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 اإلهداء
 بسم اهلل الرمحان الرحيم

ِلمِ  ِإَلى  َوَستُ َردُّونَ  َوٱْلُمْؤِمُنونَ  ۥَلُكْم َوَرُسولُوُ َوُقِل ٱْعَمُلواْ َفَسيَ َرى ٱللَُّو َعمَ  َدةِ  ٱْلَغْيبِ  عَى  تَ ْعَمُلونَ  ُكنُتمْ  ِبَا فَ يُ َنبُِّئُكم َوٱلشَّهَى
 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء الوطـــــــــــــــــــــــــــــــإه

ن  إال برييتك لل يطيب النهار إل بطاعتك وال تطيب األخرة إال بعفوك وال تطيب اجلإذلي ال يطيب الليل إال بذكرك وال 
 لاللك

 إال من بلغ الرسال  وأدى األمان  ونصح األم  ... إل نيب الرمح  ونور العادلٌن سيدنا زلمد صلى اهلل عليو وسلم
 وطين الغايل فلسطٌن وإل أحب بقاع األرض إل قليب غزة إل

 البواسل شهدائنا األبطال وأسرانا إل أرواح
 إل من أمحل امسو وبكل فخر ...

 اء ...إل من عملتين كيف حيي االنسان بعزه وكرامتو إل الشمع  اليت ذابت يف كربي
 لتنًن كل خطوة يف دريب لتذلل كل عائق أمامي

 مز الرلول  والتضحي  إل أيب حفظو اهللر إل 
يف احلياة إل معىن احلب إل معىن احلنان والتفاين ... إل نسم  احلياة وسر الولود إل من كان دعائها سر جناحي إل مالكي 

 وأطال يف عمرىاوحناهنا بلسم لراحي إل أمي الغالي  حفظها اهلل 
قليب  وايت يسكناالايت العزيزات الل أعز ما أملك أخو تنا، حباً ونقاء إل روحي وقليب إإل ازىار النرلس اليت تفيض عطرنا، طهار 

 وفكري وولداين ... "فاطن ، سناء، وفاء"
أنفسهم ... إل ينبوع الصرب والتفايل واألمل والتضحي  إل ثاروين على ذي بعد اهلل عز ولل ... إل من اإل سندي وقويت ومال

 "رشيد، حلسن"أخوايا  – نفوس الزكي ال القلوب الطاىرة
 غمرتين بلطفها وعطفها مرت اخي رشيد "فاطن " إل أعظم إنسان 

 إل الرباءة "يونس، إميان، ماي " حفظهم اهلل ورعاىمالوقار و أقرب اليا من روحي إل من وكلهم اهلل  باذليب  إل من ىم 
إل حكميت وعلمي وأديب إل طريق ادلستقيم وسندي إل من أراين التفايل بعينو والسعادة يف ضحكاتو إل من رافقين يف زلنيت 

 ومزال يغمرين بعطائو الزميل والصديق "بوسن  دقا"
ين عشت معهم أمجل الذين يسكنون قليب إل الذ أخوايت معي عن طريق احلق واخلًن والنجاح إل اإل الذين كنت معهم وكانو 

أمين ، بشرى، زىوة، ، حنانحيايت إل من حبهم جيري يف عروقي ويلهج بذكرىم فؤادي إل من يسعد قليب ببقائهم ) حلظات
 (، مبارك ، رجن ، أمالوصال، وسيل ، ، تربة، وفاء، سارة، عفاف، خًنةأمساء، عيش ، شيماء، أحالم، جناة، ىالر

 وإل كل من نساىم قلمي ومل ينساىم قليب
 أىدي إليكم مذكريت ادلتواضع  ىذه وأدعو اهلل عز ولل أن ينال إعجابكم واهلل ويل التوفيق

 
 
 
 

 



 

 
 
 

 ر والعرفانالشك
قال رسول اهلل صلى عليو وسلم من اصطنع إليكم معروفا فجازوه، فإن عجزمت عن رلازتو 

 فأدعو لو حىت تعلموا أنكم قد شكرمت، فإن اهلل حيب الشاكرين
اس ، عسى أن متثل فائدة لغًننا، وال يسعين إل أن ىذه الدر  الذي أعانين على إمتام احلمدهلل

اسجد هلل شكر ومحداً على توفيقو يل، وأذكر إلىل الفضل علينا بعد اهلل عز ولل مجيل 
 وحسن الصنيع 

كما أتقدم بالشكر اجلزيل إل أستاذي الكرمي الفاضل "بلعايب بلقاسم" الذي مل يدخر 
 لزاه اهلل عنا خًناً لهداً يف مساعدتنا لتسهيل األمور علينا 

 ، بن علي خليل أعضاء جلن  ادلناقش  على تكرمهم دلناقش  مذكريتاألساتذة: جلول درالي
 إل كل عمال مكتب  كلي  احلقوق والعلوم السياسي  جبامع  زيان عاشور اجللف 

 أو قريب يف إجناز ىذا العمل  وإل كل من ساعدين من بعيد
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      المقدمة
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 المقدمة:

إن اتساع حجم اجملتمعات يؤدي إىل زيادة الطلب على اخلدمات ادلختلفة، شلا يؤدي بالدولة إىل اختيار 
شلا حيتم عليها يف بداية نشأهتا أسلوهبا يف التنظيم اإلداري مبا يتوافق و ظروفها االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

إىل تبين أسلوب التنظيم ادلركزي على اعتباره انو يساعد الكثًن من الدول يف تسيًن شؤوهنا باإلضافة إىل انو يضمن 
وحدة إقليمها غًن أن التنظيم ادلركزي أصبح غًن قادر على النجاح يف ظل التغًنات السياسية واالقتصادية 

دول تنتهج ال مركزية يف إدارة شؤوهنا. وباحلديث عن اجلزائر فقد عرفت نظام الالمركزية واالجتماعية ما جعل ال
 87بلدية و8751اإلدارية وخصوصا الالمركزية اإلقليمية أثناء فرتة االحتالل الفرنسي وورثت بعد االستقالل 

  .مبدا الالمركزية اإلدارية8691والية وتبىن دستور 

 اجلزائر تتكون من البلدية و الوالية، فقد تمت دراسة كل وحدة إقليمية على ومبا أن اجلماعات احمللية يف
حدا باعتبار أن ىذه الوحدات ىي اليت تقوم بوظيفة أساسية وىي حتقيق التنمية احمللية وذلك يف ظل اإلمكانيات 

 .فعيل وحتقيق التنمية احمللية ادلتوفرة ذلا دلباشرة اختصاصاهتا وذلذا سيتم دراسة آليات كل من الوالية والبلدية يف ت

وذلذا ادلوضوع أمهية كبًنة تتمثل يف األمهية العملية وىي إبراز أىم اآلليات اليت تقوم هبا كل من الوالية 
والبلدية يف اجلزائر من اجل حتقيق التنمية احمللية كون ىذه الدراسات حتاول دراسة التنمية احمللية من زاوية الوالية و 

بارمها ىيئتٌن زلليتٌن تسعى إىل حتقيق التنمية احمللية وزلاولة توضيح سلتلف الوسائل اليت تفعل دورىا يف البلدية باعت
اجملال التنموي أما األمهية العلمية فتتمثل يف إثراء الدراسات ادلتعلقة باجلماعات احمللية ىذا من وجهة ، ومن جهة 

  .أخرى دراسة ىذه اجلماعات يف القانون اجلديد 

ا أن اخلوض يف دراسة ىذا ادلوضوع لو دوافع منها ما ىو ذايت ويتمثل يف الرغبة يف الكشف والتعرف كم
أكثر على واقع السياسات التنموية احمللية يف اجلزائر واكتشاف السلبيات والنقائص اليت تعاين منها ومنها ما ىو 

  .ة احمللية يف اجلزائر وزلاولة فهم اإلقليم احملليموضوعي، ويتمثل يف إثراء الدراسات األكادديية ادلتعلقة بالتنمي

الوالية( إىل حتقيق التنمية احمللية وجتعلو ىدفا من أىدافها وذلك بعدة وسائل منها تعمل اجلماعات احمللية )و 
ادلادية والبشرية ومنو ديكن طرح اإلشكالية التالية: كيف ديكن تفعيل دور اجلماعات احمللية على صعيد التنمية 

 :احمللية باجلزائر ؟ أما عن والتساؤالت الفرعية فكانت كاآليت

 ما ادلقصود بنظام اإلدارة احمللية؟ وما ىي األسس النظرية وادلقومات اليت تبين عليها؟  - 



      المقدمة
 

 

 ب

 وكيف نشأت اإلدارة احمللية يف اجلزائر؟ وما ىي مواصفاهتا اذليكلية والقانونية؟  -

اجلماعات؟  حمللية باجلزائر؟ وىل مثة حتديات تثبط من الدور التنموي لتلكوما طبيعة اليت حتكم اجلماعات ا -
 وكيف ديكن تفعيل ىذه األخًنة و تأىيلها؟

 :الدراسة فهي فرضياتأما فيما خيص 

الفرضية األوىل: يعترب نظام اإلدارة احمللية مكون رئيسي يف أي تنظيم إداري للدولة العصرية ال ديكن االستغناء  - 
 .عنو

الفرضية الثانية: عرفت اجلماعات احمللية يف اجلزائر تطورات مرحلية سلتلفة عدة عوامل سياسية اجتماعية تارخيية  - 
 و اقتصادية 

 .الفرضية الثالثة: تمثل اجلماعات احمللية فاعال زلوريا يف حتقيق التنمية احمللية -

 .ئق يف األداء الفعلي دلهامها التنمويةالفرضية الرابعة: تعرف اجلماعات احمللية حتديات تشكل عا - 

 إن صلاح اجلماعات احمللية يف أداء دورىا التنموي باجلزائر مرىون بتحديد آليات جديدة  الفرضية اخلامسة: - 

  .تسمح بتفعيل دورىا ويكسبها قدرة على التحكم اجليد يف وسائل التنمية احمللية

 أهداف الموضوع:

 ما يلي: هتدف ىذه الدراسة إىل

 دراسة يف مفهوم التنمية احمللية ومعرفة أىم أبعادىا ورلاالهتا التنموية. -
 دراسة ومعرفة الوالية يف التنظيم اإلداري اجلزائري. -
 إبراز سلتلف الوسائل واآلليات اليت تستخدمها الوالية يف رلال التنمية احمللية. -

 

 

 



      المقدمة
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 أسباب اختيار الموضوع:

 أسباب الختيار ىذا ادلوضوع وديكن حتديدىا من خالل: ىناك عدة

 أسباب موضوعية:

 ارتباط ادلوضوع بعمل الوالية اليت تكتسب أمهية كبًنة يف تسيًن سلتلف جوانب احلياة احمللية؛ -
 إثراء الدراسات ادلتعلقة بالوالية والتنمية احمللية. -

 أسباب ذاتية:

 االىتمام مبوضوع الوالية كرغبة ذاتية؛ -
 وية موضوع التنمية احمللية.حي -

 صعوبات الدراسة:

ومن بٌن الصعوبات النظرية وادليدانية اليت واجهتين أثناء القيام هبذه الدراسة فالنظرية تمثلت يف نقص 
الدراسات اخلاصة بشرح ادلادة القانونية يف إطار القانون اجلديد لإلدارة احمللية باجلزائر، ونظرا لسعة ادلوضوع 

  .شعبو ترتب عنو صعوبة يف اإلدلام والتعمق يف جزئياتوادلدروس وت

 :وقد اعتمد يف ىذه الدراسة على رلموعة من ادلناىج ىي

ادلنهج التارخيي ويستخدم ىذا ادلنهج للحصول على أنواع من ادلعرفة بشان ادلاضي بقصد دراسة وحتليل بعض  - 
الدراسة كونو يتوافق مع تطور نظام اجلماعات احمللية يف ادلشكالت اإلنسانية واالجتماعية ومت اعتماده يف ىذه 

 .اجلزائر

ادلنهج الوصفي التحليلي وىو منهج مركب مناسب لدراسة ادلوضوعات اليت تستوجب وصف الظاىرة ومن مثة  - 
م حتليلها والوقوف على سلتلف الدوافع واألسباب لوجودىا وتطورىا وبالتايل، فإن االستعانة هبذا ادلنهج يالئ

 .ويتناسب يف وصف وحتليل دور اجلماعات احمللية البلدية والوالية السيما فيما خيص صالحياهتا التنموية
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  :ولإلجابة على اإلشكالية مت تقسيم الدراسة إىل ثالث فصول وىي كاأليت

 : التنمية المحلية في الجزائر ولالفصل األ

 للتنمية احمللية  ىيميادلفااإلطار  المبحث األول:

 وسائل حتقيق التنمية احمللية  المبحث الثاني:

 في التنمية المحلية بالجزائر في ظل اإلصالحات القانونية الجديدة  الوالية: دور نيالفصل الثا

 القطاعي ادلخطط ماىية المبحث األول:

 : الدور التنموي للوالية يف اجلزائرالمبحث الثاني

 احمللية على ادلستوي الوالئي التنميةعوائق  :لثالثا المبحث

 خاتمة

 



 

:األول الفصل  
الجزائر في المحلية التنمية  



 التنمية المحلية في الجزائر                                               الفصل األول:   
 

 

6 

ارتبطت اجلماعات احمللية بعدة مفاىيم ومن بينها التنمية احمللية حيث تعترب ىذه األخَتة ىدفا تسعى 
البلداف،  لتحقيقو اجلماعات اإلقليمية، كما أنو موضوع من ادلواضيع اليت ربظى باىتماـ متزايد يف العديد من

حيث تقدـ التنمية احمللية كبديل اسًتاتيجي ىاـ دلعاجلة اخللل التنموي اليت تعاين منو البلداف النامية بشكل عاـ، 
وذلك من خالؿ الدور الكبَت الذي تؤديو يف ربقيق التنمية ادلستدامة والشاملة، وادلتمثل يف تنفيذ السياسات 

لفة على مستوى الوحدات احمللية، شلا ؽلكن اجملتمعات احمللية من النهوض العامة للدولة والربامج واألنشطة ادلخت
 1وربسُت ادلستوى ادلعيشي، ورفع الدخل للمواطنُت احمللُت

 :ويف ىذا الفصل مت التطرؽ إذل مبحثُت

 .للتنمية احمللية وعناصرىا واالذباىات النظرية للتنمية احمللية ادلفاىيميادلبحث األوؿ: اإلطار  - 

  .ادلبحث الثاين: وسائل ربقيق التنمية احمللية - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
جامعة رحمانً الشٌخ، الحكم الراشد والتنمٌة المحلٌة فً الجزائر. )مذكرة ماستر فً العلوم اإلنسانٌة،كلٌة العلوم االنسانٌة و االجتماعٌة،   

 0،)ص 3102/3102سعٌدة، 



 التنمية المحلية في الجزائر                                               الفصل األول:   
 

 

7 

 للتنمية المحلية  المفاهيميالمبحث األول: اإلطار 

يف إطار تطور فكرة التنمية؛ ظهر تطور أيضا مفهـو التنمية احمللية، خاصة بعد احلرب العادلية الثانية، حيث 
دوؿ النامية كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية الشاملة على ادلستوى حضت اجملتمعات احمللية باىتماـ كبَت يف معظم ال

 1الوطٍت.

