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بسم اهلل الرحمن الرحيم
يقول اهلل تعالى في كتابو العزيز  ((:يرفع اهلل الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات واهلل بما تعملون خبير )) من اآلية  11من سورة المجادلة .

ويقول أيضا  (( :قل ىل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إنما يتذكر أولوا
األلباب )) من اآلية  11من سورة الزمر.

يقول شفيع األمة صلى اهلل عليو وسلم  " :من سلك طريقا يبتغي فيو علما سهل اهلل
لو طريقا إلى الجنة وان المالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وان
العالم ال يستغفر لو من في السماوات ومن في األرض حتى الحيتان في الماء وان
العلماء ورثة األنبياء وان األنبياء لم يورثوا دينارا وال درىما وإنما ورثوا العلم فمن
أخذه اخذ بحظ وافر "
رواه ابو داود والترمذي

شـكـر و عـرف ـان
قال هللا تعالى " لئن شكرتم الزٌدنكم "
نحمد هللا الذي أعاننً ومنحنً الصبر والقوة الذي لواله ما كان لً إن نكتب حرفا أو نخط
كلمة النجاز هذا العمل المتواضع
كما أتقدم بخالص الشكر لألستاذ المشرف ملوكً سلٌمان الذي لم ٌبخل علً طوال خطوات
هذا العمل
و بأطٌب العرفان و جزٌل االمتنان و فائق التقدٌر و االحترام نتقدم بالشكر الجزٌل إلً كل
من ساعدنً من قرٌب أو من بعٌد
و الشكر كذلك إلً كل أساتذة قسم العلوم السٌاسٌة و العالقات الدولٌة

إهـــــداء
أهدي مثرة جمهودي إيل إميت نربت مؼها و يه ترإغيين ابحلنان و إدلػاء ،إيل من مو نتبت مها جلف إململ
كبل إن أمت حلها يف إمشكر و إمؼرفان إيل حبيبيت و هور دريب و جالء مهي و مشؼة ػلمي يف صغري و
مناريت يف نربي أماه فاطنة
إيل مناريت إمثاهية و شؼةل إلميان و إمتضحية إىل من وكف مؼي يوهما ػىل غتبة وموج إجلامؼة لول مرة
أكول ها أهت ثلف مؼي ػىل غتبة إمتخرج حامةل مثرة جمهودك و غطاءك إمكرمي و دػاءك إمسديد أيب
شاليل حفظم هللا و أدإمم هؼمة ل تزول
نٌل إهدي معًل إىل أشلايئ محمد و ػيىس و إيل شليلات سؼدية فرح و فاطمة متنية هلم إمنجاح و
إمتوفيق و مه إذلين حتملوإ مؼي مشوإر إدلرإسة ابدلمع و إمتحفزي ممك مين لك إمشكر و إمؼرفان
إىل فرحة إملزنل ومنبع رسوره إمكتكوثني مرمي و زينب
إخويت و أخوإيت يف إملشوإر إجلامؼي
إيل من مجؼتين هبا إمظروف متكون س ندي و إميت طاملا جشؼتين صديليت جويدة و إميت أمتىن مها إملزيد
من إمتأمق و إمنجاح
إىل من مجؼهم إملدر مؼي يف غرفة وإحدة سلمية مسيحة حنان رثيبة صربينة
إيل لك إلهل و إلكارب

مقدمــــــــة

مقدمة
تعد عملية التنمية بصفة عامة و التنمية احمللية بصفة خاصة أحد أىم األىداف اليت سعت
الدولة إىل حتقيقها،أي ديكن من خالذلا االنتقال باجملتمع من حالة الركود و الضعف إىل حالة التقدم
و الرفاىية و االرتقاء إيل ما ىو أفضل،و كذلك حتقيق التوازن بني األقاليم ادلختلفة.
ونظرا ألمهية التنمية احمللية اجتهت اجلزائر إىل االىتمام أكثر باجلماعات احمللية كوهنا تشكل
اللبنة األوىل و اخللية القاعدية يف ىرم الدولة و كوهنا تتحكم يف العمليات اإلدارية ادلختلفة من ختطيط
توجيو و رقابة و إشراف و ادلتابعة ،و ىي اليت ديكن ذلا حصر احلاجات ادللحة و حتديد أولويات
العمل الواجب القيام بو كما جاء ىذا االىتمام يف إطار االجتاه إيل توسيع نطاق مشاركة ادلواطنني
ودورىم يف عملية التنمية و النهوض باجملتمع احمللي يف مجيع اجملاالت بصفة عامة  ،و لذلك سعت
اجلزائر إىل القيام بتطوير نظام اجلماعات احمللية من خالل إصدار قانون البلدية  08-90و قانون
الوالية 09-90مث القانون اجلديد للبلدية  10-11و قانون الوالية .07-12
لقد أصبحت اجلماعات احمللية اليوم ذات اختصاصات واسعة باعتبارىا مؤسسات للتنمية
احمللية بكل أبعادىا و ىي تشكل الوسيط بني ادلواطن و اإلدارة ادلركزية.
ومن ىذا ادلنطلق أحاول يف ىذه الدراسة حتديد وظائف و أدوار اجلماعات احمللية يف رلال
التنمية احمللية.

اإلشكالية
من أجل دراسة ادلوضوع رأيت أن تكون اإلشكالية على النحو التايل:
كيف تساىم اجلماعات احمللية يف حتقيق التنمية احمللية ؟
و يتفرع عن ىذه اإلشكالية مجلة من األسئلة الفرعية يكن إمجاذلا فيما يلي:
 ما ادلقصود بكل من اجلماعات احمللية و التنمية احمللية؟أ

 ما واقع اجلماعات احمللية و التنمية احمللية يف اجلزائر؟ ما ىي الوسائل اليت تعتمدىا اجلماعات احمللية حىت تقوم مبهامها ادلوكلة إليها؟ -ما ىي الصعوبات و العراقيل اليت تعًتض التنمية احمللية؟وما ىو السبيل إىل جتاوزىا؟

فرضيات الدراسة
حىت أدتكن من دراسة ىذا ادلوضوع قمت باقًتاح الفرضيات التالية:
 اجلماعات احمللية ىي األداة الضرورية لتحقيق التوازن بني األقاليم يف عملية التنمية احمللية إذا ماتوفرت ذلا الوسائل ادلالئمة و الدعم الالزم يف إجناح خطط التنمية احمللية
 إن فشل اجلماعات احمللية يف الوصول إىل تنمية زللية ناجحة يعود إيل عدم التناسب بني حجمالصالحيات ادلمنوحة و اإلمكانيات ادلتاحة.
 -اجلماعات احمللية حتقق االستقرار وتساىم يف الكشف عن ادلصادر احمللية وحسن استخدامها.

أهمية البحث
تكمن أمهية البحث يف أن اجلماعات احمللية ذلا دور كبري يف حتقيق التنمية احمللية و اذليئة
األساسية ذلا ،و ىذا حبكم فرهبا من ادلواطن و قد و ضعت أساسا هبدف التسيري شؤون ادلواطنني
وحتسني أوضاعهم االقتصادية و االجتماعية الصحية و حىت البيئية.
كما أن التنمية الوطنية ال تتحقق إال بدفع عجلة التنمية احمللية يف كافة الواليات و البلديات
و لذلك أصبحت اجلزائر تويل اىتمام كبريا للنظام الالمركزي.
كما أن اجلماعات احمللية ىي نقطة البداية يف إرساء نظام دديقراطي حيقق ادلشاركة الشعبية
و حيقق االستقرار من خالل شعور ادلواطن بتواجد الدولة و حضورىا الفعلي إىل جانبو و يف خدمة
مصاحلو.
ب

أهداف البحث
تسعى ىذه الدراسة إىل حتقيق األىداف التالية :
 زلاولة فهم أعمق دلوضوع التنمية بشكل عام و التنمية احمللية بشكل خاص. حتديد اإلطار القانوين للجماعات احمللية و إبراز وظائفها دورىا يف عملية التنمية احمللية. كما هتدف إىل إبراز التحديات و العراقيل اليت حتد من عمل اجلماعات احمللية يف أداء مهامها. -زلاولة تشخيص إمكانيات بلدية بوسعادة و آفاق لتنمية احمللية هبا.

أسباب اختيار الموضوع
يعود اختيار ىذا ادلوضوع إىل أسباب ذاتية و أخرى موضوعية :
 الرغبة يف الكشف و التعرف أكثر على السياسات التنموية احمللية يف اجلزائر. الرغبة الذاتية يف معرفة ما تقوم بو بلدية بوسعادة من أدوار يف حتقيق التنمية احمللية و النهوضمبجتمعها احمللي.
 لقد أصبحت التنمية احمللية أحد ادلواضيع اذلامة حيث أصبحت حتتل جزءا مهما يف برامجاحلكومة جلزائرية وأحد أىم أولوياهتا.
 زيادة التوجو العادلي حنو الالمركزية اإلدارية و االىتمام هبا. -نقص الدراسات اليت تتعلق بدور اجلماعات احمللية يف التنمية احمللية.

ج

منهجية

الدراسة :

اعتمدت يف ىذه الدراسة على:
االقتراب القانوني المؤسسي:
فاالقتراب القانوني يركز يف دراستو على اجلانب القانوين أي على مدى التزام الظواىر
بادلعايري القانونية و مطابقة الفعل مع القانون .
أما االقتراب المؤسسي فهو يهتم باألبنية و اذلياكل و األطر الرمسية ،و يعتمد ىذا االقًتاب
على الشرح و التفصيل الوصفي للمؤسسة وحنن بصدد دراسة اجلماعات احمللية البد من التطرق إىل
النظام القانوين ذلا.
المنهج الوصفي التحليلي  : :مت االعتماد على ىذا ادلنهج هبدف وصف و حتليل ادلفاىيم
ادلتعلقة بادلوضوع وقد كان ىذا ادلنهج ىو انسب ادلناىج لتحقيق ىذه األىداف ألنو يتيح لنا إمكانية
إعطاء وصف دقيق و حتليل موضوعي للظاىرة زلل الدراسة و من مث استخالص أىم النتائج بشكل
علمي منظم وعليو سوف يعتمد عليو الباحث يف مجع ادلعلومات عن الظاىرة زلل البحث و حتديد
مفهومها و مستوياهتا ادلختلفة.
المنهج التاريخي : :يساعد ىذا ادلنهج يف دراسة التطور التارخيي دلختلف ادلفاىيم الواردة يف الدراسة
واعتمدت عليو كونو يتناول التطور التارخيي للجماعات احمللية.

منهج دراسة حالة

:و لضرورة حتديد و حصر الدراسة يف منوذج بوسعادة فقد انتهجت

ىذا ادلنهج حىت أدتكن من دراسة ادلوضوع من سلتلف اجلوانب بو ميدانيا وبالتايل معرفة ما تقوم بو
اجلماعات احمللية من دور يف حتقيق التنمية احمللي يف ىذه ادلنطقة.

الدراسات

السابقة :

د

إن ادلراجع اليت اعتمدت عليها يف دراسيت ال أستطيع أن أحددىا يف رلال معني ،بل أينما و
جدت ضاليت فثم مرجعي ،و لكن سأعتمد بشكل كبري على ادلراجع العامة ادلتخصصة وبصفة أكثر
ادلصادر الرمسية من القوانني و اللوائح التنظيمية ادلختلفة.
جند بعض الدراسات اليت عاجلت موضوع اجلماعات احمللية و أخرى موضوع التنمية احمللية ،و
من بني ىذه الدراسات :
 كتاب بعنوان شرح قانون البلدية لكاتبو عمار بوضياف و الذي تناول فيو شرح لقانون البلدية11-11و أبرز فيو ىيئات البلدية و أىم أدوارىا يف رلال التنمية احمللية.
 كتاب بعنوان تنمية اجملتمعات احمللية للكاتب خاطر مصطفى خاطر حيث عمد من خاللو إىلأمهية الفرد يف حتقيق التنمية على ادلستوى احمللي وإبراز أىم العوائق اليت حتد من عملية التنمية
احمللية.
و كذلك مقال لألستاذ ناجي عبد النور يف مقالو حنو تفعيل دور اإلدارة احمللية (احلكم احمللي)
اجلزائرية لتحقيق التنمية الشاملة حيث تناول من خاللو اإلطار القانوين لإلدارة احمللية كما أبرز دور
ىذه األخرية يف التنمية الشاملة وأيضا ابرز العراقيل اليت تؤثر على فاعلية أداء اإلدارة احمللية لوظائفها.

خطة الدراسة
لقد قسمت الدراسة إىل مقدمة و ثالثة فصول و خادتة حيث تناولت يف الفصل األول
اإلطار العام للجماعات احمللية و التنمية احمللية من خالل إبراز مفهوم كل منهما و ذكر و وظائف
اجلماعات احمللية و كذلك مرتكزات التنمية احمللية ،أما يف الفصل الثاين فقد مت التطرق إيل مسؤولية
اجلماعات احمللية اجتاه التنمية احمللية من خالل إبراز و واقع اجلماعات احمللية يف اجلزائر و دورىا يف
التنمية احمللية ،و أىم ادلعوقات اليت تعًتض التنمية احمللية ،أما يف الفصل الثالث فقد مت التطرق إىل
التنمية احمللية يف بلدية بوسعادة و ذكر إمكانيات البلدية و آفاق التنمية فيها ،وخادتة.

ه

الفصل األول
اإلطار العام للجماعات المحلية
والتنمية المحلية

الفصل األول

اإلطار العام للجماعات المحلية و التنمية المحلية

حظي موضوع اجلماعات احمللية باىتمام متزايد من طرف سلتلف الدول و ذلك دلا ذلا من
أمهية كبَتة للنهوض باجملتمع احمللي خاصة و الدولة بصفة عامة ضلو األفضل حيث منحت الدول
يف إطار الالمركزية دور أكرب يف عمليات التنمية احمللية بكل أبعادىا ادلختلفة من إقتصادية و
إجتماعية وحىت الثقافية إذ أصبحت ادلسؤول ادلباشر على القيام بادلشاريع على مستوى إقليمها.
ومن ىنا سوف أتطرق دلفهوم اجلماعات احمللية ومعرفة أىم وظائفها و كذلك التنمية احمللية
و أىم أىدافها.
المبحث األول :مفهوم الجماعات المحلية:
ربتل اجلماعات احمللية مركزا ىاما داخل الدولة ،كما تقوم بدور فعال يف التنمية فهي
تتميز بكوهنا إدارة قريبة من ادلواطنُت ونابعة من الشعب ،وىي دبثابة أداة تنقل مشكالت اجملتمع
وحاجاتو من جانب وتعيد إذل ىذا اجملتمع حل ىذه ادلشكالت من جانب آخر وبالتارل فهي
وحدة أساسية البد منها.
المطلب األول :تعريف الجماعات المحلية:
تعد اجلماعات احمللية وحدات جغرافية ،مقسمة من إقليم الدولة وىي عبارة عن ىيئات
مستقلة يف الواليات وادلدن والقرى ،وتتوذل شؤون ىذه الوحدات بالطرق ادلناسبة ذلا وتتمتع
بالشخصية ادلعنوية واالستقالل ادلارل.
وقد أصطلح على تسميتها يف بعض الدول باحلكم احمللي لتمتعها باالستقالل ادلارل
الواسع عن احلكومة ادلركزية إذل درجة تشبيهها باحلكومة احمللية وديكن التفريق بُت مصطلحي
اإلدارة احمللية واحلكم احمللي كون ىذا األخَت يتضمن مظاىر احلكم التقليدية من التشريع والتنفيذ
والقضاء بينما نظام اإلدارة احمللية ال شأن لو بالتشريع وال القضاء حيث ينحصر عملو يف رلال
الوظيفة التنفيذية بادلرافق ذات الطابع احمللي(.)1

( )1خلضر مرغاد " ،االيرادات العامة للجماعات احمللية " ،رللة العلوم اإلنسانية ،جامعة بسكرة ،عدد  71فيفري . 5002
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الفصل األول

كما عرفت بأهنا صباعات إقليمية تتمتع بالشخصية ادلعنوية واالستغالل ادلارل ،ذلا دور
أساسي يف ربقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية ألهنا تعمل على تنفيذ سياسة الدولة االجتماعية
واالقتصادية يف رلاالت السكن ،التشغيل ،التهيئة العمرانية و التعمَت(.)1
وتعرف اجلماعات احمللية كذلك بأهنا عبارة عن رلموعة من السكان يسكنون حدودا
ترابية معينة من خريطة الدولة يتميزون خبصائص زلددة وبقيم اجتماعية ذلا عالقة بالعادات
والتقاليد واألعراف اليت تقررىا الوضعية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية للجماعة اليت
تنتخب من بُت أعضائها من ديثلها يف اجمللس اجلماعي الذي يشرف على تنظيم الشؤون العامة
للجماعة وتساعد ادلواطنُت على تنظيم شؤوهنم اخلاصة كما يعمل على إحداث تنمية اقتصادية
واجتماعية وثقافية من أجل النهوض باجلماعة على صبيع ادلستويات يف إطار التنسيق مع اإلقليم
ومع اجلهة وعلى ادلستوى الوطٍت

()2

واذل جانب ىذا التعريف الكالسيكي أصبحت اجلماعات

احمللية ادلعاصرة تفًتض وجود شرطُت مها التدبَت احلكيم وتقدمي اخلدمة األفضل فضال عن سبتُت
أسس الدديقراطية احمللية واحلرص على كون اجلماعات احمللية ىي لبنة مندرلة ومًتاصة حبيث
تنتخب اجلماعة شلثلُت ذلم ليشاركوا يف إدارة الشأن احمللي للجماعة وتنميتها إقتصاديا وثقافيا عن
طريق تنمية مواردىا ادلالية وذبهيزىا دبختلف حاجات السكان يف سلتلف ادليادين من سكن ،صحة
وتعليم ....إخل

()3

( )1فريدة مزياين ،دور اجلماعات احمللية يف رلال االستثمار ،رللة االجتهاد القضائي ،جامعة باتنة ،عدد  ،5003. 00ص .25
( )2زلمد احلنفي ،ىل ديكن اعتبار اجلماعات احمللية أدوات تنموية،انظر ادلوقع? www.ahwar.org/debat/show_art.asp
?Aid=20409.
()3عيسى بدة  ،مالية البلدية وانعكاساهتا على التنمية احمللية ،دراسة حالة بلدية عُت الريش والية ادلسيلة ( )5001-5007رسالة ماجستَت ،كلية
العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت  ،قسم علوم التفسَت  ،5002-5001ص50
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خصائص الجماعات المحلية:
تتميز اجلماعات احمللية باخلصائص4
 االستقاللية ادلالية 4إن سبتع اجلماعات احمللية بالشخصية ادلعنوية واالستقالل اإلداري يوجباالعًتاف ذلا خباصية االستقالل ادلارل أو الذمة ادلالية ادلستقلة ،وىذا يعٍت توفَت موارد مالية خاصة
للجماعات احمللية سبكنها من أداء االختصاصات ادلوكلة إليها وإشباع حاجات ادلواطنُت يف نطاق
عملها وسبتعها حبق التملك لألموال اخلاصة كما أن االستقاللية ادلالية للجماعات احمللية تسمح ذلا
بإدارة ميزانيتها حبرية يف حدود ما سبليو عليها السياسة االقتصادية للدولة حىت ال يكون لذلك تأثَت
على رلرى منو النشاط االقتصادي.
 االستقاللية اإلدارية 4وىي من أىم ادلميزات اليت تنتج بشكل عادي من االعًتاف بالشخصيةادلعنوية ،فاالستقالل اإلداري يعٍت أن تنشأ أجهزة تتمتع بكل السلطات الالزمة حبيث يتم توزيع
الوظائف اإلدارية بُت احلكومة ادلركزية واذليئات احمللية ادلستقلة ،وذلك وفقا لنظام رقايب يعتمد من
طرف السلطات ادلركزية للدولة وتتمتع ىذه االستقاللية دبزايا منها4
 زبفيف العبء على اإلدارة ادلركزية نظرا لكثرة وتعدد وظائفها. -ذبنب التباطؤ وربقيق اإلسراع يف إصدار القرارات ادلتعلقة بادلصاحل احمللية.

()1

 ربقيق مبدأ الدديقراطية عن طريق ادلشاركة ادلباشرة للمواطن يف تسيَت شؤونو العمومية احمللية إدارة ادلرافق احمللية بفعالية والتخفيف من األعباء ادلًتتبة عن انشغال السلطات ادلركزية باألموراإلدارية البحتة اليت يف اإلمكان إسنادىا إذل مؤسسات إدارية زللية هبدف التفرغ للمهام القومية
()2

ادلستعصية واخلطَتة كالدفاع والسياسة اخلارجية

 إشراك ادلواطن يف تسيَت شؤونو احمللية هبدف تربيتو تربية سياسية وزيادة وعيو السياسي وربضَتهللمناصب السياسية الوطنية ،وكذا يهدف التوسع يف األخذ دببادئ الدديقراطية.
( )1خلضر مرغاد ،مرجع سابق .
( )2عبد القادر عكوشي ،التنظيم يف مؤسسات اإلدارة احمللية  ،رسالة ماجستَت ،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية  ،قسم علم
االجتماع-،5000-5005 ،ص. 22
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 التوسع يف رلال اخلدمات االجتماعية وضمان فعاليتها فيما خيص استفادة كل ادلواطنُت دوناستثناء ،وربقيق مطلب العدالة االجتماعية يف جانب توزيع الدخول ادلًتتبة عن الضرائب وغَتىا
اليت حيصل عليها من ادلواطن بصفة أساسية (. )1
المطلب الثاني :نشأة وتطور الجماعات المحلية:
"خلق اهلل سبحانو و تعاذل اإلنسان عاجزا عن العيش منفردا ،فتجمع يف صورة أسر
بدائية يتحمل فيها عبئ الكفاح يف سبيل لقمة العيشٍ ،ب ذبمعت ىذه األسر حبثا عن ادلأوى
وادلرعى واألمن وتكونت ىذه اجملموعات يف شكل قبائل بقصد إشباع حاجاهتا األمنية واالقتصادية
والروحية ،وكان صاحب السلطة والسيادة يف القبيلة أقواىا عائليا ،وبعد ذلك نشأت أفراد ىذه
القبيلة لغة واحدة للتفاىم بُت أفرادىا ،ومع مرور الزمن تواجدت على أرض الواقع شلارسات
أصبحت فيما بعد تقليدا ذلا قوة القانون ودل يكن الرتباط الفرد الوثيق بقبيلتو وال لسلطة رئيس
القبيلة على أفرادىا من مربر يف أذىاهنم سوى أن ىذه السيادة والسلطة ىي األساس الوحيد
لضمان استقرارىم وتوفَت األمن ذلم.
دل يكن النظام القبلي لقلة أفراده وارتباطهم بروابط القرىب يسمح لرئيس القبلية بأن يكون
معزوال عن أفرادىا وال أن يشغ نشاطهم لصاحلو بعيدا عن األفراد اآلخرين كما أن حياة ادلرعى
والصيد اليت كانت تعيشها القبيلة دل تكن لتسمح باالستبداد بأفرادىا ،إذ أن ىذه احلياة بطبيعتها
تقوم على احلرية واحلماية اجلماعية ربت راية رئيس القبيلة ورللسها الذي خيتاره أفراد القبيلة ،ويعترب
رللس القبيلة وسلطة رئيس اجمللس القبيلة ىي الصورة البدائية لنشأة السلطة احمللية(. )2
وحينما ظهرت حرفة الزراعة إستقر األفراد يف بعض ادلناطق الزراعية واحًتفوا الزراعة تغَتت
حياة الناس وتكونت بذلك القرى ٍب ادلدن وظهرت وظائف جديدة كالتجارة واحلدادة وصناعة
( )1ادلرجع نفسو ،ص .22
( )2الصاحل ساكري ،ادلعوقات التنظيمية وأثرىا على فعالية اجلماعات احمللية دراسة ميدانية بوالية باتنة ثالث بلديات ( باتنة قسديس – عُت التوتة،
منوذجا ،رسالة ماجستَت  ،جامعة باتنة كلية العلوم االجتماعية والعلوم اإلسالمية ،قسم علم االجتماع والدديغرافيا -5002-5001 ،ص
ص710،717
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األدوات وإصالحها ،وظهرت مهنة احلراسة كحراسة ادلزروعات واحملاصيل وظهرت فكرة السلطة
اإلدارية اليت تفض ادلنازعات وتنظم العالقات بُت أفراد القبيلة(.)1
وبعد تراجع النظام القبلي يف أداء وظائفو األساسية يف كثَت من التجمعات السكانية
نشأت الدولة اليت تعترب أىم شخصية إقليمية برزت إذل حيز الوجود يف العصر احلديث حيث
ربولت السلطة إذل حكومة والتقاليد إذل قوانُت  ،وكانت الدولة تقوم بإدارة صبيع ادلرافق ادلهمة
كالدفاع عن الدولة من اخلارج وضباية أمنها من الداخل وإقامة العدل وتوفَت اخلدمات للمواطنُت
صبيعا.
ودبرور الوقت اتسعت وظائف الدولة ومشلت أوجو احلياة االقتصادية والسياسية
واالجتماعية كافةٍ ،ب أفرزت الثورة الصناعية خالل القرن  88مدى حاجة الدولة إذل التخطيط
ووضع برامج التنمية وضرورة تدخل الدولة ادلباشر وادلستمر يف حياة األفراد لتنظيم حركة اجملتمع
على النحو الذي يكفل صلاح تنفيذ اخلطط والربامج ،ولقد ترتب على ذلك قيام الدولة بتدعيم
جهازىا اإلداري دبا ديكنها من أداء ادلسؤوليات ادلنوطة هبا ولكن مع زيادة األعباء على أجهزة
الدولة أصبح اجلهاز اإلداري غَت قادر على مواجهة التحديات ادلستمرة وادلتزايدة وبالتارل أسندت
الدولة جانب من مهام وظيفتها إذل األفراد دلباشرهتا بواسطة ىيئات زللية سبثلهم يف أقاليم الدولة
حىت يساعد ذلك على سرعة البث يف ادلسائل والقضايا احمللية ادلطروحة.
إن تعدد وظائف الدولة واتساع رقعة الدولة احلديثة أدى إذل ضرورة قيام الدولة بتنظيم
إدارة صبيع ادلصاحل على الصعيدين الوطٍت واحمللي وذلك بتوزيع الوظيفة اإلدارية يف الدولة بُت
احلكومة ادلركزية وبُت ىيئات زللية (.)2
ومنذ النصف الثاين من القرن  02اذبهت الدول ادلتقدمة والدول النامية ضلو األخذ
بنظم اإلدارة احمللية وىذا نتيجة لعدة متغَتات سياسية أو تكنولوجية أو ثقافية حدثت يف العادل
( )1ادلرجع نفسو ،ص.717
( )2الصاحل ساكري ،مرجع سا بق  ،ص .715
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القرن  02كان أثرىا الرئيسي يف تغَت أسلوب إدارة اجملتمعات احمللية ،ومع استقالل الدول النامية
من ربقة االستعمار الغريب قامت احلكومات يف الدول النامية بتطبيق العديد من سياسات
اإلصالح هبدف التخلص من كل أشكال احلكم ونظم اإلدارة اليت فرضها عليها االستعمار.
ومن بينها اجلزائر من خالل إصالح نظام اجلماعات احمللية بإصدار قانون البلدية يف 8967
وقانون الوالية يف  8969واذلدف منها إعادة ربديد الوحدات اإلدارية للجزائر ومهامها وإتاحة
قدر أكرب من الالمركزية ،ومع ظهور فكرة الدولة اخلادمة واليت تعمل على خدمة اجملتمعات وليس
فقط حراستها وتقوم بإشباع حاجات ادلواطنُت طرحت الدديقراطية خيارا إسًتاتيجيا على نطاق
واسع بُت الدول ادلتقدمة والنامية وطالبت حبكم الشعب من الشعب ولتحقيق ذلك كان من
ادلتعُت أخذ رأي الشعب فيما يقدم ذلم من اخلدمات والسياسات (.)1
أهم األسباب التي أدت إلى األخذ بها:
تعترب األسباب الداعية العتماد نظام اإلدارة احمللية موحدة تقريبا يف كل الدول وديكن
حصرىا فيما يلي4
 )8تزايد مهام الدولة 4لقد كانت مهام الدولة فيما سبق تتمثل يف األمن والعدالة والدفاع
فتطورت فيما بعد إذل دولة متدخلة تعتٍت بادلسائل االجتماعية واالقتصادية والثقافية وغَتىا ،ىذا
التنوع يف النشاط والتعدد يف ادلهام فرض إنشاء ىياكل دلساعدة الدولة يف الدور ادلنوط هبا،
وادلتمثلة يف اإلدارة احمللية ،فقد أصبح العمل بادلركزية اإلدارية ال جيدي نفعا مع تطور عدد
البلديات وتزايد ادلشاريع التنموية وادلنشآت القاعدية (.)2
 )0التفاوت بين أجزاء إقليم الدولة 4زبتلف األقاليم من الناحية اجلغرافية فهناك ادلناطق
الساحلية وادلناطق القريبة من العاصمة وادلناطق البعيدة عنها ،كما زبتلف من حيث تعداد السكان
إذل جانب وجود ادلدن ادلكتظة بالسكان ،مدن قليلة السكان ،مناطق تزخر باإلمكانات السياحية
( )1ادلرجع نفسو ،ص 711
( )2نسمة عودلي  ،تشخيص نظام اإلدارة احمللية وادلالية احمللية يف اجلزائر  ،رللة إقتصاديات مشال إفريقي ،عدد  ،5ص 722
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ومناطق ال تتوفر على ىذا العامل ،ىذا االختالف بُت منطقة وأخرى من مناطق الدولة الواحدة
يف العامل اجلغرايف والسكاين إذل جانب العامل ادلارل يفرض بالضرورة االستعانة بإدارة زللية لتسيَت
شؤون اإلقليم ذلك أنو ال ديكن تصور تسيَت كل ادلناطق على اختالف عواملها وإمكانياهتا
وموقعها جبهاز مركزي واحد مقره العاصمة وكلما كان مقر ادلسَت قريبا من مشاكل اإلقليم مواكب
لتطورات التنمية اإلقليمية كلما كان التسيَت أحسن.
 )3تجسيد الديمقراطية على المستوى المحلي 4تعرب اإلدارة احمللية عن التسيَت الذاٌب وىو
وسيلة فعالة إلشراك ادلنتخبُت من الشعب يف شلارسة السلطة وىي عالمة من عالمات الدديقراطية
يف نظام احلكم كلما استعانت السلطة ادلركزية باإلدارة احمللية ورلالسها ادلنتخبة كلما كان ذلك
مؤشرا على الدديقراطية فادلركزية اإلدارية ال ربقق الدديقراطية وال تعد كافية لوحدىا إلدارة كافة
ادلرافق العامة يف الدولة لذا ظهرت الالمركزية اإلدارية باعتبارىا أحسن األساليب لتسيَت ادلرافق
احمللية فاجلماعات احمللية ذلا دور بارز ومهم يف التسيَت كوهنا أقرب إذل اجملتمع احمللي( .)1فالالمركزية
ربسن من أداء وتنظيم اخلدمات ،وتزيد من كفاية القطاعات وبالتارل ىي زلفز أكثر جللب
ادلستثمرين(.)2
أساليب تشكيل المجالس المحلية:
 -8أسلوب االنتخاب 4ويتم فيو انتخاب كامل أعضاء اجمللس احمللي مباشرة من قبل سكان
الوحدة احمللية وجيري ذلك بواسطة قيام عدد من سكان ادلنطقة بًتشيح أنفسهم لالنتخابات
بشكل مستقل أو ضمن قائمة أحد التجمعات السياسية وىناك العديد من الدول اليت تأخذ
هبذا األسلوب( )3باعتباره األكثر دديقراطية واحًتاما حلق ادلواطنُت يف شلارسة حقهم االنتخايب،
( )1ادلرجع نفسو ،ص 723
()2

