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التخطيط منيجا عمميا كأداة فعالة كحيادية يمكف تطبيقو عمى المستكل المحمي ميما كانت يمثؿ 
مية تغيير اجتماعي كتكجيو كاستثمار طاقات طبيعة النظاـ االقتصادم كالسياسي المعتمد، فيك عم

عب الشالمجتمع كمكارده عف طريؽ مجمكعة مف القرارات الرشيدة التي يشترؾ في اتخاذىا الخبراء كأفراد 
 كالمسؤكليف المحمييف لتحقيؽ كضع اجتماعي أفضؿ لممجتمع.

فككف التخطيط يشمؿ عمى كؿ المستكيات كالمجاالت نجده أيضا يقتصر عمى الجماعات المحمية 
جغرافي محدد إقميميا كتجمع سكاني محدد عدديا ككحدة إدارية  عامة كالبمدية خاصة كىذه األخيرة تعبير

مصغرة، بغية التجسيد األمثؿ لؤلىداؼ المركزية عمى المستكل المحمي مف أجؿ إشباع حاجات المكاطف 
البمدية مجمكعة مف المخططات كبرامج تنمكية يعتمد  تبنتالمحمي، كفي إطار تحقيؽ التنمية المحمية فقط 

 عممية التخطيط. في تسييرىا عمى

 أىمية الموضوع: 
إف التخطيط إطار فكرم متكامؿ تشارؾ فيو جميع المستكيات اإلدارية لتحميؿ بيئة المنظمة كتقييـ 
قدراتيا الذاتية كصيانة رؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا ككضع السياسات كالبرامج كالخطط كالمكازنات القادرة عمى 

 رؤية رسالة كأىداؼ المنظمة.
ط ىك مكضكع مف المكاضيع اإلدارية، كقد جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى مدل مساىمة كالتخطي

 كممارسة التخطيط في اإلدارة المحمية.
 : لمتخطيط العمميةاألىمية 

 .يساعد عمى ارتفاع جكدة القرارات كيكشؼ عف فشؿ إلدارة في التعامؿ مع األزمات الطارئة -
 يساعد متخذم القرارات عمى تحسيف جكدة قراراتو التي تخدـ مصمحة المنظمة. -
مدل يعمؿ عمى إثارة التحديات الفعالة لدكر االدارة كمصداقيتيا، تتمثؿ في اتخاذ قرارات عمى ال -

 المتكسط كالقصير.
 تنفيذ القرارات بشكؿ جيد.ك ة خمؽ كنشر المعرف -
ألىداؼ التي تسعى لتحقيقيا إضافة إلى ذلؾ نجد أف لمتخطيط اف بيف المكارد المتاحة ك التكاز  -

 بعض العناصر التالية: في أىمية عممية داخؿ اإلدارة كيمكف لنا أف تكجزىا 
 التخطيط يزيد مف القدرة عمى االتصاؿ بالمجمكعات األخرل -
 األفضؿ. يساعد التخطيط في مسايرة التغيرات الحاصمة كتطكير كاقعيا إلى -
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االعتماد عمى العمؿ الجماعي سكؼ يترتب عميو قرارات مما يكلد عدة بدائؿ، كبدكره يحسف مف  -
 تكاجييا البمدية.التي الختيار كالكصكؿ إلى الحؿ األمثؿ، لمختمؼ المشاكؿ ا فرص

يعمؿ عمى اإلحساس بممكية الخطة كبالتالي يتيح إرضاء كبير مف المخصصيف حكؿ الرؤية  -
 العامة.
 تيار الموضوع: أسباب اخ -1

 ىناؾ عدة أسباب مكضكعية كأخرل ذاتية أدت بنا إلى تناكؿ ىذا المكضكع.
 أسباب مكضكعية:  - أ
خبلؿ ربطيا  عممية مفمحاكلة ربط الدراسة أكثر باالىتمامات الحالية بالمجتمع كجعميا أكثر  -

 بالمشاكؿ التي تعاني منيا اإلدارة.
 داء البمدية.أدكر التخطيط في تحسيف  -
االستخداـ الكاسع ليذا المكضكع في اإلدارة المحمية في الدكؿ المتقدمة كآثاره االيجابية في  -

 تحقيؽ األىداؼ المرسكمة.
 لحاضرة.ىك أسمكب مستقبمي بالرغـ مف اعتماده عمى مؤشرات كمعطيات ا -
 األسباب الذاتية:  - ب
 ضافة إلى االسباب المكضكعية، ىناؾ أسباب ذاتية تتمثؿ في : باإل
 المتعمؽ بالتخطيط. ناىتماما -
 في ميداف العمـك السياسية كبالضبط في السياسة العامة كاإلدارة المحمية. صناتخص -
 في تحديد المكاضيع البحثية كالتكجو نحك مكاضيع لـ تتناكؿ بما يكفي. نارغبت -
 االستفادة مف ىذا المكضكع مستقببل في ميداني الميني. -

 مشكمة الدراسة: 
رغبات التخطيط مف أىـ األساليب المستخدمة في اإلدارة، إذ يعمؿ عمى تحقيؽ التكازف بيف يعتبر 

، كفي ظؿ االىتماـ المتزايد كالتكجو الكبير لئلدارة المحمية كأىداؼ المجتمع كاالمكانيات المتاحة كالمتكفرة
برز دكر التخطيط نفي الجزائر مف أجؿ تجسيد أسمكب التخطيط في البمديات سنقكـ باإلحاطة بالمكضكع ك 

 التخطيط. ظؿفي  في تحسيف أداء البمديات في الجزائر كمعرفة كيفية عمؿ البمديات
 طرؽ لمعالجة اإلشكالية التالية: تسن

 ما مدل فعالية التخطيط في تحسيف أداء البمديات في الجزائر؟
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 كتتفرغ اإلشكالية إلى مجمكعة مف التساؤالت التالية منيا؟
 ماذا نقصد بالتخطيط؟

 ما دكر التخطيط في تحسيف أداء البمديات؟
 لمتخطيط في الجزائرتطابؽ الجانب النظرم مع الكاقع يىؿ 

 طرح مجمكعة مف الفرضيات تكجزىا فيما يمي:  يستدعيكلئلجابة عمى اإلشكالية السابقة 
 : تكجد عبلقة طردية بيف التخطيط كتحسيف أداء البمديات.الفرضية األولى
 : لـ يساىـ التخطيط في تحسيف أداء البمدية.الفرضية الثانية
 في البمدية راجع إلى بيئتيا الداخمية بالدرجة األكلى.: عدـ نجاح التخطيط الفرضية الثالثة

 أىداف الموضوع: 
 التعرؼ عمى فعالية التخطيط في تحسيف أداء البمدية. -
 التعرؼ عمى مجيكدات الحككمية في تطكير كاالدارة المحمية )البمدية(. -
 محاكلة اسقاط الجانب النظرم فيما يتعمؽ بالتخطيط في البمدية. -
 مدل تطبيؽ البمديات الجزائرية لمتخطيط كالدكر الذم يؤديو.محاكلة معرفة  -
 يسمح التخطيط بالتعرؼ عمى المكارد المالية المتاحة كاستغبلليا أحسف استغبلؿ. -
 التعرؼ عمى كيفية التخطيط في البمدية. -

  منيجية البحث:
تمكف مف القياـ بيذا البحث لجأنا إلى اإلعتماد عمى مختمؼ الكسائؿ لجمع المعمكمات نحتى 
 بينيا نذكر:مف كالبيانات ك 

و في ىذا المكضكع، كآخر ما تكصمت إليو األبحاث، باإلضافة إلى بعض تالكتب: كما تناكل
ت، المحاضرات، الجرائد الرسمية، المجاالت المتخصصة، المنشكرات، القكانيف، الجرائد الرسمية، المقاببل

 الزيارات الميدانية، مكاقع األنترنيت.
 المناىج: 

اعتمدنا في الدراسة عمى المناىج المختمفة بما يتماشى كطبيعة كؿ فصؿ، حيث اعتمدنا عمى المنيج 
كالمنيج الكصفي الذم ييدؼ إلى دراسة الظاىرة  االدارم الجزائرمالقانكف القانكني لمتعرؼ عمى البمدية في ظؿ 

 بجميع خصائصيا في إطار معيف، كالتعرؼ عمى التخطيط في ظؿ عمؿ البمديات في الجزائر
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 كلقد كاجيتنا مجمكعة مف المشاكؿ كالعراقيؿ أىميا: نقص المراجع بخصكص ىذا المكضكع
المكظؼ المسؤكؿ ممـز بالحفاظ عمى بحجة أف ، صعكبة الحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة في البمدية
 سرية المعمكمات كالكثائؽ كال تدرم ما الغرض مف ذلؾ.

 تقسيم الدراسة: 
عمييا الدراسة كالكصكؿ  بنيتلئلجابة عمى التساؤالت الكاردة في االشكالية كلمتأكيد الفرضيات التي 

 ؿ:إلى األىداؼ المراد تحقيقيا مف ىذه الدراسة تـ تقسيميا إلى ثبلث فصك 
الفصؿ األكؿ: يتضمف اإلطار النظرم كالمفاىيمي لمدراسة حيث تطرقنا إلى ماىية التخطيط، 

 مراحمو، كصكال إلى البمدية مف حيث الماىية، التركيبة، الكظائؼ كالتطكر التاريخي ليا. ،أنكاعو، مستكياتو
ت كمف ثـ الفصؿ الثاني: تطرقنا في ىذا الفصؿ إلى دكر التخطيط في تحسيف أداء البمديا

شغؿ األراضي التييئة العمرانية مبرزا الدكر  المخططات البمدية لمتنمية مخطط شغؿ األراضي كمخطط
 الذم تؤديو ىذه المخططات عف طريؽ التخطيط لتحسيف أداء البمديات في الجزائر.

الفصؿ الثالث: تناكلنا فيو دراسة حالة بمدية كاقنكف مبرزا الدراسة الجغرافية كاالقتصادية لمبمدية، 
 كالمخططات البمدية لمتنمية في بمدية كاقنكف كمحاكلة إسقاط الجانب النظرم عمى الكاقع 

 .كأخيرا دراسة تقييمية ألداء المخططات في بمدية كاقنكف كخاتمة

 



 
 
 

 الفصل األول:

 اإلطار المفاىيم  والنظري لمدراسة 
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السياسية، االجتماعية في ضماف معدالت  ،العبلقات كالمتغيرات االقتصاديةنتيجة لتعقد كتشابؾ  
األخير مجرد ا أكسب التخطيط أىمية كبيرة حيث لـ يعد ىذ دة كمتكازنة في ىذه القطاعات، فققنمك متناس

 عتبر الكظيفة اإلدارية األكلى في المنظمة، كتتكامؿ ىذه الكظيفة مع الكظائؼتنظريات تضع األىداؼ بؿ 
عد التخطيط أسمكبا كمنيجا في التفكير المنطقي كالعقبلني، ياإلدارية األخرل، مف تنظيـ كقيادة كتكجيو ك 

أف ممارستو تتـ مف قبؿ الجميع كمف كؿ المستكيات بدءا مف المستكل الفردم كالعائمي ككذا كما 
 انطبلقا مف الحاضر. انب المستقبميةك المستكيات المحمية كالكطنية كالعالمية كالتخطيط يتعمؽ بالج
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 المبحث األول: مفيوم العممية التخطيطية: 
إف المكانة التي تحتميا العممية التخطيطية تترجـ في مقكلة كؿ دقيقة نبذليا مف كقتنا في التخطيط  
ف دلت ىذه األخيرة عمى شيء فإنيا تدؿ عمى أىمية العممية  4تكفر لنا   التخطيطية.ساعات عند التنفيذ كا 

 المطمب األول: مفيوم التخطيط، أىميتو، مبادئو:
 نظرا ألىمية التخطيط نجد أف ىناؾ عدة تعاريؼ قدمت لو، كنذكر منيا: 

 أوال: تعريف التخطيط: 
 تصكر المستقبؿ المرغكب ككذا الكسائؿ الحقيقية لمكصكؿ إليو كالتخطيط يرتكز عمى:  ىك

 سائؿ، السياسات، البرامج.الغايات: بمعنى تحديد األىداؼ، الك 
 نشائيا.إالمكارد: تحديد أنكاع المكارد الضركرية ككذا األساليب التي تسمح ب

 ىك تصكر الطرؽ كاتخاذ القرارات ككيفية تنظيميا مف أجؿ السير الجيد لمخطة. :ؽيالتطب
 .1المراقبة: ىك الكشؼ عف األخطاء كالكسائؿ المناسبة لتصحيحيا

 .2أف التخطيط يشمؿ التنبؤ بما سيككف عميو المستقبؿ مع االستعداد ليذا المستقبؿأما ىنرم فايكؿ" يرل 
الكظيفة المبكرة أك نقطة  تعريؼ أحمد سيد مصطفى: يعرؼ التخطيط أنو فف التعامؿ مع المستقبؿ كأنو

يفية يتضمف تصميـ األىداؼ كتقيميا كاختيار المناسب منعا، ككذا تحديد ك البداية في أم عممية إدارية
بمكغيا مف خبلؿ برامج كجداكؿ زمنية بتكظيؼ مكارد معينة، كأف ىذه األىداؼ بمثابة معايير األداء 

 .3الفعمي
أما سميماف الطاكم" يرل أنو التدبير الذم يرمي إلى مكاجية المستقبؿ بخطط منظمة، لتحقيؽ 

اصة كالمشركعات العامة أىداؼ محددة، كىك بيذا المعنى ظاىرة اجتماعية عامة تشمؿ المشركعات الخ
تككؿ أمكرىا  تيعمى العادات كالتقاليد كالكميا كال ينعدـ إال في الجماعات البدائية التي تعتمد اعتمادا 

 لمقكل الغيبية.
 فالتخطيط يقـك عمى عنصريف ىاميف ىما:

                                                           
 .96، ص2010، عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، 1، طالتخطيط االستراتيجيببلؿ خمؼ، السكارنة،  - 1
 .1995كمية التجارة، جامعة عيف الشمس،  :، القاىرة، مصراالدارة العامة ، كآخركف،ةتشحا ىليم - 2
جامعة الزقازيؽ،  :، مصر2، طالكاحد العشركفتحديات العكلمة كالتخطيط االستراتيجي، رؤية مدير القرف  ،أحمد سيد مصطفى - 3

 .87، ص1999
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 .1التنبؤ بالمستقبؿ كاالستعداد لمكاجيتو 
 .2تحقيؽ أىداؼ معينة تمتـز اإلدارة بو كتعمؿ بمكجبوالتخطيط ىك المسار الذم يحدد مسبقا مف أجؿ 

 مف خبلؿ ما سبؽ نستخمص الخصائص التي تميز عممية التخطيط كنمخصيا فيما يمي: 
 التخطيط مرتبط بأىداؼ المستقبؿ فيك يحدد ليحقؽ أىداؼ مستقبمية.  -1
 ابعة مف إرادة الفرد لتحقيؽ ما يصيبكا إليو.نىي ظاىرة انسانية   -2
لتخطيط عممية بسيطة تشمؿ كؿ المستكيات كمختمؼ المجاالت فرب العائمة يخطط كيعتبر ا  -3

 في المنزؿ، المدير في المدرسة، الرئيس في المنظمة.
 التخطيط مرتبط بفترة زمنية محددة. -4
 يعتمد التخطيط عمى االستغبلؿ األمثؿ لممكارد المادية كالبشرية المتاحة. -5
 بحيث يعتمد عمى خطة مدركسة مف أجؿ تنفيذه.يعتبر التخطيط نقطة بدائية أم مشركع  -6
 يعتمد التخطيط اإلجابة عمى األسئمة التالية:  -7

 ماذا تريد أف تفعؿ ؟
 ف مف ذلؾ اليدؼ؟ آلىك كضعنا الحالي؟ كأيف نقؼ ا ما -
العكائؽ التي تقؼ أماـ عدـ  االتي تساعدنا عمى تحقيؽ ذلؾ اليدؼ كم كالعكامؿ ماىي الكسائؿ -
 تحقيقو؟
 البديؿ األفضؿ مف بيف البدائؿ المتاحة لتحقيؽ اليدؼ؟.ىك  ما -

 ثانيا: أىمية التخطيط
إف العمؿ بدكف خطة يعني العمؿ في جك مف العبث كضياع الكقت إذ تككف ىناؾ فكضى كعدـ 

تكمف  كتكازف كالثبات أثناء اتخاذ القرارات كيصبح الكصكؿ إلى اليدؼ المرسكـ صعب كبعيد المناؿ، 
 فيما يمي:  أىمية التخطيط

ع لممستقبؿ كما قد يحممو مف مفاجأة كتقمبات، حيث أف األىداؼ التي يراد الكصكؿ قالتك  -1
أم تحقيقيا يتـ خبلؿ فترة زمنية محددة قد يطكؿ كقد يقصر مما يفرض عمى  ،إلييا ىي أىداؼ مستقبمية

                                                           
 .143، ص2004دار الجامعة، الجديدة لمنشر  :، مصرالبيركقراطية في االدارة المحمية ،محمد محمد عبد الكىاب - 1
 .21، ص2009دار المناىج لمنشر كالتكزيع،  :، عماف، األردفالتخطيط االستراتيجي، عرض نظرم كتطبيقي ،مجيد الكرخي -2
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فكرة ما سيككف عميو رجؿ اإلدارة، عمؿ االفتراضات البلزمة ما قد يككف عميو ىذا المستقبؿ كتككيف 
 .1الكضع عند البدلء في تنفيذ األىداؼ، كخبلؿ المراحؿ المختمفة لمتنفيذ

كما أنو أداة فعالة في يد االدارة لمكاجية التغيرات السياسية، االقتصادية، االجتماعية، كالتي تحدث في  -
المستقبؿ سكاء كانت ىذه المتغيرات تحدث في المستقبؿ سكاء كانت ىذه المتغيرات تحدث داخؿ أك خارج 

ذلؾ بأحسف كفاءة ممكنة كذلؾ مف خبلؿ المنظمة، كبالتالي يتـ استغبلؿ المكارد المادية كالبشرية المتاحة ك 
، كمنو فإف أىمية التخطيط تنبع مف فكائد كمزايا التي تعكد  عمى المنظمة 2كضع خطط كبرامج مختمفة 

 :3كيمكف تمخيصيا فيما يمي
 كجكد خطة كاضحة كمحددة كيمكف استخداميا كمقياس لؤلداء.   -1
 تركيز انتباه إدارة المنظمة عمى األىداؼ كالغايات المكجكدة كذلؾ مف خبلؿ الخطة.  -2
 زيارة كفاءة كفعالية المنظمة. -3
 تكفير الكقت كالجيد. -4
 زيادة مكاسب كأرباح المؤسسات  -5
 يحدد كيكضح أىداؼ المؤسسة لكؿ العامميف. -6
 يقمؿ مف اتخاذ القرارات العشكائية كالشخصية. -7
 كبيرة في تحقيؽ األىداؼ المنشأة، إذ بدكنو تصبح القرارات دكف أم معنى.أىمية ذك  التخطيط  -
تظير الضركرة إلى التخطيط بسبب عدـ التأكد مف المستقبؿ كخضكع الظركؼ المؤثرة لمتغير  -
 المستمر.
 ينذر في المنظمة التأكد مف الحكادث المستقبمية. -
تي تعتبر أىداؼ لجميع أكجو يعمؿ التخطيط عمى تكجيو االىتماـ نحك أىداؼ المشركع ال -
 التخطيط.
كذلؾ مف خبلؿ متابعتيا المستمرة لمقرارات التي  ظةيعمؿ التخطيط عمى جعؿ اإلدارة يق -
 .تصدرىا

                                                           
 .16، ص2009الجامعة األردنية،  األردف: ،1، طالتخطيط كالتطكير االدارم ،زيد منير عبكم -1

 .242، ص2001دار النيضة العربية،  :، القاىرة، مصراالدارة العامة بيف النظرية كالتطبيؽ ، محمد عثماف اسماعيؿ - 2
 .23، ص1999دار الشركؽ،  :، األردفمدخؿ إلى التخطيط ،مكسى يكسؼ خميس- 3
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الخطة السميمة التي تككف أساسيا الدراسة تقكـ بتكجيو نشاط األقساـ الداخمية في المنشأة نحك  -
 ىدؼ كاحد.

و باتباع الطريقة السميمة المناسبة لمظركؼ المحيطة إذ أن ،يعتبر التخطيط نكع مف االقتصاد -
 .1يمكف تخفيض التكاليؼ إلى أقؿ حد ممكف كحسف استخداـ المكارد المتاحة المادية كالبشرية

 ثالثا: مبادئ التخطيط:
ىناؾ العديد مف المبادئ التي تشكؿ األسس الضركرية لعممية التخطيط كالتي تعطيو ميزة خاصة  

 تختمؼ عف أساليب اإلدارة كمف ىذه المبادئ ما يمي: 
يعتبر التنسيؽ أمرا ضركريا كىاما في عممية التخطيط أم عدـ تعارض الكسائؿ بعضيا  التنسيق: -1

 مع البعض اآلخر مف ناحية أخرل.
ينبغي لعممية التخطيط أف تككف مستمرة كذلؾ ارتباطا باستمرارية نشاطات المنظمة  ارية:االستمر  -2

 كاستمرارىا كتطكرىا، كبالتالي المبلزمة المستمرة ليذه النشاطات كتطكرىا.
ي إتاحة المجاؿ لتعديؿ الخطة عندما يظير أف كضع الخطة كاف غير سميـ، األمر عنت المرونة:  -3

حيا أك أف ىناؾ ظركؼ كاقعية بحيث يجعؿ تنفيذ الخطة المكضكعية غير الذم يستدعي معو تصحي
ممكنة، كلـ تؤخذ ىذه الظركؼ بالحسباف عند كضع الخطة أك حصكؿ تغيرات جكىرية في الكاقع 

 االقتصادم المحمي أك في الظركؼ الدكلية، كنستدعي تعديؿ الخطة بما يتناسب ىذه المتغيرات.
مة بشكؿ عاـ لمجيات ذات العبلقة بيا، كأف اإللزاـ بالخطة ضركرة تعتبر الخطة ممز  االلتزام:  -4

إذ بدكف كجكد مثؿ ىذا اإللزاـ، كترؾ الجيات ذات العبلقة بتنفيذ الخطة حرة  ،تتطمبيا عممية تنفيذ الخطة
قد يؤدم في النياية إلى عدـ تنفيذ الخطة بشكؿ كمي كىذا ما يؤدم إلى عدـ تحقيؽ الخطة  ،في تنفيذىا

 .2سكمة في البدايةالمر 
 أف يككف التخطيط كاقعيا عمى أساس المكارد البشرية كالمكارد المتاحة. الواقعية:  -5
أف يككف التخطيط شامبل كمتكامبل لمختمؼ األنشطة االقتصادية كاالجتماعية كذلؾ  الشمولية:  -6

 .3لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة

                                                           
 .135، ص2008 ،طيبة لمنشر كالتكزيع :، القاىرة1، طاالدارة العامة ،رضا اسماعيؿ البسيكني - 1
 .33، ص1999دار مجدالكم لمنشر،   :، األردفالتخطيط االقتصادمعقيؿ جاسـ عبد اهلل،  - 2
، 1999دار المعرفة الجامعية،  : األزاريطة النظرية كالتطبيؽ،التنمية بيف عبد اهلل محمد عبد الرحمف، مريـ أحمد مصطفى،  - 3
 .155ص
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كالبلمركزية التنفيذ، فالكحدات االنتاجية عمى األساس : تعني مركزية التخطيط المركزية الديمقراطية  -7
في البيانات كالمعمكمات التي تصؿ إلى السمطة األعمى كيقتصر دكر األخيرة في صياغة األىداؼ العامة 

 .1مع ترؾ تفصيبلت ىذا المسار لمكحدات الفرعية

 المطمب الثاني: أنواع التخطيط وخطواتو: 

 أنواع التخطيطأوال: 
 طيط إلى عدة أنكاع مختمفة نذكر منيا: يصنؼ التخ

 : نذكر منيا: التخطيط المجالي المكاني . أ
كىك ما تقكـ بو ىيئة األمـ المتحدة فييا يخص منع التمكث خاصة التمكث الجكم  التخطيط الدولي:  -1

كحماية طبقة األزكف كدراسة البحار كحماية المحيطات مف التمكث كيخص أيضا كضع القدرات السياسية 
 2التي تتعمؽ بالعبلقات السياسية الدكلية

الجزائر  االمشاريع التنمكية التي قامت بي: كيككف عمى مستكل دكلة معينة مثؿ التخطيط القومي  -2
 الخماسي مف أجؿ التنمية الكطنية. ،كالمخطط الرباعي

: كىك التخطيط الذم يخص منطقة إقميمية تككف داخؿ حدكد دكلة معينة التخطيط المحمي االقميمي  -3
ليـ المختمفة بحيث يشمؿ أكثر مف مدينة كاحدة كييدؼ التخطيط االقميمي إلى تحقيؽ التكازف بيف األقا

 .3كاالستفادة مف المكارد المتاحة مثؿ برنامج كالية اليضاب العميا الذم ييدؼ إلى إعادة التكازف الجيكم
: كيخص في العادة مدينة كاحدة أك قرية كاحدة كىنا يمكف التحدث عف نكع مف التخطيط المحمي  -4

االحتياجات المحمية لمسكاف  إلشباعؾ البلمركزية فيما يتعمؽ بكضع الخطة كتنفيذىا كاالشراؼ عمييا كذل
مثؿ المخططات البمدية لمتنمية المتمثمة في عدة مشاريع كبرامج ىادفة إلى تحقيؽ  4المحمييف القاطنيف فييا

 التنمية المحمية.
 .5أنكاع كىي 3: كفقا لمتخطيط حسب المدل الزماني ىناؾ التخطيط حسب المدى الزماني -ب

                                                           
 .194، ص1980لمطباعة كالنشر،  : بيركت، بيركتمقدمة في التنمية كالتخطيط ،مدحت محمد العقاد - 1
بسكرة، ، جامعة محمد خيضر في العمـك السياسية ، مذكرة لنيؿ شيادة ليسانس"عمكميات حكؿ التخطيط، "مصطفى مدككي - 2

2014. 
، دبي 3ة، طمدخؿ إلى االدارة العامخالد محمد الكيالي، فكزم عبد اهلل العكش، فضؿ اهلل عمى فضؿ اهلل كأحمد ابراىيـ أبك سف،  -  3

 .94، ص1987: المطبعة العصرية، االمارات العربية المتحدة
 .263المرجع السابؽ، ص ،محمد عثماف اسماعيؿ كآخركف -3
 .94، ص2004الكىاب، البيركقراطية في اإلدارة المحمية، األزارطة، مصر: دار الجامعة الجديدة لمنشر، محمد عبد  - 5
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 : كيقصد بو التخطيط لمدة قصيرة حيث أنو ال يزيد عف سنة كاحدة.التخطيط عمى المدى القصير  -1
 : كىذا النكع يغطي فترة زمنية بيف سنة إلى خمس سنكات.التخطيط متوسط المدى  -2
ىداؼ : كىك التخطيط الذم يزيد عف خمس سنكات إف ىك يركز عمى األالتخطيط طويل المدى -3

 .لالطكيمة المد
مكانة عمى لم: يمكف القكؿ عف التخطيط ىنا يككف كفقا التخطيطالتخطيط حسب اليرمية في  -ج

المستكل اليرمي لمحكـ في الدكلة بحيث يختمؼ التخطيط المعد مف طرؼ الحكاـ كعف الذم يجرم في 
 كبالتالي نذكر منيا ما يمي: نى المستكل األد

بجمع المعمكمات كتحميميا : كىذا النكع يعتبر جكىر العممية اإلدارية بدءا التخطيط االستراتيجي  - أ
 ككضع البدائؿ كتقييميا مف أجؿ كضع خطة استراتيجية لممنظمة باالعتماد عمى مكاردىا المالية كالبشرية.

