليذا المفيـو

 .تشترط قبوؿ ثمثي األعضاء المنتخبيف

                                                           
1 - Arezki AKERKAR, La coopération décentralisée Franco-Algérienne: un levier pour le 

développement territorial durable ? op cit.    
 .: رئيس مصمحة الديواف ببمدية تيزي وزوأعمر مزبوطمقابمة مع  السيد  -2
 األميف العاـ  لبمدية بجاية.: إدير أحمدالسيد  مقابمة مع  -3
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ليـ وصو ت المنتخبيف المحمييف عند ستقباؿ ىيئااجزائرية بيف األطراؼ المتعاونة كتدخؿ السمطات ال -
حسب نائب رئيس المجمس الشعبي البمدي لبمدية باب الواد بالجزائر و  إلى الجزائر دوف المعنييف باألمر.

 فإف ىذا التدخؿ يقمص مف صبلحيات الممثميف المحمييف. 1"شعوادي يوسفالعاصمة السيد "

ي بعض األحياف عمى رخصة الخروج مف اإلقميـ عدـ تمكف الممثميف المحمييف مف الحصوؿ ف -
 .2الجزائري

 ىذا كؿ ما يتعمؽ بالمحيط الداخمي، أما فيما يتعمؽ بالخارجي فتتمثؿ في: -
 الفرنسية مف دوف بحث ىده األخيرة عف التنفيذ  الميداني و  قياـ العقد بيف الجماعة المحمية الجزائرية -

ف أرادت ذلؾو  شراؾ المؤسسات ذه العممية دوف إمكانية تدخؿ أو ااتيـ ىفإنيا تشترط أف تتحمؿ مؤسس ،ا 
عدة مرات لوالية  حدث ىذا ماو  ة التنفيذ. مما يجعؿ الجماعة  المحمية الجزائرية  ترفض عممي ،الجزائرية
 0221، كما أكد أنيا ال تتدخؿ إال في أوقات الكوارث الطبيعية كفيضانات 3بن شعاللحسب  الجزائر

 .0222زلزاؿ و 

سة الفرنسية الضيقة فيما يخص تقديـ التأشيرات لمممثميف المحمييف رغـ الجيود المبذولة عمى السيا -
جورج حسب  و  التي تعرقؿ المشاريع التعاونية.و  ستدعاءىـ مف قبؿ شركائيـعد ابخاصة  ،أرض الواقع

يف ( فإف المنتخبCités unies France( رئيس المدف المتحدة الفرنسية )George MORIN) موران
لمطريؽ أماـ مبادرات المندوبيف الجزائرييف )أعضاء منتخبة، موظفيف، مجتمع  اغمقونيا يف يعتبر يالفرنس
 .4مدني(

الفرنسية، فنجدىا تنشط في مجاالت متعددة  تعاوف بيف الجمعيات الجزائرية معما فيما يخص الأ
الذي يسيؿ التواصؿ  “  ”Joussour"جسورفي إطار برنامج "  خاصة الطفولةو  خاصة المتعمقة بالشباب

 لمتعاوف بينيما،  لكف وجدنا أف متغير التييئة اإلقميمية غائب تماما في مجاالت التعاوف ىذه.  

 

 

                                                           

 : نائب رئيس المجمس الشعبي البمدي لبمدية باب الواد بالجزائر .شعوادي يوسفمقابمة مع السيد  1-
2 - http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article109  

 التييئة اإلقميمية بوالية الجزائر .و  ، مدير التخطيطبن شعاللمقابمة مع السيد   -3
4- Georges MORIN, 1999-2009: Dix ans de coopération décentralisée Franco-Algérienne, op cit. 
 

http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article109
http://www.cites-unies-france.org/spip.php?article109
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ػادتظتاجاتػاضفصلػاضثاظيوػخالصة

أنيا لـ  ،في مختمؼ الفتراتو  بينت نتائج مختمؼ المخططات التنموية التي بادرت بيا الجزائر
يعود ذلؾ  بشرية ميمة.و  مكانيات جغرافية، طبيعيةلمسطرة، رغـ توفرىا عمى األىداؼ اتساىـ في تحقيؽ ا

دوف التركيز عمى قطاعات و  ،قتصاد السوؽتخطيط الممركز المقدـ في فترة االقتصاد الموجو إلى السوء ال
مكانيات المناطؽ. و  عتبار خصوصياتاألخرى مع عدـ األخذ بعيف اإل التخطيط المقدـ  نتيجة سوءؾ ذلا 

لتوفر متغير الريع. أثر  ذلؾ سمبا و  لتبرير مكانتياكذلؾ و  ،عمومية البعيد عف العقبلنيةقبؿ السمطات ال مف
  عمى مستوى كامؿ التراب الوطني.و  التفاوت الجيوي ةر اىظتفاقـ  ية جراءعمى التييئة اإلقميم

، جزائريةيرتيا النظو الفرنسية في ظؿ تطور عبلقات الشراكة لمتعاوف البلمركزي بيف الفواعؿ أما 
التعاوف دوليا، ىذا ما بينتو مختمؼ عقود الشراكة التي أبرمتيا خاصة و في التفتح  بةالرغ بينت ىذه األخيرة

إال أنيا  . مجاؿ التييئة اإلقميميةعمى أساسا  ركزةالمو  ،نظرا لتوفر الشروط المبلئمة لذلؾ 1999بعد سنة 
تفتقر إلى ما جعؿ ىذه العقود  ،مف ذلؾ تقمصو  تحدبقيت لقيت ىي األخري  مجموعة مف العراقيؿ التي 

 بقائيا فقط في اإلطار النظري دوف التنفيذ عمى أرض الواقع.و  الصرامة الواقعية 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 اضفصلػاضثاضث
طردغضغا،ػوػدرادةػضحاضتيػتعاونػبغنػوالغةػاضجزائر

 اإلتحادػاألوروبي.وػرثػظجبضةاجطعغةػتاجط
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تيا األوروبية خاصة ابيف الفواعؿ التحت دوالتية الجزائرية مع نظير  المقدمةتعتبر دراسة المشاريع 
المتعمقة بمجاؿ التييئة اإلقميمية عديدة خاصة إذا ما تـ التركيز عمى دراسة ىذه األخيرة في و  ،الفرنسية

صعوبة الحصوؿ عمى كؿ  و خيرةنظرا لتعدد ىذه األلكف ف. إلى غاية اآل 1999تدة ما بيف الفترة المم
عدـ التمكيف مف التوجو لدى كؿ و  ،لمعراقيؿ اإلدارية نتيجةالمعمومات المتعمقة بكؿ مشروع تعاوني 

تعاوف تـ التركيز عمى دراسة حالتي  عدات لتنفيذ البرامج التي سطرتيا.التي تحصمت عمى مسا الجمعيات
 اإلتحاد األوروبي. و  عث نجبمةااجمجمعية تو  مدينة مرسيمياو  تمت بيف والية الجزائر
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ػولاضطبحثػاأل   
ػطردغضغاوػتقدغمػطذروعػترطغمػصظغدةػدغدةػإسرغقغاػبغنػوالغةػاضجزائر

عمومية، و  بيف فواعؿ خاصة تتمحور دراسة الحالة ىذه عمى شراكة مثالية لمتعاوف تمت في الجزائر
عادة ىيكمة  كنيسة سيدة ا  و  مى دعـ المشروع المتضمف ترميـا عأسيمت كؿ واحدة مني دوليةو  جزائرية

 إفريقيا بالجزائر.

ػاضططضبػاألول
ػاضطتدخضةػأعمػاضفوارلوػترطغمػاضصظغدةتقدغمػطذروعػ

 تقديم المشروع  -أوال

 تقديم الكنيسة .0

أحد أىـ المباني الكبرى المتواجدة عمى  (Notre Dame d`Afrique)تعتبر كنيسة سيدة إفريقيا 
 Anne)و  (Agarithe BERGER) ختيفجذور بناءىا إلى مبادرة األ مستوى الجزائر العاصمة. تعود

CINQUIN)  األب بافيألحتا عمى  متافال ( Mgr Louis-Antoine PAVY)  أسقؼ الجزائر في تمؾ
  (Notre dame de Fourviere de Lyon)الذي جاء مف كنيسة فورفيار بمدينة ليوف الفرنسية  ،الفترة 

شكؿ ألجؿ بناء كنيسة في الجزائر عمى (Evèque d`Alger) الذي كاف في تمؾ الفترة أسقؼ الجزائر
الذي و  بنصب  تمثاؿ مريـ قرب مسكنو األب بافيستجابة ليذا الطمب قاـ كنيسة فورفيار الفرنسية. لئل

تيف التي لرغبة اإلخذه الوضعية لـ تستجيب ف في ىذه المنطقة. ىالمسحيوف المتواجدو  أصبح يتعود إليو
ديسمبر  9ذلؾ في و  بحجـ أكبر. ىذا ما جعمو يتخذ قرار بناءىا  لـ تتوقؼ عف اإللحاح ألجؿ بناء كنيسة

عطاءىا إسـ سيدة إفريقيا كوف اقرروا  الذيفو   ييتـ بمتابعة عممية البناء  بعدىا تـ تكويف مجمسو  ،1911
 . 1الجزائر أىـ دولة متفتحة عمى قارة إفريقيا

الفرنسي جوف  ميندسعتمادا عمى المخططات التي قاـ بيا الا 1911أت أعماؿ البناء سنة بد
بعدىا    1955. واصؿ األشغاؿ حتى سنة (Jean Eugene FROMAGEAU)فروماجوأوجاف 
المتعمقة  . أمانيايةالاألعماؿ حتى كؿ الذي قاـ بمواصمة  (Mgr LAVIGENE) األب الفيجانعوضو 

                                                           
1- Père H-MAURIER  et  Père  BLANC: Souvenirs et méditations à Notre –Dame d`Afrique/ 

Histoire de la basilique, Histoire de l`église, décorations,  inscriptions et vitraux. Ouvrage publier par 

L`Association diocésaine d`Algérie NDA.pas de pays, maison et année  d`édition.  
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1922إلى  1959ما بيف  فقد تـيز التجيو  بالتزييف
ببمدية بولوغيف بالجزائر العاصمة، إذ  ىاتواجد مقر ي . 1

 .مسياحة لستقطبالم لتاريخيةاو  تعد اليـو مف أىـ المناطؽ التراثية
نييار بعض أجزاءه  نتيجة ما ضافة إلى اانظرا لقدـ ىذا المبنى الذي يعود إلى القرف التاسع عشر، 

مما جعؿ  ،أصبح يشكؿ خطورة سواء عمى الزائرييف الداخمييف أو الخارجييف. 0222خمفتو زلزاؿ ماي 
عادة ىيكمة بعض أجزاءه أساسيةو  عممية التدخؿ ألجؿ الترميـ الفرنسي   ميندسستعجالية. فحسب الاو  ا 

Xavier DAVID
  ستعماليا  أثناء بناءىاتـ ا عود إلى نوعية مواد البناء الرديئة التينييار المبني يفإف ا 2
الجزائر  ضربتقرب البحر، كذلؾ الزالزؿ التي خرى نتيجة األمبلح كونيا تتواجد مف سنة أل تآكؿالتي تو 

نتيجة  التي أصبحت تشكؿ خطورةو  الذي دمر معظـ أجزائيا 0222خاصة زلزاؿ  عدة مرات العاصمة
، صحف  (La statut de Marie)ختبلالت يمكف إدراج تمثاؿ مريـ مف ىذه اال .3ختبلالت الييكمية اال

 .4الصغرى، المصباحو  الكنيسة، القبة الكبيرة
(Mgr TEISSIER) األب تيسيي 0222ما آلت إليو، تقدـ  سنة و  نظرا لوضعية ىذه الكنيسة

5 
الكنيسة بطمب  ةصاحب  (Association Diocésaine d`Algérie ADA)ية الجزائررئيس جمعية أسقف

البدء و  الحصوؿ عمى التأييد بغيةئرية، فرنسية، عمومية أو خاصة عممية الترميـ ألطراؼ مختمفة سواء جزا
 .عممية الترميـ في

(، لقيت ىذه األخيرة تأييد أطراؼ (ADAطمب دعـ المشروع مف قبؿ جمعية  عد تقديـمباشرة ب
أخرى. بعد شخصيات و  ضافة إلى تدخؿ مؤسساتاالفرنسية، و  ميمة منيا السمطات العمومية الجزائرية

مقة الجمعية عمى جزء مف التمويؿ فوضت والية الجزائر لمقياـ بمختمؼ األعماؿ المتع حصوؿ ىذه
 Appel d`offreفقامت ىذه األخيرة أي والية الجزائر بإعبلف عف منح دولي ) ،بالترميـ

international اإلستصبلح. و  متخصصة في أعماؿ الترميـاختيار أحسف مؤسسة ( ألجؿ 

                                                           
1- Restauration de la basilique notre dame D`Afrique / Dossier documentation NDA.sur : 

http://www.africamission-mafr.org/nd_afrique02.htm 

المكمؼ كذلؾ بمتابعة عممية الترميـ.و  يندس الفرنسي المكمؼ بعممية إعداد دراسة أولية عمى المبني قبؿ الترميـمال  -2  
3 - ADA, Notre dame d`Afrique: La restauration de la basilique, film réalisé par Boualem 

KAMEL, Adonide production, 2010. 