 المطلب األول: مفهوم التنمية المحلية وأبعادها النظرية  

قبل معاجلة التنمية احمللية سيتم التطرؽ أوال لتعريف التنمية بشكل عاـ، حيث ىناؾ مفاىيم عديدة وسلتلفة 
 .2للتنمية يعود اختالفها وتعددىا إذل األساس وادلنهج العلمي الذي يشَت إليو الباحثوف يف ربديده

 :تعريف التنمية -1

جانب ادلاؿ تعٍت زاد وكثر، ويف اللغة االصلليزية؛  ىي النمو أي ارتفاع الشيء من موضعو إذل أخر ويف :لغة
؛ دبعٌت يوسع، يوضع، ينمي، To Développe من الفعل Développement يأيت ادلصطلح

يرمز يف اللغة االصلليزية إذل التغَت اجلذري يف النظاـ القائم  Développement ينشئ...اخل، كما أف مصطلح
 3.رة على ربقيق األىداؼ وفق رؤية ادلخطط االقتصادي واستبدالو بنظاـ آخر أكثر كفاءة وقد

اصطالحا: التنمية ىي العملية اليت دبقتضاىا غلري االنتقاؿ من حالة التخلف إذل التقدـ، ويصاحب ذلك 
 .العديد من التغَتات اجلذرية واجلوىرية يف البنياف االقتصادي

، 4للنظاـ االجتماعي ضلو حياة إنسانية أفضلالتنمية بادلفهـو الواسع؛ ىي رفع مستداـ للمجتمع ككل و  
التنمية بأهنا:" العمليات اليت ؽلكن هبا توحيد جهود ادلواطنُت واحلكومة  1956وعرفت األمم ادلتحدة عاـ 

لتحسُت األحواؿ االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف اجملتمعات احمللية، ودلساعدهتا على االندماج يف حياة األمة 
تعريفا آخر ضمن إعالف احلق يف التنمية، حيث  1986 وادلساعلة يف تقدمها بأكرب قدر مستطاع"، وأقرت عاـ

                                                           
1
مع دراسة حالة والٌة  3112-3111تقٌٌمٌة لفترة  المحلٌة فً الجزائر دراسةنور الدٌن، الجباٌة المحلٌة ودورها فً تحقٌق التنمٌة ٌوسفً   

 22صجامعة بومرداس والتجارٌة، ةاالقتصادٌكلٌة العلوم  البوٌرة. )مذكرة ماستر فً العلوم االقتصادٌة،
2
 45، ص42، العدد لٌةدو."مجلة دراسات  3101إلى 3111نادٌة فاضل عباس فضلً، "التجربة التنموٌة فً مالٌزٌا من العام   

3
( 3115ـ1999 )2من منظور الحكم الراشد، الجزائر ) العربٌةفً الدول  االقتصادٌة التنمٌة لتحقٌق األساسٌة اآللٌاتعبد الحق حمالوي،   

 00ص )،3102كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ،جامعة بسكرة،  ،الدولٌة.مذكرة ماستر فً العلوم السٌاسٌة وعالقات 
4
 حدٌثة. الملتقى الوطنً حول قراءات االقتصادٌةمداخلة بعنوان: نحو مقاربات نظرٌة حدٌثة لدراسات التنمٌة  ة مقاوسً، هند جمعونً،صلٌح  

 4، ص3112/3101جامعة باتنة، و علوم التسٌٌر، االقتصادٌةة العلوم ٌكل ،التنمٌةفً 
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عرفت التنمية بأهنا:" عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية، هتدؼ إذل ربقيق التحسن 
 1.  "ادلتواصل لرفاىية كل السكاف وكل األفراد، واليت ؽلكن عن طريقها إعماؿ حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية

خالؿ ىذه التعريفات ؽلكن القوؿ أف التنمية تعٍت التغَتات اذليكلية اليت ربدث يف اجملتمع يف نواحيو  ومن
ادلختلفة السياسية، الثقافية، االقتصادية وبالتارل فهي عملية حضارية شاملة ترتبط خبلق أوضاع جديدة ومتطورة 

، ولذلك اعتربتو ادلنظمات الدولية 2اآلخر بالتساوي مع صبيع األبعاد، أف يكوف ىناؾ تركيز على جانب دوف
،حقا مكرسا لدى الشعوب؛ كغَته من احلقوؽ األخرى، ومنو  1986وعلى رأسها ىيئة األمم ادلتحدة يف عاـ 

 3.تسعى الكثَت من الدوؿ النامية، اللحاؽ بالدوؿ ادلتطورة واليت بلغت قياسات كبَتة من التقدـ 

 :مفهوم التنمية المحلية -2

  :مصطلح التنمية المحليةنشأة  2-1

قبل التطرؽ إذل مفهـو التنمية احمللية غلب التطرؽ إذل نشأة ادلصطلح التنمية احمللية، حيث دل يكن مصطلح 
التنمية احمللية يذكر يف األدبيات االقتصادية، فادلنظروف االقتصاديوف كانوا يركزوف أحباثهم ودراساهتم على النمو 

ادية بشكل عاـ، لكن منذ الستينات القرف ادلاضي بدأت تظهر البوادر األوذل لالىتماـ االقتصادي والتنمية االقتص
بالتنمية احمللية، من خالؿ تنامي اىتماـ الدوؿ بالتسيَت على ادلستوى احمللي كبديل، وكرفض لنظاـ التسيَت ادلوحد 

  .على ادلستوى ادلركزي الذي كاف يسيطر على غالبية اقتصاديات دوؿ العادل

قد مر مصطلح التنمية احمللية دبرحلتُت أساسيتُت علا: مرحلة النضاؿ مث مرحلة االعًتاؼ ادلتعدد األشكاؿ، ل
حيث عرفت فًتة العشرينات العديد من ادلشاريع اليت اىتمت بتطوير ادلناطق الريفية، فظهر مصطلح تنمية اجملتمع 

أوؿ ظهور فعلي دلصطلح التنمية احمللية يف بداية الستينات من  ، وكاف4مث التنمية الريفية مث التنمية الريفية ادلتكاملة
القرف ادلاضي، وربديدا يف فرنسا كرد فعل لقرارات الدولة اليت أرادت أف ذبعل من إعداد الًتاب أولوية وطنية، وكاف 

ة نفسها، اذلدؼ من ىذه القرارات ىو القضاء على الفوارؽ اجلهوية بُت العاصمة والضواحي وحىت داخل العاصم
وبداية من الثمانيات أخذ مصطلح التنمية احمللية ػلوز القبوؿ، وكسب تدرغليا اعًتافا من طرؼ سلتلف اذليئات 

                                                           
1
 03حمالوي، مرجع سابق، ص  

2
وفق مؤشرات الحكم الراشد فً المغرب العربً. )مذكرة ماجٌستر فً العلوم السٌاسٌة و العالقات الدولٌة ،كلٌة الحقوق  لٌلى عجال، واقع التنمٌة  

 33،)ص 3101و العلوم السٌاسٌة ، قسنطٌنة، 
3
ٌومً  -واقع و تحدٌات -ةمحمد خلٌفة، مداخلة بعنوان :إشكالٌة التنمٌة والحكم الراشد فً الجزائر. الملتقى الوطنً حول التحوالت السٌاسٌ  

 0،جامعة جٌجٌل، ص3112دٌسمبر  01/05
4
 22ٌخلف، مرجع سابق، ص  
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الفرنسية اليت أقرت ) DATAR) احلكومية وادلؤسسات واجلمعيات؛ منها مندوبية مراقبة الًتاب والعمل احلهوي
 1أظلاط التنمية.)التنمية احمللية كنمط من  1988-1984سلطط )) 4)يف 

  :تعريف التنمية المحلية 2-2

وشلا سبق ؽلكن القوؿ أف التنمية احمللية تشكل ركيزة من الركائز األساسية للتنمية، إذ تستهدؼ ربقيق 
التوازف التنموي بُت سلتلف ادلناطق، ويف مقدمة مهامها تنفيذ مشروعات البٌت األساسية ضمن النطاؽ احمللي، إذل 

ؤثر يف تفعيل االستثمارات احمللية، وخلق فر  العمل وادلشروعات الصغَتة ادلدرة للدخل، وتتعدد جانب دورىا ادل
تعريفاهتا، وذلك وفق مقاربات متنوعة ترتبط بأسلوب العمل التنموي أو األىداؼ التنموية، وإذا كانت جهود 

خالؿ ادلنتخبُت وادلشاركة للمواطنُت؛ ال تقل  الدولة سبثل عامال مهما لتحقيق التنمية احمللية، فاف اجلهود الذاتية من
  .األعلية عن ذلك

فعرفت التنمية احمللية بأهنا العملية اليت بواسطتها ؽلكن ربقيق التعاوف الفعاؿ بُت جهود ادلواطنُت وجهود 
ثقايف، السلطات العمومية )الدولة(، لالرتفاع دبستويات التجمعات احمللية والوحدات اقتصاديا، اجتماعيا، 

، ونظرا ألعلية موضوع التنمية احمللية فقد 2وحضاريا من منظور ربسُت نوعية احلياة يف منظومة شاملة ومتكاملة
حظيت باىتماـ الباحثُت، حيث كانت ىناؾ عدة زلاوالت لتعريفها حبيث يرى الدكتور فاروؽ زكي يف كتابو 

ىي تلك العمليات اليت توحد بُت جهود األىارل وجهود  )تنمية اجملتمع يف الدوؿ النامية(؛ بأف التنمية احمللية
السلطات احلكومية، لتحسُت األحواؿ االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات احمللية وربقيقا لتكامل ىذه 

 اجملتمعات، يف إطار حياة األمة ومساعدهتا على ادلساعلة التامة يف التقدـ القومي. 

املُت أساسُت علا: مساعلة األىارل أنفسهم يف اجلهود ادلبذولة لتحسُت وتقـو ىذه العمليات على ع
، بطريقة من شاهنا تشجيع ادلبادرة وادلساعدة امستوى معيشتهم، وكذا توفَت ما يلـز من اخلدمات الفنية وغَتى

 3 .مع وجعل ىذه العناصر أكثر فعاليةالذاتية، وادلساعدة ادلتبادلة بُت عناصر اجملت

ف أخر التنمية احمللية يشَت إذل أهنا عملية التغيَت اليت تتم يف إطار سياسة عامة زللية؛ تعرب عن وىناؾ تعري
احتياجات الوحدة احمللية، وذلك من خالؿ القيادات احمللية القادرة على استخداـ واستغالؿ ادلوارد احمللية، وإقناع 

                                                           
1
 2المرجع نفسھ، ص  

2
جامعة حسٌن عبد القادر، الحكم الراشد فً الجزائر وإشكالٌة التنمٌة. )مذكرة ماجٌستر فً العلوم السٌاسٌة، كلٌة الحقوق و العلوم السٌاسٌة ،  

 42،)ص 3103تلمسان، 
3
والنشر والتوزٌع ،  د/جمال زٌدان، إدارة التنمٌة المحلٌة فً الجزائر بٌن النصوص القانونٌة ومتطلبات الواقع.الجزائر: دار األمة للطباعة   

 . 05،ص 3102
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عم ادلادي وادلعنوي احلكومي، وصوال إذل رفع مستوى ادلواطنُت احملليُت بادلشاركة الشعبية، واالستفادة من الد
  1.ادلعيشة لكل أفراد الوحدة احمللية، ودمج صبيع الوحدات الدولة

ويف طرح مشابو عرفت التنمية احمللية سواء دبفهومها القدمي أو اجلديد بأهنا جزء من عملية أكثر مشوال ىي 
ادلعٌت عملية جذرية بطبيعتها راديكالية بتعبَت آخر، وذلك يف  عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية، وىي هبذا 

كوهنا أداة ربطيم وبناء القدمي الذي ينقض فهو أقرب إذل ادلفهـو ادلتداوؿ يف الفكر التنموي ادلبكر دلا يسمى 
نمو الذايت، بػالدائرة ادلفرغة للتخلف االقتصادي، وإما البناء اجلديد الذي يقاـ فهو بناء االقتصاد جديد قابل لل

، كما تعرؼ على أهنا:" حركة تعرؼ إذل ربسُت األحواؿ 2وبناء رلتمع جديد قادر على التطور االرتقائي ادلستمر
 ."ادلعيشية للمجتمع يف رلملو على أساس ادلشاركة االغلابية ذلذا اجملتمع بناء على مبادرة اجملتمع أف أمكن ذلك

هنا:" العمليات اليت ؽلكن هبا توحيد جهود السكاف واحلكومة وتعرؼ األمم ادلتحدة التنمية احمللية بأ
لتحسُت األحواؿ االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف اجملتمعات احمللية، ومساعدهتا يف االندماج يف حياة اجلماعية 

 .3"وادلساعلة يف تقدمها بأقصى قدر شلكن

عٌت من األسفل، حبيث تعطي األسبقية ويف طرح مشابو عرفت على أهنا:" عملية تقـو بشكل قاعدي دب
حلاجات اجملتمع احمللي، وتبٌت التنمية احمللية على ادلشاركة دلختلف ادلوارد احمللية، وكل ذلك بغاية الوصوؿ إال رفع 
مستويات العيش واالندماج، وتعتمد على تفصيل كل موارد رلتمع زللي باعتبار ىذه ادلوارد وادلؤىالت أو 

 4 . "لية فاعال مهما يف صناعة التغَت، وضماف استمراريتو مع إشراؾ اإلنساف احمللياإلمكانيات احمل

وعلى ضوء ما سبق تبُت أف القاعدة األساسية لنجاح التنمية احمللية يتحقق بادلشاركة، فنجاح أي دولة يف 
ذبربتها التنموية يعود إذل تركيزىا أو اعتمادىا على مواردىا احمللية، ولعل ابرز مورد ىو العنصر البشري، أما إذا مت 

هنا ستخلق أعباء على التنمية حبيث يصبح وجود عنصر ذباىل ىذا األخَت والًتكيز على العناصر األخرى، فإ
 5 .بشري يزداد عددا ويقل كفاءة 

                                                           
1
مقارنة،كلٌة الحقوق وفاء معاوي، الحكم المحلً الرشٌد كآلٌة للتنمٌة المحلٌة فً الجزائر. )مذكرة ماجٌستر فً العلوم سٌاسات عامة وحكومات   

 . 42،)ص 3101و العلوم السٌاسٌة ،جامعة باتنة، 
2
ولد صدٌق مٌلود وآخرون، أفاق التنمٌة المحلٌة فً الجنوب الجزائري، دراسة فً واقع ورهانات التنمٌة المحلٌة فً منطقة تٌمٌمون. دار   

 003،ص 3104الندونٌة للنشر والتوزٌع، 
3
 20،ص 3104، 0حلٌة، ممارسات وفاعلون.عمان: دار صفاء للنشر والتوزٌع، ط/فؤاد بن غضٌان، التنمٌة الم  

4
التنمٌة. ورشة التنمٌة  الحاج احمد ، األمٌن عوض حاج أحمد وآخرون، ورقة بعنوان األطر المؤسسٌة للمجتمع المحلً والشراكة فً تحقٌق   

 2،ص 3115 10/00 -21/01االجتماعٌة ،وزارة الرعاٌة االجتماعٌة ، الخرطوم،
5
التحوالت السٌاسٌة ،  بومدٌن طاشمة،مداخلة بعنوان: الحكم الراشد ومشكلة بناء قدرات اإلدارة المحلٌة فً الجزائر. الملتقى الوطنً حول   

 2،جامعة جٌجل ، ص3112دٌسمبر  01/05ٌومً  -واقع و تحدٌات–اشكالٌة التنمٌة فً الجزائر 
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وعرفت التنمية احمللية بأهنا:" العملية اليت تشجع اجملتمع احمللي على ازباذ اخلطوات اليت ذبعل حياهتم ادلادية 
 1 "جل هبا اجملتمع مشكالتووالروحية أكثر غٌت، معتمدين يف ذلك على أنفسهم ،فجوىر التنمية ىو الذي يعا

، ولكن ؽلكن استخال  رلموعة من العناصر يرتكز  واجلدير بالذكر؛ أنو ال يوجد إصباع حوؿ ىذا ادلفهـو
 :عليها التعريف

 .الًتكيز على العنصر البشري واعتباره مورد شبُت - 

 .اعتبارىا عملية وليست رلرد حالة - .ازباذ إقليم زلدد رلاال ذلا - 

 .مقاربة ذات رلاالت أو أبعاد متعددة اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، إقليمية

 :وؽلكن حصر ما سبق يف ثالثة اذباىات

 .مفاده أف التنمية احمللية مرادفة الصطالح االجتماعي بادلعٌت الضيق دلفهـو الرعاية - 

يف رلاالت كثَتة كالصحة والتعليم داخل يعترب التنمية احمللية ىي رلموعة من اخلدمات االجتماعية اليت تقدـ  - 
 .الوحدات احمللية

أف التنمية احمللية تعمل على تذويب الفوارؽ بُت الطبقات وسهولة احلراؾ االجتماعي والعدالة يف توزيع الثروة  - 
 2والدخل، وتوسيع رلاالت االقتصاد ليكوف متنوعا، كل ذلك يف ظل مؤسسات ال مركزية

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
ً والٌة سعٌدة دراسة حالة. )مذكرة ماستر فً العلوم السٌاسٌة، تخصص سٌاسات عامة والتنمٌة، جامعة درار محمد، أفاق التنمٌة المحلٌة ف  

 33،)ص 3104سعٌدة، 
2
 02، 05محمد شلبً، تنمٌة اجتماعٌة، المستوى األول، فصل دراسً ثانً. مركز التعلٌم المفتوح، كلٌة اآلداب، جامعة بنھا، ص.ص  
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 مقومات وأهداف التنمية المحلية  المطلب الثاني:

تعترب التنمية احمللية سياسات وبرامج هتدؼ إذل التنمية صبيع اجلوانب، سواء االقتصادية أو االجتماعية أو 
 .الثقافية للمواطن، فهي تقـو على رلموعة من ادلقومات، وتسعى إذل ربقيق صبلة من األىداؼ

 مقومات التنمية المحلية --1 

  :المالية المقومات 1-1

يعترب العنصر ادلارل عامال مهما يف ربقيق التنمية احمللية، حبيث أف صلاح اجلماعات احمللية يف أداء واجبها، 
والتخلص من األعباء ادللقاة على عاتقها من ناحية توفَت اخلدمات ادلواطنُت، يتوقف حلد كبَت على حجم مواردىا 

اجلماعات -حمللية كلما أمكن ذلذه األخَتة فرت مصادر التمويل للجهات اادلالية، ومن الطبيعي أهنا كلما زادت وتو 
، أف سبارس اختصاصها على الوجو األكمل، وذلك باالعتماد على نفسها دوف اللجوء إذل احلكومة ادلركزية -احمللية

وى احمللي تتوذل للحصوؿ على اإلعانات ادلالية، كما أف تسيَت ىذه ادلوارد يستوجب وجود إدارة مالية على ادلست
 تنظيم حركة األمواؿ، وىذا بالتخطيط ادلارل اجليد، وكذا الرقابة ادلالية ادلستمرة. 