 كىنا نخص بالذكر كضع السياسات العريضة مف قبؿ الحكاـ. التخطيط السياسي: - ب
طمب األمر ذلؾ فيك يكضع : يعد ىذا النكع مف التخطيط في مرحمة التنفيذ إذ تالتخطيط التكتيكي -ج

 المنفذ. ـألغراض محدكدة كلفترة زمنية قصيرة كفقا لممتغيرات المكجكدة أما
: كيمكف القكؿ ىنا اف األمر يتعمؽ بكضع خطط إضافية لمخطة االستراتيجية التخطيط لمطوارئ -د

يا عند كضع الرئيسية كتكضع ىذه الخطط الطارئة في حالة عدـ التأكد مف الظركؼ التي تكقعت حدكث
 .الخطة 

  1حسب مضمكف التخطيط: يشمؿ التخطيط حسب المضمكف عمى ما يمي:
: كىذا النكع مف التخطيط يخص النظاـ السياسي في الدكلة كتحديد الدستكر، التخطيط السياسي - أ

 كتكزيع السمطات بيف الييئات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية.
ية الخمية األساسية في الدكلة كىي األسرة، كيتعمؽ : يخض ىذا النكع تنمالتخطيط االجتماعي - ب

 كذلؾ بخمؽ مجتمع سميـ مف المشاكؿ كعبلقات بيف أفراده.
 : كيخص مكضكع النمك السكاني كتنظيـ النسؿ.التخطيط البشري -ج
: يعتبر مف أحدث أنكاع التخطيط كأكثرىا قربا لجكدة حياة اإلنساف، فيك التخطيط الستغالل األرض -د

بمكضكع حسف استغبلؿ األرض، مف خبلؿ تخصيص األرض الخصبة لمزراعة، كمنع إنشاء مراكز يتعمؽ 
تجارية كمصانع عمييا، كبالتالي منع تمكث التربة كما تحتكيو مف مياه جكفية كالكثير مف المكاد الكيميائية، 

                                                           
 94خالد محمد الكيالي، مرجع سابؽ، ص - 1
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السيكؿ إلى المياه مبيدات الحشرات السامة، تبقى أثارىا في التربة لعدة سنيف، كما تنقميا األمطار ك 
 الجكفية.

كيتعمؽ ىذا النكع باالنتاج القكمي الزراعي كالصناعي، كيسعى إلى تحقيؽ  التخطيط االقتصادي: -ق
 ميزاف إيجابي في التجارة كيرتبط ىذا النكع بالتخطيط المالي كالتخطيط لميد العاممة.

يتعمؽ بيا مف نسبة الفائدة عمى الديكف : كيتعمؽ بنسبة السيكلة النقدية بالدكلة كما التخطيط المالي -ف
كيخص أيضا القركض العامة كالضرائب المعمقة في الدكلة، كىذا النكع مف التخطيط لو صمة كثيقة بإعداد 

 مكازنة الدكلة.
 أنكاع كفقا كالتالي:  3التخطيط حسب الشمكلية: كيشمؿ عمى 

حدكثيا فيجمع معمكمات مستحيمة حمكليا : كيعتمد عمى الدراسة الشاممة لممشكمة قبؿ التخطيط الشامل -1
 كيضع الحمكؿ الممكنة ليا، ثـ يقكـ باختيار الحؿ األمثؿ، يعتبر أحسف أنكاع التخطيط.

ىك عكس التخطيط الشامؿ فيك يركز عمى دراسة جزء مف المشكمة كيضع حمكؿ  التخطيط التجزئي: -2
جزئية ليا، كيتحرؾ عند مصادفة المشكمة كليس قبميا، كيعتبر أسكأ أنكاع التخطيط ألنو ال يساعد عمى 

 حؿ المشكبلت كيتـ المجكء إليو أثناء ضيؽ الكقت كقمة اإلمكانيات.
مى المشكمة نفسيا مع كجكد نظرة بعيدة المدل لمتغيرات : ىذا النكع يركز عالمسح المختمط -ج

 .1المستقبمية، أما أنو يركز عمى جمع المعمكمات األساسية فقط كيركز عمى بدائؿ أكثر عممية

 ثانيا: خطوات التخطيط: 
كىي عبارة عف سمسمة مف الخطكات أك الطرؽ التي تتبع لمقياـ بعممية التخطيط كيمكف تكضيحيا 

 لتالية: ا مامف خبلؿ 

ة بدكف ىدؼ أك مجمكعة خطتحديد األىداؼ: كىي عممية جكىرية فبل كجكد ل المرحمة األولى:
 محدكدة لتحقيقيا حسب حجميا كنشاطيا، كالنظاـ الذم تعمؿ فيو كالبيئة التي تحيط بيا.

كضع الفركض المستقبمية: إف الفركض عبارة عف عبلقة بيف سبب كنتيجة، أك  المرحمة الثانية:
 يمكف القكؿ أنيا مجمكعة مف التساؤالت تطرحيا إدارة كتحاكؿ إلجابة عمييا، كعمى إلدارة 

 التنبؤ بالظركؼ المستقبمية كدراستيا كتكقع المتغيرات الممكف حدكثيا.
                                                           

دارة منظمات األعماؿيد محمد جاد الرب، س - 1 مطبعة : مصرالقاىرة، ، ، منيج متكامؿ في إطار الفكر التقميدم كالمعاصرتنظيـ كا 
 .216، ص2005، يةالعشر 
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: بعد كضع عدد مف البدائؿ التي تسعى مف خبلليا إلى تحديد البدائؿ كدراستيا المرحمة الثالثة:
ا كاف متحقيؽ اليدؼ، نبدأ بتقسيـ عمى بديؿ مف خبلؿ معرفة كتحديد مدل تحقيؽ كؿ بديؿ لميدؼ ككم

 .1البديؿ أقرب إلى تحقيؽ اليدؼ النيائي كمما كاف مرغكبا بو أكثر

بتجميع كافة البيانات كالمعمكمات عف قكـ إلدارة ت: تحميؿ البدائؿ المتاحة: حيث المرحمة الرابعة
 البدائؿ المطركحة لمدراسة كتحميؿ ىذه البدائؿ المطركحة لمدراسة كتحميؿ ىذه البدائؿ 

 بدقة مف حيث مزايا كعيكبيا كتكاليفيا كفكائدىا: 

ية كضع الخطط التفصيمية أك الفرعية: كىي المرحمة التي يتـ فييا تجزئة الخطة الرئيس المرحمة الخامسة:
 في شكؿ خطط فرعية، كتشغيمية تعمؿ بعضيا البعض بشكؿ يخدـ الخطة 

 العامة سياسات، إجراءات، قكاعد، برامج، ميزانيات.
مف خبلؿ ما سبؽ نستخمص أف التخطيط ىي عممية ضركرية في أية منظمة، كلنجاح ىذه العممية 

كالتي ركيزة التي تسند إليو التخطيط في تحقيؽ األىداؼ المرسكمة مستقبميا، فإنو يعتمد عمى عدة مبادئ 
 كالمتمثمة في: الشمكلية، الكاقعية، التنسيؽ، االستمرارية...

حيث ال يمكف االستغناء عمى أحد ىذه المبادئ، إذ أننا نجدىا تعمؿ بالتناسؽ فيما بينيا لكي 
 ي: تتحقؽ ما يسمى بتخطيط فعاؿ، كأىمية معتبرة في المنظمة تتمثؿ ىذه األىمية فيما يم

حداث تغيرات ايجابية داخؿ المنظمة سكاء  الكصكؿ إلى األىداؼ المرسكمة مف طرؼ المنظمة، كا 
 عمى مستكل اإلدارة أك عمى مستكل المكظفيف.

دخاؿ  فيما يخص اإلدارة تتمثؿ تغير طريقة تسيير المنظمة كالتخمي عف الطريقة الكبلسيكية كا 
 "اإلدارة بالتخطيط". تخصصات جديدة تساير ىذا النكع مف التيسير أم

أما عمى مستكل المكظفيف: تتمثؿ في رفع كفاءة المكظفيف عف طريؽ حثيـ كتشجيعيـ كتحفيزىـ 
 عمى بذؿ جيدا أكبر لمحصكؿ إلى نتيجة جيدة، كذلؾ بأقؿ كقت كبأقؿ جيد.

ير بالتخطيط يعتبر الكسيمة االنجح يإف أىمية التخطيط ال يعد كال يحصى، فبصفة عامة فإف التس
 .الدكليفي تسيير أم منظمة سكاء عمى مستكل المحمى، الجيكل، الكطني، 

                                                           
 .16، ص 2006المعرفة،  نكزدار ك: ، عماف1، ط، إدارة التخطيط كالتنظيـمحمد حسف أحمد - 1



 اإلطار المفاهيمي  والىظري للذراسة                                                                   الفصل االول:

 

16 
 

 المطمب الثالث: معيقات التخطيط: 
ال يعتبر التخطيط مف كظائؼ اإلدارة التي يمكف ممارستيا بسيكلة كقد تبذؿ اإلدارة جيدا ككقتا في 

، كيرجع ذلؾ إلى كجكد بعض محددات كمشاكؿ التي تكاجو عممية عممية التخطيط، ثـ نجد النتائج ضعيفة
 التخطيط، في المشركعات كفي مكضكعاتيا ىذا تكجز البعض منيا: 

بالرغـ مف تقدـ طرؽ التسير كتحميؿ البيانات، كمازالت إدارة المشركع تكاجو  االفتقار إلى الدقة:  -1
ية كالخارجية لممشركع، مثؿ حجـ المشركع، صعكبة تحديد نظاـ التخطيط الذم يتناسب الظركؼ الداخم

الييكؿ التنظيمي، أنماط اإلدارة، نكع النشاط، مستكيات اإلنتاج، مستكيات اإلنتاج، درجة التغير 
التكنكلكجي، فعنصر الدقة قد يكجد في طريقة معينة لمتخطيط كلكف ليس عمى مستكل التخطيط الشامؿ 

 .عطييا الخطة، كمما طمت القدرة عمى تكفير الدقةلممشركع، كأيضا كمما طالت الفترة التي ت
: ففاعمية التخطيط تعتمد عمى صحة الفركض المتعمقة صعوبة التنبؤ بالحقائق المتعمقة بالمستقبل  -2

عميو المستقبؿ مف ظركؼ عدـ التأكد، فإف ىذه الفركض تتضمف عادة الحد  يطرأبالمستقبؿ كنظرا لما 
دارة خطط بديمة تساعد عمى تحقيؽ مركنة غيرات الغير المتكقعة تضع إلاألدنى مف األخطاء، كلمعالجة الت

التخطيط، مثؿ تغير برامج االعبلف لتبلئـ التغير في السياسات البيع، أك تغير خطكط اإلنتاج لمكاجية 
 .ظركؼ المنافسة، كمع ذلؾ فيجب مبلحظة أف الخطط البديمة قد تككف مكمفة لممشركع

معمكمات ىي أساس التخطيط كنقص المعمكمات يؤدم إلى ضعؼ ال مشكمة حجم المعمومات: -3
االفتراضات المتعمقة بالمستقبؿ، كبالتالي يؤثر عمى نتائج التخطيط، كفي نفس الكقت قد تمجأ االدارة إلى 

كمكمفة لممشركع ثـ ال تستخدـ ضمف إتخاذ قرارات التخطيط،  ،تخصيص مشركعات كثيرة كغير ضركرية
 مف المعمكمات البلزمة لتخطيط مف مشركع إلى آخر.كتختمؼ الحد األمثؿ 

عمى اإلدارة  بكيقصد بيا مقاكمة العاميف بالمشركع لمخطط الجديدة فقد يصع قات النفسية:يالمع  -4
فترات طكيمة، كتكجو االدارة بعدـ الرغبة لعمييا  كاعتمدالذيف ار أنماط السمكؾ، كطريقة تفكير العامميف يتغي

 .1الظركؼ الجديدةأك القدرة عمى قبكؿ 
: كيقصد بيا السياسات كاإلجراءات كالقكاعد المعمكؿ بيا في المشركع كالتي ترغب قات اإلداريةيالمع -5

ـ مع الخطة الجديدة، كقد تجد اإلدارة صعكبة مف إحداث التغير المطمكب نظرا ؤ اإلدارة في تغيرات التبل
 لبلعتماد ألفراد عمى طريقة معينة في أداء العمؿ.

 
                                                           

 .23، ص1999دار الشركؽ، : ألردفا، مدخؿ إلى التخطيطد. مكسى بكسؼ خميس،  - 1
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 المطمب الرابع: أبعاد عممية التخطيط: 
 : يمي نجاح عممية التخطيط يجب أف تشمؿ عمى عدة أبعاد مترابطة كمتكاممة كتتمثؿ فيمالضماف 

: كيتمثؿ في المكازنات كاإلمكانيات المالية المخصصة األغراض التخطيط البعد االقتصادي  -1
 أك لخطة معينة، كيشمؿ ىذا البعد المكارد المتاحة كالكامنة بأنكاعيا المختمفة.

د بو الكفاءات كالمتخصصيف المذيف سيعممكف في مجاؿ إعداد كتنفيذ : كيقصالبعد البشري  -2
 ا.يأك فشمالخطة كمتابعة الخطة كىذا البعد يمعب دكرا رئيسيا في نجاح 

: كنعني بو المؤسسات كاإلدارات المعنية بإعداد كمتابعة كتنفيذ البعد المؤسساتي أو اإلداري  -3
 .الخطة أك التخطيط بشكؿ عاـ

ضركرم لقياس مدل فعالية الخطة  البعد كىك كـ الخطة أك مدتيا الزمنية كىذا: البعد الزمني  -4
 كنجاحيا في تحقيؽ أىدافيا كغايتيا.

: يشمؿ ىدا البعد التشريعات كالقكانيف البلزمة لمعمؿ كيبيف الحقكؽ كالكاجبات البعد القانوني  -5
 كالمسؤكليات كيعطي لحظة الصفة الرسمية.

الخطة أك عممية التخطيط لكـ ىائؿ مف البيانات كالمعمكمات : تحتاج البعد المعموماتي  -6
 المختمفة كالمعنكية حتى تأخذ الطابع الكاقعي كالشمكلي.

: كيقصد بو المستكل المكاني الذم يمارس فيو التخطيط كىك المستكل اإلقميمي، البعد المكاني -7
 .1المؤسسة ،ركع، الشركةي، الشبو اإلقميمي المحمي، عمى مستكل المحمي، عمى مستكل المشطنالك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .35، ص2001دار صفاء لمنشر كالتكزيع،  :، عماف1، طالتخطيط أسس كمبادئ عامةعثماف محمد عتيـ،  - 1
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 اإلطار النظري لمبمدية: الثاني: المبحث
عمى اسمكب البلمركزية االدارية كالتي تشكؿ البمدية نكاتيا  ماعتمدت الجزائر في تنظيميا االدار 

 .صبلحيتيا تككيفية انشائيا كحدد ،القاعدية، ىذه االخيرة مرت بعدة تغيرات كتطكرات مست مفيكميا
نتيجة لتزايد الضغكطات الجماىيرية لممطالبة بتحقيؽ الديمقراطية الشعبية، ككظائؼ الدكلة كمسؤكلياتيا، 

 ، بركز حتمية المشاركة في تنفيذ برامج التنمية المحمية.كثقؿ اعباء التنمية المحمية
نظيـ تجسد اسمكب الت ،فعرفت الجزائر عدة دساتير تطرقت الى البمدية كييئة اقميمية محمية

كما سف المشرع الجزائرم عدة نصكص  كتشرؾ المكاطنيف في تسيير شؤكنيـ المحمية. ،البلمركزم االدارم
 االقتصادية كاالجتماعية السائدة في كؿ فترة. ،حسب الظركؼ السياسية قانكنية متعمقة بالبمدية

اثرت فيو الظركؼ التي كما اف لمعامؿ التاريخي د كر بارز في التطكر الذم عرفتو البمدية كالذم  
 مرت بيا الببلد خبلؿ الحقبة االستعمارية كحتى فترة ما بعد االستقبلؿ.

 المطمب االول: مفيوم البمدية والتطور التاريخي ليا.

 اوال: مفيوم البمدية
 األرض اف كممة البمدية مشتقة مف كممة بمدة اك جزء مف البمد، كىذا االخير يقصد بو كؿ مكاف في

 .1كاف اـ خاليا اعامر 
عرؼ المشرع الجزائرم البمدية بمكجب المادة االكلى ،  حيث لقد اختمفت اآلراء حكؿ تعريؼ البمدية

المتعمؽ بالبمدية ىي "الجماعة االقميمية االساسية، تتمتع بالشخصية المعنكية  90-08رقـ  مف القانكف
البلمركزية االساسية باعتبارىا مرفقا  كاالستقبلؿ المالي كتحدث بمكجب قانكف ام البمدية ىي الكحدة

 2عمكميا فيي تتمتع باالستقبلؿ المالي كالشخصية المعنكية "
نيا الجماعة االقميمية القاعدية أفقد عرفيا في المادة االكلى منو  10-11ما قانكف البمدية رقـ أ

. كنستنتج مف خبلؿ ما 3فلمدكلة كتتمتع بالشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة كتحدث بمكجب قانك 
 سبؽ أف:

                                                           
 ـ2007 ،لباد لمنشر : ، سطيؼ2، طالقانكف اإلدارم كالنشاط اإلدارمناصر لباد،  -1
، المادة 1، ص1990، 15المتعمؽ بالبمدية، الجريدة الرسمية، العدد  08-90رقـ قانكف  الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -2

 األكلى.
، المادة 1، ص2011، 37المتعمؽ بالبمدية، الجريدة الرسمية، العدد  10-11رقـ قانكف  الجزائرية الديمقراطية الشعبية،الجميكرية  -3

 األكلى.
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 البمدية مجمكعة اقميمية يكجد بيف مكاطنييا مصالح مشتركة. -
 انشئت كفقا لمقانكف، كتتمتع بالشخصية المعنكية. البمدية مجمكعة المركزية -
 البمدية مقاطعة ادارية لمدكلة مكمفة بضماف السير الحسف لممصالح العمكمية. -

البمدية ىيئة المركزية تقكـ بتقريب المكاطف مف االدارة، ككما تسعى الى ككذلؾ يمكف اف نستنتج اف 
 تحقيؽ مصالح المكاطنكف.

 ثانيا :التطور التاريخي لمبمدية:
ثر دائما باإليديكلكجية السائدة في فترة ما، كفي بمد ما، فيك أاف البمدية باعتبارىا مرفقا عاما تت

ذه المبلحظة عمى الجزائر سكاء في المرحمة االستعمارية اك يتغير اذا تغير المكاف كالزماف، كتنطبؽ ى
 التي بعد االستقبلؿ.

: منذ احتبلؿ الجزائر عمى يد االستعمار الفرنسي عرؼ التنظيـ االدارم بصفة مرحمة االستعمار-1
عامة كالتنظيـ البمدم بصفة خاصة عدة مراحؿ، بحيث اف االتجاه العاـ السائد آنذاؾ ىك ربط النظاـ 

دارم بنظاـ مركزم قكم، ال يترؾ مجاال فييا النظاـ البلمركزم بالظيكر اال عمى نطاؽ ضيؽ جدا، اال
حيث نجد اف المؤسسة العسكرية الفرنسية كاف ليا حضكر قكم اماـ االدارة المدنية لكجكد مناطؽ خاضعة 

ككسيمة لمكصكؿ الى رب االستعمار، مآكأداة لتحقيؽ  لمسمطة العسكرية، كعميو استعممت البمدية آنذاؾ
 اىدافو كىك تكسيع االستعمار كتنظيمو.

كما اعتمد المستعمر الفرنسي عمى تقسيـ الببلد الى اقاليـ مدنية كاخرل عسكرية تيدؼ الى قير 
 .1الجزائرييف كتجريدىـ مف امبلكيـ لقاعدة المعمريف، باستعماؿ القكة العسكرية

المستكل المحمي ىيئات ادارية عرفت بالمكاتب  ـ اقاـ االحتبلؿ الفرنسي عمى 1844كمنذ عاـ 
العربية، مسيرة مف طرؼ ضباط االستعمار بيدؼ تمكيؿ الجيش الفرنسي كالسيطرة عمى مقاكمة 
الجماىير، ككانت ىذه المكاتب تؤدم اساسا دكرا كاقعيا يتمثؿ في حفظ النظاـ كاستيفاء الضرائب كالعدؿ، 

طات االستعمارية الى تكييؼ كمبلئمة التنظيـ البمدم تبعا كاحصاء السكاف كالمخابرات، عمدت السم
 .2أصبح التنظيـ البمدم بالجزائر يتميز بكجكد ثبلثة اصناؼ مف البمديات 1868كالمناطؽ، منذ ع لؤلكضا
 
 

                                                           
 .229-228ص ، ص 1992مكتبة دار العرب اإلسبلمي،  :بيركت 1900-1830الحركة الجزائرية سعد اهلل أبك القاسـ،  -1
، لمنشر كالتكزيع  :، الجزائرلمحمية، قانكف اإلدارة امحمد الصغير بعمي -2  36،ص 2004دار العمـك
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 البمديات األىمية:-ا
عاـ، ة بالسكاف الجزائرييف كالتي يشرؼ عمى ادارتيا اعكاف الحاكـ اليىملقد اقيمت في المناطؽ األ
كفي  ،تيا اك تسييرىا كترتكز خاصة في مناطؽ الجنكب )الصحراء(ر داإحيث ليس لسكانيا ام دكر في 

 ـ. 1880غاية  الى بعض المناطؽ الصعبة كالنائية في الشماؿ
فسميت بالدكار،  .كقد جرت عدة محاكالت مف طرؼ  السمطات االستعمارية لتنظيـ بمديات االىالي

التي اعتبرت اكلى المحاكالت التنظيمية  لمبمدية، كىي فرع ادارم لمكحدة  دكاكيربحيث قسمت القبيمة الى 
 .1العسكرية المتكاجدة بمقر االقميـ العسكرم

 البمديات المختمطة.-ب
كىي البمديات المشكمة مف العنصر االكربي كالعنصر الكطني التي تقع في الجنكب ايف يقؿ 

كال ينتخب الرئيس بؿ يتـ تعيينو، كيحكـ انشاء ىذه البمديات العنصر االكربي كالمجالس البمدية بيا، 
ـ. كقد انشا في مكاف تمؾ البمديات عدة مراكز رئيسية انتزعت مف  1937فيفرم  08القانكف الصادر في 

تتكفؿ بتسيير البمديات المختمطة ىيئتاف ك اختصاصات القيادة كاصبحت تدار بكاسطة االكربييف كحدىـ، 
 ىما.