4 -ADA: Notre dame d`Afrique en sa fraicheur retrouvée, ouvrage publié sous la direction de 

Dominique HENRY, Directeur du projet  de restauration de la basilique. Pas de pays, maison et année  

d`édition. 

5 - Président de l`association ADA et archevêque d`Alger. 

http://www.africamission-mafr.org/nd_afrique02.htm
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لمقياـ   (A-GIRARD)جيرار الفرنسية مؤسسةلعرض، تـ قبوؿ بعد دراسة مختمؼ ممفات ا 
الجمعيات و  شتركت فيو كؿ مف والية الجزائرابكامؿ أعماؿ الترميـ. أما فيما يخص تمويؿ المشروع، فقد 

 المحمية الثبلث لمدينة مرسيميا. 

 أبعادهو  مزايا المشروعو  أىداف .2

 مزاياهو  أىداف المشروع - أ

التي و  مختمفةمف تدىورات كنيسة نتيجة لما تعرضت إليو ىذه الستصبلح ضافة إلى عممية االا
 ة الرمزيةالمركزي ليذا المشروع يكمف في القيمو  أصبحت تشكؿ خطورة عمى السياح، فإف اليدؼ الرئيسي

الحفاظ عمى جماؿ المبنى، بالتالي جماؿ المكاف الذي تتواجد و  . كذلؾ ضماف ديمومة الكنيسةالثقافية لياو 
لمجسد و ستجابة لرغبات مختمفة ابؿ الجزائر، ة يستجابة لجمعية أسقفاة الترميـ ليست فقط عمميففيو. 

 .امشترك ايشكؿ إرث
اليندسي ليا، فإنيا و  التاريخيو  ضافة إلى الوزف الثقافيىذا المشروع،  فا مزاياأما فيما يخص   

لعمؿ، كوف أف دفتر عمى مستوى مشروع ا (Chantier-école) مدرسةال -ورشة التتمثؿ في تكويف 
شترط أف المؤسسة التي تستفيد مف عممية او  ( تضمفCahier des chargesتكاليؼ مشروع الترميـ )
تتخصص في تكويف متربصيف جزائرييف  التيو  إلى جانب ورشة المترميـورشة ىذه الترميـ، تقوـ بإشراؾ  

مختمؼ أشكاؿ و  فية قياس الصخورالتي تتمحور حوؿ التكويف عمى كيو  ،في ميداف ترميـ اإلرث القديـ
ء في ىذا اكفأوترؾ بعد نياية األشغاؿ متخصصيف جزائرييف  ،التركيز عمى طرؽ ترميـ اإلرثو  البناء
الذيف يصبحوف بعد نياية التربص حاضريف لمتوجو نحو ترميـ مشاريع أخرى عمى المستوى و  المجاؿ

ب النظري معمـ مختص في مؤسسة التكويف المينى الجانتكفؿ بتعمؽ بعممية التكويف فيما  فيما أالوطني. 
التي تعمؿ ( Association des Compagnons du devoir) جمعية رفقاء الفرضبالجزائر إلى جانب 

أما الجانب التطبيقي  فإنو تـ في ورشة الترميـ تحت تأطير  ،بالتعاوف مع التنظيـ الجزائري لمتكويف الميني
   .(A-GIRARD) مؤسسة جرارمختصي و  خبراء

  أبعاد المشروع - ب

فقط، بؿ ىو مشروع ذو أبعاد متعددة نجد  اتاريخيو  اثقافي اال يعد ترميـ كنيسة سيدة إفريقيا مشروع
 منيا:
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 ( Un projet interculturel مشروع متعدد الثقافات ) -1

 مختمفة نتيجة إىماؿ كمييماو  متناقضةمنذ القديـ كانت و  الغربو  إف العبلقات بيف المسمميف
يف، فعممية التعاوف بيف العالمو  التسامحو  لئللتقاء اخر. لذا يعتبر ىذا المشروع رمز الجوانب اإليجابية لآل
 المصالحة.و  تدعـ التسامحو  التي تخدـو  إلتقاء الثقافتيف نقطة عتبر الترميـ ليذا المبنى ت

  ( Une dimension sociale)البعد االجتماعي  -0

الخبرة مف قبؿ المؤسسة المنفذة و  عماؿ تكمف في تحويؿ المعارؼإف الميزة األساسية ليذه األ  
 المدرسة.-لصالح الشباب الجزائرييف المتربصيف عف طريؽ التكويف في الورشة ،لممشروع
 (Une dimension économique et touristiqueالسياحي )و  البعد االقتصادي -2

ستقطاب ىذا المبنى نتيجة اية معتبرة، قتصادية محماإف أي عممية بيذا الحجـ تكوف ليا نتائج   
 لمختمؼ السياح.

 (Une dimension patrimonialeبعد إرثي ) -1

 .الذي يشكؿ أحد الرموز األساسية لئلرث التاريخي الجزائريو  اىندسي اتشكؿ ىذه الكنيسة جوىر 

 تقديم أطراف التعاون )مختمف الفواعل( -ثانيا

ت فواعؿ متعددة عبأ نتكونيا تضمة لمتعاوف البلمركزي، يعتبر ىذا المشروع مبادرة مثالية لمشراك
فرنسية متعددة مجندة و  ستثنائية فيما بيف فواعؿ جزائريةاكة اتنفيذ. فيي شر المكانياتيا ألجؿ حسف كؿ إ

المسؤوليات. فقد تدخموا كميـ نتيجة و  شغاؿرجـ رغبتيـ في تقسيـ التمويؿ، األت الذي ؼ المشروع،مف طر 
أىمية لكف لكونيا تشكؿ  ا ذاتتاريخيو  اثقافي الترميـ ىذه الكنيسة التي ال تشكؿ فقط إرث األىمية المعطاة

 بيف ضفتي المتوسط. و  الجزائرو  متعاوف بيف فرنساا لرمز 
الفواعؿ و  أو الرئيسية مف بيف ىذه الفواعؿ المجندة لدعـ ىذا المشروع نجد منيا الفواعؿ المركزية

 .الثانوية

 ساسيةالفواعل األ .0

تعتبر ىذه الجمعية أىـ فاعؿ ليذا المشروع التعاوني كونيا : (ADA)ة الجزائر يعية أسقفجم -
مف قبؿ وزارة  1921عتماد ىذه الجمعية في الجزائر سنة ا(. تـ Maitre d`ouvrageصاحبة المشروع )
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جؿ كسب بادرت إلى اإلعبلف عف عممية الترميـ  سواء لدى الجيات الجزائرية أو الفرنسية أل .الداخمية 
 تسيير ىذا  المشروع الضخـ.و  الحصوؿ عمى التمويؿ  لتسييؿ تنفيذو  التأييد

تعتبر والية الجزائر الفاعؿ المركزي لممشروع كونيا لعبت الدور األساسي في  والية الجزائر : -
ة الجزائر . فيي ي( المفوض ليا مف قبؿ جمعية أسقفLa maitrise d`ouvrageعممية تنفيذ المشروع )

 ستحقاؽاالو  ضماف احتراـ مواعيد العمؿو  شغاؿلمختمؼ األ ؾ تعتبر المسؤوؿ األوؿ عف  التنفيذ بذل
عد الميزانيات و  كما تقوـ بجمع تقديـ األوامر لممؤسسة  الميتمة بعممية الترميـ.و  مراقبة الفواتيرو  الدفعو 

عادة ىيكمة األحياء )و  وكمت والية الجزائر مديرية التييئة. لمختمؼ المصاريؼ المقدمة لمترميـ ( DARQا 
شراكيا في تأييد ىذا المشروع بقيمة مالية ضخمة إ ا ىومركزي ما جعميا أيضا فاعبل لمتابعة ىذه الميمة.

 . 0222ألجؿ تعويض األضرار المترتبة عف زلزاؿ 

مقاطعة و (Région PACA) جية باكاالمتمثمة في و الجماعات المحمية الفرنسية الثالث: -
 La Ville de) مدينة مرسيمياأخيرا و  (Département du bouche du Rhône) بوش دي رون

Marseilleتدخمت لمساندة ىذا المشروع عف طريؽ إبراميا لعقد تعاوف المركزي مع والية الجزائر .) 
 الذي  قدمت مف خبللو إسياماتيا المالية المدعمة ليذا المشروع . و 

 الفواعل المؤيدة .2

ة عف عممية ترميـ الكنيسة، قامت السمطات ياألسقف جمعية اشرة بعد إعبلف: مباإلتحاد األوروبي -
تقديـ الدعـ المناسب لمرافقة مبادرة الجماعات المحمية و  ،الجزائرية بطمب المساعدة لدى اإلتحاد األوروبي

 Lauraالتي أكدت مفوضيتيا في الجزائر )و  الفرنسية. تدخمت ىذه األخيرة بحصة ماليةو  الجزائرية

BAEZAىو كونو مشروع متعدد  بادرةالم مساندة ىذهو  األساسي في المشاركةو  ( أف السبب المباشر
 .1الثقافات

المؤسسات و  المتمثمة في مختمؼ األفراد أو الشخصياتو  :(Les mécènesاألطراف المساندة ) -
 : 2مف بيف ىذه المؤسسات المتدخمة نذكرو  التي ساندت ىذا المشروع ماليا

- La Papel foundation, l`Eglise d`Italie et des communautés religieuses   

- SONATRACH 

- SONELGAZ 

- TOTAL €&P Algérie 
                                                           

1- ADA, Notre dame d`Afrique: La restauration de la basilique,Op-cit.. 
2- ADA: Notre dame d`Afrique en sa fraicheur retrouvée, Op-cit. 
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- La fondation d`enterprise GAZ DE France 

- Monsieur Djillali MEHRI 

- La fundazione Monte dei paschi di Siena 

- Monsieur Vincent STRAUSS 

- SUEZ-Environnement 

- CEVITAL 

- Groupe NATEXIS-Banques populaires 

- NCA : Nouvelle Conserverie Algérienne 

- Groupe BEL Algérie 

- Groupe HENKEL Algérie  

- CIAR : Compagnie internationale d`assurances et réassurances 

- RAZEL Algérie 

- INGEROP 

- BAD : Banque Algérienne de Développement   

 

تعتبر جمعية فرنسية تعمؿ موازاة مع والية و : (ARENDAيدة إفريقيا )جمعية ترميم كنيسة س -
التقنية البلزمة لحسف تنفيذ ىذا المشروع. كما و  ذلؾ لتقديـ اإلمكانيات القانونية، اإلدارية، الماليةو  الجزائر

 .األفراد ألجؿ جمع التمويبلتو  أف ما ميز ىذه الجمعية ىي جرييا وراء المؤسسات

ىي جمعية تتواجد و  : (Association des compagnons du devoirفرض )جمعية رفقاء ال -
التي تتدخؿ ألجؿ ضماف تكويف المتربصيف الجزائرييف الذيف يشاركوف في ىذا و  ،في مقاطعة باكا بمرسيميا
 المدرسة.-المشروع في إطار الورشة
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ػاضططضبػاضثاظي
ػهتطوغضوػتقدغمػطذروعػاضعطلػػ

  ع العملتقسيم مشرو  -أوال
( المتواجدة في A-GIRARDختيار مؤسسة )اخبللو   تـ ،بعد إعبلف والية الجزائر عف منح دولي

 ترميـ اإلرث التاريخيو  معروفة في خدمةىذه المؤسسة كانت  . ( بمدينة مرسيمياAvignonأفنيوف )
احؼ مختصة في مجاليف ىما: المتأصبحت تشكؿ أىـ مؤسسة و  1912تشكمت سنة  الثقافي، إذو 

(، الترميـ Conservationحتفاظ )عماؿ التي تقوـ بيا كاالذلؾ مف خبلؿ مختمؼ األو  التاريخية
(Restauration)  التجديدو(Innovation) األشغاؿ العمومية و  مف جية أخرى، البناءو  ، ىذا مف جية
(BTP.) جنوب ة في المعروفة خاص التاريخيةو  قامت بمجموعة مف أعماؿ الترميـ في المراكز األثرية

 فرنسا.
المتمثؿ في تقسيـ أشغاؿ الترميـ و  عداد برنامج األعماؿسسة، تـ إختيار والية الجزائر ىذه المؤ ابعد 

 ندير جرمان( بمساعدة مف قبؿ الميندس الجزائري Xavier DAVIDالتي قاـ بيا الميندس الفرنسي )
 : 1المتمثمة فيو  يذه الكنيسةمتبلئمة مع األجزاء الثبلث المكونة ل إلى ثبلثة أشواط رئيسية

