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شكر وعرفان

  "من ال يشكر الناس اهللاال يشكر "انطالقا من الحديث النبوي الشريف 

نتوجه بشكرنا الجزيل و عرفاننا الخالص إلى كل أولئك الّلذين علمونا و صبروا 

  .كل خير اهللافي تعليمنا طوال مشوارنا الدراسي، أساتذتنا الكرام جزاهم 

، على قبولها اإلشراف على سالمي سالفكما نتقدم بالشكر إلى األستاذة الفاضلة 

  هذه المذكرة 

ونشكر أعضاء لجنة المناقشة األستاذ حسين زاوش واألستاذ زاوي رابح وأن 

  .وأسمى عبارات التقدير و االحترام يتقبلوا منّا أصدق

  .ذكرةكما نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاز هذه الم



  اإلهداء

  إلى التي ربتني وسقتني من حنانها شهد المنام

  إلى فيض العطف والمودة، إلى التي سهرت من أجل راحتي

  "زهرة"أمي العزيزة 

إلى رمز النبل واألخالق، منبع الجود والكرم، إلى الذي رافقني بإرشاداته 

  "أرزقي"وتوجيهاته النيرة طوال مشواري الدراسي أبي العزيز 

  "وإيدير" "أيت منقالت"إلى رمز المحبة والوفاء أختي نادية، إخوتي 

"مجيد"إلى عائلتي الثانية وبالخصوص 

  إلى كل أصدقاء الدرب وزمالء الدراسة دون استثناء

  إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد

  .وآمل أن يكون فاتحة خير إن شاء اهللاأهدي ثمرة هذا العمل 

عرار المية



  اإلهداء

  بسم اهللا الرحمان الرحيم

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إال بطاعتك وال تطيب 

اللحظات إال بذكرك وال تطيب اآلخرة إال بعفوك وال تطيب الجنة إال برؤيتك 

  .اهللا جل جالله

نبع الحنان و العواطف أمي الغالية رعاها اللّه و حفظها و أطال عمرها،  إلى

  .والى أبي أهدي ثروة جهدي

  علّي، مزيان -حفظهم اللّه-إلى من علّموني معنى األخوة و المحبة إخوتي 

طيب ، عز الدين، و خاصة أخي حميد الذي كان له فضل كبير في مواصلة 

خالتي وكل أفراد ة  و زوجها إلى مشواري الدراسي،إلى أختي ربيع

عائلتها،كما أخص بالذّكر خالي لوناس الذي ساعدني في إنجاز عائلتها،عزيزة و

إلى كل الزميالت و الزمالء في الحياة .هذه المذكرة والذي أتمنى له كل الخير

  .الدراسية،خاصة من ساعدني في إعداد هذه المذكرة

  .إلى كل طالب علم

  سعاد كهينة





  :لملخصا

إن الجزائر تسعى جاهدة إلى تحقيق تنمية محلية شاملة و مستدامة، ولتجسيد هذه 

األخيرة اعتمدت على مبدأ الالمركزية في التسيير والذي يقوم على جماعات محلية 

  .منتخبة

الوالية من جهة، ومن  ركزنا في دراستنا هذه على مجموعة الصالحيات التي تتمتع بها

جهة أخرى على التنمية المحلية وما تضمنته من برامج تنموية والتي قامت بها الجزائر 

  .2012إلى  1990خالل الفترة الممتدة من 

لكن في األخير توصلنا إلى أن هناك عدة عراقيل تحول دون تحقيق التنمية المحلية 

محدودية الموارد المالية أو من حيث  في الجزائر، وذلك نظرا لما تعانيه الوالية من

تبعيتها للسلطة المركزية، إضافة إلى انتشار البيروقراطية والرشوة وسوء التخطيط 

  .والتسيير

وللقضاء على هذه العراقيل التي تقف أمام فعالية الوالية في تحقيق التنمية المحلية تم ذكر 

  .وتقديم جملة من اآلليات 



Résumé:

L'Algérie s'efforce de parvenir à un développement local global

et durable, et pour tenir compte de ce dernier a adopté le principe de

la gestion décentralisée, qui repose sur les collectivités locales. Dans

cette étude, nous nous sommes concentrés sur le groupe des

pouvoirs dont jouits l'état d'une part et, d'autre part, de

développement local et de ses programmes de développement et par

l'Algérie au cours de la période de 1990 à 2012.

Mais enfin nous sommes parvenus qu'il y a plusieurs obstacles

au développement local en Algérie, en raison de leur état de

ressources financières limitées ou de leur dépendance envers le

pouvoir central, ajoutant à la bureaucratie généralisée et de la

corruption, de mauvaise planification et de gestion.

Afin d'éliminer les obstacles à l'efficacité du mandat de

développement local est mentionné et pour fournir, entre autres, des

mécanismes.



Resume:

Algeria strives to achieve comprehensive and sustainable local

development, and to reflect the latter adopted the principle of

decentralized management, which is based on local communities. In

this study we focused on the Group of powers enjoyed by the State

on the one hand and, on the other hand, local development and its

development programs and by Algeria during the period from 1990 to

2012.

But at last we reached that there are several obstacles to local

development in Algeria, because of their State of limited financial

resources or in terms of their dependence on central power, adding

to widespread bureaucracy and corruption, poor planning and

management.

In order to eliminate the obstacles to the effectiveness of local

development mandate is mentioned and to provide, inter alia,

mechanisms.
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مقدمة

أ 

  : مقدمة

والتجارة شهدت بداية القرن العشرين اتساع نطاق العمل الحكومي فشمل الصناعة 

على اختالف  والزراعة وغيرها، وأخذت هذه الظاهرة تسود معظم مجتمعات العالم

وإيديولوجياتها السياسية، باعتبارها تدخال ايجابيا غايته توفير ة توجهاتها االقتصادي

فأصبحت الدول المعاصرة تعاني من أمرين . الخدمات الضرورية للسكان وتحقيق التنمية

يها في تقديم الخدمات العامة التي يحتاجها المواطنون وزيادة رغبة هما زيادة العبء عل

المواطنين في مشاركتهم في إدارة تلك الخدمات وتعاظم دعاوي اإلصالح لتكريس دولة 

الحق والقانون، فترتب على هذه الدول أن تأخذ بنظام اإلدارة المحلية لتتجاوز تلك العقبات 

لخدمات إلى المواطنين باستقالل نسبي عن السلطة وذلك الوالية مسؤولية تقديم بعض ا

المركزية وإشراك المواطنين عن طريق ممثليهم في المجالس المحلية المنتخبة في وضع 

  . السياسات العامة

كل هذه التغييرات قد ولدت على المستويين الفكري والعلمي نهج طريق 

الالمركزية اإلدارية التي تعتبر محورا أساسيا ال يمكن إغفاله ألي عملية تنموية، وذلك 

ألهمية حق المشاركة الشعبية في صنع القرار وتبني السياسات التنفيذية بناءا على الرؤية 

بالعالقة المتبادلة بين اإلنسان ومحيطه الطبيعي من جهة واالحتياج المحلي، واالهتمام 

  . وبين المجتمع والتنمية من جهة أخرى من أجل تحقيق التنمية المحلية



مقدمة

ب 

إذا نظرنا إلى نظام اإلدارة المحلية في الجزائر ال نجد غير الهيئات المحلية كجهات 

حق تنفيذ قوانين  مختصة بتنفيذ خطط و برامج التنمية المحلية، حيث منحها القانون

التخطيط وتشغيل األراضي والبناء وغيرها من التشريعات العمرانية، بهدف النهوض 

  . بالمستوى المعيشي ألفراد المجتمع المحليواالرتقاء بعمليات التنمية الحضرية والريفية 

بات من الالزم أيضا إبراز مستوى هذا التدخل بشكل واضح بكل آلياته التقنية 

  . والمالية المعتمدة، إلى جانب الفواعل التنموية على الرفع من وتيرة تلك التنمية والقانونية

تعد الوالية المدرسة التي يتعلم فيها المواطن لما تتيحه من فرص المشاركة 

فهي وحدها التي تستطيع تأكيد وحدة المجتمع باستشارة الرأي العام المحلي  السياسية

وإشراك المواطنين في الوصول إلى حلول لها  والتنموية لالهتمام بالمشكالت اإلنسانية

والنهوض بالتنمية المحلية، حيث يناط لها مناقشة الخطط ومراقبة تنفيذها واإلشراف على 

المرافق واألعمال التي تدخل في اختصاصها، بهدف الوقوف على حسن قيام األجهزة 

طنين، لذا يجب االهتمام بهذه الهيئة بالمهام الموكلة إليها، وتسهيل أداء الخدمات على الموا

  . ومحاولة تقويتها وإعطاء الفرصة للقيام بدورها كامال

كل هذه األمور تفرض ضرورة الدراسة المعمقة لواقع الوالية في الجزائر، لما لها 

من أهمية ودور في عملية التنمية المحلية، بغرض التعرف على المشكالت التي تعاني 

ي تعترض مهامها، للوصول إلى رؤية جديدة لتفعيل دور الوالية منها والمعوقات الت



مقدمة

ج 

وزيادة كفاءتها لجعلها المحرك والمنشط األساسي لعملية التنمية المحلية في إطار مبادئ 

  . التنمية المستدامة

فعملية التنمية المحلية لم تعد قاصرة على الدولة وحدها بل تقع على عاتق 

ية وطنية شاملة ومستدامة دون تحقيق تنمية محلية فعالة المواطنين، وال يمكن بلوغ تنم

مشاهد، كما تعد المجالس المحلية المنتخبة أفضل جرد كركيزتها المواطن كشريك ال 

مدرسة لترسيخ مبادئ الديمقراطية التشاركية وتطبيقها بفضل االحتكاك الدائم والتواجد 

  .اليومي مع المواطنين

أهمية الدراسة :

التنمية المحلية على مستوى أجهزة الدولة بشكل عام والوالية بشكل  يعتبر موضوع 

خاص من المواضيع التي شهدت اهتماما متزايدا في الجزائر، ويكتسب هذا العمل أهمية 

بالغة في ضوء التحوالت السياسية واالقتصادية التي صاحبت مفهوم الدولة الحديثة القائمة 

ضال عن تزايد االهتمام بمعالجة قضايا ومعضالت على سيادة القانون والديمقراطية، ف

التنمية المحلية ومعوقاتها، والتي تعد من المواضيع الهامة نظرا ألنها تحدد عالقة المواطن 

بالدولة كما أن مفهوم التنمية المحلية مرتبط بالمشاركة الفعالة للمجتمع المحلي بمختلف 

. أطيافه عن طريق بوابة المجالس المنتخبة

تكمن أهمية هذه الدراسة أيضا في التعرف عن قرب عن الخلية األساسية في     

  . نظام اإلدارة المحلية في الجزائر أال وهي الوالية



مقدمة

د 

أهداف الدراسة:  

  : تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مجموعة من النقاط هي 

ـ البحث عن مقومات التنمية المحلية من خالل التركيز على العوامل الدافعة للتنمية في 

  . أبعادها االجتماعية، االقتصادية والثقافية

ـ اإلطالع على خصائص الوالية وصالحياتها والوظائف التي تقوم بها، ومحاولة إبراز 

ك بهدف تحسين أداءها أهم التحديات والصعوبات والمعوقات التي تعترض طريقها، وذل

  . ورفع وعي المواطنين تجاه الخدمة العامة، والمشاركة في عملية التنمية المحلية

ـ تهدف هذه الدراسة  أيضا إلى الكشف عن نقاط القوة والضعف في أداء الوالية للمهام 

من  الموكلة لها وكذا مدى استقالليتها ومحاولة تحديد أهم اإلصالحات التي يجب القيام بها

  . أجل تحقيق تنمية مخلية شاملة ومستدامة

ـ تقديم توصيات واقتراحات مناسبة بغية دعم وتفعيل دور الوالية وتعزيز مهارات 

أعضاء مجالسها كي تكون على قدر من المسؤولية وأكثر استجابة الحتياجات المواطنين 

  .  حاضرا ومستقبال

مبررات اختيار الموضوع:  

  :ـ األسباب الذاتية 1

ـ مساهمة هذه المذكرة في إثراء المكتبة الجامعية ومنه إفادة طلبة القانون والعلوم 

  . السياسية



مقدمة
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ـ الرغبة في االهتمام بموضوع الوالية والتنمية المحلية باعتبارها عامل من عوامل 

  . تطور وتقدم المجتمع المحلي

   ).اإلدارة المحلية(ـ كون هذا الموضوع يندرج ضمن التخصص المدروس 

  .ـ ميوالت شخصية لهذا الموضوع

ـ اعتبار الوالية أكبر هيئة على المستوى المحلي والرغبة في معرفة عالقتها بالتنمية 

  . المحلية

  : ـ األسباب الموضوعية2

ـ الرغبة في البحث عن مدى االنسجام بين النصوص القانونية الضابطة للوالية والواقع 

  .الميداني لها

ية المحلية جملة اإلصالحات التي شرعت فيها الدولة والتي مست ـ يواكب موضوع التنم

  .الجماعات المحلية عموما والوالية خصوصا

  . ـ الرغبة في ربط الفضاء الجامعي والبحوث العلمية واألكاديمية بمؤسسات الدولة

ـ كون الوالية إحدى األجهزة اإلدارية فهي تسعى لتحقيق التوازن االجتماعي للدولة 

  . ن خالل التنمية المحلية لضمان استقرار المجتمعوذلك م

إشكالية الدراسة :  

إن إسناد مهمة انجاز التنمية المحلية إلى الوالية يقتضي باألساس وضعه تحت 

تصرفها ومرافقتها بجملة من اآلليات بدءا من التأطير القانوني والتنظيمي الكفيل باإلجابة 



مقدمة
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تنظيم مجال التنمية المحلية التي تتعدد خدماتها عن كل إبهام وتساؤل فيما يخص تسيير و

وفعاليتها من القوانين الرسمية والمستقلة والتي تهدف إلى  وأدوارها، فالوالية تستقي قوتها

كما أن نجاح التنمية المحلية مرهون بوجود اقتصاد وطني فعال . تنظيم العالقات القانونية

إلى المحافظة على المال العام ) التنمية المحلية(ونظام محكم محلي راشد تهدف تطبيقاتها 

إيراداته، لذا تقوم الوالية في سبيل تحقيق التنمية وحسن استخدامه وترشيد نفقاته وتثمين 

المحلية بالعمل الدائم والمستمر من أجل تقديم الخدمات ذات الطابع المحلي في العديد من 

  . المجاالت االجتماعية والمحلية التعليمية وغيرها

رغم محاولة إشراك المجتمعات المحلية في تحضير بعض البرامج التنموية المحلية 

باعتبارها أكثر معرفة باحتياجاتها المحلية، ورغم اإلجراءات التقنية واإلدارية المختصة 

في تحضير البرامج التنموية على مختلف المستويات باإلضافة إلى تخصيص أموال 

األخيرة إال أن غياب التسيير الراشد لوسائل التنمية  وإمكانيات معتبرة خالل السنوات

وسوء األداء أدى إلى عدم تحقيق وتلبية حاجيات وتطلعات المجتمعات المحلية وظهور 

فوارق مجالية كبيرة ومعاناة مختلف المدن من مشاكل عمرانية وتنموية كبيرة في مختلف 

  . القطاعات

:الدراسة في السؤال الجوهري التاليانطالقا من هذه التوجهات تتمحور إشكالية 

إلى أي مدى يمكن القول أن للوالية دور فعال في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر 

  . م؟2012م إلى 1990خالل الفترة الممتدة من 



مقدمة

ز 

  : ولفك غموض هذه اإلشكالية نعالجها بطرح التساؤالت التالية

  ـ ما هو تعريف الوالية؟   

  المحلية ؟ وما هي أهدافها وأهم خصائصها ؟ ـ ما مفهوم التنمية 

ـ هل أعطيت للوالية كل الصالحيات واإلمكانيات لتحقيق التنمية المحلية في الجزائر 

¿

  ـ هل يتم إشراك الفاعلين الحقيقيين في تسيير وسائل التنمية المحلية ؟ 

  لها ؟  ـ هل أن الخلل يكمن في عدم مطابقة المخططات التنموية للمناطق الموجهة

فرضيات الدراسة :

  : لقد تناولنا هذا الموضوع انطالقا من الفرضيات التالية

على قرارات ومخططات التنمية ) والي الوالية (ـ إن هيمنة وإنفراد السلطة التنفيذية 

  . المحلية تسبب إقصاء وتهميش المجتمع الشعبي الوالئي في عملية التنمية المحلية

آلليات التي تضمن التجسيد الفعلي لمجموع مقومات التنمية ـ سطرت الجزائر مختلف ا

  . المحلية، إال أن هناك نقائص عديدة أثرت سلبا على ذلك

ـ إن اإلمكانيات المتاحة للوالية في تحقيق التنمية المحلية تتطلب جهودا تتجاوز تلك 

  . اإلمكانيات

اإلطار المنهجي للدراسة  :

  : ـ المناهج 1
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لإلجابة عن إشكالية البحث يجب إتباع خطوات البحث العلمي القائمة على توظيف 

مناهج البحث، والتي يتم اختيارها على أساس األهداف الموضوعية للبحث وطبيعة 

الموضوع والهدف المرجو منه، ومن أجل أن تكون الدراسة شاملة ووافية قدر المستطاع 

  :  تم االعتماد على المناهج التالية

يعتمد هذا المنهج على تحديد أبعاد مشكلة موضوع البحث : أ ـ المنهج الوصفي

ومظاهرها وحلولها، حيث يقوم الباحث بوصف خصائص المشكلة والعوامل المؤثرة فيها 

والظروف المتعلقة بها، وهو منهج يقوم على المالحظة وتسجيل البيانات والذي يسمح 

بحوث فيها وتتبع جزئياتها ثم تحليل الجانب بإعطاء صورة عن كل جوانب الظاهرة الم

المجهول فيها وكشف مالمحه، بهدف تقديم صورة وصفية لهذا الواقع ومن خالل جمع 

المعطيات والمعلومات الخاصة ببرامج و سياسات الوالية ثم تحليلها وتفسيرها وصوال إلى 

  . استخالص النتائج

القانونية والمراسيم التي تحكم  من أجل دراسة المواد: ب ـ منهج تحليل المضمون

  . نظام اإلدارة المحلية حيث يعتمد هذا المنهج على التقارير والسجالت الرسمية

يهتم المنهج التاريخي بالجانب الوصفي  لدراسة الظواهر في  :ج ـ المنهج التاريخي

رة إطارها الزمني والتطورات التي لحقت بها، والقصد من استخدام هذا المنهج هو القد

التفسيرية التي يزودنا بها وهو يحاول أن يولي أهمية للزمن في ذلك التفسير، وبصيغة 

أخرى إدخاله الظروف المحيطة بميالد الظاهرة أو وضعها في تفسير ذلك، كما ال يكتفي 
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هذا المنهج بسرد الوقائع وتكديسها، لكنه يقدم تصوره للظروف والمحيط الذي تحكم في 

ثارها، وهو يستهدف التعميم بعد استخالص العالقات الموجودة بين ميالد الظواهر واند

. ظاهرة أو حادثة

وهو المنهج األساسي في دراسة العلوم السياسية كان ال بد من  :د ـ المنهج المقارن

االستعانة به بشكل أساسي في هذه الدراسة وهذا لمقارنة الظروف العامة التي ميزت 

  . رالعملية التنموية في الجزائ

  : ـ االقترابات 2

نظرا لطبيعة الموضوع ودعما لمناهج البحث العلمي التي اعتمدت عليها الدراسة 

  : لجئنا إلى استخدام بعض المداخل والمقتربات المنهجية التي بدت لنا أنها مناسبة وهي

" دافيد إستون " ارتبطت نظرية النظم في علم السياسة بأعمال  :أ ـ االقتراب النسقي

وهي مجموعة من العناصر المتداخلة تؤثر وتتأثر فيما بينها، فاالقتراب النسقي موجود في 

فطبقا . بيئة معينة ويقوم بنشاطات وله هيكل وهو يتطور عبر الزمن وله أهداف وغايات

لمدخل النظم فإن الوالية كجزء من الجهاز اإلداري للدولة مصمم للعمل من أجل تحقيق 

في سبيل ذلك مدخالت تتمثل في مختلف الموارد المتاحة لتقوم أهداف معينة، يقبل 

. بتحويلها إلى مخرجات والمتمثلة في المخططات التنموية ومختلف الخدمات العمومية

رائد البنائية الوظيفية في علم السياسة  " ألموند يالغابر"يعد :ب ـ االقتراب الوظيفي 

لبنى و تحليلها انطالقا من مدخل الوظيفة، ويكمن هذا االقتراب في محاولة التعرف على ا
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أي جعل الوظيفة كأساس للتحليل وهذا ما نعتمد عليه كثيرا في دراستنا هذه من خالل 

.  توضيح األداء والشكل الممارساتي للوالية وتحليل نمطها ودورها

ولقد استعنا بهذا المقترب للرجوع إلى النصوص  :ج ـ االقتراب القانوني المؤسسي

ستورية والقانونية المتعلقة بالوالية والمحددة لوظائفها ودورها، أي محاولة تحديد الهيكل الد

القانوني المبنية عليه الوالية بهدف معرفة تكوين الهيئة، ومختلف الموارد المالية التي 

. تستخدمها ونوع الصالحيات المتاحة لها، ومدى تطابق الواقع العلمي مع القاعدة القانونية

د الدراسةحدو :

دور الوالية في تحقيق التنمية المحلية ليس باألمر الهين   إن التطرق لموضوع

فالموضوع له أبعاده السياسية ،القانونية، اإلنسانية ،االجتماعية، االقتصادية ،البيئية، كما 

أن تأثيراتها تختلف من والية ألخرى، حسب إمكانياتها البشرية والمالية، وخصائصها 

  : دية والبيئية، وعليه تقتصر الدراسة في الحدود التاليةاالقتصا

  : ـ الحدود الزمنيةأ

م إلى 1990تحاول الدراسة التقيد بفترة زمنية محددة، والمتمثلة في الفترة الممتدة من 

م من خالل محاولة التطرق حدود دور الوالية بين القانون والممارسة في عملية 2012

  . التنمية المحلية

  : الحدود المكانيةـ ب 
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 ترتبط الحدود المكانية في تحليلنا للدور التنموي للوالية في عملية التنمية المحلية

.في الجزائر ودورها في تحقيق التنمية المحلية

أدبيات الدراسة  :  

الكتب:  

1Üقسم "الدور التنموي للمجالس المحلية في إطار الحكومة"، بعنوانعبد النور ناجي ،

. 2010جامعة باجي مختار،: السياسية،عنابةالعلوم 

انطلقت فيه الدراسة من اإلطار القانوني والسياسي للحكم المحلي ومؤسساته في الجزائر 

وتطوره، كما أبرزت دور الحكم المحلي في التنمية المحلية،وكذا تبيان أبرز العراقيل التي 

فاعلية أداء اإلدارة المحلية لوظائفها، ليخلص في األخير إلى أن ما يواجه نظام  تؤثر على

اإلدارة المحلية في الجزائر من تحديات تولي دون تحقيق األهداف التي من أجلها قد وجد 

                                                             .والمتمثلة في التنمية المحلية

التمويل المحلي والتنمية : "، بعنوانعبد المطلب عبد الحميدهذه الدراسة الباحث ـ قام ب2

                                                                               ". المحلية

اعتبرت هذه الدراسة أن التنمية المحلية تعتبر الدعامة الرئيسية للتنمية الكلية، قسمت هذه 

سة إلى ثمانية فصول تم من خاللهم تحديد أهمية التنمية المحلية في دفع التنمية على الدرا
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.             حليات وكيفية تعبئة هذه المواردالمستوى الكلي إلى جانب مصادر تمويل الم