باإلضافة إذل ما سبق ىناؾ مقومات مالية تساعد على ربقيق التنمية احمللية، إال وىي توفر نظاـ زلاسيب  
 1مالية دقيقة . كفؤ وتنظيم رشيد ادلعلومات، وربليل مارل سليم وموازنة زللية أو قيم

 المقومات البشرية 1-2 

إف العنصر البشري أىم عنصر وأىم مورد يف العملية اإلنتاجية، ويف صلاح التنمية احمللية، فالعنصر البشري  
ىو الذي يفكر يف كيفية استخداـ ادلوارد ادلتاحة أفضل استخداـ، وىو الذي يدير التمويل الالـز إلقامة 

الذي ينقذ ىذه ادلشروعات ويتابعها ويعيد النظر فيما يقابلو من مشكالت، ويضع ادلشروعات، كما أنو ىو 
 احللوؿ الالزمة ذلا يف الوقت ادلناسب. 

 

                                                           
1
، جامعة االقتصاديالتحلٌل ، فرع االقتصادٌةالمحلٌة فً الجزائر واقع وآفاق. )أطروحة دكتوراه فً العلوم  خنفري خٌضر، تموٌل التنمٌة  

 34،ص 3100، (2الجزائر 
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وذلذه يوجب على التنمية احمللية ربقيق ىدؼ تنمية ادلوارد البشرية من سلتلف اجلوانب، سواء االجتماعية، 
إلنساف لديو إمكانيات وقدرات بنوعيها؛ الذىنية واجلسدية تفوؽ االقتصادية، الثقافية وحىت السياسة، باعتبار أف ا
  .1ما مت استغاللو فعال يف مواقف العمل ادلختلفة 

النظر إذل الدور الذي يلعبو العنصر البشري يف التنمية احمللية من زاويتُت: فألوذل ىي أف العنصر  وؽلكن
  .البشري غاية أو ىدؼ التنمية، والثانية أف العنصر البشري وسيلة لتحقيق التنمية

 المقومات التنظيمية  1-3

اليت تتمثل يف وجود إدارة زللية، مهمتها تتطلب التنمية احمللية الناجحة رلموعة من اإلجراءات التنظيمية 
إدارة ادلرافق احمللية وتنظيم الشؤوف احمللية، حبيث تتمثل ىذه ادلقومات يف ربط ادلستويات التنموية ادلختلفة ببعضها 
البعض، ضمن إطار نظاـ موحد ومفتوح. باإلضافة إذل ذلك يتوجب توفَت اإلطار التشريعي ادلالئم لتعزيز جهود 

، وكما ذكر سابقا أف ادلقومات التنظيمية تتمثل يف وجود نظاـ وحدات زللية إذل جوار إدارة مركزية، 2التنمية
مهتمة بالتخفيف من أعباء موظفي اإلدارات ادلركزية، وقصرىا على األعماؿ اإلدارية ادلهمة؛ ذلك عن طريق 

والعوامل احمللية شلا يرفع من كفاءة  استخداـ أساليب إدارية سلتلفة، حبيث غلب عليها أف تراعي صبيع الظروؼ
 3العمل .

  :أهداف التنمية المحلية 2- 

زبتلف أىداؼ التنمية احمللية يف الوحدات ادلركزية عن األىداؼ العامة للدولة، فاذلدؼ العاـ ذلا يرمي إذل 
العدالة االجتماعية وذلك ربقيق مستوى رفاه متوازف لكل األفراد واجلماعات يف أي رلتمع، باإلضافة إذل ربقيق 

 :بتحقيق صبيع احلاجيات على سلتلف األصعدة وجلميع الفئات، وتتمثل أىداؼ التنمية احمللية يف

 .ربقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي، وذلك من خالؿ زيادة ادلشاريع االقتصادية احمللية أو توسيعها - 

من خالؿ فتح مناصب شغل عن طريق ادلشاريع شلا ؼلفض  القضاء على الفقر واجلهل والتخلف، ويتم ذلك - 
 .من معدؿ البطالة، وبرفع من القدرة الشرائية لألفراد

                                                           
1
 21درار، مرجع سابق، ص  

2
 22، ص 2015.، 0بن غضبان فؤاد، التنمٌة المحلٌة، ممارسات وفاعلون. دار صفاء للنشر والتوزٌع: عمان، ط/  

3
 22جع سابق، صدرار، مر  
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توسيع اذلياكل الًتبوية كبناء ادلدارس يف سلتلف البلديات وادلتجمعات السكانية، خاصة يف الريف من أجل  - 
 1.ا ضلو االنفتاح والتحضر تدرغليا ضماف التمدرس لألطفاؿ وفك العزلة عن ادلناطق النائية ودفعه

عدـ اإلخالؿ يف الًتكيبة السكانية وتوزيعها بُت أقاليم الدولة، واحلد من اذلجرات الداخلية؛ من الريف إذل  - 
 .ادلناطق احلضرية أو ما يعرؼ بالنزوح الريفي

واحليلولة دوف سبركزىا يف العاصمة مشوؿ سلتلف مناطق الدولة بادلشاريع التنموية شلا يضمن ربقيق العدالة فيها،  - 
 .أو يف مراكز اجلذب السكاين

زيادة التعاوف وادلشاركة بُت السكاف ورلالسهم احمللية، شلا يساعد يف نقل اجملتمع احمللي من حالة الالمباالة إذل  - 
  حالة ادلشاركة الفعالة

 المطلب الثالث: االتجاهات النظرية لتنمية المحلية 

احمللية كبديل للنموذج االقتصادي الكالسيكي الذي كاف ساندا، حبيث يعود التنظَت يف طرحت التنمية 
التنمية احمللية إذل هناية احلرب العادلية الثانية، حيث أف احلياة الواقعية بينت أف ىناؾ تناقضات بُت تنمية الدولة من 

 .جهة، وتنمية ادلناطق من جهة أخرى شلا أدى إذل ظهور توجهات جديدة

 نظرية أقطاب النمو -1

السباؽ يف شرح ما يعرؼ بنظرية مراكز وأقطاب النمو، وإف كاف الكثَت ) François Perroux)  يعترب
أف التنمية  Perroux)) من الباحثُت ينسبوف ىذه النظرية إذل نظريات التوطن الصناعي، حبيث يرى

معينة أو أقطاب تنموية ربتوي على الصناعية ال ربدث يف كل مكاف ودفعة واحدة، بل ربدث يف نقاط 
عدة قوى اقتصادية؛ جاذبة وطاردة بدرجات متفاوتة من النمو، وبالتارل تنتشر تأثَتاهتا يف اجلهات اجملاورة 

 عرؼ قطب النمو اإلقليمي بأنو:) Boudeville) عرب قنوات لتمس جوانب اقتصاد الوطٍت، كما أف
منطقة حضارية، واليت تؤدي إذل ظهور تنمية اقتصادية شاملة يف  رلموعة من الصناعات التوسعية الواقعة يف"

 2رلاؿ إقليمها".

                                                           
1
 .32خنفري، مرجع سابق، ص  

2
وقٌاسٌة. )أطروحة  كبدانً سٌدي أحمد، أثر النمو االقتصادي على عدالة توزٌع الدخل فً الجزائر مقارنة بالدول العربٌة دراسة تحلٌلٌة   

 14،)ص 3102دكتوراه فً العلوم االقتصادٌة، كلٌة الحقوق و العلوم التجارٌة ،جامعة تلمسان، 
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طبقت نظرية قطب النمو يف العديد من البلداف ادلتقدمة كوسيلة للتخطيط اإلقليمي، وعلى سبيل الذكر 
اليم الفقَتة هبا مثل فقد استعملتها بريطانيا دلعاجلة سوء التوازف اجلهوي ادلوجود بُت سلتلف أقاليمها، وتنمية األق

تنمية مشاؿ شرؽ اصللًتا، ووسط اسكتلندا، كما أقيمت أقطاب تنموية يف جنوب إيطاليا مت إنشاء نقاط تنموية يف 
مناطق متعددة من فرنسا؛ عرفت دبراكز التوازف، أما البلداف النامية فمثال طبقتها كل من الربازيل واألرجنتُت واذلند 

؛ (1990إذل 1977يف الفًتة ) ) Destanne de Bernis) ا، واعتمدهتا اجلزائرواالرباد السوفيايت سابق
بإقامة الصناعات الثقيلة ادلرتكزة على استغالؿ الثروات ادلنجمية، وإنشاء الصناعات ادلصنعة اليت من ادلفروض أف 

 1تؤدي إذل التكامل بُت القطاعات.

  :نظرية القاعدة االقتصادية -2

مباشر على فكرة الصادرات، واعتبارىا فكرة أساسية لتنمية ادلناطق، فعلى  تعتمد ىذه النظرية بشكل
حسب ىذه النظرية أف مستوى اإلنتاج والتشغيل ألي منطقة يعتمد على مدى قدرهتا على التصدير، والذي 
ب يتحدد بدوره حبسب الطلب اخلارجي، ويف ىذا اجملاؿ يقوؿ كلود لكور أف النمو احلضري يتحدد بإنشاء مناص

شغل، وبالتارل ؼللق مداخيل حبيث ىذه األخَتة تأيت من خالؿ النشاطات ادلتميزة، وىذه النشاطات تؤدي 
للتصدير الذي يؤمن مداخيل من اخلارج. ىذه ادلداخيل تسمح بتوفَت أو إشباع سلتلف احلاجيات احمللية، وتؤدي 

ادية داخل ادلنطقة إذل نشاطات قاعدية، أيضا بدورىا إذل توسع النمو، وتقسم ىذه النظرية األنشطة االقتص
 :وأخرى داخلية

النشاطات القاعدية: يقصد هبا النشاطات اليت تغطي القطاعات ادلصدرة اليت تساىم أيضا يف خلق مناصب  - 
شغل وجلب مداخيل من اخلارج، ولعل أبرز مثاؿ على ىذه النشاطات االىتماـ بالقطاع السياحي دلالو من عوائد 

 .التنمية اغلابية عل

فالتكامل ) 1)النشاطات الداخلية: وىي ما يعرؼ باألنشطة ادلوجهة لتلبية ادلتطلبات الداخلية للمنطقة، وعليو  - 
 2بُت ىذه األنشطة يساىم يف تطوير ادلنطقة وبالتارل تطوير البلد بأكملو

 

 
                                                           

1
 .12كبدانً، مرجع سابق، ص  

2
 25ٌخلف، مرجع سابق، ص  
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  (Théorie du Développement par Le Bas): نظرية التنمية من تحت   -3

تعتمد ىذه النظرية على فكرة تنظيم االقتصاد من طرؼ أعضاء اجملموعات احمللية لصاحلها، ظهرت ىذه 
النظرية يف بداية السبعينات، وقد سبيزت ىذه الفًتة بعدة ربوالت مست االقتصاد العادلي؛ أعلها ارتفاع أسعار 

يدة وبدائل سبثلت يف البحث عن تنمية تنطلق الطاقة، تكاليف النقل واطلفاض ادلالية العمومية، شلا طرح أفكار جد
من األسفل ضلو األعلى، خصوصا بعد التحوالت اليت مست اجملتمعات واىتمامها أكثر باجلوانب االجتماعية 
والبيئية، ومطالبة اجملتمعات احمللية دبساعلة اكرب بالقرارات اليت سبس حياهتم، حيث يقوؿ جوف لويس قويقو حسب 

التنمية احمللية ما ىي إال تعبَت عن تضامن زللي، ىذا التضامن ؼللق عالقات اجتماعية جديدة،  ىذه النظرية أف:"
 1 "الثروات احمللية والذي ؼللق بدوره تنمية اقتصادية) 2)ويظهر إرادة سكاف منطقة معينة لتثمُت 

  ):District Industriel) نظرية المقاطعة الصناعية -4

،)الذي كاف أوؿ من ربدث  1890ذل اإلعماؿ اليت قدمها ألفريد مارشاؿ )تعود ىذه النظرية يف بدايتها إ
عن التجمعات اليت تنشأ من تركز رلموعة من ادلؤسسات، واليت تنشط يف نفس اجملاؿ يف منطقة واحدة، واليت 

خصوصا على )، 1979)أطلق عليها اسم مقاطعة صناعية. ىذه األفكار طورىا االقتصادي اإليطارل بيكانيت 
ستوي ايطاليا وربديدا يف منطقة الوسط الشمارل، تقـو ىذه النظرية على فكرة تركز رلموعة من ادلؤسسات م

  :يف منطقة واحدة سوؼ يعود عليها بالربح، حيث سيؤدي إذل) PME) الصغَتة وادلتوسطة

 .زبفيض تكلفة النقل سواء عند شراء أو عند البيع

 .االستفادة من يد عاملة مؤىلة وقريبة - 

  .تسهيل ربويل ادلعارؼ وادلعلومات بُت ادلؤسسات - 

  (Le Milieu Innovateur):نظرية الوسط المجدد -5

ىذه النظرية ظهرت نتاج حبث قاـ بو رلموعة من الباحثُت األوروبيُت حوؿ الوسط  5 -اجملدد الوسط نظرية
ط اجملدد وادلنشئ لكل األنشطة، واليت يرأسها فليب إيدلو، واليت تعترب اإلقليم ىو الوس) GREMI)اجملدد 

حبيث يرى أصحاب ىذه النظرية أف التنمية احمللية ىي نتاج تطور متسلسل ومتجدد على إقليم معُت، أي أف 

                                                           
1
 04خنفري، مرجع سابق، ص  



 التنمية المحلية في الجزائر                                               الفصل األول:   
 

 

17 

التنمية ال ؽلكن أف ربدث إال بوجود وسط؛ ىذا الوسط ىو اإلقليم الذي فيو عناصر وعوامل قادرة على استيعاب 
 ف ادلتغَتات، وىذا من خالؿ الًتاكمات التارؼلية اليت توجد داخل الوسط. سلتلف ادلعارؼ، والتأقلم مع سلتل

ويف ىذا اإلطار يقوؿ دينُت مايالت:" إف الوسط )اإلقليم( يضم رلموعة متكاملة من أدوات اإلنتاج وثقافة 
الوسط يقدـ  تقنية وعناصر تساعد ادلؤسسة على ادلعرفة والتنظيم، واستعماؿ التكنولوجيا ودخوؿ السوؽ  وبذلك ف

كوسيلة الستيعاب الفهم واحلركة ادلتواصلة"، ويعترب الوسط )اإلقليم( حسب ىذه النظرية ادلكاف األفضل للتطور 
 1 . "وإحداث التنمية

 المبحث الثاني: وسائل تحقيق التنمية المحلية 

ق ذلك إال بضماف إف صلاح التنمية احمللية مرتبط دبدى فاعلية اآلليات ادلستعملة ذلذا الغرض، وال ػلق
  .التنسيق فيما بُت ىذه اآلليات بدء من الوسائل االقتصادية، وتوفر االعتمادات ادلالية ووصوال إذل الوسائل البشرية

 المطلب األول: الوسائل االقتصادية 

 .تتمثل الوسائل االقتصادية لتحقيق التنمية احمللية يف جانبُت علا التخطيط وادلؤسسات العمومية

  :طالتخطي -1

 :وقد قدمت لو عدة تعاريف أعلها)، Taylor) احتل التخطيط أعلية بارزة يف كافة الدراسات منذ عصر تايلور

 ." تعريف تايلور:" عملية تنبؤ دبا يكوف عليو ادلستقبل مع االستعداد الكامل دلواجهتو - 

انو رلموع القرارات والتدابَت اليت يتخذىا اجمللس اجلماعي لبلوغ أىداؼ  كما عرفو األستاذ ادلهري بنمَت:"على - 
 "تنموية معينة وزلددة يف مدة زمنية ربددىا السلطة ادلركزية

وادلخطط: ىو رلموعة تنبؤات مستقبلية وخطوات تنطلق، وغلب أف تنطلق من الواقع احمللي، أي واقع 
  .رارات زلددة يف الزماف وادلكاف والغاية واذلدؼاجلماعات احمللية يف صورة تدابَت وأعماؿ وق

  :دور التخطيط في التنمية المحلية في الجزائر
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، ويعترب عنصرا 1يعترب دور التخطيط من أبرز اآلليات اليت تقـو اجلماعات احمللية لبلوغ أىدافها التنموية
أساسيا يف تنظيم االقتصاد الوطٍت، وىذا ما مت تأكيده دستوريا، أما من الناحية التارؼلية لظهور التخطيط يف 
اجلزائر كاف نتاج منطقي منذ انتهاج النموذج االشًتاكي كأيدلوجية، وانطالقا من منتصف الستينات يف إطار ما 

ادلؤرخ ( 88/02قانوين للتخطيط إذل قانوف )ادلرجع ال عرؼ بادلخططات الثالثية والرباعية ويعود
،وحدد دبوجبو اإلطار العاـ لتوجيو ادلنظومة الوطنية للتخطيط االقتصادي واالجتماعي واليت  12/01/1988يف

تتأثر إذل حد كبَت باخللفية السياسية واإليديولوجية القائمة آنذاؾ، حيث أصبح من مبادئ العامة لقانوف التخطيط 
 :يد السياسة الوطنية يف يد احلزب احلاكم، وؽلكن اختصار ما جاء بو ىذا القانوفذبس

ربديد دور الدولة يف عملية توجيو األعواف ادلتعاملُت االقتصاديُت، وإلزاـ اجلماعات احمللية ربمل مسؤولياهتا دلا  - 
 .ينتج عن تصرفاهتا بشكل يضمن التنمية احمللية ادلخططة

اع الوطٍت اخلا  بإدراج أعمالو ضمن سلططات التنمية، سواء على ادلستوى احمللى أو أعطى مكانة للقط - 
 2الوطٍت.