المتمثمة و  تماـ ترميـ الجية األمامية لمكنيسة التي تطؿ عمى البحر:  المتمثؿ في االشوط األول -1
.  ( Tourelles d`escaliers( مع برجي األدراج )Ensemble de la nefفي ترميـ صحف الكنيسة )

 .0229نتيت في أكتوبر او  والية الجزائر بعد أمر مف 0222في أفريؿ ىذا الشوط  بدأت أشغاؿ الترميـ 

( التي تمتد Ensemble choeurشغاؿ المتعمقة بقمب الكنيسة ): تضمف كؿ األالشوط الثاني -0
(. les trios petites tourellesأبراج الصغيرة )الثبلث و  متعمقة بالبرج الكبيرالو  متر 10إلى أكثر مف 

 .0229ي أفريؿ نتيت فاو  0229عممية الترميـ في أكتوبر بدأت 

( الذي يشكؿ Sacrestie et companile: المتعمؽ بترميـ برج األجراس )الشوط الثالث -2
 .0212نتيت في  جويمية او  0229( بدأت األعماؿ في نياية )+ عبلمة

 
 
 

                                                           
1 - Restauration de la Basilique Notre Dame d`Afrique / Dossier documentation NDA. op-cit 
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 تمويل المشروع التعاوني -ثانيا 

بالبحث عف   تيسيي باألبمالية معتبرة، ىذا ما دفع   اإف تمويؿ ىذا المشروع الضخـ يتطمب موارد
ذلؾ سواء لدى  العمومييف أو الخواص، و  ،شركاء لدعـ المشروع ثبلثة سنوات قبؿ البدء في عممية الترميـ

 عمى المستوى الوطني أو الدولي.
(، تـ تقدير Xavier DAVIDـ بيا الميندس )التي قاو  ييمية األولية لممشروعبعد إجراء الدراسة التق

( أف تضمف ADA)(. لذا وجب عمى جمعية  5 271 111 €) :ػبؼ األشغاؿ القيمة اإلجمالية لمختم
  .لوالية الجزائر المنفذة ليذا المشروع قدـ األمف فيما يخص التمويؿتو   ،تمويؿ ىذه العممية

بعد اإلعبلف عف ىذا المشروع، لقيت ىذه الجمعية التأييد المالي مف قبؿ مجموعة مف  مباشرة
مف القيمة   % 52التمويؿ العمومي  بمغإذ . الدولييفو خواص، الجزائرييف الو  العمومييف المساىميف

 منو. % 12جمالية لممشروع أما التمويؿ المؤسساتي أو الخاص اإل
 :1تتمثؿ ىذه الفواعؿ في 

 :ػذلؾ بقيمة مالية تقدر بو  0222ساعدت عمى أساس تعويض أضرار زلزاؿ  :والية الجزائر -

 . 120 222€  دج ( ما يعادؿ 15 222 222)  

 . 252 222:€  جية باكا الفرنسية -

 . 252 222: €  مدينة مرسيميا -

 . 252 222: €  مقاطعة بوش دي رون -

 .150 222: € الدولة الفرنسية -

 .1 222 222: €   اإلتحاد األوروبي -

مع ظيور حاجة و  نظرا لعدـ كفاية ىذه التمويبلت التي تحصمت عمييا ىذه الجمعية في البداية
أورو(، بدأت تجري وراء األفراد أو  222 222) ػالرأسماؿ المحصؿ عميو بو  بيف التكاليؼ المقدرة  التمويؿ

القيمػػػػػػػػػػة التي جمعتػػػػيا عف طريؽ المؤيديف   ىذه  وصمت . الحصوؿ عمى القيمة المتبقية بغيةالمؤسسات 
في خزينة والية  ذه األمواؿ( التي أضافتيا لتمويبلتيا الخاصة. وضعت ى0 211  111)€ إلى حوالي

                                                           
1- Restauration de la basilique notre dame d`Afrique / Dossier documentation NDA, op-cit. 
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 تصاؿاالو  د المتعمقة بمصاريؼ التسييربصرؼ مختمؼ نفقات الترميـ بينما الموار  تتكفمالتي و  الجزائر
 ة.يالمدرسة تـ إدماجيا في األمواؿ الخاصة لجمعية األسقف -الورشةو 

 : 1كما يمي يتضمف كؿ قسط حصتيفو  إلى قسطيفقسمت األعماؿ 

 :القسط األول - أ

 (.La nefالولى: ترميـ صحف الكنيسة )الحصة ا -1

 .(Le porche) الحصة الثانية : ترميـ رواؽ الكنيسة   -0

 :القسط الثاني - ب

 (Le choeurالحصة الثالثة: ترميـ قمب الكنيسة ) -1

 .(Sacrestie et companileالحصة الرابعة: ترميـ برج األجراس ) -0

)€  ػقيمة  مالية تقدر ب  ذي كمؼالو  0229وؿ لمترميـ في سبتمبر أشغاؿ القسط األ إنياءتـ 
( مع ظيور فرؽ صغير يعادؿ 1 991 122)€ ولية المقدرة ب ( أي ما يعادؿ القيمة األػ1 991 122

ىذا الفرؽ الطفيؼ يبيف النوعية الجيدة لمدراسة التي قاـ بيا الميندس الفرنسي. حسب  ،أورو 0922
استغبلؿ الميزانية حتراـ افإنو تـ  22/21/0212في ( ARENDA)التقرير الذي قامت بو جمعية 

2الموارد المعبئة لتنفيذ ىذا المشروعو  بتدائية المقدرة لمقسط األوؿ سواء مف حيث المصاريؼاال
. 

فيما يخص مساىمة مختمؼ الفواعؿ في العممية التمويمية، فحسب التقرير النيائي الذي قامت بو   
 :3ا يميكانت موزعة  كم  02/12/0212في  (ARENDA)جمعية 

 دج(. 11 200 111. 90ما يعادؿ)  192 222€ والية الجزائر:  -

 . 299 515€ الدولة الفرنسية:  -

 .109 920€ جية باكا الفرنسية:  -

 109 920€ مدينة مرسيميا :   -

 109 920€ مقاطعة بوش دي روف :  -

                                                           
1 - Didier BECKER, ARENDA: Restauration de la basilique notre dame d`Afrique, Rapport 

d`audit  au 30/04/2010. 

2 -Ibid. 

3-Didier BECKER, ARENDA: Restauration de la basilique notre dame d`Afrique, Rapport d`audit 

final  au 30/10/2010. 
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 .501 152€  :المؤيديف و  جمعية األسقفة -

أما الحصة الرابعة  0212عمقة بالحصة الثالثة في ماي نتيت األشعاؿ المتاأما القسط الثاني، فقد 
 في جويمية مف نفس السنة. أما فيما يخص تكاليؼ ىذا القسط فيي موزعة كما يمي:

( لكف التقرير النيائي بيف أف 2 119 512)€ تعمؽ بالقسط الثاني، فقد تـ تقدير قيمتو ب يفيما 
اما الحصة ( 1 190 211)€ لحصة الثالثة  ا كمفت(. 0 191 019) ػالقيمة الحقيقية ليذا القسط تقدر ب

 .( 990 121)€ الرابعة  

عماؿ تمت في األوقات المستحقة، كما أنو بعد تحقيؽ قامت بو دائما، فإف األحسب التقرير النيائي 
 عماؿ المنجزة كانت ذات نوعية جيدةى مستوي الكنيسة، صرحت بأف كؿ األ( عمARENDA)جمعية 

 تـ تخطيطو مف قبؿ الميندس.ـ مع ما تتبلءو 
والية و  ةي( مع جمعية األسقفARENDAكمحصمة أظيرىا التقرير النيائي الذي قامت بو جمعية )

( 5 012 353€ بمغت مصاريؼ الترميػػػػػػػـ اإلجماليػػػػػػػػػػػة المقسمة عمى أربعة سنػػػػػػػوات إلى ) فقدالجزائر، 
 عمى النحو التالي: المقسمة

 .1فريقياإيمثل المصاريف المختمفة المتعمقة بترميم كنيسة سيدة ( 2) رقم جدول

 القيمة  باألورو تقسيـ التكاليؼ عمى أساس: 

 115 222€  دراسة المشروع
 1 025 012€  الثانيو  أعماؿ القسط األوؿ
 155 912€  األعماؿ التكميمية

 195 922€  اإلشراؼ عمى األعماؿ
 159 122€  سنوات 2المدرسة لمدة  -الورشة

 012 222€  المصاريؼ العامة )التسيير، اإلتصاؿ، النقؿ..(
 5 012 353€  المصاريف إجمالية 

                      

                                                           
1 - Didier BECKER, Restauration de la Basilique notre Dame d`Afrique, Rapport  d`audit final au 

20/12/2010.  
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ختتاـ األعماؿ في ا( بحفؿ ADAبعد نياية كؿ األعماؿ المتعمقة  بالترميـ، قامت جمعية  )
بلـ اهلل وزير الشؤوف  لرئيس الجميورية، غعبد العزير بمخادـ  ممثبل الذي حضره كؿ مف 12/10/0212

عادة ىيكمة األحياء، وفد ا  و  الدينية، محمد كبير عدو والي الجزائر، عبد القادر غيدا مدير مديرية الترميـ
ية ضافة إلى كؿ ممثمي جمعإرؤساء مف الجماعات المحمية الفرنسية، القنصؿ الفرنسي بالجزائر، مف متكوف 
 . سسات سواء الوطنية أو األجنبيةالمؤ و  جميور كبير مف الشخصيات و (ARENDAة، جمعية )ياألسقف

ػاضططضبػاضثاضث
ػتقغغمػاضطذروعػاضتعاوظيػ

تكمف  الميزة األساسية ليذا المشروع التعاوني في كونو أوال مشروع متعدد الثقافات  يقوي العبلقات 
 جنوب المتوسط، مما يسمح بفتح أبواب التفاىـ، التعاوفو  شماؿقات العبلو  فرنسيةال -التعاونية الجزائرية

 فيالذي يشكؿ اإلرث الثقا حياء المبنييساىـ في االغرب. كما أنو و  التسامح بيف شعوب الشرؽو 
 منذ سنيف مف تدىورات متعددة.  ىالذي عانو  التاريخي لمجزائرو 

المتمثؿ في تكويف و  جتماعي فيواإلمشروع التعاوني ىو ظيور البعد ما يعطي أىمية ليذا ال
مدرسة وتحويؿ ال -ورشةالفي إطار  اتربصمف عشريو  التي وصمت إلى ثمانيةالمتربصيف الجزائرييف 

البناء القديـ. كذلؾ حصوليـ عمى و  تجارب المؤسسة المنفذه إلييـ فيما يخص عممية ترميـ األثارو  خبرات
تحويميـ كذلؾ إلى و  ت الوطنية العمومية أو الخاصةشيادات تمكنيـ مف ممارسة تخصصيـ عند المؤسسا

، فقد تـ مصطفى مشيشحسب  و  محترفيف  يواصموف تخصصيـ في ترميـ اإلرث عمى المستوى الوطني.
المشاركيف في و  فييا تخصصيـ ( الذيف يواصموف A-GIRARDتوظيؼ  أربعة متربصيف في مؤسسة )

بينما أربعة منيـ تـ توظيفيـ مف قبؿ ورشة  .نابة( بعSt Augustinترميـ كنيسة القديس أوغستيف )
شغاؿ األو  يف تـ توظيفيـ في مؤسسات عمومية خاصة لمبناءخري(، أما اآلEPICعمومية بالجزائر )

نظرا  رفع المستوى اإلقتصادي عمى المستوى المنطقة قتصاديا فيكمف في  مساىمتيا  في. أما ا1العمومية
رتفع عدد فإنو ا ة ي. فحسب جمعية األسقفسواء الجزائرييف أو األجانبإلرتفاع عدد السياح المستقطبيف 

 مائة  مواضبيف يوميا. ثبلثو  مف مائة ألؼ سائح سنوياالسياح إلى أكثر 

                                                           

عادة ىيكمة االحياء )و  لدى مديرية التييئة س المكمف بممف مشروع الترميمالميند -1  .( في والية الجزائرDARQا 
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حوؿ موضوع القيمة  Aldo JIANNASI"1ألدو جيانازي "بعد مقابمة مع مدير الكنيسة السيد  
رميـ ،أكد لنا أنيا تساىـ في مداخيؿ ضئيمة مقارنة االقتصادية ليذا المشروع بعد استكماؿ أشغاؿ الت

 التي تستخدـ عادة في االستصبلحات الخفيفة داخؿ  الكنيسة أو لدفع فواتير الماءو  بالمبالغ المسخرة
كما أضاؼ أنو في السابؽ كانت ىذه االستصبلحات تتحمميا بمدية بولوغيف بالجزائر، لكف الكيروباء. و 

االستقبللية المالية نتيجة حصوليا عمى بعص العوائد مف قبؿ السياح جراء بيع  بعد الترميـ حققت نوع مف
 المجبلت المرتبطة بأعماليا.و  بعض الصور، الكتب، المقاالت