الذي تحدث عن اإلدارة المحلية في مؤلفه أسس اإلدارة  مسعود شيهوبـ  األستاذ 3

على نظام البلدية والوالية في الجزائر والذي يتناول فيه مفاهيم اإلدارة المحلية وتطلعاتها 

المركزية والالمركزية اإلدارية، وأيضا أسس اإلدارة المحلية وتطبيقاتها على أجهزة 

البلديات والواليات في الجزائر وهل تعكس فكرة التوفيق بين المبادئ اإلدارية والمبادئ 

.جيح أحدهما على اآلخرها تعكس ترالديمقراطية أم أن

 4 في كتاب التنمية المحلية، والذي من خالله عالج جوانب  أحمد رشيدـ األستاذ

: خطة الدراسة .التنمية اإلدارية والمحلية بصفة خاصة في الدول النامية

يتوقف نجاح البحث العلمي في العلوم السياسية على قدرة الباحث في وضع خطة 

شاملة لعملية البحث، انطالقا من إشكالية محددة وتبعا لمعيار يختاره لتوجيه بحثه، لذا 

وبناءا على ما سبق ولإلجابة على إشكالية الموضوع ومراعاة منا لجانب التوازن المنهجي 

وتحليل األفكار وتقديمها قسمت الدراسة إلى طقي في عرض وحفاظا على التسلسل المن

ثالثة فصول، كل فصل يتضمن ثالثة مباحث، إلى جانب مقدمة والخاتمة، على الشكل 

  : التالي
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متعلق بالتأصيل المعرفي والنظري للوالية، تناول هذا الفصل نظري: ـ الفصل األول

ضوع الدراسة أهمها المركزية والتعارف المختلفة المرتبطة بموتحديدا المفاهيم 

والالمركزية، التنمية المحلية، الوالية، حيث تتبع المبحث األول من هذا الفصل أسس 

التنظيم اإلداري المحلي والتي هي المركزية والالمركزية، أما المبحث الثاني حاول إعطاء 

كيفية سيرها مقاربة معرفية عن الوالية من خالل تعريفها والتطرق إلى طريقة تشكيلها و

من خالل دورات ومداوالت ولجان المجلس الشعبي الوالئي، أما المبحث الثالث واألخير 

فقد عالج اإلطار المفاهيمي للتنمية المحلية من خالل التطرق إلى مفهوم التنمية بصفة 

  .عامة، والتنمية المحلية بصفة خاصة وتحديد مضمونها وأهدافها

لفصل تحديد العالقة بين الوالية والتنمية المحلية من خالل يتناول هذا ا: ـ الفصل الثاني

حيث . محاولة الحديث عن المجتمع المدني والقطاع الخاص كآليات لتحقيق التنمية المحلية

عرج المبحث األول إلى إبراز دور وأهمية المجتمع المدني والقطاع الخاص، أما المبحث 

الجزائر، وعالج المبحث الثالث مصادر تمويل  الثاني تطرق إلى برامج التنمية المحلية في

. التنمية المحلية

يتعلق هذا الفصل بدراسة معوقات التنمية المحلية في الجزائر واآلفاق  :ـ الفصل الثالث

المستقبلية لها، حيث قسم هذا الفصل إلى مبحثين، تناول المبحث األول معوقات التنمية 

  .اني تناول آليات تفعيل التنمية المحليةالمحلية في الجزائر، أما المبحث الث

  . الخاتمة التي تناولنا فيها معوقات وآليات تفعيل التنمية المحلية في الجزائر 



  الفصل األول

  لمفاھیمياإلطار ا

  للدراسة
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: اإلطار المفاهيمي  للدراسة: الفصل األول

إن الجزائر ومنذ عدة سنوات حاولت إرساء مبدأ الالمركزية الذي يعتبر أهم وسيلة 

لتحقيق التنمية المحلية ويتضح هذا جليا من خالل الصالحيات الواسعة التي أوكلت للوالية 

ارية في إطار التحول إلى اقتصاد السوق، ولعل إنجاح أو فشل عبر اإلصالحات الج

عمليات التنمية المحلية يعتمد إلى حد كبير على مدى انسجام أسلوب أفضل وأوفق في 

إدارة التنمية، لذلك يستوجب وجود إدارة محلية مؤهلة ومشاركة مجتمعية فعالة من أجل 

  . المواطنين ورفع مستوى معيشتهم إنجاح خطط وبرامج التنمية المحلية وتحقيق حاجات

  : تعريف المركزية اإلدارية والالمركزية اإلدارية: المبحث األول

  : تعريف المركزية اإلدارية: لب األولالمط

يقصد بالمركزية اإلدارية بشكل عام تركيز السلطة في يد هيئة رئيسية واحدة في 

بمعنى  1.و لجنة أو هيئة أو مجلسالعاصمة، في جميع أنحاء الدولة والتي قد تكون فردا أ

ال توجد في الدولة إال سلطة واحدة تتولى الوظائف بنفسها، أو بواسطة مواطنين ال تكون 

  . لهم سلطة ذاتية إنما يستمدونها من السلطة الرئيسية في العاصمة

تعرف أيضا المركزية اإلدارية بأنها حصر الوظيفة اإلدارية في يد األجهزة 

اصمة كالوزارات بحيث يهيمن في هذا األسلوب على مجمل الحياة اإلدارية المركزية بالع

الوزير الذي يرجع إليه أمر البت في كل صغيرة وكبيرة سواء كان األمر متعلق بالعاصمة 

2.أو باألقاليم

بأن المركزية اإلدارية هي تركيز الوظيفة اإلدارية في  الدكتور سليمان الطماوييرى 

لي الحكومة المركزية وهم الوزراء دون مشاركة الهيئات األخرى فهي الدولة في يد ممث

3.تقوم على توحيد اإلدارة وجعلها تنبثق من مصدر واحد مقره العاصمة

  . 13. ، ص)2010جسور للنشر والتوزيع، : الجزائر(د ط  ،لتطبيقبين النظرية و ا:التنظيم اإلداري في الجزائرعمار بوضياف،  1
  . 3. ، ص)1986ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر(،د ط ، أسس اإلدارة المحليةمسعود شيهوب 2
.94. ، ص)1977دار الفكر العربي، : مصر(د ط ¡مبادئ القانون اإلداري، دراسة مقارنةسليمان الطماوي،  -3
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فترى أن المركزية اإلدارية هي األسلوب الذي يؤدي  الدكتورة طعيمة الجرفأما 

سلطات الحكومة في التمكين إلى الوحدة اإلدارية في الدولة ويسهم إلى حد كبير في تثبيت 

لها فهو ضد التجزئة كما يؤدي إلى توحيد اإلدارة وتناسقها تبعا لتوحيد أساليب وأنماط 

النشاط اإلداري في مختلف مرافق الدولة كما يؤدي مع طول التجربة إلى استقرار 

1.اإلجراءات

  : فمقومات المركزية اإلدارية تبنى على األسس التالية

  . في أيدي اإلدارة المركزية تركيز السلطة -

  . خضوع موظفي الحكومة المركزية لنظام السلم اإلداري -

السلطة الرئاسية التي تقوم بإصدار القرارات والعقود التي تحرك السلم اإلداري القائم  -

. عليه النظام اإلداري في الدولة

صور المركزية اإلدارية :  

ة تبعا للظروف السياسية، االقتصادية لقد تطور مصطلح المركزية كمفهوم وممارس

واالجتماعية التي مرت بها دول العالم فقد عرفت أدبيات اإلدارة الحكومية اختالف صور 

المركزية اإلدارية فأحيانا يتم حصر السلطات بشكل مطلق وهو يعبر عنه بالتركيز 

بر عنه بعدم اإلداري وبين منح السلطات للممثلين على مستوى أجزاء اإلقليم وهو ما يع

  . التركيز اإلداري

  :التركيز اإلداري: أوال

يعني حصر كل السلطات اإلدارية في يد الرئيس والحكومة المركزية بحيث ال 

يكون هناك أي سلطة خاصة للممثلين والموظفين ويطلق البعض على هذا النموذج 

2.بالمرونة المطلقة أو الشاملة وذلك إظهارا لدور الوزارة

  . 104. ، ص)1970دار الفكر العربي، : مصر(، القانون اإلداري، ة الجرفطعيم -1
.104مرجع ، ص نفس ال - 2
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فيرى أن التركيز اإلداري هو الصورة البدائية  سليمان الطماويدكتور أما ال

للمركزية اإلدارية والتي بمقتضاها ترتكز السلطة اإلدارية كلها بجزئياتها وعمومياتها 

الوزير والوزراء في العاصمة بحيث ال يكون لممثليهم في العاصمة أو في األقاليم أي 

1.رجع ممثلي السلطة في األقاليم إلى وزاراتهمسلطة خاصة في تصريف األمور وعليه ي

والتركيز اإلداري أيضا هو ما يطلق عليه بالمركزية المكثفة أو المطلقة أو الكاملة 

ويقصد به أن تتركز  2.أو الوزارية ويسميه البعض بالتركيز المطلق أو المركزية الوحشية

كل ممثلي األقاليم والهيئات من  السلطة اإلدارية في يد الوزراء في العاصمة، حيث يجرد

سلطة القرار ويتحكم عليهم الرجوع إلى الوزير المختص في شأن من شؤون األقاليم أو 

  .المرافق

ر السلطات بشكل مطلق في المركز وعليه فإن التركيز اإلداري يتمثل في حص 

3.التجزئة يعني التوحيد و التركيز أو التركيز حول نقطة مركزية معينة، وعدم التشتت وو

  : عدم التركيز اإلداري: ثانيا

يقصد به األسلوب المركزي البسيط والذي يقوم بتوزيع السلطات بين مختلف 

الموظفين في أجهزة الدولة حيث تخول لهم الصالحيات في اتخاذ القرارات في بعض 

ة األمور دون الرجوع إلى الوزير ويطلق على هذا األسلوب من المركزية اإلدارية صور

  . المركزية المخففة

أضف إلى ذلك أن صورة عدم التركيز اإلداري والتي تقتضي قيام األجهزة 

المركزية بتوزيع قدر من المسؤوليات والسلطات على الفروع بالمناطق بحيث يكون من 

اختصاص األجهزة المركزية كالوزارات مثال تعيين الرئيس والرؤساء الممثلين لها 

  . 97ـ  96سليمان الطماوي، مرجع سابق،ص ص -1
  . 72، ص)،جسور للنشر والتوزيع : د ب ن( 2، ط، الوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياف -2
  . 6. ، ص)1997دار الفكر العربي: القاهرة( 1، ط)دراسة مقارنة(ي نظم اإلدارة المحليةاالتجاهات المعاصرة فعادل حمدي،  - 3
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اجباتهم وتفويضهم السلطات الكفيلة التي تمكنهم من أداء الوظائف، وتحديد مسؤولياتهم وو

  . ويعتبر هذا األسلوب خطوة وبداية في سبيل تطبيق نظام الالمركزية اإلدارية

من خالل ما سبق يتضح لنا أن المعنى الصحيح و السليم والمتفق عليه بين غالبية 

واحدة في الدولة وإن كثرت فروعها الفقهاء جميعا هو الذي يحمل معنى احتكار السلطة ال

وتعددت صورها وتنوعت هيئاتها الوظيفية اإلدارية العامة داخل الدولة، ما دامت هذه 

تلك الهيئات ال تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية تلك السلطة والفروع 

1.المهيمنة على شؤون اإلدارة وما دامت التبعية الرئاسية تربطهم دائما بها

مزايا و عيوب المركزية اإلدارية :  

: المزايا- أ

تقوم المركزية على تقوية نفوذ السلطة المركزية وفرض هيمنتها  الناحية السياسيةـ من

  . على مختلف أجزاء اإلقليم و المصالح وتحكمها في زمام األمور

عاملين مع تؤدي المركزية إلى تحقيق المساواة بين األفراد المت الناحية اإلداريةـ من

اإلدارة على اختالف مناطقهم ألن سلطة القرار تم تركيزها ومن ثم فال مجال للتمييز من 

  . حيث األصل بين المقيمين في العصمة وفي غيرها من المناطق

ال اقتصاد المال ألنها تقلل إلى نرى أن المركزية هي أفضل في مج الناحية الماليةـ من

. لنفقات العامةبعد الحدود من ظاهرة تبديد اأ

2. ـ تثبيت أركان السلطة العمومية وتقوية نفوذها

ـ أداء الخدمات في المجتمع بصفة عادلة ألنها تنظر للجميع نظرة شاملة بعيدة عن التأثر 

  . بالحاالت الفردية واالعتبارات الشخصية المحلية والمصلحة

.12. ، ص)1988ديوان المطبوعات الجامعية، : الجزائر( 2، طأسس التنظيم اإلداري و اإلدارة المحلية الجزائريةجعفر أنس قاسم،  ـ 1
70. ص ، مرجع سابق اإلداري ، الوجيز في القانونعمار بوضياف 2
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ين تطبيقها كما يسهل على ـ تجانس األساليب اإلدارية بفضل المركزية يسهل على الموظف

  . المواطنين فهمها

: رغم هذه المزايا إال أن هناك تلحق بالمركزية، من أهمها

  :  ب ـ العيوب

طول اإلجراءات وإرهاق المتعاملين مع اإلدارة نتيجته التعقيدات المكتبية العمل و ئـ بط

رورة انتقال سكان والروتين اإلداري الذي يتطلب العديد من التأشيرات والموافقات مع ض

  . األقاليم إلى العاصمة لقضاء مصالحهم

الرئيس اإلداري بعبء ضخم من العمل ما يستلزم من توافر معلومات ال حصر  قـ إغرا

لها وبيانات الزمة التخاذ القرار النهائي في كافة األمور مما يؤدي حتما إلى عدم تركيزه 

قدرة الرئيس على التمييز بين  عدم على مهام الرئيس اإلداري الحديثة، إضافة إلى

الصحيح وغير الصحيح وما يتالءم مع الظروف وما يتعارض معها ومن ثم تتسم قراراته 

  . وتصرفاته بأنها غير رشيدة

ـ صعوبة تكوين القيادات اإلدارية إذ أن تركيز السلطة في يد الرئيس اإلداري يؤدي إلى 

اكتساب الخبرات الالزمة لشغل المناصب حرمان القيادات األدنى من فرصة التدريب و 

1. األعلى، بالتالي تنخفض الروح المعنوية فتسود السلبية في الجهاز اإلداري

  : تعريف الالمركزية اإلدارية: المطلب الثاني

إذا كانت المركزية تعني في األساس حصر وتركيز السلطة أو الوظيفة اإلدارية في 

زية على العكس من ذلك فهي تعني النظام اإلداري الذي يد جهة إدارية واحدة فإن الالمرك

يقوم على توزيع السلطات والوظائف اإلدارية بين اإلدارة المركزية وهيئات أو وحدات 

.71. عمار عوابدي، مرجع سابق، ص 1



اإلطار المفاهيمي للدراسة      :                                      الفصل األول

20

إدارية أخرى إقليمية أو مصلحية مستقلة قانونا عن اإلدارة المركزية بمقتضى اكتسابها 

1.ابة تلك اإلدارةللشخصية المعنوية مع بقائها خاضعة لقدر معين من رق

توزيع الوظيفة اإلدارية للدولة : على أنها شيهوب مسعودفي حين يعرفها األستاذ 

بين األجهزة المركزية وبين سلطات المركزية إقليمية أو تشريعية مصلحية مستقلة نسبيا 

2.وتخضع لرقابة السلطة المركزية

غات مختلفة ولكنها كلها لقد عرف نظام الالمركزية اإلدارية تعريفات عديدة وصيا

توزيع الوظيفة اإلدارية بين الكومة المركزية وهيئات منتخبة "تتجمع وتلتقي عند حقيقة 

ويكون هذا على  3".محلية أو مصلحية تباشر اختصاصاتها تحت إشراف الحكومة ورقابتها

أساس إقليمي جغرافي من ناحية وعلى أساس فني موضوعي من ناحية أخرى، مع وجود 

بة وصائية إدارية على هذه الوحدات والهيئات الالمركزية لضمان وحدة الدولة رقا

لضمان نجاح عملية التنسيق بين رسم السياسة والدستورية والوطنية واإلدارية، و السياسية

  . العامة والخطط الوطنية وبين عملية تنفيذها وإنجازها

  : المركزية وهيمن هذه التعارف، نستطيع أن نستخلص العناصر األساسية ل

  . ـ ارتباط نظام الالمركزية بالدولة الموحدة

  . ـ وجود حاجيات أو مصالح محلية

  . ـ وجود هيئات محلية منتخبة يعهد إليها إدارة هذه المصالح أو هذه الحاجيات

4.ـ وجود رقابة على هذه الهيئات تمارس من قبل السلطة المركزية

صور الالمركزية اإلدارية :  

  . 9. ، ص) 2004التوزيع، دار العلوم للنشر و: الجزائر( ، د ط ، قانون اإلدارة المحلية في الجزائرمحمد الصغير بعلي 1
  . 4ـ  3، ص ص، ، مرجع سابقمسعود شيهوب 2
.14.، ص)1982ن المطبوعات الجامعية، ديوا: د ب ن( 2، طاإلدارة المحلية المقارنةحسين مصطفى حسين،  3
  . 106. ، ص)1999د د ن، : د ب ن( 1، ط )الجزء األول، التنظيم اإلداري(القانون اإلداريناصر لباد،  4
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ب فقهاء القانون اإلداري إلى التمييز من حيث الواقع والتطبيق بين يذهب أغل

الالمركزية المرفقية والالمركزية : صورتين أو شكلين رئيسيين للنظام الالمركزي هما

. اإلقليمية

  : الالمركزية المرفقية: أوال 

نوية الشخصية المع...) التعليم، الصحة، النقل، السياحة،(تتمثل في منح مرفق معين 

  ). المؤسسات العامة(ليصبح مستقال عن السلطة المركزية في أداء وظيفته ونشاطه 

الالمركزية المرفقية ترتكز على االختصاص الموضوعي والوظيفي كما استدع أيضا 

تسميتها بالالمركزية المصلحية دون االهتمام بالنطاق والمجال اإلقليمي الذي يمارس فيه 

1.و محلياذلك النشاط أكان وطنيا أ

:الالمركزية اإلقليمية: ثانيا

هي االعتراف بالشخصية المعنوية العامة لجزء من إقليم الدولة كالمحافظة أو المدينة 

أو البلديات بما يترتب على ذلك من استقالل في القيام برعاية المصالح المحلية التي 

ي يحددها القانون في بيانه يعترف بها المشرع لهذا اإلقليم عن طريق مرافقه المحلية الت

مرافق المياه والكهرباء والمواصالت الداخلية، وتدار : الختصاصات الهيئات المحلية مثل

هذه المرافق عادة عن طريق مجالس مختارة من سكان اإلقليم في صورة هيئات عامة أو 

  . شركات أو مؤسسات

وإداري في ممارسة  لكن بالرغم مما تتمتع به الهيئات المحلية من استقالل مالي

أعمالها فإنها تخضع لرقابة وإشراف السلطة المركزية في الحدود التي يمليها القانون الذي 

1.أنشأت بموجبه هذه األشخاص المعنوية

.80. ،مرجع سابق، صالوجيز في القانون اإلداريعمار بوضياف،  1
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مزايا و عيوب الالمركزية اإلدارية :

  : أ ـ المزايا

 سياسيا:

 تعيق االنفراد واالستئثار في السلطة  

لسياسية في المجتمعتزيد من فرص المشاركة ا  

تجعل مطابقة القرارات التي تتخذها األقاليم لمصالحها السياسية أمرا ميسورا.  

 تساهم في تقرير الوحدة الوطنية في الدول المتكونة من شرائح قومية أو دينية

. متنوعة

اجتماعيا :

بها تزيد من الوعي لدى شعوب سكان األقاليم بأهميتهم وأهمية األدوار التي يقومون .

مساهمة سكان األقاليم في مشاريع التنمية نتيجة الرغبة القومية إلى التقدم والمنافسة .

 تحمل سكان األقاليم مسؤولية مواجهة المشاكل المحلية والعمل على حلها بصورة

. سريعة

إداريا :

التخفيف من العبء عن اإلدارات في الحكومة المركزية .

قيق الكفاءة في العمل اإلداريالسرعة في إنجاز المهام وتح  .  

سهولة التنسيق بين الدولة في اإلقليم الواحد .

تحفيز العاملين من خالل إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في عمليات اتخاذ القرار .