 المطلب الثاني: الوسائل المالية 

ويعٌت هبا كل ادلوارد ادلالية ورؤوس األمواؿ اليت سبتلكها البلدية والوالية ,حبكم نصو  القانوف وؽلكن 
 .رجيةتقسيمها إذل موارد مالية داخلية و أخرى خا

  :الموارد المالية الداخلية -1

 )،11/10من القانوف البلدي اجلديد ) 170بالنسبة للبلدية تتمثل ادلوارد ادلالية الداخلية وفقا للمادة 
إيرادات  1يف إيرادات قسم التسيَت والتجهيز ادلقيد يف ادليزانية البلدية، وحددت ادلادة  22/06/2011الصادر يف
 : 3البلدية يف

احملاصيل اجلبائية ادلسموح بقبضها الصاحل البلديات دبوجب التنظيمات ادلعموؿ هبا، وذلك يف حدود نسبة  - 
(50 .(%  

                                                           
1
و  عبد الناصر بوعروري، إدارة التنمٌة المحلٌة فً الجزائر، بلدٌة تٌكستار برج بوعرٌرٌج. )مذكرة ماستر فً العلوم السٌاسٌة،كلٌة الحقوق  

 25،)ص 3104 العلوم السٌاسٌة،جامعة قالمة،
2
، 31، ٌدان جمال ، إدارة التنمٌة المحلٌة فً الجزائر بٌن النصوص القانونٌة ومتطلبات الواقع. دار األمة للطباعة والنشر والتوزٌع، الجزائر  

 .15ص
3
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 .مساعلات مالية سبنحها الدولة والوالية وبعض مؤسسات العمومية

  .رسم وحقوؽ وأجور اخلدمات اليت أصلزت وأذنت هبا القوانُت السارية ادلفعوؿ - 

 . أمالؾ البلدية زلاصيل ومدا خيل -

 .القروض واذلبات والوصايا - 

 .ادلداخيل ادلالية يف إطار حق االمتياز للفضاءات العمومية - 

  .ادلساعدات ادلالية اليت يقدمها الصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية - 

 البلدي من القانوف  195أما فيما ؼلص اإليرادات اخلاصة بقسم التجهيز واالستثمار، حددهتا ادلادة 
 1:السابق الذكر، وىي كاأليت 

 . 198اقتطاع حاصل من إيرادات التسيَت وادلنصو  عليو يف ادلادة  - 

 .زلاصيل االمتيازات ادلتعلقة بادلصاحل البلدية - 

 .فائض ادلصاحل العمومية ادلسَتة على شكل مؤسسة ذات طابع صناعي وذباري - 

 .للجماعات احملليةإعانات الدولة والصندوؽ ادلشًتؾ  - 

 .ناتج التمليك والقروض - 

  .اذلبات والوصايا ادلقبولة وصبيع ادلساعدات واإليرادات ادلؤقتة - 

غلب اإلشارة إذل النفقات البلدية تتنوع من نفقات ثابتة دائمة احلدوث وزلددة بصفة مستمرة، ونفقات 
يف احلسباف؛ كالكوارث الطبيعية اليت تواجو البلدية،  عرضية توجدىا البلدية يف ظرؼ استثنائي وحالة طارئة دل تكن

من موارد ادليزانية احمللية. % 90 وتتمثل ادلوارد ادلالية للميزانية البلدية أساسا من اإليرادات الضريبية اليت سبثل نسبة
ه من ؛ وىو مدخوؿ يتشكل بدور (%10إضافة إذل موارد مالية أخرى تتعلق دبدخوؿ بعض ادلمتلكات يف حدود )

 :ثالثة موارد مالية أساسية تتمثل يف

                                                           
1
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موارد ناصبة عن األمالؾ العقارية: وىي زبص بيع حملاصيل وأجور كراء العقارات والبنايات اليت ىي ملك  - 
 .للبلدية أو الوالية

 .موارد ناذبة عن استغالؿ: حاصل بيع ادلنتوجات اليت تنتجها مؤسسات البلدية أو الوالية - 

ة أخرى: تكوف عبارة عن فوائد قروض سبنحها ألطراؼ أخرى، أمواؿ متحصل عليها من اخلدمات موارد مالي - 
  .ذات الطابع الصناعي والتجاري

، وىذا من منطلق اعتبار  إف الركيزة األساسية للميزانية احمللية تتمثل يف اإلرادات اجلبائية من ضرائب ورسـو
حمللية االستغناء عنها؛ كوسيلة رئيسية لتحقيق تنميتها احمللية، ىذه األخَتة موارد مالية ال ؽلكن للجماعات ا

وبالرجوع إذل القانوف الذي ينظم رلاؿ ادلوارد اجلبائية، فإنو يتمثل يف قانوف الضرائب ادلباشرة والرسـو ادلماثلة 
، وأخرى ؛ والذي ؽليز نوعُت من الضرائب: إحداعلا ضرائب احملصلة لفائدة البلديات09/12/1976الصادر يف

  1ضرائب لفائدة الدولة واجلماعات احمللية.

 الضرائب احملصلة لفائدة البلديات 
تعرؼ الضريبة العامة بأهنا فريضة مالية يدفعها لفرد جربا إذل الدولة أو إحدى اذليئات العامة احمللية بصورة 

على سبيل اإللزاـ يف نطاؽ الوحدة  هنائية، أما الضرائب احمللية فهي كل فريضة مالية تتقاضاىا اذليئات احمللية
احملصلة لفائدة  -، ويف ىدا النوع من الضرائب 2اإلدارية، اليت سبثلها دوف مقابل معُت بقصد ربقيق منفعة عامة

  .ظليز نوعُت وعلا: الضرائب ادلباشرة وغَت ادلباشرة -البلدية
  :الضرائب احملصلة لفائدة اجلماعات احمللية

هبا صبيع ادلبالغ ادلالية الضريبة احملولة إذل ميزانيات اجلماعات احمللية )البلدية والوالية(، وكذا ميزانية  ويقصد
  .الصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية، وتنقسم ىذه الضرائب إذل نوعُت الرفع اجلزايف والرسم على النشاط ادلهٍت

 احمللية  الضرائب والرسـو احملصلة لفائدة الدولة واجلماعات

  .مت تسجيل نوعُت من الضرائب علا: الضريبة على األمالؾ، والضريبة على القيمة ادلضافة

 

 

                                                           
1
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  : بعنواف ادلصادر ادلالية للجماعات احمللية ادلوارد ادلالية الداخلية 01اجلدوؿ رقم 

 حصص سلتلفة حصة الدولة حصة الوالية حصة البلدية ادلوارد اجلبائية
 / / /   %100 الرسم العقاري
 / / / %100 رسم التطهَت

 للصندوؽ الوطٍت للسكن %20 %60 / %20 الضريبة على األمالؾ
 لصندوؽ مشًتؾ للجماعات احمللية %70 / / %30 الدفع اجلزايف

 لصندوؽ مشًتؾ للجماعات احمللية %5.5 / /  %65 الرسم على النشاط ادلهٍت
 مشًتؾ للجماعات احمللية لصندوؽ %80 %20 / / الرسم على السيارات
 لصندوؽ الصحة احليوانية %30 / / %70 الرسم على الذبائح

 لصندوؽ مشًتؾ للجماعات احمللية %9 %85 / %6 الرسم على القيمة ادلضافة
 2014 ، 249.نصَتة أوخبيت زلمد بن عزة، "مساعلة الوقف يف سبويل التنمية احمللية". رللة البحوث االقتصادية وادلالية،  المصدر:

  :الموارد المالية الخارجية -2
وتتمثل ىذه ادلوارد يف القروض واإلعانات وادلساعدات ادلالية، باإلضافة إذل الصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات 

 .احمللية واذليبات والوصايا
تستعمل القروض يف سبويل ادلشروعات االستثمارية اليت تنشأ على مستوى احملليات، وتعجز  : القروض 

موارد ادليزانية على تغطية نفقاهتا، وال غلوز للمجالس احمللية على مستوى احملليات أف تلجأ إذل عقد قروض دوف 
لقرض تعتمد على طبيعة ادلشروع إذف من احلكومة، وىذا النوع من القروض عادة ما يكوف بفائدة بسيطة، ومدة ا

للبلدية اللجوء إذل االقًتاض بغرض تغطية العجز ادلارل، ( 11/10ومسح قانوف ) 1ادلراد إنفاؽ قيمة القرض عليو.
وىذا وفقا لعقود تربمها مع األشخا  ادلعنوية دوف واسطة، وبالرغم من اغلابية ىذا ادلورد، إال أنو ال ينبغي 

بصفة متكررة؛ من باب إمكانية أف يؤثر على استقاللية البلدية أو الوالية يف ازباذ القرارات، التمادي يف استعمالو 
وغلب أف توظف ىذه القروض يف مشاريع إنتاجية تعود على البلدية دبداخيل مالية إضافية، شلا غلعل ىذه القروض 

 2أساس قوة للوحدة اإلدارية احمللية.
الدولة إذل منح مساعدات مالية إذل اذليئات العمومية والوحدات  غالبا ما تضطر :احلكوميةاإلعانات 

احمللية، ويف بعض األحياف بدوف أف ربصل الدولة على مقابل، أي بدوف أف تلـز ادلستفيدين برد ىذه ادلساعدات، 
ت أىدافا وتسمى ىذه ادلساعدات ادلالية ادلوجهة لتغطية نفقات التنمية احمللية باإلعانات، وتؤدي ىذه اإلعالنا
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اقتصاديا وأخرى اجتماعية؛ تتمثل يف تعميم الرخاء يف سلتلف مناطق الدولة وإذابة الفوارؽ بُت ادلناطق الفقَتة 
 1والنائية وادلناطق الغنية.

 :،فقد حددت أسباب تقدمي اإلعانات وىي كاأليت 172وبالعودة إذل القانوف البلدي اجلديد ويف مادتو  
 .قارنة دبهامها وصالحياهتاعدـ كفاية مداخليها م - 
 .نقص القيمة لإليرادات اجلبائية للبلدية - 
 2حالة الكوارث الطبيعية أو النكبات. - 

نظرا للعجز الذي تعرفو اجلماعات احمللية؛ جلأت الدولة إذل   :المشترك للجماعات المحلية الصندوؽ
،ويعترب  1973أوت  09الصادر يف ( 73/134إنشاء الصندوؽ ادلشًتؾ للجماعات احمللية دبقتضى ادلرسـو )

ىذا الصندوؽ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية ادلعنوية واالستقالؿ ادلارل، ويتكفل بادلساعلة 
 3:يف سبويل التنمية احمللية وذلك بػ 

 .مساعدات مالية استثنائية والغرض منها ربقيق التوازف يف ميزانية اجلماعات احمللية - 
 .زبصيصات مالية للتجهيز ربوؿ لقسم التجهيز واالستثمار دبيزانية اجلماعات احمللية - 
 4زبصيصات مالية لفائدة احلرس البلدي. - 

  :الهبات والوصايا والتبرعات
التربعات:  وتعترب التربعات موردا من موارد اجلماعات احمللية، وتكوف حصيلتها شلا يتربع بو ادلواطنُت،  -أوال
ل مباشر إذل اجلماعات احمللية أو بشكل غَت مباشر بادلساعلة يف سبويل ادلشاريع اليت تقـو هبا، والتربعات إما بشك
 :تكوف إما بػ

 .تربعات مقيدة بشرط وىي اليت ال ؽلكن قبوذلا إال دبوافقة السلطات ادلركزية - 
اء كانت تربعات ىيئات أو أشخا  تربعات أجنبية واليت ال ؽلكن قبوذلا إال دبوافقة رئيس اجلمهورية، سو  - 
 .أجانب

 ::  فتنقسم إذلالهبات والوصايا -ثانيا

                                                           
1
الملتقى الدولً حول  .حٌاة بن اسماعٌن، وسٌلة السبتً، مداخلة بعنوان: التموٌل المحلً للتنمٌة المحلٌة، نماذج من اقتصادٌات الدول النامٌة  

،كلٌة العلوم  3111نوفمبر 33و 30ول النامٌة، ٌومً دراسة حالة الجزائر والد -سٌاسات التموٌل وأثرها على االقتصادٌات والمؤسسات

 4االقتصادٌة والتسٌٌر، جامعة بسكرة، ص
2
، الصادرة فً 25ٌتضمن قانون البلدٌة،الجرٌدة الرسمٌة، العدد 01/00الجمھورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، البرلمان، قانون  

 053، المادة 12/15/3100
3
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اذلبات والوصايا اليت ال ينشئ عنها أعباء ،أو ذلا شروط أو تستوجب زبصيص عقارات ،وال تكوف مدعاة  - 
اذلبات والوصايا اليت ينشا عنها أعباء، أو يشًتط ذلا شروط أو تقتضي  - .لالعًتاض من عائالت الواىبُت
  1مدعاة العًتاض عائالت الواىبُت أو ادلوصُت.) 3)زبصيص عقارات أو تكوف 

 المطلب الثالث: الوسائل البشرية 

النجاح يف عدة لقد كاف وما زاؿ اإلبداع عند اإلنساف ىو الثروة احلقيقية اليت لعبت دورا رئيسيا يف ربقيق 
، ويعترب العنصر البشري ذو أعلية كبَتة لقولو 2رلاالت منها ربقيق التمدف والرقي والثراء يف كل العصور واألحقاب

ِمنها وحمَلها اإِلنساُن  َأن يحِمْلنها وَأشَفْقن ِإنا عرضنا اأَلمانَة عَلى السماواِت واأَلرِض واْلِجباِل فَأَبين تعاذل:"
، وال ؽلكن ربقيق تنمية زللية دوف قياـ مؤسسات فعلية تقـو هبا، غَت أف ىذه 3" ما جهوالَكاَن ظَُلو  ِإنه

ادلؤسسات وحدىا ال تكفي دوف وجود وسائل بشرية، باعتبارىا الركيزة األساسية لقياـ ادلؤسسات بإعداد وتنفيذ 
رد البشرية، والذي ينتهج يف إطار سياساهتا التنموية، ومن بُت الوسائل البشرية صلد ادلخطط السنوي لتسَت ادلوا

من ادلرسـو التنفيذي  06تسَت ادلسار ادلهٍت للموظفُت واألعواف والعموميُت يف الدولة؛ ادلنصو  عليهم يف ادلادة 
،)حبيث يتعُت على ادلؤسسات واإلدارات العمومية أف تعد سلططا سنويا لتسَت ادلوارد البشرية  126-95رقم )

ادلتوفرة ووفقا لألحكاـ القانونية األساسية والتنظيمات ادلعموؿ هبا، والغرض من التسيَت  تبعا للمناصب ادلالية
ادلنصو  عليو، وصلد الفقرة السالفة الذكر ىو ضبط العمليات اليت غلب القياـ هبا خالؿ السنة ادلالية الربامج 

  .عارؼ و اإلحالة على التقاعدالسيما ما يتعلق بالتوظيف والًتقية والتكوين، وربسُت ادلستوى وربديد ادل

وربتاج التنمية إذل االستمارات يف قطاع اخلدمات الرئيسية، وتتم دبواردىا األساسية والعنصر البشري أىم 
وسيلة إلدارة الشؤوف احمللية، وهتميشو يؤثر بشكل كبَت على دفع برامج التنمية واضطرابات البلديات بعد 

يف كبَتة، شلا أدى إذل تضخم يف عدد ادلوظفُت ومت إدماجهم يف البلديات، االستقالؿ إذل القياـ بعملية توظ
 4وأصبحت ذلم حقوؽ توازي تلك اليت يتمتع هبا العاملوف يف اإلدارات ادلركزية والالمركزية.