-decentralization, local development and social cohesion an: analytical review, may,
2009,p10
( )3خالد مسارة الزغيب ،تشكيل اجملالس احمللية واثره على كفايتها يف نظم اإلدارة احمللية – دراسة مقارنة -ادلملكة ادلتحدة – فرنسا – يوغسالفيا –
األردن  4الطبعة  1األردن ،مكتبة دار الثقافة 7331 ،ص.05
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ويؤكد أصحاب ىذا األسلوب بالتأكيد على أسلوب االنتخاب باعتبار أن وجود أعضاء
منتخبُت سيحول دون أن سبارس السلطة ادلركزية ضغوطا عليهم حيث أن والءىم يكون يف
()1

ادلقام األول للمواطنُت الذين انتخبوىم باعتبارىم مصدر سلطتهم ووجودىم

 -0أسلوب التعيين 4إن أصحاب اذباه أسلوب التعيُت يؤكدون على ربقيق اعتبارات الكفاية
والفعالية اإلداريتُت بغض النظر عن االعتبارات األخرى العتقادىم أن الظاىرة احمللية ظاىرة
إدارية حبتة خلقت من أجل أن تشارك السلطة ادلركزية يف أدائها دلهامها اإلدارية اجلديدة وبالتارل
فإهنم يرون أن تشكيل ىذه اجملالس اليت تشرف على إدارة وتسيَت اجملتمع احمللي البد أن يراعى
فيو4
 توفر عناصر أو األعضاء ذوي الكفاءة واخلربة اإلدارية والفنية كشرط للقيام هبذه الوظيفة،وأن أسلوب االنتخاب ال يكفل يف الغالب للجماىَت احمللية على اختيار ادلمثلُت احلقيقيُت
دلصاحلهم فأسلوب التعيُت يسمح باالستفادة من خربة وكفاءة بعض األشخاص.
 ضرورة االرتباط بُت ادلستوى احمللي وادلستوى ادلركزي حيث أن أسلوب االنتخاب مثال دينحاذليئات احمللية لدرجة كبَتة من االستقاللية قد ذبعلها تفكر يف االنسالخ عن احلكومة ادلركزية
()2

وبالتارل ادلساس بالوحدة الوطنية للدولة

 )3األسلوب المختلط 4أي أسلوب اجلمع بُت االنتخاب والتعيُت حيث يقوم سكان الوحدة
احمللية بانتخاب عدد من أعضاء اجمللس احمللي بشكل مباشر حبيث تكون األكثرية ذلؤالء األعضاء
ادلنتخبُت وتقوم السلطات ادلركزية شلثلة يف وزارة لإلدارة احمللية أو إحدى الوزارات األخرى وبناء

()1زلمد علي اخلاليلة ،اإلدارة احمللية وتطبيقاهتا يف كل من األردن بريطانيا – فرنسا  -مصر دراسة ربليلية مقارنة ،الطبعة  7عمان 4دار الثقافة
 5003ص.02
( )2الطاىر بن خرف اهلل ،النخبة احمللية يف اجلزائر ،دراسة اجتماعية سياسية آلليات تشكيل ادلمثلُت احملليُت اجلزء األول ،النخبة احمللية يف ظل نظام
احلزب الواحد ( )7323-7305اجلزائر -5077 ،ص.52
13

الفصل األول

اإلطار العام للجماعات المحلية و التنمية المحلية

على توصية من شلثل السلطة ادلركزية يف ادلنطقة احمللية بتعيُت عدد من األشخاص واذلدف من ذلك
ىو دعم اجمللس احمللي بالكفاءات عن طريق تعيُت أشخاص مؤىلُت ذلذه الغاية(.)1
المطلب الثالث :أهداف ووظائف الجماعات المحلية:
 أهداف الجماعات المحلية :ىناك أىداف متعددة منها سياسية واجتماعية واقتصادية
وإدارية4
 -8األهداف السياسية 4ترتبط أساسا ىذه األىداف دببدأ تشكيل اذليئات احمللية باالنتخاب
وىو مبدأ أساس اإلدارة احمللية الذي حيقق أىدافا منها4
 الدديقراطية 4حيث تعترب أحد األىداف الرئيسية اليت يسعى إذل ربقيقها نظام اإلدارة احمللية،ىذه الدديقراطية قد سبثلت يف اجملالس احمللية ادلنتخبة بواسطة اجملتمع احمللي لتتوذل احلكم واإلدارة يف
ىذه اجملتمعات وتعترب اإلدارة احمللية جزء ال يتجزأ إن دل تكن أساسا وقاعدة لنظام احلكم
الدديقراطي بالدولة كلها ،واحلقيقة أن إشراك ادلواطنُت يف إدارة وحداهتم احمللية يدرهبم على أصول
العمل السياسي وينمي لديهم الشعور بتحمل ادلسؤولية.
 دعم الوحدة الوطنية وربقيق التكامل القومي 4ففي الدول اليت دل تستطع أن ربقق وحدةسياسية قوية األركان فإن نظام اإلدارة احمللية ادلطبق فيها جيب أن يسعى إذل تدعيم وتأكيد الوحدة
الوطنية والقضاء على أي تسلط للقوى السياسية داخل الدولة(.)2
فنظام اإلدارة احمللية السليم جيب أن ال يؤدي إذل ظهور مثل ىذه القوى القادرة على أن تنافس أو
تعارض احلكومة ادلركزية أو ال سبتثل للسياسة العامة اليت تضعها وتدرسها ىذه احلكومة.
 إن نظام اإلدارة احمللية يهدف إذل تقوية البناء السياسي واالقتصادي واالجتماعي للدولة وذلكبتوزيع االختصاصات بدال من تركيزىا يف العاصمة شلا يظهر أثره يف مواجهة األزمات اليت قد
تتعرض ذلا الدول يف الداخل أو اخلارج.
( )1خالد مسارة الزغيب ،مرجع سا بق  ،ص .05
( )2ادلرجع نفسو ،ص ص . 50 ، 55
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 -0األهداف اإلدارية 4وتتضمن ربقيق الكفاءات اإلدارية حيث تلعب كفاءة اإلدارة دورا فعاال
وأساسيا يف إدارة احملليات للخدمات ادلختلفة وكذلك يف أداء الوظائف العامة اليت يصطلح هبا
اجمللس احمللي بكفاءة لتحقيق االستخدام األمثل للموارد ادلتاحة وتوفَت اخلدمات للمواطنُت بأيسر
السبل ،وكما أن نظام اإلدارة احمللية تساىم يف القضاء على الدديقراطية اليت تالزم تركيز السلطة
اإلدارة حيث تؤدي اخلدمات بواسطة أشخاص ال يدركون طبيعة احلاجات احمللية وال خيضعون
لرقابة وأشراف ادلستفيدين هبا.
 كما يساىم نظام اإلدارة احمللية يف التخفيف من األعباء ادللقاة على السلطات ادلركزية حيثتتوذل اجملالس احمللية إدارة األنشطة احمللية دبا يتيح الفرصة للسلطات ادلركزية للتفرغ للمسائل ذات
األمهية القومية.
 )3األهداف االقتصادية 4تتمثل ىذه األىداف فيما يلي4
 توفَت مصادر التمويل احمللي من خالل الضرائب والرسوم احمللية وإيرادات وأمالك اجملالس احملليةشلا يساىم يف زبفيف العبء عن مصادر الدولة التقليدية وزبصيص تلك ادلصادر للمشروعات
القومية.
 تأسيس مشروعات اقتصادية تالئم احتياجات الوحدات احمللية وحاجات ادلواطنُت فاجملالساحمللية أقدر عادة من السلطة ادلركزية على اقًتاح أو إقرار ادلشروع االقتصادي الذي ربتاجو الوحدة
احمللية.
 تنشيط االقتصاد الوطٍت كنتيجة لتنشيط االقتصادي على ادلستوى احمللي(.)1 )4األهداف االجتماعية 4تًتكز األىداف االجتماعية لإلدارة احمللية يف4
 اإلدارة احمللية وسيلة لربط البناء ادلركزي بالقاعدة الشعبية وبذلك حيصل التجاوب بُت اجلهازادلركزي وباقي القطاعات الشعبية.

( )1زلمد علي اخلاليلة ،مرجع سا بق  ،ص ص 01،05
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 إن اإلدارة احمللية وسيلة حلصول األفراد على احتياجاهتم وذلك ألن إدارة ادلصاحل احمللية تتفقوحاجات اجملتمع احمللي وربقق ميولو.
 تعميق الثقة باإلنسان وبالقيم اإلنسانية عن طريق تأكيد حرية الفرد واحًتام كرامتو وكربيائودبعٌت معاملتو ككائن اجتماعي يرتبط بأفراد رلتمعو وينتمي معهم إذل بيئة زللية معينة يؤثر فيها
ويتأثر هبا ورغبتو يف اإلدارة وانتخاب من ديثلو(.)1
وظائف الجماعات المحلية:
ىناك عدة وظائف أسندت إذل اإلدارة احمللية شلثلة يف مؤسستها ادلختلفة من والية وبلدية
وما يتبعها من مصاحل وأقسام وديكن أن ضلصر ىذه الوظائف يف4
 -8األمن والنظام العام 4أي تسيَت الشؤون احمللية وتنظيمها و تأطَتىا ،كما تعمل كذلك على
صياغة ادلؤسسات وتفعيل عملها وتوفَت كل ما ديكن أن يساىم يف راحة ادلواطنُت من
كهرباء ،غاز ،غذاء ،صحة وهتيئة عمرانية وتقوم كذلك بتفعيل األمن العام وأمن األشخاص
وادلمتلكات واحلفاظ على النظام العام.
 -0ادلصلحة العامة احمللية 4وىنا تتعلق بتنظيم احلالة ادلدنية وتسيَتىا من خالل االعتماد على
سجالت و ميكانيزمات تنظيمية خاصة بكل احلاالت ادلدنية من والدات ووفيات وغَتىا
ويعترب ىذا القسم من أىم األقسام التنظيمية الضرورية للمواطن ،وللدولة على حد سواء
وتقوم أيضا مؤسسات اإلدارة احمللية فيما خيص مهام تسيَت وتطوير ادلصلحة العامة احمللية
فاألىداف اليت رمستها الدولة فيما خيص اإلصالح اإلداري وتطوير اخلدمات للمواطنُت
وربسينها أدرجت يف أولوياهتا االىتمام باإلدارة احمللية باعتبارىا أكثر قربا من ادلواطن وأكثر
سبثيال للدولة وأكثر تعامال مع متطلبات اجملتمع على ادلستوى احمللي.

()1خالد مسارة الزغيب ،مرجع سا بق  ،ص 51
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 -3االتصال باحمليط واالستماع للمواطن وتتم ىذه العملية بإشراك ادلواطن يف رلريات احلياة
التنظيمية احمللية وأعالمو دبا جيري باإلضافة إذل مهمة استقبال الزوار وتبسيط إجراءاهتا
وتنشيط االتصال وتسهيل مرور ادلعلومات بُت ادلواطن وإدارتو(.)1
المبحث الثاني :اإلطار النظري للتنمية المحلية:
حيتل موضوع التنمية والتنمية احمللية مكانا بارزا بُت مواضيع الفكر االقتصادي والدراسات
االجتماعية ،ذلك أهنا عملية وخطة وبرنارلا ديكن من خالذلا االنتقال باجملتمع من حالة التخلف
إذل التقدم واالرتقاء بو إذل ما ىو أفضل وربقيق التوازن بُت األقاليم ادلختلفة ،وسوف نتطرق
دلفهوم التنمية والتنمية احمللية وأىم رلاالهتا.
المطلب األول :تعريف التنمية:
البدايات التاريخية لظهور مفهوم التنمية:
لقد كان االىتمام بالتنمية يف البداية من الناحية التارخيية منصبا على اجلانب االقتصادي إذل
حد كبَت باعتباره العنصر الوحيد للتنمية وتعود ىذه الفًتة إذل هناية احلرب العادلية الثانية وبداية
احلرب الباردة فكان ظهور مصطلح التنمية على يد االقتصادي " آدم مسيث " فأطلق ىذا ادلفهوم
على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة ،غَت أنو دل يستعمل منذ ذلك احلُت إذل
غاية احلرب العادلية الثانية إال على سبيل االستثناء ،فادلصطلحات السائدة آنذاك كانت التقدم
ادلادي والتقدم االقتصادي اللذان أستخدما لإلشارة إذل حدوث تطور يف اجملتمع وعند إثارة مسألة
تطوير بعض اقتصاديات أوربا الشرقية ًب استعمال عبارات التصنيع والتحديث ،وغداة احلرب
العادلية الثانية استعمل "يوجن ستيلي" Eugene Staleyمصطلح التنمية ذي الداللة ادلعاصرة
حُت إقًتح خطتو لتنمية العادل ٍب انتقل مفهوم التنمية إذل حقل السياسة منذ ستينات القرن
العشرين يف مرحلة سبيزت بتصاعد حركات التحرر واالستقالل للدول اليت كانت خاضعة
لالستعمار ادلباشر حيث ظهرت التنمية كحقل يهتم بتطوير تلك البلدان ادلستهدفة وتوجيهها ضلو
()1عبد القادر عكوشي  ،ادلرجع سا بق ،ص .27
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وعلى الرغم من شيوع ادلصطلح واالىتمام بو فإن مفهومو زلاط بااللتباس لتعدد

االذباىات النظرية اخلاصة بو حيث اىتم بعض العلماء بالتنمية من الناحية االقتصادية وفريق آخر
ركز على اجلانب االجتماعي وآخر على اجلانب السياسي ...إخل ،ويتضح من ىذا أن مفهوم
التنمية نال اىتمام الكثَت من العلماء وأصبح ينظر إليو من كل اجلوانب.
تعريف التنمية:
التنمية عملية متعددة األبعاد وبالتارل فهي ليست ظاىرة اقتصادية فقط وإمنا هتدف إذل
إحداث تغَتات جذرية يف البٌت االجتماعية وادلؤسسات الوطنية وتعمل على تسريع النمو
االقتصادي والتخفيف من حدة الفوارق اإلقليمية ومكافحة الفقر وىي هبذا ادلعٌت تسعى إذل
()2

ربقيق الكفاية الذاتية والقدرة على إشباع احلاجات األساسية للسكان

فالتنمية تعٍت االنتقال من حال إذل حال لرفع مستوى اجملتمع ،وىي زبلق التطور الشامل
وادلتكامل للمجتمع وذلك لتحقيق رفاىية وزيادة كفاءة فاعلية أداء سلتلف أنشطتو ،وبعبارة أخرى
إهنا التغيَت ادلفقود وادلوجو وادلخطط باذباه ربقيق األىداف(.)3
وتعرف كذلك بأهنا تغَت النسق االقتصادي واالجتماعي السائد وإحالل نظم أخرى
جديدة أكثر تقدما وذباوبا مع روح العصر وأكثر تلبية لالحتياجات اإلنسانية حبيث تكفل
ادلستوى ادلالئم دلعيشة السواد األعظم من الناس وتتوجو إذل ربرير اإلنسان وإطالق طاقتو ادلبدعة
واخلالقة وإفساح اجملال أما مبادراتو كعنصر فعال يف بناء احلاضر وادلستقبل كما تتوجو إذل ربرير
الوطن من كل أشكال التخلف والتعبئة واالستغالل(.)4

()1أمينة فالح  ،دور النيباد يف تفعيل احلكم الراشد والتنمية ادلستدامة يف إفريقيا ،رسالة ماجستَت ،جامعة قسنطينة ،كلية احلقوق ،قسم العلوم
السياسية والعالقات الدولية  ،ص ص .02،05
( )2عثمان زلمد غنيم ،مقدمة يف التخطيط التنموي واإلقليمي ،الطابعة ،7عمان 4دار صفاء ،5003،ص.751
( )3مهدي حسن زويلف ،التنمية اإلدارية والدول النامية  ،األردن 4دار زلمد الوي،7331 ،ص.1
( )4عبد السالم عبد الالوي ،دور اجملتمع ادلهٍت يف التنمية احمللية باجلزائر ،دراسة لوالييت ادلسيلة وبرج بوعريريج ،رسالة ماجستَت ،جامعة ورقلة كلية
احلقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية ،5077-5070 ،ص.20
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وعرف "شوداك" التنمية ما ىي إال عملية تغيَت جذري يف اجملتمع من نواح سلتلفة سواء
اقتصادية ،اجتماعية ثقافية وغَتىا(.)1
أي أن التنمية ما ىي إال عملية شاملة جلميع اجلوانب لالرتقاء باجملتمع ألفضل حال.
بعض المفاهيم ذات الصلة بالتنمية:
النمو 4خيتلف النمو عن التنمية ففي حُت يشَت النمو إذل عملية الزيادة الثابتة أو ادلستمرة اليتربدث يف جانب معُت من جوانب احلياة صلد أن التنمية عبارة عن ربقيق زيادة سريعة ودائمة عرب
فًتة من الزمن يف اإلنتاج واخلدمات نتيجة استخدام اجلهود العلمية لتنظيم األنشطة ادلشًتكة
احلكومية والشعبية ومنو النمو والتنمية يتفقان من حيث االذباه اإلجيايب ضلو التحسُت واالرتقاء
إذل أن االختالف يكمن يف أن النمو ىو عملية تلقائية ،أما التنمية فتشَت إذل النمو الذي بتم عن
طريق اجلهود ادلنظمة اليت يقوم هبا اإلنسان لتحقيق أىداف معينة(.)2
التحديث 4ىو عملية تستهدف إحداث تغَتات يف جوانب احلياة االجتماعية واالقتصاديةوالسياسية والثقافية واإليديولوجية وتنتهي عملية التحديث إذل تطور اذباىات إجيابية داخل اجملتمع
يف حُت يرى اولربت مور  W.Mooreبأنو يشَت إذل انتقال اجملتمع من رلتمع تقليدي أو
رلتمع ما قبل التحديث إذل أمناط تكنولوجية وما يتعلق هبا من تنظيم اجتماعي دييز الدول
الغربية ادلتقدمة اقتصاديا وادلستقرة نسبيا.
والتحديث ديثل أحد أىداف التنمية احمللية يف الوقت نفسو فإذا كانت التنمية احمللية
هتدف من خالل الربامج التنموية ادلسطرة إذل ربسُت مستوى معيشة األفراد وربقيق رفاىية
اإلنسان وإذا كان التحديث يتضمن زبصص األنشطة زبصصا فنيا رفيعا وربديث الوظائف
االقتصادية وتكاملها تكامال متجانسا و ترشيد التنظيم وتكافؤ الفرص ،فليس شبة اعًتاض على
( )1عبد الرزاق جعفري ،التنمية احمللية يف ظل اإلصالحات السياسية واالقتصادية ،دراسة حالة والية برج بوعريريج  5000-7322رسالة
ماجستَت ،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،قسم علوم سياسية وعالقات حولية ،جوان  ،5000-5005ص50
()2جهيدة رعاش ،إشكالية العالقات بُت إدارة التنمية والتنمية اإلدارية يف اجلزائر ،رسالة ماجستَت ،جامعة اجلزائر ،كلية العلوم السياسية واإلعالم،
قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،5002-5001 ،ص ص .55،57
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كون عملية التحديث ىي زلتواه ضمن عملية أمشل وىي عملية التنمية احمللية اليت تسعى الدول
ادلتخلفة واجملتمعات احمللية إذل ربقيقها وذلك من أجل االلتحاق بالركب احلضاري(.)1
فمثال النمو االقتصادي يعٍت زيادة يف الناتج القومي الصايف بينما تتضمن التنمية إضافة
إذل ذلك تغَتات أساسية يف النظام االجتماعي واالقتصادي والسياسي ،دبعٌت أن التنمية تتضمن
ربوال ىيكليا يف االقتصاد ال يتطلبو النمو وىذا التغيَت اذليكلي خيدم جوانب اجتماعية وسياسية
باإلضافة إذل العناصر االقتصادية(.)2
التغَت 4يرى عبد الباسط زلمد حسن بأن ىذا ادلصطلح يشَت إذل حدوث تغَتات يف الظواىرواألشياء دون أن يكون ارتقاء أو تقدما وقد يكون ذلذا التغَت اذباه واضح دييزه عما كان وسيكون
فالتغَت قد يكون ارتقاء أو تقدم وقد يكون نكوس أو زبلفا ذلك ألن اجملتمعات تشهد التحسن
واالرتقاء يف بعض مظاىر حياهتا والتأخر والتخلف يف البعض األخر ويذىب "فليب روب
 "Philip Roobإذل أن التغيَت ىو حدوث ربوالت اجتماعية يف أي اذباه والتنمية تتضمن
اجلانب اإلجيايب للتغَت لكوهنا عملية تغيَت سريعة مقصودة وىادفة ،موجهة ضلو حياة أفضل لكل
أفراد اجملتمع يف كل جوانب حياهتم(.)3
خصائص التنمية:
 الشمولية 4فالتنمية تغَت شامل ينطوي ليس فقط على اجلانب االقتصادي وإمنا أيضا الثقايفوالسياسي واالجتماعي واألخالقي( )4وىي تتعامل مع اجملتمع على أساس كونو نظاما متكامال.
 -االستمرارية 4إذ أهنا ذات طبيعة استمرارية ما دام اجملتمع يف تغَت مستمر يف حاجاتو ومتطلباتو.

( )1ونية رابح أشرف رضا ،معوقات التنمية احمللية ،دراسة ميدانية يف والية سكيكدة ،رسالة ماجستَت ،جامعة قسنطينة ،معهد علم االجتماع،
 ،7333-7332ص.50
( )2صالح الدين ونعمي زلمود ،الفساد اإلداري ادلعوق لعمليات التنمية االجتماعية واالقتصادية ،ادلركز العريب للدراسات األمنية والتدريب،
 ،7335ص.22
( )3ادلرجع نفسو ،ص.57
( )4عبد القادر زلمد عبد القادر عطية ،إذباىات حديثة يف التنمية ,مصر ،الدار اجلامعية ،5000 ،ص.71
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 عملية إرادية واعية وسلططة 4فهي ليست عشوائية بل عملية إرادية تعتمد على التخطيط ادلسبقللوصول إذل أىداف معينة.
 عملية ىادفة غايتها ربقيق رفاىية اجملتمع عن طريق زيادة كفاءة وأداء سلتلف أنشطتو(.)1المطلب الثاني  :تعريف التنمية المحلية:
تطور مفهوم التنمية المحلية:
لقد بدأت تظهر البوادر األوذل لالىتمام بالتنمية احمللية من خالل تنامي اىتمام الدول
بالتسيَت على ادلستوى احمللي كبديل لنظام التسيَت ادلوحد على ادلستوى ادلركزي ففي البداية أطلق
على مصطلح تنمية ادلناطق الريفية واحمللية مصطلح تنمية اجملتمع خاصة عام  8944عندما رأت
سكرتارية اللجنة االستشارية للتعليم اجلماىَت يف إفريقيا ضرورة األخذ بتنمية اجملتمع واعتبارىا
نقطة البداية يف السياسات العامة ،كما أوصى مؤسبر كامربدج يف عام  8948بضرورة تنمية
اجملتمع احمللي لتحسُت األحوال والظروف ادلعيشية للمجتمع ككل اعتماد على ادلشاركة وادلبادرة
احمللية ألبناء اجملتمع ويف عام  8954أوصى مؤسبر أشردج  Ashridgeالذي عقد دلناقشة
ادلشاكل اإلدارية يف ادلستعمرات الربيطانية بضرورة تنمية اجملتمع احمللي وصلد على مستوى األمم
ادلتحدة وعالقتها ادلتخصصة ًب تركيز مفهوم تنمية اجملتمع كوسيلة لرفع مستوى ادلعيشة وهتيئة
أسباب الرقي االجتماعي احمللي من خالل مشاركة اجملتمع اإلجيابية ومبادراتو الذاتية عالوة على
اجلهود احلكومية( )2فتنمية اجملتمع ىي اجلهود اليت تبذل بواسطة اذليئات احلكومية أو اجملتمع نفسو
يف سبيل إحداث تطور اجتماعي أو اقتصادي معُت (.)3
ٍب ظهر مفهوم التنمية الريفية حيث عرفت بأهنا مفهوم معنوي يعرب عن عميلة ديناميكية
هتدف إلحداث رلموعة من ادلتغَتات الوظيفية واذليكلية إلعداد الطاقات البشرية الريفية بالشكل
( )1مهدي حسن زويلف ،مرجع سابق  ،ص.02
( )2عبد ادلطلب عبد احلميد ،التمويل احمللي والتنمية احمللية ،مصر 4الدار اجلامعية  5007ص .75
( )3عز الدين فراج ،التنمية االقتصادية واالجتماعية يف الوطن العريب وربقيق األمن الغذائي واالكتفاء الذاٌب ،مصر 4دار الفكر العريب،7320 ،
ص.75
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واحلجم الذي ديكن اجملتمع من زيادة ادلوارد ادلسَتة واالستفادة منها إذل أقصى الدرجات ادلختلفة
وذلك عن طريق استيعاب األساليب الالزمة إلحداث ىذا التغيَت ( ،)1فالتنمية الريفية تركز على
اجلانب االقتصادي وزيادة اإلنتاج الزراعي دون اىتمام باجلوانب األخرى كاخلدمات االجتماعية
اليت تتمثل يف التعليم والصحة واإلسكان ومياه الشرب النقية والصرف الصحي وغَتىا.
وقد أدى ىذا التطور يف فكر التنمية إذل ظهور مفهوم التنمية الريفية ادلتكاملة الذي عرب
عنو تقرير البنك الدورل يف عام 8975أن التنمية الريفية عملية متكاملة تستهدف تطوير احلياة
االقتصادية واالجتماعية لفقراء الريف وذلك من خالل زيادة اإلنتاج الزراعي وإنشاء صناعات
ريفية توفر فرص عمل جديدة وربسن اخلدمات الصحية والتعليمية واإلسكان.
وأخَتا ظهر مفهوم التنمية احمللية نظرا ألن مفهوم التنمية الريفية ادلتكاملة كان يركز فقط
على ادلناطق الريفية دون ربطها بتنمية ادلناطق احلضرية وبالتارل أصبحت التنمية احمللية تتجو إذل
الوحدات احمللية سواء كانت ريفية أو حضرية وبالتارل فهي عملية تغيَت تتم بشكل مستمر ال
تتوقف وال تنتهي عند نقطة معينة ولكنها مستمرة ومتصاعدة إلشباع احلاجات وادلطالب اجملددة
للمجتمع احمللي(.)2
تعريف التنمية المحلية :نظرا ألمهية موضوع التنمية احمللية فقد حظيت باىتمام الباحثُت
حيث كانت ىناك عدة تعاريف ديكن أن نذكر منها4
التنمية احمللية ىي عملية يتمكن هبا اجملتمع من ربديد حاجاتو وأىدافو أو ترتيب ىذه احلاجاتواألىداف حبسب أولوياهتاٍ ،ب إذكاء الثقة والرغبة يف العمل دلقابلة تلك احلاجات واألىدافٍ ،ب
القيام بعمل إزاءىا ومن ىذا الطريق تنمو وسبتد روح التعاون والتضامن يف اجملتمع(.)3
كما عرفها زلي الدين صابر 4بأهنا مفهوم حديث ألسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي
يف مناطق زلددة ،يقوم على أسس وقواعد من مناىج العلوم االجتماعية واالقتصادية وىذا
( )1مسعد الفاروق ضبودة ،التنمية واجملتمع. ،مدخل نظري لدراسة اجملتمعات احمللية  ،مصر4ادلكتب اجلامعي احلديث 5007 ،ص .52
( )2عبد ادلطلب عبد احلميد ،مرجع سابق ،ص.72
( )3ونية رابح أشرف رضا ،مرجع سابق ص .72
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األسلوب يقوم على إحداث تغيَت حضاري يف طريقة التفكَت والعمل واحلياة عن طريق إثارة وعي
البيئة احمللية ،وأن يكون ذلك الوعي قائما على أساس ادلشاركة يف التفكَت واإلعداد والتنفيذ من
جانب أعضاء البيئة احمللية صبيعا يف كل ادلستويات عمليا وإداريا.
ويف تعريف آخر للتنمية احمللية 4ىي العملية اليت بواسطتها ديكن ربقيق التعاون الفعال بُت
اجملهود الشعيب واحلكومي لالرتقاء دبستوى اجملتمعات احمللية والوحدات احمللية اقتصاديا ،واجتماعيا
وثقافيا وحضاريا من منظور ربسُت نوعية احلياة لسكان تلك التجمعات احمللية يف أي مستوى من
مستويات اإلدارة احمللية يف منظومة شاملة ومتكاملة.
ىي إذا عملية التغَت اليت تتم يف إطار سياسة عامة زللية تعرب عن احتياجات الوحدة احمللية
وإقناع ادلواطنُت احملليُت بادلشاركة واالستفادة من الدعم ادلادي وادلعنوي للحكومة وصوال إذل رفع
مستوى ادلعيشة لكل أفراد الوحدة الوطنية(.)1
أهداف التنمية المحلية:
 زيادة الدخل احمللي 4تعترب الزيادة يف الدخل من أوذل أىداف التنمية احمللية فزيادة الدخلاحلقيقي يف أي رلتمع زللي ربكمو عوامل كمعدل الزيادة يف السكان وإمكانيات اجملتمع الفنية
وادلادية فمثال كلما كان معدل الزيادة يف السكان كبَتا كلما اضطرت الدولة للعمل على ربقيق
نسبة أعلى للزيادة يف الدخل غَت أن حدود ىذه الزيادة تتوقف على اإلمكانيات ادلادية والفنية
للمجتمع احمللي والدولة ،فكلما توافرت رؤوس األموال والكفاءات كلما ربققت نسبة أعلى للزيادة
يف الدخل احلقيقي احمللي.
 رفع مستوى ادلعيشة 4تسعى الدول النامية باستمرار من أجل رفع مستوى معيشة أفرادىا ألهناأيقنت بأن الضرورة ادلادية للحياة ،وادلتعذرة ربقيقها مادل يرتفع مستوى ادلعيشة للسكان اجملتمعات
احمللية ذلذا صلد أن ىذا اذلدف من بُت أىم األىداف اليت جيب أن تعمل التنمية احمللية على
ربقيقها لكافة أفراد اجملتمع احمللي.
( )1الصاحل ساكري ،مرجع سابق  ،ص 575
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 إشباع احلاجات األساسية لألفراد 4إن لألفراد داخل اجملتمع احمللي احتياجاهتم األساسية واليتبدوهنا تصعب احلياة كالعالج والتعليم وادلسكن ،وبالتارل إذا حدث غياب دلؤشر واحد من ىذه
االحتياجات أمكننا القول أن أحد مسببات التخلف قد تواجد وبالتارل من أىداف التنمية احمللية
يف ىذه احلالة منع حدوث رلاعة مثال ،وإتاحة فرص التعليم وغَتىا(. )1
 تنمية جهود ادلواطنُت يف اجملتمع وتأكيد استمرارىا وىذا عن طريق استخدام كل ادلوارد البشريةيف اجملتمع والعمل بشىت الطرق على تنميتها عن طريق التعليم والتدريب وادلمارسة(.)2
المطلب الثالث :مرتكزات التنمية المحلية:
مجاالت التنمية المحلية4
بالنسبة جملاالت التنمية احمللية متعددة نذكر منها:
التنمية االقتصادية 4اليت يقصد هبا عملية ربسُت وتنظيم واستغالل ادلوارد ادلادية والبشرية
ادلتاحة هبدف زيادة اإلنتاج الكلي من السلع واخلدمات دبعدل أسرع من معدل الزيادة يف السكان
هبدف ربقيق زيادة متوسطة يف دخل الفرد احلقيقي إذا فغاية التنمية ىي رفاىية اإلنسان ماديا عن
طريق ربسُت دخل الفرد وربسُت مستواه ادلعيشي ،كما أن التنمية االقتصادية هتدف أساسا لوضع
سلططات لتطوير الوضعية االقتصادية للمجموعة احمللية سواء كانت يف اجلانب الصناعي أو
الزراعي وحىت ادلنشآت القاعدية.
التنمية االجتماعية 4وىي رلال تنموي يسعى لالىتمام بتنمية اجلانب االجتماعي ألفراد
اإلقليم الواحد حيث أن جوىر ىذا ادلفهوم ىو العنصر اإلنساين للًتكيز على قواعد مشاركة الفرد