 لمساندة ىذه المبادرة ما يمفت اإلنتباه في ىذا المشروع ىو التدخؿ القوي لمجماعات المحمية الفرنسية 
فقد  أكد أف ىذه األخيرة تبـر   2 بن شعاللحسب و  جياتيا خاصة الثقافية.تو و  يامصالحكونو يخدـ  ،ةالتعاوني

مجموعة مف العقود التعاونية مع الجماعات المحمية الجزائرية، لكنيا ال تنفذ عمى أرض الواقع عدا التي تخدـ 
 ابة.( بعنSt Augustin) وغسطينثقافتيا أو مصالح مؤسساتيا، مثؿ التدخؿ في ترميـ كنيسة أو  مصالحيا

يميز ىذه الجماعات ىو رفضيا القياـ بعممية التنفيذ شريطة أف تكوف المؤسسة المنفذة تابعة أنو ما ما ك
ضافة (، اA-GIRARDليا. ىذا ينطبؽ تماما عمى ىذا المشروع أيف وجدنا أف المؤسسة المنفذة ىي مؤسسة )

-مفة بعممية التكويف في إطار الورشةالجمعية المكو  (ARENDAإلى الجمعية المساعدة  عمى تنفيذ المشروع )
 مقياـ بيذه الميمة.المؤسسات الوطنية لىذا ما يبعد  كميا تابعة لمدينة مرسيمياف، المدرسة

حتكارىا لسوؽ او  ا تتدخؿ في األسواؽ الجزائريةفكؿ ىذا يساعد عمى الترويج لمؤسساتيا مما يجعمي
ة فإنو تـ استقرار مؤسس  مشيش مصطفىحسب منافسة المؤسسات الجزائرية في عقر دارىا. فو  العمؿ

(A-GIRARDفي الجزائر )  األشغاؿ و  مشاريع الضخمة المتعمقة بالبناءستفادتيا مف مجموعة كبيرة مف او
عدـ منحيا و  ىذا المجاؿ، العمومية أو الترميـ، ىذا  ما يعرقؿ تقدـ المؤسسات الوطنية التي تتخصص في

 شغاؿ.ستفادة مف ىذا النوع مف األفرص اال

كما أف الدراسة التقييمية لممشروع أو التقرير النيائي تـ مف قبؿ الجمعية المساعدة عمى تنفيذ 
ليس مف قبؿ والية الجزائر منفذة المشروع، رغـ أنيا ىي المفوضة مف قبؿ و  (ARENDAالمشروع )
ىذا المشروع يجسد  . ىذا ما يجعمنا نقوؿ أف( مما يعطييا األولوية لمقياـ  بيذه العمميةADAجمعية )

رغبات التييئة اإلقميمية و  ليس توجياتو  ،مولت مشروع   يخدـ توجياتياو  إرادة فئة لدييا نفوذ قدمت
 التنمية المحمية عموما.و  خصوصا

                                                           

  ، مدير كنيسة سيدة إفريقيا.ألدو جيانازيالسيد مقابمة مع  1-

 ( بوالية الجزائر.DPATالتييئة اإلقميمية )و  رئيس مديرية التخطيط  -2
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ػظياضطبحثػاضثا
ػتكغئةػشرغةػجبضةوػطذروعػترطغمػػ

ػ(اإلتحادػاألوروبيوػ)جطعغةػتاجطارثػظجبضةػ

تحاد األوروبي مجموعة مف اجتماعيا، تبنى اإلو  تصاديااقجنوب  -لتقوية المساعدات شماؿ
أو المؤسسات  ية لدوؿ الجنوبعمى تقديـ مساعدات لممؤسسات المركز  تمحورستراتجيات التنموية التي تاال

ستراتجيات التي تدخمت بيا لمساعدة ىذه األخيرة في الجزائر الحركات الجمعوية. مف بيف االو  ةالبلمركزي
المذاف أمضتيما مع  "ONG1 et ONG2"الثاني و  األوؿ لجمعيات الجزائرية لمتنميةمشروع دعم انجد  

المشروع  يف أغمفة مالية ميمة، إذ أفالمشروعىاذيف . كمؼ 0221و 0222السمطات الجزائرية سنة 
التي تـ خبلليا قبوؿ تمويؿ و  مميوف أورو  مقسمة عمى فترتيف 5 ػغبلؼ مالي يقدر بكمؼ وحده الثاني 

ت سواء التي تنشط في الميداف  شروع عمى المستوى الوطني تقريبا. تـ ذلؾ لمختمؼ الجمعيام 102
. يمثؿ ىذا األخير 1قتصاد السياحيترقية االو  رياضية، حماية البيئةالو  جتماعي، النشاطات الثقافيةاال

 التي سنتولى دراستيا.  عت نجبمة امجاؿ تدخؿ جمعية تاجم

ػاضططضبػاألول
 سوارضهػأعموػعتقدغمػاضطذروػ

 مختمف أىدافوو  تقديم المشروع تييئة قرية جبمة -أوال

 تقديم المشروع .0

" تاجماعت نجبمةتييئة إقميمية تمت بيف جمعية " راسة ىذه عمى تقديـ مشروع عممية تتمحور الد
جبمة ترميـ قرية و  " مف جية  أخرى. تضمف ىذا المشروع التعاوني تييئةتحاد األوروبياال "ومف جية 

 قديمةال
 بوالية بجاية. بني كسيالالمتواجدة ببمدية  2

 ستصبلح جزء مف المنازؿ القديمة المتواجدة في قرية جبمةاو  تضمنت ىذه العممية إعادة ترميـ
خمؽ المساحات الخضراء و  المدمرة إما بصفة كمية أو جزئية ية عمى النمط التقميدي القبائمي المبنو 

السياح. ما شجع مبادرة ىذه و  ستقباؿ الزواراو  ستقطابا المبلئم اميديتق افي األخير مكان  جعمياو  فييا
                                                           

1- Projet d`appui aux associations Algériennes de développement ONG2, revue semestrielle, op-cit, pp 7-8. 

ـ عموا عمى البحر(، بدائرة أدكار والية بجاية. يحيطيا في  122بمدية بني كسيبل ) أعمى مرتفعاتبقرية تتواجد  قرية جبمة -2
 .مواطف 922والبحر في الشماؿ. يقطف فييا حاليا حوالي  الشرؽ جبؿ إيباريساف )توجة وأغبالو( وواد أذكار عمى الجنوب الغربي
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ثقافية ميمة كتواجدىا في منطقة جبمية مطمة عمى و  الجمعية ىي كوف ىذه المنطقة تزخر بعوامؿ طبيعية
الحيوانات و  ضافة إلى تعدد النباتاتا  " تايدا"واد و داس"حاطتيا بمجموعة مف األودية كواد "او  البحر
. ىذا عمى الجانب الطبيعي، أما عمى الجانب الثقافي فتتمثؿ في الموارد المحمية التقميدية التي فييا

ستغبلؿ ىذه المنازؿ المييئة ااإلصبلحات، فإف و  ستكماؿ الترميماتا. بعد 1تتخصص فييا ىذه المنطقة
ه المنازؿ أما الجزء تقدـ  عوائد التي يعود  جزء منيا لمبلؾ ىذ و الباحثيف مف قبؿ السياح أو الزوار 

سترجاع النشاطات او  األخر فإنو يوجو إلى تحسيف مستوى معيشة سكاف القرية مف خبلؿ دعميا في خمؽ
  العمؿ عمى تحسيف الخدمات الموجية لمختمؼ مطالب السياح.و  اليدوية التقميدية

الطابع  يسكانيا ذو ىي بداية تفريغ ىذه القرية مف  ،ما دفع ىذه الجمعية إلى ىذه المبادرة الجديدة
رتفاع مستويات النزوح الريفي مف سنة ألخرى خاصة مف بداية الثمانينات إلى نياية او  الفبلحيو  الريفي

 تدمير أغمبية المنازؿ التي تركوىا لعدـ العناية بيا.و  التسعينات. إذ أدى ذلؾ إلى خبلء المنطقة مف سكانيا
لو يتـ و  ،لمنازؿ التي تركت قد دمرت كميةرئيس ىذه الجمعية، فإف ثمث ا 2أحمد فريدحسب و 

الكمي ليذه القرية في التدمير و  اإلسقاط ليذا السيناريو عمى المستقبؿ، فإف ذلؾ سيؤدي إلى الخبلء
لة خاصة عمى الوالية و عز م " سنة. يعود كؿ ىذا لتواجد ىذه القرية في منطقة02ف "أقؿ مف عشري

مما جعؿ ، رتفاع المذىؿ لنسب البطالة فييااالو  ؿشغفقرىا نظرا لعدـ توفير مناصب الو  بجاية
 سكانيا يتوجيوف نحو المدف األخرى خاصة الوالية بجاية. 

 أبعاد مشروع تييئة قرية جبمةو  أىداف .2

 أىداف المشروع - أ

 .3الخاصةو  ة مف األىداؼ، نجد منيا العامةييدؼ ىذا المشروع إلى تحقيؽ مجموع

 ألىداف العامة 

خمؽ المساحات و  منزؿ(  02لقديمة في ىذه القرية )حوالي ترميـ جزء مف المنازؿ ا -
 .قتصاد السياحيبلليا فيما بعد في إطار االستغاو  الخضراء

 وقاية اإلرث المادي المحمي.و  حماية -

                                                           
1- République Algérienne démocratique et populaire, Agence de développement social, Projet d`appui 

aux associations Algériennes de développement ONG II, projet N*2008/164-69. Projet : 

Aménagement et restauration d`un village kabyle ancien – Djebla- Beni Ksila. 

 .ألفحد اإلى خمقيا رئيس جمعية " تاجمعت نجبمة " منذ  -2
3-  République Algérienne démocratique et populaire, Agence de développement social, Projet d`appui 

aux associations Algériennes de développement ONG II, op-cit. 
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عتبار ليذه إعادة اإلالعمؿ عمى توعية المواطنيف ألجؿ و  التيميشو  التصدي ضد الفقر -
 فؾ العزلة عنيا.و  المنطقة

شراكيـ في إ قصدرية المتواجديف عمى المستوى الوطني أو في الخارج سكاف الق توعية -
 التوصؿ إلى التنفيذ الكمي لو.و  مساعدتيـ في البحث عف شركاء جددو  المشروع

 تثميف البيئة.و  حماية  -

 األىداف الخاصة 

 محاربة النزوح الريفي قتصاد السياحي بغيةث القديـ ليذه القرية في إطار االستغبلؿ اإلر ا -
و ات  متعددة سواء يدوية أقية المستوى المعيشى لسكاف المنطقة عف طريؽ تقديـ خدمتر و 

 التي تساىـ في جذب السياح.و  فبلحية

 خمؽ وسائؿ لتحسيف الخدمات سواء عمى مستوى القرية أو البمدية. -

 أبعاد المشروع  - ب

 : 1مف المشروع أبعاد متعددة نجد منيا لتنفيذ ىذا النوع 

 ستغبلؿ ىذه ؼ االيرادات المالية الناتجة عف اقتصادي في مختمكمف البعد االي: البعد االقتصادي
 .الطمبةو  و مف طرؼ الباحثيفأ القرية مف قبؿ السياح سواء المحمييف، الوطنييف أو األجنبييف

 مناصب شغؿ خمؽ في تساىـ: تعتبر ىذه المبادرة فريدة مف نوعيا كونيا البعد االجتماعي 
النساء شراؾ إمساىمتيا حتى في و  خاصة المتخصصيف في الصناعات التقميدية متعددة لسكاف المنطقة

  األعماؿ الداخمية.في بعض 

 اليوياتية ليذه و  : يساىـ ىذا المشروع في الحفاظ عمى القيمة اإلرثية، الثقافيةالبعد اإلرثي
 .سياحقبؿ ال الحفاظ عمييا سواء مف قبؿ سكاف المنطقة أو مفو  عتراؼ بيا اإل المنطقة مما يقوي

 الفواعل المتدخمة لتييئة قرية جبمة  -ثانيا

 ،تيا لحسف تنفيذهساىمت كؿ واحدة فييا بقدر إمكانيا ،في ىذا المشروع أطراؼ متعددة تشارك
 محمييف. مف ىذه الفواعؿ نذكر:السكاف الستجابتو لرغبات او  نظرا ألىميتو

                                                           
1- République Algérienne démocratique et populaire, Agence de développement social, Projet d`appui 

aux associations Algériennes de développement ONG II, op-cit. 
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 جبمة تاجماعث ن جمعية  .0

جمعية تعتبر إذ  وؿ فاعؿ ميـ تدخؿ في ىذا المشروع التعاوني،تعتبر جمعية تاجماعث نجبمة أ
مف طرؼ شباب قرية جبمة. تمت ىذه المبادرة ألجؿ الحد مف معظـ  0225يا في أفريؿ عممية، تـ تأسيس