 

 

                                                           
1
 22جدٌدي، مرجع سابق، ص  

2
 03،ص 0222ٌمن ساعاتً، إدارة الموارد البشرٌة من النظرٌة إلى التطبٌق. القاهرة:دار الفكر العربً ، أ  

3
 53سورة األحزاب، اآلٌة   

4
 041ولد صدٌق، مرجع سابق، ص  
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  :خاتمة الفصل

للجماعات يف ىذا الفصل مت التطرؽ إذل اإلطار النظري للتنمية احمللية باعتبارىا أحد األىداؼ األساسية 
داث ماعات اإلقليمية إذل ربقيقها، احمللية، حبيث عرفت التنمية احمللية على أهنا السياسات والربامج اليت تسعى اجل

تغيَت مرغوب فيو يف وسط اجملتمعات احمللية هبدؼ رفع ادلستوى ادلعيشي وسبت أيضا دراسة رلموعة نظريات التنمية 
لتنمية من ربت، نظرية الوسط ادلتجدد، باإلضافة إذل دراسة أىم الوسائل احمللية كنظرية أقطاب النمو، نظرية ا

 .ادلستعملة يف ربقيق التنمية احمللية وىي الوسائل ادلالية واالقتصادية والبشرية

 



 

  الثاني الفصل
 القطاعي للمخطط القانوني االطار
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تبنت اجلزائر كغَتىا من الدول النظام اإلداري الالمركزي، واعتربتو وسيلة لتوزيع النشاط اإلداري بُت سلتلف 
 تنميةئرية إذل ربقيق از الدولة اجلتسعى وذلذا الوالية،  ت الالمركزية للدولة يفاذليئات واألجهزة اإلدارية، وتتمثل اذليئا

ذبسيدىا لتنمية زللية باعتبارىا األساس وادلنطلق لتحقيق اذلدف  طريقشاملة وال يتحقق ذلك إال عن  وطنية
ادلنشود يف الوصول إذل تنمية شاملة أوكلت ادلهمة يف ذبسيد التنمية إذل اجلماعات احمللية من بينها الوالية اليت 

حقيق التنمية يف شىت اجملاالت ،حيث تسهر على تلبية سلتلف احلاجيات للمجتمع والرفع من تعترب أىم وسيلة لت
  مستواىم ادلعيشي،لكن وبالرغم من كل ىذه الصالحيات ادلمنوحة للوالية إال أهنا تعاين من عدة عوائق

اآلليات اليت  ددح 07/12وقانون الوالية  10/11صلد ادلشرع اجلزائري يف تعديلو لقانوين البلدية  وكذلك
 دبوجبها تظفر كل من البلدية والوالية بتنمية زللية، وىذا سباشيا مع ادلستجدات اليت يفرضها الواقع، 

 :وعلى ىذا سوف يتم التطرق يف ىذا الفصل إذل مبحثُت

 ماىية ادلخطط القطاعيادلبحث األول:  - 

 .ادلبحث الثاين: الدور التنموي للوالية يف اجلزائر - 

 عوائق التنمية احمللية على ادلستوي الوالئيبحث الثالث: ادل -

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني:                                                  االطار القانوني للمخطط القطاعي
 

 

27 

  القطاعي المخطط ماهية: األول المبحث

 خالل من احمللية تللجماعاالتنموي الدور  تفعيل ومع ادلتزايدة، احمللية التنمية دلتطلبات االستجابة أجل من
 ادلسجلة الربامج ذلذه ادلارل التدعيم من الرفع األخَتة السنوات يف مت للبالد، التنموية السياسة إصلاح يف مشاركتها

 اجلماعات تدخل يف مهمة آلية يعترب والذي ، PSD للتنمية القطاعي ادلخطط يف أساسا وادلتمثلة الوارل، باسم
 وتنفيذىا وتسيَتىا ادلشاريع ىذه بررلة عن ادلسؤولة باعتبار ببالدنا احمللية التنمية يف احمللية

 وأهميته PSD  للتنمية القطاعي المخطط مفهوم :األول المطلب

 PSDللتنمية القطاعي المخطط مفهوم :األول الفرع

 تكون اليت العمومية ادلؤسسات و الوالية استثمارات كل ضمنو تدخل حيث وطٍت، طابع ذو سلطط ىو
 ادلخطط ربضَت ويكون تنفيذه، على يسهر الذي و الوارل باسم ادلخطط ىذا تسجيل يتم و عليها، وصية

 ىذا دييز وما ،ذلك بعد عليو يصادق والذي الوالئي الشعيب الس يف مشاريعو اقًتاحات بدراسة للتنمية القطاعي
 الري، مديرية مثل ذلا التابعة ادلركزية الوزارات وصاية ربت للوالية التنفيذية ادلديريات طرف من يدرج أنو ادلخطط
 الًتبية، مديرية الصحة، مديرية مثل األخرى القطاعية وادلديرية والتعمَت، البناء مديرية العمومية، األشغال مديرية
 ادلنتخب الشعيب الس على وتعرضو مشاريعها برنامج تضع مركزية وحدة كل أن حيث ، ... النقل مديرية

 على ادلسؤول لكونو االقًتاحات، ىذه قبول يف جدا مهمة الوالئي الشعيب الس فمصادقة إذن ،1عليو للمصادقة
 الوالية يف احمللية التنمية

 PSD للتنمية القطاعي المخطط أهمية :الثاني الفرع

 ربتوي فهي ، ذلا ادلرصودة ادلعتربة ادلالية األغلفة حبكم فعال، رائدة للتنمية القطاعي ادلخطط مشاريع إن
 سكانية يتمي خبصائص ز إقليما تشمل كما وسبويل، ودراسة تأطَت و إعدادا احمللي معجملتا إمكانات تفوق برامج
 يف أساسيا دورا وتلعب بلديات، وعدة الواحدة الوالية داخل دوائر عدة أو أكثر أو والية تكون قد متقاربة، وبيئية
 الصحي الصرف قنوات أو للشرب الصاحل بادلاء السكان لتزويد واآلبار الوالئية الطرق مثل اجلهوي التوازن

 اختصاصات الوالية يف يدخل ما وكل الربي النقل وزلطات ادلدينة وغاز العمومية واإلنارة الريفية والكهرباء

                                                           
1
 – ورقلة مرباح قاصدي جامعة قسم الحقوق،، رماجٌست رسالة، بالجزائر المحلٌة التنمٌة دارةفً إالبلدي  دور تفعٌلآلٌات  محمد طاهر عزٌز،  

 10، ص9000-9003، الجزائر
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 سلتلف بُت التنموية الربامج من فادةاالست يف العدالة ربقيق إذل الوصول ديكن الربنامج ىذا خالل فمن
 يف مشاركتهافيفضل  احمللية، اجلماعات تواجهها أن ديكن اليت التنموية ادلشاكل من للعديد احلل وكذاناطق ادل

 وتفريدىا العمليات تسجيل عن ادلسؤول أنو ودبا الوحيد بالصرف اآلمر الوارل وباعتبار والتنفيذ التنموي طيطالتخ
 .احملرومة ادلناطق يف ادلسجل التنموي العجز تغطية إذل الوصول ديكن فإنو

 PSD للتنمية القطاعي المخطط بتسيير المعنية العمليات :الثاني المطلب

 نطاق يف تدخل اليت والعمليات 1993 فيفري 27 يف ادلؤرخ 93-57 رقم التنفيذي ادلرسوم حدد
 فإن سابقا اشرنا وكما ادلمركزة، غَت القطاعية الربامج  نطاق يف تدخل اليت والعملياتاألبواب  قائمة األبواب،
 الوثيقة ىذه خالل ومن التجهيز، نفقات دلدونة وفقا موزعا يكون والربامج ادلشاريع دلختلف االعتمادات زبصيص
 العمليات، سلتلف تسيَت عن ادلسؤولة اجلهة وتبيان لطبيعتها، وفقا االستثمارات وتنظيم تبويب ديكن فإنو احملاسبية

 تسيَتىا ديكن اليت و الفرعية والقطاعات القطاعات، دلختلف األبواب وكذا ادلواد، طبيعة توضيح وسنحاول
 وفقا نفصلها قطاعات، 8 إذل عدىا يصل اليتو  ،  psd للتنمية القطاعي ادلخطط صيغة خالل من وتنفيذىا
 :1يلي دلا وفقا العمليات، طبيعة حسب ادلعنية وادلواد ادلدرجة، األبواب ،إليو ينتمي الذي الفرعي القطاع للقطاع،

 واألبواب ادلواد يف احملددة العمليات تنفيذ و تسيَت خاللو من وديكن :التحويلية الصناعات  1 القطاع-/1
 :التارل اجلدول يوضحو ما وىو ادلدرجة،

 التحويلية الصناعات 1 القطاع يف PSD بصيغة تسيَتىا ديكن اليت العمليات طبيعة يوضح

 المالحظات+  التسيير المادة الباب الفرعي القطاع
 الصناعات17

 وادلتوسطة الصغَتة
 التقليدية والصناعات 

 الصناعات171-
 وادلتوسطة الصغَتة 

 عامة دراسات 1
 النضج،- 2 ومتخصصة،

-4 الدعم، ىياكل اصلاز-3
 أخرى

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت -
 بصيغ ادلشاريع ىذه تنفيذ

PSD وأ PSC 
 

 الصغَتة الصناعات 17-
 والصناعات وادلتوسطة
 التقليدية

 

 التقليدية  الصناعات 172-
 

 ومتخصصة، عامة دراسات1
 التقليدية،-3 النضج،- 2

. 4 الصناعات غرف اصلاز
 -أخرى

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت -
 بصيغ ادلشاريع ىذه تنفيذ

PSD أو PSC. 
 

                                                           
1
عبوم قسم  –ماجستٌر رسالة  –حالة والٌة المدٌة دراسة  –ور الجماعات االقلٌمٌة فً تعدٌل التنمٌة المحلٌة فً الجزائر كرٌم برقً فً د - 

 .71ص  ،9000 – 9003التسٌٌر جامعة المدٌة 
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 زللية صناعات 19
 
 

 الصناعات دراسات 191-
 التحويلية

 الصناعات دراسات 1
 7مساعدة،- 2 التحويلية،

 - النضج

 نطاق يتجاوز ال بعد ذات -
 الوالية

 
 ديكن حبيث مشًتك التسيَت
 بصيغ  دلشاريعا ىذه تنفيذ

PSD أو PSC 
    

 قطاع تطوير يف حتما سيساىم التقليدية األنشطة وتطوير وادلتوسطة الصغَتة بادلؤسسات االىتمام إن
 ادلشاريع فتجسيد االقتصاد عصب ىي ادلؤسسات ىذه لكون عامة بصفة الوطٍت واالقتصاد التحويلية الصناعات

 القاعدة وضع يف سيساىم اذلياكل وإعداد الالزمة الدراسات اصلاز خالل من الفرعي القطاع ىذا يف ادلدرجة
 من "احمللية الصناعات" الفرعي القطاع دبشاريع االىتمام أن كما التحويلية، الصناعات تطوير لعملية األساسية

 ستؤثر بدورىا واليت التحويلية الصناعات دلشاريع تصور إعطاء يف تساىم أن ديكن اليت الدراسات اصلاز خالل
 مضافة، قيمة زبلق أن ديكن اليت للمشاريع التقنية ادلساعدة تقدمي وكذا احمللية، الصناعات نشاطات بعث يف إجيابيا

 يف االنطالق يتم حىت والتام الكايف النضج مرحلة إذل الوصول من سيمكن الدراسات ذبسيدإذل أن باإلضافة 
 .ادلشاريع

 واألبواب ادلواد يف احملددة العمليات تنفيذ و تسيَت خاللو من وديكن" والمناجم الطاقة":  2 القطاع -/2
 :التارل اجلدول يبينو وىو ما ادلدرجة،

 "1وادلناجم الطاقة" 2يف القطاع PSD  بصيغة تسيَتىا ديكن اليت العمليات طبيعة يوضح

 ادلالحظات + التسيَت ادلادة الباب الفرعي القطاع
 حبيث مشًتك التسيَت - .  الريف كهربة 1- الريفية الكهرباء 125- الريفية  الكهرباء 25-

 ادلشاريع ىذه تنفيذ ديكن
 PSD أوPSC. بصيغ

  غَت القطاعية الربامج يف ادلهمة ادلشاريع من الريفية الكهرباء مشاريع أن صلد السابق اجلدول خالل من
 يف تساىم اليت الفالحية لألنشطة وادلطورين ادلنتجُت خاصة السكان تثبيت يف أمهية من ذلا دلا PSD ادلمركزة

 .واحليوانية النباتية الثروة  زيادة

                                                           
1
 .28، ص 9002والتوزٌع،  الفجر للنشر دار القاهرة،  ،د. عبد المجٌد قرفً، اإلدارة الجزائرٌة مقاربة سوسٌولوجٌة - 
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 ادلدرجة واألبواب ادلواد يف احملددة العمليات تنفيذ و تسيَت خاللو من وديكن :"والري الفالحة " 3 القطاع-/3
 : التارل اجلدول يبينو ما وىو

 " 1والري الفالحة" 3 القطاع يف PSD  بصيغة تسيَتىا ديكن اليت العمليات طبيعة يوضح

 المالحظات + التسيير المادة الباب الفرعي القطاع
 2 الضارة، األعشاب إزالة 1 االستصالح215- االستصالح31-

 هتيئة 3الًتبة، على احلفاظ-
-اجلبال، يئةهت 4، السهوب

 رلاري تطهَت -6مشاتل،5
 واألحواض اآلبار-7السقي،
 ذبديد - 9أخرى، -8ادلائية،

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت
 ادلشاريع بصيغ ىذه تنفيذ

.PSCأو PSD 

- 2 العقاري، التحسُت 1- العقاري التحسُت– 221 الفالحة 35-
أشغال - 3 الًتبة، أشغال
 الدفاع عن - 5الًتبة، حلماية

 أخرى -8،األراضي

 ادلشاريع ىذه تنفيذ و تسيَت
 فقط. PSD بصيغة يكون

 

 الفالحي التكثيف – 228 الفالحة 35-
 

 احلبوب زراعة تكثيف 1-
 -2 البور، أراضي وامتصاص

 زراعات-3جديدة، زراعات
 زراعات -4ادلاشية، لعلف

 زراعات-5للصناعة،
 وتالبي زراعة-6اخلضر،

 أخرى-8البالستيكية،

 ادلشاريع ىذه تنفيذ و تسيَت
 فقط. PSD بصيغة يكون

 القاعدية ادلنشآت– 241 الفالحة 35-
 الريفية

 زبزين- 4 ادلساخل، 3-
 اخلضروات وبذور احلبوب

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت -
  بصيغ ادلشاريع ىذه تنفيذ

.PSC 
 PSD أو 

 لالستعمال ادلياه جلب-1 ادلياه جلب 323- الكبَت الري 32–
ادلياه  جلب- 2 ، الفالحي

 -3والصناعة، للشرب لكربىا
 الكربى ادلياه جللب دراسات

 5السكنية، ادلياه جلب -4،

 الـ بصيغة تنفذ وال تسَت ال -
psd ال الكربى، العمليات 

 بُت ربويل تتطلب اليت سيما
 من انطالقا أو الواليات

 كربى تنقيبات أو سدود
                                                           

1
 .82بن عثمان، مرجع سابق، ص  - 
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 الكربى ادلياه جلب-
 يف التدخالت -6 األخرى،

 ادلوجودة إصالح، الشبكات
 1..أخرى– 9تدعيم

 ادلياه الستخراج
 واألحياء للتجمعات الكربى
 اجلوفية

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت-
 صيغب ادلشاريع ىذه تنفيذ

.PSCأو PSD 
-3 ذبهيز،- 2 بناءات،-1 ادلياه توزيع 317- وادلتوسط الصغَت الري 33-

 أخرى أشغال– 4 وكاالت،
 التجديد،8-

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت -
 بصيغ ادلشاريع ىذه تنفيذ

.PSCأو PSD 
 

  التنقيبات 322- وادلتوسط الصغَت الري 33-
 االستغاللية

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت - .ادلتوسطة التنقيبات 2-
 بصيغ ادلشاريع ىذه تنفيذ

.PSCأو PSD 
 مشاريع دراسات 331-  و الصغَت ادلتوسط الري 33-

 الفالحي للري
 األراضي، ىيكلة إعادة 1-

 الري مشاريع- 2
 السقي مشاريع-3والسقي،
 التهيئة، دراسات-4والتطهَت،

 التهيئة إعادة دراسات-5 

 تتجاوز ال اليت العمليات -
 . الوالية إطار

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت-
 بصيغ ادلشاريع ىذه تنفيذ

.PSC أو PSD 
 الفالحي الري 333- وادلتوسط الصغَت الري 33–

 وادلتوسط  الصغَت
 

- 4 السقي،- 3 الري، 2-
-5الفياضانات، مياه تصريف
 الري-6صلة، ذات أشغال
 السدود دراسات -7للرعي،