( )1ونية رابح أشرف رضا ،مرجع سابق ،ص ص .17،10
( )2رديالوي سفيان ،دور اجملنمع ادلدين يف التنمية احمللية ،رسالة ماجيستَت  ،جامعة اجلزائر كلية العلوم السياسية واإلعالم ،قسم العلوم السياسية
والعالقات الدولية،ماي ،5070ص.20
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يف إعداد وتنفيذ الربامج الرامية للنهوض بو ،وخلق الثقة يف فعالية برامج التنمية االجتماعية مثل4
الصحة ،اإلسكان ،التعليم وىو الضمان االجتماعي(.)1
كما أن تغيَت األوضاع االجتماعية احمللية تشتمل على عنصريُت4
األول 4تغيَت األوضاع االجتماعية القددية اليت دل تساير ظروف العصر.
الثاين 4إقامة بناء اجتماعي تنبثق عنو عالقات جديدة وقيم مستحدثة ويسمح لألفراد بتحقيق
أكرب قدر شلكن من إشباع ادلطالب(.)2
التنمية السياسية 4هتدف إذل تنمية النظام السياسي القائم يف دولة ما على اعتبار أن التنمية
السياسية ىي عملية يكتسب دبقتضاىا النظام السياسي مرونة تسمح لو باستيعاب التغَتات
االجتماعية اليت تطرأ على اجملتمع وتكسبو القدرة على مواجهة ادلشكالت اليت تواجو اجملتمع يف
()3

ادلدى البعيد شلا يزيد من فعاليتو واستقراره

وىذا باألخذ بأشكال ادلشاركة الشعبية اجلماىَتية

وادلتمثلة يف حق ادلواطنُت يف اختيار من ديثلوهنم لتورل السلطة كاختيار أعضاء اجملالس احمللية،
وبالتارل من خالل ادلشاركة السياسية يلعب ادلواطن دورا كبَتا يف دعم مسَتة التنمية السياسية.
 التنمية اإلدارية 4ترتبط التنمية اإلدارية بتواجد قيادة إدارية فعالة ذلا القدرة على بث النشاط يفجوانب التنظيم ومستوياتو ،كما يغرس يف األفراد العاملُت بادلنظمة روح التكامل واإلحساس بأهنم
صباعة واحدة ومًتابطة تسعى إذل ربقيق األىداف والتطلع إذل ادلزيد من العطاء واإلصلازات ،كما
أن مفهوم التنمية اإلدارية يرتبط أكثر بتنمية وتطوير القدرات البشرية يف اإلدارة لتحقيق الكفاءة
والفعالية يف ادلؤسسات اإلدارية وزيادة مهارهتا وقدرهتا على حل ادلشاكل اليت تواجهها ورفع
مستوى أدائها(.)4
( )1خنفري خيضر ،سبويل التنمية احمللية يف اجلزائر واقع وآفاق ،أطروحة دكتوراه ،جامعة اجلزائر كلية العلوم االقتصادية العلوم التجارية وعلوم
التسيَت ،5070،5077 ،ص ص 57،50
( )2أضبد مصطفى خاطر ،تنمية اجملتمعات احمللية (االذباىات ادلعاصرة –االسًتاتيجيات حبوث العمل وتشخيص اجملتمع) ،مصر 4ادلكتب اجلامعي
اجلديد ،5002 ،ص.55
( )3بومدين طامشة ،دراسات يف التنمية السياسية يف بلدان اجلنوب (قضايا وإشكاليات) ،اجلزائر 4ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ،5077-ص .51
( )4خنفري خيضر ،مرجع سابق  ،ص ص .51، 55
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خصائص التنمية المحلية :تتصف بعدة مسات من أبرزىا4
 أن التنمية احمللية عملية فرعية وليست حالة عرضية عابرة ،فهي عملية تفاعل حركي ديناميكيمستمر ومتجدد ،إذ أهنا تقتضي حركة مستمرة يف اجلسد االجتماعي ،بأعضائو وأبنيتو ادلتنوعة
بغية إشباع احلاجات وادلطالب ادلتجددة للجماعة السياسية ومن أجل االقًتاب من القيم وادلثل
العليا لتلك اجلماعة.
 التنمية احمللية عملية موجهة ومتعمدة وواعية ،تستهدف األقاليم الفرعية من الوطن وىذا يعٍتأهنا ليست عشوائية أو تلقائية بل ىي عملية إرادية سلططة ،ويقصد بالتخطيط ىنا التدبر والنظر
للمستقبل ،وربديد القدرات الذاتية دبوضوعية والسعي ضلو ربقيق أىداف اجلماعة السياسية
بأقصى قدر من الفعالية والكفاءة.
 إن كون التنمية احمللية عملية إرادية واعية تتطلب إرادة صباعية شعبية ،ىي إرادة التفكَتوالتخلص من التخلف وىذا يقضي وعي والشعور بالتخلف والرغبة يف التخلص منو من قبل
اجملتمع ادلدين ككل احمللي والوطٍت.
 إن التنمية بصفة عامة عملية متكاملة غَت قابلة للتجزئة والتكامل يعٍت أن تسَت التنمية يف صبيعالقطاعات وادلستويات بطريقة متوازنة وتبعا لذلك يكون من ادلستحيل تنمية الصناعة مثال دون
التعليم أو حل مشكالت ادلدينة دون اىتمام شلاثل دبشكالت الريف وأساس مفهوم التكامل أن
اجملتمع يشكل كال عضويا واحدا ،وىناك تقوم فكرة التكامل والشمول بدور أساسي يف تأكيد
االعتماد ادلتبادل بُت صبيع أوجو النشاط والتكامل يف التنمية(.)1
نماذج التنمية المحلية 4ىناك ثالث مناذج رئيسية4
-8النموذج التكاملي 4ويتمثل ىذا النموذج يف رلموعة من الربامج اليت هتم كامل اجملتمعات
احمللية أي تشمل كافة ادلناطق اجلغرافية يف الدولة ،حضرية ،ريفية ،صحراوية ،وىي تشمل
كافة القطاعات االقتصادية واالجتماعية.
() 1

عبد السالم عبد الالوي ،مرجع سابق ،ص .52
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والنموذج التكاملي ىو الذي يشمل الربامج اليت ربقق التوازن اإلمنائي من خالل التنسيق والتعاون
بُت اجلهود احلكومية واحمللية والشعبية ،كما يقوم ىذا النموذج على مبدأ التنمية احمللية ادلستمرة
بغرض توفَت مؤسسات التنمية احمللية داخل اجملتمعات احمللية واليت تشرف عليها األجهزة ادلركزية
واألجهزة الوطنية القائمة على ادلستويات اإلدارية ادلركزية واحمللية ألن التنمية احمللية ىي جزء من
التنمية الوطنية.
يشًتط لنجاح ىذا النموذج توافر شبكات االتصال ادلزدوج من خالل قنوات ثابتة ومستمرة بُت
اذليئة العليا ادلركزية ،واذليئة النوعية الوظيفية من خالل مؤسسات وىيئات وجلان دائمة أو مشًتكة
تصهر على مراقبة ومتابعة وتنفيذ الربامج اإلمنائية ،و لن يتأتى ىذا إال عن طريق تكامل ادلستويات
اإلدارية والتنظيمية ادلسؤولة عن إدارة التنمية احمللية والتنمية القومية وذلك يف ظل توفر قدر معُت
من الالمركزية يف إزباذ القرارات اليت تعُت على تنفيذ برامج التنمية احمللية يف إطار اخلطة العامة
للدولة.
 -0النموذج التكييفي 4يتفق ىذا النموذج مع النموذج التكاملي يف كون أن برنامج كل
منهما
ينبثق على ادلستوى ادلركزي ولكن اخلالف بينهما ديثل يف كون النموذج التكييفي يركز على
عمليات تنمية اجملتمع احمللي وذلك من خالل اإلشارة إذل اجلهود الذاتية واالعتماد على
التنظيمات الشعبية ،كما ال يتطلب ىذا النموذج استحداث تغَتات يف التنظيم اإلداري القائم ألنو
قابل للتنفيذ يف ظل أي نوع منو ،وديكن أن يلحق اجلهاز التنظيمي ادلشرف على تنفيذىا بأي
جهاز إداري قائم.
 -3نموذج المشروع4ىناك اختالف بُت منوذج ادلشروع وبُت النموذجُت وذلك لكون
ىذا األخَت يطبق يف منطقة جغرافية معينة ذلا خصوصياهتا ادلتميزة ومن أمثلة ىذا النموذج مشروع
اجلزيرة بالسودان.
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ويرى بعض ادلهتمُت بشؤون التنمية أن ىذا النموذج ادلتعدد األغراض ديكن أن يكون
دبثابة منوذجا ذبريبيا أو استطالعيا يطبق على ادلستوى القوي إذا ما ثبت صلاحو وفعاليتو يف ادلناطق
التجريبية ،وادلقصود ىنا ادلناطق احمللية(.)1
عناصر التنمية المحلية4
من خالل استقراء العديد من برامج التنمية احمللية لعدة دول نستطيع القول أن ىناك
عناصر أساسية اعتمدت لتلك العملية الدينامية فيما يلي4
-8التغير البنائي4
تعترب التنمية احمللية عملية دينامية حساسة وجد ىامة ألهنا سبس صبيع جوانب اجملتمع
احمللي وتشمل اجملاالت االجتماعية واالقتصادية اليت ربدث تغَتات بنائية داخل اجملتمع الذي
يسوده التوازن والتكامل يف الربامج التنموية احمللية ،وىذا النوع من التغَت البٍت يشمل أدوار األفراد
والنظم وطبيعة العالقات.
ويقصد بالتغَت البنائي ذلك النوع من التغَت الذي يستلزم ظهور أدوات وتنظيمات
اجتماعية واقتصادية جديدة ،زبتلف اختالفا نوعيا عن األدوار والتنظيمات القائمة يف اجملتمع،
ويفضي ىذا النوع إذل حدوث ربول كبَت يف الظواىر والنظم والعالقات السائدة يف اجملتمع احمللي.
وإذا كانت التنمية –احمللية -عملية تتطلب تغَتا بنائيا اقتصادي واجتماعي كليا أو جزئيا فإن
ذلك يكون بإدخال تعديالت على النظم والتنظيمات والعالقات واألدوات والتفاعالت القائمة يف
اجملتمع –احمللي -أو بعضها لالنتقال من احلال األقل تقبال الذي ىو عليو فعال إذل حال أكثر
تقبال ،وكذلك فإن التغَت البنائي يؤدي إذل تغَت موافق أفراد اجملتمع – احمللي -ذباه اإلصلازات
ادلادية للمشروعات احمللية يف مراحلها التنموية.
-0الدفعة القوية4
() 1

ونية رابح أشرف رضا ،مرجع سابق ص.51
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حىت ربقق التنمية احمللية أىدافها ادلرجوة فال بد ذلا من دفعة قوية تستند على ذبنيد كل
العوامل ادلادية والبشرية حىت ديكن دفع عجلتها إذل األمام ،كما جيب أن تتوافق األنشطة ادلبذولة
يف اجملتمع مع احلاجات األساسية لو ،حبيث تكون األولوية للمشروعات اليت هتم األفراد يف حياهتم
مباشرة.
كما ديكن أيضا أن ربدث الدفعة القوية يف اجملال االجتماعي واالقتصادي بإحداث تغَتات
تقلل التفاوت يف الثروات والدخول بُت ادلواطنُت وبتوزيع اخلدمات توزيعا عادال بُت األفراد وجعل
التعليم إلزاميا ورلانيا بقدر اإلمكان وتأمُت العالج والتوسع يف مشروعات اإلسكان وغَت ذلك من
ادلشروعات اليت تتعلق باخلدمات.
ويف حقيقة األمر فإن التنمية احمللية يف حاجة إذل تضافر جهود كل من السلطات الرمسية
القا ئمة يف البالد واذليئات احمللية إذل جانب ادلشاركة الشعبية عن قناعة وبإرادة ووعي غَت زائف،
وىذا يعٍت بدوره غياب السيطرة األحادية سواء يف رسم أو تنفيذ مشروعات وبرامج التنمية احمللية،
وكل ىذا يف أساسو يشكل دفعة قوية لعملية التنمية احمللية(.)1
-3االستراتيجيات المالئمة4
حىت تتحقق التنمية احمللية أىدافها وبلوغها غاياهتا البد أن تتضمن تغَتا بنائيا شامال كما
تتضمن دفعو قوية بتضافر جهود كل من الدولة بكامل مؤسساهتا الوطنية واحمللية من جهة
وادلشاركُت يف التنمية احمللية دبختلف شرائحهم من جهة أخرى ،ولكن يف حقيقة األمر صلد أنفسنا
يف حاجة ماسة إذل عنصر ثالث أال وىو اإلسًتاتيجية ادلالئمة اليت تراعي اخلصوصيات التنموية،
ومن الواضح جليا لدى خرباء التنمية – بصفة عامة – بأن اجملتمعات احمللية زبتلف عن بعضها
البعض باختالف اجملتمعات واإلمكانات ادلادية وادلعنوية ادلتمثلة يف ادلوارد الطبيعية والبشرية
والتكنولوجية وكذلك رؤوس األموال ،باإلضافة إذل مستوى التحكم والسيطرة على ادلخططات
التنموية وذبسيدىا على أرض الواقع ،ناىيك عن اخلصوصيات التارخيية والثقافية ،وبالتارل فإن
() 1

مرجع نفسو  ،ص.52
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صلاح أي تنمية زليلة يتوقف بالدرجة األوذل على اسًتاتيحية مالئمة مدروسة بدقة ،و تستند إذل
صبلة من الشروط اليت ال ديكن االستغناء عنها وىي4
-

األخذ بنظام األولويات وسواء كان ىذا بالنسبة لنشاطات التنمية احمللية أوقطاعتها
ادلختلفة وادلتعددة.
األخذ باالذباه الكمي الرقمي إذل جانب االذباه الكيفي.
ادلوازنة بُت إمكانيات اجملتمع احلقيقية وتطلعاتو.
ادلوازنة بُت التنمية االقتصادية من جهة والتنمية االجتماعية من جهة أخرى.
كذلك جيب أن تكون ادلشاريع والربامج التنموية – اخلطط التنموية -نابعة من واقع
اجملتمع احمللي نفسو وىذا يف حد ذاتو يتضمن االشارة إذل االبتعاد عن اسًتاتيجات
األجنبية اجلاىزة اليت ربمل يف ظاىرىا التقدم والتطور والرفاىية ويف باطنها تكريس الفقر
والتبعية والتخلف.
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تعهد مسؤولية التنمية احمللية يف اجلزائر إذل اجلماعات احمللية ألهنا تعد دبثابة منرب للمواطنُت
احملليُت من أجل ادلشاركة و ادلساعلة يف تسيَت شؤوهنم و الدفاع عن حقوقهم من خالؿ انتخاب
شلثلُت ذلم يف اجملالس احمللية،و نظرا ألعلية اجلماعات احمللية يف اجلزائر فقد إعترب الدستور الوالية و
البلدية علا قاعدتا الالمركزية يف البالد,ومنو سوؼ نتطرؽ إلبراز أىم أدوار كل منهما يف التنمية
احمللية يف اجلزائر.
المبحث األول :نظام الجماعات المحلية في الجزائر:

تعترب اجلماعات احمللية يف النظاـ اإلداري اجلزائري وادلتمثلة يف الوالية والبلدية
من أىم صور وركائز الالمركزية اإلقليمية خاصة من خالؿ ىيئاهتا (اجمللس الشعيب البلدي ،واجمللس
الشعيب الوالئي) ادلنتخبة.
فلقد اىتمت اجلزائر هبا منذ االستقالؿ وذلك من خالؿ إصدار قوانُت زبص البلدية
و الوالية زلاولة منها إرساء الالمركزية ،كما تقوـ ىذه الوحدات اإلدارية دبهاـ التخطيط و التوجيو
والرقابة ،ومن أجل احلديث عن ىذه الوحدات سوؼ نتطرؽ للبلدية والوالية طبقا للتشريع ادلعموؿ
بو وإبراز أىم صالحياهتا.
المطلب األول :نشأة وتطور الجماعات المحلية في الجزائر:
 -1في العهد العثماني :يعد نظاـ اجلماعات احمللية (اإلدارة احمللية) يف اجلزائر
من أقدـ النظم احمللية ،إذا ؽلكن إرجاعو إذل العهد العثماين يف بداية القرف  )6566( 66حيث
قسمة البالد من الناحية اإلقليمية إذل  4مناطق وىي :دار السلطات أي العاصمة وضواحيها،
بايلك التيطري وعاصمتها ادلدية ،بايلك الغرب وعاصمتها وىراف بايلك الشرؽ وعاصمتها
قسنطينة.
كما يتكوف البايلك من عدة مستويات وىي الباي ،ديواف الباي ،اجمللس االستشاري
وادلصاحل اإلدارية للبايلك ،ويتكوف البايلك من منظمات إقليمية إدارية أخرى أقل حجما من
()6
األوذل وىي البلدة (البلدية يف وقتنا احلارل) ،ادلنطقة (الدائرة) ،الوطن (القبيلة).

( )1زلمد العريب سعودي ،ادلؤسسات ادلركزية واحمللية يف اجلزائر –الوالية ،البلدية 1962 -1516 -اجلزائر :ديواف ادلطبوعات اجلامعية،2006 ،
ص ص .93 ،94
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 -2أثناء مقاومة األمير عبد القادر :حيث بعد سقوط الدولة العثمانية خضعت اجلزائر
لالحتالؿ الفرنسي عاـ  ،6821نظمت ادلقاومة الشعبية الوطنية بقيادة األمَت عبد القادر الذي
مت اختياره كرئيس للدولة اجلزائرية يف  ،6923 /66/37ودل يقتصر تنظيم الدولة على ادلستوى
ادلركزي (حيث األمَت رئيس الدولة ،رللس احلكومة ،السلطة التشريعية و كذلك اجمللس
االستشاري ،والسلطة القضائية بل امتد إذل ادلؤسسات احمللية حبيث نظمت على غرار اذليئات
ادلركزية وبنفس القواعد وادلعايَت الوطنية ومت تفويض خلفاء األمَت بالواليات.
بسلطات كبَتة حبيث توسعت معها ادلركزية إذل مدى بعيد.
وقسمت البالد إقليميا إذل شبانية واليات وعلى رأس كل والية خليفة يعترب شلثل الدولة وخليفة
األمَت(.)1
 -3المجالس المحلية أثناء فترة االحتالل الفرنسي:

اعتمدت السلطات الفرنسية يف إدارهتا احمللية للجزائر سياسات متعددة ،ففي السنوات
األوذل من احتالؿ اجلزائر قسمت البالد إذل ثالثة مناطق يف إدارهتا فكانت ىنا مناطق إدارة مدنية
تتبع نفس النظم الفرنسية وتطبق يف ادلناطق اليت يكوف فيها أغلبية األوربيوف ،ومناطق إدارة سلتلطة
يسكنها أوربيوف وعدد قليل من اجلزائريُت حبيث ؼلضع األوريب للنظاـ ادلدين والوطٍت للنظاـ
العسكري ،وإدارة عسكرية وىي مناطق يسكنها اجلزائريوف.
وأنشأت يف ىذه ادلرحلة ادلكاتب العربية عاـ  6844لتسهيل االتصاؿ بُت اإلدارة
الفرنسية واجلزائريُت(.)2
مث بعد ذلك اعتربت اجلزائر ملحقة بفرنسا وقسمت البالد إذل ( )2واليات :اجلزائر،
وىراف ،قسنطينة ،ويرأس كل منها وارل ورللس والية ،مث قسمت الواليات إذل بلديات حسب
تواجد العنصر األوريب:
 -1البلديات كاملة االختصاص :يوجد فيها أوربيوف بأغلبية ساحقة يف مشاؿ اجلزائر وذلا نفس
االختصاصات اليت سبارسها يف فرنسا.

()1ادلرجع نفسو ،ص ص .101،93
()2جعفر أنس قاسم ،أسس التنظيم اإلداري واإلدارة احمللية باجلزائر ،الطبعة ،2اجلزائر :ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،1988 ،ص .43
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 -2البلديات المختلطة :حيث هبا أقلية أوربية وأغلبية جزائرية حيث يكوف نصف األعضاء يف
اجملالس البلدية من األوربيُت والنصف اآلخر من السكاف األصليُت.

 -3البلديات األىلية :توجد اجلنوب حيث أغلب السكاف من ادلواطنُت وسبيزت ىذه البلديات
بالطابع العسكري(.)1
أما من حيث دور البلديات فإهنا دل تقم بأي دور خلدمة مصاحل الشعب اجلزائري ،بل كانت أداة
إدارية فقط ،تسعى لتلبية مصاحل األقلية األوربية.

 -4المجالس المحلية أثناء الثورة التحريرية:

فكر قادة الثورة بعد عامُت من اندالع ثورة أوؿ نوفمرب  6954يف عقد مؤسبر الصوماـ
عاـ  6956لتنظيم وىيكلة الثورة ،ومن القرارات اذلامة اليت جاء هبا ىذا ادلؤسبر
ىو إنشاء تنظيم إقليمي للبالد وخلق إدارة زللية خاصة بكل وحدة إقليمية ،حيث قسمت اجلزائر
إذل ستة واليات وبدورىا الوالية قسمت إذل مناطق وادلناطق إذل نواحي والنواحي إذل قسمات
وبذلك ذبسد السلطة احمللية ،تأسس التنظيم اإلداري للوالية على مبدأ القيادة اجلماعية من خالؿ
إنشاء رللس للوالية مهامو موزعة على الشؤوف السياسية والعسكرية واالتصاؿ واألخبار.
أما اجملالس البلدية فقد أنشأهتا قيادة الثورة لتأطَت ادلدنيُت وتنظيمهم وربطهم مباشرة
جبيش وجبهة التحرير الوطٍت ( ،)2وهبدؼ قمع اجلماىَت ومقاومة الثورة التحريرية دعمت السلطة
االستعمارية الفرنسية الطابع العسكري للبلديات بإحداث األقساـ اإلدارية اخلاصة  S-A-Sيف
ادلناطق الريفية واألقساـ اإلدارية احلضرية  S-A-Uيف ادلدف وىي ىيئات تقع ربت سلطة اجليش
الفرنسي وتتحكم فعليا يف إدارة تسيَت البلديات(.)3
لقد غطت اجملالس الشعبية أثناء الثورة كل األرياؼ والقرى ،أصبحت تسَتىا ىيئة صباعية
منتخبة يقودىا شيخ البلدية وتنوعت اختصاصات اجمللس الشعيب البلدي وأصبحت إدارة البلدية
موازية لإلدارة االستعمار.

( )1ادلرجع نفسو ،ص ص .44 -43
( )2ن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاجي عب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػور ،دور اإلدارة احمللي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة يف تق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد اخل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدمات العامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة (ذبربػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة البلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػديات اجلزائريػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة) انظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
ادلوقع./news/php?action=view/id=53www.bouhania.com
( )3زلمد الصغَت بعلي ،قانوف اإلدارة احمللية اجلزائرية ،اجلزائر :دار العلوـ للنشر والتوزيع 2004 ،ص .39
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 -5المجالس المحلية الجزائرية بعد االستقالل:
عاشت اجلزائر يف فًتة االستقالؿ حالة فراغ إداري بعد اذلجرة اجلماعية لإلطارات األوربية
وورثت البلديات العديد من ادلشاكل كاألمراض ،الفقر ،اجلهل والبطالة نتيجة السياسة االستعمارية
ولتجاوز ىذه الوضعية ،عمدت السلطات العامة إذل ازباذ صبلة من اإلجراءات على مستوى
التأطَت والتنظيم اإلداري احمللي والتشريع من اذباه اإلصالح اإلداري ،فلجأت إذل زبفيض عدد
البلديات عن طريق دمج عدة بلديات معا إلمكانية إدارهتا وتفسَتىا فأصبح بذلك  623بلدية
بعدما كاف  6578بلدية ليصبح منذ عاـ  6546←6984بلدية.
أما اإلصالح يف اجملاؿ التشريعي فقد كرس دستور  6962حيث اعترب البلدية أساسا
للمجموعة الًتابية واإلدارية واالقتصادية واالجتماعية ،وىو التوجو الذي أكده ميثاؽ اجلزائر لسنة
 6964بضرورة أعضاء اجلماعات احمللية سلطات تتطلب مراجعة إدارية جذرية ىدفها جعل
رللس البلدية قاعدة التنظيم السياسي واالقتصادي واالجتماعي للبالد ،مث صدر أوؿ نص قانوين
ينظم اجلماعات احمللية سبثل يف األمر رقم  34 -67الصادر يف  68جانفي  ،6967ادلتضمن
قانوف البلدية مث صدر األمر رقم  28-69ادلؤرخ يف  32ماي  6969وادلتضمن قانوف الوالية و
أوكلت للبلدية والوالية عدة مهاـ سياسية واقتصادية واجتماعية(.)1
ويف عاـ  6989عرفت ىذه ادلرحلة عدة تطورات يف تسيَت اإلدارة احمللية حيث مت إصدار
دستور عاـ  6989الذي أخذ بنظاـ التعددية السياسية احلزبية وذباوز نظاـ احلزب الواحد لتمثيل
اإلدارة الشعبية على ادلستوى احمللي( )2وسباشياً مع اإلصالحات السياسية واإلدارية جاء القانوف
البلدي رقم  18 -6991وقانوف الوالية  19 -6991ليحدد مساراً جديداً يف التنظيم اإلداري
احمللي ونتيجة لضرورة االنتقاؿ إذل مرحلة نوعية يف رلاؿ التنظيم ورلاؿ التسيَت وإعادة االعتبار
للجماعات اإلقليمية وذبسيد فكرة اإلدارة اجلوارية واحلكم الراشد مت إصدار قانوف البلدية -66
 61ادلؤرخ يف  31يونيو  ،3166وقانوف الوالية  17 -63ادلؤرخ يف  36فرباير .3163

( )1ناجي عبد النور ،مرجع سا بق.
( )2علي زغدود ،نظاـ األحزاب السياسية يف اجلزائر ،اجلزائر :ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،ص .09
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المطلب الثاني :الوالية في الجزائر:
حىت تطلع الدولة بأعباء السلطة العامة وتليب سائر اخلدمات العامة ربتاج إذل االستعانة
بأشخاص إقليمية أخرى كالوالية.
تنص ادلادة األوذل من قانوف  17 -63ادلتعلق بالوالية على أهنا "اجلماعة اإلقليمية للدولة
تتمتع بالشخصية ادلعنوية واخلدمة ادلالية ادلستقلة ،وىي أيضاً الدائرة اإلدارية غَت ادلمركزة للدولة
وتشكل هبذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسة العمومية التضامنية و التشاورية بُت اجلماعات اإلقليمية
والدولة(.)1
وبذلك فإف تصنيف الوالية على أهنا صباعة إقليمية واالعًتاؼ ذلا بالشخصية ادلعنوية
واالستقالؿ ادلارل غلسد الالمركزية اإلقليمية.
وتعرؼ الالمركزية اإلقليمية بأهنا توزيع الوظائف اإلدارية بُت احلكومة ادلركزية
يف العاصمة وبُت ىيئات مصلحة أو زللية مستقلة حبيث تكوف ىذه اذليئات يف شلارستها لوظيفتها
اإلدارية ربت إشراؼ ورقابة احلكومة ادلركزية(.)2
دبعٌت أف الوظيفة اإلدارية ىي وحدىا اليت تكوف موزعة بُت احلكومة والسلطات اإلدارية
اإلقليمية اليت تتمتع يف ىذا اجملاؿ سواء كانت منتخبة أو معينة من قبل السلطة ادلركزية مع تشييع
ذلك من نتائج قانونية والسيما وجود خدمة مالية مستقلة عن اخلدمة العامة للدولة(.)3
ومن أبرز ومبررات نظام الالمركزية اإلدارية ما يلي:

 الالمركزية أقدر على إشباع حاجات إقليمها ألف اذليئات احمللية أدرى حباجات إقليمها ألهناتوجد بذات اإلقليم ،وكفالة حسن سَت ادلرافق العامة احمللية ،كما أهنا تتناسب مع ازدياد وتنوع
أعماؿ اإلدارة حيث أف أعماؿ اإلدارة وواجباهتا إزاء األفراد قد تنوعت وتشعبت يف الوقت احلاضر
لدرجة يصعب على السلطة ادلركزية أف تواجهها بأصبعها لذلك فإف توزيع الوظيفة اإلدارية بُت
السلطة ادلركزية واذليئات الالمركزية من شأنو أف ؼلفف على كاىل السلطة ادلركزية وؽلكنها من أداء
وظائفها على ضلو أفضل.
( )1ادلادة  01من القانوف  07 -12ادلؤرخ يف  21فرباير  2012ادلتعلق بالوالية.
( )2أضبد خالد عالـ وعبد الغٍت شعباف عبد العظيم ،العمراف واحلكيم احمللي يف مصر ،مصر :مكتبة األصللو ادلصرية 2000 ،ص .15
( )3موريس طللة ،الوسيط يف شرح قانوف البلديات ،الطبعة ،1لبناف :منشورات احلليب احلقوقية،1998 ،
ص .39
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كما أف الالمركزية اإلدارية ضرورة دؽلقراطية فالدؽلقراطية السياسية ترمي إذل مباشرة الشعب
شؤوف السلطة واحلكم ،فهو مصدر السلطة والالمركزية اإلدارية ترمي إذل مباشرة الشعب لشؤونو
احمللية اإلدارية و يتحقق يف كلتا احلالتُت يتحقق ذلك عن طريق االنتخاب وبالتارل الالمركزية
اإلدارية سبثل إحدى صور الدؽلقراطية اإلدارية اليت يباشر الشعب فيها شؤونو احمللية اإلدارية ومن
ىنا فإف الدؽلقراطية اإلدارية مكملة للدؽلقراطية السياسية باعتبار أهنما يهدفاف إذل مباشرة الشعب
لشؤونو سواء كانت سياسية أـ إقليمية(.)1
يقتضي نظاـ الالمركزية اإلدارية وجود مصاحل زللية متميزة تديرىا ىيئات مستقلة لكن ىذا
االستقالؿ ليس مطلقا فهو ال يعٍت استقالال تاما عن السلطة ادلركزية وذلذا فإف ذلذه السلطة حق
الرقابة على اذليئات الالمركزية ويطلق على ىذه الرقابة الوصاية اإلدارية شلا يكفل االنسجاـ يف
تسيَت مصاحلها وإدارة شؤوهنا(.)2
وبالتارل فالالمركزية اإلقليمية ىي تنظيم اجلهاز اإلداري يف الدولة بشكل يسمح بتعدد أشخاصها
اإلدارية على أساس إقليمي أو جغرايف(.)3
خصائص نظام الوالية كمجموعة ووحدة إدارية المركزية في النظام اإلداري الجزائري:
سبتاز الوالية كمجموعة إدارية المركزية إقليمية دبجموعة من اخلصائص منها:
 -6أف الوالية ىي وحدة إدارية المركزية إقليمية وجغرافية وليست وحدة المركزية مصلحية أو
مرفقية ،فقد وجدت ومنحت االستقالؿ والشخصية ادلعنوية من سلطة الدولة على أساس إقليمي.
 -3تعد الوالية كوحدة إدارية علزة وصل بُت احلجات وادلصاحل وادلقتضيات احمللية ادلتميزة عن
مصاحل الدولة ككل وبُت مصاحل ومقتضيات واحتياجات ادلصلحة العامة يف الدولة.
 -2سبتاز الوالية باعتبارىا وحدة إدارية بأهنا أوضح صورة لنظاـ الالمركزية اإلدارية النسبة وليست
وحدة أو رلموعة المركزية إدارية مطلقة وذلك ألف أعضاء ىيئة وجهاز تسيَتىا وإدارهتا ؼلتار
بعضهم باالنتخاب العاـ بينما يعُت الوارل من قبل السلطات إدارية مركزية دبرسوـ.