كيعتبر العنصر الفعاؿ في البمدية كىك مكظؼ مف االدارة االستعمارية  :اإلدارمالمتصرؼ -1
 مكظفكف جزائريكف خاضعكف لئلدارة الفرنسية. هبجمع كؿ الصبلحيات في يده كيساعد

سنكات كنسبة تمثؿ الجزائرييف ب  6المجنة البمدية. تتككف مف اعضاء فرنسيكف منتخبكف لمدة -2
1% 2 

 الصالحيات:بمديات كاممة -ج
كتعرؼ ايضا بالبمديات ذات التصرؼ التاـ، كتكجد اساسا في اماكف كمناطؽ التكاجد المكثؼ 
لؤلكربييف بالمدف الكبرل كالمناطؽ الساحمية، ككانت ىذه البمديات تدار مف طرؼ مجمس بمدم كرئيسو، 

الى القانكف الفرنسي المذاف ينتخباف مف طرؼ السكاف المحمييف بالبمدية، كلقد خضعت ىذه البمديات 
 ـ كالذم ينشئ بالبمدية ىيئتيف ىما. 1884جكيمية  05الصادر في 

تيا قيادة الثكرة لتأطير المدنييف كتنظيميـ، كيتككف مف أكىك الييئة التي انش المجمس البمدي:-1
ال  أفعمى ، يرسمكف بكاسطة االنتخاب، كألكؿ مرة يعطي لمجزائرييف حؽ الترشح كاالنتخاب أعضاء

                                                           
 37ص  ،محمد الصغير بعمي، قانكف اإلدارة المحمية، مرجع سابؽ -1
 36، ص 1984المؤسسة الكطنية لمكتاب، : ، الجزائر2، طاإلدارة المركزية  في المؤسسات اإلداريةعمي زغدكد،  -2
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 إف .حد مساعدم رئيس البمديةأ أكيتجاكز نسبتيـ الثمث، كما ال يستطيع الجزائرم اف يككف رئيس بمدية  
مركز تمثيؿ مزدكج لممصالح المحمية كالسمطة  كأصبحتالبمديات الكاممة الصبلحيات قد تدعمت قانكنيا 

 المركزية.
قمع الجماىير كمقاكمة الثكرة  إلى، كييدؼ أعضاءهينتخبو المجمس البمدم مف بيف  :العمدة-2

 التحريرية، كما دعمت السمطات االستعمارية الطابع العسكرم لمبمديات بإحداث،
في   S.A.Uالحضرية  اإلدارية األقساـفي المناطؽ الريفية،  S.A.Sالخاصة اإلدارية األقساـ

 .1المدف
لحقبة ا أثناءالبمدية في الجزائر مرت بعدة مراحؿ حيث تميزت البمدية  أفمف خبلؿ ما سبؽ نستنتج 

المكجكديف في الجزائر، فبالرغـ  األكربييفككانت تخدـ مصالح ، االستعمارية بالسيطرة الكاممة لمفرنسييف
اليدؼ مف ذلؾ تكسيع االستعمار،  أف إالالتي عرفتيا البمدية في ىذه الحقبة  اإلداريةمف التنظيمات 

غرائو ا  عف طريؽ منحو امتيازات ك أكثر في الجزائر. كذلؾ بغرس جذكره  األكربيكفرض ىيمنة العنصر 
 المشجعة لمبقاء في ىذه الدكلة. األكضاعكتييئة 
 م: 1962مرحمة االستقالل بعد -2

لقد عانت الجزائر بعد االستقبلؿ مباشرة مف حالة الفراغ االدارم نتيجة النعداـ االطارات الجزائرية 
 الى االسراع ؿ في كضع أدللذم االقادرة عمى تسيير الشؤكف اإلدارية، اضافة الى العجز المالي، الشيء 

حقيقية لمبمدية كمؤسسة حمكؿ عاجمة لئليضاح االدارم الشامؿ، حيث حاكؿ مجمس الثكرة اعطاء قيمة 
كتحديد مبادئيا األساسية، كذلؾ مف خبلؿ تقميص عدد البمديات، كاعادة تنظيـ اجيزتيا لتسييؿ عممية 

 تسييرىا.ك  ادارتيا
 م 1967الى  1962المرحمة االنتقالية من -ا

 مفك  لقد تعرضت البمدية بعد االستقبلؿ الى نفس االزمة لتي تعرضت ليا كؿ المؤسسات االخرل.
تـ تعييف لجاف خاصة  .جؿ سد الفراغ الذم تركتو اليجرة الجماعية لئلطارات االكربية عقب االستقبلؿأ

يرأسيا رئيس يقـك بدكر رئيس البمدية في انتظار اعداد قانكف بمدم جديد. كما عرفت ىذه المرحمة اىـ 

                                                           
 :الجزائربف عكنكف، د س ط،  1962- 1516كالمحمية في الجزائر، البمدية الكالية المؤسسات المركزية،محمد العربي سعكدم،  -1

  194ص ، د س، ديكاف المطبكعات الجامعية
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بمدية سنة  1500ددىا حيث تـ دمج البمديات بعد اف كاف ع،اجراء تمثؿ االصبلح االقميمي لمبمديات
 .1عرفت ىذه المرحمة بمرحمة التجميع،ـ 1963مام  16بمدية فقط في  676الى 1962

 :مرحمة التفكير في انشاء قانون البمدية-ب
كشكؿ المرجعية االساسية في  ،رسميا كعمنيا المكاف العاـ لمبمدية 1963سبتمبر  10كرس دستكر 

اصدار قانكف بمدم جديد يتناسب مع الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية التي عرفتيا الجزائر 
خبلؿ تمؾ الفترة حيث اعتبرت البمدية قاعدة التنظيـ السياسي كاالقتصادم كاالجتماعي في الببلد. فبعد 

الذم اشتمؿ  1967جانفي  18اء المرسكـ في ج 1965جكاف  19التغيير السياسي الذم حصؿ في 
عمى ميثاؽ البمديات كتكضيح دكر المجالس البمدية، كنتيجة لبعض االخطاء التي كردت في قانكف البمدية 

كالتي نجـ عنيا بعض القصكر في دكر المجالس الشعبية البمدية، حاكلت السمطات آنذاؾ  1967لسنة 
ف المبادئ االساسية لذلؾ القانكف بقيت عمى حاليا كىي قياـ ، اال ا1981اجراء بعض التعديبلت سنة 

 .2التنفيذم المجمس الشعبي البمدم كرئيسو كالمجمس .التنظيـ االدارم عمى ثبلث ىيئات
  1990سنة  90-08مرحمة قانون البمدية 

كالذم اقر بتجسيد مبادئ الديمقراطية كالسماح بالتعددية  1989ىذه المرحمة كرسيا دستكر 
فتـ الغاء  الحزبية، كبالتالي فالقانكف القديـ لـ يكف في مستكل التغيرات التي عرفتيا الساحة السياسية.

احتكار الحزب الكاحد لممجالس الشعبية البمدية. كاعتبر قانكف البمدية الجديد محاكلة مف السمطات العميا 
فاىـ تغيير جاء بو إدارية، كالمركزية  المحمي عمى اسس ديمقراطية  كتعددية اإلدارمبناء النظاـ  إلعادة

ىك الغاء المجمس التنفيذم  لمبمدية  كاقتصار ىيئات البمدية عمى المجمس الشعبي   90-08القانكف  
 .3كرئيسو

 2011-10-11مرحمة قانون البمدية: -ج
لقد اىتمت السمطات المحمية بيذا القانكف مف خبلؿ االصبلحات التي شممت الجماعات المحمية 

اصبلح ىياكؿ الدكلة، كزيادة مشاركة المكاطنيف في تسيير الشؤكف المحمية االقميمية التي تتناسب ك 
كما ساىـ ىذا في زيادة تمثيؿ المرأة في المجالس الشعبية البمدية كترقية  ،كاحتياجاتيـ في كؿ القطاعات

 حقكقيا.

                                                           
 11ص  ، د س،ديكاف المطبكعات الجامعية :، الجزائرالتنظيـ اإلدارم لمجمعات المحمية عبيد لخضر، -1
 126ص  ،2007سكر لمنشر كالتكزيع، ج :ئر، الجزا2، طالكجيز في القانكف اإلدارمعمار بكضياؼ،  -2
 167ص  ،د س، منشكرات دحمب، الجزائر: 2، طالتنظيـ ٌاإلدارم، ناصر لباد، -3,
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مادة  220فنص ىذا القانكف الذم يحتكم عمى  ،سنكات كاممة 5كلقد استغرؽ اعداد ىذا القانكف 
كالتي اظيرت التحكالت التي عرفتيا الببلد انو يحمؿ الكثير مف النقائص  08-90يأتي محؿ القانكف رقـ 

التي تجعؿ احكامو ال تستجيب لتمؾ التحكالت كالتعديبلت التي تكجييا الجماعات المحمية كلـ يعد بإمكانو 
كؿ الجديدة الناجمة، فقانكف البمدية الجديد ييدؼ الى ادخاؿ تصحيحات قصد معالجة االختبلالت كالمشا
 .1لتأسيس تسيير منسجـ لمبمدية ،تحقيؽ التكازنات الضركرية

 إلى:كييدؼ ىذا القانكف 
مبدا حرية المجالس المحمية البمدية في المبادرة التي يمكنيا تكفير مداخيؿ البمديات كمنح التصرؼ  

مف  ،طات التنمية المحمية باإلضافة الى تعزيز دكرىا في االختيارات التنمكية المحميةفي ميزانيات كمخط
 التي تقاـ عمى اقميـ البمدية. ،خبلؿ التأكيد عمى رأييا كمكاقفيا بشأف بعض انكاع المشاريع

كيشمؿ ىذ القانكف حمكال لمشاكؿ التسيير في البمديات حيث تفرض ضركرة اشراؾ المكاطف في 
كتفعيؿ لجاف االحياء كممثميف داخؿ ىذه  ،مف خبلؿ تمكينو مف حضكر الجمعيات العامة ،القراراتاتخاذ 

فالقانكف الجديد اضاؼ في المادة  .ككضع المكاطف في صميـ اىتمامو ،الجمعيات لنقؿ انشغاال المكاطنيف
 ار اف لبمدية تشكؿ اطارباعتب ،الثانية اف البمدية ىي المكاف الذم تككف فيو الممارسة الصحيحة لممكاطنة

 .2مشاركة المكاطنيف في تسيير الشؤكف العمكمية كممارسة الديمقراطية المحمية
 ،مف خبلؿ ما سبؽ نستخمص  الدكلة الجزائرية بعد االستقبلؿ مباشرة  اكلت اىتماما كبيرا  لمبمدية

ت الى أفمج .المحمي التنظيـ االدارمك  كذلؾ مف خبلؿ االجراءات التي اتخذتيا عمى مستكل التأطير
تخفيض عدد البمديات عف طريؽ دمج عدة بمديات معا إلمكانية ادارتيا كتسييرىا، اما فيما يخص 

حيث اعتبر البمدية  اساس المجمكعة الترابية  .1963االصبلح في المجاؿ التشريعي فقد كرسو دستكر 
ميثاؽ  يوكىك التكجو نفسو الذم اكد عم ،منو 9كاالدارية كاالقتصادية كاالجتماعية كما ىك كارد في المادة 

كد عمى ضركرة اعطاء الجماعات المحمية سمطات تتطمب مراجعة ادارية أحيث  ،1964الجزائر لسنة 
 جذرية.

ضركرة االىتماـ بتككيف اطارات قادرة عمى ك  دكر كبير في ابراز البمدية 1963كلقد كاف لدستكر 
مع ظيكر  1967كفي مرحمة  .الذم تبنتو الدكلة الجزائرية بمراعة خصائص النظاـ االشتراكي ،تسييرىا

                                                           
دارة محمية، ، مذكرة لنيؿ شيادة الماستر"إدارة الجماعات المحمية في الجزائر، بمدية بسكرة نمكذجا"جديدم عتيقة،   -1 ، سياسة عامة كا 

 .75، ص 2013، قسـ العمـك السياسية، العمـك السياسيةكمية الحقكؽ ك  جامعة محمد خيضر بسكرة،
 ـ2011جكيمية  22( المؤرخ في 10-11( مف قانكف البمدية )2أنظر المادة ) -2
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اكؿ قانكف خاص بالبمدية حيث استمدت بعض مكاده مف القانكف الفرنسي باعتبار الجزائر مستعمرة 
 .فرنسية، كايضا تأثرىا بالنمكذج اليكغكسبلفي كذلؾ باعتماد الجزائر عمى النظاـ االشتراكي، الحزب الكاحد

كذلؾ في تبني مبدا  ،الذم يعتبر مف مظاىر التحكؿ الديمقراطي في الجزائر 1989ظيكر دستكر بك 
التعددية الحزبية كالبلمركزية االدارية كمبدا االنتخاب التعددم لتمثيؿ االدارة الشعبية عمى المستكل 

اء كاشراؾ المكاطنيف في تسيير شؤكنيـ المحمية كتماشيا مع االصبلحات السياسية كاالدارية. ج ،المحمي
طار تجسيد إكذلؾ في  ،ليحدد مسارا جديدا في التنظيـ االدارم المحمي 08-90القانكف البمدم رقـ 

كلكف لسد ثغرات كنقائص ىذا القانكف سارعت السمطات  ،فيالبلمركزية المحمية كتقريب االدارة مف المكاطن
ييف في التعبير عف كذلؾ بيدؼ اعطاء فرص اكبر لممكاطنيف المحم 10-11المركزية بإصدار قانكف 

 لمدكلة. األكبركلتجسيد الديمقراطية كتحقيؽ الحكامة المحمية  كالتنمية المحمية  كىك اليدؼ  ،انشغاالتيـ

 ىيئات البمدية :المطمب الثاني
لمبمدية دكر فعاؿ في تجسيد طمكحات كمتطمبات كحاجيات السكاف المقيميف فييا، كلتحقيؽ ذلؾ 

حيث في مكضكعنا ىذا سنتطرؽ الى التعرؼ أكثر الى ىذه الييئات  ،كجدت ىناؾ ىيئات تتكفؿ بذلؾ
 كالى اختصاصاتيا.

 المجمس الشعبي البمدي واختصاصاتو  :والأ
يعتبر المجمس الشعبي البمدم ىيئة اساسية في تسيير كادارة البمدية كجماعة ادارية المركزية 

حيث يتـ انتخابو مف قبؿ المكاطنيف القاطنيف  إقميمية، اذ يعتبر الجياز الذم يعبر عف احتياجات السكاف،
 .1سنكات 5في اقميـ البمدية بمكجب االقتراع العاـ المباشر كذلؾ لمدة 

ؼ عدد اعضاء المجمس بحسب التعداد السكاني لمبمدية كفؽ ما متشكيؿ المجمس الشعبي البمدم، يخت-ا
 :يمي
 نسمة 10.000 ،اعضاء في البمديات التي يقؿ عدد سكانيا 7
 نسمة 20000ك 10000اعضاء في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا ما بيف  9

 نسمة 50000ك 20001عضك في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا ما بيف11
 نسمة100000ك 500001عضك في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا ما بيف  15

                                                           
ة ، جامعاإلدارم ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف"خبة في تحقيؽ التنمية المحميةتدكر رؤساء المجالس المن"عساسي يكبا،  -1

  51، ص 2014،، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسة، قسـ الحقكؽبسكرةمحمد خيدر 
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 نسمة 200000ك 1000001عضك في البمديات التي يتراكح عدد سكانيا ما بيف  23
 نسمة 200000عضك في البمديات التي يساكم عدد سكانيا اك يفكؽ  33

 كيشترط في المترشح لممجمس الشعبي البمدم في اف تتكفر فيو الشركط التالية.
 سنة. 25السف  -
ناخب الى  150ف يرفؽ ترشحو بالعدد البلـز مف التكقيعات )أ كأ، يككف المترشح تحت رعاية حزب أف -

1000) 
 1االعفاء منيا أكالخدمة الكطنية  أداء -
يرتبط مدل اتساع الصبلحيات كاالختصاصات  ؛لشعبي البمدماصبلحيات كاختصاصات المجمس  -ب

 المككمة لممجمس الشعبي البمدم بطبيعة الظركؼ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية السائدة في الببلد.
الشؤكف العامة لمبمدية، مف خبلؿ مداكالتو في مختمؼ المياديف لحياة كيتكلى المجمس الشعبي البمدم ادارة 

 ،فيك يمثؿ ابناء المناطؽ المحمية في تجسيد ىذه االنشغاالت كالطمكحات ،المكاطنيف في اقميـ البمدية
 :كتتمثؿ اختصاصات المجمس الشعبي البمدم فيما يمي

 10.11مف قانكف البمدية رقـ  181دة كحسب الما، االختصاصات المالية لممجمس الشعبي البمدم  -1
يصكت المجمس الشعبي البمدم عمى ميزانية البمدية كتضبط كفقا لمشركط المنصكص عمييا في ىذا 

 .2مف السنة المالية التي تنفذ فييا اكتكبر 31قبؿ  األكلىالقانكف يصكت عمى الميزانية 
-11مف قانكف البمدية رقـ  111 تنص المادة :االختصاصات االقتصادية لممجمس الشعبي البمدم  -2

يككؿ لمبمدية  القياـ  بكؿ مبادرة اك عمؿ مف شانو التحفيز كبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى  10
 مع طاقات البمدية كمخططيا التنمكم.

 .3ليذا الغرض يتخذ المجمس الشعبي البمدم كافة التدابير التي مف شانيا تشجيع االستثمار كترقيتو
يتكلى المجمس الشعبي البمدم في المجاؿ  :االختصاصات االجتماعية لممجمس الشعبي البمدم  -3

 االجتماعي ما يمي.
انجاز  نفس القانكف المذككر اعبله فاف البمدية تتخذ كافة االجراءات قصد  مف 122كحسب المادة 

 مؤسسات التعميـ االبتدائي طبقا لمخريطة المدرسية الكطنية كضماف صيانتيا.
                                                           

أبي بكر جامعة  ،، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف العاـ"دكر الجماعات المحمية في التنمية المحمية"شكيخ بف عثماف،  -1
 11ص،  2011،، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽتممسافبمقايد 

 10-11( مف قانكف البمدية رقـ 181المادة ) -2
 10-11( مف قانكف البمدية رقـ 111المادة ) -3
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غير انو يمكف  ،انجاز كتسيير المطاعـ المدرسية كالسير عمى ضماف تكفير كسائؿ النقؿ لمتبلميذ -
 :لمبمديات في حدكد امكانياتيا القياـ بما يمي

التدابير المكجية لترقية تفتح  كؿكفي إطار التشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما،  اتخاذ عند االقتضاء -
 كالتعميـ الثقافي كالفني. كالتعميـ التحضيرم الطفكلة الصغرل كحدائؽ لؤلطفاؿ

المساىمة في انجاز اليياكؿ القاعدية لمبمدية الجكارية المكجية لمنشاطات الرياضية كالشباب كالثقافة  -
 المساىمة المالية لمدكلة. فالتي يمكنيا االستفادة م ،كالتسمية

 اضة كالتسمية.تقديـ مساعدتيا لميياكؿ كاالجيزة المكمفة بالشباب كالري -
الجكارية المكجية لنشاطات التسمية كنشر الفف كالقراءة العمكمية  األساسيةالمساىمة في تطكير اليياكؿ  -

 كالتنشيط الثقافي كالحفاظ عمييا كصيانتيا.
 ف باستغبلليا.ياتخاذ كؿ تدبير يرمي الى تكسيع قدراتيا السياحية كتشجيع العامميف المعني -
 تمييف كاستحداث مناصب الشغؿ.تشجيع عمميات ال -
كالمعكزة كتنظيـ التكفؿ بيا في إطار السياسات العامة  ميمشةحصر الفئات االجتماعية المحركمة كال -

 الكطنية المقررة في مجاؿ التضامف كالحماية االجتماعية.
عمى  كضماف المحافظة ،نية المتكاجدة عمى ترابياآالقر  المساىمة في صيانة المساجد كالمدارس -

 الممتمكات الخاصة بالعبادة.
كمساعدة  تشجيع ترقية الحركة الجمعكية في مياديف الشباب كالثقافة كالرياضة، كثقافة النظافة كالصحة -

 .1السيما منيا ذكم االحتياجات الخاصة ،الفئات االجتماعية المحركمة
يصادؽ المجمس الشعبي البمدم عمى في مجاؿ التييئة العمرانية كالتنمية المحمية. في مجاؿ التخطيط  -3

كيسير عمى تنفيذه مع مراعاة مخطط الكالية كمخطط  ،المخطط التنمكم القصير كالمتكسط كالطكيؿ المدل
التييئة العمرانية، كما يختص بالدراسة كالمصادقة عمى مخططات التييئة لمبمدية )المخطط التكجييي 

 .مخطط شغؿ االراضي( ،لمتييئة العمرانية
كتطابقو مع التشريعات  ،ج العمراني لمبمديةيص المجمس في ىذا السياؽ الرسـ كمراقبة النسكيخت

 . 2كالتنظيمات المعمكؿ بيا

                                                           

 ( مف قانكف البمدية122المادة ) 1-
، قسـ تيزم كزكمكلكد معمرم جامعة  أحمد سي يكسؼ، تحكالت البلمركزية في الجزائر، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف، -2

 .54، ص2013،الحقكؽ
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يعتبر المجمس الشعبي البمدم اىـ ىيئة في تسيير  :رئيس المجمس الشعبي البمدم كاختصاصاتو :ثانيا
كككنو حمقة كصؿ بيف المجمس الشعبي البمدم كالبمدية مف جية، كيمثؿ  ،نظرا لحساسية منصبو البمدية

 الييئة التنفيذية مف جية اخرل.
"يعمف رئيسا لممجمس الشعبي 10-11 مف قانكف البمدية رقـ 65جاء في المادة  كيفية اختياره:-ا

الصكات يعمف البمدم متصدر القائمة، التي تحصمت عمى اغمبية اصكات الناخبيف، كفي حالة تساكم ا
 "1رئيسا المرشحة اك المرشح االصغر سنا

انتياء  أك إلقصاء أكينتيي مياـ رئيس المجمس الشعبي البمدم بحالة الكفاة  :انتياء ميامو -ب
نفسيا التي تنتيي بيا مياـ باقي اعضاء المجمس كالمتمثمة  لؤلسباب أيضاسنكات( كتنتيي  5مدة العيدة )

 فيما يمي.

كتابة عف رغبتو في ، الصريح مف رئيس المجمس الشعبي البمدم كتتمثؿ في التعيير: ةقالستاال-1
تزكؿ  10-11مف قانكف البمدية رقـ  40و مف رئاسة المجمس الشعبي البمدم، كذلؾ حسب المادة تلااستق

حصكؿ مانع قانكني كيقر المجمس الشعبي ذلؾ  أك اإلقصاء أك ،صفة المنتخب البمدم بالكفاة كاالستقالة
 .2كيخطر الكالي بذلؾ كجكبا ،بمكجب مداكلة

كىذا يعني اف  قرار االقصاء كجب  ،كىك المرحمة الثانية التي تككف بعد قرار التكقيؼ :االقصاء-2
يكقؼ بقرار مف الكالي كؿ منتخب  10-11مف قانكف البمدية  43اذ نصت المادة  ،اف يسبقو  تكقيؼ

ليا صمة بالنظاـ العاـ اك االسباب المخمة بالشرؼ اك كاف  ،تعرض لمتابعة قضائية بسبب جنحة اك جناية
الى غاية صدكر  ،تدابير قضائية ال تمكنو مف االستمرار في ممارسة عيدتو االنتخابية بصفة صحيحة

 حكـ نيائي مف الجية القضائية المختصة.