 تدريب المدراء في األقاليم و المحافظات من خالل تفويض الصالحية لهم وبذلك

2. من خالل العمل تفتح المجال لزيادة خبرتهم والتعلم

.96.،ص)1998وائل للنشر،  دار:د ب ن (د ط  ،، الوجيز في القانون اإلداريعلي محمود القيسي1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم االقتصادية، - ثالثة بلديات دراسة حالة  -المالية للجماعات المحلية االستقالليةياقوت قديد، 2

  . 45. 44.، ص ص2010/2011كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، :  -تلمسان -جامعة أبي بكر بلقايد
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  : ب ـ العيوب

 إضعاف السلطة المركزية األمر الذي سيؤدي إلى إضعاف التنسيق بين المركزية

. واألقاليم، وبين األقاليم نفسها والتي هي من مسؤولية اإلدارة المركزية

1. الحاجة إلى تشديد الرقابة على أنشطة الوحدات المحلية

  : والقانوني للوالية التشريعي اإلطار: المبحث الثاني

تضمنت مختلف الدساتير في الجزائر اإلشارة للوالية باعتبارها شكال من أشكال 

أشارت بشكل عام أن  1963من دستور  09فالمادة المركزية النظام اإلداري الجزائري، 

أما . الجمهورية تتكون من مجموعات إدارية يتولى القانون تحديد نطاقها واختصاصها

فأشارت أن  1963فجاءت أكثر وضوحا من سابقتها لسنة  1976من دستور  36المادة 

 1989من دستور  15المادة المجموعات اإلقليمية هي الوالية والبلدية وهو ما تكرس في 

2.منه 15المادة بموجب نص  1996وتم تثبيته في التعديل الدستوري لسنة 

  : تعريف الوالية: المطلب األول

  : 1969الية لسنة أ ـ مرحلة قانون الو

المتضمن  1969مايو  23المؤرخ في  38ـ 69عرفت المادة األولى من األمر 

الوالية هي جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية : "قانون الوالية، الوالية بأنها

ولها اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وهي تكون أيضا . واستقالل مالي

على تحدث الوالية بقانون و يحدد اسمها  02المادة ونصت ". دولةمنطقة إدارية لل

3.ومركزها بموجب مرسوم

. 45. ـ نفس المرجع، ص  1

، )جسور للنشر و التوزيع، د س ن: د ب ن(،د ط 2012فبراير  21،المؤرخ في  07ـ  12، شرح قانون الوالية رقم عمار بوضياف2

.113.ص
).01(نون الوالية،  المادة ، المتضمن قا1969ماي  23، المؤرخ في 38ـ  69األمر رقمالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  3
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: 1990ب ـ مرحلة قانون الوالية لسنة 

المؤرخ في  09ـ  90من القانون رقم  المادة األولىعرف المشرع الوالية بموجب 

ليمية تتمتع الوالية هي جماعة عمومية إق: "المتعلق بقانون الوالية 1990أفريل  07

  . وتشكل مقاطعة إدارية للدولة. بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي

1."تنشأ الوالية بقانون       

  .للوالية إقليم واسم ومقر: من القانون على 02المادة تنص 

2: 2012ج ـ مرحلة قانون الوالية لسنة 

  . لجماعة اإلقليمية للدولةالوالية هي ا: "عرف المشرع الوالية من خالل المادة األولى

  . وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة  

وهي أيضا الدائرة اإلدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ   

وتساهم مع . السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات اإلقليمية والدولة

يئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا الدولة في إدارة وته

وتتدخل في كل مجاالت االختصاص . حسين اإلطار المعيشي للمواطنينحماية وترقية وت

  . المخولة لها بموجب القانون

  ."شعارها هو بالشعب وللشعب

  ر رئيسي للوالية اسم وإقليم ومق: "من القانون على 09المادة وتنص 

  . يحدد االسم و المقر الرئيسي للوالية بموجب مرسوم رئاسي       

  . ويتم كل تعديل لذلك حسب األشكال نفسها       

  ." يتطابق إقليم الوالية مع أقاليم البلديات التي تتكون منها       

، 15، المتضمن قانون الوالية، العدد 1990أفريل  07، المؤرخ في  09ـ  90قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1

).01(المادة 
، المادة 12ضمن قانون الوالية، العدد ، المت2012فبراير  21، المؤرخ في 07ـ  12قانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2

)01.(
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1: 2012هيئات تسيير الوالية في ظل القانون الجديد : المطلب الثاني

  : للوالية هيئتان هما: على 2012من قانون الوالية  02ة المادتنص 

  ـ المجلس الشعبي الوالئي 

ـ الوالي 

  : الوالئيالمجلس الشعبي : أوال

يشرف على إدارة شؤون الوالية مجلس منتخب وهو عبارة عن هيئة مداولة 

التها وتقتضي دراسة هذه الهيئة التطرق لتشكيلها وقواعد عملها وسيرها ونظام مداو

2.واختصاصاتها

  : من قانون الوالية تم تعريف المجلس الشعبي الوالئي 12للمادة وطبقا 

ام ويدعى المجلس الشعبي للوالية مجلس منتخب عن طريق االقتراع الع: "12المادة 

3."وهو هيئة المداولة في الدولة .الوالئي

  مدة المجلس الشعبي الوالئي :  

من القانون  65للمادة لوالئي بخمس سنوات طبقا حددت مدة المجلس الشعبي ا

تجري االنتخابات في و5 07 -97من األمر  75للمادة وهي مشابهة  014 - 12العضوي 

  . ظروف الثالثة أشهر السابقة النقضاء المدة النيابية

).02(، مرجع سابق، المادة 2012قانون الوالية ج ج د ش،   1
  .196. ، مرجع سابق،ص2012شرح قانون الوالية عمار بوضياف، 2
  ). 12(، المادة سابق مرجع، 2012، قانون الوالية ج ج د ش ـ3
لمتعلق بنظام االنتخابات، ، ا2012يناير  12، المؤرخ في 01ـ  12قانون عضوي رقم بية، الجزائرية الديمقراطية الشع ـ الجمهورية4

  ).  65(المادة
، المتضمن القانون العضوي المتعلق 1997مارس  06، المؤرخ في 07ـ  97األمر رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  ـ5

  ). 75(بنظام االنتخابات، المادة 
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تمديد الفترة  01ـ  12من القانون العضوي  3الفقرة من  65المادة لقد أجازت 

من  90المادة الجمهورية أو تقديمه الستقالته موضوع  في حالة وفاة رئيس

 1996دستورمن  93المادة أو في حال إقرار الوضع االستثنائي موضوع  ،1996دستور

  . من نفس 96المادة في حالة الحرب موضوع  أو 1

الوالئيالشعبيالمجلستشكیل:

زیادةمعا،ةوالدولالمواطنحیاةفيهامةالشعبي الوالئي مكانةالمجلسيحتل

السلطةلممارسةأساسیةأداةكذلكيمثلالالمركزیة،وجوهمنوجهاكونهعلى

يعتبركماتنفیذها،ومتابعةالتنمویةإعداد المخططاتفيالمباشرةبمشاركتهالشعبیة،

.الوالیةوسكاناإلداريالجهازبینربطوأداةوصلحلقة

اختیارهمتمالمنتخبین،منمجموعةمنالوالئيالشعبيالمجلسیتشكل

قبلمنالمقترحینالمرشحینمنمجموعةمن بینالوالیةسكانقبلمنوتزكیتهم

.األحرارالمرشحینأواألحزاب

لعددتبعاعضو55و35بینالوالئيالشعبيالمجلسأعضاءعددیتراوح

خمسةلمدةینتخبوناألقل،علىبعضوانتخابیةدائرةكل تمثلبحیثالوالیةسكان

فقطیتشكلالمجلسفإنوالسري، وعلیهالمباشرالعاماالقتراعبطریقةسنوات) 5(

2.المنتخبینفئةمن

)للمادةطبقا 99 العضويالقانونالمتضمنمارس 06في المؤرخ 97/07األمر من(

كونیتالوالئي الشعبيالمجلسمقاعدعددفإنباالنتخابات،والمتعلقوالمتممالمعدل

:من

  ). 96(، )93(، )90: (، المواد1996ديسمبر  8، المؤرخة في 76الجريدة الرسمية رقم رية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ـ الجمهو 1
ـ 2007الوالئي لوالية بجاية دور المجالس المحلية المنتخبة في التنمية المحليةـ دراسة حالة المجلس الشعبي فوزي بن عبد الحق،  2

كلية العلوم السياسية : 3جامعة الجزائر (شهادة الماجستير في العلوم السياسية، تخصص إدارة الجماعات المحلية،  مذكرة مقدمة لنيل ¡2012

  . 59. ، ص)2014، والعالقات الدولية، قسم التنظيم السياسي واإلداري
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35 نسمة250.000عنسكانهاعددیقلالتيالوالیاتفيعضوا .

39650.000و250.0001بینسكانهادعدیتراوحالتيالوالیاتفيعضوا

. نسمة

43950.000و650.0001بینسكانهاعددیتراوحالتيالوالیاتفيعضوا

.نسمة

47 و950.0001بینسكانهاعددیتراوحالتيالوالیاتفيعضوا

.نسمة1150.000

51 و11500.0001بینسكانهاعددیتراوحالتىالوالیاتفيعضوا

.نسمة1250.000

55 نسمة 1250.000 سكانهاعددیفوقالتىالوالیاتفيعضوا .

بالوالیةالرئیسیةاإلدارةیمثلالذيالمنتخب،الجهازهوالوالئيالشعبيفالمجلس

علىالرئیسيروالمعبالمداولةهیئة وهوالجماعیة،للقیادةاألمثل األسلوبویعد

سكانبینومنطرفمنأعضاؤهوینتخب األساسیة،وطموحاتهمالسكانمطالب

التيوالتیاراتاالتجاهاتف مختلمنیمثلهبماالرئیسيالمحوریعدوهوالوالیة،

1.والعمرانیةةواالجتماعیاالقتصادیةمناحيجمیعفيفعالدورولهیحملها،

لجان المجلس :  

:ـ اللجان الدائمة 1

جاء قانون الوالية الجديد أكثر ضبطا وتنظيما للجان الدائمة للمجلس الشعبي الوالئي 

يشكل المجلس الشعبي الوالئي من بين أعضاءه لجانا : "ما يلي 33المادة إذ ورد في 

  : قة بما يأتيدائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه وال سيما المتعل

  . ـ التربية والتعليم العالي والتكوين المهني

  . )08(، مرجع سابق، المادة90/09قانون الوالية رقم ج ج د ش،  1
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  . ـ االقتصاد والمالية

  . ـ الصحة والنظافة وحماية البيئة

  . ـ االتصال وتكنولوجيات اإلعالم

  . ـ تهيئة اإلقليم والنقل

  . الري والفالحة والغابات والصيد البحري والسياحة. ـ التعمير والسكن

  .والثقافية والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشبابـ الشؤون االجتماعية 

. ـ التنمية المحلية التجهيز واالستثمار والتشغيل

أداة تشكيل اللجان :

أداة تشكيل اللجان الدائمة بأنها  2012من قانون الوالية لسنة  34المادة بينت 

لمطلقة ألعضاء بموجب اقتراح من رئيس المجلس الشعبي الوالئي أو األغلبية اتتشكل 

تشكيلها تعد اللجنة نظامها الداخلي المجلس الشعبي الوالئي يعرض على المداولة، وبعد

  . وتعرضه على المجلس للمصادقة عليه

هذا ووعدت المادة المذكورة بصدور تنظيم يبين النظام الداخلي النموذجي للجان الدائمة 

  .خب من طرفهاويترأس كل لجنة عضو من المجلس الشعبي الوالئي منت

  : ـ اللجان الخاصة 2

من قانون  35المادة إلى جانب اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوالئي، أجازت 

الوالية للمجلس الشعبي الوالئي إنشاء لجنة تحقيق تتشكل بناءا على اقتراح من رئيس 

طلقة المجلس الشعبي الوالئي أو ثلث أعضاءه الممارسين وتنتخب عن طريق األغلبية الم

ألعضائه الحاضرين، ويعود للمداولة أمر تحديد موضوع التحقيق واآلجال الممنوحة للجنة 

ويتولى رئيس المجلس الشعبي الوالئي إخطار الوالي بذلك ووزير .بغرض القيام بمهامها

1. الداخلية

  . 216. ، مرجع سابق، ص2012الوالية  شرح قانونعمار بوضياف،  1
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من نفس القانون على ضرورة مد السلطات المحلية  35المادة لقد شدد المشرع في 

عدة للجنة لتمكينها من إتمام مهمتها، و تقدم اللجنة أعمالها للمجلس الشعبي يد المسا

من قانون البلدية التي  33المادة الوالئي وهذا خالفا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من 

1. فرضت تقديم نتائج أعمال اللجنة لرئيس المجلس الشعبي البلدي

دورات المجلس و نظام جلساته :

لشعبي الوالئي في ظل قانون الوالية الجديد أربع دورات عادية في يعقد المجلس ا

وشدد قانون الوالية أنه ال يمكن جمع . السنة في شهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر

  .يوما على األكثر 15أما عن مدة الدورة فحددت ب . هذه الدورات

الوالي أو رئيسه أو  يمكن للمجلس الشعبي الوالئي أن يعقد دورات استثنائية بطلب من 

  . وتختتم الدورة بعد استنفاذ جدول األعمال. ثلث األعضاء

اجتماع المجلس الشعبي الوالئي في حالة كارثة طبيعية أو  3الفقرة  15لقد فرضت المادة 

  . تكنولوجية

يتولى رئيس المجلس الشعبي الوالئي أو أحد نوابه الذين يختارهم توجيه 

ذلك عن طريق البريد االلكتروني الجتماع المجلس مرفقة اإلستدعاءات المكتوبة وك

بمشروع جدول األعمال وذلك إلى مقر سكن األعضاء قبل عشرة أيام من تاريخ بداية 

الدورة، وتسلم إليهم عن طريق وصل يثبت ذلك، ويمكن تخفيض هذه المدة في حاالت 

عبي الوالئي اتخاذ االستعجال على أن ال يقل عن يوم واحد ويتولى رئيس المجلس الش

2.اإلجراءات الالزمة لتسليم االستدعاءات لألعضاء

نه أأما فيما يخص مكان انعقاد المجلس فإن أهم ما جاء به قانون الوالية الجديد هو 

نص صراحة أن المجلس الشعبي الوالئي يعقد مختلف دوراته في المقرات المخصصة 

  . 217ـ  216. ، مرجع سابق، ص ص2012شرح قانون الوالية عمار بوضياف،  1
  ). 15(، مرجع سابق، المادة 2012، قانون الوالية ج ج د ش 2
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وفي حال وجود قوة قاهرة . ون الواليةمن قان 22المادة وهذا ما نصت عليه . للمجلس

تحول دون الدخول لمقر المجلس الوالئي، يمكن للمجلس أن يجتمع في مكان آخر داخل 

1.من قانون الوالية 23المادةإقليم الوالية بعد التشاور مع الوالي وهو ما نصت عليه 

: الوالي: ثانيا

:ـ تعيينه1

لوالي بمرسوم رئاسي يتخذ في مجلس م  يعين ا1996من دستور 78للمادة طبقا 

ومنه فإن منصب الوالي يعد من المناصب . الوزراء بناءا على تقرير من وزير الداخلية

2. السامية في الدولة

  : ـ صالحيات الوالي 2

صالحيات الوالي باعتباره ممثال للدولة :

ة وهذا ما نصت يعتبر الولي ممثال للدولة ومفوضا للحكومة على مستوى إقليم الوالي

وبهذه الصفة ينسق ويراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة . 110المادة عليه 

خارج دائرة االستثناءات ، ولهذا يعهد إليه تنفيذ تعليمات مختلف الوزراء على مستوى 

3.إقليمه

ولقد استثنى المشرع بعض . كما يتولى التنسيق بين مختلف المصالح داخل تراب الوالية 

  : لقطاعات فلم يخضعها لرقابة الوالي وهيا

  .ـ العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي

  . ـ وعاء الضرائب وتحصيلها

   ). 23(، )22(، مرجع سابق، المواد 2012، قانون الوالية ج ج د ش 1
).78(المادة  ،مرجع سابق،76 الجريدة الرسمية رقمج ج د ش،  2
  ). 110(المادة  ، مرجع سابق،2101قانون الوالية ج ج د ش،  3
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  . ـ الرقابة المالية

  . ـ الجمارك

  . ـ مفتشية العمل

  ـ مفتشية الوظيف

  .  العمومي 

  . ظر إلى طبيعته أو خصوصيته إقليم الواليةـ المصالح التي يتجاوز نشاطها بالن

وباعتباره ممثال للدولة على مستوى إقليم الوالية فقد عهد إليه المشرع المحافظة 

على النظام واألمن والسالمة والسكينة العمومية، ويلزم قانونا باتخاذ كل اإلجراءات التي 

  . يراها مناسبة لتحقيق هذا الهدف

ثال للسلطات العمومية وهو يمارس سائر اختصاصاته على حماية يسهر الوالي باعتباره مم

  . حقوق المواطنين وحرياتهم

كما يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها في كامل 

1. تراب الوالية

علية  إذا أصدر الوالي قرارات تتعلق بحريات األفراد واألمن العام والسكينة العامة تعين

  . التنسيق بين مختلف مصالح األمن لضمان حسن تنفيذ لهذه القرارات

من قانون الوالية بإعالم الوالي بكل القضايا المتعلقة  115للمادة تلزم مصالح األمن طبقا 

  . باألمن العام والنظام العمومي على مستوى الوالية

 تكتسي طابعا عسكريا يشرف عن وضع تدابير الدفاع والحماية التي ال ؤواليعد الوالي مس

2. من قانون الوالية 117المادة عل تنفيذها حسب مضمون 

).114(ـ ) 111(، مرجع سابق، المواد من 2012، قانون الوالية ج ج  د ش 1
  ). 117(ـ ) 115(ج ج د ش، نفس المرجع، المواد  2
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يسهر الوالي على تنفيذ مخططات تنفيذ اإلسعافات وتحيينها ويملك بهذه الصفة تسخير 

  . األشخاص والممتلكات طبقا للتشريع الجاري المعمول به

ة والبلديات ويعد الوالي هو اآلمر يسهر الوالي على المحافظة على أرشيف الدولة والوالي

بالصرف فيما يخص ميزانية الدولة للتجهيز والخاصة بكل البرامج التنموية المقررة على 

. مستوى الوالية

صالحيات الوالي باعتباره هيئة  للمجلس الشعبي الوالئي :

ا يتولى الوالي تحت عنوان هذه الصفة تنفيذ مداوالت المجلس الشعبي الوالئي، وهذ

  . من قانون الوالية 124 المادة و 102ما نصت المادة 

 بتقديم تقرير في كل دورة يتضمن تنفيذ مداولة المجلس  103للمادة يلزم قانونا طبقا

  . الشعبي الوالئي

ويزود . يطلع الوالي المجلس سنويا على نشاط مصالح الدولة على مستوى الوالية

  . سير أعماله ودوراتهالمجلس بكافة الوثائق والمعلومات لحسن 

 على إشهار مداوالت المجلس ويوجه التعليمات  102للمادة يسهر الوالي طبقا

1.لمختلف المصالح بغرض تنفيذ ما تداول حوله المجلس

صالحيات الوالي باعتباره ممثال للوالية :

ية جميع األعمال اإلدارية المدنيمثل الوالي الوالية في مختلف التظاهرات الرسمية و

  . يتولى إدارة أمالك الوالية والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الواليةو

ويمثل الوالي الوالية أمام القاضي سواء كانت . يبلغ المجلس الشعبي الوالئي بذلك

ومن الناحية المالية يعد الوالي اآلمر بالصرف على مستوى . مدعية أو مدعى عليها

  .الوالية

).124(، )103(، )102(،  المواد 2012قانون الوالية ج ج د ش،  1
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كما يتولى . ة بعد مصدقة المجلس الشعبي الوالئي عليهايتولى تنفيذ هذه الميزاني

  . إبرام العقود والصفقات باسم الوالية

 يقدم الوالي أمام المجلس الشعبي الوالئي بيانا سنويا حول نشاطات الوالية يتبع

ويمكن أن ينتج عن ذلك توصيات ترفع إلى الوزير المكلف بالداخلية وإلى . بمناقشة

  . القطاعات المعنية

 يتولى الوالي سلطة اإلشراف على المصالح التابعة للوالية، و يمارس السلطة السلمية

1. المقررة قانونا على مجموع الموظفين التابعين للوالية

: الرقابة على الوالية: ثالثا

إن الوالية رغم استقاللها وتمتعها بالشخصية المعنوية إال أنها تخضع للرقابة أو 

  . األمر بفئة المعينين أو المنتخبين الوصاية سواء تعلق

الوالي بصفته معينا وكمسئول يخضع للسلطة الرئاسية لوزير الداخلية، ويتلقى تعليمات من 

2.سائر الوزراء باعتبارهم ممثلين للسلطة المركزية

  :  فتأخذ ثالث صور) المجلس الشعبي الوالئي ( فيما يخص الرقابة على المنتخبين 

ضاء المجلس الشعبي الوالئي، الرقابة على األعمال، والرقابة على أعضاء الرقابة على أع

  . المجلس الشعبي الوالئي كهيئة

: الرقابة على أعضاء المجلس الشعبي الوالئي.1

يكون ذلك من خالل إمكانية توقيفهم أو إقالتهم أو إقصائهم، ويتم ذلك بموجب قرار 

3.من وزير الداخلية كجهة وصاية

: ى أعمال المجلس الشعبي الوالئيالرقابة عل.2

  ). 109(إلى ) 102(، مرجع سابق،  المواد 2012، قانون الوالية ج ج د ش 1
  . 150فوزي بن عبد الحق، مرجع سابق،  2
  . 151. فوزي بن عبد الحق، مرجع سابق، ص 3
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تمارس على أعمال وتصرفات ومداوالت المجلس الشعبي الوالئي رقابة من جهة 

الوصاية أي وزارة الداخلية، والمتمثلة أساسا في التصديق على المداوالت أو إبطالها في 

  . حالة خرق القوانين والتنظيمات وتجاوز الصالحيات واالختصاصات

) الوزارة(والي كممثل للدولة فإنها تخضع لمراقبة السلطة المركزية أما قرارات ال

1. باعتبارها مرؤوسا، بكل ما يترتب من نتائج

تتمثل الرقابة على الهيئة في إمكانية حل المجلس الشعبي الوالئي بالكيفية واإلجراءات 

. التي حددها القانون

  : الرقابة على المجلس الشعبي الوالئي كهيئة3

م اإلعالن عن حل المجلس الشعبي الوالئي وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم حيث يت

2.يصدر من مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية

2012وقانون الوالية  1990لمقارنة بين قانون الوالية ا.  

تبرز مجموعة من االختالف وسنحاول  2012و 1990إن دارسة قانوني الوالية 

  : 2012األحكام الجديدة التي تضمنها قانون الوالية لسنة  التطرق إلى أهم

نصا تشريعيا  88في مقتضياته إلى الدستور ل 2012إستند القانون الجديد للوالية لسنة  -

ومن هنا سعى قانون ونصا بين أمر  12بينما اكتفى سابقه باإلشارة إلى . بين أمر وقانون

ات العالقة بالوالية كتنظيم إداري سواء القانون الجديد للكشف تفصيال عن النصوص ذ

كانت هذه النصوص ذا طابع مالي أو عقاري أو الجانب الثقافي أو االجتماعي أو المهني 

أو عالقات العمل أو عالقات الوظيفة أو الصحة العمومية أو الصناعات التقليدية والحرف 

اصات المنوطة وهو ما يبرهن على تنوع االختص. وغيرها من المجاالت والقطاعات

  .بالوالية كتنظيم إداري

  . 153.نفس المرجع، ص 1
  . 150.نفس المرجع، ص 2
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بين القانون الجديد للوالية في المادة األولى منه أن الوالية جماعة إقليمية للدولة بما  -

 1990يؤكد االرتباط العضوي بين الوالية والدولة، ولم تشير المادة األولى من قانون 

.لمثل هذا االرتباط

الوالية بأنها الدائرة اإلدارية غير  2012ية لسنة اعتبرت المادة األولى من قانون الوال -

الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية 

  .بين الجماعات اإلقليمية والدولة، ولم يرد في القانون السابق أحكاما مماثلة

1".الشعب وللشعبب" تضمن القانون الجديد للوالية شعار الوالية وهو  -

من القانون الجديد للوالية شكال جديدا من أشكال إرسال  17تضمنت المادة  -

اإلستدعاءات ألعضاء المجلس الشعبي الوالئي و يتعلق األمر باإلرسال اإلليكتروني وهذا 

  .يدل على حرص المشرع لمواكبة التطور التكنولوجي

إلصاق جدول  12/07م القانون  81ة في سياق مواكبة الطور التكنولوجي اوجب الماد 

  .أعمال الدورة في الموقع اإللكتروني

أوجب قانون الوالية الجديد فيما خص األحكام المتعلقة باإلطالع على محاظر المجلس  -

  .32الشعبي الوالئي باحترام الحياة الخاصة، وهذا حكم جديد أشارت إليه المادة 

مرة ألعضاء المجلس الشعبي الوالئي بحق توجيه  إعترف القانون الجديد للوالية وألول -

األسئلة الكتابية ألي مدير أو مؤول على مستوى المصالح والمديريات في مختلف 

قطاعات النشاط وعلى مستوى تراب الوالية، وتعتبر هذه النقطة بالذات من أهم معالم 

ابة الشعبية وإعادة اإلصالح اإلداري الجديد لما لها من أثر إيجابي في توسيع نطاق الرق

  .االعتبار للمنتخبين المحليين

.141،142عمار عوابدي ، شرح قانون الوالیة ،مرجع سابق ،ص ص،  1
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طابعا خاصا ومميزا لعملية تنصيب رئيس المجلس الشعبي الوالئي  61أضافت المادة  -

بما يعكس مكانة هذا األخير، ففرضت هذه المادة جلسة شرفية يحضرها أعضاء البرلمان 

1.والوالي ورؤساء البلديات للوالية المعنية والمواطنون

  .من القانون الجديد رئيس المجلس الشعبي الوالئي اإلقامة في إقليم الوالية 63لزم المادة أ 

فيما خص إنشاء المصالح العمومية الوالئية من موضوع  148كما سعت المادة  -

  :المصلحة فشمل 

  .مساعدة ورعاية الطفولة*  

  .األمراض المزمنة* 

  .المساحات الخضراء* 

2.والحرفالصناعات التقليدية * 

  . 1990وال توجد هناك أحكام مماثلة في قانون 

  .حاولنا هنا التركيز على الجديد الذي يمكن أن يحقق تنمية على المستوى المحلي

  : التنمية المحلية: المبحث الثالث

تعتبر التنمية المحلية هدفا لكل الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، لكن يبقى 

االختالف في مدى إدراك وسائل التنمية وسبلها وتوفير ظروف نجاحها هي العوامل 

فالتنمية المحلية تعتبر عملية ومنهج . المهمة في تحقيقها وبلوغ األهداف المرجوة منها