( )1ىاين علي الطهراوي ،القانوف اإلداري ،عماف :دار الثقافة 2006 ،ص ص .159، 158
( )2ىاين علي الطهراوي ،قانوف اإلدارة احمللية ،احلكم احمللي يف األردف وبريطانيا الطبعة ،1عماف :دار الثقافة ،2004 ،ص .17
( )2ضبدي القبيالت ،القانوف اإلداري ،الطبعة ،1األردف :دار وائل للنشر ،2008 ،ص .123
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مراحل إنشاء الوالية :سبر بػ  2مراحل:
 -1مرحلة التقرير :وىي مرحلة انعقاد اإلرادة و النية للسلطات العامة ادلختصة على إحداث
وإنشاء الوالية وذلك بعد إجراء الدراسات وادلناقشات وادلداوالت الالزمة الزباذ قرار إنشاء
الوالية.
 -2مرحلة التحضير :وىي تنحصر يف إعداد الوسائل القانونية والبشرية وادلادية واإلدارية الالزمة
والضرورية دلرحلة تنفيذ قرار قانوف إنشاء الوالية.

 -3مرحلة التنفيذ :أي الدخوؿ فعال يف حيز التطبيق وربويل مرحلة التقرير إذل عمل وواقع

مطبق(.)1

ىيئات الوالية:

حسب ادلادة  13من قانوف الوالية فإف للوالية ىيئات علا :اجمللس الشعيب الوالئي والوارل(.)2

أوال :المجلس الشعبي الوالئي:

إف اجمللس الشعيب الوالئي ىو جهاز مداولة على مستوى الوالية ويعترب األسلوب األمثل
للقيادة اجلماعية والصور احلقيقية اليت دبوجبها ؽلارس سكاف اإلقليم حقهم يف تسيَته والسهر على
شؤونو ورعاية مصاحلو(.)3
ينتخب اجمللس الشعيب الوالئي دلدة  15سنوات ،وينتخب رئيسو من طرؼ صبيع أعضاء
اجمللس باالقًتاح السري واألغلبية ادلطلقة من بُت أعضاءه ويف حالة ما إذا تساوت األصوات ؼلتار
الرئيس األكرب سناً بُت ادلًتشحُت  ،أما عن عدد أعضاءه فيتشكل من  25إذل  55عضواً حسب
عدد سكاف الوالية(.)4
ويف إطار دعم ترشيح ادلرأة للمجالس الشعبية الوالئية فقد اشًتط ادلشرع اجلزائري
يف إعداد قوائم الًتشيحات ذلذه اجملالس ،كما جاء يف ادلادة  13من القانوف العضوي رقم -63
 12أال يقل عدد النساء يف كل قائمة ترشيحات النسب التالية:
( )1عمار عوبدي ،القانوف اإلداري ،اجلزء األوؿ :النظاـ اإلداري ،الطبعة ،3اجلزائر :ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،2005 ،ص ص .253 ،251
( )2ادلادة  02من قانوف بالوالية.
( )3عمار بوضياؼ ،الوجيز يف القانوف اإلداري ،الطبعة ،2اجلزائر :جسور للنشر والتوزيع ،2007 ،ص .232
( )4ادلدرسػػة الوطني ػػة ل ػػإلدارة ،الرىانػػات اجلدي ػػدة للتنمي ػػة احملليػػة ،حلق ػػة دراس ػػية مػػن إع ػػداد طلب ػػة السػػنة الرابع ػػة ف ػػرع إدارة زللي ػػة،2006-2005 ،
ص .11
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 %21عندما يكوف عدد ادلقاعد  25أو  42 – 29و  47مقعد.
()1
 %25عندما يكوف عدد ادلقاعد  56إذل  55مقعداً.
ويعقد اجمللس  14دورات عادية يف السنة دلدة  65يوما وىي يف أشهر مارس ،يونيو ،سبتمرب،
ديسمرب ،ويعقد دورات استثنائية بطلب من رئيسو أو الوارل أو يطلب من ثلث أعضاء اجمللس ،ولو
أيضا أف يشكل جلاف تعينو يف ادلسائل اليت هتم الوالية قد تكوف دائمة أو مؤقتة( -.)2جدوؿ رقم
اجلدوؿ رقم  16يبُت عدد أعضاء اجمللس الشعيب الوالئي حسب عدد السكاف.
عدد األعضاء
في المجلس

عدد سكان الوالية

 25عضواً
 29عضواً
 42عضواً
 47عضواً
 56عضواً
 55عضواً

يف الواليات اليت تقل عدد سكاهنا عن  250,000نسمة.
يف الواليات اليت يًتاوح عدد سكاهنا بُت  250,001و  650,000نسمة.
يف الواليات اليت يًتاوح عدد سكاهنا بُت  650,001و  950,000نسمة.
يف الواليات اليت يًتاوح عدد سكاهنا بُت  950,001و  1,150,000نسمة.
يف الواليات اليت يًتاوح عدد سكاهنا بُت  1,150,000و  1,250,000نسمة.
يف الواليات اليت يفوؽ عدد سكاهنا  1,250,000نسمة.
()3

ىذا اجلدوؿ من إعداد الطالب باالعتماد على قانوف  16 -63مادة .83
ويتحسب عمل اجمللس يف إطار ادلداوالت اليت يتم ادلصادقة عليها بأغلبية األعضاء ادلكونُت ،ويف
حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس ،وتكوف ادلداوالت يف إطار اختصاصات اجمللس
الشعيب الوالئي ما نصت عليو ادلادة  56من القانوف  17 /63ادلتعلق بالوالية وعلى الرغم من
إطالؽ االختصاص ادلعتمد يف قانوف الوالية إال أف ىذا دل ؽلنع ادلشرع من رسم اخلطوط األساسية
لصالحيات اجمللس الشعيب الوالئي يف ادليادين ادلختلفة ؽلكن حصرىا فيما يلي:
 صالحيات خاصة باجملاؿ االقتصادي ،الفالحي وادلارل. النشاط االجتماعي.( ) 1مادة  02من القانوف العضوي رقم  ،03-12ادلؤرخ يف 12جانفي 2012الذي ػلدد كيفيات توسيع حظوظ ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة.
( )2ادلدرسة الوطنية لإلدارة ،الرىانات اجلديدة للتنمية احمللية ،مرجع سابق  ،ص .11
( )3مادة  82من القانوف العضوي رقم  01 -12ادلؤرخ يف  12يناير  2012ادلتعلق بنظاـ االنتخابات.
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 صالحيات خاصة باجملاؿ الثقايف والسياحي. التهيئة العمرانية ،التجهيز واذلياكل األساسية. يعترب اجمللس الشعيب الوالئي من الناحية النظرية األسلوب األمثل للقيادة اجلماعية والصورةاحلقيقة اليت دبوجبها ؽلارس سكاف اإلقليم حقهم يف تسيَته والسهر على شؤونو ،ولكن الواقع
يظهر لنا وجوده الرمزي فقط ،خاصة أماـ ىيمنة الوارل من خالؿ الصالحيات الواسعة ادلوكلة إليو
باعتباره شلثل للدولة والوالية واليت جعلتو السلطة األوذل على مستوى الوالية(.)1
الوالي:
يعُت الوارل دبرسوـ رئاسي يتخذ يف رللس الوزراء بناءاً على تقرير من وزير الداخلية وذلك طبقاً
للمادة  78من دستور .6996
وبالتارل فهو من صور عدـ الًتكيز اإلداري مثلو مثل رئيس الدائرة ،ويقصد بأسلوب عدـ الًتكيز
اإلداري" :نقل الصالحيات من ادلركز ألعواف ؽلثلوف الدولة ويتصرفوف بامسها على ادلستوى
احمللي"(.)2
تنتهي مهاـ الوارل دبوجب مرسوـ رئاسي وباإلجراءات نفسها ادلتبعة لدى تعيينو وللوارل صالحيات
مزدوجة منها بكونو ىيئة تنفيذية للمجلس الشعيب الوالئي ومنها بصفتو شلثال للدولة.
أوال :سلطات الوالي بصفتو ممثال للوالية :نذكر منها:

 يسهر الوارل على نشر مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي وتنفيذىا يقدـ الوارل عند افتتاح كل دورة عادية تقريراً عن تنفيذ ادلداوالت ادلتعددة خالؿ الدوراتالسابقة كما يطلع اجمللس الشعيب الوالئي سنوياً على نشاط القطاعات غَت ادلمركزة بالوالية.
 كما يطلع الوارل رئيس اجمللس الشعيب الوالئي بانتظاـ خالؿ الفًتات الفاصلة بُت الدورات ،كماؽلثل الوارل الوالية يف صبيع أعماؿ احلياة ادلدنية واإلدارية حسب الشروط ادلنصوص عليها يف
القوانُت والتنظيمات ادلعموؿ هبا.
 ؽلثل الوارل الوالية أماـ القضاء.( )1حسُت عبػد القػادر ،احلكػم الراشػد يف اجلزائػر وإشػكالية التنميػة احملليػة ،مػذكرة ماجسػتَت ،جامعػة تلمسػاف ،كليػة احلقػوؽ والعلػوـ السياسػية ،قسػم
العلوـ السياسية ،2012 -2011 ،ص .157
( )2ادلدرسة الوطنية لإلدارة ،البلدية مهاـ وصالحيات ،واقع وأفاؽ ،حلقة دراسية من إعداد طلبػة السػنة الرابعػة فػرع إدارة زلليػة،1999 -1998 ،
ص .18
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 يعد الوارل مشروع ادليزانية ويتوذل تنفيذىا بعد مصادقة اجمللس الشعيب الوالئي عليها وىو األمربصرفها.
 يسهر الوارل على وضع ادلصاحل الوالئية ومؤسساهتا العمومية وحسن سَتىا ويتوذل تنشيطومراقبة نشاطاهتا ،كما يقدـ الوارل أماـ اجمللس الشعيب الوالئي بيانًا سنوياً حوؿ نشاطات الوالية
يتبع دبناقشة ؽلكن أف تنتج عن ذلك توصيات يتم إرساذلا إذل الوزير ادلكلف بالداخلية وإذل
القطاعات ادلعنية(.)1
ثانياً :سلطات الوالي بصفتو ممثال للدولة :نذكر من ىذه السلطات ما يلي:

أ) التمثيل:

حيث تنص ادلادة  661من قانوف الوالية بأف الوارل شلثل الدولة على مستوى الوالية وىو مفوض
احلكومة.
كما ينشط الوارل وينسق ويراقب نشاط ادلصاحل غَت ادلمركزة للدولة ادلكلفة دبختلف قطاعات
النشاط يف الوالية ،باستثناء بعض القطاعات نظراً لطبيعة مهامها اليت تقتضي بقاء ارتباطها ادلباشر
()2
باإلدارة وادلصاحل ادلركزية للوزارة ومن ىذه القطاعات ما يلي:
العمل الًتبوي والتنظيم يف رلاؿ الًتبية والتكوين والتعليم العارل والبحث العلمي ،وعاء الضرائب
وربصيلها ،الرقابة ادلالية ،إدارة اجلمارؾ ،مفتشية العمل ،مفتشية الوظيفة العمومية وادلصاحل اليت
يتجاوز نشاطها بالنظر إذل طبيعتها أو خصوصيتها إقليم الوالية.

ب) التنفيذ:

حيث تنص ادلادة  662من قانوف الوالية على أف يسهر الوارل على تنفيذ القوانُت والتنظيمات
وعلى احًتاـ رموز الدولة وشعاراهتا على إقليم الوالية(.)3
كما أف الوارل مكلف كذلك بتنفيذ القوانُت الصادرة عن السلطة التشريعية وكذا األوامر يف سلتلف
اجملاالت وذلك بعد يوـ من نشرىا يف اجلريدة الرمسية ومضى يوـ من وصوذلا إذل مقر الدائرة(.)4
جـ) الضبط:
( )1ادلواد من  102إذل  109من قانوف الوالية.
( )2ادلادة  111 -110من قانوف الوالية.
( )3مادة  113من قانوف بالوالية.
( )4زلمد صغَت بعلي ،مرجع سابق  ،ص .129
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فإف الوارل يتمتع بالعديد من سلطات الضبط اإلداري منها:
 أف الوارل مسؤوؿ عن احملافظة على النظاـ واألمن والسالمة والسكينة العمومية ،كما توضعمصاحل األمن ربت تصرفو ،كما يقوـ بالتنسيق بينها ،كما ؽلكن للوارل أف يطلب تدخل قوات
الشرطة والدرؾ الوطٍت ادلتواجدة على إقليم الوالية عن طريق التسخَت.
د) أما في مجال الحماية المدنية:

كما يعترب الوارل ادلسؤوؿ عن إعداد وتنفيذ إجراءات الدفاع واحلماية اليت ال تكتسي طابعا
عسكريا ،كما يتوذل اإلشراؼ على أعماؿ مصاحل األمن يف الوالية.
كما يسهر على إعداد وإسباـ وتنفيذ سلططات تنظيم اإلسعافات يف الوالية وؽلكنو ذلذا الغرض
تسخَت األشخاص واألمالؾ(.)1
وتعترب الدائرة كذلك ىيئة ذبسد عدـ الًتكيز اإلداري على ادلستوى احمللي ،وتعد ىيئة إدارية لكنها
ليست إدارة زللية مستقلة كوهنا ال تتمتع بالشخصية ادلعنوية.
وليس ذلا أي استقالؿ إداري أو مارل ،ويعترب رئيس الدائرة متصرؼ إداري يتبع وزير الداخلية إذ
يعُت دبوجب مرسوـ رئاسي باقًتاح من رئيس احلكومة وؽلارس صالحياتو ربت السلطة الرئاسية
للوارل حيث يتوذل:
 العمل على تقريب اإلدارة العامة وأعماذلا من مواطٍت الدائرة. القياـ بتطبيق القوانُت واألنظمة. تطبيق توجيهات احلكومة. اإلشراؼ على تسيَت ادلصاحل اإلدارية يف الدائرة وادلؤسسات العمومية.كما ؽلثل رئيس دائرة الدولة يف إقليم الدائرة فيقوـ برفع التقارير إذل الوارل إبالغو بكل قضية ىامة
سراء كانت سياسية أو إدارية أو اقتصادية ،وتعد الدائرة علزة وصل بُت البلدية والوالية باعتبارىا
جهاز إداري غَت مستقل عن الوالية ،يساعدىا يف أداء مهامها وؼلفف عنها العبء ويعمل ربت
إشرافها(.)2
( )1ادلادة  119 -114من قانوف الوالية.
( )2وفاء معاوي ،احلكػم احمللػي الرشػيد كةليػة للتنميػة احملليػة يف اجلزائػر ،مػذكرة ادلاجسػتَت جامعػة باتنػة ،كليػة احلقػوؽ قسػم العلػوـ السياسػية -2009
 ،2010ص .65
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الفصل الثاني
المطلب الثالث :البلدية في الجزائر:

تعريف البلدية :عرؼ القانوف رقم  61-66يف مادتو األوذل بأف البلدية ىي اجلماعة اإلقليمية
القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية ادلعنوية واخلدمة ادلالية ادلستقلة وربدث دبوجب قانوف.
وحسب ادلادة الثانية فهي القاعدة اإلقليمية لالمركزية ومكاف دلمارسة ادلواطنة(.)1
ىيئات البلدية:

أوال :المجلس الشعبي البلدي:

ىو عبارة عن ىيئة تداولية منتخبة باالقًتاع العاـ ادلباشر السري دلدة  15سنوات من قبل مواطنُت
قاطنُت بالبلدية دوف تفريق يف اجلنس والبالغُت  68سنة يوـ االقًتاع ومسجلُت يف دوائرىم
االنتخابية(،)2وؼلتلف عدد أعضاء اجمللس الشعيب البلدي حبسب التعداد السكاين للبلدية كما جاء
يف ادلادة  79من قانوف االنتخاب وذلك كما يلي:
 اجلدوؿ رقم  13يبُت عدد أعضاء اجمللس الشعيب البلدي حسب عدد السكاف:عدد أعضاء

المجلس البلدي
 62عضواً
 65عضواً
 69عضواً
 32عضواً
 22عضواً
 42عضواً

عدد سكان البلدية
يف البلديات اليت تقل عدد سكاهنا عن  10,000نسمة.
يف البلديات اليت يًتاوح عدد سكاهنا بُت  10,000و  20,000نسمة.
يف البلديات اليت يًتاوح عدد سكاهنا بُت  20,001و  50,000نسمة.
يف البلديات اليت يًتاوح عدد سكاهنا بُت  50,001و  100,000نسمة.
يف البلديات اليت يًتاوح عدد سكاهنا بُت  100,001و  200,000نسمة.
يف البلديات اليت يساوي عدد سكاهنا بُت  200,001نسمة.

اجلدوؿ من إعداد الطالب باالعتماد على القانوف العضوي  16-63ادلؤرخ يف  63يناير 3163
ادلتعلق باالنتخابات.
وحسب ادلادة  31من القانوف العضوي رقم  12 -63ادلؤرخ يف  63جانفي 3163
الذي ػلدد كيفيات توسيع حظوظ ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة يف إطار دعم ترشيح ادلرأة ذلذه اجملالس
( )1ادلادة  02 - 01من قانوف رقم  10 /11ادلؤرخ يف  22يونيو  2011ادلتعلق بالبلدية.
( )2عبيد خلضر ،التنظيم اإلداري للجماعات احمللي ،الطبعة  ،01اجلزائر :ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،ص .04
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فقط اشًتط كذلك ادلشرع اجلزائري يف إعداد قوائم الًتشيحات دلثل ىذه اجملالس أال يقل عدد
النساء يف كل قائمة ترشيحات عن نسبة  %21يف اجملالس الشعبية البلدية ادلوجودة دبقرات
الدوائر وبالبلديات اليت يزيد عدد سكاهنا عن  20,000نسمة.
 طبقا للمادة  66من قانوف  61-66غلتمع اجمللس البلدي يف دورة عادية كل شهرين والتتعدى مدة كل دورة  15أياـ ،كما غلتمع يف دورة غَت عادية كلما دعت ظروؼ البلدية لذلك،
ويتم دعوة األعضاء إما من جانب رئيس اجمللس أو ثلث األعضاء أو وارل الوالية(.)1
وحسب نص ادلادة  54من قانوف البلدية فإنو يتم ازباذ مداوالت اجمللس باألغلبية البسيطة
لألعضاء احلاضرين أو شلثليهم مع ترجيح صوت الرئيس يف حالة تساوي األصوات.
وتكوف ادلداولة علنية ما عدا يف حالتُت حسب مادة  36من قانوف البلدية:
 دراسة احلاالت التأديبية للمنتخبُت ودراسة ادلسائل ادلرتبطة باحلفاظ على النظاـ العاـ(.)2ويشكل اجمللس الشعيب البلدي من بُت أعضاءه جلانا دائمة للمسائل التابعة جملاؿ اختصاصو
والسيما ادلتعلقة:
باالقتصاد وادلالية ،الصحة والنظافة وضباية البيئة ،هتيئة اإلقليم والتعمَت والسياحة
والصناعات التقليدية ،الري والفالحة والصيد البحري ،الشؤوف االجتماعية والثقافية والرياضية
والشباب.
ثانياً :رئيس المجلس الشعبي البلدي:

يعلن رئيسا للمجلس الشعيب البلدي متصدر القائمة اليت ربصلت على أغلبية األصوات
الناخبُت خالؿ  65يوما على األكثر تلي نتائج االنتخابات(.)3
صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي:
رئيس اجمللس الشعيب البلدي القياـ بصالحيات متنوعة منها ما يعود إليو باعتباره شلثال للدولة
ومنها ما يعود إليو باعتباره ىيئة تنفيذية للمجلس الشعيب البلدي ومنها ما يعود إليو باعتباره شلثال
للبلدية:
( )1عمار بوضياؼ ،شرح قانوف البلدية ،الطبعة  ،01اجلزائر :جسور للنشر والتوزيع ،2012 ،ص ص .188 ،187
( )2ادلادة  54 -26من قانوف  10 -11ادلتضمن قانوف البلدية.
( )3عمار بوضياؼ ،مرجع سابق ،ص ص .209 -193
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أوال :صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال للدولة :نذكر منها:
 ؽلثل رئيس اجمللس الشعيب البلدي الدولة على مستوى إقليم البلدية. يتمتع رئيس اجمللس الشعيب البلدي بصفة ضابط احلالة ادلدنية ومن مث يعود إليو أمر إصغاءالطابع الرمسي على عقود احلالة ادلدنية وغلوز لو أف يفوضو إمضاءه إذل ادلندوبُت البلديُت وإذل كل
موظف بلدي ويبلغ النائب العاـ بذلك.
 يتمتع رئيس اجمللس الشعيب البلدي بصفة ضابط الشرطة القضائية. يتوذل رئيس اجمللس الشعيب البلدي عملية التصديق على الوثائق وغلوز لو تفويض إمضاءهللمندوبُت البلديُت وإذل كل موظف بلدي وىذا ربت مسؤولية ورقابة األمُت العاـ.
كما يتوذل رئيس اجمللس الشعيب البلدي نشر القوانُت والتنظيمات وازباذ كل إجراء يهدؼ إذل
تنفيذىا يف حدود إقليم البلدية.
ويتخذ رئيس اجمللس الشعيب البلدي كل االحتياطات الضرورية لضماف سالمة وضباية
األشخاص وادلمتلكات يف األماكن العمومية اليت ؽلكن أف ربدث فيها كارثة أو حادث ،وكذلك
()1
تفعيل سلطط اإلسعافات حلماية األشخاص وادلمتلكات
ثانياً :صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ىيئة تنفيذية للمجلس:

يتوذل رئيس اجمللس الشعيب البلدي التحضَت جللسات اجمللس الشعيب البلدي فهو من
يستدعي األعضاء ويبلغهم جبدوؿ األعماؿ ،ويتخذ كل اإلجراءات اليت من شأهنا تسهيل عملية
تنفيذ مداوالت اجمللس الشعيب البلدي ويقدـ بُت كل دورة وأخرى تقريرا يعد منو تنفيذ مداوالت
اجمللس وحىت يتمكن رئيس اجمللس من القياـ دبهمة التنفيذ ويف آجاؿ معقولة خوؿ لو ادلشرع
دبوجب ادلادة  69من قانوف البلدية  61 -66االستعانة هبيئة تنفيذية تتوذل اإلشراؼ وادلتابعة
خبصوص مداوالت اجمللس ،وتضم اذليئة إذل جانب الرئيس نوابو ويًتاوح عددىم من  13إذل 16
حسب تعداد أعضاء اجمللس.

ثالثاً :صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثال للبلدية:

يتوذل رئيس اجمللس الشعيب البلدي سبثيل البلدية يف صبيع التظاىرات الرمسية ،كما يتوذل
رئاسة اجمللس الشعيب البلدي ،وهبذه الصفة ىو من يعهد إليو استدعاءه وإعداد مشروع جدوؿ

( )1ادلرجع نفسو ،ص ص .214-213
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أعماؿ الدورة ،ويتوذل تنفيذ ميزانية البلدية ويتابع تطور ادلالية البلدية كما يتخذ ادلبادرات لتطوير
مداخيل البلدية ،ويتمتع بصفة اآلمر بالصرؼ بامسها ودلصلحتها ،ويربـ العقود ادلختلفة باسم
البلدية ويقبل اذلدايا والوصايا طبقا للتشريع اجلاري بو العمل ،ويعهد إليو إبراـ ادلناقصات
وادلزايدات طبقا للتشريع والتنظيم اجلاري هبما العمل ويتوذل مراقبة حسن تنفيذىا ،وؽلارس حق
التقاضي باسم البلدية وحلساهبا ،ويتخذ كل القرارات ادلناسبة هبدؼ إيقاؼ التقادـ أو إسقاطو.
كما يسهر رئيس اجمللس الشعيب البلدي على حسن سَت ادلؤسسات البلدية(.)1
المبحث الثاني :الجماعات المحلية كفاعل أساسي في التنمية المحلية:
أصبحت التنمية احمللية يف السنوات احلديثة جزء أساسي للتفكَت بشأف ازدياد اإلنتاج،
واستحداث أعماؿ وثروات وربسُت ادلشاريع وازديادىا وربسُت ادلداخيل(.)2
كما تعترب اجلماعات احمللية وحدات أساسية معًتؼ ذلا بالشخصية ادلعنوية واالستقالؿ
ادلارل فمهامها يقتصر على إدارة وتسيَت الشؤوف احمللية للسكاف فقط بل أصبحت كذلك
مؤسسات أساسية للتنمية احمللية وىذا ما أكده ادلشروع اجلزائري من خالؿ قانوين الوالية -63
 17والبلدية  61 -66وىذا ما نبينو من خالؿ دور كل منها:
المطلب األول :وسائل تحقيق التنمية المحلية:
أوال :الوسائل المالية:

 -Iالوسائل المالية المحلية:
تشتمل على اجلباية احمللية ،التمويل الذايت ،مداخيل األمالؾ.
أ) الجباية المحلية :ربتل اجلباية احمللية مكانة ىامة يف ادلصادر ادلالية اخلاصة باجلماعات احمللية
حيث تشكل ادلصدر األساسي لتمويل نشاطها وسبثل على مستوى اجلماعات احمللية أكرب
ادلداخيل الذاتية وؽلكن تقسيم ادلوارد اجلبائية إذل:

 -ضرائب محصلة لفائدة الدولة :وتشمل ضريبة الدخل اإلصبارل والضريبة على أرباح الشركات.