 .3يستأنؼ المنتخب تمقائيا كفكريا ممارسة ميامو االنتخابية ،حالة صدكر حكـ نيائي بالبراءةفي 

يككف سمكؾ رئيس المجمس الشعبي البمدم معبرا  ؛ةىي الصكرة  الضمنية لبلستقالي: التخم -3
حيث  ؛11-10مف قانكف البمدية  74فحسب المادة  ،عف تخميو عف منصبو، ام يككف بصكرة صريحة

                                                           
 10-11( مف قانكف البمدية رقـ 65المادة ) -1
 10-11( مف قانكف البمدية رقـ 40المادة ) -2
 10-11( مف قانكف البمدية، رقـ 43المادة ) -3
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لتقديـ  73 لممادة يعد متخميا عف المنصب رئيس المجمس الشعبي البمدم المستقيؿ لـ يجمع المجمس طبقا
 كما ىك محدد في القانكف. ،استقالتو امامو

( اياـ بعد غيابو خبلؿ دكرة غير 10يتـ اثبات تخمي رئيس المجمس البمدم عف منصبو في اجؿ عشرة )
 .1ممثموعادية لممجمس بحضكر الكالي اك 

مف نفس القانكف، "يعتبر في حالة تخؿ عف المنصب، الغياب غير مبرر لرئيس  75كحسب المادة 
 كيعمف ذلؾ مف طرؼ رئيس المجمس الشعبي البمدم. ،المجمس البمدم ألكثر مف شير

غياب رئيس المجمس الشعبي البمدم دكف اف يجتمع المجمس في  ( يكما مف40في حالة انقضاء اربعيف)
 ."2يقكـ بجمعو إلثبات ىذا الغياب ،ةاستثنائيجمسة 

-10مف قانكف البمدية رقـ  41ك 40كىي مسالة طبيعية تمس كؿ شخص كذلؾ حسب المادة  :الوفاة-4
"تزكؿ صفة المنتخب بالكفاة اك االستقالة اك االقصاء اك حصكؿ مانع قانكني كيقر المجمس الشعبي  11

 ."3الكالي بذلؾ كجكباالبمدم ذلؾ بمكجب مداكلة، كيخطر 
 :اختصاصات رئيس المجمس الشعبي البمدي-ج

اف مجمؿ االختصاصات التي يمارسيا رئيس المجمس الشعبي البمدم، تسير في اتجاىيف أساسييف، 
التي ىي البمدية  ،و ممثبل لممجمكعة المحميةتففي االتجاه االكؿ يمارس اختصاصاتو كصبلحياتو بصف

و تاما االتجاه الثاني فيمارس اختصاصاتو بصف ،بيا لسمطة الكصاية االداريةكسكانيا كيككف خاضع بمكج
كيككف حينيا  ،ام ممثؿ البمدية كييئة مركزية قاعدية تمثؿ السمطة لعدـ التركيز االدارم ،ممثبل لمدكلة

ة، كليذا نجد صبلحيات رئيس المجمس الشعبي البمدم كاسعة كمتسعة ينخاضعا لسمطة الرئاسة المع
 :يمي افيم باختبلؼ المجبلت كالمتمثمة

يتمتع رئيس المجمس الشعبي البمدم  :صالحيات رئيس المجمس الشعبي البمدي بصفتو ممثال لمدولة (1
 :بيذه الصفة بمجمكعة مف الصبلحيات كالمياـ كالتي تعكد اساسا لمدكلة كالتي يمكف حصرىا فيما يمي

                                                           
 10-11( مف قانكف البمدية 74المادة ) -1
 10-11( مف قانكف البمدية 75المادة ) -2
 10-11( مف قانكف البمدية 41( ك)40المادة ) -3
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ف لرئيس المجمس الشعبي إمف قانكف البمدية ف 86كحسب المادة : في مجال ضبط الحالة المدنية-1
البمدم صفة ضابط الحالة المدنية، كبيذه الصفة يقـك بجميع العقكد المتعمقة بالحالة المدنية طبقا لمتشريع 

 . 1السارم المفعكؿ تحت رقابة النائب العاـ المختص اقميميا
البمدم كتحت مسؤكليتو، مف نفس القانكف يمكف لرئيس المجمس الشعبي  87كحسب المادة  

 تفكيض امضاءه لممندكبيف البمدييف كالمندكبيف الخاصيف كالى كؿ مكظؼ بمدم قصد.
 استقباؿ التصريحات بالكالدة كالزكاج كالكفيات. -
 سجبلت الحالة المدنية.الفي  كاألحكاـتدكيف كؿ العقكد  -
 .اعداد كتسميـ كؿ العقكد المتعمقة بالتصريحات المذككرة اعبله -
 .2التصديؽ عمى كؿ تكقيع يقكـ بو ام مكاطف امامو بمكجب تقديـ كثيقة اليكية -
 .األصميةالتصديؽ عمى كؿ نسخة كثيقة بتقديـ النسخة  -
لرئيس المجمس الشعبي  11-10مف قانكف البمدية رقـ 92كحسب المادة  :في مجال الضبط القضائي -2

 3البمدم صفة ضابط الشرطة القضائية
 ،مف قانكف البمدية "يعتمد رئيس المجمس  الشعبي البمدم 93تنص المادة  :الضبط اإلداري في مجال -3

اإلدارية، عمى سمؾ الشرطة البمدية التي يحددىا قانكنيا  قصد ممارسة صبلحياتو في مجاؿ الشرطة
 .ساسي عف طريؽ التنظيـاأل

 الشرطة اك الدرؾ الكطنيكيمكف لرئيس المجمس الشعبي البمدم عند االقتضاء، تسخير قكات 
 .4المختصة اقميميا حسب الكيفيات المحددة عف طريؽ التنظيـ

يقكـ رئيس المجمس الشعبي البمدم : بصفتو ممثل البمدية البمديصالحيات رئيس المجمس الشعبي  (2
 :دة اختصاصات حددىا لو القانكف كما يميعبصفتو ممثؿ البمدية ب

 البمدية في جميع المراسيـ التشريعية كالتظاىرات الرسمية.يمثؿ رئيس المجمس  ،77حسب المادة   
 5.كينبغي عميو المشاركة فييا حسب التزاماتو المحددة في ىذا القانكف

                                                           
 10-11( مف قانكف البمدية 86المادة ) -1
 10-11( مف قانكف البمدية 87المادة )  -2
 10-11( مف قانكف البمدية 92المادة ) -3
 10-11( مف قانكف البمدية 93المادة ) -4
 10-11( مف قانكف البمدية 77المادة ) -5
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يقكـ رئيس المجمس الشعبي البمدم كتحت رقابة المجمس الشعبي  :نفس القانكف 82كتنص المادة 
عمى االمبلؾ كالحقكؽ المككنة لؤلمبلؾ  البمدم باسـ البمدية، بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة

 كالحقكؽ المككنة لممتمكات البمدية كادارتيا.
 :كيجب عميو عمى كجو الخصكص القياـ بما يأتي

 التقاضي باسـ البمدية كلحسابيا.-
 ادارة مداخيؿ البمدية كاالمر بصرؼ النفقات كمتابعة دكر المالية البمدية -
 كالمعامبلت كالصفقات كااليجارات كقبكؿ الييباتابراـ عقكد اقتناء االمبلؾ -
 القياـ بمناقصات اشغاؿ البمدية كمراقبة حسف تنفيذىا. -
 اتخاذ كؿ القرارات المكقفة لمتقادـ كاالسقاط. -
 ممارسة كؿ الحقكؽ عمى االمبلؾ العقارية كالمنقكلة التي تممكيا البمدية في ذلؾ حؽ الشفعة.-
 بشبكة طرؽ البمدية  اتخاذ التدابير المتعمقة -
 السير عمى المحافظة عمى االرشيؼ. -

 . 1اتخاذ المبادرات لتطكير مداخيؿ البمدية
قرب لممكاطف حيث مف خبلؿ ما سبؽ نستخمص أف البمدية ىي الجماعة القاعدية كتمثؿ الييئة األ

 :تسعى البمدية في خدمة مصالح المكاطنيف كذلؾ في مختمؼ المجاالت، كتتككف مف ىيئات
 البمدم:ي المجمس الشعب-ا

 رئيس المجمس الشعبي البمدم:-ب
 7مركزية محمية لتمثيؿ الدكلة. حيث يتراكح عدد اعضاءه بيف الالشعبي البمدم ىيئة  سحيث يعتبر المجم

عمى تطكير  رالسي: كذلؾ حسب سكاف البمدية. كيقكـ بعدة صبلحيات تتمثؿ فيما يمي عضكا 33ك
كاالستثمارات الفبلحية، كتشجيع الفبلحيف،  ،االنشطة االقتصادية كذلؾ بتشجيع المتعامميف االقتصادييف

، كيسير المجمس الشعبي معنيةجكاف مف السنة ال 15يضا بالمصادقة عمى الميزانية االضافية أكتقكـ 
 تكفير السكف، النقؿ المدرسي. البمدم عمى تحسيف االكضاع االجتماعية لممكاطنيف، ترقية العبلج،

سنكات،  5كيترأس المجمس الشعبي البمدم رئيس ينتخب عف طريؽ االقتراع العاـ المباشر، لمدة 
 كيقكـ بصبلحيات مزدكجة.

                                                           
 10-11( مف قانكف البمدية 82المادة )-1
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يقـك رئيس المجمس الشعبي البمدم باعتباره ممثؿ الدكلة، بالسير عمى احتراـ القكانيف كتطبيقيا 
 كاتيـ، كالسير عمى راحة كؿ مكاطف يقطف اقميـ البمدية التي يترأسيا.كايضا الحفاظ عمى االشخاص كممتم

كباعتبار رئيس المجمس الشعبي البمدم ممثؿ لمبمدية، فيك يقكـ بإدارة مالية البمدية كميزانيتيا، 
 كحسف تسييرىا كالمحافظة عمى الماؿ العاـ.
اليكمية، كايضا مشاركة المكاطف  ممكاطف، كالتكفؿ بانشغاالتيـلكيسعى الى تحقيؽ التنمية المحمية 

 في تسيير شؤكنو المحمية عف طريؽ االنتخابات، لككنو العنصر االساسي كالفعاؿ في البمدية.
 تعتبر البمدية قاعدة مركزية محمية لتمبية حاجيات المكاطنيف.

  :والتقنية اإلداريةالمصالح المطمب الثالث: 
كتسيير شؤكف المكاطنيف. كالمصالح االدارية  بإدارةكمفة كالتقنية الم اإلداريةلقد تعددت المصالح  

 كالتقنية لمبمدية كتتمثؿ ىذه المصالح فيما يمي.
تتكفؿ بكؿ ما يتعمؽ باالنتخابات، مراجعة القكائـ االنتخابية  :مصمحة التنظيم والشؤون العامة  -1

 التجارة. ،التحضير لمعمميات االنتخابية. ككذلؾ ما يتعمؽ بالتنظيـ المتعمؽ بأصحاب الحرؼ
فإنيا تتكفؿ بالميزانيات في المحاسبة كتسيير المستخدميف. كتسيير امبلؾ  :مصمحة المحاسبة  -2

 البمدية.
فيي تعتبر مف اىـ مصالح البمدية. فيذه االخيرة تتكفؿ بالحفاظ كتسميـ  :يةمصمحة الحالة المدن  -3

 شيادة االقامة. ،كثائؽ الحالة المدنية مثؿ شيادة الميبلد
ية ئمااإلنتمعب المصالح التقنية لمبمدية دكرا اساسيا في تجسيد المخططات  :المصالح التقنية لمبمدية  -4

السير لمختمؼ نشاطات البمدية سكاء في قطاع االنجاز اك  حسيفتلمبمدية كانجاز المدارس، كالحرس عمى 
 ء.لبناكافي ميداف التعمير 

 ىذه المصالح ىي المصالح التقنية لمدكلة كالمصالح المكمفة باألمف. :األخرىبعض المصالح   -5
ليس لكؿ بمدية القدرة عمى انشاء مصالح تقنية تابعة ليا، فيذه االخيرة  :المصالح التقنية لمدولة  -6

كالغير المؤطرة لتمكينيا في انجاز كمتابعة بعض  ،تكضع مف طرؼ الدكلة لخدمة البمديات الغير المؤىمة
 المشاريع مثؿ قطاع العمكمية.

 1كتتمثؿ في الحرس البمدم. :المصالح المكمفة باآلمن  -7
                                                           

دارة محمية، كماؿ الديف بمعباس، دكافع ال - 1 بلمركزية كاسقبللية الجماعات المحمية، مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة ليسانس، سياسة عامة كا 
 .20، ص2012جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، 
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ف المحمي، حيث ططار تعدد مياـ كصبلحيات البمدية اتجاه المكاإستخمص انو في مف خبلؿ ما سبؽ ن
حيث تتكفؿ بكؿ ما يتعمؽ  ،اكجدت ىذه االخيرة عدة مصالح ادارية منيا الخاصة بتنظيـ الشؤكف العامة

تطبؽ كىناؾ مصالح تقنية ، كىناؾ ايضا مصالح التييئة كالتنمية المكمفة بإعداد االنتخابات ،باالنتخابات
ما يسمى بالمصالح المكمفة باألمف كتتمثؿ في الحرس البمدم ككؿ ىذه  ركفؽ التشريع، كمؤخرا ظي

عمى المستكل  كتمثؿ الدكلة أحسف تمثيؿ ،دارية كالتقنية غرضيا تقديـ أحسف خدمة لممكاطفاإل المصالح
 .1المحمي

 المطمب الرابع: الرقابة عمى البمدية
تـ مقارنتيا بالرقابة عمى الكالية نجدىا اكثر صعكبة، ككف اف الجياز  مااف الرقابة عمى البمدية اذا 

نجد الكالي ىك الشخص المعيف كالى جانبو  ،المسير داخؿ البمدية ىك منتخب، فعمى راس الكالية مثبل
الرئيس  مسؤكليف تنفيذييف كيسيؿ ممارسة الرقابة عمى ىؤالء. اما عمى مستكل البمدية فاألمر يختمؼ مثبل

عضاء منتخبة، مما يصعب ممارسة الرقابة كرغـ ىذه الصعكبة اال اف البمدية كالكالية ألكنكابو كسائر ا
 يتنافى ذلؾ مع تمتعيا بالشخصية المعنكية كنفصؿ ذلؾ فيما يمي. تخضع لمرقابة كال

فكؿ  ،عمى المستكل العمميإشكالية مبدئيا ال يطرح ىذا النكع مف الرقابة  :الرقابة عمى المعنيين  -1
مكظؼ ميما كانت مسؤكلية كقطاع نشاطو خاضع لرابطة التبعية اتجاه االدارة المستخدمة اك سمطة 

أك مف الكصاية فاألميف العاـ لمبمدية مثبل عندما يتمقى مجمكعة تعميمات مف سمطة الكصاية  ،الكصاية
 يمتـز بتنفيذىا في حدكد صبلحياتو كبما ينص عميو القانكف.

 لمنتخب. غير اف ىذا الاخذنا بعيف االعتبار استقبللية المجمس البمدم أإذا : نتخبينالرقابة عمى الم  -2
 يعني اعفاء فئة المنتخبيف مف الرقابة، حددىا القانكف كما تخضع اعماليـ كىيئاتيـ ايضا لمرقابة.

 تخذ شكؿ اإلقالة، اإليقاؼ، االقصاء. :الرقابة عمى األشخاص  -3
يصرح الكالي فكرا بإقالة كؿ عضك في المجمس الشعبي البمدم المنتخب. تتبيف بعد االنتخاب،  :االقالة - أ

 انو غير قابؿ لبلنتخاب قانكنيا اك تعتريو حالة مف حاالت التنافي.
عندما يتعرض منتخب الى متابعة إدارية، تحكؿ دكف مكاصمة ميامو كيمكف تكقيؼ  :االيقاف - ب

 ميامو.
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يككف اال نتيجة فعؿ  كاالسقاط ال ،نيائي لمعضكية لؤلسباب التي حددىا القانكف إسقاطىك  :االقصاء -ج
 خطير.

لقد راينا مما سبؽ اف مداكالت المجمس الشعبي البمدم، يخضع لرقابة ادارية اك   الرقابة عمى االعمال:-4
قضائية، كتتجسد الرقابة االدارية في رقابة الكالي الذم يتمتع بسمطة كاسعة، سكاء في حالة المصادقة 

( 46 الى 41الصريحة اك البطبلف المطمؽ، اك البطبلف النسبي، كىذا طبعا في حدكد ممارسة المكاد مف )
مف قانكف البمدية، فسمطة الكالي اتجاه المجمس الشعبي البمدم اكسع منيا اتجاه المجمس الشعبي الكالئي، 

 في الحالة الثانية يعتبر الكالي جية احالة. إذف
كيككف بإنياء حياتيـ قانكنيا في حميا كتجريد اعضاءىا مف الصفة التي  :الرقابة عمى الييئة -5

 مف قانكف البمدية، كيحؿ المجمس الشعبي البمدم في الحاالت التالية. 34 يحممكنيا طبقا لممادة
كبعد تطبيؽ احكاـ االستخبلؼ كىذه الحالة  ،اقؿ مف نصؼ عدد االعضاء عندما يصبح المنتخبيف

طبيعية كما رأينا، فبل يتصكر اف يستمر المجمس في عقد جمساتو كدكراتو، كقد فقد نصؼ اعضاءه، كما 
المجكء الى القكائـ عد لتي بمكجبيا سيفصؿ فييا غرض عميو، كال يككف اال باقانكنية فقد االداة ال
 .1االحتياطية
اال انيا في الحقيقة  ،مف خبلؿ  ما سبؽ نستخمص اف البمدية ىيئة اقميمية تتمتع باالستقبللية 

مقيدة بقكانيف كبالمراكز، فيي تعمؿ تحت كصاية كزارة الداخمية كاف مكضكع الرقابة يتفرع الى عدة أنكاع، 
عمى المعنييف األشخاص، المنتخبيف لفرض السير الجيد لمبمدية كاستمرارية بقاءىا، كالسعي لتحقيؽ 

 لتنمية المحمية بتظافر جيكد مختمؼ الجيات.الديمقراطية كذلؾ باشراؾ المكاطف كالسعي لتحقيؽ ا

 :المطمب الخامس: عالقة البمدية بغيرىا من الوحدات االدارية
يتككف النظاـ المحمي في الجزائر مف ثبلث مستكيات رئيسية ىي. الكالية. الدائرة. البمدية كتشكؿ  

االدارة كالخدمات مف المكاطف في ليدؼ مف كجكدىا ىك تقريب االدائرة كسيط ادارم بيف البمدية كالكالية، ك 
كتدار مف طرؼ رئيس الدائرة، تابع كمساعد لمكالي في القياـ  ،كؿ بمديات الكالية المنتشرة عبر حدكدىا

 .2كما يقكـ بالتنشيط، التكجيو، االعبلـ كالتنسيؽ بيف البمديات ،بكظائؼ الكالية عمى مستكل الدائرة
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البمدية كإدارة محمية اقميمية كالكالية، بحيث جكىر  لقد حاكؿ المشرع اف يكضح العبلقة بيف 
كاساس ىذه العبلقة تكمف في استقبلليا المحدكد في اإلطار الذم تحدده الدكلة بحؽ التدخؿ في اعماؿ 

عمى اف يككف  البمدية. التحقؽ بقياميا بما تفرضو عمييا القكانيف مف التزامات كما يقتضيو الصالح العاـ،
كاف ال يحد مف حرية المبدأ الممنكح لمبمدية، لذلؾ كاف عمى  ،الذم يحقؽ ىذا الغرض رىذا التدخؿ بالقد

 المشرع الجزائرم ضبط ىذه العبلقة عمى نحك يضـ البمدية كييئة المركزية اقميمية كمستقمة ىذا مف جية،
شير الى تعزيز كيمكف الكالية مف مراقبتيا مف جية اخرل. كلكف في الحقيقة فاف نظاـ الرقابة الكصائية ي

مفيكـ التركيز االدارم عمى حساب استقبللية البمدية. كذلؾ مف خبلؿ التدخؿ المستمر لمسمطات المركزية 
في مختمؼ نكاحي الحياة القانكنية لمبمدية، خاصة ما يتعمؽ بتعزيز سمطة الكالي عمى حساب حرية 

 .1كاستقبللية المجمس الشعبي البمدم
البمدية كالكالية ىي عبلقة تتابع، حيث اف الكالية تعتبر الكصية عمى اف العبلقة المكجكدة بيف  

 البمدية كلذلؾ تمارس عمييا الرقابة.
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 خالصة الفصل 
داة تحريؾ أالبمدية عبارة عف جياز تخطيطي لو صبلحيات تنفيذية لمشركعات تنمكية، كما أنو 

ستثمار مكاردىـ، كطاقتيـ الممجتمع باإلضافة إلى تكفير البيئة الصحيحة التي تساعد المكاطنيف عمى 
 لممشاركة في العممية التنمكية عمى المدل القصير كالبعيد.

جراءات التنمية، كما أنيا  البمدية تقكـ بمياـ كبيرة، ال سيما في مجاؿ التنمية، أعماؿ التخطيط كا 
 المكاف المناسب الذم يمكف مف خبلؿ مشاركة الدكلة معيا في تحقيؽ أىدافيا.تشكؿ 

كيتكلى المجمس الشعبي البمدم إدارة الشؤكف العامة مف خبلؿ مداكالتو في مختمؼ المياديف المتعمقة 
بحياة الفرد في إقميـ الدكلة كيساىـ بصفة خاصة إلى جانب الدكلة في إدارة كتييئة أقاليـ كالتنمية 

  .جتماعية كالثقافية كالحفاظ عمى اإلطار المعيشي كتحسينياالقتصادية كاالا
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 تمييد
يسعى  األخيركسط الضغكطات كمشاكؿ يكمية تطرح نفسيا عمى حياتو، كككف ىذا  اإلنسافيعيش 

 أمكرهالتخطيط لتحسيف أكضاعو، فيك يخطط في ابسط  أسمكب إلى. نجده يمجا األفضؿتحقيؽ  إلىدائما 
 المرجكة كفؽ خطة مدركسة. األىداؼة، فيك يساعده عمى تحقيؽ ظمفي المنزؿ، المدرسة في المن

ية بصفة خاصة يقتصر عمى التنمية دالتخطيط عمى مستكل الجماعات المحمية عامة كالبم أما
الضركريات التي ال يمكف االستغناء عنيا  فالمحمية، اذ يمكف اعتبار التخطيط لمتنمية المحمية ضركرة م

كؿ، في عصرنا الحاضر، اذ تساعدنا في القضاء عمى مختمؼ العكائؽ كالمشا األفرادلمنيكض بحياة 
في التنظيـ ييدؼ الى عقبلنية استغبلؿ المكارد كفقا  أسمكبكيعتبر التخطيط بالمفيكـ العاـ عمى انو 

 ألىداؼ محددة خبلؿ فترة زمنية معينة.
فالتخطيط لمتنمية يشمؿ جميع المجاالت كالمستكيات، كالمجاؿ االقتصادم، االجتماعي كالمستكل 

السائرة في طريؽ النمك الدكؿ  فالتنمية، كالجزائر كغيرىا م اتأدك  أىـالمحمي كالكطني، فيك يعتبر أحد 
التخطيط المركزم كأداة لتحقيؽ التنمية الكطنية بصفة عامة كالمحمية بصفة خاصة،  أسمكباعتمدت عمى 

البلمركزية في التسيير الذم يقكـ عمى كجكد جماعات محمية منتخبة، كالتي  أسمكبكذلؾ باالعتماد عمى 
 يمة لتحقيؽ التنمية المحمية.كس أىـتعتبر 
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 : المحمية المبحث األول: مفيوم التنمية
جعمتيا محؿ اىتماـ جميع الدكؿ  نظرا لؤلىمية البالغة التي يحظى بيا مكضكع التنمية المحمية،

خاصة الدكؿ النامية نظر لمظركؼ االجتماعية كاالقتصادية التي تعيشيا. كمحاكلة تغيير الكاقع المعيشي 
 لممكاطف.

 وأىدافيا تعريف التنمية المحمية األول:المطمب 

 تعريف التنمية المحمية -أوال
 :يمي قبؿ الباحثيف كالمفكريف كنذكر منيا ما لقد تعددت التعريفات التي قدمت لمتنمية المحمية مف  
االقتصادية  األكضاعىي تمؾ العمميات التي تكحد جيكد المكاطنيف كالسمطات الحككمية لتحسيف  أوال:

 .1كاالجتماعية كالثقافية لممجتمع المحمي
 األسمكبمفيكـ حديث ألسمكب العمؿ االجتماعي كاالقتصادم لمناطؽ محددة كيقكـ ىذا  أنياتعرؼ  -1

 .2كعي كمشاركة المكاطف المحمي إثارةتغيير حضارم في طريقة التفكير كالعمؿ عف طريؽ  حداثإعمى 
كالتي تعتمد اكبر اعتماد عمى جيد  أبعادهالتنمية المحمية ىي العممية المخططة لتقدـ المجتمع بكؿ  -2

 .3دميا بأكبر قدر مف المستطاعالمجتمعات المحمية كالمساىمة في تق أحكاؿالمكاطنيف كالدكلة لتحسيف 
 :أفنستنتج  أفمف خبلؿ ىذه التعاريؼ يمكف لنا 

 كقكاعد منبثقة مف مناىج العمـك االقتصادية كاالجتماعية. أسسالتنمية المحمية تقكـ عمى  -
 لممكارد المحمية. األمثؿالتنمية المحمية تقكـ عمى االستغبلؿ  أساسالمكاطف المحمي  -
 التخطيط الجيد. إلىمحددة مسبقا كبالتالي تحتاج كغايات  أىداؼلمتنمية  -
 حقيؽ الرفاىية.تكبالتالي  األفرادرفع مستكل  إلىتيدؼ التنمية  -
 المعايير الذم تقاس بو التنمية. أىـيعتبر المعيار االقتصادم  -
 .أخرلقكاعد التنمية المحمية ىي المكاطف المحمي مف جية، كالسمطات المحمية مف جية  -
 المحمية جزء مف التنمية الكطنية. تعتبر التنمية -
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 التنمية المحمية تشمؿ جميع المجاالت كمختمؼ المستكيات. -
 المكارد البشرية كالمادية المتاحة. أساستككف التنمية كاقعية عمى  أف -
 اإلمكانياتالتجارب التنمكية اف االعتماد عمى  أظيرتالمحمية كالكطنية، بحيث  اإلمكانياتاالعتماد عمى  -

 لمنجاح كتحقيؽ التنمية. كتسمح ليا باالستمرارية كاالستدامة. األساسيةالذاتية ىي الركيزة  كالجيكد

 :التنمية المحمية أىداف -ثانيا
تحقيقيا  إلىتسعى كتصبكا  أىداؼمف خبلؿ تطرقنا لمكضكع التنمية المحمية يمكف استخبلص عدة 

 :كالمتمثمة فيما يمي
شمكؿ مناطؽ الدكلة المختمفة بالمشاريع التنمكية. يضمف تحقيؽ العدالة فييا دكف تمركزىا في العاصمة -
 .أخرلفي مراكز  أك
الدكلة كالحد مف اليجرات الداخمية مف الريؼ  أقاليـفي التركيبة السكانية كتكزيعيا بيف  اإلخبلؿعدـ  -

 األخرلالمناطؽ  إلى
يف السكاف كمجالسيـ المحمية مما يساعد في نقؿ المجتمع المحمي مف حالة زيادة التعاكف كالمشاركة ب -

 حالة المشاركة الفاعمة. إلىالبلمباالة 
تسريع عممية التنمية الشاممة كازدياد حرص المكاطف عمى المحافظة عمى المشركعات التي ساىـ في  -

 تخطيطيا كانجازىا.
 ا ساىـ في تعزيز قياميا بكاجباتيا كتدعيـ استقبلليتيا.ازدياد القدرات المالية لمييئات المحمية مم -
 تنمية قدرات القيادات المحمية لئلسياـ في تنمية المجتمع. -
ت كالنشاطات كالمشركعات االقتصادية كاالجتماعية في المجتمعات المحمية، كالعمؿ عمى اتطكير الخدم -

 الحداثة. إلىنقميا مف الحالة التقميدية 
كجذب الصناعات كالنشاطات االقتصادية المختمفة  اإلبداعتكفير المناخ المبلئـ الذم يمكف السكاف مف  -

 .1لمناطؽ المجتمعات المحمية
 تكفير التسييبلت الممكنة مما يساىـ في تطكير تمؾ المناطؽ. -
 التخطيط الكاعي إلشباع حاجات المكاطف المحمي. أساسالتنمية المحمية تعتمد عمى  - 
 كالكاليات. األقاليـالتخفيضات مف الفكارؽ التنمكية بيف  -

                                                           
 39، ص 2010دار كائؿ لمنشر،  :، عماف األردفاإلدارة المحميةأيمف عكدة المعاني،  -1



  دور التخطيط في تحسيه أداء البلذيات                                   الفصل الثاوي                           