 ذبديد -9 الصغَتة،
 الشبكات

 الـ بصيغة تنفذ وال تسَت ال -
psd عمليات تصحيح 

 ومحايتها ادلياه رلاري ضفاف
 تنقيبات انطالقا من والسقي
 سدود من عميقة

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت-
 صيغب ادلشاريع ىذه تنفيذ

PSCأو PSD 
 الكبَت  الري 32–

 
 الشرب دبياه التموين 341–
 احلضرية

 

- 2 مشاريع، دراسات1-
 الصاحلة بادلياه التموين

 -4 ادلياه، معاجلة-3للشرب،
 زبزين ومنشآت زلطات
 يف التدخل-5ادلياه، وتوزيع

- ادلوجودة، الشبكات

 الـ بصيغة تنفذ وال تسَت ال -
psd زلطات عمليات 

 التخزين منشآت و ادلعاجلة
 الكربى

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت-
 بصيغ ادلشاريع ىذه تنفيذ
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 PSD أوPSC  الشبكات ذبديد -9،أخرى8
- 2 مشاريع، دراسات 1- 1احلضري التطهَت 342- الكبَت الري 32-

 معاجلة- 3 التطهَت،
 وإعادة تنظيف -4ادلياه،
معاجلة  -5 الوديان، تقومي

 اصلازات -6 النفايات،
ضد  احلماية وأشغال

 يف التدخل -7 الفياضانات،
 ادلوجودة الشبكات

 الـ بصيغة تنفذ وال تسَت ال -
psd القنوات  عمليات

 احلضرية ادلراكز يف اجلامعة
  التصفية وزلطات

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت-
 بصيغ ادلشاريع ىذه تنفيذ

PSCأو PSD 

- 2 البيئية، ادلراجعات- 1 البيئة- 352 البيئة 36-
ادلنشآت  االثر، دراسات

 أخرى -9االساسية،

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت -
 بصيغ ادلشاريع ىذه تنفيذ

.PSCأو PSD 
 2ادلشاتل، تشجَت اعادة-1 الغابات- 226 الغابات 34-

استغالل -3صيانة،-
 حلدائق وزلميات-4الغابات،
 -6دراسات، 5- الصيد،
 -7احلرائق، ضد احلماية
 -8 ،التطوعي العمل
 التهيئة -9،أخرى

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت -
 بصيغ ادلشاريع ىذه تنفيذ

PSCأو PSD 

 اإلقليم ةهتيئ 38-
 

 عامة دراسات 813-
 العمرانية  للتهيئة

 للتهيئة عامة دراسات 1-
دراسات - 2 العمرانية،

 -3 خاصة، أو قطاعية
التهيئة  سلططات دراسات
 دراسات-4للوالية، العمرانية

-5 العمرانية، التهيئة أثر
 .أخرى

 ديكن حبيث مشًتك التسيَت -
 صيغب ادلشاريع ىذه تنفيذ

.PSCأو PSD 

 واالىتمام األراضي كاستصالح جدا إسًتاتيجية فرعية قطاعات وادلهم احليوي القطاع ىذا ضمن وتندرج
 بعد ذات صلدىا ادلشروعات ىذه عناوين يف لتدقيقا وعند بأنواعو، والري والفالحة بالغابات و اإلقليم بتهيئة
 .ىائل تنموي
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 ادلدرجة واألبواب ادلواد يف احملددة العمليات تنفيذ و تسيَت خاللو من وديكن"  الخدمات " 4 القطاع-/4

 يف خاصة الشغل مناصب وخلق التنمية ربريك عملية يف ادلسامهة القطاعات من اخلدمات قطاع يعترب
 ىذا قدرات من الرفع يف سيساىم PSD برامج صيغة خالل) من فيو ادلدرجة ادلشاريع فتنفيذ السياحة قطاع

 احمللية التنمية ربريك يف يساىم أن ديكن بو النهوض أن يثح ادلهم، اخلدمايت النقل قطاع إذل باإلضافة القطاع،
 ستخلق تنفيذىا حالة يف و الفرعي القطاع ىذا يف ادلقيدة العمليات عناوين فإن لذا القطاعات،  عديد يف

 وذبديده االستخدام عتاد توفَت و وذبهيزىات ادلنشآ بناء فعمليات األخرى القطاعات يف بدورىا تؤثر ديناميكية
 جيب أولوية احلارل الوقت يف يعترب والذي وادلواصالت الربيد قطاع صلد كما القطاع، ىذا يف جدا مهمة ربتعت

 .أخرى بصيغ أو ادلمركزة غَت القطاعية مشاريع خالل من سواء تطويره

 العمليات تنفيذ و تسيَت خاللو من وديكن احملددة :اإلدارية و االقتصادية األساسية المنشآت  5القطاع  -/5
 ادلدرجة واألبواب ادلواد احملددة يف
 خالل من ضروري أمر الواقع يف اهتمشروعا تنفيذ يعترب فرعية قطاعات اذلام القطاع ىذا ضمن تندرجو 

از ادلطارات، ادلوانئ، إصل فعمليات كبَت، بشكل احمللية التنمية يف تساىم لكوا التحتية البنية قدرات وتعزيزة تقوي
 ضرورة تعترب الوطنية بالشبكة وربطها اهتوذبهيزا امنشآهت دبختلف والوالئية الوطنية الطرق و احلديديةالسكك  

 جهات كل بُت األشخاص تنقل حركة تسهيل وكذا والبضائع السلع سلتلف نقل عمليات تسهيل أجل من ملحة
 نظرا والوالئية الوطنية للطرق األساسية للمنشآت الكربى األشغال عمليات ادلشروعات من ىذه وتستثٌت الوطن،

 عمليات أن حُت يف أفضل، شلركزة قطاعية برامج طريق عن اصلازىا يكون وبالتارل وادلالية التقنية اهتخلصوصيا
 نظرا ألمهيةا غاية يف أيضا االدارية األساسية ادلنشآت الفرعي، القطاع ويعترب PSD الـ بصيغة يتم أن ديكن الًتميم

 بدقة، ادلسطرة األىداف إذل الوصول أجل من ضروري أمر إصلازىا يعترب واليت فيو، تتم أن  ديكن اليت للعمليات
 يعترب اإلدارية األساسية للمنشآت وأخرى العمرانية للتهيئة عامة ودراسات إحصائية وربقيقات دراسات فإصلاز
 العمليات إذل و باإلضافة تنفيذىا، صيغ عن النظر بغض مستقبال ادلشروعات صلاح يف جدا أساسية خطوة

 بتجهيزىا يتعلق ما وكل احمللية اإلدارة مباين إصلاز فإن اإلدارية األساسية  للمنشآت الفرعي القطاع يف السابقة
 ُتللعامل ادلثلى الظروف توفَت أخرى جهة ومن جهة، من احمللي للفرد الضرورية ادلرافق توفَت يف سيساىم وذبديدىا

 1.اإلمكانيات وبأحسن الظروف أحسن يف التنموية الربامج تنفيذ أجل من فيها

                                                           
1
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 درجةادل واألبواب ادلواد يف احملددة العمليات تنفيذ و تسيَت خاللو من وديكن :والتكوين التربية  6  القطاع-/6
 الفرعية القطاعات يف إقامتها ديكن اليت ادلشروعات خالل من ادلمركزة، غَت القطاعية للربامج الكبَتة ألمهيةا
 للمتمدرسُت، االستيعاب قدرات من الرفع يف سيساىم ادلشاريع ىذه فتجسيد العارل، التعليم التكوين، الًتبية،

 تنمية يف عامل مهم يعترب بدوره والذي التاجملا سلتلف يف واجليد النوعي التكوين إذل والوصول الطلبة و ادلتمهنيُت
  للبالد التنموية العملية يف للمشاركة ادلؤىل البشري الفرد وصناعة

 احملددة العمليات تنفيذ و تسيَت خاللو من وديكن والثقافية االجتماعية األساسية المنشآت 7  القطاع -/7
 .ادلدرجة واألبواب ادلواد

 فتوفَت احمللي للفرد االجتماعية التنمية يف جدا ىام قطاع والثقافية االجتماعية األساسية ادلنشآت قطاع
 الضرورية ادلرافق توفَت وكذا تمع،جملا فئات دلختلف االجتماعية واحلماية وذبهيزىا ادلنشآت بناء خالل من  الصحة
 على باإلجياب ينعكس شلا فئاتو، دبختلف البشري بالفرد االىتمام مستوى من الرفع يف سيساىم والًتفيو للراحة
 الربامج بفضل اصلازىا ديكن اليت ادلشروعات خالل من التنمية ىذه إذل الوصول وديكن للفرد، ماعيةتاالج التنمية

 .ادلشاريع ذلذه ادليزانيايت لتقييدا يبينو ما وىو PSD ادلمركزة غَت القطاعية
 PSD للتنمية القطاعي المخطط تحضير مراحلالمطلب الثالث: 

 بعد عليو يصادق والذي الوالئي الشعيب سلاجمل طرف من للتنمية ادلمركز غَت القطاعي ادلخطط ربضَت يتم
 ادلصادقة بعد و التخطيط، مديرية على مستوى التقنية اذليئة طرف من التقنية اجلوانب لدراسة خيضع مث ذلك،
 اعتمادات الربامج و رخص بتحرير تقوم مث عليو ادلصادقة و بدورىا بدراستو تقوم اليت ادلالية وزارة إذل يبعث عليو

 تبليغ وقبل أنو غَت 1التنموية برارلها وتنفيذ تطبيق يف للشروع للوالية ترخيص دبثابة اإلجراء ىذا يعترب حيث الدفع،
واحمللي  ادلركزي ادلستويُت على تتم تخطوا فهناك ادلالية وزير طرف من الدفع واعتمادات الربامج برخص الوارل
 .العمل ىذا تسبق

 أن ذلك إعداده، يف كاملة ستة تقريبا يتطلب للتنمية القطاعي ادلخطط بصيغة تنموي مشروع إعداد إن
 زبتص واليت ،"ج احلالة" جدول يف األخَت ىذا ضمن الربامج رخص ونشر ادلالية قانون بصدور تكون ادلوافقة عليو

 احًتام خالل من إعداده يف متكامال دورا والدولة احمللية وتلعب اجلماعات العمومي، بالتجهيز بالنفقات ادلتعلقة

                                                           
1
 التسٌٌر، علوم قسم ماجٌستٌر، رسالة ،-ةالمدٌ والٌة حالة دراسة- -الجزائر فً المحلٌة التنمٌة تفعٌل فً اإلقلٌمٌة الجماعات دوركرٌم برقً،  

 71،ص9000-9003 المدٌة، جامعة
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 ىذا احًتام ويعترب خاصة، ادلالية للظروف وفقا ادلربرلة احلكومية للساسة العامة التوجيهات وكذا السنوية الرزنامة
 .بالتنفيذ ادلعنية قمناطلل التنموية ادلشاريع ضمن وإدراجو ادلشروع صلاح يف جدا مهم الوظيفي والزمٍت التسلسل

 الدور التنموي للوالية في الجزائر : ثانيالمبحث ال

تعترب الوالية مقاطعة متميزة وتتمتع دبكانة خاصة يف النظام ادلؤسسات للدولة، وىي عماد نظام االدارة 
الوعاء اليت تلتقي فيها السلطة ادلركزية، احمللية ، تدخل ىذه األخَتة يف سلتلف رلاالت احلياة احمللية، والوالية ىي 

والسلطة الالمركزية، وعليو فإن الوالية تعمل على االستجابة النشغاالت ادلواطن، وربقق اإلصلاز الفعلي دلشاريع 
، ويف ىذا ادلبحث سيتم التطرق إذل تطور التنظيم الوالئي باجلزائر، ويف ادلطلب الثاين مستويات التنظيم 1الدولة
وادلطلب األخَت سبت دراسة رلاالت الدور التنموي للوالية يف القانون  ،) 07/12ي يف ظل القانون )الوالئ

(07/12 .(  

 المطلب األول: تطور التنظيم الوالئي بالجزائر 

 :مر التطور التارخيي للوالية دبراحل وىي: مرحلة االستعمار ومرحلة االستقالل

  :مرحلة االستعمار -1

رخيية إصدار سلطات االحتالل الفرنسي على ىدم بنيات ومؤسسات الدولة واجملتمع تثبت الدراسات التا
وبصفة تعسفية إذل ثالثة أقاليم، مث أحدثت تقسيمات تعسفية أخرى  1845اجلزائري، إذ مت تقسيم البالد منذ 

افة اجليش وادلعمرين، يف األقاليم الثالثة إلخضاع السكان ألنظمة اإلدارة ادلدنية والعسكرية االستعمارية حسب كث
وبغض النظر عن التعديالت والتغَتات اليت طرأت على التنظيم العمارل الوالئي تبعا ألىداف االستعمار 

 :وإسًتاتيجيتو باجلزائر، وعليو ديكن تقدمي ادلالحظات التالية

لقد مت إخضاع مناطق اجلنوب إذل السلطة العسكرية، بينما قسم الشمال يف البداية إذل ثالثة عماالت  - 
واليات( وىي: اجلزائر، وىران وقسنطينة مع إخضاعها نسبيا إذل القانون ادلتعلق باحملافظات أو العماالت يف (

وادلتعلق بإدارة األقاليم ادلدنية إذل صدر ، 1845أفريل  15فرنسا، وذلك منذ التقسيم الوارد باألمر الصادر يف 
ادلتضمن اإلصالح اإلداري باجلزائر، ومع هناية فًتة االستعمار   1956جوان  28)ادلؤرخ يف  56/601ادلرسوم )

 .دائرة 91عمالة و 15كان باجلزائر 

                                                           
1
 20،ص 9002د/عبد الحمٌد قرفً، اإلدارة الجزائرٌة مقاربة سوسٌولوجٌة.القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزٌع ،   
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اإلداري، فهي  لقد شكل نظام العماالت يف اجلزائر خالل ادلرحلة االستعمارية رلرد صورة لعدم الًتكيز - 
 .دل تكن تعرب عن اىتمامات أو مصاحل زللية ألهنا كانت رلرد إدارية

ىيمن على إدارة وتسَت العمالة زلافظ أو عامل العاملة )الوارل أو احملافظ(؛ خاضع للسلطة الرئاسية  - 
لدوائر كأجزاء للحاكم العام، وقد كان يتمتع بصالحيات وسلطات واسعة ديارسها دبساعدة نواب لو يف نطاق ا

 .إقليمية إدارية للعمالة

 إذل جانب عامل العمالة )الورل أو احملافظ( مت إحداث ىيئتُت أساسيتُت مها: - 

أ. رللس العمالة: ديارس مهامو ربت رئاسة عامل العمالة وعضوية عدد من ادلوظفُت تعينهم السلطة ادلركزية 
 ارية وقضائية.)احلاكم العام(، ولو اختصاصات متعددة ومتنوعة إد

ب. اجمللس العام: كان يتشكل يف البداية عن طريق تعيُت أعضائو من أعيان البلد إذل حُت اعتماد نظام 
 2/5،الذي أنشأ ىيئتُت انتخابيتُت )ادلعمرين واألىارل(؛ ربدد نسبة التمثيل لألىارل بـ) 1908االنتخاب سنة 

 1. 1919)سنة  1/4) بعد أن كانت 1944)من رلموع مقاعد ىذا اجمللس سنة 

  :مرحلة االستقالل -2

 :ورثت اجلزائر غداة االستقالل أجهزة إدارية فرنسية؛ كانت تضم على مستوى الوالية السلطات التالية

 .جهاز للمداولة يسمى اجمللس العام، وتساعده جلنة على مستوى احملافظة - 

  .جهاز تنفيذي وىو احملافظ - 

باشرت  ، وعلى ىذا2دة، وذلك مثل أغلب ادلؤسسات األخرى يف الوطنومر التنظيم اإلداري بأزمة حا
السلطة العامة للدولة اجلزائرية يف، وعلى ىذا باشرت السلطة العامة للدولة اجلزائرية يف ازباذ مجلة من اإلجراءات 
اإلدارية والتنظيمية إلعادة ترتيب وتنظيم للوالية، ويف ادلرحلة االبتدائية مث إحداث جلان جهوية للتدخل االقتصادي 

اإلدارية وشلثلُت عن السكان يعينهم احملافظ، وكانت غاية السلطة العامة من  واالجتماعي، تضم شلثلُت من ادلصاحل
ىذا اإلجراء التنظيمي ىو اخللق نوع من التزاوج بُت التمثيل اإلداري شلثال يف احملافظ؛ الذي حيوز قانونا وفعال 

خالل مشاركتهم يف  سلطات واختصاصات واسعة دلواجهة الوضعية العامة يف البالد، وبُت التمثيل الشعيب من
                                                           

1
 www.droit-alafdal.net/t1181-topic إلكترونً موقع  

2
 001، ص0333ناصر ، القانون اإلداري، التنظٌم اإلداري. منشورات دحلب،  لباد  
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ماي  23)ادلؤرخ يف  39/69اللجان السابقة الذكر، وبقيت ىذه الوضعية سائدة إذل حُت صدور األمر )
ادلتضمن لقانون الوالية، الذي يعترب أساس التنظيم التارخيي للوالية يف اجلزائر، إذ دبوجبو مت إنشاء ثالثة  1969

 :أجهزة أساسية ىي

 .وىي ىيئة منتخبة على غرار اجمللس البلدي ي:المجلس الشعبي الوالئأ.  