ا للمجتمع االنتقال من التخلف والركود إلى وضع التقدم ومدخل وحركة يمكن من خالله

والقوة والسير في طريق النمو واالرتقاء إلى ما هو أفضل وسد وتلبية االحتياجات 

  . األساسية للسكان المحليين بجهودهم الذاتية وبمساندة من الهيئات الحكومية

: التنمية المحلية: المبحث الثالث

  : نشأة التنمية المحلية

  .                                                                                                 145. 143عمار عوابدي،مرجع سابق ص ص،  1

2                               .                                                                          147،149عمار عوابدي، مرجع سابق،ص ص، 
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ان أول ظهور فعلي لمصطلح التنمية المحلية في بداية ستينات القرن الماضي ك

وتحديدا في فرنسا كرد فعل لقرارات الدولة التي أرادت أن تجعل من إعداد التراب أولوية 

وطنية، وكان الهدف من هذه القرارات هو القضاء على الفوارق الجهوية بين العاصمة 

سها، وهذا عن طريق سياسة إدارية تعيد تنظيم والضواحي وحتى داخل العاصمة نف

اتخاذ (األنشطة االقتصادية من فوق حسب منطق قطاعي للمصالح، هذه النظرة الفوقية 

كانت مرفوضة من قبل مختلف ) القرارات من المركز دون التشاور مع السكان المحليين

بعين االعتبار حاجيات الفاعلين المحليين الذين يعتبرون أن تنمية أي إقليم يجب أن تأخذ 

سكانه وتطلعاتهم وبذلك طالبو بتطبيق التنمية من تحت والتي تبنى على أساس استقاللية 

1. سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا) العاصمة(األقاليم عن مركز القرار 

الحترام ألنه بني على .لقد كان هذا األمر مرفوضا في البداية فلم يحض بالقبول و

بهوية خاصة لألقاليم، ثم استقر هذا المطلب على الجانب االقتصادي بعد سياسي يطالب 

  .واالجتماعي

وبداية من الثمانينات أخذ مصطلح التنمية المحلية يحوز القبول وكسب تدريجيا 

اعترافا من طرف مختلف الهيئات الحكومية والمؤسسات والجمعيات ومنها مندوبية مراقبة 

 1988ـ 1984فرنسية التي أقرت في مخطط ال) DATAR(التراب والعمل الجهوي 

  .التنمية المحلية كنمط من أنماط التنمية

  : ـ مفهوم التنمية المحلية و بعض المفاهيم المرتبطة بها 1

  : قبل التطرق إلى مفهوم التنمية المحلية ال بد من معرفة مفهوم التنمية أوال

ن موضعه إلى موضع مشتقة من النمو، أي ارتفاع الشيء م: تعريف التنمية لغة

. آخر

، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، فرع التحليل االقتصادي، ، تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاق ـ خيضر خنفري1

   . 22ـ  21.ص.،  ص)2011/ 2010كلية العلوم االقتصادية، العلوم التجارية وعلوم التسيير، : 3جامعة الجزائر (
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هي ذلك التخطيط االجتماعي المقصود والذي يراد به  :تعريف التنمية اصطالحا

إدخال أفكار جديدة على النسق االجتماعي القائم إلحداث تغييرات أساسية في تركيبه 

1.بهدف تحسين الحياة وتطويرها في المجتمع للوصول به إلى خيره ورفاهيته

: نذكر ما يلي) التنمية(رف لهذا المصطلح من بين أهم التعا

التنمية هي عملية تغيير في البنية االقتصادية واالجتماعية ": أحمد رشيدـ تعريف 

والثقافية للمجتمع وفق توجهات عامة لتحقيق أهداف محددة تسعى أساسا لرفع مستوى 

ع الحقيقي في دخل معيشة السكان في كافة الجوانب، بمعنى أن أية تنمية يقصد بها االرتفا

2."المواطنين من جوانب اقتصادية وغير اقتصادية

التنمية تعني عمليات مخططة وموجهة تحدث تغييرا "  :الدكتور محمد شفيقتعريف 

في المجتمع لتحسين ظروفه وظروف أفراده من خالل مواجهة مشكالته وإزالة العقبات 

تحقيق التقدم والنمو للمجتمع والرفاهية وتحقيق االستغالل األمثل لإلمكانيات والطاقات ل

3."والسعادة لألفراد

ذلك الشكل المعقد من اإلجراءات و العمليات المتتالية : " كما عرفت أيضا بأنها

والمستمرة التي يقوم بها اإلنسان للتحكم بقدر ما في مضمون واتجاه وسرعة التغيير 

4."باع حاجاتهالثقافي والحضاري في مجتمع من المجتمعات بهدف إش

بعض المفاهيم المرتبطة بالتنمية :

التنمية و النمو :

،مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، تخصص تسيير  ، التنمية البشرية في الجزائرـ الواقع و اآلفاق ـمربعي سوسنـ  1

  . 17. ص ،)2012/2013كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، : ،02جامعة منتوري (الموارد البشرية،
.15 ـ14. ، ص ص)1986دار الجامعة العربية للطباعة و النشر، : قاهرةال( د ط،التنمية المحليةأحمد رشيد،  ـ2
، )1993المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية( ـ د طدراسات في قضايا التنمية ومشكالت المجتمعـ  ، التنمية االجتماعيةمحمد شفيق ـ3

.19.ص
، )2002المكتب الجامعي الحديث، : اإلسكندرية( د ط،اذج ممارسةالتنمية االجتماعية، المقومات األساسية نمأحمد مصطفى خاطر،  ـ4

.20.ص
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هناك اختالف قائم بين مصطلحي النمو والتنمية فالنمو يشير إلى العملية الطبيعية 

في حين نجد أن . والتلقائية التي تحدث في المجتمعات دون تخطيط مسبق أو دراسة

األساس على جهد منظم فضال عن إدارة  تعتمد فيالتنمية بمفهومها الصحيح هي التي 

وتخطيط سليم لتتم عبر ذلك عملية التغيير، سواء كان هذا التغيير اجتماعيا أو اقتصاديا 

  . إنما يكون تغييرا نحو األفضل

مجرد الزيادة الكمية في متوسط : فعلى سبيل المثال النمو االقتصادي يشير إلى

يرتبط بالضرورة بحدوث تغييرات هيكلية الدخل القومي الحقيقي لدولة ما وهو ال 

  . اقتصادية أو اجتماعية

في حين أن التنمية ظاهرة مركبة تتضمن النمو االقتصادي كأحد عناصرها، والتي 

ترتبط بحدوث تغييرات هيكلية اقتصادية أو اجتماعية، بالتالي فالنمو االقتصادي عنصر 

1. أساسي من عناصر التنمية ومكون أساسي من مكوناتها

التنمية و التحديث :

يعبر التحديث عن استحداث شيء قديم و تحويله إلى صورة حديثة لألخذ باألساليب 

العلمية الحديثة في المجاالت المختلفة، أو بمعنى آخر إعادة تشكيل شيء لكي يتناسب مع 

  : هذا التعريف ركز على العناصر التالية. متطلبات الوقت الحديث

  . جب تغييرهـ وجود شيء قديم ي

  . ـ استخدام أحدث التكنولوجيات

2. ـ وجوب التماشي مع الوقت الحاضر

بالتالي فالتحديث هو وسيلة من وسائل النهوض والتماشي مع العصر الحديث وهذا 

باستخدام أحدث التكنولوجيات ولهذا فالتحديث هو وسيلة فعالة لتحقيق التنمية في أقصر 

  .  17.، ص)2003دار الشروق والتوزيع، : القاهرة(،  3.، ط التنمية في عالم متغير، إبراهيم العيسوي 1
.10سابق ، صمربعي سوسن، مرجع  2
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بشكل يرفع مستوى  ضمن من الزيادة في القدرة اإلنتاجيةاآلجال، في حين أن التنمية تت

ثقافيا وروحيا ، بالتالي يمكن للتحديث هنا أن يتدخل كوسيلة فعالة لتحقيق  المعيشة ماديا

  . التنمية في أقصر اآلجال

التنمية و التغير :  

يعتبر التغير من المصطلحات األساسية المرتبطة بالتنمية، فمصطلح التغير يشير إلى 

حدوث تغيرات في الظواهر واألشياء دون أن يكون بهذا التغير اتجاه واضح يميزه كما 

  . كان وما سيكون

فالتغير يمكن أن يكون ارتقاء و تقدما، وقد يكون تخلفا، فليس هناك تقدم مطرد وتحسن 

مطلق، ولكن هناك تغيرا، في حين أن التنمية تخص جانبا وحيدا من التغير وهو الجانب 

  . بي، وبالتالي هدف التنمية هو التغير نحو األفضل بوتيرة متصاعدة ومتقدمةااليجا

التنمية و التطور :

يقصد بالتطور ذلك التغير التدريجي، كما يدل على الطريقة التي بها تتغير األشياء 

وبهذا يمكن الفرق بين التطور . من حالة إلى أخرى ببطء ويأخذ ذلك فترات طويلة

لتطور مفهوم يعتمد باألساس على التطور الذي يفترض أن كل والتنمية في أن ا

  . المجتمعات تمر خالل مراحل ثابتة في مسلك يندرج من ابسط األشكال إلى أعقدها

التنمية و التقدم :

التقدم هو التحسن الذي يطرأ على المجتمع واإلنسان في انتقاله من الحالة الفطرية األولى 

إذا . قدم ظاهرة اجتماعية حضارية وهو نتاج الجهود االجتماعيةإلى حالة أعظم كماال فالت

1.التقدم يأتي كمرحلة أخيرة ونهائية بعد حدوث التنمية والتنمية الشاملة

: تعريف التنمية المحلية وخصائصها

  . 12ـ  11. ص. ـ مربعي سوسن، مرجع سابق، ص1
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: هناك عدة تعريفات للتنمية المحلية نذكر منها: تعريف التنمية المحلية

تنمية المحلية ما هي إال نشاط منتظم لغرض تحسين ال" : ارثر دونهامـ تعريف 

األحوال المعيشية في المجتمع وتنمية قدراته على تحقيق التكامل االجتماعي والتوجيه 

الذاتي لشؤونه ويقوم أسلوب العمل في هذا الحقل على تعبئة وتنسيق النشاط التعاوني 

ن المؤسسات الحكومية و والمساعدات الذاتية للمواطنين ويصحب ذلك مساعدات فنية م

1. "األهلية

التنمية المحلية هي مجموعة من السياسات  :بأن الدكتور أحمد رشيدـ كما يرى 

والبرامج التي تتم وفق توجهات عامة إلحداث تغيير مقصود ومرغوب فيه في المجتمعات 

المحلية بهدف رفع مستوى المعيشة في تلك المجتمعات وذلك بتحسين نظام توزيع 

2.لدخولا

العملية التي : " التنمية المحلية على أنهاعبد المطلب عبد الحميد ـ ويعرف 

بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين الجهود الشعبية والجهود الحكومية لالرتقاء 

بمستويات المجتمعات المحلية والوحدات المحلية اقتصاديا، اجتماعيا، ثقافيا وحضاريا، من 

وعية الحياة لسكان تلك المجتمعات المحلية في أي مستوى من مستويات منظور تحسين ن

3. "اإلدارة المحلية في منظومة شاملة ومتكاملة

التنمية المحلية هي : " بأن الدكتور فاروق زكيفي إطار مفهوم التنمية المحلية يرى 

حوال تلك العمليات التي توحد جهود األهالي وجهود السلطات الحكومية لتحسين األ

االقتصادية، االجتماعية، الثقافية للمجتمعات المحلية وتحقيق تكامل هذه المجتمعات في 

إطار حياة األمة ومساعدتها على المساهمة التامة في التقدم القومي، وتقوم هذه العمليات 

 ىعلى عاملين أساسيين هما مساهمة األهالي أنفسهم في الجهود المبذولة لتحسين مستو

  . 132.، ص)1987منشأة المعارف، اإلسكندرية،  :مصر( د ط ،دارة المحلية وإستراتيجيتها، اإلمصطفى الجندي 1
  .  15. أحمد رشيد، مرجع سابق، ص 2
  . 13.، ص)2001الدار الجامعية، : مصر( د ط ،التمويل المحلي والتنمية المحليةعبد المطلب عبد الحميد،  3
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وكذا توفير ما يلزم من الخدمات الفنية وغيرها من شأنها تشجيع المبادرة معيشتهم، 

1. "والمساعدة الذاتية والمتبادلة بين عناصر المجتمع وجعل هذه العناصر أكثر فعالية

التنمية المحلية تعني بكل :الذي يقولويفرسبق هناك أيضا تعريف إضافة إلى ما

 ها، من أجل تلبية حاجاتهم الخاصة ف ساكنيبساطة استعمال ثروات منطقة معينة من طر

2.ثقافة المنطقة، السلطة السياسية والموارد االقتصادية: مكونات هذه الحاجيات تتمثل فيف

ةيالمحلةيالتنمخصائص:

  : فيما يليةيالمحلةيالتنمبهاتنفردالتييمكن حصر الخصائص

جهةأوبفئةسيولالسكانعيبجمةيالمحلةيالتنمعيشارومبرامجتهتم :عامةةيعمل1-

ساهممنعنالنظربغضن،يالمواطنعموملفائدةموجهةأيمحددة،ئةيهأو جماعةأو

.عهايمشارليوتموبرامجهاومراقبةهيوتوجذيوتنف خططهاإعدادفيوشارك

إلىتحققيمستوىكلفضييحیثاألفضلنحومستمرارتقاء: ةيارتقائةيعمل2-

واستدامةةياستمرارفرضيبماأخرىإلىدائرةمنواالنتقالأعلىلمستوى ديجدطموح

.ةيالمستقبلاليواألجالراهنليالجلصالح ةيالتنممجالواتساعوتواصل

ةيالحكومريغوالجهودةيالشعبالمشاركةعيوتشجميتدععتبري:ةيتشاركةيعمل3-

ةيوتنمإعدادفيدورهاويبرز وة،يلمحلاةيالتنممتطلباتمنمطلباةياألهل والمنظمات

استدامتهاوضمانةيالمجتمعةيالتنمفيايإیجاب المؤثرةةيالواعالفاعلةةيالبشرالقدرات

.تهايواستمرار

ة كافعلىعهايومشاربرامجهاوتنصبةيالمحلةيالتنمأهدافتستغرق:شاملةةيعمل4-

مجالعلىتقتصروالاته،يوأولوجاتهاياحتعيجموعلىالمجتمعاةيحومجاالت جوانب

وتغطيوالمعنويالماديالبعدتشملبلمحددة،مشكالتز علىيالتركأونيمعقطاعأو

  . 49.، صمرجع سابقمصطفى الجندي،  1

Weaver, C, Le Développement Par Le Bas : Territorial, Ed Litec, Paris,1988, P 179 2
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متسقتزامنفيايئيوبايوثقافايواجتماعايا واقتصادياسيسالمحليالمجتمعمجاالتعيجم

1.االهتمامومتوازن

أوةيبشركانتسواءةيالذاتالجهودفلسفةىعلةيالمحلةينمالتتقوم:ةتساهمةيعمل5-

علىأساساالتنمويرييالتغعتمدتى يحالمحلي،المجتمعأبناءبهاقومي أية،يماد

المواردوظفيوعبئيمنظمإطارفيذايوتنفطايوتخط فكراالفعالةةيالشعبالمشاركة

واالستفادةقراراتهافياركةالمشدونةيلتنماقيلتحقاإلنسانستعمليوأالالمتاحةةيالمحل

.ثمارهامن

: ـ أبعاد التنمية المحلية ومجاالتها 2

أبعاد التنمية المحلية :  

  :البعد االقتصادي :والأ

تراعي التنمية المحلية البعد االقتصادي من أجل تنمية اإلقليم المحلي اقتصاديا وذلك 

تميز بها المنطقة سواء عن عن طريق البحث عن القطاعات االقتصادية التي يمكن أن ت

  . طريق النشاط االقتصادي أو الزراعي أو الحرفي

لهذا نجد أن المنطقة التي تحدد مميزاتها مسبقا تكون قادرة عل النهوض بالنشاط 

االقتصادي المناسب لها من أجل توفر فائض القيمة عن طريق المنتوجات المحققة 

المجتمع الباحثين عن فرص العمل في النشاط باإلضافة إلى ذلك يمكن لها أن تدمج أفراد 

االقتصادي، وبهذا تصبح التنمية المحلية تحقق البعد االقتصادي عن طريق امتصاص 

البطالة من جهة، وعن طريق توفير المنتوجات االقتصادية التي تتميز بها المنطقة من 

.74.مرجع سابق، صفوزي بن عبد الحق،  1
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المحلية من الطرقات جهة أخرى، وكذلك تعتمد التنمية المحلية على بناء الهياكل القاعدية 

1.الخ... والمستشفيات ومدارس،

هذه الهياكل القاعدية باإلضافة إلى كونها تسمح بدمج طالبي العمل فإنها تمهد 

، وتستقطب أصحاب  الطريق نحو الجو المناسب ألفراد المجتمع القاطنين بذلك اإلقليم

  . ار في هذه المنطقةرؤوس األموال المتواجدين في األقاليم األخرى من أجل االستثم

  :ب ـ البعد االجتماعي

يرتكز البعد االجتماعي للتنمية المحلية على أن اإلنسان يشكل جوهر التنمية المحلية 

وهدفها النهائي من خالل االهتمام بالعدالة االجتماعية ومكافحة الفقر وتوفير الخدمات 

مقراطية من خالل مشاركة االجتماعية لجميع أفراد المجتمع، باإلضافة إلى ضمان الدي

لهذا نجد أن البعد االجتماعي يشكل حجر الزاوية . الشعوب في اتخاذ القرار بكل شفافية

الن توفير الحياة االجتماعية المتطورة من شأنها أن تدمج كل طاقات المجتمع لتطوير 

  . الثروة وزيادة القيمة المضافة

ا عالقة وطيدة بالبعد االجتماعي مثل هناك ميادين مختلفة تشملها التنمية المحلية له

التعليم والصحة واألمن واإلسكان، كل اهتمامات التنمية المحلية بهذه الجوانب له أثره 

2.المباشر على شرائح المجتمع إيجابا وسلبا

:البعد البيئيج ـ 

أدى التدهور في الوضع البيئي على المستوى العالمي ممثال في االحتباس الحراري 

طبقة األوزون ونقص المساحات الخضراء واألمطار الحمضية وفقدان التنوع  وفقدان

البيولوجي واتساع نطاق التصحر ما إلى ذلك من مشاكل بيئية تتعدى الحدود الجغرافية 

للدول إلى الدعوة إلى دمج البعد البيئي في التخطيط اإلنمائي لدول العالم، وعلى إثر ذلك 

 كلية العلوم االقتصادية وعلوم: جامعة المدية ،، مجلة البحوث والدراسات العلميةأبعاد التنمية المحلية وتحدياتها في الجزائرـ أحمد غريبي، 1

  . 7. ، ص2010، أكتوبر 04العدد  تسييرال
.8. 7.ص.، صنفس المرجع  2
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في ريودي جانيرو) مؤتمر األرض(ول البيئة والتنمية عقدت األمم المتحدة مؤتمرا ح

  . م1992بالبرازيل سنة 

يركز البعد البيئي للتنمية المحلية على مراعاة الحدود البيئية بحيث يكون لكل نظام 

بيئي حدود معينة ال يمكن تجاوزها من االستهالك واالستنزاف، أما حالة تجاوز تلك 

  . ظام البيئيالحدود فإنه يؤدي إلى تدهور الن

في األخير يمكن الجزم بأن التنمية المحلية مجبرة بمراعاة األبعاد الثالثة االجتماعية 

1.والبيئية واالقتصادية حتى تعود بالنفع العام على أفراد المجتمع

مجاالت التنمية السياسية:  

  : إن مجاالت التنمية المحلية متعددة، نذكر منها على سبيل المثال

* :مية السياسيةأ ـ التن

بية الجماهيرية تهدف إلى استقرار النظام السياسي وهذا باألخذ بالمشاركة الشع

المتمثلة في حق المواطنين في اختيار من يمثلونهم لتولي السلطة، كاختيار النخب و

الحاكمة أو اختيار أعضاء البرلمان والمجالس التشريعية أو المحلية، ومن خالل المشاركة 

ويتألف بناء هذا . مسيرة التنمية السياسية2يلعب المواطن دورا كبيرا في دعم السياسية 

النظام من مجموعة من المؤسسات السياسية الرسمية والطوعية، التي تتمايز عن بعضها 

كما أنها عملية . بنائيا وتتبادل التأثير فيما بينها جدليا، وتتكامل مع بعضها البعض وظيفيا

ت تستهدف فكرة المواطنة تحقيق التكامل واالستقرار داخل المجتمع، سياسية متعددة الغايا

.8. سابق، صمرجع غريبي أحمد،  1
     . 140. ، ص)2003الدار الجامعية، : اإلسكندرية(، التخلف السياسي و غايات التنمية السياسيةأحمد وهبان،  2

البيئة المجتمعية ال سيما استجابة النظام للتحديات بناء الدولة واألمة والمشاركة  تمثل استجابة النظام السياسي للتغيرات في: التنمية السياسية*

  .وتوزيع األدوار 
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وزيادة معدالت مشاركة الجماهير في الحياة السياسية، وتدعيم قدرة الحكومة المركزية 

على إعمال قوانينها وسياساتها على إقليم الدولة، والرفع من كفاءتها فيما يخص القيم 

ن إضفاء الشرعية على السلطة، مع مراعاة الفصل والموارد االقتصادية المتاحة، فضال ع

بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية، فضال عن إتاحة الوسائل الكفيلة بتحقيق الرقابة 

  . المتبادلة بين الهيئتين

  : ومن أبرز أهدافها

  . ـ زيادة معدالت المشاركة في الحياة السياسية

  . ل استنادها إلى الدستورـ إضفاء الشرعية على السلطة السياسية من خال

  . ـ تدعيم قدرة الحكومة المركزية على التغلغل داخل إقليم دولتها

  . ـ زيادة كفاءة الحكومة المركزية فيما يتصل بتوزيع المنافع على األفراد

1. ـ تحقيق المواطنة و بناء الدولة القومية

   *:ب ـ التنمية االقتصادية

هذا الموضوع إال أنه يمكن إعطاء تعريف إن تعدد التعارف والتفسيرات حول 

التنمية االقتصادية يقصد بها عملية تحسين وتنظيم استغالل الموارد "مشترك وهو أن 

المادية والبشرية المتاحة بهدف زيادة اإلنتاج الكلي من السلع والخدمات بمعدل أسرع من 

  . " الحقيقيمعدل الزيادة في السكان بهدف تحقيق زيادة متوسطة في دخل الفرد 

إذا فعالية التنمية هي رفاهية اإلنسان ماديا عن طريق تحسين دخل الفرد و تحسين 

مستواه المعيشي، كما أن هذا النوع من التنمية والتي تهدف أساسا إلى وضع مخططات 

يكون الغرض منها تطوير الوضعية االقتصادية للمجموعة المحلية سواء كانت من الجانب 

اعي وحتى المنشآت القاعدية وبما يسمح لها من توفير منتجات اقتصادية الصناعي أو الزر

  .141. مرجع سابق، ص أحمد وهبان،  1
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تلبي بها حاجات أفرادها، و من ثم فقد جاءت التنمية االقتصادية بأطروحات مختلفة مبنية 

1. على األسس المنهجية العلمية من اجل إسعاد اإلنسان وتحقيق رخاءه المادي

 *:ج ـ التنمية االجتماعية

وي يسعى لالهتمام بتنمية الجانب االجتماعي ألفراد اإلقليم الواحد، هو مجال تنم

حيث أن جوهر هذا المفهوم هو العنصر اإلنساني بالتركيز على قواعد مشاركة الفرد في 

التفكير وإعداد وتنفيذ البرامج الرامية للنهوض به وباالهتمام وخلق الثقة في فعالية برامج 