41 
 

 ضماف العدالة في االستفادة مف المرافؽ كالخدمات األساسية. -
 .التصدم لآلفات االجتماعية كالعمؿ عمى نشر الكعي كالفضيمة -
 محاربة الفقر، الفكارؽ االجتماعية، التيميش، دعـ الفئات الضعيفة. -
 لممكارد الطبيعية. األمثؿاالستغبلؿ  -
 اشراؾ المكاطنيف في تحديد احتياجاتيـ. -

 :المطمب الثاني: ركائز التنمية المحمية
التنمية المحمية في الدكر الذم تؤديو برامجيا كمشركعاتيا مف اجؿ التكفؿ بالحاجات  أىميةتكمف  

رسكمة بكفاءة كفعالية الم كاألىداؼكلتحقيؽ ىذه البرامج  :ككحدة محمية إقميـالمحمية الخاصة بكؿ 
 كالركائز التالية. األسستقكـ عمى  آفكتكامؿ، يجب 

  :تدخل الدولة -أوال
الدكر القيادم لمدكلة في عممية التنمية االقتصادية كاالجتماعية كطنيا كمحميا  إعطاءكيعني  

كتعمؿ عمى تحقيؽ طمكحاتيـ في التقدـ  ،المكاطنيف إرادةباعتبارىا ممثمة المجتمع. كالمعبرة عف 
 :العتبارات منيا المبدأاالقتصادم كاالجتماعي كيعكد سبب اختيار ىذا 

مادية كبشرية كتنظيمية  إمكانياتتممكو مف  االتنمية لم أىداؼقدرة عمى تحقيؽ  األكثرالدكلة ىي  -
كالعالمية  اإلقميميةمؼ عكامؿ المتغيرات الكاممة بمخت اإلحاطةالقكة السياسية الكحيدة القادرة عمى  ،كمالية

 كالبرامج. األىداؼالتي تؤثر عمى 
 لممجتمع. اإلستراتيجية األىداؼكتكجييو نحك خدمة  األجنبيةحماية االقتصاد الكطني مف المنافسة  -
 ،معاحتياجا في المجت األكثرالكجية  إلىالدكر التحفيزم الذم تؤديو الدكلة لتكجيو النشاط االقتصادم  -

 عف طريؽ تقديـ الحكافز المعتمدة.
 .1التغيرات االجتماعية لدعـ التنمية إجراءتمثؿ السمطة القانكنية كالتنفيذية المؤىمة كالقادرة عمى  -

  :المشاركة الشعبية -ثانيا
الظركؼ المأساكية التي عاشيا الشعب الجزائرم تحت االحتبلؿ الفرنسي، غرست في نفسو  إف 
 إالكال يتحقؽ ذلؾ  .عالـ تسكده العدالة كالمساكاة في االستفادة مف ثمار التنمية إلىالتطمع  كأعماقو

 إقراركتنفيذ كمراقبة كتكجيو برامجيا كخططيا، كقد تجسد ذلؾ في  إعدادبالمشاركة الفعالة كالفعمية في 
تسيير جماعية. بدأت بالتسيير الذاتي في القطاع الزراعي كنظاـ الثكرة الزراعية كالتسيير  كأنظمة أساليب
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 إقرارتـ  1989االشتراكي لممؤسسات، كصدكر المراسيـ المنظمة لئلدارة المحمية، كمع صدكر دستكر 
دمة المجتمع لممساىمة في خ أمامياالتعددية الحزبية كالسماح بإنشاء الجمعيات المدنية. كفسح المجاؿ 

 1 كمراقبة تنفيذ المشاريع كتكفير اطر المشاركة عبر جمعيات لؤلحياء كالمجالس المدعمة.
 التخطيط:  -ثالثا

فعالة كحيادية يمكف تطبيقو عمى المستكل الكطني كالمحمي ميما كانت  كأداةتمثؿ منيجا عمميا   
تغيير اجتماعي، كتكجيو، كاستثمار  طبيعة النظاـ االقتصادم المعتمد كالمنيج السياسي المتبع، فيك عممية

 كأفرادطاقات المجتمع كمكارده عف طريؽ مجمكعة مف القرارات الرشيدة التي يشترؾ في اتخاذىا الخبراء 
 2 التغير المطمكب. أحداثلشعب كالتي يمكف استخداميا كتكظيفيا في ا

  :الالمركزية -رابعا

 تعطي لعممية تنفيذ البرامج بعدىا االجتماعي المتمثؿ في الدافعية كاالنتمائية.  
العبلقة القكية كالمباشرة بيف التنمية المحمية كالبلمركزية ألنيا تعكس بعمؽ كصدؽ كاقعية مشكبلت 

 كمجتمع محمي. إقميـكؿ  كأكلكياتالتخمؼ كطمكحات 
 تحقيؽ التكافؽ بيف الحاجات كقرارات السياسة المركزية.

 الشعب. كأفراديف المحمييف المركزية كتعمؽ الشعكر بالمسؤكلية لدل المسؤكل اإلدارةيخفؼ العبء عف 
 المحمية. اإلمكانياتيساىـ في تفعيؿ كتجنب كتحريؾ 

 التوازن الجيوي: -خامسا

 تماعية، ليااالجتصادية ك االق التنمية إستراتيجيةتشكؿ سياسة التكازف الجيكم محكرا رئيسيا في 
 اإلقميـطات عبر كامؿ قناعة كبيرة لدل السمطات المركزية باف التقدـ االجتماعي  كالثقافي كالنشا

 التالية. األىداؼتحقيؽ  إلىكالجيات. بما يؤدم 
 تحقيؽ التمركز الصناعي كتنظيـ الفضاء الريفي. كالحفاظ عمى العقار الزراعي. -
 كبح التمركز السكاني في المناطؽ الساحمية ذات الكثافة السكانية العالية. -
 .الداخميةتحقيؽ استقرار السكاف خاصة في المناطؽ  -
 3تشجيع االستثمار العمكمي الخاص في مختمؼ جيات قطر الكطف. -

                                                           
 .38-37ص ، ص 2000األزاريطة، : األسكندرية  ، تنمية المجتمع المحميأحمد مصطفى حاطر،  -1
 55عمي كريـ العمار، مرجع سابؽ، ص -2
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 المبحث الثاني: التخطيط البمدي:
بعممية تغيير المخطط عمى المستكل المحمي، عمى اعتبار  أساساقضايا التنمية المحمية ترتبط  إف

التخطيط المحمي يجب  أف إلىنشير  أفالتنمية، كما يجب  أىداؼالتخطيط ىك الكسيمة الفعالة لبمكغ  أف
كييتـ بكافة  األقاليـ،يككف جزءا مف التخطيط الكطني، الذم يعد عمى المستكل المركزم، كيشمؿ كافة  أف

يحقؽ النجاح  أفالتخطيط تكمف في ككف التخطيط ال يمكف  أىميةالمختمفة. كلكف  كاألنشطةالقطاعات 
كاف تابعا لمبيئة المحمية، كذلؾ بالتكافؽ مع التخطيط الكطني، الذم إذا  إالكب. المحمي بالشكؿ المطم

 يعتبر ضركرة الزمة. كبدكنو يككف التخطيط المحمي ال قيمة لو.

 :مستمزمات التخطيط المحمي األول:المطمب 
 ىامة البد مف تكافرىا لكي تكتمؿ عممية التخطيط بكفاءة كنجاح أمكراالتخطيط المحمي يستمـز  إف

 فيما يمي. األمكرتتمثؿ ىذه ك 
المتطمبات المحمية المباشرة كغير المباشرة، كالتي تتطمب  أنكاعالقياـ بحصر شامؿ لجميع  -

 المجتمع المحمي. أفرادتكفيرىا لمكفاء باحتياجات 
 أنكاعلكؿ نكع مف  إليياتستيدؼ الكصكؿ  أفيجب  الخطة كمستكياتيا التي أكلكياتتحديد  -

 .الخدمات المتعددة كالتعميـ، الصحة، لمسكف، المياه
 .لؤلقاليـالقياـ بحصر الخدمات الحالية، كمدل تكافرىا كتكزيعيا عمى المناطؽ المختمفة  -
المستكل المطمكب مع مراعاة عدالة  إلىالخدمات لمكصكؿ  أنكاعتحديد الزيادة البلزمة في كؿ  -

 .1األقاليـسكاف  أفرادتكزيع الخدمات بيف 
 ، لمتجييزات العمرانية.اإلنشاءاتالبلزمة لعمميات  اإلداريةالفنييف كالبرامج كالنظـ  إعداد -
 تكمفة. بأقؿكفاءة ليا  أقصى إلىاالرتقاء بمستكل الخدمات الحالية كالمحمية حتى تصؿ  -
 تنسيؽ الكامؿ بيف التخطيط االجتماعي كاالقتصادم كالعمراني.القياـ بال -

 عمى المدل الطكيؿ. كاإلمكانياتحتى يتحقؽ التكازف بيف الحاجيات 
كتماشيا مع التطكر االقتصادم كاالجتماعي  األفرادكفقا لحاجات  كاألىداؼ،تطابؽ البرامج  -

 المطمب الثاني، المخططات البمدية لمتنمية. ،الذم نستيدفو
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  (P.C.D)البمدية لمتنمية المخططاتالمطمب الثاني: 

 (P.C.D)متنمية لالبمدية مفيوم المخططات -أوال
البلمركزية، ميمتيا تكفير  مبدأىي عبارة عف مخططات شاممة لمتنمية في البمدية، جاءت لتكريس 

الحاجات الضركرية لممكاطنيف. كدعـ القاعدة االقتصادية، تشمؿ ىذه المخططات تكفير الحاجات 
الضركرية لممكاطنيف. كدعـ القاعدة االقتصادية، كتشمؿ ىذه المخططات التجييزات الفبلحية كالقاعدية، 

 كتجييزات االنجاز التجارية.
قصيرة المدل تقررىا السمطات المختصة في  أعماؿبرامج  بأنيا  1973اكت 09كقد عرفيا مرسـك 

 .1طار المخطط الكطنيإ
كتنجز ىذه المخططات بمراحؿ سنكية، حيث عمى كؿ بمدية القياـ بإنجاز مشاريع المخططات 

 البمدية لمتنمية الخاصة بيا، كعرضيا عمى مكافقة الكصاية )الكالية(.
 ـ في االنجاز كالمصادقة عمى المخططات التنمكية لمبمدية.اليياكؿ كالمؤسسات التي تساى -ب

ىناؾ العديد مف اليياكؿ كالمؤسسات التي تساىـ في االنجاز كالمصادقة كتنفيذ المخططات البمدية 
 .PCDلتنمية  

 :كالمتمثمة فيما يمي
 المجمس الشعبي البمدم كرئيس المجمس الشعبي البمدم كىك مسير المشاريع.  

 دم كىك المحاسب المفكض كالمعيف لمبمدية مف طرؼ كزارة المالية.القابض البم
 رئيس الدائرة )التنسيؽ كالتنشيط بيف البمديات(.

 المجنة التقنية المنشاة عمى مستكل الدائرة.
 خزينة الكالية)محاسب الدكلة تعينو كزارة المالية( أميف

 :التقنية األقساـ
 ىا كضع كمتابعة المشاريع.مديرية التخطيط كالتييئة العمرانية، دكر 

 مديرية المجالس التقنية لمكالية، كدكرىا رسـ اك كضع مخطط بياني قطاعي كالمساعدة التقنية.
 بالصرؼ الرئيسي. األمرالكالي كىك 
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كزارة الداخمية كالجماعات المحمية، مديرية الدراسات كالتنمية المحمية، كىي كصاية الجماعات 
 دراسة كمتابعة مخططات التنمية المحمية.المحمية دكرىا تنشيط، 

 .1كزارة المالية تضمف التكازف الميزاني كالمراقبة المالية

 :(PCD) كيفية تسجيل المخططات التنموية لمبمدية -ثانيا
 إعدادرئيس المجمس الشعبي البمدم،  إشراؼكتحت  ،تتكلى المجنة التقنية لمبمدية عند نياية كؿ سنة

كتحديد جميع حاجيات سكاف البمدية كترتيبيا  إحصاءمية مقترحة. كذلؾ بعد عممية بطاقات تقنية لكؿ عم
 .األكلكيةحسب 

التجييزات المراد انجازىا بالتفصيؿ  اك األشغاؿالبطاقة التقنية، يتـ تحديد طبيعة  إعدادمف خبلؿ 
 كالكمفة المالية لممشركع.

لمناقشتيا  لمبمدية عمى المجنة التقنية لمدائرةتعرض االقتراحات المضبكطة مف طرؼ المجنة التقنية 
حيث يتـ التأىيؿ كالمصادقة عمى المشاريع المقبكلة كاقتراح ، كترتيب أكلكياتيا تبعا ألىمية كؿ مشركع

لجنة الدائرة  أشغاؿتتكج  ،المشاريع القطاعية لمكالية (pspالتكفؿ الممي ببعضيا ضمف مدكنة ) إمكانية
المجنة التقنية بالكالية كتحت  إلىيرفع  ضمف محضر اجتماع،  إليياذة كالمتكاصؿ بتنفيذ القرارات المتخ
 كبحضكر مدير التخطيط كالتييئة العمرانية بالكالية.، رئاسة كالي الكالية

 إليياعممية التحكيـ لمعمميات المقترحة كالمرفكعة  إجراءككذا رئيس المجمس الشعبي الكالئي، كيتـ 
 مف قبؿ لجنة الدائرة.

منيا  األخرالتكفؿ بالبعض  بالمصادقة عمى المشاريع المقبكلة كتسجيميا، كقد يؤجؿ أشغالياتتكج 
الكالي ىك  أفالمشاريع المقترحة، كعميو يظير مف خبلؿ ذلؾ  كأىمية أكلكيةلمسنكات القادمة، كذلؾ حسب 

عدادعف ضبط  األكؿالمسؤكؿ   .2برامج التنمية المحمية بالبمدية كا 
 نستنتج. أفمف خبلؿ ما سبؽ يمكف   ،المخططات البمدية لمتنمية أىداؼ -

اليا في تجسيد مفيكـ التنمية المحمية عمى الكاقع كذلؾ مف خبلؿ المخططات البمدية حتسعى البمدية 
 التالية. األىداؼلمتنمية التي تقكـ بيـ قصد تحقيؽ 
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داء رايو فيما يخص المشاريع التي ستقاـ تحقيؽ التكازنات الجيكية كذلؾ بمشاركة المكاطف المحمي بإب -
 في البمدية تماشيا مع احتياجاتو.

 تصحيح االختبلالت المحتممة فيما يتعمؽ بالتنمية المحمية. -
 تنمية التييئة الحضارية عف طريؽ التشجير، كاالستثمار الخاص. -
 الدعـ كالمساعدة في خمؽ مناصب الشغؿ داخؿ نطاؽ البمدية. -
 تحسيف ظركؼ المكاطنيف. المساىمة في -
 فؾ العزلة عف المناطؽ النائية. -
 تنمية االحياء، كمحاربة الفقر. -

 :المطمب الثالث:  لمخططات القطاعية الغير ممركزة
، كالمخطط الثاني يسمى البرنامج (.P.C.D) المخطط البمدم لمتنمية :ىناؾ نكعيف مف المخططات

 1(P.S.Dالقطاعي لمتنمية )

  :المخطط القطاعي الغير الممركزمفيوم -أوال
ىك مخطط ذات طابع كطني، حيث تدخؿ ضمنو كؿ استثمارات الكالية كالمؤسسات العمكمية  

 كيتـ تسجيؿ ىذه المخططات باسـ الكالي كالذم يسير عمى تنفيذىا. ،التي تككف كصية عمييا
المجمس الكالئي، تندرج ىذه كيككف تحضير المخططات القطاعية بدراسة المشاريع المقترحة عمى مستكل 

 المخططات بحضكر كؿ مف.
 .ممثؿ عف كزارة الصحة-
 العمكمية. األشغاؿممثؿ عف كزارة -
 ممثؿ عف كزارة التربية.-
 ممثؿ عف كزارة الشباب كالرياضة. -
 ممثؿ عف كزارة الثقافة.-

حمية في ثبلثة المخططات القطاعية يؤخذ بعيف اإلعتبار آفاؽ التنمية لمجماعات الم إعدادعند 
قتصادية، البعد المجالي  2أبعاد الديمقراطية، النشاطات كالتجييزات السكسيكا 
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 طريقة تسجيميا في البمدية: -ثانيا
يتـ تسجيؿ ىذا النكع مف المخططات عمى مستكل البمدية كذالؾ بمشاركة مختمؼ الجيات: البمدية، 

كيفية تنفيذ ىذه العمميات، إما عف طريؽ  كرئيس المجمس الشعبي البمدم المخطط ضمف مداكلة لتحديد
المقاكلة بالكيفيات كاإلجراءات المنصكص عمييا في قانكف الصفقات العمكمية أك بالكسائؿ الذاتية لمبمدية 
في أكثر الحاالت. كبتعميمات مف الكصاية اإلدارية لمبمدية، كيتـ تنفيذ عف طريؽ الكسائؿ الذاتية لمبمدية 

لمؤىبلت التقنية كالمالية ىذا مف جية كمف جية أخرل الحرص عمى تفادم العمميات كما أنيا تفتقر إلى ا
 1المالية المشبكىة.

 قات المخططات البمدية لمتنمية:يالمطمب الرابع: مع
إف البمدية مثميا مثؿ جميع الييئات األخرل، ففي إطار تحقيؽ التنمية المحمية، فإف البمدية تكاجو  

صعكبات كمشاكؿ تقؼ اماـ تطبيؽ ىذه المخططات عمى أحسف كجو كالكصكؿ إلى األىداؼ المرسكمة 
 كتتمثؿ فيما يمي:

 قات تتعمق بإعداد المخططات التنموية لمبمدية:يمع-أوال
التأطير التقني لممخططات البمدية لمتنمية، مما أدل إلى تزايد التكاليؼ، زيادة آلجاؿ كتراجع غياب  -

جكدة الخدمات في المشاريع المحمية كفركع البمديات مثؿ ككاالت البريد قاعات العبلج فبطاقات ىذه 
 المشاريع تحمؿ فقط التكمفة الشاممة عكض تكمفة مفصمة.

 إختيار المشاريع  غياب المنافسة كاإلجماع عند -
 المشاريع المختارة عادة تككف مفركضة مف السمطات المحمية -
 تدخؿ عكامؿ شخصية كذاتية في إختيار المشاريع كقد ال تتماشى كالمعايير االقتصادية كاإلجتماعية -

 معيقات تتعمق بميكانيزمات تمويل المخططات البمدية لمتنمية: -ثانيا
مية تتميز بثقميا حيث تستمـز تدخؿ عدة مستكيات البمدية، الدائرة، إف تمكيؿ المخططات البمدية لمتن
 الكالية، كزارة الداخمية، كزارة المالية.

رغـ أىمية المبالغ المالية المخصصة سنكيا لتمكيؿ ىذه المخططات التي تفكؽ مئات المبليير، فإنو 
  تكفي.بمدية، ال يبقى لكؿ كاحدة إال مبالغ ضئيمة ال 1541بعد تقسيميا عمى 

                                                           
، ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ"دكر كصبلحيات رئيس المجمس الشعبي البمدم في القانكف الجزائرم "بمعباس بمعباس، -1

 .140، ص2003كمية الحقكؽ بف عكنكف،  الجزائر،، جامعة اإلدارة المالية
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 معيقات تتعمق بإنجاز وتطبيق المخططات البمدية لمتنمية:  -ثالثا
 تتمثؿ فيما يمي:

تحكيؿ المخططات البمدية لمتمية إلى مخططات بمدية لمصيانة فمعظـ المشاريع المقترحة تتعمؽ بصيانة 
 اليياكؿ المحمية، طرؽ، شبكات صرؼ المياه.

عة التقنية كنقص المكارد البشرية كالمالية تخمي المقاكليف إختبلؼ في متابعة إلنجاز بسبب نقص المتاب -
 1 عف األشغاؿ بسبب المشاكؿ المالية )تأخر الدفع(

مف خبلؿ ما سبؽ ذكره نستخمص أف جكىر المخططات البمدية لمتنمية ىك تحقيؽ التنمية المحمية 
ىذه المخططات لـ تخفؼ كالتخفيؼ عف عبء البمديات، كلكف بالنظر إلى الكاقع المعاش فنبلحظ أف 

سكل البعض مف األىداؼ المرسكمة، إذ نجد أف بعض البمديات ال تتكفر عمى أدنى شركط الحياة مثؿ 
 الماء الكيرباء كىذا نتيجة لمكثير مف المعيقات التي تقؼ أماـ ىذه المخططات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .77مرجع سابؽ، صخنفرم خيضر،  -1
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 المبحث الثالث: مخطط التييئة العمرانية 
النظاـ القانكني لممخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير مف خبلؿ مختمؼ القكاعد أقر المشرع الجزائرم 

 القانكنية المنظمة ليذا المخطط كالتي سنتطرؽ غمييا مف خبلؿ ىذا المبحث

 المطمب األول: تعريف المخطط التوجييي لمتييئة والعمران:

 :المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير -أوال
كالتسيير الحضارم، يحدد التكجيييات األساسية لمتييئة العمرانية لمبمدية  حميىك أداة لمتخطيط الم 

أك البمديات المعنية أخذا بعيف اإلعتبار تصاميـ التييئة كمخططات التنمية كيضبط الصيغ المرجعية 
داة أالمخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير ك 29-90مف قانكف 16لمخطط شغؿ األراضي، عرفت المادة 

 1بكجييف قانكني مف جية كتقني مف جية أخرللمتعمير 

 موضوعو: -ثانيا
 كما يأتي: 29-90مف قانكف  18حدد مكضكعو بمكجب المادة 

تحديد التخصيص العاـ لؤلراضي عمى مجمكع تراب البمدية اك مجمكع البمديات كىذا بتقسيـ  -
قطاعات التعمير إقميميا عمى قطاعات، القطاعات المعمرة، القطاعات المبرمجة لمتعمير، 

 المستقبمية، القطاعات الغير القابمة لمتعمير.
تحديد تكسيع المباني السكنية كتمركز المصالح كنشاطات طبيعية كمكقع التجييزات الكبرل  -

 كاليياكؿ األساسية
  2تحديد مناطؽ التدخؿ في األنسجة الحضارية كالمناطؽ الكاجب حمايتيا -

 إجراءات مراجعتو وتعديمو: -ثالثا
إذا كانت القطاعات المراد تعميرىا في طريؽ اإلشباع أك إذا كاف تطكر األكضاع كالمحيط أصبحت 
معو مشاريع التييئة لمبمدية أك البيئة الحضارية، ال تستجيب أساسا لؤلىداؼ المعنية ليا، كأثناء إعداد 

ير ليذا المخطط المخطط التكجييي يتخذ رئيس البمدية كؿ إجراء يراه ضركريا لحسف إنجاز كالتسي

                                                           
المتعمؽ بالتييئة كالتعمير المعدؿ كالتمـ  01/12/1990المؤرخ في  29-90 رقـ نكفالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ق -1

 .16، المادة 51الجريدة الرسمية العدد  05-04بمكجب قانكف 
 .29-90مف قانكف  18المادة  - 2
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كالمصادقة عمى مراجعة التعديبلت يككف مصحكبا برأم المجمس الشعبي الكالئي كيبمغ مخطط التكجييي 
 لمتييئة كالتعمير المصادؽ عميو إلى الجميكر لبلطبلع عميو.

حيث حدد لكؿ  مف خبلؿ ما سبؽ نستنتج أف ىذا التقنيف كضع قكاعد دقيقة كشاممة لجميع القطاعات،
 ره عمى المحافظة عمى المميزات كالمكارد.قطاع سي

 :المخطط التوجييي لمتييئة والتعميرمكونات  -رابعا
 يتككف المخطط مف كثائؽ بيانية تشمؿ عمى المخططات التالية:  

 مخطط الكاقع القائـ يبرز فيو اإلطار المشيد حاليا كأىـ الطرؽ كالشبكات المختمفة. -1
عمرة كالقابمة لمتعمير كالمخصصة لمتعمير في المستقبؿ كغير مخطط تييئة يبيف حدكد القطاعات الم -2

الخاصة  مف األحكاـ 43قابمة لمتعمير كيبيف حدكد بعض أجزاء األرض المنصكص عمييا في المادة 
 تطبؽ عمى بعض األجزاء الكطنية.