( )1ادلرجع نفسو ،ص ص .220 -217
()) حسُت عبد القادر ،مرجع سابق  ،ص .164
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 ضرائب محصلة لفائدة الجماعات المحلية :ىي األخرى تشمل ضرائب زلصلة لفائدةالواليات والبلديات والصناديق ادلشًتكة للجماعات احمللية وضرائب زلصلة لفائدة البلديات دوف
سواىا(.)1
ب) أما بالنسبة للتمويل الذاتي :يعرؼ التمويل على أنو تلك النفقات ادلالية وادلادية اليت تنفق
إلصلاز خطط التنمية احمللية ،وعملية التمويل أساسية فال ؽلكن للربامج التنموية أف تدخل حيز
لتنفيذ ما دل تتوفر السيولة ادلالية الالزمة( ،)2فالتمويل الذايت إذاً اقتطاع تقوـ بو اجلماعات احمللية
من إيرادات التسيَت لفائدة التجهيز واالستثمار وػلدد نسبة االقتطاع قرار وزاري مشًتؾ بالنسبة
دليزانية البلدية وقرار وزاري بالنسبة دليزانية الواليات ،ويًتاوح عموما بُت  %61و %31من
رلموع اإليرادات.
جـ) وفيما يخص مداخيل األمالك :فهي تلك اإلسهامات ادلقدمة من األشخاص للجماعات
احمللية يف مقابل االستفادة من خدمة معينة وتشمل تأخَت العمارات والبنايات ،حقوؽ الطرؽ

والتوقف ومداخيل اخلطَتة العمومية(.)3

 -IIالوسائل المالية الخارجية :وتشمل:
أ) الصندوق المشترك للجماعات المحلية :يعد الصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية مؤسسة
عمومية ذات طابع إداري ،نتمتع بالشخصية ادلعنوية واالستقالؿ ادلارل ،وؼلضع مباشرة لوصاية
وزارة الداخلية واجلماعات احمللية ،مهمتو األساسية تسيَت وسبويل صندوؽ التضامن وصندوؽ
الضماف البلديُت وكذا الوالئيُت ،واليت تتكفل بدورىا بتمويل ميزانية البلدية وتغطية النقص يف
احملاصيل اجلبائية ،وكذلك يقوـ الصندوؽ بتقد ادلساعدات ادلباشرة للجماعات احمللية خاصة
إعانة التجهيز واالستثمار هبدؼ دعم برامج التنمية(.)4
( )1زلمد بلخَت ،التنميػة احملليػة وانعكاسػاهتا االجتماعيػة – دراسػة ميدانيػة لواليػة سبنراسػت -شػهادة ماجسػتَت ،جامعػة اجلزائػر ،كليػة العلػوـ اإلنسػانية
واالجتماعية ،قسم علم االجتماع ،2005 ،2004 ،ص .50
)(2
Organization for economic co operation and development, financing local development
deombre 2007. p 2.
( )3حسُت عبد القادر ،مرجع سابق  ،ص .165
( )4غزير زلمػد الطػاىر ،آليػات تفعيػل دور البلديػة يف إدارة التنميػة احملليػة بػاجلزائر ،شػهادة ماجسػتَت ،جامعػة ورقلػة  ،كليػة احلقػوؽ والعلػوـ السياسػية،
قسم احلقوؽ، 2010 – 2009 ،ص .99
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 )1فأما صندوق الضمان :يوجد أساسا للبلديات والواليات لضماف تقديرات الرسوـ والضرائب
ادلباشرة وغَت ادلباشرة ويتمثل دوره يف:
 الدفع ادلنتظم للبلدية عند ظهور إختالالت يف التقديرات اجلبائية اليت تتضمنها ميزانية البلدية. ادلساعدة يف تدارؾ زبفيضات القيم اليت دل يتسن ربصيلها من خالؿ الضرائب ادلباشرة خالؿالسنة ادلالية(.)1
 )2أما صندوق التضامن :فهو يتكفل بتغطية نفقات التجهيز و االستثمار ومنح اإلعالنات

االستثنائية اليت تعاين من وضعية خاصة اليت تواجو الكوارث واحلوادث وزبصيصات اخلدمة
العمومية اإلجبارية ،كما يعمل على ربقيق التوازف لدى اجلماعات احمللية احملرومة عن طريق معادلة
التوزيع(.)2
 )2القروض :تستعمل القروض يف سبويل ادلشروعات االستثمارية اليت تنشأ على مستوى احملليات
وتعجز موارد ادليزانية على تغطية نفقاهتا وال غلوز عادة للمجالس احمللية على مستوى احملليات أف
تلجأ إذل عقد قروض دوف إذف من احلكومة(.)3

 )3اإلعالنات الحكومية :دبا أف مصادر التمويل الذايت ال تكفي لتغطية احلاجات الضرورية فإنو
يلجأ إذل موارد مالية خارجية ،تتمثل أساس يف إعانات السلطة ادلركزية باعتبارىا مورداً ىاما يف
دعم البلدية والوالية خاصة يف التجهيز واالستثمار حبيث تؤدي ىذه اإلعالنات أىداؼ اقتصادية
وأخرى اجتماعية تتمثل يف تعميم الرخاء يف سلتلف مناطق البالد(.)4
فبالنسبة للبلدية فقد نصت ادلادة  673من قانوف  61 -66فإنو تتلقى البلدية إعالنات
وسلصصات تسيَت نتيجة لعدـ كفاية مداخليها مقارنة دبهامها وصالحياهتا.
عدـ كفاية التغطية ادلالية للنفقات اإلجبارية ،التبعات ادلرتبطة بالتكفل حباالت القوة
القاىرة خاصة الكوارث الطبيعية ،نقص القيمة لإليرادات اجلبائية للبلدية يف إطار تشجيع
االستثمار.
( )1ادلدرسة الوطنية لإلدارة ،البلدية مهاـ وصالحيات ،واقع وآفاؽ ،ص .04
( )2مدكور زينب ،حلقة دراسية حوؿ االستقاللية ادلالية للجماعات احمللية ،ادلدرسة الوطنية لإلدارة ،فرع ميزانية .27 ،2006 – 2005
( )3حياة بن إمساعيل -وسيلة السبيت "التمويل احمللي للتنمية احمللية ظلاذج من اقتصاديات الدوؿ النامية"  ،ادللتقى الدورل حوؿ سياسات التمويل
وأثرىا على اقتصاديات ادلؤسسات – دراسة حالة اجلزائر والدوؿ النامية ،يومي  22 -21نوفمرب  ،2006جامعة بسكرة ،ص .06
( )4عبد القادر موفق ،االستقاللية ادلالية للبلدية يف اجلزائر ،أحباث اقتصادية وإدارية ،جامعة بسكرة ،عدد  02ديسمرب .2012
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وبالتارل فمن الضروري أف تساىم السلطة ادلركزية يف ميزانية اذليئات احمللية إال أنو غلب أف
تكوف ىذه ادلساعلة زلدودة حىت ال يكوف تدخل السلطة ادلركزية ادلباشرة يف عمل اذليئات احمللية دبا
يؤثر على االستقالؿ ادلارل(.)1

 )4الهبات والوصايا :وتتكوف حصيلتها شلا يتربع بو ادلواطنوف إما مباشرة إذل اجملالس احمللية أو

بشكل مباشر للمساعلة يف سبويل ادلشاريع اليت نقوـ هبا.
وكذلك قد تكوف نتيجة وصية تركها أحد ادلواطنُت بعد وفاتو يف حالة انعداـ الورثة وتنقسم ىذه
التربعات إذل قسمُت ،تربعات مفيدة بشرط عدـ قبوذلا إال دبوافقة السلطات ادلركزية وتربعات
أجنبية ال ؽلكن قبوذلا إال دبوافقة رئيس اجلمهورية سواء كانت من ىيئات أو من أشخاص أجانب.
 )5التخطيط المحلي :حسب ما قضت بو ادلادة  15من ادلرسوـ رقم  281 /86ىناؾ نوعُت
من ادلخططات تقوـ هبا اجلماعات احمللية يف رلاؿ التنمية أحدعلا يتم على مستوى البلدية واآلخر
قطاعي على مستوى الوالية(.)2
أ -المخططات البلدية للتنمية (Programmes Communaux de )P.C.D
 :Développementادلنشأ دبوجب ادلرسوـ التنفيذي رقم  626 -72ادلؤرخ يف /19
 ،6972 /18يشكل ىذا األخَت الوسيلة ادلالئمة للتنمية على مستوى البلدية ألنو يعترب من
أولويات واحتياجات تنمية البلدية حبيث يتم إعداده بالتنسيق مع الوالية ودبوافقتها مع مراعاة
األولويات ادلقررة.
فادلخطط البلدي ىو يف حقيقة األمر يعرب عن المركزية التخطيط مع إقراره دلسؤولية
اجلماعات احمللية يف ميداف اإلصلاز والتنفيذ( ،)3وػلتوي على الربامج وادلشاريع اليت زبص البلدية يف
اجملاؿ الفالحي والقاعدي والتجهيزات الضرورية للمواطنُت.

ب -المخططات القطاعية للتنمية (Programmes Sectoriels De :)P.S.D
 :Développementيعترب األداة الالمركزية ادلنشأة للهياكل احلقيقية احلصيلة بإعداد
مشاريع تنموية متناسقة سباشياً مع اإلمكانيات احمللية ويهدؼ إذل ربقيق ترتيب وتنسيق كافة
( )1زلمد أنس قاسم جعفر ،دؽلقراطية اإلدارة احمللية واالشًتاكية ،اجلزائر :ديواف ادلطبوعات اجلامعية ،ص .272
( )2عزيز زلمد الطاىر ،مرجع سابق ص .100
( )3رضواف بن موسى ،حلقة دراسية حوؿ ادلخططات البلدية للتنمية ،ادلدرسة الوطنية ،فرع إدارة زللية  ،2006 -2005ص .16
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األعماؿ ادلتعلقة باإلصلاز واإلنتاج وتكوين سلتلف ادلتصرفُت العاملُت على مستوى تراب الوالية
يدعم ىذه األخَتة من خالؿ رلالسها التنفيذي على ما يلي:
 إشراؾ القطاع اخلاص يف ادلخططات احمللية. تنفيذ العمليات اخلاصة بالتهيئة العمرانية. -التنسيق والتنشيط يف إعداد سلطط التنمية يف كل ادلستويات(.)1

البرامج المرافقة والمدعمة لإلصالحات االقتصادية :وىي برامج تستجيب لوضعيات معينة،
فهي بذلك ترمي إذل التكفل بتلك الوضعيات لتجاوزىا ومن أىم ىذه الربامج:

 -1برنامج اإلنعاش االقتصادي )3114 -3116( :دخل خرب التنفيذ عاـ  3116ويهدؼ
إذل إنعاش االستثمار العمومي بواسطة مشاريع مسجلة ضمن سلتلف برامج التجهيز العمومي
للدولة.
ويعترب ىذا الربنامج كأداة مرافقة لإلصالحات اذليكلية اليت التزمت هبا بالدنا قصد إنشاء
زليط مالئم الندماجو يف االقتصاد العادلي حيث سبيز بإنعاش مكثف للتنمية االقتصادية وذبسد
ذلك يف إصلازات عديدة نذكر منها ما يلي:
دعم النشاطات اإلنتاجية من خالؿ:
 )6دعم الفالحة حيث يندرج من إطار ادلخطط الوطٍت للتنمية الفالحية ( )PNDAويتمحور
حوؿ الربامج ادلرتبطة بتكثيف اإلنتاج الفالحي خاصة ادلواد واسعة االستهالؾ وترقية الصادرات
من ادلنتجات الفالحية ،وضباية األحواض ادلنحدرة وادلصبات وتوسيع مناصب الشغل الريفي وضباية
النظاـ البيئي الرعوي.
 )3وكذلك الصيد وادلوارد ادلائية :يتضمن أساس البناء ،تصليح وصيانة البحرية...إخل
ويتعلق األمر ىنا وعلى وجو اخلصوص ،بتخصيص ادلوارد للصندوؽ الوطٍت ادلساعد يف الصيد ،
إنشاء مؤسسة للقرض من أجل الصيد وتربية ادلائيات وغَتىا(.)2

()1بداؿ غنية ،التخطيط البلدي والتنمية احمللية ،دراسة حالة بلدية شلف ،ادلدرسية الوطنية لإلدارة ،فرع إدارة زللية  ،2006 -2005ص .16
( )2كػػر زرمػػاف" ،التنميػػة ادلذاعػػة يف اجلزائػػر مػػن خػػالؿ برنػػامج اإلنعػػاش االقتصػػادي  "2009 -2001أحبػػاث اقتصػػادية وإداريػػة عػػدد  ،07جػواف
 ،2010ص ص .201 ،200
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 -2برنامج صندوق الجنوب :أنشئ ىذا الصندوؽ دبوجب ادلادة  85من قانوف ادلالية لسنة
 6998صندوؽ تنمية مناطق اجلنوب وىو صندوؽ وطٍت خصيصاً لتنمية مناطق اجلنوب وترقيتها
وإحداث نوع من التوازف اجلهوي بُت سلتلف مناطق البالد كاف يف الفًتة ادلمتدة من  6998إذل
غاية  3116مشل  62والية مث ابتداء من سنة  3117مت القياـ بتقسيم جغرايف جديد ؽليز
واليات اجلنوب حيث أصبحت  61واليات ،حيث بلغت اإلعتمادات ادلخصصة ذلذه الواليات
 628مليار دينار جزائري وىذا يف الفًتة ادلمتدة .)1(3119 -3116

 الصناديق الخاصة :هتدؼ ىذه الصناديق إذل التكفل بالعجز يف ميداف التجهيزات عربواليات الوطن ادلتخلفة بادلقارنة مع واليات أخرى يف إطار زلاربة الفوارؽ اجلهوية(.)2
وبالتارل حىت تستطيع ىذه اذليئات احمللية القياـ بكل اختصاصاهتا وإشباع رغبات األفراد يستلزـ أف
تكوف ادلوارد ادلالية متعددة ومتنوعة تبعا لطبيعة اخلدمات اليت تؤديها السلطات احمللية ألهنا تؤدي
خدمات سلتلفة منها ما يتعلق باحملافظة على النظاـ العاـ عن طريق خدمات األمن والصحة
والسكينة العامة ومنها ما يتعلق خبدمات ضرورية لكل سكاف ادلناطق احمللية حبيث ال ؽلكنهم
االستغناء عنهم كخدمات الكهرباء والغاز وغَتىا(.)3

الوسائل البشرية:

يعترب العنصر البشري ضروري لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية اليت بدورىا تعترب عملية
شاملة ومتكاملة تستهدؼ إحداث تغيَتات أساسية يف اذليكل االقتصادي واالجتماعي للدولة
وهتدؼ إذل ادلستويات متصاعدة من الدخل واإلنتاج ومن مث الرفاىية العامة دلختلف فئات
ادلواطنُت(.)4
كما يعد وسيلة ضرورية إلصلاح أي مشروع تنموي فكل الصالحيات واالختصاصات اليت
تتوفر عليها اجلماعات احمللية تبقى دوف جدوى يف غياب العنصر البشري ،ومن بُت الوسائل
البشرية صلد ادلخطط السنوي للموارد البشرية ،ويف إطار تفسَت ادلسار ادلهٍت ادلوظفُت واألعواف
( )1حنضري جنيفر ،مرجع سابق  ،ص .129
( )2موسػػى رضبػػاين ،وسػػيلة السػػبيت" ،واقػػع اجلماعػػات احملليػػة يف ظػػل اإلصػػالحات ادلاليػػة وأفػػاؽ التنميػػة احملليػػة" ،ادللتقػػى الػػدورل حػػوؿ تسػػيَت وسبويػػل
اجلماعات احمللية يف ضوء التحوالت االقتصادية ،جامعة باتنة ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت.
( )3زلمد أنس قاسم جعفر  ،مرجع سابق  ،ص .26
( )4مسَتة كامل زلمد ،التخطيط من أجل التنمية ،مصر ،ادلكتب اجلامعي  -1996ص .33
56

الفصل الثاني

مسؤولية الجماعات المحلية اتجاه التنمية المحلية

العموميُت يف الدولة ادلنصوص عليهم يف ادلادة  16من ادلرسوـ التنفيذي رقم  636 -95يتعُت
على ادلؤسسات واإلدارات العمومية أف تعد سلططا سنويا لتسيَت ادلوارد البشرية تبعا للمناصب
ادلالية ادلتوفرة ووفقا لألحكاـ القانونية األساسية والتنظيمات ادلعموؿ هبا ،والغرض من التسيَت
ادلنصوص عليو ىو ضبط العمليات اليت غلب القياـ هبا خالؿ السنة ادلالية السيما ما يتعلق
بالتوظيف والًتفيو ،التكوين وربسُت ادلستوى وربديد ادلعارؼ ،اإلحالة على التقاعد ،وتشًتؾ يف
ضبط ىذا ادلخطط اإلدارة ادلعنية ومصاحل السلطة ادلكلفة بالتوظيف العمومي جملرد ربديد عدد
ادلناصب ادلالية وقبل الشروع يف تنفيذه ويتم ويعدؿ حسب األشكاؿ نفسها أما فيما ؼلص موقع
برنامج التكوين متميز ثالث جوانب ىي:
 تكوين داخلي بعيداً عن العمل.
 تكوين داخلي أثناء العمل.
 تكوين خارجي.
ويف األخَت ومن خالؿ الواقع ادليداين ألظلاط تسيَت الشؤوف العمومية على ادلستوى احمللي
أبرز عجزاً واضحاً يف تنفيذ السياسات التنموية ،ىذا ما يستدعي إعادة النظر يف ضبط ادلوارد
البشرية وادلادية وادلالية وترشيد النفقات حسب اخليارات واألولويات دبا ػلقق الصاحل العاـ(.)1
المطلب الثاني :دور الوالية في مجال التنمية المحلية:

تعترب الوالية فاعل أساسي يف رلاؿ التنمية احمللية ويتحدد دورىا من خالؿ القانوف الوالئي
حبيث تسند ذلا صبيع األعماؿ ادلتعلقة بالتنمية سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو
بيئية أو هتيئة إقليم الوالية ،وؽلكن ربديد دور الوالية من خالؿ العناصر اليت ؽلكن إصباذلا يف
التهيئة العمرانية ،الصحة ،الثقافة ،السياحة ،السكن ،الفالحة ،الري ،اذلياكل األساسية
االقتصادية ،التجهيزات الًتبوية وذبهيزات التكوين ادلهٍت ،النشاط االجتماعي(.)2
 -1الميدان المتعلق بالتهيئة العمرانية :تقوـ الوالية يف ىذا اجملاؿ بتحديد سلطط التهيئة

العمرانية بالوالية ،ورسم النسيج العمراين ومراقبة تنفيذه ،كما يبادر اجمللس بكل عمل من شأنو

( )1وفاء معاوي ،مرجع سابق ،ص ص .75 ،74
( )2ناصر لباد ،القانوف اإلداري ،التنظيم اإلداري ،اجلزء األوؿ ،الطبعة، 03جلزائر  ،ص .82
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توفَت التجهيزات اليت تتجاوز قدرات البلديات ،كما يبادر اجمللس لكل عمل من شأنو فك العزلة
على األرياؼ(.)1

 -2الميدان الصحي :يتوذل اجمللس الشعيب الوالئي يف ظل احًتاـ ادلعايَت الوطنية

يف رلاؿ الصحة العمومية وإصلاز ذبهيزات الصحة اليت تتجاوز إمكانيات البلديات ويسهر على
تطبيق تدابَت الوقاية الصحية ويتخذ كل التدابَت لتشجيع إنشاء ىياكل مكلفة دبراقبة وحفظ
الصحة ،كما يساىم اجمللس الشعيب وباالتصاؿ مع البلديات يف تنفيذ كل األعماؿ ادلتعلقة
دبخطط تنظيم اإلسعافات والكوارث واآلفاؽ والوقاية من األوبئة(.)2
 -3الميدان الثقافي :يساىم اجمللس الشعيب الوالئي يف إنشاء اذلياكل القاعدية الثقافية والرياضية
والًتفيهية وضباية الًتاث التارؼلي والثقايف والفٍت بالتشاور مع البلديات ،وكل اذليئات األخرى
ادلكلفة بًتقية ىذه النشاطات(.)3

 -4الميدان السياحي :تتميز اجلزائر بإمكانيات سياحية متعددة وآماؿ معادلها الطبيعية وتنوعها

منها مراكز ادلياه ادلعدنية ذات اخلصائص ادلتعددة اليت تستعمل يف العالج الطيب واالستحماـ أو
الراحة ،يضطلع اجمللس الشعيب الوالئي بازدىار السياحة يف الوالية وذلك بازباذ اإلجراءات الالزمة
اليت تساعد يف استغالؿ القدرات السياحية ويشجع االستثمارات يف رلاؿ السياحة وينسق عمل
البلديات من أجل ترقية ىذا القطاع(.)4

 -5الميدان المتعلق بالفالحة والري :يبادر بو اجمللس الشعيب الوالئي ويدخل حيز التنفيذ كل
عمل يف رلاؿ ضباية وتوسيع وترقية األراضي الفالحية والتهيئة والتجهيز الريفي ،ويبادر بكل

األعماؿ حملاربة سلاطر الفيضانات واجلفاؼ ،كما يبادر بكل األعماؿ ادلوجهة إذل تنمية وضباية
األمالؾ الغابية يف رلاؿ التشجَت ،وضباية الًتبة وإصالحها ،كما يعمل اجمللس الشعيب الوالئي على

( )1عمار بوضياؼ ،الوجيز يف القانوف اإلداري ،مرجع سابق ص .256
( )2ادلادة  95 -94من قانوف الوالية.
( )3ادلادة 98 -97قانوف الوالية.
( )4فريػػدة مريػػاين ،اجملػػالس الشػػعبية احملليػػة يف ظػػل التعدديػػة السياسػػية يف التش ػريع اجلزائػػري ،أطروحػػة دكتػػوراه ،قسػػنطينة ،كليػػة احلقػػوؽ  ،2005ص
.207
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تنمية الري ،ويساعد تقنيا وماليا بلديات الوالية يف مشاريع التزويد بادلياه الصاحلة للشرب
والتطهَت(.)1

 -6الميدان المتعلق بالسكن :يساىم اجمللس الشعيب الوالئي يف إصلاز برامج السكن كما
يساىم بالتنسيق مع البلديات وادلصاحل التقنية ادلعنية يف برنامج القضاء على السكن اذلش وغَت
الصحي(.)2
 -7ميدان التجهيزات التربوية والتكوينية :تتوذل الوالية إصلاز مؤسسات التعليم ادلتوسط
والثانوي وادلهٍت وتتكفل بصيانتها واحملافظة عليها(.)3

 -8الميدان المتعلق بالنشاط االجتماعي :يعمل اجمللس الشعيب الوالئي على ادلساعلة يف برامج
ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات وادلتعاملُت االقتصاديُت والسيما ذباه الشباب ،كما يساىم
اجمللس بالتنسيق مع البلديات يف كل نشاط اجتماعي يهدؼ إذل مساعدة الطفولة ومساعدة
ادلسنُت وذوي االحتياجات اخلاصة وادلعوزين وادلتشردين وادلختلُت عقليا(.)4
وعموما لقد أعطى القانوف للمجلس الشعيب الوالئي احلق يف ازباذ كل إجراء من شأنو ضماف
تنمية الوالية حسب قدراهتا وشليزاهتا ،وجعل من اجمللس منرباً لتشجيع كل ادلبادرات اذلادفة لبعث
تنمية منسجمة ومتوازنة للوالية ،كما ؽلكن للمجلس الشعيب الوالئي أف يبادر إذل إصلاز ذبهيزات
تتجاوز من حيث حجمها وأعليتها قدرات البلدية.

المطلب الثالث :دور البلدية في مجال التنمية المحلية:

لقد ضمت التنمية احمللية أبعاد سلتلفة ومتعددة منها بعد اقتصادي ،اجتماعي ،ثقايف وبيئي

وىي تعترب منهج أو طريقة تساعد يف ربسُت نوعية احلياة وزيادة رفاىية اجملتمع( ،)5وتعترب البلدية
الوحدة القاعدة اليت سبثل الدولة على ادلستوى احمللي وهبذا تعترب احملرؾ األساسي للتنمية احمللية
بأبعادىا ادلختلفة حبكم عالقاهتا ادلباشرة مع ادلواطنُت وارتباطهم هبا ،ويكمن ىذا الدور للبلدية يف:
( )1ادلادة  87 -85 -84من قانوف الوالية.
( )2ادلادة  101 -100من قانوف الوالية.
( )3ادلادة  92من قانوف الوالية.
( )4ادلادة  96 -93من قانوف الوالية.
((5
- European Union, Cohesion policy support for local development: best practice and
future policy options, april 2010,p10.
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 -1في مجال تهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة والتخطيط:
طبقا للمادة  617و  618يكلف اجمللس الشعيب البلدي بوضع برامج تنموية سنوية
ومتعددة السنوات ادلرافقة لعهدتو يف إطار ادلخطط الوطٍت للتهيئة والتنمية ادلستدامة لإلقليم وكذا
ادلخططات التوجيهية القطاعية ،وينفذ على ادلدى القصَت وادلتوسط أو البعيد ىذه الربامج أخذاً
بعُت االعتبار برنامج احلكومية وسلطط الوالية ،وما يساعد اجمللس للقياـ هبذه ادلهمة أف ىناؾ بنك
ادلعلومات على مستوى الوالية يشمل كافة الدراسات وادلعلومات واإلحصاءات االجتماعية
والعملية ادلتعلقة بالوالية(.)1
كما يتوذل مهمة رسم النسيج العمراين للبلدية مع مراعاة رلموع النصوص القانونية
والتنظيمية السارية ادلفعوؿ وخاصة النصوص ادلتعلقة بالتشريعات العقارية(.)2
وعلى ىذا األساس اعًتؼ ادلشرع للبلدية دبمارسة الرقابة الدائمة للتأكد من مطابقة
عمليات البناء للتشريعات العقارية ،وخضوع ىذه العمليات لًتخيص مسبق من ادلصلحة التقنية
بالبلدية مع تسديد ادلرسوـ اليت حددىا القانوف ،وأوجب ادلشرع ساعة وضع ومناقشة سلطط
البلدية ونسيجها العمراين مراعاة ادلساحات ادلخصصة للفالحة وكذلك ذبانس اجملموعات ادلكانية
والطابع اجلمارل للبلدية.
وهبدؼ احملافظة على البيئة والصحة ،أوجب القانوف استصدار موافقة اجمللس الشعيب كلما
تعلق األمر دبشروع ينطوي على سلاطر صحية ،باستثناء ادلشاريع الوطنية(.)3
وطبقا للمادة  666من قانوف  61 -66ضبل ادلشرع البلدية ضباية الًتاث العمراين
وادلواقع الطبيعية واآلثار وادلتاحف وكل شيء ينطوي على قيمة تارؼلية أو صبالية(.)4
وكذلك احملافظة على الوعاء العقاري ،وتبادر بالعمليات ادلرتبطة بتهيئة اذلياكل والتجهيزات
اخلاصة بالشبكات التابعة الختصاصها.

( )1عمار بوضياؼ ،شرح قانوف البلدية،مرجع سابق ،ص .199
( )2ليلى صواجلي ،دور التخطيط االسًتاتيجي يف تطػوير أداة اإلدارة احملليػة دراسػة حالػة وزارة الداخليػة واجلماعػات احملليػة ،شػهادة ماجسػتَت ،جامعػة
ورقلة ،قسم علوـ سياسية وعالقات دولية ،ص .23
( )3عمار بوضياؼ،شرح قانوف البلدية ،مرجع سابق  ،ص .200
( )4ادلادة  16من قانوف بالبلدية.
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ويناط بالبلدية أيضا القياـ أو ادلساعلة يف هتيئة ادلساحات ادلوجهة الحتواء النشاطات
االقتصادية أو التجارية أو اخلدماتية.
ويف رلاؿ الضبط أناط ادلشرع بالبلدية صالحية أقامة إشارات ادلرور اليت ال تعود
إذل ىيئات أخرى ويعود للبلدية السهر على النظافة العمومية والطرؽ ومعاجلة ادلياه القذرة وتوزيع
ادلياه الصاحلة للشرب ومكافحة نقالت األمراض ادلعدية كما يعود ذلا ضباية الًتبة والثروة ادلائية(.)1

 )2في مجال االجتماعي:

أعطى ادلشروع دبوجب ادلادة  633من القانوف  61 -66للبلدية حق ادلبادرة بإتباع كل
إجراء قصد إصلاز مؤسسات التعليم االبتدائي طبقا للخريطة ادلدرسية وكذا ضماف صيانتها ،وإصلاز
وتسيَت ادلطاعم والسهر على ضماف توفَت وسائل النقل للتالميذ ،وىذه الشك مهمة ثقيلة ملقاة
على عاتق البلدية وتربط وثائق الصلة بينها وبُت مواطٍت اإلقليم اعتبارا دلا تلعبو ادلدرسة من دور
فعاؿ يف رلاؿ العلم وادلعرفة.
ويف حدود اإلمكانات ادلتوفرة لديها يناط بالبلدية ازباذ كل التدابَت من أجل ترقية وتوفَت
مرافق للطفولة من حدائق ومرافق للتعليم التحضَتي وتساىم البلدية أيضاً يف إصلاز مرافق للرياضة
والشباب ومرافق للثقافة كادلكتبات ومرافق للتسلية وأخرى للقرف.
وؽلكن أف ربصل يف ىذا اإلطار على حكم من الدولة.
 وتساىم البلدية يف صيانة ادلساجد وادلدارس القرآنية ادلتواجدة على تراهبا من شأنو التكفلبالفئات االجتماعية احملرومة ومديد ادلساعدة إليها يف رلاالت الصحة ،والتشغيل والسكن(.)2
 وإلزاـ البلدية بإصلاز مؤسسات التعليم األساسي وفقا للربامج ادلسطر يف اخلريطة ادلدرسيةوصيانة ىذه ادلؤسسات وازباذ كل إجراء من شأنو تسهيل عملية النقل ادلدرسي.
ويف رلاؿ السكن ،تكلف البلدية بتشجيع كل مبادرة تستهدؼ الًتقية العقارية على
مستوى البلدية ،وأجاز ادلشرع االشًتاؾ يف إنشاء ادلؤسسات العقارية وتشجيع التعاونيات يف اجملاؿ
العقاري(.)3
( )1عمار بوضياؼ ،شرح قانوف البلدية ،مرجع سابق  ،ص .201
( )2ادلادة  122من قانوف البلدية.
( )3عمار بوضياؼ ،شرح قانوف البلدية ،مرجع سابق  ،ص .202
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في المجال المالي:
يتوذل اجمللس الشعيب البلدي طبقا للمادة  681سنويا ادلصادقة على ميزانية البلدية سواء
ادليزانية األولية قبل  26أكتوبر من السنة السابقة للسنة ادلعنية أو ادليزانية اإلضافة قبل 65جواف
من السنة ادلعنية وتتم ادلصادقة على االعتمادات ادلالية مادة وباب بياف.
وحسب نص ادلادة  682من قانوف البلدية فإنو ال ؽلكن ادلصادقة على ادليزانية إذا دل تكن
متوازنة أو إذا دل تنص على النفقات اإلجبارية ويف حالة ما إذا صوت اجمللس الشعيب البلدي على
ميزانية غَت متوازنة فإف الوارل يرجعها مرفقة دبالحظاتو خالؿ  65يوما اليت تلي استالمها إذل
الرئيس الذي ؼلضعها دلداولة ثانية للمجلس الشعيب البلدي خالؿ  61أياـ(.)1
في المجال االقتصادي:
طبقاً للمادة  619من قانوف  61 -66ؼلضع إقامة أي مشروع استثمار أو ذبهيز
على إقليم البلدية إذل الرأي ادلسبق للمجلس الشعيب البلدي ،والسيما يف رلاؿ ضباية األراضي
الفالحية والتأثَت يف البيئة.
وطبقاً للمادة  666تبادر اجمللس الشعيب البلدي بكل عملية ويتخذ كل إجراء من شأنو
التحضَت وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات البلدية وسلططها التنموي(.)2
وكذا ترقية اجلانب السياحي يف البلدية وتشجيع ادلتعاملُت يف ىذا اجملاؿ وأجاز قانوف
البلدية للمجلس الشعيب البلدي إنشاء مؤسسات عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية
ادلعنوية.
ومن صبيع ما تقدـ يتضح لنا أف البلدية كقاعدة الالمركزية مهامها كبَتة ومتنوعة وذات صلة وثيقة
باجلمهور ،من أجل ذلك أولتها السلطات العمومية كل الدعم بتخصيص مبالغ مالية رصدت
إلقامة اذلياكل ادلذكورة(.)3

( )1ادلادة  ،183 -180من قانوف البلدية.
( )2ادلادة ،111 -108من قانوف البلدية.
( )3عمار بوضياؼ ،شرح قانوف البلدية ،مرجع سابق ،ص .204
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المبحث الثالث :معوقات وعوامل نجاح التنمية المحلية.
المطلب األول:معوقات التنمية المحلية:
ىناؾ عدة معوقات تقف يف وجو اجلماعات احمللية دبا ال ػلقق تنمية زللية :نذكر منها:

 -1المعوقات التشريعية :من بُت ىذه ادلشاكل نذكر:

 تكليف اجلماعات احمللية بصالحيات متعددة نفوؽ اإلمكانيات ادلادية وادلالية والبشرية ألغلبها،مع وجود العديد من النصوص التنظيمية اليت ذبعل البلدية أو الوالية طرفا وشريكا مع قطاعات
أخرى وىو أمر ػلتم التنسيق والتشاور واالتفاؽ والقرار اجلماعي (ري ،أشغاؿ عمومية ،سكن
سياحة ،بيئة ،فالحة )...وما يًتتب على ذلك من صعوبات يف التدخل وأداء ادلهاـ العادية
واإلستعجالية.
 تعدد اللوائح والتعليمات والقواعد ادلنظمة لشؤوف اإلدارة احمللية وتواليها مع ادلناسبات ادلختلفةوتطور األحداث سواء يف اجملاؿ االجتماعي أو العمراين أو إعداد سلططات وبرامج التنمية احمللية
وادلوازنات وكيفية إبراـ الصفقات وػلدث ذلك مع كل مناسبة النتخابات أو حدوث كوارث
طبيعية أو احتياجات اجتماعية على عمل معُت وىو ما يدؿ على قصور القوانُت الناظمة لعمل
اجلماعات احمللية.
 عدـ اشًتاط أي مستوى تعليمي أو زبصصات علمية معينة يف ادلًتشحُت للمجالس النيابيةالوطنية واحمللية تغليبا للجانب الدؽلقراطي على اجلانب الفٍت والكفاءة اإلدارية.
 وقد أدى ىذا إذل انعكاسات سلبية على أداء اجلماعات احمللية يف كل اجملاالت اليت تتطلبعناصر قيادية متمكنة من العمليات اإلدارية بصورىا ادلختلفة من زبطيط تنفيذ وإشراؼ.
 عدـ إلزامية ادلواد ادلتعلقة دبشاركة ادلواطنُت وحضور دورات اجمللس وعالنيتها وثقافية القراراتونشر ادلداوالت اليت تتم يف أغلب وأعم البلديات يف جلسات مغلقة ،بل أحيانا يف غياب بعض
األعضاء(.)1
 تكريس قانوف الرقابة الشديدة وادلتعددة الصور وادلستويات الواسعة النطاؽ على اجملالس احملليةادلتابعة القضائية ،تعليق العضوية و توقيف أو اإلقالة اليت من شأهنا أف ربد من حرية ادلبادأة لدى
( )1ش ػريفي أضبػػد ،دور اجلماعػػات اإلقليميػػة يف ربقيػػق التنميػػة احملليػػة يف اجلزائػػر ،اطروحػػة الػػدكتوراه ،جامعػػة اجلزائػػر ،كليػػة العلػػوـ االقتصػػادية وعلػػوـ
التسيَت ،قسم العلوـ االقتصادية  ،2010 -2009ص .202 ،200
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اجملالس احمللية( ،)1وبالتارل حرماهنا من التمتع بأحد األركاف األساسية ادلكرسة الستقالليتها
ويدفعها إذل االقتصار على التدخل يف ادلسائل اجلزئية اليت تدخل يف صلب اختصاصاهتا وال
تتطلب تردداً يف إذف الوصاية وىذه الرقابة السلبية تقلل من صالحيات اجملالس احمللية.