صر أساسا في الخدمات العامة الخدمات االجتماعية مثل التنمية االجتماعية والتي تنح

التعليم، واإلسكان والضمان االجتماعي التي يمكن جمعها في عملية االستثمار في  الصحة

2. الموارد البشرية

   *:د ـ التنمية اإلدارية

ترتبط التنمية اإلدارية بتواجد قيادة إدارية فعالة لها القدرة على بث روح النشاط 

العاملين بالمنظمة روح وي في جوانب التنظيم و مستوياتهن كما يغرس في األفراد الحي

اإلحساس بأنهم جماعة واحدة ومترابطة تسعى إلى تحقيق األهداف والتطلع إلى التكامل و

المزيد من العطاء واالنجازات كما أن مفهوم التنمية اإلدارية يرتبط أكثر بتنمية وتطوير 

إلدارة لتحقيق عنصر الكفاءة والفعالية في المؤسسات اإلدارية القدرات البشرية في ا

العلمية وزيادة مهاراتها وقدراتها على استخدام هذه الطرق في حل ما يواجهها من مشاكل 

3. ورفع مستوى أدائها وتطوير سلوكها بما يحقق أقصى ما في التنمية االقتصادية

  : ـ أهداف التنمية المحلية 3

  : ياسيةأ ـ األهداف الس

.377.، ص)1994دراسات مكتبة الخانجي، : مصر(،  دراسات في التنمية الريفية المتكاملة مختار حمزة و آخرون،1

عملية التي يتم من خاللها االنتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم وذلك يقتضي إحداث تغير في الهياكل االقتصادية هي ال: التنمية االقتصادية*

  . والزيادة في الطاقة اإلنتاجية للموارد االقتصادية
.49.، ص)1989، مصر، مكتبة اإلسكندرية(، ، نظريات و مفاهيم االتجاه التكاملي للتنمية الريفيةمحمد رياض عاتيمي 2

49.3نفس المرجع ، ص، 



اإلطار المفاهيمي للدراسة      :                                      الفصل األول

48

تتمثل في تنمية قدرات المواطنين على إدراك و تفهم مشاكلهم والتحديات التي 

تواجههم ومن ثم تعبئة اإلمكانيات المتوفرة لمواجهة هذه المشاكل والتحديات بأسلوب 

1. علمي وواقعي

ـ زيادة التعاون والمشاركة بين السكان ومجالسهم المحلية مما يساعد في نقل المجتمع 

  . ي من حالة الالمباالة إلى حالة المشاركة الفاعلةالمحل

  : ب ـ األهداف االقتصادية

تتمثل في مساهمة الوحدات المحلية إعداد خطط التنمية واالستفادة من اإلمكانيات    

االقتصادية المحلية وتوجيهها نحو المشروعات اإلنتاجية والخدماتية لخلق فرص عمل 

جيع رؤوس األموال المحلية وتوجيهها نحو المشروعات لمواطني الوحدات المحلية، وتش

لالرتقاء بالجوانب االقتصادية لمواطني المحليات، وزيادة الدخل الحقيقي لألفراد لتحسين 

مستوى معيشتهم وزيادة آفاق تطوير التنمية االقتصادية كإنشاء األسواق وإقامة المعارض 

  . نام واستصالح األراضيوتنمية الصناعات الصغيرة وتربية المواشي واألغ

جذب الصناعات والنشاطات المختلفة لمناطق المجتمع المحلية بتوفير التسهيالت الممكنة 

2.يسهم في تطوير تلك المناطق ويتيح ألبنائها مزيدا من فرص العمل

  : ج ـ األهداف االجتماعية

ية تساعد المتمثلة في االرتقاء بالجانب االجتماعي من خالل تبني سياسات اجتماع

مساعدة : على تحسين المستويات المعيشية والحد من الفقر في المجتمعات المحلية مثل

المحتاجين والتكفل بالفئات االجتماعية المحرومة وإعانة العاطلين عن العمل والمساعدة 

  . على التشغيل والسكن

  . 230.، ص)2001مصر، دار المعرفة الجامعية، (، ، قضايا التنمية في الدول الناميةحسان حفظيإمزيم أحمد مصطفى،   1

  .ية في مواجهة مشاكلهمهي العملية الهادفة إلى تنمية الوعي واالعتماد بين المواطنين لتنمية قدراتهم على تحمل المسؤول: التنمية االجتماعية*

ترتبط بتواجد قيادة فعالة لها القدرة على بث روح النشاط الحيوي في جوانب التنظيم ومستوياته، وترتبط أكثر بتنمية وتطوير : التنمية اإلدارية*

  . وزيادة مهاراتها اإلداريةوتحقيق الكفاءة والفعالية في المؤسسات  اإلدارةالقدرات البشرية في 
  . 230.حمد مصطفى إحسان، مرجع سابق، صمزيم أ 2
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ي من الفقر ـ تحسين نوعية الخدمات المقدمة على مستوى المجتمع في المناطق التي تعان

  . الخ... من خالل القيام ببرامج تنموية مختلفة تشمل قطاع التعليم، الصحة، البيئة

  .ـ دعم الروابط بين أفراد المجتمع المحلي وتخفيف آثار العزلة والتهميش

:وتتضمن : د ـ األهداف اإلدارية

  .تحقيق كفاءة اإلدارة المحليةـ 

  .التخفيف من أعباء األجهزة المركزيةـ 

  . التغلب على مشكلة البيروقراطيةـ 

1. تنمية قدرات القيادات المحلية لإلسهام في تنمية المجتمعـ 

: خالصة الفصل

االختالفات الكثيرة وتباين وجهات النظر حول مفهوم التنمية المحلية إال أنها  إن

الوسائل تتطلب توفر شرطين أساسيين وهما المشاركة الواسعة للمجتمع المحلي وتوفير 

وهو ما يعني أن تكون برامج التنمية المحلية نابعة . المادية والبشرية إلدارة التنمية المحلية

من واقع المجتمع ال من السلطة المركزية، وأن تكون شاملة ومتكاملة وأن التنمية 

 ديمقراطية بإشراك الجميع في إدارتها وهي األركان التي ترتكز عليها التنمية المحلية التي

تتطلب تنمية إدارية وسياسية واجتماعية وبشرية متكاملة لتحقيق فعالية إدارة التنمية 

المحلية التي تعتمد على مبدأ البناء القاعدي للمجتمع من األسفل للوصول إلى التنمية 

  . الشاملة في جميع المجاالت

  . 231.، صسابق مرجع مزيم أحمد مصطفى، إحسان، 1
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شي للسكان هكذا نستنتج أن التنمية المحلية عملية تهدف إلى الرفع من المستوى المعي

في مجال ترابي معين، عبر تنويع وتطوير األنشطة الثقافية واالقتصادية واالجتماعية 

بواسطة تفعيل وتنسيق موارد وطاقات هذا المجال الترابي وهذا يهدف إلى فك العزلة عن 

  .المناطق النائية أو المهمشة وإدماجها في النسيج االقتصادي واالجتماعي الوطني

لتنمية المحلية أن تأخذ في االعتبار حقائق لها تأثيرها على تنمية المجتمع لذلك وجب على ا

 ...قتصادية والصحية والتعليميةفالمجتمعات المحلية مازالت تعاني من تخلف األوضاع اال

إذا التنمية المحلية بتركيزها على المجتمع المحلي كوحدة للتنمية إنما تضمن  .الخ

  . التنمية الشاملة من القاعدة إلى القمةالممارسة العملية لالنطالق ب

في األخير نجد أن التنمية المحلية تعتمد على مساعدة المجتمعات المحلية على التغير  

  . على تقبل نتائج التغير، بل على تخطيط إلزامي بما يحقق األهداف المحلي والوطنية



:الفصل الثاني

  فواعل ومصادر تمويل

التنمية المحلية وواقعها في 

الجزائر
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  : الفصل الثاني

  :تحقيق التنمية المحلية في الجزائر المساهمة فيالفواعل : المبحث األول

  : دور المجلس الشعبي الوالئي في تحقيق التنمية المحلية: أوال

مية المحلية من خالل الوالئي في تحقيق التن المجلس الشعبييظهر دور 

تنمویةصالحیاتالوالئيالشعبيالمجلسیمارسله،إذاالختصاصات الممنوحة

اختصاصهنطاقفيالبیئة،واجتماعي وحمایةاقتصاديطابعذاتومختلفةمتعددة

الشعبيالمجلسالثالث اختصاصاتبابهفي 90/09قانونفيجاءحیثاإلقلیمي

الوالية حسبتنميةضمانشأنهمنإجراءكلالوالئيلشعبياالمجلسيتخذ":الوالئي

1".واليةبكلالخاصةوالمميزاتالقدرات

نصتولقدیتكون منها،التياللجانطریقعنیمارسهااالختصاصاتهذه

الشؤون جميعالوالئيالشعبيالمجلسيعالج:"أنعلى 90/09من القانون  55المادة

قانون الوالية من) 58(المادة إلىواستنادا"المداولةطريقعنالختصاصاتهالتابعة

التنمیةأعمالفيعامةبصفةالوالئيالشعبيالمجلستظهر اختصاصات 90/09

وترقیةالبیئةحمایةالوالیة،إقلیمتهیئة الثقافیة،االقتصادیة واالجتماعیة،

.النوعیةحصائلها

21فيالمؤرخ 12/07رقم لقانوناإیجابیة،بإضافاتوأغناهاأیدهاوالتي

لهتحددهاالتيالمهام واالختصاصاتبشأنویتداولبالوالیة،المتعلق2012فبرایر

2.للوالیةالمحلیةالتنمیةتهمقضیةكلحولوعموماوالتنظیمات،القوانین

                   ).                                    63(، مرجع سابق، المادة 90/09قانون الوالية ج ج د ش،  1
  . 91. فوزي بن عبد الحق، مرجع سابق، ص 2
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  :االقتصاديالمجالفي:أوال

والذيالقوميالناتجمنالفردیخصمافيالتغیرمعدلاالقتصاديةبالتنمیةیقصد

فيالنمومعدلمعالمعدلذلكمقابلةهذاتحقیقویتطلبمعینة،فترة خاللیتحقق

.المتاحةالمواردإنتاجیةعلىتطرأ التيالتغیراتباستخدامالموارد

استهالكفيالنمومعدالتانخفاضضرورةالمستدامةاالقتصادیةالتنمیةتتطلب

الموارد،من هذهالمتاحةالكمیاتفيالنمومعدالتعنالمتجددة یةالطبیعالموارد

فيتسهمالتياألعمالكافةتحقیقفيیشرعأنالوالئيالشعبيللمجلسیجوزو

أناإلطارهذافيلهویحقعامة،بصفةالبالدعلىمنفعتهاوتعودالوالیةتنمیة

وكل 1التنمیة،شروعاتلمبالنسبةالعملتنسیقعلىتساعدمبادرةكلیشجع

.للوالیةاالقتصادیةبالحیاةمباشرةالمتصلةالعملیات

فياالقتصاديالبعدمستوىعلىالوالئيالشعبيالمجلساختصاصاتتظهر

العمرانیة والفالحةالتهیئةاالقتصادي،واإلنعاشالتخطیطكالمالیة، الجوانبمختلف

2.والري

1Üالمالیةاالختصاصات:

بعدوضبطهاالوالیةمیزانیةعلىبالمصادقةالوالئيالشعبيمجلسالیقوم

أكتوبر31قبلاألولیةالمیزانیةعلىیصوتوأنتوازن، خلقأساسعلىدراستها

المیزانیةعلىویصوتالمیزانیة، فیهاتطبقالتيالمالیةللسنةالسابقةالسنةمن

3.خاللهابقتطالتيالمالیةالسنةمنجوان15قبلاإلضافیة

  .95. فوزي بن عبد الحق، مرجع سابق، ص  1
  . 95. نفس المرجع السابق، ص 2
  ). 143(إلى ) 138(، مرجع سابق، المواد من 90/09قانون الوالية ج ج د ش،  3
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یتخذأنالوالئيالشعبيالمجلسعلىالمیزانیة،تنفیذفيعجزظهورحالةفي

یتخذلموإذاالمالي،التوازنوتحقیقالمسجلالعجزالمتصاص الالزمةالتدابیر

التدابیراتخاذعلىبالمالیةالمكلفوالوزیرالداخلیةیعمل وزیرالالزمةالتدابیر

1.زالعجإلزالةوتحدیدها

المالیة،اإلعتماداتصرفأولویاتفيالوالئيالشعبيالمجلسرأيیؤخذكما

یقوموالوالیةالبلدیاتتمارسهاالتياألعمالفيوانسجامتكامل هناكیكونولكي

.للبلدیاتالمساعدةبتقدیمالمجلس

:االقتصاديواإلنعاشـ التخطیط 2

جملةالمشرعخولفقدألهمیتهونظرادولة،كلفيالتطورعصبهواالقتصاد

االقتصادي،واإلنعاشالتخطیطمجالفيالوالئيالشعبيللمجلس االختصاصاتمن

كماالتنمویة،للمشروعاتبالنسبةالعملتنسیق علىتساعدمبادرةكلیشجعكأن

إلىبالنسبةرأیهعنللتعبیر "للتنمیةالوطنيالمخطط"وضعخاللیدعى المجلس

.للوالیةوالثقافیةواالجتماعیةاالقتصادیةبالحیاةمباشرةلمتصلةاالعملیات

توضعأنبعدوهذا2االقتصادي،المجالفيالوالیةمخططعلىالمجلسیصادق

قبلمنالملفهذادراسةعلىتساعدهالتيوالمعلوماتالمعطیات كلیدیهبین

كلبتشجیعوهذالیة،المحالتنمیةمشاریعانجازیمكنهالمعنیة، كماالمصالح

للتشریعطبقا¡للوالیةوالمتوازنةالتنمیة المنسجمةفيالمساهمةشأنهامنمبادرة

االستثماروترقیةالوطني، وبتدعیممستوىعلىاالستثمارترقیةمجالفيبهالمعمول

  ). 146(مرجع سابق، المادة،  90/09قانون الوالية ج ج د ش،  1
  ). 61(ـ )60(نفس المرجع السابق، المواد 2
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وتشجیع المجالهذافيتخصیصهاالواجبالنفقاتوتقدیرالوالیة،مستوىعلى

1.اصالخالقطاع

یطلبأنللمجلسیحقللوالیة،الفنیةأوالمالیةاإلمكانیاتقصورحالةفي

التيالمختصةالعمومیةوالمؤسساتالبلدیاتومنالدولةمنوالفنیة المالیةالمساعدة

للمؤسساتبالنسبةهامبدورالمجلسیقومكماالشأن هذافيالمتاحةاإلمكانیاتتملك

یمثلإذالوالیة،إقلیمحدودفيعملها تمارسوالتيوطنیةالوالشركاتاالقتصادیة

فيوالتكاملالتنسیق ویحققأعمالهامتابعةعلىیساعدهممااألجهزةهذهفيالمجلس

2.المشروعاتشتىتنفیذ

3Üاألساسیةوالهیاكلالعمرانیةالتهیئة:  

األساسیةكلوالهیاالعمرانیةالتهیئةمجالفيالوالئيالشعبيالمجلسیباشر

3:منهانذكر الصالحیاتمنالعدید

.االقتصادیةالتنمیةضمانأجلمنالوالیةمخططعلىـ یصادق

ویراقبالعمرانيالنسیجورسمللوالیةالعمرانیةالتهیئةمخططتحدیدـ یتولى

اإلقلیميالبعدذاتالعمرانیةالتهیئةعملیةتنفیذإجراءات فيیشاركوبذلكتنفیذ

.طنيوالو

قدراتوأهمیتهاتكلفتهاحجمحیثمنتتجاوزالتيالتجهیزاتإیجادعلىـ یعمل

.العزلةوفكاإلنارةمجالفيخاصةوالقرىالریف لتنمیةالبلدیة

وإعادةبتصنیفهایقومالوالية وصیانتها،كماطرقبأشغالالمتعلقةباألعمالـ یبادر

.للطرقالوطنیةالشبكةمراعاةمع،التنظیمفيالمحددةالشروطحسبتصنیفها

  ). 64(ـ )63(نفس المرجع السابق، المواد  1
  . 96. فوزي بن عبد الحق، مرجع سابق، ص 2
  ). 73(ـ )70(ـ )65(ـ )62(ـ )61: (، مرجع السابق، المواد90/09قانون الوالية ج ج د ش،  3
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المسالكبفتحوالمعزولة،الریفیةالمناطقعنالعزلةفكشأنهمنعملبكلـ یقوم

.للشربالصالحةبالمیاه والتموینوالطرق

:والريـ الفالحة 4

النهوضإلىالهادفةوالعملیاتالنشاطاتبكلالوالئيالشعبيالمجلسیبادر

:حیثمنالوالیةمستوىعلىلريوا الفالحيبالقطاع

حمایةإلىالهادفةوالعملیاتالنشاطاتبكلبالمبادرةالوالئيالشعبيالمجلسـ یقوم

.استصالحها وترقية المساحات الفالحيةطریقعنوتوسیعهاالفالحیة األراضي

فيویتخذالطبیعیة،واآلفاتالكوارثمنالوقائیةالتدابیركافةالمجلسـ یشجع

للفیضاناتالمصاحبةاألخطارلمواجهةالالزمةوالعملیاتاإلجراءات كافةالصددهذا

1.والجفاف

تقطیعمنالغابیة وحمایتهااألمالكتنمیةإلىترميالتياألعمالبكلـ یبادر

منالتربةوحمایةالمراعي،وتحسینالغاباتمشاتلإنتاجبتسهیل والحرائقاألشجار

.التشجیرعملیات بتشجیعوالتصحراالنجراف

ومكافحةالوقایةأسالیبكلویتخذالحیوانیة،الثروةحمایةعلىالمجلسـ یعمل

2.الحیوانيالتنوعتهددالتيالحیوانیةالصحةمجالفياألوبئة

یبادركماوالمتوسطالصغیرالريتطویرعلىالمجلسیعمل:الريمیدانـ في

كلبإنجاز

مساعدةطریقعنإقلیمها،حدودفيالمیاهمجاريوتنقیةهیروالتطالتهیئةأشغال

للشرب،الصالحةبالمیاهالتمویلمشاریعإلنجازومالیاتقنیا الوالیةبلدیات

1.وإعادة استعمالهالمعنیةللبلدیاتاإلقلیمیة الحدودتتجاوزالتيالمیاهوتطهیر

  ). 66(سابق، المادة  ، مرجع90/09قانون الوالية ج ج د ش،  1
  ). 68(ـ )67(نفس المرجع السابق، المواد  2
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استثمارألنالفالحة والري،مجالفيوهامأساسيدورالوالئيالشعبيـ للمجلس

لألزماتالوحیدالعالجوهيالخصبةاألراضيلتوافراألزلیةالثروة هياألرض

جدواهاعدمثبتقدالبترولیةبالثروةالمرتبطة والتنمیةالصناعةاالقتصادیة ألن

.المؤقتةلصفتها

مستوىورفعالعملمناصبزیادةإلىیؤديالفالحياالستثمارأنیتضحـ كما

2.الفرديالدخلمنوالرفعالوالیة،مستوىعلىالبطالةأزمةمنیخفف وبذلكاإلنتاج

: االجتماعيالمجالفي: ثانيا

ماوكلللفرداالجتماعیةالقطاعاتوتطویرترقیةتعنياالجتماعیةالتنمیة

والتكوین،التربیةالصحیة،الرعایةوشغل،مسكنمن الیومیة،بحیاتهیرتبط

رشیدةبطریقةالمتاحةالطاقةاستغالل علىالفردقدرةوزیادةإلخ...والترفیهثقافةال

األجیالونصیب البیئةعلىالحفاظبشرطوالرفاهیة،الحریةلتحقیقوعقالنیة

.مستدامةتنمیةلتحقیقالقادمة

:التشغیلأ ـ 

إلىادفةالهالبرامجفيویساهمویشجعیبادرأنالوالئيالشعبيللمجلسیمكن

اإلداریةالهیئاتومختلفالبلدیاتمعبالتشاورالشغل،وترقیة العملمناصبخلق

3.ترقیتهاالمرادالمناطقأوالبطالالشباب لصالحسواءاالقتصاديين،والمتعاملین

: والنظافةـ الصحة 2

الهیاكلإنجازالعمومیة،الصحةمیدانفيالوالئيالشعبيالمجلسیتولى

¡الوطنیةالمعاییرإطارفيللبلدیات،المادیةالقدرات تتجاوزالتيةالصحی

كمااألوبئة،منالوقایةأعمالكلفيالبلدیةالشعبیةمع المجالسبالتنسیقویبادر

  ). 69(نفس المرجع السابق، المادة  1
  . 97. فوزي بن عبد الحق، مرجع سابق، ص 2
  ). 75(، مرجع سابق، المادة 90/09قانون الوالية ج ج د ش،  3
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الصحةوحفظبمراقبةمرتبطةهیاكللتشجیع إنشاءالموجهةاإلجراءاتكلیتخذ

1.الصحیةالوقایةأعمالوتطبیقالعمومیة

: ـ السكن 3

نصت المادة المواطن،حیاةفيالسكنقطاعیكتسیهاالتياألهمیةإلىنظرا

البلدیاتكلبدعمالوالئيالشعبيالمجلسیقومأنعلى،90/09 قانونمن  82

القیامعلىیلزمهالذياألمراإلسكانیة،برامجها تطبیقیخصفیماللوالیةالتابعة

2:التالیةبالمهام

للتشریعطبقاالبناءوشركاتالمؤسساتإلنشاءللبلدیاتمالیةمساهماتـ تقدیم

.بهالمعمول

.السكنمیدانفيالتعاونیةالحركةوترقیةتنمیةتشجیع

.لإلیجارالمخصصةالسكنیةالبرامجترقیةفيـ المبادرة

.بلدیةالالشعبیةالمجالسمعبالتشاورالبناءاإلصالح وإعادةعملیاتفيـ المشاركة

: المهنيوالتكوینـ التربیة 4

فيالوالئيالشعبيالمجلسالختصاصات  90/09الوالیة قانونفياإلشارةكانت

  : المهني كما يليالتربیة والتكوینمجال

في إطارالمهنيوالتكوینوالتقنيالثانويالتعلیممؤسساتوصیانةـ إنجاز

مؤسساتصیانةأیضایتولىسیة،المدرللخریطةوتطبیقاالوطنیةالمعاییر

3.بهاوالعنایة المهنيوالتكوینالتربیة

:التضامنيـ النشاط  5

  ). 78(ـ )76(نفس المرجع السابق، المواد  1
  ). 82(سابق، المادة نفس المرجع ال 2
  ). 74(، مرجع سابق ، المادة 90/09قانون الوالية ج ج د ش،  3
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معوالتعاونبالتنسیقالوالئيالشعبيالمجلسیساهمالتضامنيالمجالفي

واالهتمامالتكفلإلىیهدفتضامنيإجتماعينشاطكلفيالبلدیة الشعبیةالمجالس

والمسنینالعجزةورعایةاالهتماموالتكفل بالطفولة،رعایةالمثلالخاصة،بالفئات

وإسعاف التكفلوالمعوزین، للمعوقینمساعدةتقدیمالخاصة،في المراكزودمجهم

1.عقلیاوالمرضىالمتشردین

:والریاضيالثقافيـ النشاط6

تقدمفيوالریاضیةالثقافیةالتنمیةأثرالجزائري عنالمشرعیغفللم

وریاضیةثقافیةمنشآتإنشاءحقالوالئيالشعبي للمجلسخوللذلك،المجتمع

جهازأيأوالنشاطاتهذه بترقیةمكلفةجمعیةأوالبلدیاتمعبالتشاوروترفیهیة،

 التربویةاألنشطةوتطویرالثقافیةالبرامجفيوالمساهمةالمساعدةوتقدیمآخر،

.والمالعبللشباب وانجاز النواديوالریاضیة

الوطنيالثقافيالتراثترقیةمجالیخصعملكلتطویرعلىیعملكما

الثقافةوترقیةالشعبیةالفنونوحمایةعلیه،للمحافظةضروري إجراءكلویتخذ

وقاعاتكالمتاحفالثقافیةالمؤسسات وصیانةتسییرعلىیعملكماالوطنیة،

أوجمعیةوكل البلدیاتعمباالتصالالثقافيالتراثنشرفيویساهم¡..السینما

2. النشاطاتبهذهمعنىتجمع

: السیاحیةـ التنمیة 7

باتخاذالوالیة وذلكإقلیمفيالسیاحةبازدهارالوالئيالشعبيالمجلسیضطلع

االستثماراتویشجعالسیاحیةالقدراتاستغاللفيتساعدالتيالالزمة اإلجراءاتكل

  .قةوالفند السیاحیةالتهیئةمجالفي

).77(نفس المرجع السابق ، المادة  1
  ). 79(، مرجع سابق، المادة 90/09قانون الوالية ج ج د ش، 2
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واالعتناءالهامالقطاعهذاترقیةأجلمنالبلدیاتعملتنسیقعلىیعملكما