 ائيا.شإن كأمخطط اإلرتفاقات يجب تعديميا أك اإلبقاء عمييا  -3
الطرؽ كاىـ سبؿ اإليصاؿ ماء الشرب كماء التطيير، ككذلؾ مخطط تجييز يبيف خطكط مركر  -4

 تحديد التجييزات الجماعية كمنشئات المنفعة العمكمية كىذه المخططات تعد كفؽ مقياس مبلئـ
مخطط يحدد مساحات المناطؽ المعرضة لؤلخطار الطبيعية كالتي تحدد عف طريؽ الدراسات،  -5

كاألراضي في المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير بناءا عمى  الزالزؿ كالجيكتقنية أك تسجيؿ ىذه المناطؽ
 1اإلقتراح مف المصالح المكمفة بالتعمير المختصة إقميميا

ىي محددة في المادة  ف يحدد الكاقع المطبؽ بالنسبة إلى كؿ منطقة مشمكلة في القطاعات كمايتقن  -6
 المتعمؽ بالتييئة العمرانية. 29-90مف القانكف رقـ  19

القطاعات المعمرة: تشمؿ كؿ األراضي حتى كعف كانت غير مجيزة بجميع التييئات كلك غير مبنية  -
 كالمساحات الخضراء كالحدائؽ الحضارية المكجية إلى خدمة ىذه البنايات المجتمعية

 القطاعات المبرمجة لمتعمير: األراضي المخصصة لمتعمير عمى األمديف القصير كالمتكسط -
 المستقبمية: كىي األراضي المخصصة لمتعمير عمى األمد البعيدقطاعات التعمير  -
القطاعات الغير قابمة لمتعمير: كىي القطاعات التي يمكف أف تككف حقكؽ البناء منصكص عمييا  -

 يجب أف يحددىا كما يمي: بصفة دقيقة كبنسب تتبلءـ مع االقتصاد العاـ كلذلؾ

                                                           
 65، ص2014، الجزائر: دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ، قانكف العمراف الجزائرمإقمكلي أكلد رابح صافية -1
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اطات الممنكعة كالخاضعة إلى إجراءات خاصة التخصيص الغالب لمراضي عند الزكـ كطبيعة النش -1
 بتييئة الساحؿ

 اإلرتفاقات المطمكب اإلبقاء عمييا اك تعديميا اك إنشاءىا  -2
تحديد المساحات التي تتدخؿ فييا مخططات شغؿ األراضي مع الحدكد المرتبطة بيا كذالؾ بتبياف  -3

براز المناطؽ التي تدخؿ في األنسجة العمرانية القائمة كمساحا  ت المناطؽ المطمكب حمايتياكا 
تحديد مكاقع التجييزات الكبرل كالمنشئات األساسية كالخدمات كاألعماؿ كنكعيا، إضافة إلى تحديد  -4

 .شركط البناء مف خبلؿ المحافظة عمى مميزات طبيعية ثقافية كأراضي فبلحية
 1تحديد المناطؽ كاألراضي المعرضة لؤلخطار الطبيعية -5

 أىدافوو طمب الثاني: إعداد المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير مال

يقرر إعداد المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير عف طريؽ مداكلة مف رئيس البمدية أك رؤساء 
 البمديات المعنية كىذه المداكالت تبيف ما يمي:

 التكجييات التي تحددىا الصكرة اإلجمالية لمتييئة أك مخطط التنمية بالنسبة إلى التراب المقصكد  -
كيفية مشاركة اإلدارات العمكمية كالييئات كالمصالح العمكمية كالجمعيات في إعداد المخطط  -

 التكجييي لمتعمير 
المخطط التكجييي لمتييئة  القائمة المحتممة لمتجييزات ذات الفائدة العمكمية بمعنى يتكفؿ ىذا -

كالتعمير ببرامج الدكلة كالجماعات اإلقميمية كالمؤسسات كالمصالح العمكمية كتفرض المشاريع ذات 
 المصمحة الكطنية نفسيا عمى ىذا المخطط

 إعداد المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير -أوال

 يتككف المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير مف:
 يقدم فيو:تقرير توجييي  -ا

تحميؿ الكضع القائـ كاإلحتماالت الرئيسية لمتنمية بالنظر إلى التطكر االقتصادم كالديمغرافي  -1
 كاإلجتماعي كالثقافي لمتراب المعني

 

                                                           
 المتعمؽ بالتييئة العمرانية 29-90مف القانكف رقـ  19المادة  -1
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قسـ التييئة المقترح بالنظر لمتكجييات في مجاؿ التييئة العمرانية كحماية الساحؿ كالحد مف  -2
 1األخطار الطبيعية كالتكنكلكجية

 المخطط التوجييي لمتييئة والتعمير أىداف -ثانيا
 إف األىداؼ المنتظرة مف إعداد المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير تتمثؿ فيما يمي: 

تحديد التكجيات األساسية لتييئة مجاؿ البمدية أك البمديات المعنية إنطبلقا مف التكجيات العامة التي  -
 مى مخططات التنمية تقدميا أدكات التييئة اإلقميمية كاعتمادا ع

 يحدد شركط عقمنة إستعماؿ المجاؿ كييدؼ إلى اإلستغبلؿ العقبلني كاألمثؿ لممكارد االقتصادية  -
 يحدد آجاؿ إنجاز مخططات شغؿ األراضي كمناطؽ التدخؿ عمى النسيج العمراني  -
يقسـ المجاؿ المعني إلى قطاعات معمرة قابمة لمتعمير عمى المدل القريب كالمتكسط كقطاعات  -

 مستقبمية كأخرل غير قابمة لمتعمير 
 الحفاظ عمى البيئة، كاألكساط الطبيعية كالتراث الثقافي كالتاريخي -
 الحفاظ عمى النشاطات الفبلحية -
المناظر المحيطات الحساسة، كيحدد تكقعات تحديد المناطؽ التي تتطمب حماية خاصة كالمكاقع،  -

 التعمير كقكاعده 
نبلحظ مف ما سبؽ أف المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير شامؿ جميع المناطؽ منيا السكانية  -

كاألكساط الطبيعية الكاجب حمايتيا، كيبيف شركط كطريقة إستغبلؿ ىذه المناطؽ قصد الحفاظ عمى البيئة، 
  2األكساط الطبيعية.

 
 
 
 
 

                                                           
، كمية دمة لنيؿ شيادة الماجستير في الحقكؽ، جامعة الجزائر، مذكرة مق"دكر البمدية في ميداف التييئة كالتعمير"زىرة أبرباش،  -1

 24، ص 2011الحقكؽ، 
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في القانكف العاـ، جامعة منتكرم "اآلليات القانكنية لتسيير العمراف"حسينة غكاس ،  -2

 16، ص 2012قسنطينة،
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 المبحث الرابع: مخطط شغل األراضي

 المطمب األول: مفيوم وأغراض مخطط شغل األراضي

 مفيومو: -أوال

ىك عبارة عف كثيقة عمرانية  1990ديسمبر  01الصادر في  90/29ظير بمكجب القانكف   
قانكنية ككسيمة لمتخطيط المجاؿ الحضارم، ييدؼ إلى تحديد القكاعد العامة بالتفصيؿ، ككذا حقكؽ 

 ستخداـ األرض كالبناء كذلؾ بمراعات تكجييات المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير كما أنو يحدد نكعا
 التدخؿ في األنسجة العمرانية المكجكدة.

 أغراض مخطط شغل األراضي:-ثانيا

 يحدد حقكؽ إستعماؿ األراضي كالبناء في القطع األرضية  -
 البناءات  ةكأىمي وتكيحدد طبيع -
 يحدد القكاعد المختمفة بالمظير الخارجي لمبناءات  -
 يبيف اإلرتفاقات كالمناطؽ األثرية الكاجب حمايتيا -
 1األراضي الفبلحية الكاجب حمايتيايبيف  -

 المطمب الثاني: إجراءات إعداد مخطط شغل األراضي
يقرر إعداد مخطط شغؿ األراضي عف طريؽ مداكلة مف المجمس الشعبي البمدم )المعني( أك  

 المجالس الشعبية البمدية )المعنية( كىذه األخيرة تتضمف ما يمي:
تذكير بالحدكد المرجعية لمخطط شغؿ األراضي الكاجب إعداده كفقا لما حدده المخطط التكجييي  -

 لمتييئة كالتعمير المتعمؽ بو 
تذكير كيفية مشاركة اإلدارات العمكمية كالييئات كالمصالح العمكمية كالجمعيات في إعداد مخطط  -

 .لشغؿ األراضي

                                                           
، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير "حالة مدينة كرقمة –في المدينة الجزائرية التعمير كآليات إستيبلؾ العقار الحضرم  " يحي مدكر، -1

، كمية اليندسة المدنية، قسـ اليندسة باتنةالحاج لخضر  جامعةالمعمارية كالعمراف،  المدينة كالمجتمع كالتنمية المستدامة، في اليندسة 
 22، ص 2012، المعمارية
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كتنشر لمدة شير بمقر المجمس الشعبي البمدم المعني أك تبمغ ىذه المداكلة لمكالي المختص إقميميا  -
 المجالس الشعبية البمدية كيصدر القرار الذم يرسـ حدكد المحيط الذم يتدخؿ فيو شغؿ األراضي كذالؾ

 إستنادا إلى ممؼ يتككف مف:
ت يـ كمف المخطط الذم يعد عمى مقياس المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير كىناؾ حااليمذكرة التق -

 يمي: متعددة تتمثؿ فيما
 الكالي إذا كاف التراب المعني تابع لمكالية كاحدة -
 الكزير المكمؼ بالتعمير مع الكزير المكمؼ بالجماعات المحمية إذا كاف التراب المعني لكالية مختمفة -
ء إذا كاف مخطط شغؿ األراضي يشمؿ تراب بمديتيف أك عدة بمديات، مشتركة تتكلى الجية المعنية أثنا -

 ميمة إعداده في مؤسسة عمكمية مشتركة بيف البمديات
يبادر رئيس المجمس الشعبي البمدم أك رؤساء المجالس الشعبية أك المؤسسة العمكمية المشتركة بيف  -

الكاليات بإعداد مخطط شغؿ األراضي ال سيما يخص متابعة الدراسات، كجمع اآلراء في إطار التشاكر 
 1كالجمعيات المعتمدة ليذا الغرضمع مختمؼ الييئات العمكمية 

قرارات التي تتخذىا المؤسسة العمكمية المشتركة بيف البمديات كالتي تدخؿ في إطار اإلجراءات ير أف الغ
المحدد في القانكف، ال تككف قابمة لمتنفيذ، إال بعد مداكلة المجمس الشعبي البمدم أك المجالس الشعبية يقـك 

 رئيس المجمس الشعبي البمدم أك المجالس الشعبية 
دم أك رؤساء المجالس الشعبية أك المؤسسات العمكمية المشتركة بيف البمديات يقكـ رئيس المجمس البم -

بإطبلع رؤساء المنظمات المعنية، كرؤساء الجمعيات المحمية لممرتفقيف، كتابيا بالمقر القاضي بإعداد 
ح يكـ إبتداءا مف تاريخ إستبلميـ الرسالة لئلفصا 15مخطط شغؿ األراضي، كليؤالء المرسؿ إلييـ ميمة 

عما إذا كانكا يريدكف أف يشارككا في إعداد مخطط شغؿ األراضي، بعد إنقضاء المدة القانكنية يقكـ رئيس 
المجمس الشعبي البمدم بإصدار قرار يبيف قائمة اإلدارات العمكمية، كالييئات كالمصالح العمكمية أك 

 الجمعيات التي طمبت اإلستشارة منيا بشأف مخطط شغؿ األراضي.
  الواجب إستشارتيا:الييئات 

 اإلدارات العمومية: -ا
 التعمير، التنظيـ االقتصادم، الرم، النقؿ، األشغاؿ العمكمية المباني كالمكاقع األثرية، البريد كالمكاصبلت

                                                           
 15، ص 2010 ،دار اليدل :، عيف أميمة، الجزائركالتعمير كفؽ التشريع الجزائرمقكاعد التييئة نكرة منصكرم ،  -1
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تكزيع الطاقة، النقؿ، تكزيع المياه ىذا القرار ينشر لمدة شير في  الييئات والمصالح العمومية: -1
مقر المجمس الشعبي البمدم أك المجالس الشعبية البمدية المعنية كيبمغ لئلدارات العمكمية كالمصالح 

 العمكمية كلمجمعيات كالمصالح التابعة لمدكلة المعنية
ادؽ عميو لئلدارات العمكمية كالييئات يبمغ مشركع مخطط شغؿ األراضي لمتييئة كالتعمير المص -

أشير إلبداء أرائيا كمبلحظاتيا كفي حالة إنعداـ اإلجابة  6الجمعيات، كتميؿ مدة ك  كالمصالح العمكمية
خبلؿ المدة القانكنية يعتبركنيا مكافقة يخضع مشركع مخطط شغؿ األراضي لمتييئة كالتعمير المصادؽ 

، 60العمكمي مدة  عميو لئلستقصاء كيصدر المجمس أك المجالس البمدية المعنية قرار بيذا الصدد  يـك
 يعيف المفكض المحقؽ أك المفكضيف المحققيف

 يبيف تاريخ إنطبلؽ مدة التحقيؽ كتاريخ إنتيائيا -
 يحدد كيفيات إجراء التحقيؽ العمكمي -
تقصاء ينشر قرار اإلستقصاء العمكمي بمقر المجمس أك المجالس الشعبية البمدية طكؿ مدة اإلس -

العمكمي، تبمغ نسخة مف القرار المكائي المختص إقميميا، كيمكف أف تدكف المبلحظات في سجؿ خاص 
 مرقـ مف رئيس المجمس الشعبي البمدم كيقفؿ ىذا األخير

يـك  15عند إنتياء الميمة القانكنية، كيكقعو المفكض المحقؽ أك المفكضكف كيقـك ىذا األخير خبلؿ  -
قفؿ اإلستقصاء كيرسمكنو إلى المجمس الشعبي البمدم المعني مصحكبا بممؼ  المكالية بإعداد محضر

 .اإلستقصاء مع إستنتاجاتو
بعد عممية اإلعداد لمخطط شغؿ األراضي كبمخضر قفؿ  المصادقة عمى مخطط شغل األراضي: -

اإلستقصاء كالنتائج التي يستخمصيا المفكض محقؽ الكالي المختص إقميميا الذم يبدم رأيو كمبلحظتو 
ذا إنقضت ىذه المدة ىذه المدة يعد رأم الكالي مكافقا. 30خبلؿ   يكـ إبتداءا مف تاريخ إستبلـ الممؼ كا 

لبمدم بمداكلة عمى مخطط شغؿ األراضي المعدؿ عند اإلقتضاء ألخذ نتائج يصادؽ المجمس الشعبي ا -
 اإلستقصاء العمكـ، بأخذ رأم الكالي في الحسباف، كيتـ إببلغ ىذا المخطط لمجيات التالية:

 الكالي المختص إقميميا أك الكالة المختصيف إقميميا
 المصالح التابعة لمدكلة المكمفة بالتعمير في مستكل الكالية  -
يكضع المخطط المصادؽ عميو تحت تصرؼ الجميكر عف طريؽ قرار يصدره رئيس المجمس الشعبي  -

 البمدم الذم يبيف ما يمي:
 تاريخ يبيف عممية الكضع تحت التصرؼ
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 1المكاف أك األماكف التي يتـ مراجعة الكثائؽ منيا -
 المطمب الثالث: محتوى وأىمية مخطط شغل األراضي:

 األراضي:محتوى مخطط شغل -أوال

 مف ما يمي:ضىي الئحة تنظيـ تت 
مذكرة تقديـ: يثبت فييا تبلئـ أحكاـ مخطط شغؿ ألراضي مع أحكاـ المخطط التكجييي لمتييئة  -ا

 كالتعمير، كذلؾ المعتمدة لمبمدية المعنية تبعا لآلفاؽ تنميتيا
عمى بعض أجزاء  القكاعد التي تحدد كؿ منطقة متجانسة مع مراعاة األحكاـ الخاصة المطبقة -ب

التراب، مف حيث نكع المباني الخاصة بيا، أك الخطكرة ككجيتيا، كحقكؽ البناء المرتبطة بممكية األراضي 
 التي يعبر عنيا معامؿ شغؿ األراضي

يحدد معامؿ شغؿ األراضي في ىذه الحالة العبلقة القائمة بيف مساحة أرضية مع خالص ما يتصؿ  -
 ألرض كما يمي:بيا مف البناء كمساحة قطعة ا

مساحات أرضية مع ما يتصؿ بيا مف سقكؼ كسطح كشرفات كمقصكرات ككذالؾ المتعمقة بالكاقعة  -
 في الطابؽ األرضي

 مساحة أرضية مع ما يتصؿ بيا مف مباني مييأة لتشغيؿ مكاقؼ السيارات  -
 مساحات أرضية كما يتصؿ بيا مف مباني مخصصة لخزف المحاصيؿ كاإليكاء  -
 كنية المتجانسة المناطؽ القان -
 2مكقع إقامة التجييزات  -

 أىمية مخطط شغل األراضي:-ثانيا

 إشتيار مخطط شغؿ األراضي عمى عدة أبعاد إجتماعية، ثقافية، عمرانية  -
محاربة البناءات الفكضكية كالعشكائية، المحافظة عمى اإلنسجاـ بيف المباني المشيدة في البمدية  -

 الكاحدة
 البناياتكضع حد لحاالت عدـ إنياء  -
 تحقيؽ مطابقة البنايات المنجزة أك التي في طكر اإلنجاز -

                                                           
عقاقبة عبد العزيز، "سير السياسة العمرانية في الجزائر"، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك السياسية، سياسات عامة  -1

 .65، ص2010ية،كحككمات مقارنة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياس
 .82إقمكلي أكلد رابح صافية، مرجع سابؽ، ص - 2
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ستغبلؿ البنايات  -  تحديد شركط شغؿ كا 
 1تأسيس تدابير ردعية في مجاؿ عدـ إحتراـ آجاؿ البناء كقكاعد التعمير -

 المطمب الرابع: دور مخطط التييئة العمرانية ومخطط شغل األراضي:
 كالتعمير دكرا ميما عمى المستكل المحمي كيظير ذالؾ فيما يمي:يمعب المخطط التكجييي لمتييئة 

 أوال: القضاء عمى الطابع التقني اإلنفرادي:
التي تنص عمى أف المخطط التكجييي لمتييئة  90/29مف قانكف التييئة كالتعمير  13طبقا لممادة 

اإلقميمية كالمؤسسات كالتعمير كمخطط تشغؿ األراضي يتكفبلف ببرامج الدكلة كالجماعات المحمية 
كالمصالح العمكمية، كما أف المشاريع ذات المصمحة الكطنية تفرض نفسيا عمى المخطط التكجييي 

 لمتييئة ككذا مخطط شغؿ األراضي
مف خبلؿ ىذه المادة يتبيف لنا ضركرة كجكد تنسيؽ بيف مختمؼ الييئات المخططة كالمبرمجة، كالتي مف 

ا تـ كضعو، مف طرؼ الدكلة، كالجماعات المحمية كالمصالح العمكمية مف الضركرم أف يعمؿ عمى مراعاة م
برامج كمنجزات قصد تحقيؽ المصمحة العامة، كالتي تككف ليا األكلكية ضمف المخطط كىكذا يراعي المخطط 

 التكجييات الكطنية في مجاؿ التييئة، كذالؾ عمى مختمؼ األصعدة اإلقميمية كالكطنية كالمحمية.
مخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير يأخذ صبغة أكسع في تييئة المجاؿ عمى مستكل حيث أف ال

شراكو في أخذ القرار  أكبر، كىذا ييدؼ إلى تحقيؽ عمراف تشاركي يضمف إلى حد كبير إطبلع المكاطف كا 
 بغية الكصكؿ لمتعامؿ الجماعي مع المجاؿ المدني بإعتباره العمراف مشكمة الجميع.

 وجيات الكبرى لمسياسة التييئة العمرانية: ثانيا: تنفيذ الت
لقد حددت التكجييات الكبرل لمتييئة العمرانية كيتجمى لنا ذالؾ بكضكح بحيث ييدؼ إلى تكضيح  

 :2مييالتكجيات التنمكية المقررة حيث يضبط المخطط ما 
 يضبط المخطط اليياكؿ األساسية لمتجمع الحضرم -
 تنسيؽ مع مختمؼ الييئات العمكميةتحديد أماكف التجييزات العمكمية بال -
 تحديد مناطؽ التعمير عمى األمديف المتكسط كالطكيؿ ككذا المناطؽ الغير قابمة لمتعمير -
 تجسيد سياسة السكف مف خبلؿ تكفير األراضي المراد بناءىا -

                                                           
 شكبح عثماف، مرجع سابؽ -1
، قانكف إدارم ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في العمـك القانكنية"قرارات التييئة كالتعمير في التشريع الجزائرم " عبد اهلل لعكيجي، -2

دارة عامة  .16، ص2012، الحقكؽ كالعمـك السياسية، قسـ الحقكؽ، كمية باتنة الحاج لخضر ، جامعةكا 
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 خالصة الفصل الثاني
إف قرب البمدية مف المكاطنيف يجعميا قادرة عمى إدراؾ إحتياجاتو المحمية كيييئ ليا فرص النجاح 
لتنفيذ السياسات لتصبح كاقعا مممكسا يمبي تطمعات الجميكر المحمي كقدرتيا عمى حؿ المشكبلت كتمبية 

قد تبنت البمدية كىذا ال يتحقؽ إال بكجكد برامج كمشاريع كخطط تسير كفقيا، كليذا ف االحتياجات
مخططات تنمكية كىي عبارة عف مشاريع تسير عمييا مف أجؿ تحسيف أدائيا كاعتمدت في ذلؾ عمى 
المخططات البمدية لمتنمية الذم جاء لتكريس مبدا البلمركزية كتكفير حاجيات المكاطف المحمي، كمخطط 

د التكجييات األساسية لتييئة التييئة العمرانية الذم جاء لمتخطيط المجالي كالتسيير الحضرم كيحد
العمرانية لمبمدية كما يبف اإلستغبلؿ األمثؿ لممكارد المتاحة، كمخطط تشغؿ األراضي، الذم ييدؼ إلى 

 حقكؽ إستخداـ األراض كالبناء.
شباع حاجاتو مف جية كالحفاظ  إف المغزل العاـ مف كراء ىذه المخططات ىك تحسيف أكضاع المكاطف كا 

 العمراني كالبيئي مف جية أخرل.عمى النسيج 
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 تمييد
بمدية عمى حد سكاء، لكف يبقى االختبلؼ في مدل إدراؾ كسائؿ  ؿتعتبر التنمية المحمية ىدفا لك

التنمية كسبميا كتكفير ظركؼ نجاحيا ىي العكامؿ الميمة في تحقيقيا كبمكغ األىداؼ المرجكة فييا، كبمدية 
كاقنكف مثميا مثؿ  باقي بمديات الكطف، فمقد استفادت بمجمكعة مف البرامج كالمشاريع في إطار 

الذم أنشأ المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير،  29-90ية لمتنمية، ككذلؾ قانكف المخططات البمد
كمخطط شغؿ األراضي المذاف يعتبراف كسيمتاف مف سمسمة كسائؿ التخطيط المحمي، كفي ىذا الفصؿ 

ىا سنقكـ بدراسة ميدانية كتطبيقية لبمدية كاقنكف كالتعرؼ عمى  مختمؼ البرامج التي قامت بتنفيذىا كتجسيد
شباع حاجات المكاطف المحمي  عمى أرض الكاقع كمدل مساىمة ىذه األخيرة  في تحسيف أداء البمدية كا 
براز الكسائؿ المادية كالبشرية المسخرة لتحقيؽ األىداؼ المسطرة، كمدل نجاعة ىذه المخططات في تمؾ  كا 

تي تحكؿ أماميا دكف تحقيقيا ليذه المنطقة الريفية كالجبمية، كتقييـ نسبة اإلنجاز كالتنفيذ، كالعراقيؿ ال
البرامج، كمف خبلؿ ىذه البرامج سنتعرض إلى مدل تحقيؽ التكازف الضركرم بيف متطمبات النمّك 
االقتصادم المحمي، كمتطمبات حماية البيئة كالمحافظة عمييا. لمبمدية دكر كبير في الدفاع عف مصالحيا 

مؽ جّك نشيط لخدمة التنمية المحمية كخمؽ الكسائؿ ا تحفز كتشجع عمى خكممف أجؿ المنفعة العامة، 
كالمناخ المناسب لذلؾ كفرص عمؿ لمشباب كدفعيـ إلى العمؿ في تنافسية كشفافية كحثيـ عمى المساىمة 

 في إنجاز المشاريع التنمكية المسجمة لفائدة البمدية كتقديـ اقتراحاتيـ.
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 واقتصادية لبمدية واقنون وىياكميا التنظيمية.المبحث األول: دراسة جغرافية  
لكؿ إقميـ حدكده الجغرافية كمعطياتو االقتصادية التي يمتاز بيا كما يميزه عف غيره مف األقاليـ 
األخرل، كبمدية كاقنكف منطقة جبمية ذات طابع ريفي كباقي بمديات كالية تيزم كزك، لما ما يميزىا، 

ليذه البمدية مف خبلؿ دراسة المكقع كالمعطيات الجغرافية كالمكارد كسنحاكؿ في ىذا المبحث التطرؽ 
 االقتصادية كمعرفة اإلمكانيات المادية كالبشرية ليذه المنطقة.

 المطمب األول: دراسة جغرافية.

 الموقع الجغرافي: -أوال
بكجيمة، مف تقع بمدية كاقنكف شماؿ غرب كالية تيزم كزك، كيحدىا مف الشماؿ بمدية تيميزار كبمدية 

 ، كمف الشرؽ تيميزار كفريحةالغرب بمدية أيت عيسى ميمكف، كمف الجنكب كاد سيباك
 كضحيا الجدكؿ التالي:ي كماضيعة صغيرة،  10قرية  ك 11تتككف بمدية كاقنكف مف 

 .: يمثل قرى بمدية واقنون وبعدىا عن مقر البمدية1 رقم الجدول

 القرى البمدية )بالكمم(البعد عن 
 تعكينيف أكفبل 7
 تعكينيف بدا 8
 أقني أكزراز 3
 بكدشيشة 2
 خشبنة 1
 جبمة 3
 تامدة 8

 لعزيب أحداد 2.5
 إحذقاكف أكفبل 6

 إحذقاكف بدا 1.5
 أممك 5

 المصدر: البمدية
 
 



 لث:                                                                             دراسة حالة بلذية واقىونالفصل الثا  

62 
 

 عن مقر البمدية: : يمثل ضيع بمدية واقنون وبعدىا2 رقم الجدول

 ضيع صغيرة البعد ع البمدية )الكمم(
 جرب 3

 أكزك 1.5
 ثقمكنت 2
 جبمة 2
 ثبلأكفبل 3

 لـ لكسيؼأ 10

 أغريب أكفبل 4

 ثينالكثيف 5

 أقكني بغداؿ  3

 : البمديةالمصدر
 

ألـ ضيع، كتعتبر قرية أكزك،  9قرية ك 11نبلحظ مف خبلؿ الجدكليف أف بمدية كاقنكف تتككف مف 
ح كمـ، ككما تعتبر كؿ مف إغريبف، 1.5كف بدا أقربب إلى مقر البمدية كذلؾ بػ اقذلكسيؼ، خشبنة كا 

 إحذقكاف أكفبل، تامدة، تينالكثيف مف بيف القرل كالضيع البعيد عف مقر البمدية.
 إف مكاطني المناطؽ القريبة كالمحيطة بمقر البمدية، ليا أكلكية الستفادة اكثر بخدمات المرافؽ
العامة بالمقارنة بالمناطؽ البعيدة، كتعتبر بمدية كاقنكف منطقة قركية، ريفية نظرا لعدد القرل كالضيع 

 المتكاجدة فييا. 