 )2المعوقات اإلدارية والفنية:

 ضعف عمليات التخطيط على مستوى اجملالس احمللية ادلنتخبة خاصة البلديات بسبب عدـتوفر نسق كفء من ادلعلومات والكفاءات واإلطارات واخلربات البشرية ذات التكوين العارل
ادلتخصصة ،األمر الذي ينعكس سلبا على أداء والوظائف اإلدارية األخرى ،وكذلك تعدد
األىداؼ وتنافرىا وعدـ تكامل النشاطات احملققة ذلا نتيجة عدـ االلتزاـ بإسًتاتيجية زلددة
ومستقرة واليت يكوف ذلا تأثَت سليب على معنويات ادلواطن وعلى ادلوارد والطاقات البشرية ،وعدـ
تكامل ادلشاريع من سكن وري وأشغاؿ عمومية وهتيئة عمرانية حبيث يتلف مشروع آخر.
وغياب مفهوـ التنمية الشاملة وادلستدامة والبشرية لدى أعضاء اجملالس احمللية ويعكس ذلك نوعية
الربامج وادلشاريع غَت ادلتكاملة واليت ال تراعي البعد البشري واالحتياجات ادلستقلة مثل :التوسع
يف منح قطع األراضي ادلوجهة للسكن على حساب ادلساحات اخلضراء أو األراضي الفالحية،
عدـ تثمُت ادلناطق السياحية واألثرية والًتاث.
 اطلفاض مستوى األداء واإلنتاجية لدى ادلوظفُت وعدـ القدرة على تأطَت ادلشاريع والتحكم يفالتكاليف واآلجاؿ ونوعية ادلنشةت بسبب عدـ تالءـ الوسائل البشرية مع األىداؼ ادلسطرة
نتيجة شكلية ادلسابقات واالختبارات النتقاء ادلوظفُت واإلطارات وبسبب احملسوبية ىو زلدودية
التوظيف ربرـ اذليئات ادلستخدمة من التوفر على ادلوارد البشرية ادلؤىلة والقادرة على ادلتابعة وإصلاز
ادلشاريع بسبب تأشَتة الوصاية و الوظيف العمومي ،واطلفاض ادلستوى التعليمي وغياب التدريب
والتكوين ادلستمر بصورة جدية ومنو ضعف ادلوارد البشرية(.)2
 غياب التجسيد الفعلي لالمركزية يف ازباذ القرارات وتعدد اجملاالت وادلهاـ ادلوكلة لإلدارة احملليةوكذا ادلشاكل البَتوقراطية اليت تعيق قياـ ادلشاريع التنموية وخاصة منها ادلتوسطة والصغَتة من
( )1ناجي عبد النور" ،ضلو تفعيل دور اإلدارة احمللية (احلكم احمللي) اجلزائرية لتحقيق التنمية الشاملة" ،ورقة مقدمة إذل ادللتقى الوطٍت حوؿ التحوالت
السياسية وإشكالية التنمية يف اجلزائر ،واقع وربديات ،جامعة شلف كلية العلوـ القانونية واإلدارية  17 -16ديسمرب  ،2008ص .11
( )2ادلرجع نفسو ،ص ص .205 ،204
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خالؿ تعقيد اإلجراءات والبطء الشديد يف إصدار األوامر والقرارات باإلضافة إذل العجز يف
الكفاءة اإلدارية على ربمل ادلسؤولية ضمن عمليات التنمية(.)1
 التموين غَت ادلنتظم للسوؽ بادلواد الضرورية مثل انقطاع ادلتكرر دلواد البناء كاالمسنت واحلديدوسلتلف ادلواد اليت تتطلبها سلتلف القطاعات شلا يشكل عائقا حقيقياً لكثَت من ادلشاريع وتأخَت
تسليمها يف آجاذلا احملددة.

 -3صعوبات مالية :تعاين اجلماعات احمللية من صعوبات مالية منها:

 زلدودية ادلوارد ادلالية الذاتية والعجز يف التحصيل اجلبائي ،ومظاىر التهرب الضرييب وادلديونيةوكثرة النفقات احمللية( )2وذلك بسبب زلدودية مصادرىا أو عدـ القدرة على تثمينها أو بسبب
ضعف التحكم يف عملية اإلنفاؽ وسوء زبصيص ادلوارد أو بسبب التقسيم اإلداري الذي دل يأخذ
بعُت االعتبار البعد االقتصادي عند إنشائها واكتفاءه بالبعد االجتماعي واإلداري.
أو بسبب عدـ االعتماد على ادلشاريع االستثمارية اليت تساىم يف زيادة ادلوارد الذاتية
وزبفيض االعتماد على مساعدات السلطات ادلركزية.
 عدـ توافر آليات التنفيذ لبعض ادلشاريع رغم توفر االعتمادات ادلالية واالعتماد بشكل كليعلى اإلدارة بالعقود واللجوء إذل ادلقاولُت يف تنفيذ ادلشاريع احليوية ومنحها بطرؽ غَت قانونية
ومشبوىة مع ادلبالغة يف تقدير التكاليف وما يف ذلك من نفقات إضافية وتدين مستوى االصلاز
والتنفيذ(.)3
 ضعف وزلدودية ادلساعدات ادلقدمة من قبل وزارة الداخلية واجلماعات احمللية والصندوؽادلشًتؾ للجماعات احمللية وىذا العجز على مستوى الصندوؽ ادلشًتؾ يرجع ألسباب منها:

( )1مشري زلمد الناصر ،دور ادلؤسسات ادلتوسطة والصغَتة يف ربقيق التنمية احمللية ادلستدامة ،دراسة اإلسًتاتيجية الوطنية لًتقيػة ادلؤسسػات الصػغَتة
وادلتوسطة (حالة والية تبسة) رسالةماجستَت ،جامعة فرحات عباس كلية العلػوـ االقتصػادية وعلػوـ التسػيَت والعلػوـ التجػاري  ،2009 -2008ص
.279
()2عبد الرزاؽ سويقات ،إصالح النظػاـ االنتخػايب لًتشػيد احلكػم يف اجلزائػر ،رسالةماجسػتَت جامعػة قسػنطينة ،كليػة احلقػوؽ والعلػوـ السياسػية ،قسػم
العلوـ السياسية ،2010 -2009 ،ص .160
( )3أضبد شريفي ،مرجع سابق ،ص ص .214،213
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 العدد ادلتزايد والكبَت للبلديات العاجزة وتكليف الصندوؽ بدفع إعانات تسيَت البلدي واليتتتعدى على الغالب  %41من ميزانية(.)1
 التوظيف غَت ادلرشد للموارد ادلالية ادلتاحة وتسجيل نفس العمليات بشكل روتيٍت ودوري دوفالنظر إذل أولياهتا.
 ضعف ادلساعدات وادلخصصات ادلالية ادلوجهة لتطوير الريف والًتكيز على الوسط احلضريوواجهات ادلدف.
 عدـ وجود مؤسسات مالية على ادلستوى احمللي تعمل على ذبميع وحشد وتعبئة ادلدخراتاحمللية الصغَتة واستثمارىا.

 -4المعوقات االجتماعية والثقافية :بُت ىذه ادلعوقات نذكر:

 وجود قناعة لدى فئة كبَتة من ادلواطنُت بعدـ أعلية وعدالة اجملالس احمللية ويعكس ذلك الفجوةالكبَتة بُت أفراد اجملتمع وبُت اجملالس.
 غياب الثقة وضعف التواصل بُت الفئات االجتماعية والسلطات احمللية. التنافس وعدـ االنسجاـ بُت مكونات النسق االجتماعي وتضارب مصاحل الفئات االجتماعيةبسبب العوامل احلزبية والفئوية وغلبة االعتبارات اجلهوية والعروشية والثقافية والروابط العائلية
وتوظيفها يف الدعاية واحلمالت االنتخابية(.)2
 مشكلة الفقر مع تزايد وارتفاع نسبة األمية والبطالة وتراكم الديوف. تزايد السكاف بنسبة مذىلة مع االستمرار يف اذلجرة من الريف إذل ادلدف احلضارية شلا يؤدي إذلاالنعكاسات السلبية على اجلانب اإليكولوجي إذل جانب التأثَت على ادلرافق واخلدمات(.)3
ضعف ادلشاركة الشعبية يف التنمية احمللية وغياب العمل التطوعي واخلدمة االجتماعية بسبب
شكلية اجملتمع ادلدين وضعفو وقلة ىياكلو ومؤسساتو.

( )1بن شعيب نصر الدين ،شريف مصطفى" ،اجلماعات اإلقليمية و مفارقات التنمية احمللية يف اجلزائر" ،رللة الباحث عدد  ،2012 ،10ص
.265 ،264
( )2أضبد شريفي ،ص .115
( )3عمر شريف ،استخداـ الطاقات ادلتجددة ودورىا يف التنمية احمللية ادلستدامة ،دراسة حالة الطاقة الشمسػية يف اجلزائػر ،أطروحػة دكتػوراه  ،جامعػة
باتنة ،كلية العلوـ االقتصادية وعلوـ التسيَت ،قسم العلوـ االقتصادية ،2007 -2006 ،ص .181
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 انعداـ الرقابة الشعبية أو عدـ فعاليتها إف وجدت وضعف االىتماـ بالعمل الدؽلقراطي احملليالذي ينوب ويعوض الرقابة اإلدارية للوصاية بنوع من الرقابة السياسية وادلدنية ،اليت ؽلارسها
ادلواطنوف من خالؿ شلثليهم يف اجملالس احمللية أو منظمات اجملتمع ادلدين أو األفراد ونقل الشكوى
للجهات ادلركزية صاحبة احلق يف ازباذ اإلجراءات ضد اجملالس ادلنحرفة رغم إعطاء القانوف أعلية
بالغة ذلذا النوع من الرقابة ،لكن الواقع يفصح عن انعدامها بسبب(:)1
 عدـ تطبيق الفقرات القانونية اخلاصة هبا ووضع العراقيل يف وجو اجلهات اليت تقوـ هبا من طرؼالوصاية ،وعدـ تنظيم ندوات للمواطنُت االستماع إذل شكواىم.
 ضعف وعي ادلواطنُت بأعلية اجملالس احمللية ودورىا يف عملية التنمية إذل درجة أف الكثَت منهم اليعرضوف دورىا إال يف توزيع السكنات أو قفة رمضاف أو استخراج وثائق احلالة ادلدنية(.)2
 ومن ادلعوقات الثقافية صلد أيضاً تأثَت العادات والتقاليد حيث يظهر تأثَتاىا يف اجملتمعاتالريفية حيث يسوء التمسك بالقد واالعتزاز دبا تركو األجداد كل ىذا يعيق إنشاء وسَت ادلشاريع
التنموية(.)3
المطلب الثاني :عوامل نجاح التنمية المحلية:
أوال :اإلرادة السياسية واالستقرار السياسي :العوامل السياسية ذلا دوراً بارزاً يف تشكيل النظاـ

السياسي واإلداري ألي قطر ،ونظاـ اإلدارة احمللية يقرر دبقتضى أداة قانونية دستوراً كاف أو قانونا
أو مرسوما يصدر عن اجلهة اليت تباشر العمل السياسي يف الدولة.
فال ؽلكن تصور قياـ سلطة زللية دؽلقراطية يف دولة ال سبارس الدؽلقراطية على ادلستوى
ادلركزي ،كما أف االستقرار السياسي أمر أساسي إلنشاء اإلدارة احمللية ودعمها لتحقيق أىدافها.
ومن غَت ادلمكن على إدارة التنمية أف تنمو يف ظل نظاـ سياسي غَت مستقر.
إف البيئة السياسية ذلا تأثَت عميق ومباشر على اإلدارة احمللية واألطراؼ الفاعلة يف رلاالت
التنمية احمللية ،والتنمية إدارة سياسية ورلتمعية بالدرجة األوذل ،فتوفر اإلدارة السياسية الصادقة
يشكل العامل األكثر أعلية لنجاح التنمية على ادلستوى الوطٍت واحمللي دبا توجده من توحد وضباس
( )1عمر شريف ،مرجع سابق  ،ص .216
( )2ادلرجع نفسو ،ص .216
( )3رؽلػػالوي سػػفياف ،دور اجملتمػػع ادلػػدين يف التنميػػة احملليػػة يف اجلزائػػر (بلديػػة اجلزائػػر الوسػػطى) ،رسػػالة ماجسػػتَت ،جامعػػة اجلزائػػر كليػػة العلػػوـ السياسػػية
واإلعالـ ،قسم السياسة والعالقات الدولية ،2010 ،ص .55
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لدى ادلسؤولُت ومكونات اجملتمع وتنظيماتو السياسية وادلدنية من شعور بأعلية التنمية وخطر
التخلف وإغلاد الدافعية للعمل لصاحل رلتمعاتو وأوطاهنم وبناء برامج وطنية مستقلة وتوفَت مناخ
صلاحها ومواجهة التحديات الداخلية والتهديدات اخلارجية ،ىذه اإلدارة غلب أف تكوف مدعومة
بوضع سياسي مستقر زبتفي فيو عوامل الصراع والفرقة والنزاع والتوتر.

ثانيا :النمو االقتصادي المستديم والمنصف:

يشكل النمو االقتصادي ادلناخ العاـ الذي تتطور وتنطلق وتزدىر يف ظلو سلتلف ادلبادرات
والنشاطات اإلنتاجية احمللية والوطنية العامة واخلاصة ،كما يشكل أىم وأبرز أىداؼ التنمية
االقتصادية واالجتماعية وأحد ركائز قوة اجملتمع وعامل أساسي للتقدـ بشكل دائم ومستمر(،)1
ويتمثل النمو االقتصادي يف الزيادة الكمية يف متوسط الدخل الفردي احلقيق ،وادلفهوـ العكسي
للنمو االقتصادي ىو الركود االقتصادي أو الكساد( ،)2ويتطلب النمو االقتصادي ما عرؼ يف
الفكر االقتصادي بالدفعة القوية كأساس لالنطالؽ برامج تنموية فعالة وشاملة وطنيا وزلليا،
واجلزائر قد أخذت وعملت دبقتضى الدفعة القوية منذ بداية التنمية ادلخططة سنة  6967إذل
غاية  6989آخر سنة من ادلخطط اخلماسي الثاين ،ودل تتوقف يف ظل التوجو اجلديد القتصاد
السوؽ بل أكدت صبيع برامج احلكومات ادلتعاقبة على أعلية االستثمار العمومي الستمرار مسَتة
التنمية وخلق شروط انطالقها وفق قواعد السوؽ من حيث التشريعات واستحداث ادلؤسسات
والدعم الالزـ لظهور قطاع خاص وطٍت وأجنيب قادر على قيادة قاطرة التنمية ،كما يعترب برنامج
دعم اإلنعاش االقتصادي للفًتة  3114 -3116عودة قوية لالستثمار واإلنفاؽ العمومي
وادلدعم بالربنامج اخلماسي ادلمتد من  3119 -3115ادلتضمن النسبة الكبَتة من برنامج
التنمية احمللية ادلوكل أمر تنفيذىا للجماعات احمللية يف شكل برامج قطاعية وبرامج بلدية للتنمية
ىذه الدفعة القوية اليت يًتتب عليها ظلو اقتصادي مستمر ودبعدالت متزايدة يعتمد أساس على
اإلمكانيات الذاتية وادلتمثلة يف االدخار احمللي وىو ذلك اجلزء ادلقتطع من الدخل القومي والذي

( )1عمر شريف ،مرجع سابق  ،ص .218

( )2إبراىيم العيسوي ،التنمية يف عادل متغَت ،دراسة يف مفهوـ التنمية ومؤشراهتا ،الطبعة  ،02مصدر دار الشروؽ ،2001 ،ص .17
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ال ينفق يف رلاؿ االستهالؾ احلكومي أو العائلي بل يستخدـ يف احلفاظ على األصوؿ الرأمسالية
القائمة وتوسعها أو استحداث استثمارات وأصوؿ جديدة(.)1
و تتجلى أعلية النمو االقتصادي ادلًتافق مع سياسات توزيع عادلة يف اعتباره زلور السياسة
االقتصادية للربامج احلكومية وإحدى أىم أىدافها الكلية نظرا دلا لو من آثار على احلياة الفردية
واجلماعية منها:
 ارتفاع مستوى ادلعيشة من خالؿ زيادة نصيب الفرد من الدخل احلقيق وربسن ظروؼ ادلعيشةمن سكن وصحة ومستوى التعليم واطلفاض مستوى األمية...
 التحرر من التبعية والضغوط اخلارجية ،حيث ؽلنح النمو االقتصادي البلد مكانة دولية وقوةتفاوضية يستقطب ادلبادرات االستثمارية واإلنتاجية الوطنية واألجنبية.
 االرتفاع النسيب يف اإلنتاجية وتنوع النشاط االقتصادي وزيادة اإليرادات احلكومية ادلركزيةواحمللية.

ثالثاً :اإلدارة الكفؤة والفعالة :تعترب اإلدارة يف الدولة واجملتمع وادلؤسسة دبثابة اجلهاز األساسي
الذي يتحكم ويدير وينظم وينسق ويوجو صبيع النشاطات ،كما يشكل مركز يستقبل ادلعلومات
ويصدر القرارات ادلناسبة ذلا (ادلخرجات) وػلكم ويقيم ذلك كلو كما تعترب اإلدارة أداة أساسية
وضرورية يف أي مؤسسة مهما كانت طبيعة ملكيتها.
ومع مطلع الثمانينات قامت اجلزائر بإعادة ىيكلة ادلؤسسة العمومية عضوياً ومالياً وإعادة
النظر يف التقسيم اإلداري للًتاب الوطٍت برفع عدد الواليات والبلديات وصدور قانوف استقاللية
ادلؤسسات وقانوف الوالية والبلدية عقب صدور دستور 6989ـ ،إال أف قانوف البلدية والوالية
أظهرا يف ادليداف عدة نقائص شلا استدعى إعادة النظر فيهما وقد أصبح ليس خافيا على أحد
أعلية اإلدارة ودورىا احلاسم يف عملية التنمية باعتبارىا ادلكلفة بػ:

( )1عمر شريف ،مرجع سابق  ،ص .220 ،219
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 تدبَت ادلوارد ادلالية وتنميتها.
 صياغة وتشكيل السياسات التنموية وترصبتها إذل أىداؼ ،والقياـ بعمليات التخطيط
وربديد األىداؼ واألولويات(.)1

رابعاً :التحكم في التكنولوجيا واالستفادة منها:

لقد لعبت التطورات التكنولوجية دوراً كبَتاً يف بلورة وزيادة اإلسهامات العلمية ،حيث
أدت إذل ظهور العديد من ادلفاىيم احلديثة استجابة لتلك التطورات وانصب االىتماـ على كيفية
استخداـ التكنولوجيا ادلتطورة يف سلتلف رلاالت عمل ادلنظمات حيث أصبحنا نعيش واقعا
تكنولوجيا يف صبيع اجملاالت كالتجارة االلكًتونية واإلدارة االلكًتونية واحلكومة االلكًتونية.
 فالتكنولوجيا تسهم يف إغلاد وربديد شبكات االتصاؿ بطريقة يتحقق معها التالحم داخلاجلماعات احمللية وبيئتها اخلارجية الوطنية والدولية بأقصى كفاءة وفعالية.
 -تسهم يف رفع كفاءة األفراد من حيث السرعة وتقليص ادلصدر والضياع يف اجلهود البشرية

وادلادية وادلالية وادلعلومات يف ظل انتشار وتعميم استعماؿ احلواسيب االلكًتونية والتكنولوجية
الرقمية يف ميادين االتصاؿ ومعاجلة ادلسائل وسلتلف القضايا العلمية وادلهنية.
 كما تسهل عملية التواصل والعمل اجلواري بُت ادلنظمة وادلواطن من خالؿ استعماؿ وسائلاإلشهار احلديثة واإلعالـ وإطالع اجلمهور على نشاط اجلماعات احمللية.

خامساً :التخطيط اإلقليمي:

يهدؼ التخطيط اإلقليمي إذل ربقيق التنمية الوطنية عن طريق تنمية أقاليم اجملتمع بطريقة
أكثر فعالية وبشكل متوازف ومتكامل ومن يراعي خصوصيات ىذه األقاليم حبيث يتحقق أعلى
معدؿ للتنمية ،وتربز أعلية التخطيط اإلقليمي فيما يلي:
 دفع عملية التنمية من خالؿ تشجيع االستثمارات وتوجيهها إذل اجملاالت األكثر طلب يفالقطاعات ادلختلفة واألكثر نفعا وذباوبا مع تطلعات السكاف احملليُت.
 احلد من التباين التنموي بُت األقاليم الذي يتحقق معو توزيع جغرايف أكثر توازنا للسكافوضمانو لنمو متوازف جلميع األقاليم ومستوى متقارب من الرفاىية االقتصادية واالجتماعية

للسكاف.
( )1ادلرجع نفسو ،ص ص .223،220
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 عالج مشكلة التصنيع وحركة العمراف :حبيث ال يكوف ىناؾ تركز الصناعات يف مناطق زلددة(.)1
وال يكوف ىناؾ مشكالت لإلسكاف يف ادلدف وادلراكز الصناعية

سادساً :تكريس الثقافة ومحاربة الفساد اإلداري:

 حيث أصبحت الثقافة عنصراً رئيسياً وشليزاً لألنظمة الدؽلقراطية ومعياراً للحكم الراشد وكفاءةالعمل اإلداري وفعاليتو والشفافية تقتضي العمل والتصرؼ بطريقة مكشوفة وعلنية مادامت
القرارات ادلتخذة بشأهنا هتدؼ إذل خدمة ادلصلحة العامة ادلشروعة وتتجلى أعلية الشفافية يف
كوهنا :عامل لتقوية الثقة والتالحم بُت اإلدارة وادلواطن وعامل االتصاؿ وزلاربة الفساد وكذلك
عامل استقرار سياسي وإداري وذلك من خالؿ فتح اجملاؿ أمامهم لإلطالع على سَت إدارة شؤوف
اجملتمع يف كافة النواحي واجملاالت وىذا يعٍت وضوح سياسات الدولة يف صبيع أجهزهتا وسلطاهتا
والشفافية يف اجملالس احمللية بُت األعضاء ادلنتخبُت أنفسهم.
 زلاربة الفساد اإلداري حىت تتمكن اإلدارة احمللية من النجاح يف ربقيق التنمية احمللية ،ألنو يًتتبعن الفساد اإلداري آثار سلبية على اجملتمع والدولة معا ومن بُت ىذه السلبيات إغلاد فواصل وىوة
بُت ادلواطن والدولة يكوف من نتائجها معارضة القرارات اليت تتخذىا األجهزة اإلدارية وعدـ
االستجابة ذلا .كما أنو يضعف ىيبة الدولة ،وكذلك ينجر عن الفساد االستخداـ غَت الكفء
واألمثل للموارد والضياع األمواؿ العامة عن طريق االستغالؿ والسيطرة على ادلاؿ العاـ وانتشار
السرقة والرشوة...
سابعاً :المشاركة الشعبية:

تعرؼ األمم ادلتحدة مشاركة ادلواطنُت يف التنمية على أهنا مساعلة صباىَت األىارل الفعالة
يف عمليات ازباذ القرار لتحديد األىداؼ اجملتمعية وحصر وربديد ادلوارد الالزمة لتحقيق ىذه
األىداؼ وكذلك مساعلات األىارل التطوعية يف برامج ومشروعات التنمية.
وتكمن أعلية ادلشاركة يف إدارة التنمية احمللية يف كوف أف ادلواطنُت احملليُت ىم أكثر الناس معرفة
حلاجات اجملتمع وأولوياتو وبالتارل مشاركتهم ورضاىم عن الربامج وادلشروعات ادلنفذة من طرؼ
السلطات الوطنية واحمللية مؤشر يوجو القائمُت على التنمية إذل ادلشروعات ادلناسبة والوسائل
ادلالئمة ،كما وجدت اإلدارة يف ادلنظمات احلديثة أف ىناؾ ضرورة إذل األخذ دببدأ ادلشاركة يف
( )1ادلرجع نفسو ص ص .234 ،232
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صنع القرار مع توسيع دائرة ادلشاركُت كلما أمكن وعدـ تركيز القرار يف يد فرد واحد ومن أنواع
ادلشاركة صلد :التمثيل السياسي يف اذليئات احلكومية احمللية (السلطة احمللية) وكذلك التنظيمات
االجتماعية
(منظمات اجملتمع ادلدين) (.)1

( )1ادلرجع نفسو ،ص .228
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بعد أن حاولت اإلدلام دبختلف اجلوانب النظرية ذلذا البحث من خبلل تقدمي ادلفاىيم
األساسية و تعرضو ألىم عناصر التنمية احمللية ،سنحاول يف ىذا الفصل إسقاط خامت اإلحاطة بو
يف اجلانب النظري على الواقع من خبلل زلاولة القيام بدراسة ميدانية لواقع التنمية احمللية يف بلدية
بوسعادة واليت يسعى من وراءىا إذل معرفة إمكانيات بلدية بوسعادة وأىم ادلشاريع التنموية هبا.
المبحث األول :تعريف بلدية بوسعادة

تسعى بلدية بوسعادة جاىدة إلعطاء ديناميكية أكثر للتنمية احمللية واالرتقاء باجملتمع احمللي
إذل مستويات معيشية أحسن ،خاصة وأن البلدية سبلك ادلؤىبلت واإلمكانيات اليت ذبعل طموحها
أمرا مشروعا.
المطلب األول :لمحة تاريخية عن بلدية بوسعادة