.الخالبةالطبیعیةوالمناظر األثریةبالمناطق

السیاحي وإعداد المخططالتوسعمنطقةتحدیدفيیساهمفهوذلكإلىباإلضافة

تغاللاسمنواألریافالقرىسكانتمكینأنكماالسیاحیة، للتهیئةالرئیسي

الساخنةالمیاهینابیعكتطویرالمحلي، المستوىعلىالمتوفرةالسیاحیةاإلمكانیات

وینميالشغلمناصب یوفرواالستحمام،االستقبالمراكزوتهیئةالمعدنیةوالحمامات

.بالسیاحاحتكاكهبفعلالمحليالمواطنوثقافةوعي

وسائلتوفیرعلىه،صالحیاتحدودفيالوالئيالشعبيالمجلسویسهرهذا

العائلیةالمراكزتطویروالمطاعم،الفندقةقطاعوتحدیثوتطویر الالزمة،النقل

الصحةوحفظالتسییرمقاییساحتراممع التسلیة،وحدائقالصیفیةوالمجمعات

1. العمومیة

الصحة،التعلیم،:وهىالمتغیراتمنمجموعةمناالجتماعیة،التنمیةتتكون

المستدامةاالجتماعیةالتنمیةوتتحققإلخ،...المعیشةمستوى رفعلفقر،امنالحد

التعلیمفرصمنالقادمةاألجیالاحتیاجات لمقابلةالالزمةالمواردتتوفرعندما

حدودتتجنبوالتيالمعیشة لمستوىمقبولةمعدالتمنوأیضاالصحیة،والخدمات

2.الفقرومعدالت

:یئیةالبحمایةمجالفي: ثالثا

العملإلطاربالنسبةالمستحدثةالمفاهیممنالمستدامةالتنمیةمفهومیعتبر

على1992عام"جانیروديریو"مؤتمرأقرهالذيالرابعالمبدأ أشارالبیئي حیث

). 81(نفس المرجع السابق، المادة  1
  . 100. فوزي بن عبد الحق، مرجع سابق، ص 2
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عمليةمنيتجزأالجزءاالبيئيةالحمايةتمثل أنينبغيالمستدامةالتنميةتتحققلكي: أنه

1.عنهابمعزلفيهاالتفكيريمكنوالالتنمية

عدةأفرزالمحلیةللجماعاتواالجتماعیةاالقتصادیةالتنمیةلتحقیقالسعيإن

الجزائريالمشرعطرحلهذاواإلیكولوجیة،التوازنات البیئیة فيأثرتمشاریع

والحفاظاالهتمامفأصبحالبیئةومتطلبات حمایةاالقتصاديالنموبینالتوازنمبدأ

للبیئةإداریةهیاكلبالغا،فتم إنشاءاهتماماتلقىالتيالمواضیعمنوحمایتهاةبالبیئ

المؤسسة المحلیةالجماعاتفتعتبرالمحليالمستوىعلىأماالوطني،المستوىعلى

2.البیئةحمایةتدابیرلتطبیقالرئیسیة

اضرةالحلألجیالمستدامةتنمیةیضمنأنشأنههذه األخيرة منحمایةأنذلك

واالستغاللالمتجددةغیراألولیةالموارداستغاللخالل ترشیدمنوالمستقبلیة

  .المحلیةالجماعاتعاتقالبیئة علىحمایةتقعوعلیهالمتجددةللموارداألمثل

مجالفيالوالئيالشعبيللمجلسواسعةصالحیات 90/09الوالیة قانونمنح

)المادةيفصریحبشكلذلكوجاءالبیئة،حمایة 58 أنعلىتنصالتي¡(

االقتصادیةالتنمیةأعمالتشملعامة، بصفةالوالئيالشعبيالمجلساختصاصات

حصائلها وترقیةالبیئةوحمایةالوالیةإقلیموتهیئةوالثقافیةواالجتماعیة

.النوعیة

معتبرةبصالحیاتأقر 90/09الوالیة قانونأنیتضحسبق،مماانطالقا

أرضعلىوتنفیذهاالبیئةحمایةبمقتضیاتللنهوضالوالئیة، الشعبیةلسللمجا

االتجاههذافيلهاداعماسنداوالتعمیرالتهیئة بقطاعالمتعلقةالنصوصوتعدالواقع،

علىالمقتضیاتهذهلفرض الوالیةلسلطاتمنحتهاالتيالواسعةالصالحیاتبحكم

  . 100. س المرجع السابق، صنف 1
، المتعلق بحماية البيئة، 05/02/1983، المؤرخ في 03ـ  89القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  2

  ). 1983فيفري  08، الصادرة بتاريخ 06الجريدة الرسمية، العدد (، )03(المادة 
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البناء مقاییساحترامبهدفوذلكواطنین،الموعلىوالخاصةالعمومیةالمؤسسات

علىوحفاظهمالبیئةلحقوقاألطرافكلمراعاةوبغرضوقواعده،ومواصفاته

1. الطبیعة

12/07القانونظلفيالوالئيالشعبيللمجلسالبیئیةللصالحیاتبالنسبةأما

البیئةةوحمایوالصحةالنظافةلجنةوجودعلىیؤكدأنهنجدبالوالیةالمتعلق

)المادةفيالمقررة 33 الصالحیاتبعض) 87(إلى ) 84(منالموادتضمنتكما¡(

الغابیةاألمالكوحمایةوتنمیةالمحیطوتهیئةالكوارث وتنقیةمنبالوقایةالمتعلقة

2.التربة وإصالحهاوحمایةوالتشجیر

المحلیة،یلیةالتمثالهیئاتأهممنیعدالوالئيالشعبيالمجلسأنإلىنخلص

التياآلراءیقدمألنهالقاعدیةوالهیئةالمركزیةالسلطةبینوصل همزةتمثلالتي

الوالیة،بشؤونالمتعلقةوالمالحظاتواالقتراحات والتنظیماتالقوانینتقتضیها

ویخطریوما،30خالل مدةبرأیهمرفقةالمختصللوزیرالواليیرسلهاوالتي

 المصالحبتسییرتتعلقالتيباألموررئیسهبواسطةةالداخلیوزیرالمجلس

3. الوالیةإقلیمفيللدولةالتابعةالالمركزیة

  : المجتمع المدني ودوره في تحقيق التنمية المحلية: ثانيا

  : أ ـ تعريف المجتمع المدني

مجموعة من البنى : " المجتمع المدني بأنهأنطونيو كرمشي  يعرف المفكر االيطالي

  ".النقابات واألحزاب والمدارس والجمعيات والصحافة واآلداب والكنيسة: ية مثلالفوق

  . 09. ،ص)2003دار الغرب للنشر والتوزيع، : وهران( ،دليل المنتخب المحلي لحماية البيئةيحي وناس،  1
  ). 87(إلى ) 84(، مرجع سابق، المواد من 07ـ  12قانون الوالية ج ج د ش،  2
  . 102. فوزي بن عبد الحق، مرجع سابق، ص 3
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المجتمع المدني نسيج من الجمعيات : "بأنه هابر ماسكما يعرفه المفكر األلماني 

والهيئات االجتماعية التي تناقش الحلول الممكنة لبعض المشاكل المرتبطة بالمصلحة 

  ". العامة

مجموعة التنظيمات : "إبراهيم يعرف المجتمع المدني بأنه سعد الدينأما الدكتور 

التطوعية الحرة التي تمال المجال العام بين األسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها، 

ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير االحترام، التآخي والتسامح، واإلدارة السليمة للتنوع 

1".والخالف

  : نمية المحليةب ـ دور المجتمع المدني في تحقيق الت

تزداد أهمية الجمعيات والهيئات األهلية بازدياد حاجة المواطنين للخدمات، فلقد 

اعتبر علماء االجتماع والتنمية بأن هذه الجمعيات والهيئات محور االرتكاز لتنمية المجتمع 

والرافد الهام واألساسي لجهود الدولة في تنفيذ أهداف التنمية، وهي الوسيلة الفعالة 

الستفادة من الطاقات البشرية لما تقوم به من أعمال جليلة ذات نتائج وكفاءة عالية، كما ل

أنها ذات أثر كبير في تقليل االعتماد على موازنة الدولة وتحويل فئات من المجتمع إلى 

مؤسسين وقادرين على تحويل طموحاتهم البسيطة إلى واقع فعلي سواء كان ذلك على 

2.المحلي أو الوطني أو اإلقليمي أو الدولي مستوى تنمية المجتمع

إن تحقيق التنمية المحلية يتوقف على مدى التأطير والتنسيق بين مختلف الهيئات 

المنتخبة والجمعيات والتنظيمات في إطار منظم وفق منهجية واضحة المعالم األمر الذي 

والمتمثل في تقديم سيعزز من دور هذه الجمعيات في تحقيق هدفها الذي أنشأت من اجله 

الخدمة والمساهمة في شفافية ومصداقية العمل المحلي وذلك عن طريق رقابة غير مباشرة 

ألداء المنتخبين وفق منهجية صارمة بعيدة عن الضغط والمساومة والسياسية وهذا من 

  . 186 ـ185. ، ص ص)2014دار األيام للنشر والتوزيع، : عمان(، د ط المجتمع المدني واإلعالمعلي كنعان،  1
: دمشق(، د ط مبادئ و شروط الجمعيات و الهيئات األهلية التطوعية و دورها في التنمية بسوريةمحمد السعيد الحلبي،  2

.7. 6.ص.، ص)2005جمعية العلوم االقتصادية السورية، 
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منطلق إن هذه الجمعيات تمثل المجتمع ولها الحق في مساءلة المنتخبين في انجازاتهم 

فالحركة الجمعوية إطار لممارسة الديمقراطية المحلية وهي وسيلة اتصال  -عودهموعن و

  بين السلطات العمومية والمواطنين وهي األكثر دراية بالمشاكل الحقيقية للمواطن 

وقد تعمل المشاركة االجتماعية على وضع مشاريع وتمويلها محليا من طرف 

على تغيير الذهنيات واالنتقال بها من عقلية المواطن في  حالة وجود قيادات محلية قادرة 

االعتماد  على الدولة إلى الخفيف عنها من خالل توظيف الموارد المالية المكتنزة محليا 

تحسين المستوى (واستثمارها في المجاالت التي تشكل تحديا حقيقيا الستقرار المجتمع 

المواطنين فهي تضغط على ، كما أن الجمعيات تعتبر قلب لمشاركة ...)المعيشي ،السكن

المنتخبين من اجل تعديل مشاريعهم لصالح المواطن ،واقتراح مشاريع أخري و أخذها 

1بعين االعتبار من قبل المسئولين وبذلك يمكن للجمعيات أن تلعب دور الجماعات

الضاغطة فأعضاء الجمعيات يرغبون في التأثير على قرارات المنتخبين التدخل في الحياة 

سية فالجمعيات تعبر عن الديمقراطية المحلية والمواطن حيث تدافع عن حقوق السيا

المواطنين ،لذا على المنتخبين المحليين األخذ بعين االعتبار انشغاالتهم حتى وإن لم 

يتوصلوا إلى حلها على األقل أن يصغوا لهم وال يتجاهلوهم فنظرا لما يلعبه المجتمع 

فهي تعتبر ... ديدة اقتصادية اجتماعية ثقافية بيئية المدني من دور مهم في نشاطات ع

مركز المطالب وانشغاالت المواطنين فنجاح التنمية يتوقف على  ما يرغب فيه السكان 

  .  المحليون

  :وتبرز أهمية و دور المجتمع المدني في التنمية المحلية باألساس في

:ـ المشاركة الشعبية االجتماعية1 

ديوان : الجزائر(ط  ،د أسس اإلدارة المحلية و تطبيقاتها على نظام البلدية و الوالية في الجزائرمسعود شيهوب ،  1

  . 130. ، ص)1986المطبوعات الجامعية، 
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قيمة محورية في برامج المجتمع المحلي وهي عنصر هام في  المشاركة االجتماعية

إحداث التنمية ولقد وصفتها األمم المتحدة في تعريفها للتنمية كأحد الركائز إلحداث التقدم 

االجتماعي والتنمية، ففي المجتمعات النامية تكون مكانة الفرد على أساس الوظيفة أو 

متقدمة فإن مكانته تتحدد على أساس الدور المنصب الذي يشغله، أما في المجتمعات ال

الذي يلعبه لخدمة المواطنين ومدى مشاركته في أعمال مجتمعه والنهوض به، فالمشاركة 

الشعبية بهذا المعنى تكون عنصرا من عناصر التقدم و تكسب الفرد مكانة في المجتمع، و 

ونون أكثر مشاركة في يؤكد هذا القول علماء االجتماع السياسي بأن الناس ينتظمون ويك

  . مرحلة معينة من مراحل التنمية

عملية إسهام المواطنين : " بأن المشاركة الشعبية هي عبد المنعم شوقييرى الدكتور 

وعلى ذلك تكون . " في أعمال التنمية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل وغير ذلك

كومة لتحسين الظروف المشاركة عملية مجتمعية توجه جهود كل من األهالي والح

1. االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات بأقصى ما يمكن

  :ـ العمل التطوعي 2

هو الجهد اإلداري الذي يقوم به الفرد أو الجماعة طوعيا و اختيارا لتقديم خدماتهم 

للمجتمع أو لفئات منه، دون توقع لجزاء مادي مقابل جهودهم سواء كان هذا الجهد مبذوال 

  : وتكمن أهمية التطوع في التنمية من خالل اآلتي. أو المال بالنفس

  . ـ التعرف على الفجوات الموجودة في نظام الخدمات في كل مجتمع

  . ـ تجريب طرق جديدة لمقابلة احتياجات المجتمع

  . ـ التمهيد لنشاط حكومي أشمل في مجاالت العمل

  . يق رفع مستوى الخدمةـ تكميل العمل الحكومي وتدعيمه لصالح المجتمع عن طر

.7. محمد السعيد الحلبي، مرجع سابق، ص 1
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ـ توفير الفرصة للمواطنين لتأدية الخدمات بأنفسهم مما يقلل حجم المشكالت االجتماعية 

  . بالمجتمع

إن بعض منظمات المجتمع المدني أصبح لها نشاط ملحوظ في برامج و خطط 

فحة التنمية، وفي تنفيذ بعض أهداف وبرامج السياسة السكانية وكذا في مجاالت البيئ ومكا

  . الخ... التلوث واستراتيجيات الفقر

ونظرا إلدراك الدولة للدور المهم لهذه المنظمات قد عملت على تسجيلها بمختلف 

الطرق وساهمت في تقديم العون لها كاإلعفاءات الضريبية وتقديم التسهيالت  والتخفيف 

الكافية للعمل من اإلجراءات الروتينية الخاصة بإنشاء تلك المنظمات ومنحها المساحة 

والتحرك كشريك فاعل وهام في عملية التنمية ولمواجهة االحتياجات الضرورية ، ولقد 

  : أصبحت منظمات المجتمع المدني تعمل في مختلف األنشطة الحيوية مثل

 العمل التطوعي الهادف لتنظيف البيئة والمحيط وحمالت التشجير حيث أحصت

. قبل منظمات المجتمع المدنيمن  60الجزائر نسبة مساهمة مقدرة ب 

 تدعيم الخدمات الصحية وخاصة في المناطق الريفية وذلك من خالل تنبيه السلطات

مشاريع الرعاية الصحية األولية بالنواقص والعجز المسجل في هذه المناطق و العمل في 

. الصحة اإلنجابية من خالل التوعيةو

مشاريع اإلنتاجية الصغيرة ففي العمل على محو األمية والمساهمة في مجال ال

.  جمعية تعنى بمحو األمية تأهيل األفراد وتدريبهم 3000الجزائر أكثر من 

 العمل على مكافحة الفقر عن طريق أعمال المنظمات الخيرية الدينية بواسطة

. الزكاة والصدقات
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يمكن الخروج بنتيجة أن العمل التطوعي بالجزائر يشهد ازدهارا وتطورا في 

عشرية األخيرة وذلك راجع باألساس إلى التحسن األمني إضافة إلى تحسين المستوى ال

1. المعيشي للشعب الجزائري

المجتمع المدني يعتبر القطاع الثالث في المشاركة الفعلية في العملية التنموية وقد 

 منظمة في 6000ولية من أوضحت اإلحصاءات زيادة عدد منظمات المجتمع المدني الد

  .  م1999منظمة عام  26000م إلى 1990عام 

  : دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المحلية: ثالثا

  : أ ـ تعريف القطاع الخاص

لقد تعددت تعارف القطاع الخاص إال أن جلها ذهب إلى المعنى نفسه تقريبا منها ما 

  : يلي

مية ويدار القطاع الخاص هو ذلك الجزء من االقتصاد غير الخاضع للسيطرة الحكو"

2."وفقا لالعتبارات الربحية المالية

في مؤلفها إدارة شؤون الدولة والمجتمع على  سلوى شعراوي جمعةكما تعرفه 

مجموع المنظمات أو الجمعيات التي يؤسسها رجال األعمال وتستعمل : " النحو التالي

اع بحسب أساليب مختلفة ومتنوعة لحماية مصالحها الخاصة وتتنوع مؤسسات هذا القط

3." النشاط الذي تمارسه

  : ب ـ دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المحلية

  .8محمد السعيد الحلبي، مرجع سابق، ص  1
جامعة (، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير عملية التحول من القطاع الخاص ـ دراسة حالة الجزائر ـمراد محفوظ،  2

  . 14. ، ص) 2001/2002العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، كلية : الجزائر
. ،ص)2001مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، : القاهرة(، ، إدارة شؤون الدولة والمجتمعسلوى شعراوي جمعة 3

126.
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على الرغم من اعتبار الدولة قوة كبرى في تحقيق التنمية المحلية إال أنها ليست 

القوة الوحيدة، إذ تسلم كثير من الدول بأن القطاع الخاص هو المصدر الرئيسي لفرض 

ا القطاع مجموع المشاريع الخاصة بالتصنيع والتجارة العمالة المنتجة، ويشمل هذ

والمصارف والقطاع غير المؤطر في السوق، ويلعب القطاع الخاص دورا كبيرا كشريك 

في اإلدارة وهذا يتناسب مع المسؤولية االجتماعية التي تقع على كاهله، فهو يستطيع أن 

ه يستطيع توفير الخبرة والمال يسهم مع منظمات المجتمع المدني في دعم نشاطاته، كما أن

والمعرفة الالزمة في عمليات تنموية بالشراكة مع المجتمع المحلي، أو أجهزة الدولة 

الرسمية، أو منظمات المجتمع المدني، خاصة ما يلعبه هذا القطاع في تأمين القروض 

يكون  لإلسكان، ولتأمين التدريب والتعليم والمنح التعليمية، كما أنه من الضروري أن

هناك إطار للتفاعل والحوار بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة فيما يخص التنمية من 

أجل نجاح السياسات العامة ويستطيع القطاع الخاص أن يؤمن الشفافية في الكثير من 

القطاعات لقدرته على نشر المعلومات، دون إغفال العالقة الضرورية ما بين القطاع 

كز البحوث والتطوير والتدريب لربط مخرجات التعليم بالحاجات الخاص والجامعات ومرا

.1الحقيقية لسوق العمل، وتأمين الوظائف ومكافحة البطالة التي هي أحد مسببات الفقر

: وتعمل الدولة على تشجيع تنمية القطاع الخاص من خالل

اإلجراءات التحسيسية لدعم القطاع الخاص :  

ص في الجزائر عملت الدولة على اتخاذ جملة من من أجل تفعيل دور القطاع الخا

اإلجراءات والتدابير ومنح العديد من االمتيازات والضمانات والتسهيالت وكان هذا من 

وسنتطرق من خالل ما يلي إلى أهم  –خالل اإلصالحات االقتصادية وبالموازاة معها 

  : لمحلي والوطنياإلجراءات والتدابير المتخذة لدعم القطاع الخاص على المستوى ا

:ANSJب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبا: أوال

  . 101، ص، 2002، تقرير التنمية اإلنسانيةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  1
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بموجب المرسوم  1997أنشأت الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في سنة 

ووضعت تحت سلطة رئيس  1986سبتمبر  08المؤرخ في   296-96التنفيذي رقم 

ع بالشخصية المعنوية الحكومة  ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل بمتابعة نشاطاتها، وتتمت

واالستقالل المالي ولها فروع جهوية تهدف هذه الهيئة أساسا إلى مساعدة الشباب على 

تكوين مؤسسات صغيرة تسمح لهم بالحصول على مناصب شغل دائمة والمشاركة في 

1تنمية البالد بصفة عامة والتنمية الملية بصفة خاصة 

  :ويتمثل مهامها فيما يلي

االستثماري لمستحدثي المؤسسات الصغيرة وتابعة مسار التركيب ـ  تقدم الدعم 

  .المالي وتعبئة القروض لمشاريعها طيلة تنفيذ المشروع

ـ إبالغ الشباب الذين رشحت مشاريعهم لالستفادة من قروض البنوك والمؤسسات 

  .المالية  بمختلف االمتيازات التي يمنحها الصندوق  الوطني لدعم تشغيل الشباب 

  .حداث بنك يهتم بالمشاريع المفيدة اقتصاديا واجتماعياـ إ

ـ وضع المعلومات ذات الطابع االقتصادي و التقني والتشريعي والتطبيقي تحت 

  .تصرف أصحاب المشاريع

ـ  متابعة االستثمارات التي تنجز في إطارها مساعدة المستثمرين عند الحاجة لدى 

  ثمارالمؤسسات والهيئات المعنية بإنجاز االست

لقد كان الغرض من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مساعدة هذه الفئة من     

الشباب و متابعة مصغرة و من ثم تخفيض معدالت البطالة بإقامة المشاريع ومتابعة 

  :المستثمر، إال أن النتائج المحققة لم تكن في المستوى المطلوب وذلك لعدة أسباب منها

لخاصة بغرض النشاط ضعف تدفق المعلومات ا.

، مذكرة سة تحليلية ألثر اإلصالحات االقتصادية على أداء ومساهمة القطاع الخاص في االقتصاد الوطنيدرانورة محمدي،  1

  مقدمة لنيل شهادة الماجستير

  .89. ، ص) 2006فرع علوم االقتصاد،: جامعة قاصدي مرباح، ورقلة(
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وغيرها من عوامل أخرى. إصرار البنوك على ضمان القروض.  

:ANDIالوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات :ثانيا

سعيا منها إلعطاء نفس جديدة لالستثمارات إذ قامت الجزائر بإنشاء وكالة وطنية  

ستثمار والوكالة لتطوير االستثمار، وذلك نظرا لعدم  تمكن وكالة الترقية  ودعم اال

الوطنية لتشغيل الشباب من تحقيق األهداف المرجوة منها منذ إنشائهما وعموما لم تتمكن 

الوكالتين السابقتين  الذكر من  تحقيق أهدافهما  بسبب غياب  السياسية  الواضحة ،ونقص 

  .الصرامة في العمل وضعف الفعالية والبيروقراطية

تعتبر الوكالة الوطنية لتطوير االستثمارات مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع 

بالشخصية القانونية واالستقالل المالي، فهي تحت وصاية وزير المساهمة وتنسيق 

اإلصالحات يوجد مقرها بالجزائر بالعاصمة ، وتعمل هذه الوكالة على نشر المعلومات 

وهذا ما سيخلق ديناميكية جديدة لترقية االستثمار  الالزمة ومتابعة ملف االستثمار ،

1:المحلي وذلك من خالل القيام بالمهام التالية

  .االستقبال وتمكين المستثمرين من تنفيذ استثماراتهم* 

تسهيل إجراءات تكوين المشاريع االستثمارية من خالل الشبابيك الموحدة *  

  .الالمركزية

  .تسيير صندوق دعم االستثمار* 

نح امتيازات ضريبية وشبه تسيير آليات تشجيع االستثمار وذلك من خالل م *

  ضريبية 

تنظيم ندوات وملتقيات وأيام دراسية مع حضور كل الفواعل االجتماعية * 

  .واالقتصادية

ت الصغيرة والمتوسطة في الدول الملتقى الدولي حول متطلبات تأهيل المؤسسابريبش السعيد، بلغرسة عبد اللطيف،  1

  . 329. ، ص2003أفريل  18ـ  17يومي  العربية،
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تكوين بنك المعطيات االقتصادية و تضعه تحت تصرف أصحاب المشاريع حيث * 

ممثلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية تتشكل هذه الوكالة من شباك وحيد يضم 

  .باإلضافة إلى تشكيالت أخرى

  :2004-2001برنامج اإلنعاش االقتصادي : ثالثا

يشكل هذا البرنامج وسيلة وأداة تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إحداث 

  .الكثير من األنشطة والقيام باستثمارات متنوعة

إلجراءات والسياسات تهيئة المحيط التي تنشط فيه ويتضمن هذا البرنامج جملة من ا

 525وخصص لهذا الغرض مبلغ . المؤسسة الخاصة وتوفير بيئة لجلب االستثمارات

ويؤكد البرنامج على   2004إلى 2001مليار دينار جزائري موزع على الفترة الممتدة 

  :ضرورة تطبيق بعض اإلصالحات العاجلة يمكن إيجازها في

والمتمثلة في: صرفية اإلصالحات الم:

تحسين وتسريع إجراءات معالجة ملفات الزبائن بغرض الحصول على القروض * 

.

  .إنشاء صناديق االستثمار بهوية عمومية خاص* 

1.إنشاء جهاز مختص في تقديم القروض الصغيرة*

 اإلصالح الجبائي وتحسين الخدمات الضريبية من خالل:  

طروحة على المؤسسات مثل الرسم على النشاط تخفيض قيمة بعض الرسوم الم* 

.% 2إلى  % 2,55المهني الذي انخفض من 

  . 87. نورة محمدي، مرجع سابق، ص 1
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%6مراجعة حقوق التسجيل المرفوضة على عقود الشركات حيث انخفض من  *

  .دينار جزائري  300000في حالة عدم تجاوز المبلغ  % 4إلى 

دل مع18للسلع والخدمات من  TVAانخفاض معدل فرض الضريبة في مجال * 

وأخيرا إلى معدلين  1995معدالت سنة  3ثم إلى  1992معدالت في  4إلى  1990سنة 

.% 17إلى  %25كما انتقلت نسبة الضريبة من  2001

االهتمام بالجانب اإلعالمي و اإلحصائي وذلك من خالل :  

  .تكوين بنوك للمعلومات التقنية و المعلومات الخاصة باألسواق المحلية * 

  .ز تعمل على تقديم التوجيهات الخاصة باألسواق المحلية إنشاء مراك* 

اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية التي من شانها تقليص مدة تنفيذ المشاريع خاصة *

  .ما يتعلق بمشاكل العقار الصناعي وتهيئة المناطق الصناعية 

 لقد ساهم برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي من الحد من الفقر وتوفير مناصب الشغل

  .وتحقيق التوازن الجهوي وإعادة إنعاش االقتصاد الوطني عامة والمحلي خاصة

1:القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: بعارا

يعتبر هذا القانون أول قانون من نوعه عمل على تنظيم نشاط المؤسسات الصغيرة 

ص في االقتصاد من مجموع مؤسسات القطاع الخا % 99والمتوسطة الذي يشكل  

الوطنيوقد جاء هذا القانون من أجل تدليل العقبات التي تواجه المؤسسات الصغيرة 

وقد عمل القانون الخاص بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تحديد . والمتوسطة

وضبط إجراءات التسهيل اإلداري التي يمكن تطبيقها خالل مرحلة إنشاء المؤسسة كما 

ؤسسات الصغيرة والمتوسطة وسياسة الدولة لدعم ومساعدة هذه األخيرة تضمن تعريف الم

: رفيق بوشولدة، سليماني زناتي، أهمية التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني،جامعة 1

  . 54. ، ص2004ر سبتمب 15 - 14موالي الطاهر السعيدة، يومي 
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والتدابير المشتركة المتعلقة بتطوير نظام إعالم المؤسسات والمتوسطة ، بالتشاور مع 

  .الحركة الجمعوية في المؤسسات

وتهدف تدابير المساعدة والدعم لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حسب هذا 

  :يلي القانون إلى ما

إنعاش النمو االقتصادي إدراج تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ضمن * 

  .حركة التطور والتكيف التكنولوجي 

تشجيع بروز المعلومات ذات الطابع الصناعي والتجاري واالقتصادي والمهني * 

  .والتكنولوجي المتعلق بقطاعات هذه المؤسسات

عدد مواقع االستقبال المخصصة تشجيع كل األعمال الرامية إلى مضاعفة * 

  .للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

  .تشجيع المنافسة التي بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة * 

  : وتعمل الدولة على تشجيع تنمية القطاع الخاص من خالل

خلق بيئة مستقرة لالقتصاد الكلي .

الحفاظ على األسواق التنافسية .

 بسهولةضمان حصول الفقراء على القروض .

رعاية المشاريع التي توليد أكبر قدر من الوظائف والفرص .

اجتذاب االستثمارات و المساعدة في نقل المعرفة والتكنولوجيا .

فرض سيادة القانون .

تقديم الحوافز لتنمية الموارد البشرية .

1. حماية البيئة و الموارد الطبيعية

مركز دراسات : بيروت( ، د ط مفهوم الحكم الصالح في الفساد و الحكم الصالح في البالد العربيةحسين كريم،  1

  . 123.، ص)2004الوحدة العربية، 
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  :قل انشغاالت المواطنينعالم المحلية في ندور وسائل اإل: خامسا

عالم أضحى في السنوات األخيرة يشكل رافدا أساسيا يساهم في إن موضوع اإل

بلورة تصورات تعمل على تعميق التنمية المحلية والجهوية، وكذا المساهمة في بناء 

مجتمع ديمقراطي متفتح على معظم التغيرات وذلك باعتباره قاطرة مهمة في أي حول 

  .مجتمعي

تعددية وسائل اإلعالم وحرية الصحافة تحولت بشكل تدريجي إلى شرط  فمسألة

مسبق إلرساء قواعد التنمية على المستوى المحلي والجهوي، وهذه المسالة تأتي كذلك في 

إطار تعزيز مبادئ حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم الراشد، وتعمل على تحسين إقامة 

مما يسهل خلق بيئة قائمة على الشفافية فاإلعالم يلعب الحوار بين الدولة والمجتمع المحلي 

دور هام في متابعة البرامج التنموية على المستوى المحلي والجهوي والعمل على 

التعريف بها وتقديمها للمواطنين،كما أن تقوية اإلعالم على المستوى المحلي من شأنه أن 

1.راقبة والمحاسبة بهايعمل على تقوية الديمقراطية المحلية ويعزز مكانة الم

1 Brahim Brahimi , le droit à l’information à l’épreuve du parti unique et de l’état

d’urgence, éd. SAEC-Linétré ,Alger,2002,p 129.
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  :  واقع التنمية المحلية في ظل اإلصالحات االقتصادية في الجزائر: المبحث الثاني

م ومع انخفاض أسعار البترول في األسواق العالمية عرفت 1990ابتداء من سنة 

ارجية، الجزائر تحوالت سياسية،اقتصادية واجتماعية كبيرة تجلت في تراكم المديونية الخ

لهذا طبقت الجزائر مجموعة من اإلصالحات االقتصادية منها مرحلة التثبيت الهيكلي 

م، وتلتها مرحلة 1998م ـ 1995م ثم مرحلة التصحيح الهيكلي 1995م ـ 1994

لكن بعد عودة االستقرار السياسي واألمني بدرجة . اإلنعاش االقتصادي األول والثاني

زائر في تطبيق مجموعة من البرامج التنموية الهامة م شرعت الج1997كبيرة بعد سنة 

  .  برنامج اإلنعاش االقتصادي وبرنامج دعم النمو: تمثلت في

  : م2004م ـ 2001ـ برنامج اإلنعاش االقتصادي  1

جاء هذا البرنامج ضمن اإلصالحات االقتصادية المعمقة التي تهدف إلى تحريك 

د في مجمل آلياته، وذلك عن طريق عجز النشاط االقتصادي بعد معاناته من الركو

الميزانية في تمويل التنمية بحيث يتم تحفيز االستثمار الداخلي والخارجي وذلك لتحقيق 

نمو اقتصادي وتحقيق التنمية المحلية في مختلف القطاعات وعلى جميع المستويات، 

للتنمية مليار دج  114مليار دج منها  525ورصد لهذا البرنامج مبلغ مالي قدر ب 

المحلية وكان يتمحور حول األنشطة الموجهة لدعم المؤسسات واألنشطة اإلنتاجية 

الفالحية  لتحسين مستوى المعيشة والتنمية المحلية وتنمية الموارد البشرية، وكان محتوى 

  : هذا البرنامج كالتالي

  : ـ دعم النشاطات اإلنتاجية و المتمثلة في 1

ذا البرنامج في إطار المخطط الوطني للتنمية بحيث يندرج ه: قطاع الفالحة

الفالحية 

: ويتمحور هذا المخطط على عدة برامج هي 
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تكثيف النتاج الفالحي الذي يشمل الموارد الواسعة االستهالك وترقية الصادرات من * 

1. المنتجات الزراعية

  . إعادة تحويل أنظمة اإلنتاج للتكفل األحسن بظاهرة الجفاف*

  . ألحواض المنحدرة والمصبات وتوسيع مناصب الشغل الريفيحماية ا*

  . حماية النظام البيئي الرعوي وتحسين العرض العلفي*

مكافحة الفقر والتهميش السيما عن طريق مشاريع تجريبية للتنمية المحلية ومعالجة * 

. مليار دج 65ديون الفالحين، حيث قدرت تكلفة هذا البرنامج ب 

 ويتعلق األمر بالخصوص في  :المائيةالصيد و الموارد :

  . إنشاء مؤسسة للقرض من أجل الصيد و ترقية المائيات* 

  . إدخال إجراءات جبائية وشبه جبائية تدعم نشاط المتعاملين* 

  . مليار دج 9.5معالجة ديون المهنيين وقدر المبلغ اإلجمالي لتمويل هذا البرنامج ب * 

   :ـ التنمية المحلية والبشرية 2

مليار دج يحدد نشاط  113غن البرنامج المقترح والمقدر ب  :التنمية المحلية

الدولة في التكفل باالنشغاالت المحلية على عدة مستويات، والتدخل فيما يخص التحسين 

. النوعي والمستدام لإلطار المعيشي للمواطنين

لتنمية موجهة أغلبها لتشجيع ا) PCD(يتضمن البرنامج انجاز مخططات بلدية 

  . المحلية والتوزيع التوازني للتجهيزات واألنشطة على كل التراب الوطني

  ، تطهير الماء  )الطرق الوالئية و البلدية ( يتضمن كل المشاريع المرتبطة بالطرق * 

والمحيط، وكذلك الخاصة بانجاز البنى التحتية لالتصال، كلها تشجع على استقرار 

  . التي مسها اإلرهاب ورجوع السكان السيما المناطق

التشغيل و الحماية االجتماعية :

  .49مقداد خميسي، مرجع سابق، ص  1
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إن البرنامج المقترح في ميدان الشغل والحماية االجتماعية يتطلب غالف مالي يقدر 

مليار دج، فهو يخص برامج األشغال ذات الكثافة العالية لليد العاملة والمتعلقة  16ب 

 70.000ن تسمح بعرض إضافي ل إن هذه البرامج من شأنها أ. بالواليات األقل تنمية

1. ماليير دج 7منصب شغل دائمين بالنسبة إلى تلك الفترة بتكلفة قدرها 

أما عن النشاط االجتماعي فيتعلق األمر بنشاطات التضامن اتجاه السكان األقل دخال 

 500ومنح ) ماليير دج  3( ، وإعادة االعتبار للمؤسسات المتخصصة )ماليير دج  3( 

ماليير ترمي إلى  3وأخيرا ) ماليير دج 0.7(مدرسي للبلديات المحرومة  حافلة نقل

  . تأطير سوق العمل

تعزيز الخدمات العامة و تحسين إطار المعيشة :  

يدخل هذا البرنامج في إطار األشغال الكبرى للتجهيز والتهيئة العمرانية حيث قدر 

التجهيزات الهيكلية : بمليار دج، ويتشكل من ثالثة جوان 210.5الغالف المالي ب 

للعمران، وإعادة إحياء الفضاءات الريفية في الجبال والهضاب العليا، والوحدات والسكن 

  . والعمران

تنمية الموارد البشرية:

مليار دج وتم اختيار المشاريع على أساس  90.3قدر المبلغ المخصص للبرنامج ب 

تقييم اإلمكانيات والقدرات الموجودة  اإلنعاش المباشر المتمثل في حاجيات السكان وكذلك

في منشآت الصحة والتربية وكذا البرامج التي تتطلب اإلمكانيات العلمية والتنمية والتي 

من شأنها ترمي إلى تقليص الضغط الناجم عن تدفق الطلبة عند الدخول الجامعي ويتوزع 

: هذا البرنامج كالتالي

.50مقداد خميسي، مرجع سابق، ص  1
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 18.9مليار دج، التعليم العلي  9.5ن المهني مليار دج، التكوي 27التربية الوطنية * 

مليار دج، الشباب  14.7مليار دج، الصحة والسكن  12.38مليار دج، البحث العلمي 

1.مليار دج 1.5مليار دج، الشؤون الدينية  2.3مليار دج، الثقافة واالتصال  4والرياضة 

البرامج المرافقة و المدعمة :

والية من الجنوب الجزائري وخصص له  13ى ويشمل عل :صندوق تنمية الجنوب

  : مليار دج وتتمثل أساسا في 25مبلغ 

  . تميل التجهيزات االجتماعية* 

  . تميل الهياكل القاعدية بما فيها تلك المتعلقة باالتصاالت* 

  . ترقية المحيط االقتصادي* 

  . ترقية المحيط الزراعي والريفي* 

  : كما يهدف أيضا إلى

سنويا خالل الفترة °/° 6و  5و اقتصادي يتراوح ما بين تحقيق معدل نم*

)2001/2004.(

2. امتصاص أكبر قدر من البطالة* 

هكتار وإصالح  95000رفع المساحة المزروعة في إطار مخطط التنمية الفالحية إلى * 

مع معدل ) 2004ـ  2000(منصب عمل خالل الفترة  70000هكتار وخلق  75000

  . سنويا° /°10در ب نمو زراعي سنوي يق

و تتمثل في :الصناديق الخاصة :

  . الصندوق الوطني للسكن* 

  . الصندوق الوطني لتكوين الشاب البطال* 

  . 51.نفس المرجع السابق، ص 1
.51ـ ـ 50مقداد خميسي، مرجع سابق، ص ص،  2
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  . الصندوق الوطني للقروض المصغرة* 

  . الصندوق الوطني للصحة*ـ

  : م2009م ـ 2005: ب ـ برنامج دعم النمو

االقتصادي فمن خالل هذا لقد وضعت الدولة برنامج تكميلي لدعم نمو النشاط 

البرنامج تم وضع مجموعة من اإلصالحات مست المجال االقتصادي من أجل تحسين 

إطار االستثمار بتوفير إطار قانوني مالئم لترقية االستثمار مع جلب االستثمار والشراكة 

  . للبرامج المحلية 1908.5مليار دج منها  9000ويبلغ حجمه االستثماري . األجنبية

يهدف هذا البرنامج إلى: داف العامة للبرنامجاأله :

  . تنمية مستمرة وشاملة عبر أنحاء البالد* 

استكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية من أجل جلب االستثمار * 

  . الخاص الوطني والمزيد من االستثمارات األجنبية المباشرة أو في شكل شراكة

  . ألساسية اإلنمائية الموجهة للتصديرتكثيف وعصرنة المنشآت ا* 

تشجيع إيصال الغاز وغاز البوتان المميع والطاقات المتجددة، وجعله متوفرا عبر * 

  . كامل التراب الوطني

  . مواصلة إصالح قطاع الفالحة* 

  . الحصول عل الوسائل التقنية وعلى القروض التي تخدم التنمية بصفة مباشرة* 

نمية الغابات والسهوب التي تخلق مناصب الشغل وتحافظ وضع برنامج تسيير وت* 

  . على الوسط الطبيعي

الماء، ( دمات األساسية االهتمام بسكان األرياف للحصول على الخ* 

1. ومواصلة اإلسكان الريفي) الغازء،الكهربا

53.مقداد خميسي، مرجع سابق، ص  1
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وضع إستراتيجية أساسية لقطاعات السياحة والصناعات التقليدية والصيد البحري * 

لرفع من مستوى إيراداتها ومضاعفة قدراتها في استحداث مناصب شغل جديدة من أجل ا

  . عن طريق اآلليات المختلفة لالستثمارات المصغرة

  . تطوير التكنولوجيات الجديدة في االتصال واإلعالم* 

  . رفع التحدي في مجال الموارد المائية* 

  . الحفاظ على البيئة لخدمة التنمية المستدامة* 

  . ء أهمية كبيرة للسكن االجتماعيإعطا* 

  : ما يلي) م 2006م ـ 1998( وكانت من نتائج هذه االستثمارات خالل الفترة 

 سنة  87.61م بعد ما كانت 2006سنة  94.07زيادة تمدرس االطفال بنسبة

. م1998

 71ارتفاع عدد المتربصين الى   

حسين الخدمات الصعبة هذا البرنامج أعطى عناية كبيرة للتنمية البشرية وذلك بت

م وفقا للجدول 2009م ـ 2005ومنظومتها، وتم توزيع البرنامج التكميلي لدعم النمو 

  : الموالي

  :م2009م ـ 2005توزیع البرنامج التكمیلي لدعم النمو : 01جدول رقم 

%النسبة  المبلغ بالمالییر دج  القطاعات

%45  1.908.5  منھا: برنامج تحسین ظروف معیشة السكان: أوال

    556.0  السكنات

    141.0  الجامعة

    200  التربیة الوطنیة

    58.5  التكوین المھني

    85.0  الصحة العمومیة

    127.0  )خارج األشغال الكبرى(تزوید السكان بالماء

    60.0  الشباب و الریاضة

    16.0  الثقافة

    65.0  إیصال الغاز و الكھرباء إلى البیوت
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    95.0  أعمال التضامن الوطني

    19.1  تطویر اإلذاعة و التلفزیون 

    10.0  إنجاز منشآت للعبادة

    26.4  عملیات تھیئة اإلقلیم

    200.0  برامج بلدیة للتنمیة

    100.0  تنمیة مناطق الجنوب 

    150.00  تنمیة مناطق الھضاب العلیا

%40.5  1.703.1  :برنامج تطویر المنشآت األساسیة منھا: ثانیا

    700.0  قطاع النقل

    600.0  قطاع األشغال العمومیة

    393.0  )السدود و التحوالت(قطاع الماء

    10.15  قطاع تھیئة اإلقلیم

%8  337.2  :برنامج دعم التنمیة االقتصادیة منھا: ثالثا

    300.0  الفالحة و التنمیة الریفیة

    13.5  الصناعة

    12.0  الصید البحري

    4.5  ترقیة االستثمار

    3.2  السیاحة

    4.0  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة التقلیدیة

%48  203.9  : تطویر الخدمة العمومیة و تحدیثھا منھا: رابعا

    34.0  العدالة

    64.0  الداخلیة

    65.0  المالیة

    2.0  التجارة

    16.3  البرید و التكنولوجیا الجدید لإلعالم و االتصال

    22.6  قطاعات الدولة األخرى

%1.1  50.0  برنامج التكنولوجیا الجدیدة لالتصال: خامسا

%100  2.202.7  المجموع

، 2005م، أفريل 2009م ـ 2005البرنامج التكميلي لدعم النمو فترة  :المصدر

  . 6،7مجلس األمة، ص 

المالحظة التي نستنتجها من الجدول أن البرنامج التكميلي لدعم النمو قد أعطى 

االقتصادية واالجتماعية ويظهر ذلك من خالل المبالغ المالية المعتبرة  أهمية كبيرة للتنمية
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المخصصة لمختلف القطاعات بهدف تحقيق التنمية المحلية في كل المناطق وعلى كل 

  .المستويات

: مصادر تمويل التنمية المحلية: المبحث الثالث 

يشجع هذه الهيئات إن توفير الموارد المالية المحلية على مستوى الوحدات المحلية 

للمبادرة بمشروعات التنمية المحلية للرفع من مستويات المعيشة لألفراد، حيث أن تنفيذ أي 

مشروع مرتبط أساسا بمد توفر الموارد المالية، ويمكن تقسيم هذه الموارد إلى قسمين 

1. الموارد الذاتية والموارد الخارجية: هما

: ـ الموارد الذاتية 1

المحلية الذاتية إلى عدد من الموارد الفرعية والتي تعتمد عليها  تنقسم الموارد

الجماعات المحلية على وجه العموم والوالية خصوصا في تمويل التنمية المحلية و تتمثل 

الضرائب المحلية، الرسوم المحلية، نواتج استغالل واستثمار المرافق : هذه الموارد في

  . لجهود الذاتيةالعامة المحلية المشاركة الشعبية با

:أ ـ الضرائب المحلية

تعرف الضريبة العامة بأنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو إحدى 

الهيئات العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه في التكاليف واألعباء دون أن يعود 

ة مالية أما الضرائب المحلية فهي كل فريض. عليه نفع خاص مقابل دفع الضريبة

تتقاضاها الهيئات المحلية على سبيل اإللزام في نطاق الوحدات اإلدارية التي تمثلها دون 

مقابل معين بقصد تحقيق منفعة عامة، بالتالي يتضح أن دفع الضريبة المحلية تدفع في 

نطاق الوحدة المحلية إلى المجالس المحلية من قبل أفراد الوحدة المحلية أو المجتمع 

لى عكس الضريبة العامة التي تدفع إلى الهيئات العامة للدولة من قبل جميع المحلي ع

مواطني وأفراد الدولة مساهمة في األعباء العامة، و بهذا فإن مواصفات الضريبة المحلية 

  . 37خنفري خيضر، مرجع سابق،  1
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تتلخص في سهولة تقديرها لتتمكن من المجالس المحلية من تخطيط مشروعاتها ووضع 