 المساحة: -ثانيا
ىكتار، حيث نجد نصيب الغابات كالجباؿ مف  3978.00تمثؿ المساحة االجمالية لبمدية كاقنكف 

مف األراضي المييئة مف المساحة االجمالية  2.30ىكتار  كتمثؿ  832.004المساحة االجمالية 
 ىكتار. 3036.00مف األراضي الفبلحية مف المساحة االجمالية ىكتار  76.30 .ىكتار 9000
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 المعطيات البشرية: -ثالثا
 تستيدؼ دراسة النمك السكاني لبمدية كاقنكف ككؿ المعطيات المتعمقة بالجانب البشرم.

 3978.00نسمة عمى مساحة تقدر بػ  17410عدد سكاف البمدية  الكثافة السكانية: يتراكح -
 نسمة في اليكتار الكاحد. 4.37ىكتار أم ما يعادؿ 

 1.23التي قامت بيا البمدية فإف النمك السكاني المتكسط ىك:  2008كحسب إحصائيات  -
 كمكزعة بيف الجنسيف كاآلتي:

 (1)8699عددىـ أما الذككر فيتراكح  8711االناث: تتراكح عدد اإلناث  -
 أما بالنسبة لمتقسيـ السكاني حسب قرل بمدية كاقنكف فإف الجدكؿ يبيف النتائج التالية:

 : يمثل الكثافة السكانية حسب القرى والضيح في بمدية واقنون3 رقم الجدول

 القرى الكثافة السكانية
 جبمة 2825
 تامدة 3154
 أكحدادأعزيب  1316
 إخذقيكف أكفبل 997
 ثيعكينيف أكفبل 324

 الضيح الكثافة السكانية
 أقكني بكغداؿ + إغربيف 514
 أقكني أكزراز +جبرا 521
 أكزك + ثقمكنت 39

 إمالكسف 364
 : البمدية.المصدر

مف خبلؿ الجدكؿ، نبلحظ أف كؿ مف جبمة، تامدة، أعزيب أكحداد مف القرل ذات كثافة سكانية 
ذقكف أكفبل، ثيعكينيف بدا، ثعكينيف أكفبل أنيا ذات كثافة سكانية قميمة، كأف ىناؾ حعالية، ككؿ مف إ

اختبلؼ كبير مف حيث عدد السكاف بيف ىذه القرل، فمثبل جبمة التي يقدر عدد السكاف فييا بػ 

                                                           
1 République Algérienne Démocratique t Populaire, Plan directeur de développement intégré de la 
commune  de Ouaguenoune, 2007, p4. 
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أف التكزيع نسمة، فمف خبلؿ ىذا نستنتج  409نسمة، كثعكينيف التي يقدر عدد السكاف فييا  2825
 السكاني في منطقة كاقنكف غير متكازف، إذ ىناؾ مناطؽ مكتظة بالسكاف كمناطؽ شبو خالية.

 رابعا: المعطيات الطبيعية
: فيما يخص المعالـ الطبيعية لبمدية كاقنكف، فإنيا تتمحكر في المنطقة وضعية منطقة واقنون - أ

ي لتكاجدىا ىك البحر مف جية ككاد سيباك مف الشمالية لمبمدية عمى شكؿ مرتفعات بحرية، كالسبب الرئيس
جية أخرل، المنطقة الشرقية لبمدية كاقنكف متمركزة عمى جباؿ أيت عيسى ميمكف، أما المنطقة الغربية 
تبدأ مف مقر البمدية إلى غربيا كاليضبة الكحيدة المكجكدة في المنطقة تقع عمى طكؿ امتداد كاد تامدا 

 سيباك.كالذم يمتد مف جبمة إلى كاد 
مجمكعة مف  تشمؿ عمى: إف بمدية كاقنكف مثميا مثؿ جميع بمديات تيزم كزك إذ األودية - ب

 األكدية حيث تتميز بالجرياف في كقت الشتاء كبالجفاؼ في األشير األخرل كمف أىـ ىذه األكدية نجد:
يسقي ك كاد سيباكا: يعتبر كاد سيباكا أىـ مصب في المنطقة، إذ يزكد جميع المراكز السكانية بالمياه 

األراضي الزراعية في الفصكؿ الجافة، حيث ينصب مف الجية الشرقية لجرجرة كيأخذ مختمؼ االتجاىات 
 لينصب في البحر مف الجية الشرقية لدلس.

 كىناؾ أيضا أكدية أخرل مثؿ:
  Ighzer Tamdaداإغزر تام -
  Ighzer Ighir إغزر إغير -
  Ighzer Khechabna إغزر خشابنة -
  Ighzer Amokraneإغزر أمقراف -
 Ighzer Bouamden (1) إغزر بككامداف -

 المناخ -ج
في إطار كصؼ مختمؼ العكامؿ المككنة لممناخ في الجزائر، فإف الميزة األساسية لمناخ مختمؼ 

اتساع المناطؽ المتكاجدة عمى سطح البحر، تحت تأثير المرافؽ البحرية، كمعالـ التربة  ىككمتنكع 
 كاالرتفاع.

                                                           
 .7المرجع السابق، ص - 1
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مناخ الجزائر ىك مناخ البحر األبيض المتكسط، حيث يتصؼ بشتاء ممطر كبارد، كصيؼ حار 
التمي الذم يعتبر كجاؼ. كبمدية كاقنكف الكاقعة في كالية تيزم كزك، فيي مسجمة في المنطقة المناخية لؤلطمس 

 كحاجز يكسر الرياح المحممة كالمشبعة باألمطار، كىي أكثر المناطؽ تساقطا خاصة في المناطؽ المرتفعة.
أما درجة الحرارة فيي متفاكتة مف منطقة إلى أخرل، حيث ترتفع في المناطؽ القريبة مف شطح 

 البحر كتنخفض كمما اتجينا نحك المرتفعات.
القكؿ بأف بمدية كاقنكف ذات طبيعة مناخية جيدة بحيث تتميز بالتساقط في الشتاء  مف خبلؿ ما سبؽ يمككف

كاالعتداؿ كالبركدة كالحرارة في فصؿ الصيؼ مما يجعميا تتكفر عمى منسكب معتبر مف المياه مما يساعد سكاف 
ب باعتبار ىذا األخير ىك المنطقة عمى ممارسة النشاطات الزراعية كالفبلحية كتزكيد سكانيا بالمياه الصالحة لمشر 

 منبع الحياة ككذلؾ تكفرىا عمى األراضي كالتربة الخصبة تساعد عمى كفرة اإلنتاج ككثرة المنتكج.

 المطمب الثاني: دراسة اقتصادية
يشمؿ الجانب االقتصادم العديد مف القطاعات، كفي ىذا المطمب سنتطرؽ الى معطيات كؿ  

 قطاع في منطقة كاقنكف.

 الصناعي الجانب-أوال
بمديو كاقنكف مثميا مثؿ مختمؼ بمديات كالية تيزم كزك تشتير بالصناعة التقميدية مثؿ صناعة  

، الحمي، الفضة كالنسيج، كىناؾ بعض كرشات لمنجارة ككرشات الميكانيؾ كمصنع صغير النتاج فخارال
 .(1)الفرينة

 البمدية كامتصاص البطالة.كنبلحظ غياب لمؤسسات صناعية بالمنطقة تسمح برفع اقتصاد  
عدـ كجكد استثمار في بمدية كاقنكف راجع الى انيا منطقة جبمية ذات تضاريس صعبة، كغير  

 ة بمختمؼ الخدمات مثؿ الطرقات، الماء، الكيرباء التي تعتبر أساس كؿ مشركع.ئميي
، فيما يخص االستثمار باإلضافة الى محدكدية المكارد المالية كاالمكانيات المادية بالنسبة لمبمدية 

الخاص ىناؾ تخكؼ كتردد مف قبؿ أرباب العمؿ في اقامة مشاريع ذات مبالغ مالية ضخمة في منطقة 
 ة كمنعزلة.ئينا

                                                           
عمى الساعة  27/11/2015الشعبي البمدم لبمدية كاقنكف، بتاريخ مقابمة مع السيد محمد أرزقي، أحد أعضاء نكاب المجمس  - 1

10:30. 
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 القطاع الفالحي-ثانيا
إف مناخ بمدية كاقنكف كغناىا بالثركة  المائية، ككجكد تربة صالحة كخصبة سمح ليا بتنكع ككثرة  

 السكاف يمارسكف النشاط الزراعي كما يبينو الجدكؿ التالي: المنتكج الفبلحي، فمعظـ
 المحصول الزراعي-أ

 متعمق بمختمف المحاصيل الزراعية في بمدية واقنون: 4 رقم الجدول

 االنتاج )قنطار( المساحة )مكان( المحاصيل
   األشجار-أ

 4220 245 الزيتكف
 400 54.25 التيف
 2055 20.75 التفاح

 1950 12 الحمضيات
 1245 24 عتب المائدة-ب
   القمح-ج

 7410 570 القمح الصمب
 1350 75 القمح الميف

 140 10 الشعير
   الحبوب الجافة-د

 / / العدس
 150 25 الحمص
 400 40 الفكؿ

 / / فصكلياء
   السمع-ىــ

 22920 126 البطاطا
 1032 5.04 طماطـ
 8200 75 كثـكبصؿ 

 1800 15.19 المفت كالجزر
 13440 69 البطيخ
 400 40 الفكؿ

 3078 20.08 الفمفؿ الحار
 840 7.64 الجمبانة
 900 0.5 القرعة

 المصدر: البمدية



 لث:                                                                             دراسة حالة بلذية واقىونالفصل الثا  

67 
 

مف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ اف بمدية كاقنكف تتكفر كتتنكع فييا المحاصيؿ الزراعية مف قمح، الحبكب الجافة 
 الخضر اضافة الى تكفرىا عمى أشجار الزيتكف، التيف، الحمضيات، كالتفاح.كمختمؼ انكاع 

قنطار، كأيضا انتاج  8900نبلحظ أف الجانب الفبلحي يرتكز اكثر عمى انتاج القمح بنسبة  
قنطار، أما الحبكب الجافة فاالنتاج قميؿ بالمقارنة مع  1032قنطار، الطماطـ،  22920البطاطا بػػ

 المحاصيؿ األخرل.
إف منطقة كاقنكف مثميا مثؿ جميع بمديات منطقة القبائؿ فيي تشتير بانتاج الزيتكف، التفاح،  

التيف، كالحمضيات كيرجع ىذا التنكع في المحاصيؿ الى ككف المنطقة ريفية كجبمية ذات مناخ مبلئـ، 
في تنشيط ىذا كتربة صالحة لزراعة ككجكد مختمؼ أنيا منيا كاد سيباكا، الذم يمعب دكر فعاؿ كىاـ 

القطاع، باإلضافة الى العامؿ الطبيعي فتكفرىا عمى االمكانيات البشرية، كالعتاد الفبلحي بمختمؼ أنكاعو، 
 .(1)ساعدىا عمى السيطرة كاحتبلؿ المرتبة األكلى في انتاج المحاصيؿ الزراعية

 االنتاج الحيواني-ب
 االنتاج الحيواني لبمدية واقنون: يمثل 5 رقم الجدول

  العدد
 االبقار 

  vache laitièresأبقار الحميب 548
  génissesأبقار غير حمكبة 236
  taureauxالثيراف 117
  taurillons العجبلف 135
407 Veaux  
  moutonsالخرفاف 900
  brebisالنعجات 840
  chèvresالمعز 125
  biqueالتيس 75
 آخرانتاج  

 الحميب 278960
 الصكؼ كغ 800

 المصدر: البمدية

                                                           
 سا. 10، عمى الساعة 20/11/2015رئيس مصمحة األمانة العامة لبمدية كاقنكف، بتاريخ مقابمة مع السيد جكادم سعيد،  - 1
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رأس مف البقر  1646مف خبلؿ الجدكؿ نستخمص اف بمدية كاقنكف منطقة رعكية إذ تتكفر عمى  
 .(1)رأس مف المعز 200ية كشرأس مف الما 1740ك

ما سمح ليا بمدية كاقنكف منطقة جبمية ريفية، تتكفر عمى غابات تتنكع فييا مختمؼ النباتات، كىذا 
بالتكجو نحك تربية المكاشي كاالبقار، كتعتبر الفبلحة النشاط الذم ترتكز عميو الحياة في المنطقة فيك 
المدخكؿ أساسي لمعظـ السكاف، كتشتير كاقنكف بإنتاج الحميب ذات جكدة عالية، حيث تزكد المناطؽ 

 االخرل كتتكفؿ الدكلة بشرائو اك مؤسسة خاصة.

 ماتيالقطاع الخد-ثالثا
يعتبر القطاع الخدماتي مف بيف القطاعات المنعشة لبلقتصاد، كيشمؿ ىذا القطاع في بمدية 

 احة.يكاقنكف عمى ما يمي: شبكة الطرقات، البريد كالمكاصبلت، الس
 الطرقاتالنقل و شكبة -1

عادة دت الييئات المحمية الى شؽ الطرقات مباعتبار كاقنكف منطقة جبمية كلسيكلة التنقؿ فييا ع كا 
عمى كسائؿ النقؿ العمكمية المتمثمة  ، أما فيما يخص النقؿ فإنيا تتكفرتييئة كصيانتيا، كذلؾ لفؾ العزلة

في حافبلت كسيارات اجرة كانعداـ لكسائؿ متطكرة، كنبلحظ طغياف القطاع الخاص عمى القطاع العاـ، 
 50نة ذات حجـ متكسط، كشاح 80شاحنات ذات حجـ كبير،  3كفيما يخص نقؿ البضائع تتكفر عمى 
 شاحنة صغيرة كىي ذات ممكية خاصة.

 البريد والمواصالت -2
تتكفر بمدية كاقنكف عمى مكتبيف لمبريد كالمكاصبلت كقد ساىما في تخفيؼ ألعباء عمى مكاطني 

 المنطقة بتقصير المسافة كربح الكقت إال أّف الخدمات التي تقدميا محدكدة كذلؾ بسبب قمة امكانياتيا.
 السياحة-3

لو أم أىمية، سكاء مف الجانب االقتصادم أك التاريخي  ىالقطاع السياحي في المنطقة لـ يعط
 كالحضارم.

 إف المنطقة تتكفر عمى سياحة جبمية ىذا باحتكائيا عمى الغابات كالجباؿ ذات مناظر خبلبة.
لمكاطف بالقياـ كلبلستفادة مف ىذا القطاع يتكجب تدخؿ كتظافر مختمؼ الجيات، كيتمثؿ دكر ا

بحمبلت تحسيسية بضركرة الحفاظ عمى ىذه الثركة كحسف استقباؿ كالتعامؿ مع السياح ىذا مف جية، 

                                                           
 مقابمة مع السيد جكادم سعيد، مرجع سابؽ. - 1
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كالفنادؽ كتسخير مختمؼ الكسائؿ المادية  كذلؾ بتكفيركمف جية اخرل، تدخؿ الدكلة لضماف راحة السائح 
 .(1)كالبشرية لبلستثمار في ىذا المجاؿ

أف استفادة مكاطني بمدية كاقنكف في قطاع الخدماتي محدكد، كذلؾ مف خبلؿ ما سبؽ نستخمص 
بسبب قمة إلمكانيات المتكفرة في المنطقة سكاء المالية أك المادية كالتي تعتبر العائؽ األساسي أماـ نجاح 

 ىذه القطاعات كألسباب بشرية تتمثؿ في ال مباالة المكظفيف كسكء التسيير.

 يمي لبمدية واقنونالمطمب الثالث: الييكل التنظ
تقـك بمدية كاقنكف بمجمكعة مف الكظائؼ األساسية كأعماؿ الصيانة كالتنظيؼ، عمميات الترميـ  

كمختمؼ اعماؿ التييئة الحضرية بيدؼ تحسيف محيط البمدية، يديرىا مجمس منتخب ىك المجمس الشعبي 
 البمدم كىيئة تنفيذية.

 (2)رئيس المجمس الشعبي البمدي 
ميامو مف خبلؿ االختصاصات التي يخكليا لو القانكف البمدم يمثؿ رئيس المجمس يمارس 

 ت.الالشعبي البمدم البمدية في التظاىرات الرسمية كاالحتفا
يمثؿ رئيس البمدية كؿ اعماؿ الحياة المدنية كاإلدارية كفقا لؤلشكاؿ كالشركط المنصكص عمييا 

 في القكانيف كالتنظيمات المعمكؿ بيا.
تتعارض مصالح البمدية يعيف رئيس المجمس الشعبي البمدم أحد نكابو لتمثيؿ البمدية اماـ  عندما

 القضاء اك في ابراـ العقكد.

 مصمحة الديوان-أوال
 تتكفؿ ىذه المصمحة بإدارة الشؤكف االدارية لمصمحة رئيس المجمس الشعبي البمدم. 

 األمانة العامة-ثانيا
عداد برامج عمؿ المجمس تقكـ األمانة العامة بإدارة   الشؤكف االدارية المتعمقة كالخاصة بالبمدية، كا 

الشعبي البمدم، يسيرىا االميف العاـ لمبمدية كتككؿ لو مجمكعة مف المياـ مف أىميا االشراؼ عمى 
مصالح البمدية كتكجيييا كاإلعداد لبلجتماعات المجمس الشعبي البمدم، ككذا تحقيؽ العبلقات بيف 

  دارية كالتقنية كتنظيميا كالتنسيؽ بينيما كرقابتيا.المصالح اال
                                                           

 ابؽ.مقابمة مع السيد محمد أرزقي، مرجع س - 1
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 مصمحة الموظفين-ثالثا
 كيتمثؿ دكرىا في ادارة الشؤكف االدارية كاالجتماعية لممكظفيف كعماؿ البمدية، كتضـ مكتبيف ىما: 
 مكتب المستخدميف الدائميف، كمكتب المستخدميف المؤقتيف. -

 مديرية العمران والبيئة-رابعا
 المديرية مصمحتيف ىما: كتضـ ىذه 

 مصمحة العمراف كمصمحة النظافة كالبيئة. -
مصمحة العمراف: تقكـ ىذه المصمحة بتطبيؽ المخطط العمراني كتحضير الممفات التقنية لممشاريع  -

كانجاز كترميـ الطرقات داخؿ تراب البمدية كتحتكم ىذه المصمحة عمى مكتب الدراسات كالتييئة 
 رع المتابعة كاالنجاز كفرع الرخص المختمفة كحقكقيا.كيتككف مف فرعيف ىما: ف

مصمحة النظافة كالبيئة: تسير ىذه المصمحة عمى تنظيؼ الطرقات كتطيير المحيط كاصبلح  -
قنكات صرؼ المياه كصيانة المساحات الخضراء كمحاربة االمراض المتنقمة عف طريؽ المياه 

 كجمع القمامات كتفريغيا كتضـ مكتبييف ىما: 
o النظافة كالبيئة، كمكتب حفظ الصحة البمدم. مكتب 
o  مكتب النظافة كالبيئة: يسير ىذا المكتب عمى نظافة المحيط كالبيئة في البمدية بالتنسيؽ

 مع مديرية الصحة كمديرية الفبلحة.
o  مكتب حفظ الصحة البمدم: يقكـ ىذا المكتب لحماية المكاطنيف مف االمراض المنتقمة

 عف طريؽ المياه.

 مديرية التنظيم والشؤون االجتماعية-خامسا
 كىي المديرية األكثر تعامبل مع المكاطنيف بصفة مباشرة كدائمة كتضـ اربع مصالح كىي: 
 :تتكلى ىذه المصمحة قضايا المنازعات القضائية بيف البمدية كالمكاطنيف  مصمحة التنظيم العام

 .(1)مف جية كبيف البمدية كالييئات االخرل
  الشؤكف االجتماعية: كتضـ ىذه المصمحة ثبلثة مكاتب كىي: مكتب الحركة االجتماعية مصمحة

كيتكلى ىذا المكتب ميمة التكفؿ بمختمؼ الفئات المحركمة كالمعكقيف كتنشيط المجاف كالجمعيات 
 المختمفة كاالىتماـ باألنشطة الثقافية عمى مستكل البمدية.
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 صمحة ثبلث مكاتب:مصمحة االنتخابات كالسكف: كتضـ ىذه الم 
o  مكتب العمميات االنتخابية: يقكـ ىذا المكتب بمراجعة كترتيب أسماء الناخبيف كتكزيعيـ

 عمى مختمؼ المراكز االنتخابية.
o .مكتب السكف: يتكلى استقباؿ ممفات السكف كدراستيا 

 :مصمحة الحالة المدنية: كتضـ ىذه المصمحة مكتبييف ىما 
o مكتب عمى مختمؼ سجبلت الحالة المدنية مف مكاليد، مكتب الحالة المدنية: يشرؼ ال

 كفيات، عقكد الزكاج.
o  مكتب الشؤكف العامة: ييتـ ىذا المكتب باستقباؿ ممفات بطاقات التعريؼ، كالمصادقة

 .(1)عمى االمضاء
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 المبحث الثاني: المخططات البمدية في واقنون
تعتبر جزء مف التنمية الكطنية، فقد سعت الدكلة الجزائرية في اطار تحقيؽ التنمية المحمية كالتي  

الى انتياج كتبني برامج كنماذج كسياسات: منيا البلمركزية االدارية كسياسة التخطيط، كقد استفادة البمدية 
 في ىذا االطار بعدة مخططات تنمكية تيدؼ الى تحقيؽ كتطكير الجماعات المحمية.

 في واقنون (P.C.D)ية لتنمية المطمب األول: المخططات البمد
تساىـ البمدية باقتراحات بالنسبة لممشاريع الخاصة بالمخطط البمدم لمتنمية كتعد البمدية ممثمة في  

رئيس المجمس الشعبي البمدم مخططيا التنمكم، كتصادؽ عميو كتسير عمى تنفيذه باالنسجاـ مع مخطط 
 الكالية كأىداؼ مخططات التييئة العمرانية.

حظيت بمدية كاقنكف ببعض المساىمات ضمف المخطط البمدم لمتنمية كاألشغاؿ العمكمية،  كقد 
 2012، 2011، 2010البناء كالتعمير، الرم كلمعرفة تطكر مشاريع التنمية المحمية خبلؿ سنكات 

 :(1)لمختمؼ القطاعات كما يمي
 2212بمشاريع التنمية المحمية لبمدية واقنون   : يمثل العمميات الخاصة6 رقم الجدول

 )دج( الغالف المالي عدد العمميات القطاعات
 40.199.000.00 08 المياه الصالحة لشرب

 156.987.000.00 17 الصرف الصحي
 68.987.000.00 06 التييئة الحضرية

 19.800.000.00 02 التعبيد
 20.000.000.00 02 قطاع الصحة

 البمديةالمصدر: 
 2211: يمثل العمميات الخاصة بمشاريع التنمية المحمية لبمدية واقنون سنة 7 رقم الجدول

 )دج(الغالف المالي عدد العمميات القطاعات
 4.930.000.00 01 المياه الصالحة لشرب

 31.650.000.00 02 الصرف الصحي
 25.000.000.00 02 التييئة الحضرية
 35.000.000.00 03 فضاءات تجارية

 17 355.469.000.00 
 المصدر: البمدية
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 2212: يمثل العمميات الخاصة بمشاريع التنمية المحمية لبمدية واقنون سنة 8 رقم الجدول

 )دج(الغالف المالي عدد العمميات القطاعات
 23.640.000.00 04 المياه الصالحة لشرب

 28.219.000.00 05 الصرف الصحي
 11.100.000.00 01 التييئة الحضرية

 122.626.000.00 07 التعبيد
 المصدر: البمدية

نبلحظ مف خبلؿ الجداكؿ الثبلثة ىناؾ اختبلؼ في تطكر المشاريع في السنكات الثبلثة نجد اكثر  
، ككذلؾ نجد شبكات 2010العمميات تمت في القطاع المياه الصالحة لشرب كالصرؼ الصحي في سنة 

 ير بمختمؼ أحياء بمدية كاقنكف.يتطالمياه الصالحة لشرب كتجديد شبكة 
، كذلؾ بالنسبة لقطاع 2010عممية فقط سنة  3التجارم كألسكاؽ فتكجد أما بالنسبة لقطاع  

 عممية. 17حيث قدرت بػػ 2011الصحة كتـ تسجيؿ اكبر عمميات ألشغاؿ في قطاع التعبيد سنة 
نبلحظ بالنسبة لعمميات المياه الصالحة لمشرب تكجد عمميتيف: تجديد شبكة المياه  2012أما في  

مـ يشيد إال عممية كاحدة فأما بالنسبة لقطاع التييئة الحضرية  رل بإحذقاكف،لصالحة لمشرب بجبمة كأخا
منعدـ كذلؾ بسبب غياب مشاريع ذات  فإنو فيما يخص النشاط االستثمارم ك مقارنة بالسنكات السابقة، 

اقتصادم، إذ نبلحظ أف معظـ المشاريع التي قامت بيا البمدية منحصرة في تعبئة الطرقات أك كزكف 
 .(1)المياهصرؼ 

 المطمب الثاني: مخطط التييئة العمرانية في واقنون
قامة عمراف نظاميف كمخطط في اطار التنمية المحمية كلممحافظة عمى المحيط   قصد تييئة كا 

كعناصره الطبيعية، كمف أجؿ مكافحة البناء الفكضكم كما يصاحبو مف أخطار كككارث كمف أجؿ تحسيف 
عيدت الى تطبيؽ مخطط التييئة العمرانية الذم يشمؿ عمى مجمكعة مف  الكجو الجمالي لمبمدية، فقد

 البرامج كمشاريع كسياسات كالتي سنحاكؿ التطرؽ الييا مف خبلؿ ىذا المطمب.