يًتأس وارل الوالية، ويتشكل من مديري ومسؤورل مصاحل الدولة ادلكلفُت  المجلس التنفيذي للوالية:ب.  
 .دبختلف أقسام النشاط يف إقليم الوالية

لة دبوجب مرسوم ىو حاجز سلطة الدولة يف الوالية ومندوب احلكومة، يعُت من طرف رئيس الدو  ج. الوالي: 
 رئاسي

على اعتبارىا ىيئة إدارية، إال أن تغَت  36؛ اعترب الوالية وحدة إدارية بنصو يف ادلادة 1976ويف الدستور 
،أدى إذل تعديل احكام القانون  1979ادلعطيات السياسية واالقتصادية وخاصة بعد ادلؤسبر الرابع للحزب سنة 

  :الوالئي من ناحيتُت أساسيُت

توسيع صالحيات واختصاصات اجمللس الشعيب الوالئي يف العديد من ادليادين، حيث أصبح للمجلس وظيفة أ. 
  .،لتعزيز آلية الرقابة الشعبية 1976رقابية على مستوى إقليم الوالية ذبسيد ألحكام دستور 

 1ب. تدعيم وتأكيد الطابع السياسي ذلذه اذليئة.

،ويتضمن  1989ديسمرب  11)مؤرخ يف  18/89رقم )؛ صدر قانون 1989ديسمرب  12ويف يوم 
)ادلؤرخ يف  09/90تأجيل االنتخابات لتجديد اجملالس الشعبية الوالئية، أما نظام الوالية يف القانون رقم )

؛ فاعترب الوالية مجاعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية ادلعنوية واالستقالل ادلارل، وتشكل 07/04/1990
 2 دارية للدولة، وللوالية إقليم واسم ومقر.الوالية مقاطعة إ

                                                           
1
 87سابق، صبن عثمان، مرجع   

2
 092، 091، ص.ص0333باد ناصر ، القانون اإلداري، التنظٌم اإلداري. منشورات دحلب، ل  
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،)فاعتربت على الوالية من اجلماعة اإلقليمية للدولة وتتمتع  12/07أما يف ادلادة األوذل من القانون )
 1 .بالشخصية ادلعنوية والذمة ادلالية ادلستقلة

  .ئيويف إطار ىذا القانون اجلديد سيتم التوسع يف الدراسة دلستويات التنظيم الوال

  ) 07/12المطلب الثاني: مستويات التنظيم الوالئي في ظل قانون )

تعترب الوالية وحدة مركزية تتوفر فيها مقومات الالمركزية اإلدارية، وىي سبثل سلطة الوصاية على البلدية،  
 كما أهنا مهزة وصل بُت اإلدارة ادلركزية من جهة أخرى

  :تعريف وإنشاء الوالية -1

 .ادلطلب إذل تعريف الوالية، وكيفية إنشاؤىا مت التطرق يف ىذا

؛ على أن 2012فرباير  21)ادلؤرخ يف  07/12عرفت ادلادة األوذل من القانون رقم ) :تعريف الوالية 1-1 
الوالية ىي اجلماعة اإلقليمية للدولة، وتتمتع بالشخصية ادلعنوية، والذمة ادلالية ادلستقلة، وىي أيضا الدائرة اإلدارية 

ادلمركزة للدولة، وتشكل هبذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بُت اجلماعات غَت 
اإلقليمية والدولة، وتساىم مع الدولة يف إدارة وهتيئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحاية البيئة، 

 ، وتتدخل يف كل رلاالتوكذا ترقية وربسُت اإلطار ادلعيشي للمواطنُت

فنصت على أن:" للوالية اسم وإقليم ومقر  09، أما ادلادة 2االختصاص ادلخولة ذلا دبوجب القانون
رئيسي، حيدد االسم وادلقر الرئيسي للوالية دبوجب مرسوم رئاسي، يتطابق إقليم الوالية مع أقاليم البلديات اليت 

 3.تتكون منها

  :إنشاء الوالية 1-2

 4لية إنشاء الوالية بشكل جزئي، ويتم عرب ثالث مراحل أساسية ىي :سبر عم

 .يتم فيها ازباذ القرار النهائي ادلتعلق بإنشاء الوالية وغالبا ما يكون دبوجب قانون مرحلة التقرير: - 
                                                           

1
،الجرٌدة الرسمٌة،  2012فبراٌر  90،)المتعلق بالوالٌة، المؤرخ فً  01/09من قانون ) 00الجمھورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة، المادة   

 9009فبراٌر  93،الصادرة فً  09العدد 
2
 ،)مرجع سابق 01/09من القانون ) 00مادة ال  

3
 ،)مرجع سابق 01/09من القانون ) 03مادة ال  

4
 978عوابدي، مرجع سابق، ص  
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 .ء الواليةتتمثل يف إعداد الرسائل القانونية وادلادية والبشرية واإلدارية لتنفيذ قرار إنشا مرحلة التحضير: - 

وىي مرحلة التحول فعال يف حيز التطبيق، وألن عملية التنفيذ عملية مستمرة وجب أن تكون  مرحلة التنفيذ: - 
 .ىناك متابعة ورقابة مستمرة لوسائل التنفيذ حىت يتم ربقيق أىداف الوالية

  :هيئتا الوالية -2

 :)على أن للوالية ىيئتان مها 07/12من القانون ) 02نصت ادلادة 

 .اجمللس الشعيب الوالئي - 

 .الوارل - 

  :المجلس الشعبي الوالئي  2-1

يعترب اجمللس الشعيب الوالئي ىيئة أساسية وحتمية يف تشكيل وتسيَت إدارة الوالية، باعتبارىا مجاعة ال مركزية 
دبوجبها ديارس سكان إقليمية، وديكن تعريفو على أنو األسلوب األمثل للقيادة اجلماعية، والصورة احلقيقية اليت 

اإلقليم حقوقهم يف تسيَته، والسهر على تسيَت شؤون ورعاية مصاحلة، ويعرف اجمللس الشعيب الوالئي على أنو 
  .جهاز مداولة على مستوى الوالية

تشكيلتو: ينتخب رئيس اجمللس الشعيب الوالئي من بُت أعضاءه للعهدة االنتخابية بأسلوب القائمة  -أوال
األغلبية ادلطلقة للمقاعد، ويف حالة عدم حصول أي قائمة على األغلبية ادلطلقة للمقاعد، ديكن  احلائزة على

 )%على األقل من ادلقاعد تقدمي مرشح، ويف حالة عدم حصول أي قائمة. 35للقائمتُت احلائزتُت على )

جلس الشعيب )%على األقل ديكن جلميع القوائم تقدمي مرشح عنها، ويعلن رئيسا للم 35على نسبة )
الوالئي ادلًتشح الذي ربصل على األغلبية ادلطلقة من األصوات، ويف حالة تساوي األصوات احملصل عليها يعلن 

 1 . )07/12من قانون رقم ) 59ادلًتشح الفائز األكرب سنا؛ حسب ادلادة 

ويقوم رئيس اجمللس الشعيب الوالئي باختيار مساعدين أو أكثر منهم واحد إلنابتو يف حالة غيابو، و ينتزع 
دلهامو االنتخابية ويتقاضي تعويضا عن ذلك. لرئيس اجمللس صفة الناطق الرمسي للمجلس الشعيب الوالئي، 

                                                           
1
 ،)مرجع سابق 01/09من القانون ) 73، 09المادتٌن   
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ية اإلدارة العامة ومبدأ ادلشاركة الشعبية يف ويشرف رئيس اجمللس يف ذبسيد الالمركزية اإلدارية، ومبدأ الدديقراط
 .1التعبَت عن احتياجات السكان، ويتم انتخابو من قبل ادلواطنُت الذين يقيمون يف إقليم الوالية 

)ادلتعلق بالوالية، يتداول  07/12من القانون رقم ) 54، 53، 52، 51مداوالتو: طبقا للمواد  -ثانيا 
ؤون اليت تدخل اختصاصاتو بإستثناء احلاالت ادلنصوص عليها صراحة من ىذا اجمللس الشعيب الوالئي يف الش

القانون، وتتخذ ادلداوالت على مستوى اجمللس الشعيب الوالئي باألغلبية البسيطة لألعضاء احلاضرين أو ادلمثلُت 
  .عن التصويت، ويف حالة تساوي األصوات يكون لصوت الرئيس مرجعا

أيام اليت تلي  08ادلداوالت موظف خيتاره رئيس اجمللس الشعيب الوالئي، ويف خالل ويتوذل كتابة جلسة 
  .اختتام الدورة، وينشر ملخص عن ادلداولة يف لوحة اإلعالنات ادلخصصة لإلعالم اجلمهور

القرار الصادر )جيوز لرئيس اجمللس الشعيب الوالئي أن يطعن باسم الوالية لدى اجلهة القضائية ادلختصة يف
 2.عن وزير الداخلية، الذي يبطل ادلداولة أو يعلن عن إلغاءىا أو يرفض ادلصادقة عليو 

على الرغم من كثرة وتنوع النصوص القانونية، إالا أهنا دل يضع تعريفا زلدد دلنصب الوارل، لكن ىذا   :الوالي2-2
من  92رل للدولة، فقد جاء يف ادلادة ال يعٍت خلوىا سباما من اإلشارة إليو، حيث صلد أهنا تطرقت إذل سبثيل الوا

 3)ادلتعلق بالوالية بأن:" الوارل ىم شلثل الدولة ومندوب احلكومة على مستوى الوالية. 09/90القانون )

)فنصت على أن:" الوارل ديثل الوالية يف مجيع أعمال احلياة  07/12من القانون ) 105أما يف ادلادة 
وعرفتو ادلادة  ."شروط ادلنصوص عليها يف القوانُت والتنظيمات ادلعمول هباادلدنية واإلدارية حسب األشكال وال

 4")ادلتعلق بالوالية بأن:" الوارل شلثل الدولة على مستوى الوالية وىو مفوض احلكومة 07/12من قانون ) 110

 صالحياته -أوال

على أن:" الوارل شلثل الدولة على  2012من قانون الوالية الصادر يف  110أ. بصفتو شلثال للدولة: تنص ادلادة  
مستوى الوالية وىو مفوض احلكومة، ويعترب حلقة وصل بينها وبُت الوالية والسلطة ادلركزية فهو ادلتصرف بسلطة 

                                                           
1
والعلوم السٌاسٌة، كلٌة  ماستر فً الحقوق ٌوبا عساسً، دور رؤساء المجالس الشعبٌة المحلٌة المنتخبة فً تحقٌق التنمٌة المحلٌة. )مذكرة  

 89،)ص 9008الحقوق، جامعة بسكرة، 
2
 ، مرجع سابق09/01، من قانون 70،79،75،78 المواد  

3
ة إبراهٌم بشري، مكانة ودور الوالً فً نصوص اإلدارة المحلٌة الجزائرٌة. )مذكرة ماستر فً الحقوق والعلوم السٌاسٌة، كلٌة الحقوق، جامع  

 0،)ص 9007، سعٌدة
4
 ،)مرجع سابق 01/09من القانون ) 000، 007المادتٌن   
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، إذ يلتزم بإطالع ىؤالء الوزراء  "1الدولة، وىو مندوب احلكومة وادلمثل ادلباشر والوحيد لكل وزير من الوزراء
 2.اذلامة اليت تتعلق باحلياة السياسية، اإلدارية، االقتصادية واالجتماعية يف الوالية  مباشرة على القضايا

يكلف الوارل بالسهر على تنفيذ القوانُت والتنظيمات، فقد أضاف إذل ذلك ضرورة احًتام رموز الدولة  - 
 .وشعاراهتا على مستوى إقليم الدولة

والذي يقصد بو حق اإلدارة يف فرض قيود على األفراد، فتحد من يقوم الوارل باختصاصات الضبط اإلداري  - 
حرياهتم العامة بقصد محاية النظام العام، والذي يهدف إذل احملافظة على سالمة اجملتمع وصيانتو، كما يسعى إذل 

 احملافظة على الصحة العامة واحلماية دلختلف أشكاذلا.

 3ب. بصفتو شلثال للوالية :

 .مسند قانونيا للوارل و ليس لرئيس اجمللس الشعيب الوالئيسبثيل الوالية  - 

 .الوارل ديثل الوالية يف مجيع أعمال احلياة ادلدنية واإلدارية كما ديثلها أمام القضاء - 

ديثل الوارل الوالية يف سلتلف التظاىرات الرمسية ومجيع األعمال، وذلك وفقا دلا جاء يف الفقرة األوذل من نص  - 
)مثل احلضور إذل االحتفاالت الوطنية والدينية أو الشعبية، وغَت ذلك من  07/12من قانون الوالية ) 105ادلادة 

 .األعمال والنشاطات ادلدنية

يسهر الوارل وبصفتو رئيس إدارة الوالية على التنظيم اذليكلي ذلذه األجهزة، ويراقب نشاطها عن طريق سلطة  - 
قصد هبا مالحظة جهود العاملُت بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريق التوجيو، ومراقبة أعمال موظفيو، وي

األوامر والتعليمات واإلرشادات، وعن طريق الرقابة على ادلوظفُت واليت تتمثل يف سلطة التعديل، النقل، واإلعارة 
  .وادلنح التشجيعية والنظر يف طلبات ادلوظفُت كطلب االستقالة

 

 

 
                                                           

1
 51بشٌري، مرجع سابق، ص  

2
 32،ص 9000صالح بلحاج، المؤسسات والقانون الدستووري فً الجزائر.الجزائر: دٌوان المطبوعات الجامعٌة،   

3
 80، 80بشٌري، مرجع سابق، ص.ص  
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  ) 07/12الدور التنموي للوالية ) المطلب الثالث: مجاالت

تقوم الوالية بوظائف متعددة وسلتلفة يف نطاق اختصاصها اإلقليمي عن طريق أجهزهتا، وخاصة اجمللس 
الشعيب الوالئي والذي يعاجل مجيع الشؤون التابعة الختصاصاتو وصالحياتو عن طريق ادلداولة، وعند التحدث عن 

إنو يقصد هبا صالحيات اجمللس الشعيب الوالئي الذي يعد سلططا للتنمية على رلاالت الدور التنموي للوالية، ف
ادلدى ادلتوسط يبُت فيو األىداف والربامج و الوسائل ادلستعملة من طرف الدولة يف إطار تنفيذ مشاريع الدولة 

  :الوالئي بـ":يف إطار ادلخطط ادلذكور يقوم اجمللس الشعيب  82والربامج البلدية للتنمية وتنص ادلادة 

ربديد ادلناطق الصناعية اليت سيتم إنشاؤىا و يساىم يف إعادة تأىيل ادلناطق الصناعية و مناطق النشاط يف 
اطار الربامج الوطنية إلعادة التأىيل باإلضافة إذل ذلك فان اجمللس الشعيب ألوالئي يسهل استفادة ادلتعاملُت من 

االستثمارات يف الوالية حبيث يساىم يف إنعاش نشاطات ادلؤسسات العمومية العقار االقتصادي و يشجع سبويل 
  1.ادلتواجدة بالوالية بازباذ كل التدابَت الضرورية

 :وللمجلس الشعيب الوالئي عدة اختصاصات فيما خيص التنمية وىي كاأليت

  :على مستوى الفالحة والري -1

اجملال، فهو يعمل على تنفيذ كل عمل يف رلال محاية للمجلس الشعيب الوالئي عدة صالحيات يف ىذا 
وتوسيع وترقية األراضي الفالحية والتهيئة والتجهيز الريفي، ويشجع على أعمال الوقاية من الكوارث واآلفات 
الطبيعية، وهبذه الصفة يبادر بكل األعمال حملاربة سلاطر الفياضانات واجلفاف، باإلضافة إذل انو يعمل على تنفيذ 

األعمال ادلوجهة إذل تنمية ومحاية األمالك الغابية يف رلال التشجَت ومحاية الًتبة وإصالحها ويطور اجمللس  كل
من  87الشعيب الوالئي كل أعمال الوقاية و مكافحة األوبئة يف رلال الصحة احليوانية والنباتية، وتنص ادلادة 

تنمية الري ادلتوسط والصغَت، كما يساعد ماليا  )على أن اجمللس الشعيب الوالئي يعمل على 07/12القانون)
وتقنيا بلديات الوالية يف مشاريع التزويد بادلياه الصاحلة للشرب والتطهَت وإعادة استعمال ادلياه اليت تتجاوز اإلطار 

 2.اإلقليمي للبلديات ادلعنية

 