خمؽ مجموعة مف البرامج مف خبلؿ النزوح الريفي. ذلؾ و  المشاكؿ التي يعاني منيا سكاف القرية كالبطالة
 .  1أو الحد منيا برامج ألجؿ محاربتياو  تقديـ مشاريععف طريؽ لة ىيكمة القرية محاو و  التنموية

 اإلتحاد األوروبي .2

تحاد األوروبي ثاني فاعؿ ميـ تدخؿ في ىذه العممية التعاونية،  ذلؾ مف خبلؿ الدعـ يعتبر اال
ذلؾ عف طريؽ تـ  عت نجبمة.اتاجمالمالي الذي قدمو لمساندة ىذه المبادرة المقدمة مف قبؿ جمعية 

بحيث  "2ONG" بمشروع دعم الجمعيات الجزائرية لمتنميةالبرنامج الذي خصصو لمجمعيات المسمى 
 مف القيمة اإلجمالية لممشروع. % 81تولى عممية تمويؿ الجمعية بنسبة 

 الوالئيو  المجمس الشعبي البمدي .3

المادي الذي و  عـ الماليلمدأساسية نظرا  فواعبلالوالئي و  يمف المجمس الشعبي البمد يعتبر كؿ
فقد بيف تأييده ليذه المبادرة مف خبلؿ الغبلؼ ، بو. ففيما يخص المجمس الشعبي الوالئي لبجاية تدخبل

% مف القيمة اإلجمالية لممشروع. بينما المجمس الشعبي  11المقدر بنسبة و  المالي المقدـ  ليذه الجمعية
تباع توجيات تطييرىا مع او  طرقات ىذه القرية عبيد كؿفقد تدخؿ مف خبلؿ تحممو ت، البمدي لبني كسيبل

 مة كبيرةالمشروع. كما تدخؿ كذلؾ مف خبلؿ إشراؾ عماؿ البمدية في مختمؼ األعماؿ التي تتطمب يد عام
 الت، وسائؿ النقؿ، مواد البناء.......اآلو  تقديـ التجييزاتو 

 سكان القرية .4

ة،  ظير ذلؾ مف خبلؿ تكمفيـ بالتنفيذ الكمي لقد تدخؿ سكاف قرية جبمة إلى جانب ىذه الجمعي
عدـ الرجوع إلى المؤسسات المختصة نظرا لعدـ توفر التمويؿ و  لممشروع سواء كعماؿ دائميف أو متطوعيف

 الكافي الذي تحصمت عميو لضماف التنفيذ الكمي ليذا المشروع الضخـ ، كذلؾ ألىمية المشروع لدييـ.

                                                           

  ، ريئس جمعية تاجماعث نجبمة.أحمد فريدمقابمة نع السيد :   1-
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ػاضططضبػاضثاظي
ػصغفغةػتطوغضهوػتكغئةػشرغةػجبضةػتقدغمػطذروعػرطلػ

  تنفيذ المشروعو  تقسيم -أوال

المتابعة و  تنفيذ مختمؼ النشاطات المتعمقة بعممية تييئة قرية جبمة، تـ خمؽ لجنة التقنيةو  لحسف تسيير
. تتكوف ىذه المجنة مف أطراؼ محمية متعددة التخصصات خصوصا مف لمجمعية إلى جانب المكتب التنفيذي

قتصاد، السياحة. تجتمع كؿ خمسة عشر يـو طيمة سة المدنية، مختص في العمراف، االدس اليندميندس، مين
 المشاكؿ التي تعرقؿ عممية التنفيذ.و  مناقشة كؿ المسائؿو  بةاقتقـو بالر و  رة تنفيذ المشروعفت

لكؿ ذلؾ مف خبلؿ تحممو و  تدخؿ المجمس الشعبي البمدي لمساندة المشروع فترة أوليةففي 
 ". PCDالمخططات البمدية لمتنمية " مف خبلؿذلؾ و  ستصبلح الطرقاتاو  ريؼ المتعمقة بصيانةالمصا
كاممة. بالمساعدة مع المكتب التنفيذي، قامت المجنة بتقديـ برنامج عمؿ لتنفيذ األشغاؿ لمدة سنة  

را لقصر الفترة المقدرة ذلؾ ربحا لموقت نظو  تباع الطريقة الموازية لتنفيذ البرنامجنظرا لقصر ىذه الفترة تـ ا
 . 0229نتيت قي نوفمبر او  0229نة التي  بدأت في نوفمبر سالب

 :1المتمثمة فيما يميو  لى ستة أقساـ فرعيةقسـ المشروع الكمي إ

 ستصالح المنازل القديمةا  و  ترميم .0

مف حيث عدد العماؿ  سواء ،يعتبر ىذا الشوط مف العمؿ كأىـ قسـ مف أقساـ المشروع
التمويؿ. لحسف تنفيذه تـ التركيز في البحث عف اليد العاممة المحمية و  كمية الوقت و أوالمتخصصيف ل

ستصبلح المنازؿ االمتخصصة في تقنيات البناء التقميدية لمبيوت القبائمية. تكفؿ ىؤالء العماؿ و  المؤىمة
عادة أسقفيا و  الميدمة ضار، القرميد لكف ستعماؿ مواد محمية تقميدية كالخشب، الغذلؾ اعتمادا عمى او ا 

 مع الحفاظ عمى طابعيا أي دوف إدخاؿ تقنيات البناء الحديثة.

  دورات المياهو  تييئة شبكات .2

ترميـ المنازؿ عمى المستوى الخارجي. و  ستصبلحاو  ىذا الشوط مف العمؿ مباشرة بعد استكماؿ تـ
  . ازؿعمى مستوى كؿ المن باستخراج قنوات المياهإذ تدخمت فرقة مف العماؿ تكفمت 

                                                           
1- République Algérienne démocratique et populaire, Agence de développement social, Projet d`appui 

aux associations Algériennes de développement ONG II, projet  N*2008/164-69. Projet : 

Aménagement et restauration d`un village kabyle ancien – Djebla- Beni Ksila. 
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 األعمال الداخمية .3

ترؾ ىذا الشوط مف العمؿ المتضمف القياـ بعممية التزييف لكؿ الجيات الداخمية لممنازؿ لمنساء  
ذلؾ عف طريؽ الزخرفة عمى الجدراف عمى النمط القبائمي، مثؿ و  ،المتخصصات في ىذا النوع مف العمؿ

 .غيرىاو  عف طريؽ الفخار 1بناء إكوفاف

  اءحيعممية تنقية األ .4

أماـ كؿ المنازؿ، ذلؾ ألجؿ و  تضمنت ىذه العممية القياـ بنزع األعشاب عمى مستوى كؿ الطرقات
 نظيؼ ليذه القرية.و  إعطاء وجو جديد

 ماكن رمي النفاياتأو  تييئة المساحات الخضراء .5

بناء عدد و  ،مباشرة بعد نياية عممية تنقية األحياء، تـ تكويف مجموعة مف المساحات الخضراء 
لعدـ تطوعية مف قبؿ رجاؿ القرية نظرا ر مف مراكز رمي النفايات. تمت ىذه العممية عف طريؽ أعماؿ كبي
 .ة ىذه الجمعية عمى تكميؼ مؤسسة مختصة في ىذه األعماؿقدر 

 نجرافلمحاربة اال  غرس األشجار .6

لتمبيس و  نجراؼذلؾ ألجؿ محاربة االو  مؿ التطوعيتمت ىذه العممية كذلؾ بالرجوع إلى الع
كمية األشجار الواجب غرسيا، فقد تـ و  القرية بعدد كبير مف األشجار. أما فيما يخص نوعية

حسب رئيس ىذه و  الرجوع إلى األخذ بآراء مجموعة مف الجمعيات المتخصصة في ىذا المجاؿ.
 " شجرة في ضواحي كؿ القرية.112ف "خمسيو  قد تـ غرس حوالي أربع مائةالجمعية ف

 :2كمية الوقت فنختصرىا في الجدوؿ التاليو  لكؿ ىذه المراحؿ اما بخصوص عدد العماؿ
 
 
 
 

                                                           

  عبارة عف وعاء كبير مصنوع مف الفخار يستعمؿ عادة لجمع  المؤونة  منثؿ الحبوب، زيت الزيتوف، ......الخ 1-
2- République Algérienne démocratique et populaire, Agence de développement social, Projet d`appui 

aux associations Algériennes de développement ONG II, projet  N*2008/164-69. Projet : 

Aménagement et restauration d`un village kabyle ancien – Djebla- Beni Ksila. 
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 المشروع.يمثل توزيع عدد العمال وكمية الوقت عمى مختمف مراحل ( 3) رقم جدول
 كمية الوقت )بالشير( عدد العمال المرحمةإسم  رقم المرحمة

 12 9 استصبلح المنازؿ القديمةو  ترميـ 0
 1 // دورات المياهو  تييئة شبكات 2
 9 1 األعماؿ الداخمية 3
 2 أعماؿ تطوعية عممية تنقية االحياء 4
 2 أعماؿ تطوعية اماكف رمي النفاياتو  ىيئة المساحات الخضراء 5
 1 أعماؿ تطوعية غرس األشجار لمحاربة اإلنجراؼ 6

 تمويل المشروع -ثانيا

كؿ طرؼ قدـ حصة مالية ساىمت في تنفيذ و  تعددة،ساىـ في تمويؿ ىذا المشروع أطراؼ م
 مختمؼ مراحؿ المشروع.

(. تدخؿ اإلتحاد األوروبي دج 3 811 111. 11تتمثؿ القيمة اإلجمالية الكمية ليذا المشروع ب: )
% أما الحصة المتبقية، فقد تحمؿ جزء منيا  92في إطار برنامج دعـ الجمعيات الجزائرية لمتنمية  بنسبة 

 المجمس الشعبي الوالئي لبجاية. و  ؿ  الخاص ليذه الجمعيةالرأسما
 92تحاد األوروبي، فقد قدـ في الفترة األولى مباشرة قبؿ البدء في المشروع نسبة   فيما يخص اال
مف القيمة الكمية التي  % 02ستكماؿ المشروع أضاؼ القيمة المتبقية أي اقبؿ و  % كحصة أولية،

 ريؼ في الجدوؿ التالي:نمخص كؿ ىذه المصا تحمميا. 
 .1قيمة اإلسياماتو يمثل االطراف المساىمة ( 4) رقم جدول
 النسبة قيمة اإلسيامات ب )دج( األطراف المساىمة

 % 1 دج  022 222 مساىمة الجمعية

 اإلتحاد األوروبي
 %92 0 120 222الحصة األولى: 

92% 
 %02 529 222الحصة الثانية: 

 %11 152 222 المجمس الشعبي الوالئي
 % 122 2 922 222 المجموع

                                                           
1- République Algérienne démocratique et populaire, Agence de développement social, Projet d`appui 

aux associations Algériennes de développement ONG II, projet  N*2008/164-69. Projet : 

Aménagement et restauration d`un village kabyle ancien – Djebla- Beni Ksila. 
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 فقد تمت كما يوضحو الجدوؿ التالي:ىذا فيما يخص القيمة اإلجمالية لممشروع، أما فيما يخص صرفيا 
 .1يمثل ميزانية مشروع تييئة قرية جبمة( 5) رقم جدول

 الميزانية

 المصاريف وحدة القياس الوحدات عدد سعر الوحدة )دج( (االتكمفة )دج

    
 الموارد البشرية -0

    
 األجور

 1 أشير(9أشخاص * 2البنائيف ) الشير 24 500,00 23 000,00 564

 2 أشير(9أشخاص * 5مساعدي البنائيف ) الشير 48 000,00 14 000,00 672

 3 أشير(2نساء * 2لمنساء ) عماؿ الداخميةاأل الشير 21 000,00 15 000,00 315

 4 رئيس المشروع ) ربع الوقت ( الشير 12 000,00 9 000,00 108

 5 المكمؼ بالمساعدة التقنية ) ربع الوقت ( الشير 12 000,00 9 000,00 108

 6 مانة العامة  ) ربع الوقت (األالمكمؼ ب الشير 12 000,00 14 000,00 168

28 800,00 1 200,00 24 
د حسب عد
 التنقبلت

 7 األشخاص المكمفة بالتنقبلت

 إجمالي تكاليف الموارد البشرية 800,00 963 1

 إجمالي تكاليف التنقالت -2 الوحدة 38 400,00 1 000,00 20

    
التجييزات -3  

65 000,00 
  

 1 نقؿ البضائعو  كراء السيارات *****

 2 ـ األليمواد اإلعبلو  معدات المكتب الوحدة 45 326,00 3 700,00 79

 3 المشروع الوحدة 15 666,00 4 000,00 70

 4 غيرىاو  مختمؼ المواد البناء  **** **** ***** 748,00 144 1

1 429 448,00 
   

 إجمالي التجييزات
70 000,00 

   
 1 تجييزات المكتب

93 400,00 
   

 2 المصاريف االخرى

 إجمالي التكاليف 648,00 784 3
 لحاالت غير منتظرة احتياطات 588,00 9

 القيمة اإلجمالية الموجية لممشروع 236,00 794 3

 المصاريف اإلدارية 764,00 5

 القيمة اإلجمالية لممشروع 000,00 800 3
                                                           

1- République Algérienne démocratique et populaire, Agence de développement social, Projet d`appui 

aux associations Algériennes de développement ONG II, projet  N*2008/164-69. Projet : 