  . عة لحصيلة الموارد المقدرة لهاموازناتها تبعا للتقديرات المتوق

  :ب ـ الرسوم المحلية

يعرف الرسم بأنه مبلغ من المال تحدده الدولة و يدفعه الفرد كلما تؤدى إليه خدمة  

ويتميز الرسم المحلي بعدة خصائص نذكر . معينة تعود عليه بنفع خاص) في كل مرة(

  : منها

كلفة الخدمة بالكامل وال يجوز ال يفترض في الرسم المحلي بالضرورة أن يغطي ت* 

  . تحقيق الربح منه

تنظم الرسوم المحلية بقرار من الوزير المختص أو من مجلس الوزراء تحدد فيه * 

1. أسس وإجراءات إقرار وحساب الرسوم ذات الطابع المحلي

ترتبط الرسوم المحلية بخدمة معينة يجب أن تؤدى، فمن المتوقع أن تؤد تلك * 

  . كمل وجه وبأعلى كفاءةالخدمة على أ

تتوقف حصيلة الرسوم المحلية على الظروف االقتصادية واالجتماعية والبيئية * 

  . التي تعيشها المجتمعات المحلية، وهي بذلك يمكن أن تتفاوت من مجتمع محلي إلى آخر

  :ج ـ نواتج استغالل و استثمار المرافق العامة المحلية

ل الناتجة عن إيجار مختلف المساكن والمحالت تتمثل هذه اإليرادات في المداخ

والمساحات التي تحوزها الجماعات المحلية باإلضافة إلى نواتج التنازل عن هذه األمالك 

  . وكذا إرادات الخدمات العمومية التي تقدمها الجماعات المحلية للمواطنين

  :د ـ المشاركة الشعبية بالجهود الذاتية

ألفراد المجتمع المحلي هي تلك األرصدة الضخمة من ال شك أن الجهود الذاتية  

طاقات الجماهير التي ال حدود لها، الطاقات المادية والبشرية، والطاقات الفنية في المدينة 

  .  38.ابق، ص خنفري خيضر، مرجع س 1
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والقرية، وفي الصانع وفي المدارس والجامعات، وجموع المواطنين الذين يعملون في 

الوجهة السليمة فإنهم سيكونون  الخارج كل هؤالء يمثلون رصيد ضخم إذا جندوا ووجهوا

األساس الجيد لتطوير المجتمع تطويرا يبلغ حد في الحياة االجتماعية واالقتصادية 

  . والسياسية

  : ـ الموارد الخارجية 2

إن الموارد الذاتية ال يعني تغطية كافة نفقات مشروعات التنمية المحلية الن ذلك قد 

لك فإنه يتم اللجوء إلى الموارد المالية الخارجية يبطئ من معدالت التنمية المطلوبة، ولذ

. وتسمى هذه الموارد بالخارجية ألنها تأتي من مصادر خارج نطاق الوحدات المحلية

  . اإلعانات الحكومية، القروض، التبرعات والهبات: وتتمثل في

  : أ ـ اإلعانات الحكومية

ات العمومية و الوحدات غالبا ما تضطر الدولة إلى منح مساعدات مالية إلى الهيئ

المحلية والهيئات الخاصة، وفي بعض األحيان بدون أن تحصل الدولة على مقابل أي 

وتسمى هذه المساعدات  1.بدون أن تلزم المستفيدين برد هذه المساعدات ال نقديا وال عينيا

أهدافا المالية الموجهة لتغطية نفقات التنمية المحلية باإلعانات ، وتؤدي هذه اإلعانات 

اقتصادية وأخرى اجتماعية تتمثل في تعميم الرخاء في مختلف مناطق الدولة وإذابة 

2. الفوارق بين المناطق الفقيرة والنائية والمناطق الغنية

إن اإلعانات الحكومية غالبا ما تتضمن شروطا تقيد حرية و استقالل المجالس 

دارة المحلية عند إنفاقها اإلعانات المحلية إذ أنها توجب في كثير من األحيان خضوع اإل

  . الحكومية إلى رقابة مالية من الهيئات  المركزية

:ب ـ القروض

  . 39. خنفري خيضر، مرجع سابق، ص 1
   38نفس المرجع السابق، ص  2
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تستعمل القروض في تمويل المشروعات االستثمارية التي تنشأ على مستوى 

المحليات وتعجز موارد الميزانية على تغطية نفقاتها وال يجوز عادة للمجالس المحلية عل 

وهذا النوع من . أن تلجأ إلى عقد قروض دون إذن من الحكومة مستوى المحليات

القروض عادة ما يكون بفائدة بسيطة ومدة القرض تعتمد على طبيعة المشروع المراد 

  . إنفاق قيمة القرض عليه

  :ج ـ التبرعات و الهبات 

تعتبر التبرعات والهبات مورد من موارد المجالس المحلية وتتكون حصيلتها مما  

ع به المواطنون إما مباشرة إلى المجالس المحلية أو بشكل غير مباشر للمساهمة في يتبر

تميل المشاريع التي تقوم بها، وكذا قد تكون نتيجة وصية تركها أحد الموطنين بعد وفاته 

1. في حالة انعدام الورثة أو هبة يقدمها أحد المغتربين لتخليد اسمه في بلده

39خنفري خيضر مرجع سابق، ص  1
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  :  فصلخالصة ال

من خالل ما تم التطرق إليه في هذا الفصل من تحديد للعالقة الكامنة بين المجتمع 

المدني والقطاع الخاص في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر وكيفية تمويلها فإن المستنتج 

هو ضعف فاعلية المجتمع المدني الجزائري خاصة في ما تعلق بالجمعيات بحكم عدة 

  . ا هو داخلي ومنها ما هو خارجياعتبارات منها م

لقد عرفت التنمية المحلية بالجزائر مع بداية التسعينات من القرن الماضي تراجعا 

كبيرا ساهم في تراكم المشاكل االقتصادية واالجتماعية ويرجع ذلك إلى أسباب داخلية 

متعلقة بأزمة متعلقة باألزمة األمنية الخطيرة التي مرت بها الجزائر، وإلى أسباب خارجية 

  . المديونية الخارجية وانخفاض أسعار البترول

لكن مع بداية األلفية الثالثة عرفت األوضاع األمنية واالقتصادية تحسنا، إذ قامت 

حيث ) م 2004م ـ 2001( الجزائر بتسطير برنامجين هما برنامج اإلنعاش االقتصادي 

ت بها البالد قصد إنشاء محيط مالئم اعتبر كأداة مرافقة لإلصالحات الهيكلية التي التزم

الندماجه في االقتصاد العالمي، بحيث تميز هذا بإنعاش مكثف للتنمية المحلية وتجسد ذلك 

  . في انجازات عديدة منها تراجع في نسبة البطالة وغيرها

حيث ) م 2009م ـ 2005( أما بالنسبة لبرنامج دعم النمو فهو يمتد من الفترة 

قيق قفزة نوعية للتنمية المحلية بالجزائر، حيث أن األهداف المسطرة له يعتبر مشروعا لتح
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واألغلفة المالية التي تضمنها كلها عوامل محفزة لتوقع آفاق تنموية جد إيجابية لالقتصاد 

  . الجزائري
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وآلیات تفعیلھا معوقات التنمیة المحلیة في الجزائر: الفصل الثالث

وآليات تفعيلها معوقات التنمية المحلية في الجزائر: الفصل الثالث

  : تمهيد

التنمية المحلية أصبح من أولويات الدولة إذ تسعى الجزائر إلى تحسين إن تحقيق 

الي رفع المستوى المعيشي لألفراد إال نوعية الخدمات المقدمة في مختلف المجاالت وبالت

أن تجسيد هذه األخيرة في الواقع المعاش تواجهه جملة من العراقيل التي تقف عقبة في 

وجه التنمية المحلية وتعرقل عملية التطوير والتقدم لذا يستوجب توفير جملة من اآلليات 

  .ف المسطرةوالحلول التي تدفع بالتنمية المحلية نحو األمام وتحقيق األهدا

  : معوقات تفعيل التنمية المحلية في الجزائر: المبحث األول

وهي عقبات متنوعة ومتباينة فمنها ما هو داخلي و منها ما هو خارجي، وهي عقبات 

  : اقتصادية واجتماعية وإدارية نوجزها كاآلتي

   : المعوقات االقتصادية واالجتماعية: المطلب األول

  : وتتركز في الجوانب التالية :يةالمعوقات االقتصاد: أوال

  . ـ قلة ومحدودية توفر وتواجد الموارد الطبيعية لكثير من البلديات

  . ـ العزلة وعدم كفاية الهياكل القاعدية المساعدة على التنمية 

1.ـ عدم القدرة على االدخار مما يضعف حافز االستثمار 

  . ـ الحصول عل معونات مشروطة 

ادية وما يترتب عنها من سياسات اقتصادية تعود بآثار مباشرة وغير ـ التحوالت االقتص 

  . الخ... تضخم، بطالة، فقر"مباشرة على وضعية أفراد المجتمع المحلي 

2.ـ تنوع النفقات 

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم ـ حالة والیة البلیدة 2008ـ 1990، واقع وآفاق التنمیة المحلیة في الجزائر خالل الفترة  مقداد خمیسي 1

  .31. ، ص)2009/ 2008 كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، قسم العلوم االقتصادیة، :جامعة الجزائر(، االقتصادياالقتصادیة ، فرع التحلیل 
مع دراسة حالة والیة ـ  2000/2008 دراسة تقییمیة للفترة  ، الجبایة المحلیة ودورھا في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر ـنور الدین یوسفي 2

  . 50. ، ص)2009/2010كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، : ة بومرداسجامعة أحمد بوقر(، البویرة
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:المعوقات االجتماعية:ثانيا

وهي ذات طابع وتأثير اجتماعي ومعرقلة لعملية التنمية المحلية وهي متنوعة أبرزها ما 

  : ييل

وتمثل اإلطار المرجعي لسلوك اإلنسان ومن الصفات  :ـ القيم االجتماعية السائدة

  :السلبية التي تعيق عملية التنمية نجد

االنعزالية والتواكل عل الغير .

عدم تقدير قيمة الوقت .

عدم اإليمان بالجديد والخوف من المستحدث .

وضع المرأة في وضع أقل من الرجل.  

إن ظاهرة الهجرة من الريف إلى المدن كثيرا  :رة من الريف إلى الحضرـ مشاكل الهج 

ما تدفع المواطنين للحصول على حياة اجتماعية أكثر جاذبية، وتؤدي بالتالي إلى ارتفاع 

  . مستوى الحياة الحضرية ونقص األيدي العاملة في المجال الزراعي

لة معقدة وترتبط بكثير من تعتبر األمية مشك :ـ انتشار األمية و ارتفاع نسبتها

  . لقلة وعي وثقافة األفراد االقتصادية والعلميةالمشكالت 

ترتكز تنمية المجتمعات على مساهمة كل من الجهود : ـ تجاهل المشاكل الشعبية 

الحكومية والمحلية وال يمكن للجهود الحكومية أن تقوم وحدها بكل متطلبات التنمية 

1.مشاركة المواطنين في وضع وتنفيذ الخطةوعملياتها، لذلك من الضروري 

ـ المشكلة السكانية خاصة المتعلقة بالنمو السكاني المرتفع وعالقة ذلك بالموارد الطبيعية  

  . أو الثروة المادية

ـ تأخر البيئة االجتماعية والمتمثلة في نقص ومحدودية التعليم والتكوين، أي نقص  

  . لمستوى المحليالمهارات التقنية  واإلدارية على ا

  . 31. مرجع سابق، ص ،خمیسي مقداد ـ 1
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:المعوقات اإلدارية: المطلب الثاني

  :يمكن تلخيص ذلك في األسباب التنظيمية والتقنية المتمثلة فيما يلي

عدم التجسيد الفعلي لالمركزية والديمقراطية المحلية وذلك أن استقاللية الجماعات  * 

مشاريعها ذاتيا كلما  المحلية تبقى متفاوتة، بحيث كلما كانت الوالية قادرة على تمويل

كانت أكثر استقاللية، في حين أنها إذا كانت غير قادرة على التمويل الذاتي تبقى تابعة 

  . للمركز

عدم كفاية الجهاز اإلداري المحلي لقيامه بأعباء النشاط التنموي، إضافة إلى محدودية  * 

  . وتدني الوعي بالمسؤولية الملقاة على عاتق المسئولين المحليين

سوء تسيير الموارد البشرية بحيث أدى ذلك إلى توزيع غير منطقي للمستخدمين  * 

مقارنة بالوظائف بسبب النقص الكبير في التأطير المحلي، وهذا النقص في الكفاءات 

انعكس سلبا على تحقيق التنمية المحلية و بالتالي االنحراف عن االستغالل األمثل لألغلفة 

1.ع الممنوحة من طرف الدولةالمالية الخاصة بالمشاري

  . تعقيد اإلجراءات اإلدارية وتفشي الروتين * 

  . البطء الشديد في إصدار القرارات * 

  . عدم توفير نظام كفء للمعلومات * 

العجز في الكفاءة اإلدارية المؤهلة والمدربة على تحمل المسؤولية في عمليات  * 

2.التنمية

  التنمية المحليةآليات تفعيل : المبحث الثاني

إن الهدف األساسي للتنمية المحلية يتمثل في رفع وتحسين وترقية المستوى المعيشي 

  : للمواطن وهذا لن يحدث إال بوجود آفاق وتطلعات تنموية على المستوى المحلي

  .51.نور الین یوسفي، مرجع سابق،ص 1

. 32.خمیسي مقداد، مرجع سابق، ص  2
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:تدعيم االستثمار المحلي: المطلب األول

دف هذا االستثمار إلى تراكم يعد االستثمار المباشر أحد أشكال االستثمار المحلي، ويه

الثروات وخلق فرص أكثر من مناصب العمل، ويرتبط هذا النوع من االستثمار بميادين 

متعددة من االستثمار المالي واألسواق المالية والتي تتعلق بشراء عدد من السندات بنسبة 

  . فائدة مضمونة

قص الخبرات والتجارب إن تجربة االستثمار المحلي لم تطبق بعد في الجزائر بسبب ن

الميدان إال أنه في ظل اإلصالحات المتواصلة والتي تمس القطاع المصرفي ومع  في هذا

فإنه يمكن الدخول في هذا النوع من االستثمار بشكل مباشر . تبادل الخبرات الدولية

إيجابي وفعال يخدم أهداف التنمية ويرقيها، ويحقق مكاسب وموارد مالية تمكن الوالية من 

  . ويةتحقيق مختلف البرامج التنم

أعط لالستثمار المحلي دورا في تحقيق التنمية  12ـ  93كما أن قانون االستثمار 

المحلية ويتجلى ذلك من خالل إنشاء هيئات متخصصة مثل لجنة المساعدة من أجل ترقية 

وتحديد االستثمار على المستوى المحلي، والوكالة الوطنية لترقية االستثمارات على 

  : فل هذه الهيئات بما يليالمستوى الوطني حيث تتك

  . ـ تشجيع و مساعدة المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم

  . ـ ضمان ترقية االستثمارات

ـ توفير وإحاطة المستثمرين بمختلف المعلومات الضرورية االقتصادية، التقنية، 

التشريعية والتنظيمية والمتعلقة بمجال استثماراتهم، وطرق استفادتهم من التسهيالت 

  . يميةالتنظ

  . ـ تحديد المشاريع التي تعود بالفائدة على االقتصاد الوطني والمحلي



وآلیات تفعیلھا معوقات التنمیة المحلیة في الجزائر: الفصل الثالث

وعلى هذا فاالستثمار المحلي يعد أحد دعائم التنمية المحلية في حالة ما إذا تدخلت الوالية 

في ترقيته وتدعيمه بشكل فعال وناجح في ظل ما تقتضيه تغيرات اقتصاد السوق والعولمة 

1. نافسة االقتصاديةوحرية التجارة والم

:دور المشاركة الشعبية في التنمية المحلية: المطلب الثاني

إسهام قيادات المجتمع بالجهود الذاتية لما فيه مصلحة للمجتمع : "تعرف المشاركة بأنها

والمشاركة في التنمية المحلية هي وسيلة وغاية في نفس الوقت بسبب ". الذي ينتمون إليه

تثمار في القدرات البشرية، ثم تكفل تلك القدرات بما يحقق النضج للجميع الحاجة إلى االس

وزيادة المشاركة وهي مبدأ يتوقف على فشل أو نجاح جهود التنمية المحلية، كما أن 

مشاركة المواطنين في المشروعات يشعرهم بملكيتهم لها مما يدفعهم للمحافظة عليها 

عنها، كما تظهر أهمية المشاركة في التنمية  والتعود على صيانتها وتجديدها والدفاع

  : يليالمحلية من خالل ما

  . عن طريق المشاركة يتوصل المواطنون إلى حل مشاكلهم *

يؤدي إشراك المواطنين في عمليات التنمية المحلية إلى مساندتهم لتلك العمليات  *

2. واالهتمام بها

:الحلول المقترحة لتفعيل التنمية المحلية

سين مستوى اإلداريين على مستوى الجماعات المحلية ورفع مهاراتهم وكفاءاتهم عن تح*

طريق تنظيم فترات تربص والتكوين المستمر ومنح األولوية  في التوظيف لخرجي 

المدرسة الوطنية لإلدارة ومراكز التكوين اإلداري السابق، كون أن الجزائر لم تعرف 

  . 56.نور الدین یوسفي، مرجع سابق، ص 1
  . 28. صخمیسي مقداد، مرجع سابق، 2
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ربطه بحتميات التكيف مع سيرورة العولمة ولقد فرض مفهوم التنمية المحلية إال حديثا و

.هذا المصطلح وجوده في األوساط االجتماعية واالقتصادية مقابل اقتصاد أكثر إمدادا

إن عملية التنمية المحلية منها ما يتم في المدى الطويل لذا يتعين التحلي بالصبر وروح *

.لهامة لتحقيق التنمية المحليةاالنتماء إلى المحيط باعتبارها العناصر األساسية ا

تطوير إدارة شفافة تعمل جنبا مع جنب مع المواطنين وقادرة على تسيير التنمية المحلية *

رغم التعقيدات التي تواجهها مع تحكم حقيقي في التقنيات العصرية لتسيير الشؤون 

1.المحلية

ا تقتضيه متطلبات التنمية ترشيد النفقات العمومية بالموازاة مع ترتيب أولوياتها وفقا م*

.المحلية

إشراك أكبر قدر من المواطنين من أصحاب التخصص وذوي الكفاءات والفنيين *

والفاعلين في المجتمع في إدارة التنمية المحلية، وهذا عن طريق تفويض السلطات المحلية 

 لبعض من صالحياتها لصالح المجتمع المحلي من أجل المساهمة بشكل مباشر أو غير

.مباشر، وهذا تحت مراقبة وتوجيه من قبل الدولة وأجهزتها

2.وجود مؤسسات و هياكل خاصة بإدارة التنمية المحلية *

  .28.29. ص. ـ نفس المرجع، ص1
  . 29. ـ  مقداد خمیسي، مرجع سابق، ص2
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  : خالصة الفصل

بالنظر إلى المشاكل والمعوقات التي تعاني منها الهيئات المحلية وبالخصوص الوالية 

تمية أولى على جدول أعمال الحكومات، الجزائرية فإن تطوير اإلدارة المحلية أصبح ح

فتطوير وتحديث اإلدارة المحلية هو الذي يستهدف أوال خلق إدارة محلية مؤهلة وقادرة 

  . على مواجهة تحديات التنمية المحلية

أما من  حيث آفاق التنمية المحلية في الجزائر تنطلق أوال من برنامج خماسي 

المحلية الكبيرة في ظل تحسن الظروف  م  فهي سوف تخلق التنمية2014م ـ 2009

  . األمنية وتحت مؤشرات االقتصاد الكلي
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  :  الخاتمة

إن الوالية كهيئة إدارية أسندت لها مهمة إدارة المرافق المحلية فبمكانها تجاوز كل 

الصعاب والعوائق التي تعترضها في تنفيذ وظائفها وذلك بالحرص على تطبيق مختلف 

اإلصالحات والمقترحات، وتفعيل دور المواطنين على مستوى القاعدة في وضع وتنفيذ 

نموية، وبتبني مختلف اآلفاق والتطلعات التي من شأنها تحقيق تنمية مختلف البرامج الت

  . محلية تعزز وتقوي التنمية الوطني في إطار شامل ومتكامل

على ضوء هذه الدراسة لموضوع دور الوالية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر      

: تم التوصل إلى النتائج واالقتراحات المبنية على النحو التالي

النتائج :  

ـ بالرغم من االستثمارات الضخمة التي وجهتها الدولة إلى التنمية المحلية وكانت 

إنجازاتها كبيرة نسبيا  إال أنها عرفت نجاحات وإخفاقات وسلبيات ال تزال تعترض طريق 

التنمية وتمنعها من تحقيق أهدافها على الوجه المقبول، وهي متعددة منها اإلدارية، الفنية، 

الجتماعية واالقتصادية، خاصة في ظل االعتماد على شبه الكلي على قطاع المحروقات ا

.%3وضعف القطاعات األخرى التي ال تتجاوز مساهمتها في الصادرات أكثر من 

ـ التنمية المحلية ال تتطلب مبالغ مالية ضخمة فقط لتحقيق أهدافها وإنما تتطلب إلى 

ز فني مؤهل ومدرب مساندة حكومية وشعبية واعية جانب ذلك إدارة كفؤة وفعالة وجها

  . مخلصة

ـ الجهود الحكومية لوحدها غير قادرة على بلوغ أهداف التنمية المحلية الشاملة 

والمشاركة ) مساهمة القطاع الخاص ( والمتوازنة ما لم تكن مدعومة بالمبادرات الخاصة 

  . الشعبية تمويال وإعدادا وتنفيذا وتقويما
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تالتوصيا :  

ـ السلطة المركزية مطالبة بمنح الهيئات المحلية وخصوصا الوالية استقاللية مالية أوسع 

لتواكب متطلبات التنمية المحلية وزيادة االستثمار في المحليات كإعطاء المجالس المحلية 

  . حرية أكبر في التصرف في أموالها وفرض الضرائب والرسوم واإلعفاء منها

ـ أثناء تطبيق اإلصالحات ال بد من التفريق وبوضوح بين الوسائل والغايات والفصل في 

  . مرجعية هذا اإلصالح

  . ـ وضع قوانين ردعية قابلة للتطبيق على كافة المستويات لمن يمارس الفساد

  . ـ توفير اإلرادة السياسية من قبل صانعي القرار الراغب في اإلصالح

ات الصغيرة والمتوسطة لما لها من أهمية في تنمية االقتصاد ـ تشجيع إنشاء المؤسس

  . الوطني

ـ يجب أن يعطى التصحيح االقتصادي أولوية للعدالة االجتماعية والقضاء التدريجي على 

  . الفقر والبطالة

  . ـ ضرورة تواجد تناسب بين معدالت النمو السكاني والموارد الطبيعية المتاحة

  . ة والوطنيةـ تثمين الموارد المحلي

ـ دعم وتشجيع المشاركة الشعبية والعمل التطوعي المنظم من خالل إقامة المؤسسات 

  . الديمقراطية والسياسية واالجتماعية

ـ تطوير آليات الرقابة اإلدارية على الهيئات الالمركزية التي تفضي إلى مكافئة المحسن 

  . ومعاقبة المسيء

ي دائم ومستمر يساعد على تجاوز الصعوبات ـ العمل على تحقيق نمو اقتصادي محل

  . االجتماعية ويحافظ على نظافة المحيط

  . ـ تدعيم دور وصالحيات اإلدارة المحلية وتعزيز الالمركزية

  . ـ االلتزام بالشفافية في إعداد وتسيير وتنفيذ البرامج
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نوب ـ توجيه برامج خاصة وشاملة للجهات المحرومة في مناطق الهضاب العليا والج

  . الكبير

  . ـ إقامة شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الوطني واألجنبي

ـ تطوير وتدعيم التخطيط المحلي ورفع كفاءة اإلدارة المحلية اإلقليمية والمرقية عن 

  . طريق توظيف اإلطارات الجامعية والتكوين والمتابعة

لمشرفة عليها من أجل إبراز ـ إيجاد إعالم محلي يهتم بالتنمية المحلية والهيئات ا

االحتياجات والنقائص وتقويمها وتوعية المواطنين والمؤسسات بدورهم المحوري في بلوغ 

  . األهداف المرجوة
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