 تييئة المساحات الخضراء-أوال
كتتمثؿ عمى إنشاء مجمكعة مف الحدائؽ مع مختمؼ النباتات اضافة الى اشجار كالعناية ليا  

قامة أماكف  لمراحة. كا 
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كفي ىذا االطار فقد قامت بمدية كاقنكف بتييئة المساحات الخضراء المتكاجدة بتقكبعيف، كىذا في  
ر، كقد صرح شيأ 03دج كالمدة التي خصصت النجازه ىي 8.000.000.00بمبمغ يقدر  2013سنة 

 .(1)مف ىذا المشركع ثـ تكقفت اعمالو ألسباب مالية 40نائب رئيس المجمس الشعبي البمدم أنو انجز 
 تييئة الطرقات-ثانيا

يمكف الحكـ عمى منطقة ما أنيا متقدمة كمتطكرة أـ منعزلة كنائبة كفقيرة بنظر الى مجمكعة البنى  
التحتية التي تمتمكيا كدكرىا في تنشيط االقتصاد كتحقيؽ التنمية كمنيا نجد: شبكة الطرقات، السكؾ 
الحديدية، البنيات المرافؽ العامة، كبمدية كاقنكف اعطت اىتماما كبيرا لشبكة الطرقات كذلؾ باعتبارىا 

 منطقة جبمية كلتسييؿ التنقؿ فقد عمدت الى تييئة كصيانة مختمؼ الطرقات كمنيا:
يكـ كقد خصصف لو مبمغ  90كمدة النجاز ىي  ML2000الطرؽ البمدم تعكينيف عمى مسافة  - أ

4868370.00. 
كالمدة التي   ML1000عمى مسافة  tamarachthاعادة تييئة طريؽ مقر الدائرة تمراشت  - ب

 .(2)كىك في طكر النجاز 2015يكـ كىذا في سنة  65خصصت النجازه ىي 
عمى مسافة  (Adjarwid et Tonssa)كتنسا  اعادة تييئة الطريؽ الرابط بيف أجركيض - ت

ML1000   دج كىذا في  3170700.00أياـ كالمبمغ المخصص لو ىك  10كمدة النجاز ىي
 منو. 100كقد تـ انجاز  2015سنة 

عمى  (El Kherb et Boudchicha)اعادة تييئة كصيانة الطريؽ الرابط بيف الخربة كبكدشيشو  - ث
 377.50 675 5كالمبمغ المخصص ليذا المشركع ىك  2015كىذا في سنة  ML800مسافة 

، كقد تـ انجاز  75كالمدة التي حصصت لو ىي  دج  الى حد اآلف. 90يـك
بمبمغ بقدر  (Amalou)لتييئة طريؽ أمالك  2015كفي اطار ىذه البرامج فقد خصص سنة 

دج كلمف ىذا المشركع لـ يتـ انجازه بسبب اعماؿ مؤسسة سكنمغاز كال يعتبر المشركع  3.338.127.50
الذم خصص  (Djeblla)الطريؽ المؤدم الى جبمة  ناؾ عدة مشاريع منياألكؿ الذم تكقفت اعمالو بؿ ى

، بحيث انجز منو  35دج كمدة النجاز المتفؽ عميو ىي  737.473.23لو مبمغ  ثـ تكقفت  5يـك
 .(3)اعمالو بسبب ردكد فعؿ سكاف المنطقة

                                                           
 .10:00عمى الساعة  15/11/2015مقابمة مع السيد سرجاف محمد نائب رئيس المجمس البمدية كاقنكف بتاريخ  - 1

2 -Commune de Ouagnoune, Fiche technique N°03, situation physique et financier des opérations 
vivantes, 2015, p2. 

  commune de ouagnoune, fiche technique, N°03سابق،  مرجع - 3



 لث:                                                                             دراسة حالة بلذية واقىونالفصل الثا  

75 
 

كالتعمير، كلكف تتبع لقد منح المشرع الجزائرم صبلحيات كاسعة لمجماعات المحمية في ميداف التييئة 
حالة العمراف كاطارىا المعيشي كما تشيده مف تدىكر كقصكر، كنبلحظ انو ىناؾ خبلؿ كاضح في اداء البمديات 
كدكرىا في تنمية العمراف، كربما يرجع السبب الى دكر المكظفيف القائميف، ككنيـ يسعكف فقط كراء السمطة، 

لمعظـ ىذه المشاريع باإلضافة الى سكء التخطيط كما ينجر عنو مف كنبلحظ غياب الرقابة كالمتابعة الميدانية 
 نتائج سمبية مثؿ تكقؼ اعماؿ المشاريع اك عدـ انجازىا في الكقت المحدد.

مف خبلؿ تحميؿ المعمكمات كالمعطيات في بمدية كاقنكف حكؿ مختمؼ المشاريع التي انجزت في اطار 
 ة الطرقات فقط.مضمف صيانة كىيك مخطط التييئة العمرانية، نبلحظ أنيا تندرج

كاما عف نصيب المرافؽ اخرل في ىذا المجاؿ نجد اف ميزانية البمدية ضمف احتياجاتيا الضركرية لممنطقة 
 كلكف لـ تصادؽ عمييا الكالية، كىذا ما يدؿ عمى محدكدية مسؤكلية البمدية باعتبارىا تابعة لمييئة المركزية.

 ضيالمطمب الثالث: مخطط شغل ألرا
بمدية كاقنكف مثؿ مختمؼ بمديات الكطف فقد استفادة مف مجمكعة برامج كمشاريع تندرج ضمف مخطط 

 شغؿ أراضي، كذلؾ لتحسيف ظركؼ المكاطف المحمي كفي ىذا المبحث سنتطرؽ الييا كما يمي:
 اليياكل المدرسية-أوال

 بمدية واقنونمحمد في و  : يمثل متوسطة9 رقم الجدول
 عدد المعممين عدد الذكور عدد إناث عدد التالميذ عدد أقسام اسم المؤسسة الرقم
 34 285 309 594 20 كاضية محمد 01

 المصدر: اكادمية كالية تيزم كزك
معمـ كقد تـ  34تمميذ ك 594قسـ كتستكعب  20لقد استفادة بمدية كاقنكف مف متكسطة تحتكم عمى 

كقد سامحت ىذه االخيرة مف عدـ تنقؿ التبلميذ الى المدارس المجاكرة  2013ك 2012انجازىا خبلؿ سنة 
 كتحقيؽ العبء كالكتظاظ عمييا كقد يتيح فرصة أكبر لتبلميذ مف المتابعة الجيدة لدراسة.

 
 : يمثل ابتدائية تنجمت في بمدية واقنون12 رقم الجدول
 عدد المعممين عدد الذكور عدد إناث عدد التالميذ عدد أقسام اسم المؤسسة الرقم
 13 159 141 300 13 تنجمت 01

 المصدر: أكاديمية والية تيزي وزو
 13بيدؼ رفع المستكل التعميمي في المنطقة فمقد حظي أكالد بمدية كاقنكف بابتدائية تحتكم عمى 

 .2013معمـ كىذا في سنة  13تمميذ ك 300قسـ تستكعب 
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 .(1)كنبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ اف نسبة الذككر اكبر مف اإلناث
 مكتبة البمدية-ثانيا

باإلضافة الى المؤسسات التعميمية التي أنجزت فقد دعمت بمكتبة لرفع مف المستكل الثقافي لتمميذ 
ر المنطقة، كقد جيزت بمختمؼ الكتب، كأبكابيا مفتكحة عمى طكؿ أياـ االسبكع كىذا إلتاحة فرصة اكب

 لمقارئ لكسب المعمكمات كرفع القدرات العممية كالفكرية.
 دج. 11.930.074.65بمبمغ يقدر  2010كلقد انجزت سنة 

 دار الشباب-ثالثا
االجتماعية لدل شباب المنطقة، باعتباره جيؿ المستقبؿ كركيزة المجتمع، عمدت  اآلفاتلمتفادم تفاقـ 

البمدية الى انشاء درا الشباب بجبمة، مييئة بمختمؼ الكسائؿ كتقدـ خدمات متعددة مثؿ: التككيف الميني، 
مختمؼ التعميـ محك االمية، قاعات االنترنت، المكسيقى كىذا لسقؿ المكاىب كىي مجانية كتقـك أيضا ب

 دج.72.42776.77أشير كبمبمغ يقدر بػػ 5كمدة النجاز  2011التظاىرات الثقافية، كقد تـ انجازىا سنة 
 صيانة ابتدائية في تامدة-رابعا

ىطكؿ امطار غزيرة كمستمرة مما أدل الى حدكث فيضانات  2012عرفت بمدية كاقنكف في شتاء 
عمى سبيؿ  نذكرخسائر مادية مف بيف ىذه الخسائر  عدة ةخير األكانزالقات في التربة كانجرت عف ىذه 

المثاؿ مدرسة ابتدائية في تامدة التابعة لبمدية كاقنكف كبالتالي عمدت البمدية الى اتخاذ اجراءات بخصكص 
 دج. 4266229.50يكـ كمبمغ يقدر بػػ 90ىذه االخيرة باعادة صيانتيا، مدة انجاز ىذا المشركع ىك 

 بتامدةممحقة ادارية -خامسا
بمبمغ  2013لتقريب ادارة مف المكاطف كلتخفيؼ الضغط فقد قامت البمدية بإنشاء ممحقة ادارية سنة 

 دج. 3600.000.00
 .(2)كباإلضافة الى كؿ ىذه المشاريع كالبرامج ىناؾ أيضا دار الحضانة كألمف البمدم

ة كانتياء منيا، كىناؾ كمف خبلؿ ما سبؽ نستنتج اف ىناؾ مشاريع تـ انجازىا كفؽ لمدة المطمكب
دارية.  اخرل اجمت ألجاؿ الحقة لعدة اسباب مالية كا 

                                                           
1
 - République Algérienne Démocratique et Populaire, Direction de l’urbanisme de l’architecture et de 

la construction, etude du pos N°02, commune de Ouagnoune, 2015, p43. 
2 - Direction de l’urbanisme de l’architecture et de la construction, op.cit. 
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 المبحث الثالث: تقييم لعممية التخطيط في بمدية واقنون
مف خبلؿ دراستنا لكاقع مخططات التنمكية لبمدية كاقنكف، نستخمص أف ليا دكر ىاـ في تحقيؽ 

ادتو مف عدة خدمات متاحة في ىذا االطار مثؿ التنمية المحمية كتمبية حاجات المكاطف المحمي كاستف
المدارس، الطرقات، الصرؼ الصحي، قاعات العبلج، كقد ساىمت ىذه المخططات في فؾ العزلة عف 

غبلؿ المكارد البشرية كالطبيعية المتاحة، كتقريب المكاطف المحمي مف االدارة كالتعرؼ تالمناطؽ النائية كاس
 السير عمى تحقيقيا في أقصر كقت ممكف.التيـ اليكمية ك ااكثر عمى انشغ

إف معظـ المشاريع كالبرامج المنجزة في ىذا االطار كالتي تعتمد في تسيير ىنا كانجازىا عمى عممية 
 التخطيط تصؿ الى تحقيؽ االىداؼ المرسكمة.

 إف مخططات التنمكية لمبمدية كاقنكف ترتكز معظميا عمى انجاز الطرقات أك اعادة صيانة المدارس
كمكتبات، فيي مشاريع ىيكمية، اك غياب لمشاريع ذات ثقؿ ككزف اقتصادم كاجتماعي كىذا راجع ألسباب 

 مادية كبشرية.
إف قمة المكارد كمحدكديتيا كالتي تعد مف اىـ المشاكؿ التي تعاني منيا الييئات المحمية، االمر 

 كتحقيؽ التنمية المحمية.الذم يحكؿ دكف تحقيؽ ألىداؼ المرسكمة إلشباع احتياجات المجتمع 
الممكية الخاصة العقارات كعدـ تنازؿ أصحابيا عنيا مما أثر عمى تأخر انجاز المشاريع التي 

 تحتاج الييا بمدية كاقنكف كىي لصالح فائدة السكاف.
ضعؼ دكر البمدية في تكفير الكسائؿ المادية كالبشرية لتكفؿ بتسيير النفايات في االحياء السكنية، 

 ثر عمى صحة المكاطف كجماؿ المحيط.مما يأ
عدـ اعطاء اكلكية لممساحات الخضراء كىذا راجع الى تفاقـ المشاريع كاالشغاؿ العمكمية كاستغبلؿ 

 األراضي الفبلحية في ىذا المجاؿ.
 ضعؼ االستثمار المحمي مف طرؼ البمدية مف جية كالقطاع الخاص مف جية اخرل.

في التسيير المالي نظرا لغياب مصادر مالية بحيث يمجأ المسيريف الى ميزانية  (1)ضعؼ البمدية
الدكلة كتسجيؿ المشاريع في اطار المخطط التنمكم الممكؿ مف طرؼ الكالية التي ال تقبؿ اال بعض 

 كالت تقيـ الميزانية مما يزيد في التبعية لممركز.امشاريع البمدية في اطار مد
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قة عدـ اكتماؿ لمشاريع قد بدأت مدة  كمنيا مف تكقفت عف إنجاز اآلجاؿ كما الحظناه في المنط
مجيكؿ، كبعد الستفسار عف المكضكع لـ نتمؽ اجابة مقنعة، بؿ ىناؾ تيرب عف المسؤكلية، كأرجعت الى 

 نقص المكارد المالية.
قد سرح مف خبلؿ المقابمة التي أجريت مع نائب رئيس المجمس الشعبي البمدم حاجي محمد سعيد ف

اف سكء التخطيط يؤدم الى اعماؿ فكضكية كىدر ماؿ البمدية كمثالو عمى ذلؾ انجاز أرصفة الطرقات 
 كبعد فترة يتـ ىدميا لتمرير الغاز، ثـ يتـ اعادة انجازىا مف جديد.

إف البمدية ىي أقرب الى المكاطف، إال أنو نبلحظ غياب دكرىا في مراقبة كتسيير المشاريع القطاعية 
 تنجز عمى ترابيا. التي

عند  دراستنا لكاقع البمدية في مجاؿ اتخاذ قراراتيا المحمية، نجد أف المشرع اكد عمى استقبللية 
المجمس الشعبي المنتخب كييئة مداكلة مف خبلؿ مظاىر عديدة، لكف المجمس ال يعتبر صاحب الكممة 

محمية المستقمة ال تتدخؿ في الشؤكف المحمية االخيرة في اتخاذ القرارات دائما، كما أف البمدية بأجيزتيا ال
بعيدا عف أعيف السمطة المركزية، بؿ احاطيا المشرع برقابة مركزية صارمة أثناء ممارسة صبلحيتيا، 

 كىذا ما يحد مف فعالية كنجاعة القرارات المحمية.
المعنييف  ضعؼ القرارات السياسات ال يقتصر فقط نقص كفاءة المنتخبيف بؿ يمتد الى المكظفيف

 الذيف يمعبكف دكر ىاما في االدارة.
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 خالصة الفصل الثالث:
تقكـ بمدية كاقنكف بإعداد برامجيا السنكية كالمتعددة كتسير عمى تنفيذىا تماشيا مع الصبلحيات 

باختيار العمميات التي تنجز في  حميةا كفي إطار المخطط الكطني لمتييئة كالتنمية الميالمخكلة ليا قانكن
 إطار المخطط البمدم لمتنمية 

كما تشاركؾ في إجراءات إعداد عمميات تييئة اإلقميـ كالتنمية كتنفيذىا طبقا لمتشريع كالتنظيـ 
العمكؿ بيما كما تسير عمى حماية األراضي الفبلحية كالمساحات الخضراء كالسيما عند إقامة مختمؼ 

بلؿ غالبمدية كتساىـ  أيضا في حماية التربة كالمكارد المائية كتسير عمى االست المشاريع عمى إقميـ
األفضؿ ليما كتبادر بالعمميات المرتبطة بتييئة اليياكؿ كالتجييزات الخاصة بالشبكات التابعة 
 الختصاصاتيا ككذا العمميات المتعمقة بتسييرىا كصيانتيا كتييئة المساحات المكجية الحتكاء النشاطات
االقتصادية أك التجارية اك الخدماتية كترقية برامج السكف ككذلؾ تشجع كتنظـ بصفة خاصة جمعية سكاف 
تيدؼ الى حماية كصيانة كترميـ المباني، كفي ىذا اإلطار نجد بمدية كاقنكف منطقة ريفية جبمية استفادت 

يا في حدكد االمكانيات المادية لتحقيؽ كتنفيذ معظم ةىداج تبمجمكعة مف المشاريع كالبرامج التنمكية سع
كالكسائؿ المتكفرة ككف أف ىذه األخيرة تخضع دائما لرقابة المركز كمحدكدية المكارد المالية كالحظنا خبلؿ 
مدة الدارسة بأنت بمدية كاقنكف تقتصر برامجيا كاعماليا التنمكية عمى تييئة الطرقات كترميـ البنايات 

عمى حماية  ستمس نقص االىتماـ لتييئة المساحات الخضراء كالحر كالمدارس كاألشغاؿ العمكمية كنم
 المحيط كالطبيعة كالجك مف التمكث.
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مف خبلؿ دراسة اإلطار النظرم لمتخطيط بصفة عامة كالتخطيط البمدم بصفة خاصة، استخمصنا 
انو ضركرة مف ضركريات الحياة اليكمية بحيث يستخدمو االنساف في معظـ الحاالت، فيك يخطط 

الجيد كالكقت عكس الذم يعمؿ في فكضى يكفر لمكصكؿ إلى اليدؼ كالنتيجة المرغكبة تحقيقيا، فيك 
كائية، فنجد أف اإلدارة التي تخطط تتصدر الريادة كالقيادة عمى عكس التي ال تخطط، فالبمدية التي كعش

تمارس األدكار كالمياـ المسندة إلييا، الخدماتي كاالنمائي يتطمب كجكد جياز إدارم ذك كفاءة كخبرة يعتمد 
خطيط كاإلشراؼ، باإلضافة إلى عمى تقنيات كاساليب حديثة في االتصاؿ كتقديـ الخدمات كقادرة عمى الت

ضركرة  تمتع المجمس المنتخب بالسمطات كالصبلحيات التي تمكنو مف التكاصؿ المباشر مع المكاطنيف 
كربط عبلقات متينة مع تنظيمات المجتمع المدني كالقطاع الخاص كالتعاكف مع البمديات المجاكرة لتنفيذ 

 مارات المحمية.المشاريع كتجاكز العجكز المالي كتنمية االستث
فإف ككف التخطيط ميـ كضركرم في الحياة اليكمية لئلنساف فيك ميـ كضركرم في البمدية مف 
اجؿ تحقيؽ أىدافيا المرسكمة في المستقبؿ كلمكصكؿ إلى تحقيقيا يجب أف ترسـ خطة تسير كفقيا 

 باع حاجة المستفيد.إشلمكصكؿ إلى النتيجة المرضية كااليجابية كتحقيؽ أكير قدر مف المنفعة كمحاكلة 
كاستخمصنا دكر التخطيط في تحسيف أداء البمديات مف خبلؿ المخططات التنمكية التي تقـك بيا 

صبلحيات تنفيذ المشركعات التنمكية، كما  الي ،البمدية في الجزائر التي ىي عبارة عف جياز تخطيطي
أنيا أداة لتحريؾ المجتمع المحمي نحك األفضؿ باإلضافة إلى تكفير البيئة المبلئمة التي تساعد المكاطف 

 المحمي عمى استثمار مكارده كطاقاتو لممشاركة في العممية التنمكية عمى المدل القصير كالبعيد.
جراءات التنمية،  كالبمدية تقكـ بمياـ كثيرة، خاصة في مجاؿ التنمية المحمية، أعماؿ التخطيط  كا 

كما انيا تييئ المكاف المناسب الذم يمكف لممكاطنيف إلى جانب الدكلة في تحقيؽ أىدافيا كتييئة األقاليـ 
كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالحفاظ عمى اإلطار المعيشي لمسكاف، كرأينا كيؼ يكمف دكر 

تخطيط في تحسيف اداء البمديات في الجزائر كىذا يظير مف خبلؿ المخططات كالبرامج كالمشاريع التي ال
تقـك بيا البمدية كالمتمثمة في المخططات البمدية لمتنمية الذم ييدؼ إلى تحسيف ظركؼ السكاف المحمييف 

لى إييئة العمرانية الذم ييدؼ كفؾ العزلة عف المناطؽ النائية كتنمية األحياء كمحاربة الفقر، كمخطط الت
تحديد التكجيات األساسية لتييئة مجاؿ البمدية كيحدد آجاؿ انجاز مخططات شغؿ األراضي، كمناطؽ 
التدخؿ عمى النسيج العمراني كالحفاظ عمى البيئة كاألكساط الطبيعية كالتراث الثقافي كالتاريخي، ككذلؾ 

يدؼ إلى محاربة البناءات الفكضكية كالعشكائية ي كذلؾالنشاطات الفبلحية كمخطط شغؿ األراضي 
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كالمحافظة عمى االنسجاـ بيف المباني المشيدة في البمدية الكاحدة ككذلؾ تحديد شركط شغؿ كاستغبلؿ 
 البنايات.

كاليدؼ الرئيسي لكؿ ىذه المخططات التي تقكـ بيا البمدية ىك تحقيؽ التنمية المحمية كتحسيف 
نجاز ىذه ظركؼ المكاطنيف، كلقد تبن ت البمدية ىذه المخططات مف أجؿ تحسيف أدائيا كتقكـ بتنفيذ كا 

المخططات عف طريؽ التخطيط كالعمؿ عمى كضع خطة تسير كفقيا  مف اجؿ تجنب العمؿ في جك مف 
 الفكضى كالعشكائية كتقديـ قرارات غير ناجعة في تحقيؽ اليدؼ الذم تصبك إليو.

عمى الكاقع مف خبلؿ دراسة ميدانية كتطبيقية لبمدية كاقنكف أما فيما يخص إسقاط الجانب النظرم 
تعرفنا عمى المميزات الجغرافية كالطبيعية كاالقتصادية لبمدية كاقنكف كما يميزىا عف باقي البمديات األخرل، 
فيي تقكـ بإعداد برامجيا السنكية لممخططات كالمشاريع كتسير عمى تنفيذىا في حدكد الصبلحيات 

تنجز في إطار المخطط البمدم لمتنمية كتشارؾ التي في القانكف كمات تقـك باختيار العمميات  المخكلة ليا
في إجراءات إعداد عمميات تييئة اإلقميـ كالتنمية كتسير عمى حماية األراضي الفبلحية كالمساحات 

العمميات المرتبطة الخضراء كحماية التربة كالمكارد المائية كتعمؿ عمى االستغبلؿ األمثؿ ليما، كتبادر ب
باليياكؿ كالتجييزات الخاصة بالشبكات التابعة الختصاصاتيا كتعمؿ عمى حماية كصيانة كترميـ المباني 

 أك األحياء.
كنستخمص أف بمدية كاقنكف منطقة ذات طابع ريفي استفادت مجمكعة مف البرامج كالمشاريع 

ات المادية كالكسائؿ المتكفرة كما الحظناه في لتحقيقيا كتنفيذىا في حدكد اإلمكان ةىداالتنمكية سعت ج
ىذه البمدية أف البرامج كالمشاريع التي قامت بتنفيذىا اك في طكر اإلنجاز، تقتصر عمى تييئة الطرقات 
كترميـ البنايات كالمدارس كاألشغاؿ العمكمية كنقص االىتماـ بتييئة المساحات كالمحيط، بحيث ىناؾ 

 ار تـ تكقيفيا كاخرل لمـ تنفذ أساسا.مشاريع كبرامج في ىذا اإلط
 كفي األخير سنحاكؿ االجابة عمى االشكالية المطركحة كالمتمثمة في:

 داء البمديات؟أما مدى فعالية التخطيط لتحسين       
يمكف القكؿ أف التخطيط ضركرة مف الضركريات في البمدية فمف خبلؿ تطبيؽ كتنفيذ البمدية 

عمى التخطيط في ىذه البرامج كالمشاريع مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ كتجنب العمؿ لبرامجيا كمشاريعيا تعتمد 
ف كجدت ىذه األخيرة،  ذا ما تمت ىذه األخيرة فبالتالي تتحقؽ التنمية المحمية كا  في فكضى كعشكائية. كا 
ف تكفر ىذا الرضى بمعنى أف البمدية حسنت آداءىا مف  تكسب رضى المكاطنيف كالسكاف المحمييف كا 

 لقياـ بالمياـ المنكطة بيا.خبلؿ ا
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 فإذف التخطيط ساىـ في تحسيف اداء البمدية عف طريؽ البرامج كالمخططات التي تقكـ بيا.
كلمتأكيد عمى الفرضيات السابقة يمكف القكؿ بأف كؿ ما كاف ىناؾ تخطيط مف طرؼ البمدية كمما 

 دائيا.أزاد مف تحسيف 
ذا ما لـ يساىـ التخطيط في تحسينيا فيذا  راجع إلى المكارد المالية المحدكدة لمبمدية كالتبعية كا 

 لمييئة المركزية.
داء البمديات راجع إلى البيئة الداخمية لمبمدية لضعؼ القرارات أعدـ نجاح التخطيط في تحسيف 

 كالسياسيات لمييئات المحمية المنتخبة كالمكظفيف الذيف يمعبكف دكرا ىاما في اإلدارة.
ما في تحسيف أداء البمديات، فالشيء الذم يبدأ بالتخطيط قبؿ التنفيذ  لى حدإفالتخطيط ساىـ 

 ككضع خطة تسير كفقيا تككف دائما النتائج إيجابية كمرضية كلك تتخمميا بعض النقائص.
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