تعترب مدينة بوسعادة من أىم ادلدن اليت تقع ضمن إقليم والية ادلسيلة نظرا دلاذلا من
إمكانيات اجتماعية وثقافية وكذلك دلوقعها حيث تقع عند تقاطع زلورين رئيسيني ينتميان إذل
شبكة الطرق الوطنية مها الطريق الوطين رقم  ( 88اجلزائر -بسكرة) والطريق الوطين رقم 66
(ادلسيلة -اجللفة) فهي تعترب مهزة وصل بني الشمال واجلنوب(.)1
تقع مدينة بوسعادة على بعد 242كم جنوب العاصمة اجلزائرية من مسمياهتا "سعادة"
"أبوسعادة" مث "بوسعادة" من تطور اسم ادلدينة فمنهم من قال بأن اسم ادلدينة جاء لغبطة
مؤسسها هبذا ادلوقع ادلختار وىو "سيدي ثامر بن أضبد" ىو من أسس مدينة بوسعادة عام
 2228ميبلدية ،كما شيد سيدي ثامر يف البداية مسجد ضبل امسو وما يزال موجود إذل حد
الساعة بالرغم من أنو بين بالطوب واحلطب دون أية مواد بناء فعالة.
احتلت بوسعادة موقعا ىاما يف ادلنطقة ويثبت قدم وجودىا ومدى أمهيتها يف احلضارات
ادلتعاقبة عن ىذه الببلد ،وأن إعمارىا يعود إذل عصور ما قبل التاريخ أي قبل شبانية آالف أو
عشرة آالف سنة ( ،)2حيث مت العثور على كمية كبرية من األدوات ادلتنوعة من معدن اللتيوم
واستخرجت ادلكاشط والصفيحات وقطع الصوان من طبقات ادلعادن احملاذية للوادي باإلضافة
( – )1نويبات إبراىيم ،سغودي ىجرية ،ربليل ظاىرة التمايز العمراين واالجتماعي لؤلحياء السكنية الناصبة عن التوسع العشوائي -دراسة مدينة
بوسعادة باجلزائر -ادلعهد العريب إلمناء ادلدن،2013/01/10 .ص.10
( – )2نشأة مدينة بوسعادة وتطور نسيجها العمراين -من موقع www.startimes.com
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إذل بقايا جثث حيوانات ذلك العهد .كما الحظ ادلؤرخون والباحثون ركود وجود أثر حيوانات
رباعية األقدام على مدان صخرية تبعد بعض الكيلومًتات مشال غرب واحة بوسعادة ،وعانت ىذه
احليوانات زلل اصطياد وعني أناس ما قبل تاريخ عصر ادلنطقة).(1
وقبل االحتبلل الروماين للمنطقة كانت ادلدينة آىلة باجليتول ىم الربابرة الرحل الذين كانوا
يف تنقل مستمر يف اذلضاب العليا حبثا عن ادلراعي و بعدىا أصبحت بوسعادة مستعمرة رومانية
وكانت فيالق اجليوش سبر بادلدينة على مقربة من بوسعادة شيدت قلعة رومانية وامنحت معادل ىذا
البناء وحلت زللو قلعة "كافيتياك" الفرنسية اليت استعادت آثار البناء الروماين.
ودبجيء اإلسبلم بصم هنائيا موقع الناحية الواحتية فيما بعد ،فاإلباضية مرت بادلنطقة دون
أن تستقر فيها .إال أن وادي بوسعادة يف القرن العاشر صار يشكل نقطة التقاء القوافل التجارية
دبجيء ادلبللويني الذين أثروا كثريا يف ادلنطقة مث قبائل الرحل القادمني من مصر اعتربت بوسعادة
ذبلب السياح إليها على مر العصور.
أما عن التوسع العمراين للمدينة تفيد الدراسات التارخيية أنو مت االستنجاد بالورل الصاحل
سيدي ثامر من طرف قبائل البدارنة الرحل وىم ادلرابطني الذين يستوطنون الساقية احلمراء وكان
للبدارنة أراضي سبتد على ضفاف الوادي وىكذا مت تشييد أول مسجد – جامع النخلة -أنشأت
حولو سكنات للورل سيدي ثامر وأسسوا مقر بوسعادة وكانت معظم ادلدن احمليطة بو مزدىرة ونظرا
للنمو السكاين مث توسيع رلال القصر.
ويف مرحلة االحتبلل الفرنسي كانت قصر بوسعادة مقسم إذل أوالد عتيق و ادلامني ،ولكن
بعد وصول الفرنسيني وضعت القلعة العسكرية ( برج الساعة كما تدعى اليوم) حىت تتم السيطرة
على الواحة ،مت بناء احلي الفرنسي " ببلطو"  ،Platoومت إنشاء الفنادق وادلرافق اإلدارية
والتجارية وسط ادلدينة ،وعرفت ادلدينة كذلك توسع آخر بظهور حي اسطيح األوريب والدشرة
القبلية وظهور أحياء أخرى كالقيسة والكوشة.1
كما شهدت منطقة بوسعادة إبان الثورة التحريرية الكربى معارك ىامة وساىم أبناء ادلنطقة
يف حرب التحرير الكربى ومن أىم ادلعارك اليت شهدهتا بوسعادة وادلناطق اجملاورة ذلا معركة جبل
) (1حملة تارخيية عن منطقة بوسعادة ،من موقع /wiki/boussadawww.wikipedia.org
( )2نشأة مدينة بوسعادة وتطور نسيجها العمراين ،مرجع سابق.
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بوكحيل  55عام جنوب ادلدينة يف مدينة عني الريش ومعركة جبل ثامر جنوب بوسعادة كما تويف
يف ادلنطقة قائدي الثورة الكبريين عمريوش وسي احلواس ( يف مدينة عني ادللح) أما من مرحلة
االستقبلل ديكننا اإلشارة إذل صبود احلركة العمرانية للمدنية غداة االستقبلل ففي غياب
ميكانيزمات للتسيري احلضري للمدينة ظهرت األحياء القانونية والبلقانونية نتيجة احلركة الذاتية
للمواطنني لتأجري مساكن الفرنسيني وديكن اإلشارة إذل صور من التعمري مثل مسجد البشري
)(1
اإلبراىيمي ومنزل الفنان إيتيان دينيو أو ناصر الدين دينية الذي ولد باسمAlphones-
 Étienne Dinetالذي ولد يف باريس يف  28مارس 2862م يف وسط عائلة برجوازية ،وىو من
عشاق مدينة بوسعادة وفناهنا الكبري الذي يسمى بيتو اليوم دبتحف ناصر الدين ديين حيث جاء
من باريس و حط الرحال ببوسعادة .ودخل اإلسبلم يف عام 2928م وبعد انتهاء موسم احلج
يف  82أفريل 2929م سافر ناصر الدين ديين إذل باريس حيث تويف ىناك بعد أشهر قليلة يف
ديسمري .)2(2929ونقل جثمانو إذل مدينة بوسعادة.
أما عن الصناعات التقليدية اشتهرت بصناعة احللي واليت ساعدت سكان الواحة على
العيش والتأقلم مع ظروف البيئة كما اشتهرت ادلنطقة بادلوس البوسعادي والسيف البوسعادي
كذلك الذي يعترب من شليزات ادلنطقة.
لقد بقيت بوسعادة زلافظة على تراثها وثقافتها حىت يف الوقت احلارل حيث صلدىا تطورت على ما
كانت عليو يف ادلاضي .خاصة من الناحية العمرانية.
اإلطار الجغرافي – مدينة بوسعادة-

تعترب بلدية بوسعادة دائرة تابعة لوالية ادلسيلة اليت تبعد عنها بـ  65كلم .وبـ  275كلم عن
بسكرة و 268كلم من برج بوعريريج و 228كلم عن اجللفة.
حيدىا من الشمال بلدية أوالد سيدي إبراىيم ومن الشمال الغريب بلدية احلوامد ،غربا بلدية
تامسة ،وجنوبا ولتام.

( )1التوسع العمراين دلدينة بوسعادة ،مرجع سابق.
(2) youssef Nacib, cultures oasis, Boussaâda. Essaid ’histoire sociale, 1986 pp. 216.232
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المعطيات الجغرافية

 التضاريس :يبلغ متوسط ارتفاع ادلدينة من سطح البحر بـ 568م ،وتقع ادلدينة يف
السطح الشمارل لؤلطلس الصحراوي جبال أوالد نايل وسبثل احلدود اجلبلية للسهول العليا
وتطل على شط احلضنة ،مرتفعاهتا متوجهة جنوب .غرب .مشال .شرق متمثل يف جبل
كردادة جنوبا موخرية مشاال بينهما منخفض ،ذو اضلدار يًتاوح بني  %6إذل  %8وىو
ضيق حملاصرة ادلرتفعات السابقة زمن اجلهة الشرقية بالكثبان الرملية ،أما وادي بوسعادة
فينتج من السفح الشمارل جلبال أوالد نايل وتقطع ادلدينة من اجلهة اجلنوبية ليلتقي بواد
ميطر.
 ادلناخ :تقع ادلدينة ضمن ادلناخ اجلاف االنتقارل بني البحر ادلتوسط والصحراوي احلار
وادلتميز بعدم االنتظام يف التساقط فيهيمن على بوسعادة نوعان من الرياح الغربية سرعتها
2.6م/ثا ذلا تأثري سليب ينقلها للرمال والرياح الشمالية الغربية تزداد يف الشتاء والربيع.
أما التساقط :التساقطات قليلة وغري منتظمة.
جل عناصر ادلناخ ىذه تلعب دورا ىاما يف ربديد ادلنطقة اليت تتناسب وعمل اإلنسان
يف جل ادلنطقة فادلتأمل يف شكل القصر وزبطيطو يبلحظ كيف سبكن سكانو من ازباذ مناخ مبلئم
لئلنسان باستعمال ادلاء و احملافظة على الغطاء النبايت الختفاء ادلناخ احمللي يف الًتكيب العمراين
وواضح أيضا كيف سبكن الفرنسيون من توجيو شكل طرقاتو وتبلءم معطيات الرياح السائدة
خاصة ضباية ادلدينة من الرياح احململة بالًتاب عن طريق النخيل الوافر.
أما ادلعطيات السكانية :تعرف حاليا مدينة بوسعادة زيادة طبيعية تقدر بـ  %2.69وديكننا
تسجيلها ضمن ادلقومات األساسية للمجتمع نتيجة النزوح زلو ادلدينة بعد االستقبلل وتشري
اإلحصائيات أن عدد السكان تضاعف سبع مرات يف ظرف  58سنة.1

( )1نشأة مدينة بوسعادة وتطور نسيجها العمراين ،مرجع سابق
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التطور السكاني لمدينة بوسعادة
السنة

عدد السكان

2966

 26222نسمة

2977

 58669نسمة

2987

 68928نسمة

2998

 282245نسمة

2882

 226529نسمة
 264888نسمة

2888
المطلب الثاني :إمكانيات بلدية بوسعادة
 )2وضعية السكن ببوسعادة:

مت تصنيف السكن يف بلدية بوسعادة إذل  86أصناف وىي جيدة ،متوسطة ورديئة وىذا حسب
حالة البناء وادلادة ادلستعملة يف البناء وتاريخ البناء.
أ) البنايات اجليدة :موزعة تقريبا على كل مقر البلدية خصوصا على مستوى الطريق السياحي
حي النصر ،طريق ادلستشفى ،الباطن ،و ميطر وىي سبثل نسبة  %67.77من رلموع
ادلساكن ادلوجودة على مستوى البلدية وادلقدرة بـ  26948مسكن حسب تقديرات
.2882
ب) البنايات ادلتوسطة :موجودة على مستوى مقر البلدية مثل حي اسطيح ،حي ميطر وسبثل
ىذه البنايات بنسب  %28.79من رلموع مساكن البلدية حسب تقديرات .2882
جـ) البنايات الرديئة :تتمثل يف البنايات ادلوجودة على مستوى ادلدينة القددية باإلضافة إذل
بعض البنايات ادلنتشرة عرب بعض األنسجة العمرانية.
أما عن ادلكان فإن نسبة السكان تزيد من فًتة ألخرى حيث بلغت عام 2966م 26222
نسمة أما عام 2977م فقد بلغت نسبة السكان  58669نسمة أما يف عام 2998م بلغ
تعداد السكان  282245نسمة أما من إحصائيات 2888م فقد بلغ  264888نسمة
وازدادت نسبة السكن فبعدما كانت  26259نسمة أصبحت  26226مسكن.
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 )2وضعية المرافق على مستوى بلدية بوسعادة:

 ادلرافق التعليمية والتكوين :تتوفر بلدية بوسعادة على  49مؤسسة تعليمية منها  66يفالطور األول والثاين و 89يف الطور الثالث و 84ثانويات).(1
وحسب تقديرات ادلستقبلية يكون ىناك زيادة  85مدارس طور األول و الطور الثاين 86
مدارس ،طور الثالث ثانويتني ومتقنة.
باإلضافة إذل التعليم الثانوي ىناك التعليم العارل حيث تتوفر البلدية على جامعة التكوين ادلتواصل
موجودة دبقر البلدية.
 )1التكوين المهني:

تتوفر البلدية على  87مراكز للتكوين ادلهين منها  84للخواص.
 )2المرافق الصحية:

تتمثل يف ادلرافق اليت تقدم خدمة صحية كادلستشفى ،ادلراكز الصحية ،قاعات عبلج .ويوجد
ببلدية بوسعادة  89مراكز صحية و 85قاعات عبلج إضافة إذل مستشفى واحد يضم 258
سرير والشيء ادلبلحظ أن رلموع اذلياكل الصحية ادلوجودة ببلدية بوسعادة تغطي حىت ادلناطق
اجملاورة وحبلول 2825م تكون ىناك  84قاعات عبلج حسب التقديرات ادلستقبلية.
 )3المرافق الرياضية:

تعاين بلدية بوسعادة من عجز يف ىذا اجملال فهي ال توفر إال خدمة قليلة للشباب يف اجملال
الرياضي تقتصر على :ملعب بلدي ،قاعة متعددة اخلدمات ،مركز الًتبية البدنية .وحسب
التقديرات ادلستقبلية سنة 2825م ستكون ىناك 86مبلعب حوارية وملعب بلدي.
 )4المرافق الدينية والثقافية:
تتوفر بلدية بوسعادة على  22مسجد باإلضافة إذل مسجد واحد بتجمع ادلعذر ،أما التجهيزات
الثقافية فتتوفر البلدية على دار ثقافة ،دار إقامة للشباب ،الكشافة ،قاعة سينما ،االرباد الوطين
للشبيبة .وحسب التقديرات ادلستقبلية لسنة 2825م يكون ىناك  86دور شباب ومركز ثقايف.

) (1ص ولة عبد احلكيم ،دراسة مراجعة ادلخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري لبلدية بوسعادة ،مكتب الدراسات يف التعمري واإلصلازات .ديسمرب
،2011ص ص .04،05
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 )5المرافق اإلدارية:

تشمل بلدية بوسعادة على مقر الدائرة ،مقر البلدية 85 ،فروع بلدية ،الشركة اجلزائرية للتامني،
الضرائب ،الربيد وادلواصبلت ،مصلحة الطرقات ،ادلسح العقاري ،قسم التعمري والسكن ،الوكالة
العقارية ،الضمان االجتماعي ،منظمة أبناء الشهداء ،ديوان الغابات ،قسم الري ،الديوان القومي
للتجارة ،قسم الفبلحة ،العدالة ،ادلركز ادلارل وادلركز الوطين للتوفري واالحتياط).(1
 )6المرافق التجارية والخدمات :ربتوي البلدية على:

سوق أسبوعي ،سوق مغطاة ،زلبلت ذبارية ،سوق غري مغطاة ،زلطة ادلسافرين ،زلطة بنزين،
حظرية البلدية ،وكالة اخلطوط اجلوية ،الشركة الفبلحية لبلحتياط ،مركز الصناعات التقليدية،
مؤسسة أدوات التنظيف.
 )7المرافق السياحية:

يكتسي قطاع السياحة أمهية كربى من الناحية االقتصادية للبلدية ،فالبلدية تتوفر على  84فنادق،
 82وكالة سياحية ،متحف ناصر الدين دينية ،حي سياحي إضافة إذل منطقة التوسع السياحي
باجلنوب الغريب دلقر البلدية.
 )6وضعية المنشآت القاعدية:

 )2شبكة الطرق:
 الطرق الوطنية:
 )2الطريق الوطين رقم 89
يربط ىذا الطريق بني بلدية بوسعادة واجلزائر ،ديتد داخل رلال البلدية  8.5كم ،حزام ىذا
الطريق مشكل من قارعتني ،عرض الواحدة  88م وفاصل ترايب حوارل  82م حالة القارعة
معبدة ،ىناك الطريق الوطين  45والذي يقطع الطريق الوطين  88يف الكيلومًت  26مشال
بوسعادة.

) (1ادلرجع نفسو ،ص ص . 07،06
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 )2الطريق الوطين رقم 89

يسمح ىذا الطريق بربط مدينة بوسعادة ووالية اجللفة مرورا ببلدية سيدي عامر ديتد على مسافة
 7.9كم داخل رلال البلدية من الناحية الغربية ،ويقطع بلدية اذلامل باجلهة اجلنوبية ويشكل
حزامو من قارعة عرضها 88م وجزء من قارعتني داخل اجملال العمراين.
 )6الطريق الوطين رقم :45
يسمح ىذا الطريق بربط بوسعادة باجلهة الغربية باذباه بسكرة ديتد داخل احمليط العمراين
للبلدية على مسافة  27.5كم تتواجد على حافتو نسبة كبرية من ادلرافق وادلنشآت الصناعية
(منطقة النشاطات).1
 الطرق الوالئية:
الطريق الوالئي رقم :68
يسمح ىذا الطريق بربط بلدية بوسعادة باجلهة الغربية مرورا ببلدية ارلدل على طول  68كلم ،يتم
سري مكثف آلليات الوزن الثقيل ابتداءا من منطقة النشاطات حلي ميطر.
الطريق الوالئي رقم :85
يربط بني بوسعادة و برج ولتام ذو طول خطي يقدر بـ  22كم اذباه جنوب البلدية ،يعرف حركة
كثيفة آلليات النقل حيث يعترب مهزة ربط بني الشمال واجلنوب.
الطريق الوالئي رقم 84
يسنح بربط بلدية بوسعادة ببلدية ادلعاريف يف اجلهة الشمالية الشرقية مرورا دبحيط االستصبلح
ادلعذر ،يقدر طولو بـ  6.22م.
 الطرق البلدية:
تضم حاليا طريق بلدي واحد يربط بني بوسعادة ونقب ميطر ،طولو  587م وىو يف حالة رديئة
ومتدىورة راجعة إذل جيو تقنية األرض ،وىناك طريق آخر يربط بني بوسعادة والقرية الفبلحية
(ادلعذر) بطول  28.5كم عكس الطريق األول فهو يتميز باضلدار ضعيف زلمي من عوامل
التعرية.

( -)1ادلرجع نفسو .ص ص 10،09
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 شبكة ادلياه الصاحلة للشرب:يتواجد ببلدية بوسعادة  22خزان مائي ،تتزود منهم البلدية بادلياه الصاحلة للشرب .يتم توزيع
ادلياه الصاحلة للشرب عرب شبكة كبرية من القنوات يبلغ طوذلا اخلطي  278.48كم ،منهم
 %88يف حالة جيدة و 25يف حالة رديئة ربتاج إذل صيانة وذبديد يًتاوح قطرىا بني -258
 488ملم.
 شبكة الصرف الصحي:يبلغ طول ىذه الشبكة حوارل  28كم وىي تغطي حوارل  %88من السكنات وىي عبارة عن
شبكة موحدة ذات قنوات رئيسية أقطارىا من  588-258ملم وأقطار ثانوية بني -688
488ملم تصب كلها يف نقطة ذبميع تتمثل يف وادي بوسعادة.
 شبكة الكهرباء :وصل عدد ادلنازل ادلوصولة بشبكة الكهرباء ببلدية بوسعادة 25228مسكن دبا فيهم  658مسكن بادلناطق ادلبعثرة من رلموع  28427مسكن مشغول أي بنسبة
استفادة تقدر بـ .%74.82
 شبكة الغاز :ترتبط بلدية بوسعادة بأنبوب غاز طبيعي آيت من حاسي رمل ودير علىمستوى طريق اجللفة ليصل مركز التوزيع يقدر قطره بـ  42وابتداءا من ىذا ادلركز يتم تغطية
التجمعات البيئية بشبكة توزيع ذات أنابيب فوالذية بأقطار  288-288ملم.1
 شبكة اذلاتف :يوجد ببوسعادة مركزين ىاتفيني سعتهما اإلصبالية  9888خط ،يبلغ عدداخلطوط ادلستغلة حوارل  788خط منشغل يضم  7825مشًتك.
الوضعية االقتصادية:
 )2الفبلحة:
تعترب بلدية بوسعادة ذات طابع زراعي رعوي تقدر ادلساحة الفبلحية حسب مندوبية الفبلحة
لبلدية بوسعادة حوارل  29888أي بنسبة  % 98.29من ادلساحة اإلصبالية للبلدية وادلقدرة بـ
25588ىـ منها 2588ىـ مستغلة يف الفبلحة أي بنسبة  %28.22من ادلساحة اإلصبالية
للبلدية و 22.22من ادلساحة الفبلحية اإلصبالية.

( -)1ادلرجع نفسو .ص ص .11،10
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التوزيع العام لؤلراضي:
تقدر ادلساحة اإلصبالية للفبلحة  26888ىـ من بينهما  2588ىـ صاحلة للزراعة،
وتنقسم إذل  2268ىـ مسقية بنسبة  %9.82من ادلساحة الفبلحية اإلصبالية و28628
مساحة جافة بنسبة  %2.69من ادلساحة الفبلحية اإلصبالية ،أما ادلساحة الباقية فهي أراضي
غري مستغلة للزراعة تقدر بـ  28428ىـ أي  %88.78من ادلساحة الفبلحية اإلصبالية تشمل
 84أنواع من ادلساحات أوذلا مساحة خاصة بادلراعي تقدر مساحتها بـ  25628ىـ أي بنسبة
 %67.92من إصبارل للمساحة الفبلحية و  288ىـ أراضي غري منتجة بنسبة %8.46
و 46888أراضي حلفاء بنسبة  %7.66و 2788ىـ غابات بنسبة .%7.69
توزيع األراضي الزراعية :تتمثل األراضي ادلزروعة فعبل بنسبة  %22.22من ادلساحة
الزراعية اإلصبالية مع ترك نسبة  %24.22كأراضي يف راحة وأعبلف وتتميز األراضي بزراعة
كثيفة وتغلب عليها زراعة اخلضر واألشجار ادلثمرة حيث تشغل نسبة  %56.45من ادلساحة
ادلزروعة وتشغل زراعة األشجار والكروم ما نسبتو  %22.29من ادلساحة الصاحلة للزراعة وزراعة
األعبلف بنسبة .1 %26.95
 )2الصناعة واألشغال العمومية :ينظم ىذا القطاع ادلنطقة الصناعية الواقعة يف طريق ادلعذر
ومنطقة النشاطات والتخزين حبي ميطر إضافة إذل رلموعة من الوحدات.
المبحث الثاني :آفاق التنمية المحلية ببلدية بوسعادة

ادلشاكل ادلطروحة على مستوى بلدية بوسعادة
 -2على ادلستوى اإلقليمي:
أ) من الناحية العمرانية :تتمثل أىم السلبيات يف:
عدم كفاية األراضي القابلة للتعمري اليت حددىا ادلخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري السابق
بادلقارنة مع الوضعية احلالية ووترية منو وتطور النسيج العمراين.
غياب ضوابط تقنية يف تسيري استهبلك اجملال.
وجود عوائق ربكمت يف حصر التوسع العمراين وتوجيهو كوادي ميطر ،ووادي بوسعادة،
اجلبال احمليطة ،الكثبان الرملية واألراضي الفبلحية.
( -)1ادلرجع نفسو ،ص ص13،12
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 غياب تنمية عمرانية باألقطاب الثانوية واليت ديكن ذلا أن تساىم يف التنمية اجملالية بالبلدية.ب) من الناحية الفبلحية :من بني ادلشاكل اليت تعًتض تنمية القطاع وربقيقو ألىدافو مايلي:
 عدم استغبلل ادلياه السطحية استغبلال ديكن لو أن يعود بالفائدة على القطاع الفبلحيككل.
 خطر الكثبان الرملية على األراضي الفبلحية انطبلقا من اجلهة اجلنوبية الغربية ذلذهاألراضي.
 االستهبلك العشوائي للطبقات ادلائية من خبلل إصلاز ادلناقب بدون رخصة. نقص يف التزويد دبختلف الشبكات ( خاصة شبكة الكهرباء). نقص كذلك يف ادلسالك الفبلحية ادلعبدة اليت من شأهنا أن تعطي دفعا ذلذا القطاع منخبلل ربسني ادلوصولية دبختلف اآلليات الفبلحية ومعدات النقب.
 غياب وحدات اإلنتاج الفبلحي ومعاجلة ادلنتجات الفبلحية وكذلك وحدات األدويةالفبلحية.
ج) من الناحية الصناعية :تتمثل ىذه ادلشاكل ادلطروحة يف ىذا ادليدان فيما يلي:
 غياب قطب صناعي بارز ومؤثر بادلنطقة.1 النمو البطيء يف تعمري منطقة النشاطات ادلربرلة لغياب سياسة توجيهية فعالة تساعد علىجلب ادلستثمرين هبا.
 نقص وقلة االستثمار اخلاص يف ميدان الصناعة.د) من الناحية السياحية:
 غياب منطقة سياحية بالبلدية. نقص يف ادلرافق الفندقية ووحدات الصناعات التقليدية. انعدام سليمات صيفية بادلنطقة على الرغم من توفر ادلناظر الطبيعية اليت تسمح خبلق قطبسياحي ىام.
 -غياب االستثمار اخلاص هبذا القطاع وسلتلف النشاطات السياحية اليت ديكن أن تنجم عنو.

( -)1ادلرجع نفسو،ص. 16
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)2على ادلستوى العمراين:
مركز البلدية :لقد مت حصر صبلة ادلشاكل و االختبلالت اليت تعاين منها ادلدينة واليت من شأهنا أن
تعيق وتوجو اذباه ونوع وتوسع ادلدينة وتتمثل ىذه ادلشاكل يف:
 السكان:
 سبركز نسبة كبرية من السكان دبركز البلدية. الكثافة السكانية ادلعتربة. النمو ادلتسارع لعدد السكان خاصة يف الفًتة ما بني 2987م2998-م.وبصفة عامة فإن سبركز السكان هبذه ادلنطقة دل يكن لعوامل جغرافية بل أساسا دلتطلبات
اقتصادية وذلك راجع إذل األمهية اإلدارية واالقتصادية اليت تلعبها بلدية بوسعادة واليت ديكن
اعتبارىا قطب رئيسي بادلنطقة شلا أدى إذل خلق حالة من البلتوازن واالكتظاظ).(1
 السكن:
 انتشار ظاىرة البناء الفوضوي خاصة حبي ميطر. نسبة كبرية من ادلساكن بني رديء ومتوسط. التجهيزات:
 افتقار ادلدينة للمرافق الثقافية والًتفيهية اليت تنشط على رلال ادلدينة ككل وعدم استطاعةادلرافق احلالية لتأدية ىذا الدور.
 -افتقار ادلدينة للمرافق الرياضية خاصة على مستوى األحياء حبيث ىناك اختبلف يف توزيعها

من ناحية الكمية ورلال التأثري.
وبصفة عامة فإن مدينة بوسعادة تستفيد من قدر مهم من ادلرافق من كل نوع حيث أن
الغالبية ذات طابع اجتماعي ،إداري ،و ذباري ،لكن تبقى تعاين من بعض االختبلالت خاصة
فيما يتعلق باخلدمات ادلقدمة للمواطنني وذلك بالرغم من سبركزىا وسط ادلدينة ،باإلضافة إذل عدم
استغبلذلا لطاقتها القصوى.
كما صلد بعض ادلشاكل بالتجمع الثانوي –ادلعذر -تتمثل فيما يلي:
 سبركز نسبة ضئيلة من سكان البلدية هبذا التجمع.) (1ادلرجع نفسو .ص .17،16
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كما نبلحظ أنو نظرا دلوقع ىذا التجمع وطبيعة النشاطات ادلمارسة بو (فبلحة وتربية ادلواشي)
ساىم يف نزوح سكان ىذا التجمع إذل مركز البلدية.
أما من ناحية السكن فنبلحظ أحادية النوع (سكن فردي) وما يًتتب عنو من نقص
بادلراعاة إذل نقص األراضي القابلة للتعمري.
أما من ناحية التجهيزات صلد أن ىذا التجمع يعاين من نقص كمي ونوعي من حيث
ادلرافق وبالتارل نقص يف اخلدمات ادلتوفرة لسكانو وانعدام خاصة ادلرافق الثقافية والًتفيهية اليت من
شأهنا أن ربقق خاصة على الفئة الشبابية لسكان ادلعذر.
وبالتارل فإن حساب االحتياجات البلزمة من مرافق جيب أن تأخذ بعني االعتبار
االستعمال األمثل للهياكل ادلوجودة مع حصر وترتيب ىذه االحتياجات حسب األولوية
والضرورة).(1
المطلب الثاني :آفاق التنمية في بلدية بوسعادة

لقد مت رسم ىذه اآلفاق من خبلل االعتماد على إمكانيات البلدية ومؤىبلهتا سواء الطبيعية أو
البشرية .وىي كما يلي:
أ) من الناحية الفالحية:

بلدية بوسعادة ذات طابع فبلحي (زراعي ،رعوي) وعليو جيب وضع سياسة تتماشى مع
إمكانيات وطبيعة ىذا اجملال.
أراضي سلصصة للفبلحة وفيما خيص ىذه األراضي فهناك عمليتني حبيث جيب تنمية ماىو
موجود وتنظيم ما ىو مربمج وما سوف يقًتح.
وبالتارل فيما خيص األراضي الفبلحية ادلوجودة وادلتمثلة يف:
 أراضي فبلحية موجودة داخل احمليط العمراين خاصة غابات النخيل باجلهة الشرقية للمدينة. وزليط ادلعذر ادلوجود باجلهة الشمالية الغربية للبلدية وزليط الزريقات ادلوجود باجلهة اجلنوبيةللمدينة.
واليت جيب تنميتها وتطويرىا بالعمليات التالية:
 إعادة التجديد والغرس خاصة فيما يتعلق بغابات النخيل.) (1ادلرجع نفسو ،ص ص .19،18
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 احلد من ظاىرة نزوح الكثبان الرملية حول األراضي الفبلحية وذلك بغرس أشجار ضبائية بعدعملية نزع الرمال.
 تطبيق التقنية احلديثة يف رلال السقي. استصبلح زليط ادلعذر والذي يتطلب دراسة لنوعية الًتبة ودراسة ىيدرولوجية دلعرفةاإلمكانيات ادلتوفرة فيما خيص الباطنية.
 تشجيع القطاعات اخلاصة بانتهاج سياسة الدعم الفبلحي وتأمني الفبلحني).(1 ربسني وتعميم التزويد بالطاقة الكهربائية للمستثمرات الفبلحية بكيفية متناسقة ومتوازنة.أما فيما خيص األراضي الفبلحية ادلربرلة وادلتمثلة يف احمليط ادلمنوح ألبناء الشهداء الواقع
باجلهة الشرقية للبلدية وجنوب زليط ادلعذر دبساحة  2885.95ىكتار .باإلضافة إذل األراضي
الفبلحية باجلهة الشمالية الغربية للبلدية دبساحة  2658.86ىكتار ويتعلق األمر ىنا بعملية
تنظيمها وذلك بـ :
 تقسيم ىذه األراضي إذل زليطات مع أخذ زليط الزريقات كمرجع من حيث ادلساحة( 288ىكتار) وىو ما ينتج عنو زليط بني ادلربمج وادلقًتح مع األخذ بعي االعتبار أن ىذه
احمليطات ديكن ذلا أن توفر لنا منصب شغل وذلك دبعدل  86ىكتار للفبلح.
 زبصيص جزء من األراضي الفبلحية ادلقًتحة لبلستثمار الفبلحي اخلاص وذلك بغرضربكم أمثل يف ىذا النوع من االستثمار بعزلة من األراضي الفبلحية العادية وبالتارل إعطاء دفع
جديد لقطاع الفبلحة بادلنطقة وادلسامهة بصورة فعلية يف تنميتو وتطويره.
وبالتارل وباإلضافة إذل ىذه العمليات ادلتعلقة باألراضي ادلخصصة للفبلحة وجب علينا الًتكيز
أيضا على تكثيف عمليات التنقيب عن اآلبار وشق الدروب وادلسالك داخل ىذه األراضي
باإلضافة إذل تزويدىا بشبكة الكهرباء إدخال الزراعات الصناعية.
األراضي ادلخصصة للتشجري :وتتمثل أساسا يف األشرطة احمليطة بوادي ميطر واألراضي التابعة
للجبل الرملي واليت تقدر مساحتها بـ  2255.88ىكتار ،باإلضافة إذل جنان بلقزاوي ادلوجود
باجلهة الغربية للمدينة والذي تقدر مساحتو بـ  58.26ىكتار حبيث نركز أوال على اإلسراع يف
ذبسيد مشروع اجلبل الرملي للحد من عامل التعرية وتثبيت األراضي الرملية احمليطة بوادي ميطر مع
) (1ادلرجع نفسو ،ص .48
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تكثيف عملية التشجري واختيار نوعية اليت سيتم غرسها مثبل الصنوبر ،الكاليتوس ....إضافة إذل
تدخل خاص يتعلق جبنان بلقزاوي يتمثل يف هتيئتو وتنظيمو (بتحويطو وشق ادلسالك بو وزبصيص
فضاءات بداخلو سلصصة للراحة واالستحمام .ديكن لسمان ادلدينة االستفادة منها مع تكثيف
كذلك عملية التشجري بو وتنظيمها.
 أراضي سلصصة للنشاط الرعوي.وتتمثل يف األراضي ادلوجودة باجلهة الشرقية واجلنوبية الشرقية للبلدية دبساحة  7229.56ىكتار
للمحافظة على ىذه األراضي توجب القيام بعمليات هتيئة تتمثل أساسا يف:
 االعتماد على احلرث اجليد وفق خطوط التسوية. احلفاظ على الدورة الثنائية حبوب -أعبلف " للتقليص من أراضي الراحة". تنفيذ برنامج ربسني البيانات العلمية يف ادلناطق الرعوية.1 تنظيم عملية الرعي وتوسيع تربية األغنام اليت تتبلءم مع الطابع الرعوي للمنطقة وذلك بتدعيمتربية ادلواشي ادلتمثلة يف األغنام ،البقر ،ادلاعز ....إخل وكذلك الدجاج.
ب) من الناحية االقتصادية:
كأي ذبمع سكاين فإن التطور السكاين يعكسو تطور عمراين لتكون حوصلة ىذين
العاملني تطور اجتماعي واقتصادي ،لكن كون مدينة بوسعادة منطقة عبور (خاصة من مدن
اجلنوب ضلو العاصمة)إال أن ذلك دل ينعكس بصورة واضحة على القطاع الصناعي ،فادلبلحظ أن
ىذا القطاع دل يربز بصورة واضحة ومؤثرة على الوضعية االقتصادية للبلدية وذلك راجع ردبا إذل
طبيعة ادلنطقة (فبلحية -رعوية) وكذلك النشاطات واذباىها اليت لعبت دورا ىاما يف زلدودية ىذا
القطاع ،باإلضافة إذل مشكلة العوائق والطبيعة ادلتضرسة للمنطقة واليت ال تسمح صراحة بتوجو
ىذا القطاع ضلو ما ديكن تصنيفو بالصناعات الثقيلة ولكن بادلقابل ديكن توجيو ىذا القطاع
لبلندماج مع طبيعة ادلنطقة وطبيعة النشاطات السائدة هبا خاصة الفبلحية.
وبالتارل وللوصول إذل ىذا اذلدف وجب علينا القيام دبا يلي:
 تنظيم الوحدات الصناعية ادلتوفرة دبنطقة النشاطات (ادلوجودة باجلهة الشرقية للمدينة عندادلدخل الشرقي قدوما من بسكرة واليت تًتبع على مساحة  242.89ىكتار) وذلك بالربط
( - )1ادلرجع نفسو ،ص .49
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اجليد ذلذه الوحدات مع الطريق الوطين رقم  46واستكمال التزويد دبختلف الشبكات
القاعدية.
وهبذا الصدد وجب علينا اإلشارة أن ىذه ادلنطقة استفادت من دراسة مت فيها تنظيم ادلخطط
اجملارل ذلا باإلضافة إذل بررلة رلموعة من احلظائر تابعة للخواص وبالتارل نوصي باإلسراع بإصلاز
ىذه الدراسة وذلك وفق الشروط اخلاص هبا.
 زبصيص مساحة معتربة لتوسع منطقة النشاطات ادلوجودة وذلك الستقبال الوحداتالصناعية اجلديدة دبختلف أنواعها ودرجاهتا يف إطار االستجابة إذل متطلبات التوجيهات
التنموية ادلقًتحة اخلاصة هبذا القطاع حبيث تقع األراضي ادلخصصة ذلذا التوسع باألراضي
الشاغرة ادلوجودة شرق منطقة النشاطات احلالية وذلك دبساحة مقدرة بـ  262.24ىكتار
مع تدعيمها وتزويدىا دبختلف الشبكات القاعدية لطرق قنوات تزويد وصرف ادلياه،
الكهرباء).(1
 كما ديكن ذلذا القطاع تدعيم قطاع الفبلحة والعمل معا ،وذلك هبدف مشًتك وىو ادلسامهةيف إعطاء دفع لوترية االقتصاد بادلنطقة وذلك باحلرص على إنشاء ىياكل ووحدات صناعية ذلا
عبلقة مباشرة بالصناعة الفبلحية وذلك خاصة بادلساحات اليت ستخصص لبلستثمار
الفبلحي واليت بدورىا ستساىم يف تطور احلياة االجتماعية للفبلح بصفة خاصة وتطور احلياة
االجتماعية لسكان ادلنطقة ككل بصفة عامة.
ج) من الناحية السياحية:

فيما خيص تطويرىا ىذا القطاع و الذي يعترب ذو أمهية كبرية للدور الذي يلعبو يف تنمية
بلدية بوسعادة فيعتمد أساسا على األخذ بعني االعتبار اإلمكانيات الطبيعية والثقافية ادلتوفرة
واستغبلذلا استغبلال فعاال يعود بالفائدة على البلدية ككل.
وبالتارل سنركز على ىيكلة ىذا النشاط وتنظيمو بتوفري إمكانية توسيعو باقًتاح رلال يأوي
ىذا التوسع ،حبيث يتم إصلاز منطقة التوسع السياحي ادلوجودة على األراضي الشاغرة احملصورة بني
النسيج العمراين للمدينة وجبل كردادة دبساحة  64.98ىكتار واختيارنا ذلذه األرضية حملاذاهتا
للطريق السياحي ادلوجود باجلهة اجلنوبية الشرقية للمدينة ،وبالتارل تدعيم وتنشيط ىذا الطريق.
) (1ادلرجع نفسو ،ص . 50
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باإلضافة إذل تدعيم ىذا ادلنطقة ببعض الوحدات ذات اإلنتاج السياحي وخاصة
الصناعات التقليدية ،ادلتاحف ....إخل وإن أمكن ذلك ىياكل استقبال جديدة من شأهنا أن
تدعم الفنادق ادلوجودة.
إضافة إذل تنمية الواحات النخيلية ادلوجودة وإدماجها ضمن ادلسار السياحي الذي
سيقًتح لكوهنا جزء من تراث ادلدينة.
نفس الشيء بالنسبة للمدينة القددية لبوسعادة حبيث ضلاول إدماجها ضمن ىذا ادلسار
السياحي دلا سبثلو من مكسب تراثي بالنسبة للمدينة وادلنطقة ككل.
 اقًتاح مرفق سياحي على درجة تأثري كبرية كحديقة تسلية أو ميدان للفروسية.وذلك على األراضي الشاغرة ادلوجودة مشال ادلدينة واحملصورة بني وادي بوسعادة ووادي ميطر واليت
تًتبع على مساحة مقدرة بـ  658.84ىكتار مع زلاولة ربط ادلرفق وإدماجو ضمن اجملال
السياحي الذي سيقًتح).(1
فيما يتعلق بادلسار السياحي والذي سينطلق من اجلنوب الشرقي للمدينة وربديدا من
منطقة التوسع السياحي ادلقًتح ليشمل الطريق السياحي ادلوجود مرورا بادلدينة القددية وغابات
النخيل ادلوجودة وصوال إذل ادلرفق السياحي الذي سوف يقًتح باجلهة الشمالية للمدينة لينتهي
جبنان بالقزاوي.
د) من الناحية البيئية وااليكولوجية:

نظرا للدور الذي تلعبو البيئة وسباشيا مع التوجيهات احلديثة لعمليات التعمري واليت تأخذ
بعني االعتبار ىذا العنصر ادلهم فإن توجيهاهتا يف ىذا اجملال تتمثل فيما يلي:
 ذبسيد منوذج يعتمد على دراسة صرف ادلياه السطحية (مياه األمطار بصفة خاصة) وإعادةاستغبلذلا بادلناطق الفبلحية بطرق حديثة وايكولوجية تساىم يف االحتفاظ على الطبيعة.
 تدعيم مشروع اجلبل الرملي الذي ديتد ببوسعادة من اجلهة الشرقية إذل اجلهة الشمالية الغربيةوذلك بغرس األشجار ادلبلئمة واليت تساعد على تلطيف اجلو عن طريق التبخر وتصفية اذلواء
الداخل إذل النسيج العمراين.

) (1ادلرجع نفسو ،ص ص .51،50
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 إصلاز مساحات خضراء ومساحات عمومية داخل التجمعات العمرانية للحفاظ على اجلانبااليكولوجي للسكان وكذا التهوية.
 إخراج القمامات العمومية خارج التجمعات العمرانية مع اقًتاح زلطات ربويل و رسكلةإلعادة االستفادة شلا ديكن ربويلو).(1

ه -على المستوى العمراني:

 -2إعادة االعتبار للمدينة القددية وذلك باقًتاح فضاءات سلتلفة كمركز للنشاطات وللتجارة
وكذلك للثقافة وذلك عرب إعادة اذليكلة واليت تتضمن:
 تفادي التدىور الكلي للسكنات وذلك بالعناية وربسني البنايات ادلوجودةوربديدىا.
 احملافظة على اخلصائص ادلعمارية والعمرانية اخلاصة هبذا النسيج. توكيل الصناعات التقليدية دلؤسسات صغرية للحفاظ على الًتاث الثقايفواالجتماعي دلدينة بوسعادة.
 إعادة تنظيم وهتيئة القطاعات واألحياء ادلوجودة يف حالة عزلة. ضباية ادلناطق اذلامة ببوسعادة مثل :واحات النخيل ،طاحونة فريرو ،منطقةالتوسع السياحي ،الطريق السياحي.
 اقًتاح مواقف السيارات حلل مشكل توقف السيارات دبركز ادلدينة. -2أما منطقة التعمري ادلستقبلي:
 تقع منطقة التوسع ادلستقبلي مشال مدينة بوسعادة على زلور الطريق الوطين رقم  ،88ودبا أنىذه ادلنطقة تعترب نوعا ما منعزلة عن النسيج احلارل للمدينة مث اقًتاح مرافق تلعب دور عناصر
الربط ادلتمثلة يف حديقة تسلية وميدان للفروسية ومركز للتسلية على مساحة مقدرة بـ 2288
ىكتار.
-6لقد اقًتح ادلخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري سلططات لشغل األراضي وىي:
 -2سلطط شغل األراضي رقم  82ادلدينة القددية :تقع وسط مقر البلدية وتًتبع على مساحة
 24.72ىكتار ،وقد اعتمد ىذا ادلخطط ذلدف إعادة تأىيل كل البنايات واليت ربمل
) (1ادلرجع نفسو ،ص ص .52،51
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طابع عمراين ومعماري تارخيي حيث ديثل ىذا احلي جزء من الًتاث أساسي من الًتاث
احلي للمدينة.
ولقد مت إصلاز شطر مهم منها ولقد جاء يف مبادئ التنمية اليت تضمنها مايلي:
 التفكري يف طابع عمراين ومعماري شليز وذلك نظرا لطبيعة النسيج ادلدروس. إعادة التوازن االقتصادي واالجتماعي للمدينة.1 تكثيف النسيج العمراين بطريقة أفضل. -2سلطط شغل األراضي رقم  84الدشرة القبلية :ويقع ىذا ادلخطط يف اجلهة اجلنوبية باذباه
بسكرة وىو يًتبع على مساحة  75ىكتار ومن صبلة ادلبادئ اليت جاء هبا مايلي:
 استغبلل الطريق الرئيسي. التفكري يف طابع عمراين شليز. تكثيف النسيج العمراين بطريقة أمثل. زبصيص مشاريع سكنية ومرافق عامة جديدة المتصاص النقص ادللحوظ يف ىذاادليدان.
 إعادة التوازن االقتصادي واالجتماعي للمدينة.أما فيما خيص الربنامج ادلقًتح فيتمثل يف:
 السكنات :زبضع لعملية إعادة اذليكلة بتوسعة الطرق وهتدمي بعض ادلساكن والقيام بتهيئة يفاألماكن الشاغرة بالتارل رلموع ادلساكن اخلاضعة ذلذه العملية ىو  285مسكن ،أما ادلرافق
فباإلضافة إذل ذلك ادلوجودة بادلنطقة مت اقًتاح مدرسة للطور األول والثاين ومركز األعمال
ومركز إداري ومركز ذباري ،وقاعة متعددة الرياضات باإلضافة إذل الربنامج ىناك عدة عمليات
مست سلتلف الشبكات كالطرق ،قنوات الصرف الصحي ،صرف ادلياه الصاحلة للشرب.
 -6سلطط شغل األراضي رقم  :89يقع ىذا ادلخطط يف الشمال الغريب بالنسبة للتوسعة
اجلديدة دلدينة بوسعادة ،ويشمل منطقة شاغرة ،ويًتبع على مساحة مقدرة بـ 82.65
ىكتار .ولقد جاء يف ىذا ادلخطط كذلك رفق توجيهات ادلخطط التوجيهي للتهيئة

()1ادلرجع نفسو ،ص ص .26،25
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والتعمري وذلك فيما خيص ادلوقع وادلساحة واألىداف ادلسطرة من أجلها مع تغيري طفيف
وىي يف طور االصلاز وصبلة ادلبادئ اليت جاء هبا ىي:
 إنشاء مركز إداري واستشاري. األخذ بعني االعتبار العوائق الطبيعية واستغبلذلا يف عملية التهيئة. الًتكيز على العبلقة بني ادلراكز وتدعيمها بشبكة زلاور رئيسية. الًتكيز على العبلقة بني ىذه ادلراكز ووسط ادلدينة بتدعيم الطريق الوطين رقم 88باذباه اجلزائر.1
 ترتيب السكنات وادلرافق وتوزيعها حسب ادلراكز واحملاور.أما فيما خيص الربنامج ادلعتمد يف ىذا ادلخطط فيتمثل يف:
اقًتاح  2788سكن اجتماعي على شكل سكنات صباعية ،شبو صباعية ،وفردية
كما مت اقًتاح مدرسة ابتدائية ومركز صحي ،وكذلك مسجد واكمالية ودار شباب باإلضافة إذل
مركب رياضي جواري ومسبح .وأيضا ثانوية ومدرسة ابتدائية.
 سلطط شغل األراضي حي اذلضبة :يقع ىذا ادلخطط وسط ادلدينة يًتبع على مساحة
مقدرة بـ  29ىكتار ،وقد جاء ىذا ادلخطط للحفاظ على النسيج العمراين
(استعماري) الذي يعترب جزء من تراث مدينة بوسعادة .ومن صبلة ادلبادئ اليت جاء هبا
ىي:
 ربديد اإلطار ادلبين وربديد شبكيت ادلياه بنوعيها. إعطاء تصور مستقبلي حيدد الشكل احلضري للنسيج العمراين وينظم حقوق البناء واستعمالاألراضي.
 إعطاء الطرق واحملاور ادلهمة نفعا جديدا حىت تؤدي الدور ادلنوط بو. احلفاظ على الطابع ادلعماري احمللي وضمان استمراريتو. استغبلل بعض البنايات اليت تؤول إذل أمبلك الدولة يف بعض ادلرافق ادلهمة للمدينة بصفة عامة. ربسني ادلمرات وذلك بتهيئتها وتشجيع غرس األشجار يف األماكن احملددة ذلا. توسيع شبكة الطرق.( )1ادلرجع نفسو ،ص 28،27
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أما فيما خيص الربنامج ادلقًتح فيتمثل يف:
اقًتاح  84سكنات باإلضافة إذل اقًتاح توسيع السكنات الفردية ادلوجودة).(1
ومنو حىت يكون ىناك ربديد وتنظيم توسع النسيج احلارل للمدينة جيب:
 خلق مراكز ثانوية لتحقيق الضغط على ادلركز الرئيسي للمدينة. ضمان وسائل ربط انتقالية ضلو ادلراكز الثانوية ادلقًتحة. ضمان االستمرارية بني مناطق التوسع والنسيج العمراين ادلوجود.وبالتارل جيب ىيكلة شبكة الطرق وإعادة تنظيمها باإلضافة إذل سلتلف الشبكات القاعدية
األخرى بطريقة تساىم يف ربقيق ادلبادئ السالف ذكرىا.
ومنو جيب:
 -2إعادة ىيكلة وهتيئة احملاور الرئيسية ادلتمثلة يف:
 الطريق الوطين رقم  26الرابط بني مدينة بوسعادة وبسكرة من اجلهة الشرقية واجللفة من اجلهةاجلنوبية الغربية وجعلو مزدوجا انطبلقا من حدود النسيج العمراين للمدينة.
 الطريق الوطين رقم  88ادلؤدى إذل اجلزائر وجعلو مزدوجا خاصة يف اجلهة الشمالية. الطريق الوطين رقم  89ادلؤدى إذل سيدي عامر يف اجلهة الغربية. الطريق الوالئي رقم  85ادلؤدى إذل ولتام باجلهة اجلنوبية الشرقية. -2تدعيم الطرق الثانوية ادلوجودة خاصة الطريق السياحي وطريق اآلليات الثقيلة الذي يشق
جبل موخبرية باإلضافة إذل تلك ادلؤدية إذل األحياء ادلهمة ،وخلق أخرى جديدة للتدعيم .تعمل
على الربط بني أجزاء ادلدينة وخفض الضغط ادلمارس على الشبكة احلالية.
 -6خلق حزام خارجي حييط بادلدينة باجلهة الشمالية الغربية يربط الطريق الوطين رقم  46ادلؤدي
لبسكرة بالطريق الوطين رقم  88ادلؤدي إذل اجلزائر مباشرة دون ادلرور بوسط مدينة بوسعادة وذلك
قصد زبفيف الضغط عليو .باإلضافة إذل حزام آخر باجلهة الغربية يربط الطريق الوطين رقم 88
ادلؤدى إذل اجلزائر بالطريق الوطين رقم  46ادلؤدى إذل اجللفة سلصص لآلليات الثقيلة قصد تعويض
ذلك ادلوجود نظرا دلا شكلو من خطورة.

) (1ادلرجع نفسو،ص .28
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 -4اقًتاح رلموعة من مفًتقات الطرق لتوزيع وتنظيم احلركة والًتكيز على تلك الواقعة على زلاور
الطرق الرئيسية عند مداخل ادلدينة.
 -5أما فيما خيص حظرية السكن دبجال الدراسة فهي كما يلي:
استغبلل احلبوب الشاغرة داخل النسيج العمراين ادلوجود مع العلم أن كافة ىذه احلبوب مشلتها
دراسات منجزة سواء تعلق األمر دبخططات شغل األراضي أو التعاونيات ادلنجزة أو اليت ىي يف
طور االصلاز باإلضافة إذل تلك ادلربرلة.
باإلضافة إذل ذلك مت اقًتاح سكنات خاصة دبناطق التوسع كان حسب النوع  ،مع زلاولة مزج
وذبانس ىذه األنواع إلثراء وربسني النوعية ادلعمارية لؤلحياء السكنية اخلاصة اليت سيتم اقًتاحها.
 -6مت اقًتاح رلموعة من التجهيزات اليت تليب االحتياجات السكانية وقد مشلت سلتلف القطاعات
وجعلها مهزة وصل وربط بني ماىو موجود وما سوف يقًتح ،كما مت اعتماد مرفق وطابع إقليمي
يتمثل يف حديقة تسلية من شأهنا أن تعطي دفعا للنشاط السياحي بادلدينة ،مع أن دورىا يف
عملية هتيئتها ىو جعلها مهزة وصل وربط بني أجزاء النسيج العمراين
 اقًتاح مساحات خضراء عرب سلتلف نقاط النسيج ادلوجود وذلك بادلوازاة مع اعتماد تلك ادلربرلةيف سلططات شغل األراضي ادلنجزة .باإلضافة إذل اقًتاح أخرى فمناطق التوسع ،وتنظيم وهتيئة
جنان بلقزاوي وشق بو مسالك وربطو مع شبكة الطرق ادلوجودة وادلسار السياحي ادلقًتح ،مع
صبع احلفاظ على األراضي الفبلحية ادلوجودة داخل احمليط العمراين (غابات النخيل).
 باإلضافة إذل ىذه العمليات نقًتح معاجلة العوائق ادلوجودة باجملال كتحويل خطوط الكهرباء ذاتالضغط ادلتوسط ادلوجود باجلهة الشمالية والغربية ،وبناء حاجز ضباية وادي ميطر ووادي
بوسعادة ....إخل.
ىذا فيما يتعلق دبركز البلدية ،أما فيما خيص التجمع الثانوي ادلعذر ونظرا للوضعية

احلالية الستغبلل األراضي بو وكونو زلاطا من كل اجلهات باألراضي الفبلحية وبالتارل انعدام
إمكانية التوسع ،فإن عملية التهيئة بو تقتصر على استغبلل الفراغات البيئية ادلوجودة لتوقيع
بنايات هبا ،مع تنظيم وىيكلة ماىو موجود وتوقيع مرافق جديدة يف حدود ادلمكن ،باألخذ بعني
االعتبار تلك ادلوجود.

)(1
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الخاتمـــــــــة

خاتمة:

من خالل ما سبق يتضح أن للجماعات احمللية دور كبري داخل الدولة ،و ذلك من
خالل حتقيق التنمية احمللية االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و السياسية و احلرص على ضمان
راحة املواطن يف مجيع احتياجاتو ،و ذلك باحلفاظ على النظام العام ،فنعترب حقيقة اجلماعات
احمللية ميكن هبا االرتقاء باجملتمع من حالة التخلف إىل حالة الرخاء ،و يظهر ذلك جليا يف الدور
الذي تقوم بو البلدية و الوالية يف خمتلف اجملاالت  ،حيث نعتربىا ركيزة أساسية للنهوض مبجتمعها
احمللي  ،إال أن ىذه التنمية ال تتم بشكل متكامل يف ظل وجود معوقات حتد من أعماهلا ،و ذلك
لعدم وجود إمكانيات متوفرة ،ووجود لوائح متعددة منظمة لشؤون اجلماعات احمللية ،و كذا
ضعف عملية التخطيط على املستوى اجملالس احمللية املنتخبة .
و للنهوض بالتنمية احمللية وجب توفر بالدرجة األوىل نظام سياسي مستقر كون لو تأثري
عميق ومباشر على اجلماعات احمللية باإلضافة إىل عوامل أخرى كالنمو االقتصادي املستدمي
و العادل ووجود إدارة فعالة يف اجملتمع ىي أكثر من ضرورية يف أي دولة كانت دون أن
ننسى التطور يف التكنولوجيا ،و التخطيط و االستفادة منهم.
بعد عرض نتائج الدراسة اليت خلصنا إليها ميكن القول:
فإن اجلماعات احمللية يف اجلزائر حتتاج إىل استقاللية أكثر يف تسيري شؤوهنا احمللية كما
جيب و ضع قوانني و قواعد واضحة يف نظام اجلماعات احمللية.
جيب أن تكون هلا موارد مالية كافية حىت تقوم مبهامها و مواجهة أي حتدي يواجهها ،ومنو
حتقيق تنمية حملية فعلية.
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 يوميات ابراهي  ،ةعودي هج ة ،حتليال اااهرة التماايز العماراين و االجتمااعي ل حياا الساكنيةالنامج ا ااة عا ا ا التوة ا ااع العشا ا اوائي ،دراة ا ااة حال ا ااة مدين ا ااة بوة ا ااعادة ب ا اااجلزائر ،ادلعه ا ااد الع ا ااريب ددن ا ااا
ادلدن.2013/04/10،
 صولة ،عبد احلكي  ،دراةة مراجعة ادلخطط التاوجيهي للتهيةاة والتعما لبلدياة بوةاعادة ،مكتابالدراةات و االجنازات يف التعم  ،ديسمرب .2011
ج -الملتقيات
 -1ب ا امساااعل ،حياااة  ،الساابيت ،وةاايلة ،د التموياال احمللااي للتنميااة احملليااة دناااذج م ا اقتصااادات
الدو النامية د ،ادللتقاى الادوح حاو ةياةاات التمويال وأثارهاا علاى اقتصاادات ادلؤةساات دراةاة
حالة اجلزائر والدو النامية  ،جامعة بسكرة  22.21 ،نوفمرب . 2006
 -2ناااجي ،عبااد النااور  ،دحنااو تفعياال دور اددارة احملليااة د احلك ا احمللااي) اجلزائريااة لتحقي ا التنميااة
الشاملةد  ،ورقة مقدمة  :ىل ادللتقى الوطين حاو التحاوالت السياةاية و شاكالية التنمياة يف اجلزائار
 ،واقع وحتديات  ،جامعة الشلف  17.16 ،ديسمرب . 2008
 -3رمحااين ،موةااى  ،السابيت ،وةاايلة  ،دواقاع اجلماعااات احمللياة يف ااال ادصاالحات ادلاليااة و فااا
التنمية احملليةد  ،ادللتقى الدوح حو تسي و ويل اجلماعات احمللياة يف ضاو التحاوالت االقتصاادية
 ،جامعة باتنة.
د -الحلقات الدراسية
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 -1بدا  ،غنية  ،حلقة دراةية حو التخطيط البلدي والتنمية احمللية  ،دراةة حالة بلدية الشلف
 ،ادلدرةة الوطنية لإلدارة  ،فرع دارة دلية . 2006-2005
 -2ب موةى ،رضوان  ،حلقة دراةية حو ادلخططاات البلدياة للتنمياة  ،ادلدرةاة الوطنياة لاإلدارة
 ،فرع دارة دلية . 2006-2005 ،
 -3ادلدرةااة الوطنيااة لااإلدارة  ،الرهانااات اجلدياادة للتنميااة احملليااة  ،حلقااة دراةااية م ا عااداد طلبااة
السنة الرابعة  ،فرع ادارة دلية . 2006-2005 ،
 -4ادلدرةااة الوطنيااة لااإلدارة  ،البلديااة مهااا وصااالحيات  ،واقااع و فااا  ،حلقااة دراةااية ما عااداد
طلبة السنة الرابعة  ،فرع دارة دلية . 1999-1998
 -5ماادكور ،زينااب  ،حلقااة دراةااية حااو االةااتقاللية ادلاليااة للجماعااات احملليااة  ،ادلدرةااة الوطنيااة
لإلدارة  ،فرع ميزانية . 2006-2005 ،
ه -القوانــين
 القانون رق  07/12ادلؤرخ يف  21فرباير 2012ادلتعل بالوالية. الق ااانون الع ا اوي رقا ا  03/12ادل ااؤرخ يف  12ج ااانفي  2012ال اايي اادد كيفي ااات توة اايعحظوظ ادلرأة يف اجملالس ادلنتخبة.
 القانون الع وي رق  01/12ادلؤرخ يف  12يناير  2012ادلتعل بنظا االنتخابات. القانون رق  10-11ادلؤرخ يف  22يونيو  2011ادلتعل بالبلدية.و -المجالت واألبحاث
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 -1با شااعيب ،نصاار الادي  ،مصااطفى شاريف،داجلماعات ادقليمياة و مفارقااات التنميااة احملليااة يف
اجلزائرد ،جملة الباحث ،عدد.2012 ،10
 -2مزياااين ،فرياادة ،ددور اجلماعااات احملليااة يف جمااا االةااتثمارد ،جملااة االجتهاااد الق ااائي ،جامعااة
باتنة ،عدد.2009 ،06
 -3مرغاد ،خل ر،د االيرادات العامة للجماعات احملليةد ،جملاة العلاو االنساانية ،عادد ،04فيفاري
.2005
 -4عودلي ،بسمة،دتشخيص نظا اددارة احمللية و ادلالية احمللية يف اجلزائرد ،جملة اقتصااديات مشاا
فريقيا ،عدد.4
 -5زرمان ،كرمي  ،دالتنمية ادلستدامة يف اجلزائر م خال برنام ادنعاش االقتصاديد -2001
 2002أحباث اقتصادية و دارية  ،عدد  ، 07جوان . 2010
 -6موف  ،عبد القادر ،د االةتقاللية ادلالية للبلدية يف اجلزائرد  ،أحباث اقتصادية و دارية  ،جامعة
بسكرة  ،عدد  ، 02ديسمرب .2012
 -7نويبااات  ،ب اراهي  ،ةااعودي ،هج ا ة  ،حتلياال ااااهرة التمااايز العم اراين واالجتماااعي ل حيااا
السكنية النامجة ع التوةع العشوائي  ،دراةاة حالاة مديناة بوةاعادة بااجلزائر  ،ادلعهاد العاريب ددناا
ادلدن . 2003/04/10
 -8صولة ،عبد احلكي  ،دراةة مراجعة خمطط توجيهي لتهيةة والتعم  ،بلدية بوةعادة  ،مكتب
الدراةات واالجنازات يف التعم  ،ديسمرب . 2011
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 مقاالت على شبكة االنترنيت-ز
 ادلوقع،  هل ميك اعتبار اجلماعات احمللية ادوات تنموية، دمد،  احلنفي-1
www.ahwar.org/debat/show_art.asp? Aid=20409.

 د جتربة البلديات اجلزائرية،  دور اددارة احمللية يف تقدمي اخلدمات العامة،  عبد النور، ناجي-2
www.bouhania.com/news/php?action=view/id=53م موقع
www.startimes.com  نشأة مدينة بوةعادة وتطور نسيجها العمراين م موقع-3
www.wikipedia.org/wiki/boussada  حملة تارخيية ع منطقة بوةعادة م موقع-4
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