Aménagement et restauration d`un village kabyle ancien – DJEBLA- Beni Ksila. 
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ػاضططضبػاضثاضثػػ
ػدرادةػتقغغطغةػضطذروعػتكغئةػشرغةػجبضةػػ

لـ يسبؽ أنو  بحكـعيا، " فريدة مف نو عت نجبمةاتاجمتعتبر ىذه المبادرة  التي قامت بيا جمعية "
أف تـ القياـ بيذا العمؿ عمى المستوى الجيوى ال مف قبؿ السمطات المحمية وال مف قبؿ الحركات 

كفاءات محمية متعددة و  التي تـ فييا التركيز عمى قدراتو  الجمعوية. فيي تعتبر كأوؿ تجربة مف ىذا النوع
 قيمتو.و  ةتىذا المشروع  نظرا ألىميعمى ميارات أخرى تـ التعاقد معيا لتنفيذ و  التخصصات

حتى سكاف البمدية، ذلؾ مف خبلؿ ترميـ و  يخدـ تنفيذ ىذا المشروع المنفعة العامة لسكاف القرية
، ىذا ما حتى الباحثيفو  ستغبلليا في جذب السياح سواء الوطنييف أو األجنبييفاو  قميديةمنازؿ قبائمية ت

ستغبلؿ مف جية أخرى ازوح الريفي منيا. ىذا مف جية، محاربة النو  يسمح بفؾ العزلة عف المنطقة
 ى خمؽذلؾ عف طريؽ المساعدة عم ،اإليرادات المحصؿ عمييا في ترقية المستوى المعيشي لسكاف القرية

ر مناصب شغؿ توفو  البطالة  نسبالتي تقمؿ مف  الصناعية و  ت التقميدية اليدويةسترجاع الصناعااو 
 معيشتيـ. ظروؼو  إمكانياتيـ ـ مع تتبلء

الحفاظ عمى ميارات البناء التقميدية لمبيوت القبائمية، و  تييئة المنازؿ في الحمايةو  يساىـ كذلؾ ترميـ
ما لئلرث القبائمي كرمز دعكمو السابقة إلى شباب المنطقة. ىذا مف األجياؿ  ذلؾ عف طريؽ نقؿ تقنياتيا

يساعد عمى تفتح المنطقة. ما يبيف ذلؾ  ما ىوو  ،جعمو في األخير كمنبع لجذب السياحو  ثقافي ىوياتي
في مختمؼ مراحؿ و  ذلؾ مف خبلؿ األعماؿ التطوعية التي تدخؿ بياو  تأييد سكاف القرية ليذا المشروع

 التنفيذ.
ستكماؿ المتبقى مف ه الجمعية مف برامج أخرى صغيرة الستفادت ىذعماؿ الترميـ، اأستكماؿ بعد ا

اإلسبانية. في سنة و  وعة مف المنظمات غير الحكومية الفرنسيةاألعماؿ، تـ ذلؾ بالمساعدة مع مجم
 المغربية ( FODEVجمعية )و   (Réseau CORNICHA) شبكة كورنيشاتـ التعاوف مع مثبل  0212

مساعدة الجمعية لتجييز جزء مف المنازؿ المييئة باألثاث التقميدي  ( اإلسبانية. تـ إثرىاSODIPA)و
( سنة Revitalisation du village Djeblaامج المسمى بإحياء قرية جبمة )القبائمي. كذلؾ تنظيـ البرن

بوالية تيزي وزو. تـ خبلليا تجييز  أموسناوجمعية و  ذلؾ تعاونا مع منظمة غير حكومية إسبانيةو  0211
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اطة إمرأة عمى الخي يفتكاليؼ تكويف ثبلثو  1حفمة أدرييسبعض المنازؿ، كذلؾ تحمؿ تكاليؼ تحظير 
 تـ تقديـ يوـ دراسي حوؿ السياحة التضامنية ذلؾ بالمشاركة مع شبكة 0210أما سنة  ة.التقميدي

REMDT (Réseau méditerrannéen pour le développement du tourisme ). 
ستكماؿ ترميـ إجمالي المنازؿ القديمة المتواجدة عمى مستوى ىذه القرية، إال أنيا رغـ عدـ اف

إلى  أحمد فريدالتي تصؿ حسب و  ر مف السياح خاصة في فترات العطؿتوصمت  إلستقطاب عدد معتب
ستقطاب حتى المخرجيف نو تـ اضافة  إلى ذلؾ فإي الشير. افف سائح عشرة إلى عشريحوالي 

  0212سنة  (إيناس)المسمى ب  أعمر أعراب، إذ تـ تسجيؿ فيمـ سينمائي قبائمي لممخرج السينمائييف
 ذلؾ نتيجة لطبيعة المنازؿ التقميديةو  (، أعدكي)أي   عيذغ كم ػالمسمى ب يڨمحمد يرفمـ ثاني لممخرج و 
 .2 الوجو الطبيعي لمقريةو 

 Fondationأفاكا ) الذي خمؽ وكالة أعمي سيادنتباه أيضا ىو تدخؿ األنتروبولوجي اال ما يمفت

AFAKA )  اب لجميع الؼ كتالقرية تحتوي عمى أكثر مف عشرة آ التي تـ بمقابميا خمؽ مكتبة فيو
)ما يبيف ذلؾ قياـ مجموعة مف  الطمبة إلجراء دراسات في المنطقةو  التخصصات، ذلؾ جذبا لمباحثيف

  .يف، السوسيولوجييف، البيولوجييف.....(ميندسالباحثيف الجامعييف بتكوينات في المنطقة خاصة ال
كراء مف ) عوائد مالية معتبرة عمىحتى سكاف القرية و  ساعد كؿ ذلؾ عمى حصوؿ الجمعية

المنازؿ(. كما ساىـ أيضا في خمؽ عدد مف مناصب شغؿ مؤقتة لمشباب خاصة أثناء تسجيؿ األفبلـ.  
التقميص مف حدة  مف جية أخرىو  فؾ العزلة عمى المنطقة ىذا مف جية.و  أدى كؿ ذلؾ إلى تفتح القرية

ستفادة مف إجمالي االو  يةو بإمكانيـ العيش في القر النزوح الريفي نتيجة تحسيس سكاف القرية عمى أن
نخفضت س الجمعية أنو اكد رئيالعيش في األحياء القصديرية. إذ أو  التوجو إلى المدف عكس ،خدماتيا

 ستقرار نيائيا في المنطقة.ض العائبلت لبلعنسب النزوح الريفي، كما أنو لوحظ عودة ب
 التييئة اإلقميمية أىداؼ المشروع تنطبؽ كمية مع أىداؼ إجمالي مف كؿ ما سبؽ أفنستنتج 

 المتمثمة في:و 

 التاريخي.و  الحفاظ عمى اإلرث الثقافي -

 حماية البيئة. -

                                                           

عبارة عف نبات طبي، يستيمؾ في المنطقة عادة في أوائؿ فصؿ الربيع  وقاية مف مرض الزكاـ  نتيجة لمتذبذب  سأدريي 1-
 في درحات الحرارة. لذلؾ تقـو ىذه الجمعية سنويا بتنظيـ حفمة كبيرة تقدـ وجبة مف ىذا النبات.

  .، رئيس الجمعيةأحمد فريدقابمة مع السيد 2 - 
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يقاؼ النزوح الريفي.و  محاولة إخراج المناطؽ مف العزلة -  ا 

 خمؽ الشروط الضرورية لمتنمية. -

 ستجابة لحاجيات مختمؼ الطبقات اإلجتماعية.اال -

يو ييدؼ إضافة إلى األىداؼ السالفة الذكر أما في حالة إدراجو في إطار التعاوف البلمركزي، ف
رتكازا عمى خصوصيات المنطقة ذلؾ او  الباحثيفو  لسياح، الزواردوليا لجذب او  إلى تسويؽ المنطقة وطنيا

 البشرية. و  الطبيعية
يا لـ ينفذ إال جزء مف المشروع ، ذلؾ يعود لنقص التمويبلت المحصؿ عمييا نتيجة عدـ تدخؿ عواق

ضافة إلى  ضعؼ المساعدات ماليا. او  يا دعـ المشروع مادياية أو أجنبية بإمكانفواعؿ أخرى وطن
ؿ اإلتحاد ز بكثرة عمى التمويؿ المقدـ مف قبالتركيو  الوالئيو  المقدمة مف قبؿ المجمس الشعبي البمدي

 األوروبي. 
عميو الحكـ  مف المشروع توصؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المسطرة، فكيؼ يمكف افإذا سممنا أف جزء

 جمالية المشروع؟نيائيا بعد إستكماؿ ا
 الجمعيةو  فإذا حكمنا عمى نجاعة ىذا المشروع التعاوني نظرا ألىميتو لدى سكاف المنطقة عموما

تحاد االوروبي أو البرامج ىذه التمويبلت المقدمة مف قبؿ االستغبلؿ خصوصا، إال أف الواقع يبيف سوء ا
 يات الجزائرية. التي تخصصيا الدوؿ األوروبية لمجمع

حوؿ األخطاء المتعمقة بالجانب  2119" سنة ADS" جتماعيةوكالة التنمية اإلأعدتو  تقريرفحسب 
توصمت إلى تقديـ مجموعة مف . تحاد األوروبيمف قبؿ اإلالمحاسبي لتنفيذ مختمؼ المشاريع الممولة 

 لتمويبلت، عدـ تقديـ ميزانيات صحيحةالمرتبطة أساسا بكيفية تسيير او  األخطاء المتعمقة بالموارد البشرية
نعداـ المحاسبة. أو أخطاء محاسبية مثؿ او  ـ وجود تقارير تقييميةعدو  ،تبرىف عف الوضع المالي لممشروع

يقوـ التمويبلت، عدـ تواجد الفواتير، دفع محاسب عمومي و  سوء المحاسبة، عدـ التطابؽ بيف اإليرادات
 مع الواقع . بقة اطبإعداد تقارير نيائية غير مت

ىتماـ السمطات العمومية بالمشاريع المنجزة، فمثبل بعد اكما أنو يظير في بعض األحياف عدـ 
ة بوالية ڨ" بعزازAssociation de protection de l`environnementالبيئة " حمايةحصوؿ جمعية 

إيعكوراف ب (Une foret école)سةمدر -غابةو قامت بتشكيؿ مشجر. "ONG2تيزي وزو عمى دعـ "
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جتياز اىذا المشروع بعد كمية في األخير، أفسد  إال أنو .تكويف حديقة مجيزةو  كمـ  1.0عمى مسافة  
 .1يقاؼ ذلؾإبجاية مع عدـ قدرة الجمعية عمى و  الطريؽ الوطني السريع عميو الذي يربط والية بيزي وزو

ستطبلع مآؿ اد عضاء الجمعيات قصأوفي إطار الدراسة الميدانية بعد تقربي مف بعض 
ية تستخدـ لممصمحة األرصدة البنك اعدات تعتبر وسيمة لمؿءحيث أكدوا أف ىذه المس ،التمويبلت

خريف لدعـ المشاريع خاصة سونطراؾ آبحثيا عف مؤيديف و  حصوؿ جمعية عمى التمويؿ الشخصية. مثؿ
فأصبحت  دى الفرص.التى عادة ما تشارؾ في تمويؿ مثؿ ىذه المشار يع، وىذا ما فسح المجاؿ لصيا

ىذا ما و  بة عمى التمويبلتمشاريع التعاوف البلمركزي وسيمة لمربح السريع خاصة في ظؿ غياب الرقا
وربما ىذا يعود الى عدـ وجود اإلطار القانوني  ،شكالية الرقابة لمشاريع التعاوف البلمركزييطرح إ

 .ي ينظـ عممية الرقابة والمتابعةوالمؤسساتي الذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ة بعزازقة.بيئ، األميف العاـ لجمعية حماية الاعيل عيبشسمإ السيد مقابمة مع -1
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ػادتظتاجاتػاضفصلػاضثاضثوػخالصة

لمشروعي الدراسة خاصة فيما يتعمؽ بعدد الفواعؿ  اكبير  بينت الدراسة الميدانية أف ىناؾ إختبلال
 المؤيدة، تدخؿ السمطات العمومية، نسب التمويبلت......الخ.

 بالجانب اإلرثيفبل يمكف إنكار ما لمشروع  ترميـ كنيسة سيدة إفريقيا مف أىمية خاصة إذا ما ربط 
مبرر ال مف قبؿ السمطات المركزية أو الغير  ختبلؿائر، إال أنو ظير ىناؾ نوع مف االالتاريخي لمجز و 

 والية الجزائر.
الذي يظـ فواعؿ عمومية و  الماليةو  فمشروع ترميـ كنيسة ضخـ بيذا الحجـ، بيذه الوسائؿ المادية

تكمف األىمية اإلقتصادية ليذا المشروع إذا ما تمت ىو : فيما و  ىامة يدفع إلى تبادر سؤاؿ في الذىف
ىؿ سيساىـ في تحقيؽ التنمية المحمية التي ىي أىـ ىدؼ لمتعاوف و  مقارنتو بالمشاريع األخرى المجمدة ؟ 

ىذا و  ،بإمتياز استطاعت أف تجسد مشروعبمبالغ مالية بسيطة او  خرى صغيرةالبلمركزي؟ عمما أف فواعؿ أ
إال أنيا ، تاجماعث نجبمة كجمعية غير معروفة حتى عمى مستوى والية بجايةما ينطبؽ عمى جمعية 

% مف القيمة اإلجمالية  2.2221 ػبقيمة مالية ضئيمة تقدر بو  إستطاعت أف تحقؽ التنمية في تمؾ المنطقة
%(. فقيمة مشروع ترميـ قرية جبمة  2.2221=  112 021 122/ 2 922 222لترميـ الكنيسة )
% مف قيمة  2.21جتماعية لـ يصؿ حتى إلى  او  قتصاديةاخصوصيات محمية ثقافية، و  إستجاب لمطالب

نما رغباتو  ال التييئةو  قتصادال يخدـ ال اال المشروع األوؿ الذي أطراؼ خارجية تستعمؿ و  شخصية  ا 
 عاداتيا.و  التعاوف البلمركزي كذريعة لغرس ثقافاتيا

ذلؾ و  لمبادرة ترميـ الكنيسة السمطات الجزائريةة كما أنو ما ظير في ىاذيف المشروعيف ىو مساند
مساندة الوزارات خاصة الخارجية، البنوؾ، الشخصيات  . كذلؾلوالية الجزائرضخمة بتقديـ قيمة مالية 

ية سونمغاز. في حيف غابت في المشروع الثاني عدا والو  المؤسسات الوطنية مثؿ سونطراؾو  السياسية
يا ترغـ طمبات التأييد التي قدم ،أيدتا المشروع  دوف تدخؿ أطراؼ أخرى ف بمدية بني كسيبل المتاو  بجاية

المؤسسات. لكف في األخير لـ تتحصؿ عمى أي دعـ  مما جعؿ ىذه و  ىذه الجمعية عمى مستوى الوزارات
نظرا لنقص التمويبلت. كما أنو تدخمت والية الجزائر إلى تقديـ منح فقط  الجمعية تنفذ جزء مف المشروع 

عتمدت فقط عمى الميارات ترميـ عمى عكس ىذه الجمعية التي االو  لي لممؤسسات الرائدة في البناءدو 
المجوء إلى العمؿ التطوعي مف قبؿ سكاف و  ،تنفيذ المشروع كمية افضملالمحمية المتعددة التخصص 

 ذلؾ نظرا لنقص التمويؿ.لستدعت الحاجة االقرية كمما 
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المركزي  كما حدث في معظـ الدوؿ المتخمفة النظاـو  ستقبلؿاإلبعد تبنى النظاـ السياسي الجزائري 
التوجو السياسي مف خبلؿ تقميص صبلحيات األجيزة البلمركزية والجماعات  . ظيراقتصادياو  سياسيا

مرحمة. ترجـ ذه الىما كرستو محتمؼ الدساتير التي صدرت في  ىوو  ،المحمية وتعزيز التسيير المركزي
 في كافة القطاعات باءتحمؿ كؿ األعو  ىذا التوجو مف خبلؿ تدخؿ الدولة في تسيير كؿ القطاعات

 غيرىا.و  كاالقتصاد، الصحة، التعميـ
 لكؿ فترة أدواتياو  نجدىا في فترات مختمفة التييئة اإلقميمية، ىوو  أالفيما يتعمؽ بموضوع دراستنا 

قتصاد الموجو تـ إقرار في فترة االف المالية.و  إلمكانيات الدولة الماديةذلؾ تبعا و  وسائميا الخاصةو 
 ذلؾ ألجؿ النيوض باالقتصاد الوطنيو  مخططات تنموية مست قطاعات متعددة خاصة الصناعية

 الثبلثية، الرباعيةك المقررة في تمؾ الفترة  مخططاتاللكف نستنتج أف ىذه  .تحقيؽ تنمية شاممةو 
ركزت عمى القطاع الصناعي كقطاع أولوي. لكف في األخير لـ و  المتغير المجالي ستبعدتا الخماسيةو 

ذلؾ  سمبا عمى المتغير المجالي  ىذا ما أثرو  عميقةظيور فوارؽ و  تتوصؿ إلى تحقيؽ األىداؼ المسطرة
البشرية لممناطؽ و  مف خبلؿ استغبلؿ المساحات الخضراء لمصناعة، عدـ استغبلؿ الموارد الطبيعية

 . الخ....
شيدت حيث أوؿ مرحمة ىي مرحمة الفراغ،  عددية السياسية فقد عرفت مرحمتيف،أما في مرحمة الت

نجاز مشاريع إ بالتالي لـ يتـ ،قميمية نظرا لبلزمة االقتصاديةترة جمود كمي لمشاريع التييئة اإلىذه الف
 مجاؿ.ىذا التعاونية المركزية في 

سعار أمع ارتفاع  أكثرتحسف الوضع االقتصادي  ،يناتلفبداية األو  كف مع نياية التسعيناتل
ظيرت ىذه الرغبة مف خبلؿ إقرار ىتماـ بمجاؿ التييئة اإلقميمية. ما سمح باإل ىوو  المحروقات،

 المخططات الجيوية، الوالئيةو   0222فاؽ في آلمتييئة اإلقميمية مخطط الوطني المخططات التييئة ك
ربط و  ،مناطؽ سياحيةو  تنافسيةأقطاب مدف جديدة، خمؽ و  ،لوطنيمست مجمؿ التراب االتي البمدية و 

ميز ىذه البرامج التي  .....الختصاؿاإلو  اإلعبلـ تكنولوجيةوسائؿ و  وطني بشبكات نقؿ سريعةالتراب ال
عمى الخصوصيات الطبيعية  ىاز يعدـ التوصؿ إلى األىداؼ المقررة نظرا لعدـ تركو  بادر بيا النظاـ الفشؿ

الثقافية لممناطؽ عمى المستوى الوطني. إذ نجد أنيا ركزت عمى مجاالت و  البشريةو  لطبيعية()الموارد ا
عمى حساب األخرى دوف األخذ بعيف اإلعتبار ىذه الخصوصيات. كما أنيا ركزت عمى مناطؽ دوف 
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ىذه النتائج الشخصيات المختصة  ساندتلقد و  األخرى ما أدى إلى ظيور ظاىرة عدـ التوازف الجيوي،
. إف ما ميز المخططات المقاالت الصحفية التي كتبت حوؿ الموضوع كذا و  تصاؿ بياالتي تـ اإل
أو نفذ جزء صغير منيا أو أف الكثير منيا إما لـ ينفذ  ،لفيناتألالتي بادرت بيا الدولة مع بداية االضخمة 

ج تكاد تشابو نتائج تائفالن .ما ىو منجزو  ابؽ بيف ما ىو مقررعدـ التطو  توقفت كمية عف التنفيذ،
  .النتائج المحققةو  قتصاد الموجو خاصة مف حيث المبالغ المسخرةمخططات اال

قميمية يكوف عمى أساس برامج التييئة اإلقرار إفإف  ،حسب ما ىو معموؿ بو في الدوؿ المتقدمةو 
تواجو مخططات مكانيات مع األخذ بعيف اإلعتبار مختمؼ العراقيؿ التي يمكف أف اإلو  استغبلؿ الكفاءات

التعاوف و  قرارىا، تحقيؽ اليدؼ مف إو  ديمومتيا عمى المدى البعيدو  ما يضمف نجاعتيا ىوو  برامج التييئة،
 قميمية باالعتماد عمى تبادؿ الخبراتأساليب ترقية برامج التييئة اإلسموب مف أال إىو  مافالمركزي 

 الميارات.و 
التقميص و  ستقبللية لييئاتيا البلمركزيةبمنح نوع مف اإل لسمطات الجزائريةمع بداية الثمانينات بدأت ا

 تساع نطاؽ صبلحيات الممثميف المحمييفى األجيزة المركزية. نتج عف ذلؾ امف التركيز عمى مستو 
نظرا لتوفر  ،دخوليـ في عبلقات خارجية مع فواعؿ أوروبية خاصة الفرنسيةو  مؤسسات المجتمع المدنيو 

في الفترة األولى  .قتصادية، الجغرافية، الثقافيةىذه الشراكات كالعوامؿ االى قياـ الظروؼ المشجعة عم
التقنية، و  التي جاءت بعد الثمانينات، تـ تركيز العقود المبرمة عمى مجاالت متعددة كالمساعدة المؤسساتية

عاوف عمى مجاالت التركيز في التو  ،استبعادىا لمتغير التييئة اإلقميميةو  تكويف المنتخبيف المحمييف ....الخ
ستراتجيات ر بعيف اإلعتبار يعود لعدـ وجود اتتبلءـ مع وضعية الدولة في تمؾ الفترة. فعدـ أخذ ىذا المتغي

أو برامج تييئة إقميمية محددة مف قبؿ السمطات العميا التي يتبعيا مختمؼ الفواعؿ تحت الدوالتية 
ىؿ يمكف الحكـ عمى نجاعة العقود في لكف جية. ىذا ما جعميا تستبعدىا في عبلقاتيا الخار  ،الجزائرية

 الفترة ؟ظؿ ضعؼ المستوى التعميمي لمعظـ الممثميف المحمييف في تمؾ 
األمنية التي دخمت فييا و  توقفت عبلقات الشراكة ىذه لمدة عشرية مف الزمف مع األزمة االقتصادية

ذ عرفت إنتعاشا كبيرا نظرا لتوفر الشروط مع نياية التسعينات، إيا الجزائر مع نياية الثمانينات. تـ بعث
خاصة األمني. تزامف ذلؾ مع اقرار السمطات لسياسات تييئة و  المبلئمة لذلؾ كاالستقرار االقتصادي

التركيز عمييا كأحد المتغيرات األساسية في عبلقاتيا و  إقميمية، ىذا ما دفع بيذه الفواعؿ إلى اإلىتماـ بيا
متعددة كإدارة النفايات، خمؽ وكاالت التعمير، تكويف مختصيف في التييئة التي شممت محاور و  الخارجية
نظرا لتدخؿ عوامؿ  ،اسمبيلكف رغـ التطور اليائؿ ليذه العقود إال أف التنفيذ ميدانيا يكاد يكوف  .اإلقميمية
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 القانونيداـ اإلطار المالية، انعو  مكانيات الماديةسواء المتعمقة باإل ،ىامختمفة عرقمت عممية تنفيذ
المغرب أيف و  نقص خبرة المنتخبيف المحمييف....الخ ىذا عمى عكس الدوؿ المجاورة كتونسو  المؤسساتيو 

 تنفيذ ميداني واسع.و  عرفت ىذه العبلقات تطور مذىؿ
فالميزة األساسية لمتعاوف البلمركزي تكمف في وجود البعد التبادلي ليذه الممارسة بيف أطراؼ 

ستفادة المتبادلة لكبل الطرفيف. لكف واقعيا تغير معنى ىذا المصطمح إذ تحوؿ اإل التعاوف، إذ تقـو عمى
أصبح كسياسة لتوسيع  فقد الجنوب المتخمفة،و  ماؿ المتقدمةمف التعاوف إلى المساعدة خاصة بيف دوؿ الش

يث عف التعاوف فإذا أردنا الحد .مساندة دوؿ الجنوبل ا الدوؿ األوروبية نطاؽ الشراكة لمتعاوف التي تقترحي
 شماؿ كوف معظميا متقدمة،البلمركزي فإف معالمو تظير أكثر في العبلقات التعاونية التي تتـ بيف دوؿ ال

 ىنا يظير البعد التبادلي ليذا النوع مف التعاوف، لكنو يكاد يكوف غائبا كمية في العبلقات بيف الشماؿ
في حاجة ماسة إلى المساعدة عف طريؽ تحويؿ و  جمالية دوؿ ىذه األخيرة متخمفةإالجنوب كوف تقريبا و 

ىذا ما يظير في العبلقات  .طرؽ التسييرو  المعارؼ، تكويف المنتخبيف، المساعدة المؤسساتيةو  الخبرة
التي تتـ خاصة في و  الجزائرية التي تعتبر فقط كأداة لممساعدة -باألخص الفرنسةو  جزائرية -األورو
  . لثقافتيا االزالزؿ أو ترويجو  تالكوارث الطبيعية كالفيضانا أوقات

(، ىذا .)ممثميف محمييف، أعضاء الجمعيات.....مف قبؿ المواطف المحمي ىذه تتـ عبلقات التعاوف 
المتمثمة أساسا في تحقيؽ التنمية و  الرغبات األساسية لوو  ما يجعؿ توجيات ىذه المشاريع تخدـ المصمحة
سيدة إفريفيا بالجزائر العاصمة، المتضمف ترميـ كنيسة و  المحمية. لكف إذا رجعنا إلى مشروع الدراسة

يؿ حقيقة يعبر ىاذيف المشروعيف عف أىـ الحاجيات فضافة إلى ترميـ كنيسة القديس أغسطيف بعنابة. ا
تخدـ و  في نفس الفترة تتضمف برامج تنموية ميمةتعاوف براـ عدة عقود إعمما أنو تـ  ؟األساسية لممواطنيف
لكنيا اكتفت ببقائيا في االطار النظري. وىذا ما يدفعنا لمتساءؿ حوؿ مف يحدد  ،المحمية متطمبات التنمية

ىؿ ىناؾ اشخاص وراء تنفيذ بعض البرامج عمى حساب اخرى حسب و  تنفيذ عقود البرامج المسطرة؟
ية ف السمطة المركز التساءؿ ولو بشكؿ جزئي حيث بينت أجابت عمى ىذا أالدراسة الميدانية  مصمحتيا؟ 

حاجيات و  ميمة تخدـ مطالبآخرى في الحيف نجد مشاريع  تتدخؿ في تمويؿ وتنفيذ بعض المشاريع،
اطؽ، خمؽ فؾ العزلة عف المنو  تستجيب لمتطمبات التنمية المحمية كترقية السياحةو  المواطف المحمي
ية جبمة بوالية تييئة قر و  قتصاد المحمي كما ىو الحاؿ بالنسبة لمشروع ترميـتطوير االو  مناصب الشغؿ

ال مف و  ،والية بجايةو  لكنو لـ يمؽ التأييد ال مف قبؿ مؤسسات الدولة عمى خبلؼ بمدية بني كسيبل ، بجاية
قبؿ المؤسسات الوطنية الضخمة المعروفة كسونطراؾ أو سونمغاز التي تتدخؿ عادة في تمويؿ ىذا النوع 
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ة المتعمقة بالحركات الجمعوية تعاني مف خاصو  كف ما زاؿ ىذا النوع مف المشاريع. لمف المبادرات
مجموعة مف القيود خاصة المرتبطة بالجانب المالي، مما يصعب عمى ىذه الفواعؿ مف استكماؿ 

ستفادة اإلو  ت ىدفيا ممئ أرصدتيا الخاصةأو تقديـ ىذه المساعدات لجمعيا ، تحقيؽ أىدافياو  مشاريعيا
الحصوؿ عمى تأشيرات لمغادرة الجزائر و  واعؿ األجنبيةالتربصات مع الفو  مف بعض المزايا كالتكوينات

 تجاه الدوؿ األوروبية.
إف أىمية التعاوف البلمركزي يكمف في أنو ألية مف أليات تحقيؽ التنمية المحمية ومف متطمبات 

خاصة بعدما  نظرا لؤلىمية التي يولييا لمفواعؿ المحمية وغير الرسمية في تحقيؽ التنمية، ،العصر الحالي
تزداد أىميتة أكثر فأكثر في الدوؿ النامية وذلؾ كوسيمة لنقؿ المعرفة و  .أثبت النمط المركزي محدوديتو

لكف ىذا ال يمنع مف أف لو تأثيرات سمبية كالتركيز عمى  .اختصار الوقت لتحقيؽ التنميةو  وتبادؿ الخبرات
ضبط األمور و  طات المركزيةمجاالت ال تخدـ المصمحة المحمية، بالتالي ىذا ما يستوجب تدخؿ السم

 .واألخذ فقط ما يصمح
فضعؼ كؿ مف المجتمع المدني والقطاع الخاص في الجزائر وضعؼ السمطات المحمية )البمديات 
خاصة( فعمى ضوء كؿ ىذا ال يمكف الحديث عف فعالية التعاوف البلمركزي رغـ أف متطمبات العصر 

في كؿ المشاريع التنموية )مف بينيا و  جانب المركزية الحالي تستوجب مشاركة الفواعؿ البلمركزية إلى
فحاليا كؿ الدوؿ  .(التييئة االقميمية( كوف النمط المركزي في التسيير أثبت فشمو )مرحمة األحادية الحزبية

حافظت شراؾ مختمؼ الفواعؿ غير الرسمية، لكف الجزائر ذلؾ باو  تعزير التسيير البلمركزيتسير نحو 
ي في التسيير وتقزيـ دور الفواعؿ البلمركزية وىذا ما يظير مف خبلؿ عدـ تشريع المركز عمى النمط 

 رغـ أف الممارسة بدأت منذ الثمانينات ،فإلى حد األ لتنظيـ مجاؿ التعاوف البلمركزيمفصمة قوانيف 
تطورت خاصة بعد التسعينات، ىذا ما يبرز عدـ رغبة النظاـ مف تفويض أي سمطة لمفواعؿ غير و 

مف تشكيؿ مراكز نفوذ مستقمة ىذا خوفا و  ف التنمية المحمية والتنمية ككؿ تتطمب مشاركتياأ ة، رغـ الرسمي
تونس التي عرفت تقدما ىائبل فيما يخص و  يظير ذلؾ خاصة إذا ما تـ مقارنة ذلؾ مع المغرب عنيا.

 .ىذه الممارسة سواء مف حيث التشريع، الفواعؿ المتدخمة، التنفيذ ....الخ
مف بيف أىـ خصائص التعاوف البلمركزي ىو نقؿ وتبادؿ الخبرات، لكف في حالة الجزائر  كما أنو

استنتجنا أف مشاريع التعاوف التي نفذت ال تعدو أف تكوف نقؿ مف  ،التطبيقيةو  وبعد الدراسة الميدانية
ؿ في ىذه حيث ال يوجد أي تأثير سوى نقؿ خبرة وترويج لثقافة الطرؼ األخر. في ،الشماؿ الى الجنوب

المركزي ؟ كما أف سياسة االنغبلؽ التي تبناىا النظاـ الجزائري تعاوف الحالة يمكف أف نصطمح عميو إسـ 
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 التي تعطي األنظمة المفتوحة . فيذا األخير تطور واستطاع تحقيؽ األىداؼ المرجوة في ظؿمعوتتنافي 
، لذا أو البلمركزية في العمميات التنموية المبادرة وحرية التسيير لمختمؼ الفواعؿ الوطنية سواء المركزية
 .ليس العكسو  الديمقراطيةو  يمكف القوؿ أف التعاوف البلمركزي  يتماشى مع سياسة االنفتاح

بالتوصؿ إلى لقد سمحت لنا الدراسة الميدانية لبعض العبلقات التعاونية البلمركزية المبرمة   
ي التييئة االقميمية في الجزائر لكف بمستوى أقؿ مف ما ساىـ ف األوروبي -التعاوف البلمركزي جزائريأف 

  العدد المنفذ واقعيا.و  ىو منتظر، خاصة إذا قارننا عدد عقود الشراكة المبرمة
 لضماف تطبيؽ تعاوف المركزي فعاؿ في الجزائر يستوجب وجود :و 

ترؾ المجاؿ و  تفتح: تمثؿ الرغبة السياسية إرادة السمطات العميا لمدولة في الالرغبة السياسية   -1
مف العراقيؿ التي  التخفيؼو  التعاوفو  تقديميا صبلحيات أكثر تشجعيا عمى العمؿو  لتدخؿ الفواعؿ األخرى

 . أيف توجد الرغبةتوجد الحموؿ ف تصعب ميمتيا.

اإلطار القانوني في الجزائر لـ تنضج معالمو، لذا يستوجب : فمأسستياو  تقنين الممارسة -0
تقديـ األمف  بمعنى ، تحدد الفواعؿ المتعاونة....الواضحة التي تنظـ ىذه الممارسة وضع األطر القانونية

المحمية تتولى تتبع مختمؼ  داراتالقانوني. كما أنو يستوجب خمؽ مؤسسات مختصة عمى مستوى اال
 الرقابية.و  االجراءات االدارية، القانونية

تقديـ صبلحيات و  لبلمركزيةأي العمؿ عمى توسيع نطاؽ ا  :التخفيف من سياسة التمركز -2
  .تدخؿ الدولةحدة التقميص مف و  أكثر لمفواعؿ البلمركزية

: إف الجماعات المحمية في الجزائر بقيت دائما تحت منح االستقاللية لمجماعات المحمية -1
. مثؿ رغباتيـو  طموحاتيـمما يصعب عمى الفاعميف المحمييف تنفيذ  ،الرقابة العميقة لمسمطة الوصية

 وزارة الشؤوف الخارجية  بالنسبة لمواليةو  ة العودة إلى الوزارات قبؿ أية عممية تعاونية كوزارة الداخميةإلزامي
 الوالي بالنسبة لمبمدية.و 
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Alger, OPU, 1983. 

10- DAHMANI Mohamed, Planification et Aménagement du territoire, 

Alger, OPU, 1984 

11- DAVEZIES Laurent, La république et ses territoires : la circulation 
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 .1995دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  سنة  .1

جانفي  19، الصادرة في 5الجريدة الرسمية،العدد القانون البمدييتضمف   01-52أمر رقـ  .0
1952. 

، 11العدد  الجريدة الرسمية، دية،يتعمق بالبم 1992أبريؿ  2المؤرخ في  29-92قانوف رقـ  .2
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 بروتوكوليا اإلداريو  الحكومة الفرنسيةو  الشراكة بين الحكومة الجزائرية
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Abstract :  

Spatial Planning in Algeria within the framework of decentralized Algerian-European  

cooperation experienced two phases: 

The first period began in 1980, it was characterized by the weakened agreements of the 

partnership of the decentralized cooperation concluded between Algerian infra-state actors 

and their European counterparts.This was the result of the post-Independence period when 

Algeria experienced political, economic and social crises. The few agreements that were 

concluded were mainly based on the institutional support and training of elected and complete 

removal of territorial variables. 

The second period began in 1999, it was characterized by the revival of these large 

contracts of the decentralized cooperation concluded  and touched all actors in the majority of 

nation’s states and local and regional governments (state and municipal councils) associative 

movements, universities, and hospitals.  

These agreements have focused on several areas, including special planning, especially 

by regional councils, states, municipals and associative organizations due to the intervention 

of these variables on the agenda of the government which have been translated in the creation 

of The Ministry of regional planning and the adoption of national, regional and local 

configuration. 

In the field, only a fraction of these contracts has been implanted because of the 

numerous obstacles especially at the national level such as lack of institutional and legal 

framework to guide these practices which is the result of a lack of political will etc. This is 

what makes these contracts remain only real in the theoretical sense without real 

implementation in the field. 

 ملخص

. األولى حقبتيف مختمفتيفاألوروبي  -الجزائريالبلمركزي خذت دراسة التييئة اإلقميمية في الجزائر في إطار التعاوف أ
روبية. نظيراتيا األو ظيرت مع بداية الثمانينات، تميزت بضئالة عقود الشراكة لمتعاوف البلمركزي بيف الفواعؿ الجزائرية و 

، ىذا ما جعميا تركز ة اإلستقبلؿية التي دخمتيا الجزائر غداالسياسية المزر دية، االجتماعية و ذلؾ نتيجة لؤلوضاع االقتصا
 استبعادىا الكمي لمتغير التييئة اإلقميمية.في مجمميا عمى المساعدة المؤسساتية  كتكويف المنتخبيف المحمييف و 

عمى بانتعاش كبير ليذه العقود المبرمة التي مست فواعؿ متعددة و  1999ي جاءت بعد بينما تميزت الحقبة الثانية الت
ركزت المستشفيات. البمدية(، الحركات الجمعوية، الجامعات و أغمبية واليات الوطف كالجماعات المحمية )المجالس الوالئية و 

الحركات الجمعوية قبؿ المجالس الوالئية، البمدية و ىذه العقود عمى مجاالت متعددة بما فييا التييئة اإلقميمية خاصة مف 
قرار مخططو  التي ترجمت في احداث وزارة التييئة اإلقميمية أعماؿ الحكومة،نظرا لتدخؿ ىذا المتغير في جدوؿ  ات وطنية، ا 

عددة منيا ما ىو مرتبط ميدانيا لـ ينفذ إال جزءا ضئيبل مف ىذه العقود، ذلؾ يعود لعراقيؿ متلكف محمية لمتييئة. جيوية و 
المؤسساتي ليذه الممارسة. ىذا ما جعؿ معظـ العقود تبقى في اإلطار النظري بالمحيط الداخمي كانعداـ اإلطار القانوني و 

 دوف تنفيذ ميداني ليا.

 