                                                           
1
 سابق، )مرجع  01/09من القانون) 29المادة   

2
 ،)مرجع سابق 01/09من القانون ) 21الى  28المواد من   
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  :على مستوى الهياكل القاعدية االقتصادية -2

اختصاصات تؤدي إذل تنمية اذلياكل القاعدية االقتصادية ومن بينها  ويف ىذا اجملال خولت للمجلس عدة
 1أن اجمللس الشعيب الوالئي:

يعمل على تنفيذ كل األعمال ادلرتبطة بأشغال هتيئة الطرق وادلسالك الوالئية وصيانتها واحلفاظ عليها ويعيد 
 تصنيفها حسب الشروط احملددة يف التنظيم ادلعمول بو 

 .ل مع ادلصاحل ادلعنية خبصوص األعمال ادلتعلقة بًتقية وتنمية ىياكل استقبال االستثماراتيبادر باالتصا –

 .يشجع اجمللس الشعيب الوالئي كل عمل يرمي إذل ربقيق التنمية الريفية والسيما يف رلال الكهرباء وفك العزلة - 

 2: على المستوى االجتماعي والثقافي -3

تتوذل الوالية اصلاز مؤسسات التعليم ادلتوسط والثانوي وادلهٍت وتتكفل بصيانتها واحملافظة عليها وكذا ذبديد  - 
 ذبهيزاهتا ادلدرسية على حساب ادليزانية غَت ادلمركزة للدولة ادلسجلة يف حساهبا 

 اطق ادلراد ترقيتها يشجع اجمللس الشعيب الوالئي برامج ترقية التشغيل والسيما ذباه الشباب أو ادلن -

اصلاز ذبهيزات الصحة اليت تتجاوز إمكانيات البلدية، ويسهر على تطبيق تدابَت الوقاية الصحية، ويف ىذا  –
اإلطار يستخدم اجمللس الشعيب الوالئي كل التدابَت لتشجيع إنشاء ىياكل مكلفة دبراقبة وحفظ الصحة يف 

 .تهالكيةادلؤسسات ادلستقبلة للجمهور ويف ادلواد االس

يساىم اجمللس الشعيب الوالئي بالتنسيق مع البلدية يف كل نشاط اجتماعي يهدف إذل ضمان تنفيذ الربنامج  - 
 الوطٍت للتحكم يف النمو الدديغرايف

 محاية األم والطفل ومساعدة الطفولة – 

 مساعدة ادلسنُت واألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة التكفل بادلشردين – 

                                                           
1
 ، )مرجع سابق 01/09من القانون ) 30الى 22المواد من   

2
 ،)مرجع سابق 01/09من القانون ) 33إلى  39المواد من   
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لس الشعيب الوالئي يف إنشاء اذلياكل القاعدية الثقافية والرياضية والًتفيهية واخلاصة بالشباب و محاية يساىم اجمل– 
 .الًتاث التارخيي

يعمل على محاية القدرات السياحية للوالية و تثمينها و يشجع كل استثمار متعلق بذلك، أما فيما خيص  - 
 اصلاز برامج السكن.  السكن فيمكن جمللس الشعيب الوالئي ان يساىم يف

 يساىم يف عمليات ذبديد وإعادة تأىيل احلظَتة العقارية ادلبنية وكذا احلفاظ على الطابع ادلعماري -

يساىم اجمللس الشعيب الوالئي وبالتنسيق مع البلديات وادلصاحل التقنية ادلعنية يف برنامج القضاء على السكن  –
 1اذلش وغَت الصحي وزلاربتو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 ،)مرجع سابق 01/09من القانون ) 000و 000المادتٌن   
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 المحلية على المستوي الوالئي التنميةعوائق : المبحث الثالث

 المطلب األول: أشكال العوائق المالية 

نيتها حبرية، ويف حدود ما سبليو عليها السياسة از اليت سبلكها الوالية بإدارة مي تسمح االستقاللية ادلالية
وبذلك تساىم بشكل كبَت يف 1االقتصادية للدولة حىت ال يكون لذلك تأثَت على رلرى منو النشاط االقتصادي 

ربقيق تنمية زللية، وذلك من خالل األدوات ادلتعددة اليت سبلكها وتستطيع أن ربقق هبا الرفاىية االقتصادية 
ذلا ىذه الصفة من جهة حدود وذلك الىتمامها بالتعليم وتقدمي ادلالية ادلمنوحة للوالية حاليا ليست واالجتماعية، 

نية )الفرع األول( ومن جهة تقسيمها اإلداري )الفرع ثاين( وأيضا الفساد الفاحش )الفرع ثالث( الذي تعاين از ادلي
 .منو الوالية

 :نية الواليةاالفرع األول:حواجز ميز  

نفقات الوالية كثَتة نية الوالية من مشكل عدم توازن مواردىا واألعباء ادلوكلة ذلا حيث صلد أن زاتعاين مي
نية الوالية عن ربقيق از ينتج عنو عجز ميدات اليت ربصل عليها، وىذا ما ار لة ذلا، بادلقارنة مع اإليللمهام ادلوك ار نظ

من  ان اقتطاع مارل تأخذه الوالية جرب ، الذي ىو عبارة ع(تنمية زللية )أوال( واختالالت يف النظام اجلبائي )ثانيا
إذل  نية الوالية عشوائية التقسيم اإلدارياز واجز ميمن ح 2د دون مقابل مارل هبدف ربقيق مصلحة عامةار األف

 (.جانب ىذا صلذ أن )ثالثا

 نية الوالية عن تحقيق تنمية محلية اأوال:عجز ميز 

داهتا ويظهر ذلك من خالل نفقات الوالية االوالية النمو السريع للنفقات وزلدودية إير  ميزانيةيقصد بعجز 
 :يد النفقات العامة احمللية وزبتلف أسباب ظهور الظاىرة أن أمههااتعاين من ظاىرة تز 

،واخللفية السياسية  1976كي الذي كرسو دستور ا االشًت  االختيارتطور مهام الوالية بعد التخلي عن 
ادلتعلق  90-09، واليت شكلت الركيزة اإليديولوجية لقانون الوالية 1989اليت جاء هبا دستور  قتصاديةواال

بقانون الوالية القدمي وذلك اتساع الصالحيات واالختصاصات ادلمنوحة للوالية من اجل ربقيق اإلصالحات دبا 
 .يتماشى والسياسة اجلديدة

                                                           
1
  AHMED saaid ,la fiscalité collective locales, bilan et perspectives, étude d’obtention d’un diplôme supérieur 

de finance, institut national de finance kaba, 1993, p11 
2
 72،ص . 9005ئر، اٌسري أبو العال، المالٌة العامة، دار العلوم للنشر والتوزٌع، الجز  
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مستقال عن أية  ار ف يف الوالية تتم باعتبارىا عنصزيادة التوظيية، إن سياسات التوظيف واألجور يف الوال
يف الطلب سلرجات الوالية، حيث ينظر إذل ىذه الزيادة يف التوظيف بأن ىدف سياسي اجتماعي، وذلك ة دازي

وعليو احمللية،  يد النفقاتاز ادلقنعة مصحوبة بتيعجزىا يف خلق فرص عمل حقيقية والذي نتج عنو ظاىرة البطالة 
الطلب على عنصر العمل يف احلكومة والقطاع العام بالدول النائية يستبعد  سات تشَت إذل أنار العديد من الدفان 

 1.بدرجة كبَتة عن االقتصاد يف التكاليف

اإلنفاق احمللي ادلظهري حيث تقوم الوالية باستهالك موارد مالية معتربة على إقامة مباين فاخرة وحدائق عمومية أو  
 .تزيُت الطرق الرئيسية...اخل، كل ىذا يؤدي إذل تضخم النفقات العامة

بأمهية بالغة،  التوسيع اإلقليمي والزيادة السكانية: يعترب عنصر السكان كمعيار لتقسيم الوحدات احمللية
فالزيادة السكانية على مستوى اإلقليم تعد سببا رئيسيا يف زيادة النفقات احمللية، وىم الذين يستفيدون من 

من رعاية كمصاريف الرعاية الصحية،  ، فمثال زيادة ادلواليد يعٍت زيادة ادلبالغ ادلخصصة ذلم2خدمات ىذا ادلرفق
 .دت على تفاقم مشاكل الواليةض،كل ىذه العوامل ساعاالتلقيح ضد األمر 

ولكن بالرغم من ىذا  ،2012 ئري حاول إصالح ادلالية احمللية للوالية، بإصدار قانون الوالية لسنةاز فادلشرع اجل 
  .نية الوالية عاجزة عن ربقيق التنمية خاصة مع زيادة حجم األعباء ادللقاة على عاتقهااز و صلد ميإال أن

دات العامة الذاتية ار اإلي ودية يف مواردىا ادلالية، رغم أهنا تتوفر على مجلة منتعاين الوالية أيضا من زلد
ئري من خالل قانون الوالية اجلديد واليت تتمثل يف التخصيصات، ناتج از رجية واليت نص عليها ادلشرع اجلواخلا

تربع ي الية، وتتكون حصيلتها شلااجلباية والرسوم، اإلعانات وناتج اذلبات والوصايا، والذي يعترب مورد من موارد الو 
بشكل مباشر إذل الوالية أو غَت مباشر بادلسامهة يف سبويل ادلشاريع اليت تقوم هبا، وقد تكون ا بو ادلواطنُت، إم

خيل أمالك الوالية، القروض، ناتج مقابل اخلدمات اخلاصة اليت تؤديها امد ،3نتيجة وصية يًتكها أحد ادلواطنُت
 4.االمتياز للفضاءات اخلاصة للدولة، الناتج احملصل مقابل سلتلف اخلدماتناتج حق  الوالية،

                                                           
 38،ص . 2006نية الدولة، الدار اجلامعية، مصر، االعام وعجز ميز زلمد عمر محاد أبو دوح ، ترشيد اإلنفاق     1
 269،ص . 2007العامة ادلقارنة، دار ادليسرة للنشر والتوزيع، األردن، عبد العزيز صاحل بن جبتور، اإلدارة    2
3
العلوم االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌر،جامعة ئر"،مجلة العلوم اإلنسانٌة،كلٌة ادات العامة للجماعات المحلٌة فً الجزالخضر مرغاد،"اإلٌر  

 97،ص .9007،01بسكرة،عدد 
4
 .ٌتعلق بالوالٌة، السالف الذكر 09-01،القانون رقم  070جع المادة ار  
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يدة وربقيق از ادلتبالرغم من تعدد وتنوع ادلوارد الوالئية إال أهنا تبقى غَت كافية لتلبية حاجات السكان 
عدد الفجوات كم النقائص وتا ر تأىداف ومهام الوالية، وبالتارل ال ديكنها االضطالع بالدور احملدد ذلا بسبب 

التنموية احمللية من جهة، والنقص يف ترشيد استعمال الوسائل وادلوارد اخلاصة للوالية، وتوزيع ادلوارد اجلبائية بُت 
 .ادلستويُت ادلركزي واحمللي للدولة

 ثانيا:اختالالت النظام الجبائي 

للجماعات ئب والرسوم اليت ربصل لصاحل البلديات والواليات والصناديق ادلشًتكة ار تشمل اجلباية احمللية على الض
 .ئب من طرف اذليئات ادلركزيةار احمللية، تفرض ىذه الض

دات اجلبائية من أىم مصادر سبويل اجلماعات احمللية )الوالية(، حيث تقدر مسامهتها حوارل ار تعترب ىذه اإلي
 1.النوع من ادلداخيل، حيث تلعب دور فعال يف تسيَت شؤون الوالية ، ذلذا البد من االىتمام هبذا%90

تتمتع الوالية بصالحيات كثَتة، وىذا ما يتطلب موارد مالية من اجل أداء مهامها ادلنوطة ذلا، وتعترب ادلوارد 
بالنسبة للنفقات  بقى ضئيالناذبها ي اجلبائية من مواردىا الذاتية اليت ربتل ادلرتبة األوذل، ولكن رغم ىذا إال أن

 2. ئب والرسوم،إضافة إذل عدم فعالية اإلصالحات اجلبائيةار جع إذل ضعف حصتها من الضاوىذا ر يدة،از ادلت

 ثالثا :عدم فعالية الرقابة المالية 

ادلارل الذي ىو شخص نية الوالية نوعُت من الرقابة رقابة مالية قبلية واليت يقوم هبا ادل ارقب از سبارس على مي
ادلرحلة األوذل لإلنفاق وىي  قبة منح التأشَتة علىار ر من وزير ادلالية، مهمتو مار رة ادلالية يعُت عن طريق قاز للو  تابع
يعد »كما يلي :   90-21من القانون  33، وسبارس عن طريق احملاسب العمومي الذي عرفتو ادلادة 3امز ء االلتار إج

 :يات التاليةزلاسبا عموميا كل شخص يعُت قانونا للقيام بالعمل

سندات يعُت من طرف وزير ادلالية وقد أوكلت لو مهمة رقابة «   دات و دفع النفقات...ار ربصيل اإلي
، وىذا يؤدي إذل عرقلة الوالية يف ربقيق التنمية، والرقابة القبلية أيضا ديارسها كل من 4قالتحصيل وسندات اإلنفا

                                                           
1
 .000خنفرى خٌضر، المرجع السابق، ص  

2
مجلة األكادٌمٌة للبحث القانونً، كلٌة الحقوق، جامعة ئر"،الاعلو وداد، "حتمٌة إصالح المنظومة الجبائٌة للجماعات المحلٌة اإلقلٌمٌة فً الجز  

 .910،ص 09،9008عبد الرحمان مٌرة، بجاٌة، عدد 
3
،ٌتعلق بالرقابة السابقة التً ٌلتزم بھا،  0339نوفمبر  08المؤرخ فً  39-808من المرسوم التنفٌذي  00، 03، 00، 07جع المواد ار  

نوفمبر  03،الصادر فً  01،ج.ر.ج.ج، عدد 2009نوفمبر  00المؤرخ فً  03-518م التنفٌذي ،معدل ومتمم بموجب المرسو 29ج.ر.ج.ج عدد 

.9003 
4
 .57،ٌتعلق بالمحاسبة العمومٌة، ج.ر.ج.ج عدد  0333أوت  07مؤرخ فً  30-90،من القانون رقم  50،57جع المواد ار  
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، وعن طريق احلساب 1نية الواليةاز التصويت على ميبة عن طريق السلطة الوصية عن طريق احللول، واجملالس ادلنتخ
مارس  31يلي:"أنو عند غلق السنة ادلالية بتاريخ  من قانون الوالية اجلديد على ما 66اإلداري حيث نصت ادلادة 

  ...".يعد الوارل احلساب اإلداري للوالية، ويعرضها على اجمللس الشعيب الوالئي للمصادقة عليو 

نية الوالية فيمارسها جهازين واللذن يتمثالن يف: رللس احملاسبة وادلفتشية از لية البعدية على ميالرقابة ادلاأما 
 :اليت تنص 199من دستور 170العامة للمالية إذ يعترب األول مكرس دستوريا وفقا للمادة 

فق اة اإلقليمية والمر يؤسس مجلس المحاسبة يكلف بالرقابة البعدية ألموال الدولة والجماعات المحلي"
  .العام

 سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية  ايعد مجلس المحاسبة تقرير 

  ".ء تحقيقاتهايحدد القانون صالحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجز 

يعترب رللس احملاسبة مؤسسة عمومية يتمتع باختصاص إداري وقضائي دبمارسة للمهمة ادلوكلة لو،فهو عبارة 
و أنو ی ارقب اآلمر ، ومن رلاالت رقابت95-20من القانون  03جهاز مستقل عن الوالية وىذا وفق للمادة  عن

 ،3حسابات احملاسبُت العموميُت ويصدر أحكاما بشأهنا جعار ، حيث ي2قب ادلارل واحملاسب العموميار بالصرف وادل
وتكون أعماذلا سرية سبارس الرقابة على اجلماعات  ادلفتشية العامة للمالية والرقابة البعدية سبارسها أيضا من طرف

إصدار وتقوم دبعاينة و ربرير زلضر و ترسلو إذل وزير ادلالية وال تتدخل يف احملاسبة أو  4اإلقليمية منها الوالية
 .5مأحكا

ي تؤديو نية الوالية من سلتلف األجهزة الرقابية إال أن الدور الذاز ن كل ادلمارسات الرقابية على ميبالرغم م
ت اليت ربدث، فتقارير ىذه اذليئات ال تسجل از ة لتجاو يبقى بعيدا عن ادلستوى ادلطلوب وتبقى ضعيفة غَت كافي

فعالية أو كفاءة حيث تعترب ىذه األخَتة من أىم عناصر الرقابة ادلالية احلديثة اليت ىدفها ربقيق فعالية على 
  .استخدام ادلال العام

                                                           
1
 .الذكرٌتعلق بالوالٌة، السالف  09-01من القانون  003، 002جع المواد ار  

2
 ه.،المرجع نفس 017جع المادة ار  

3
-09معدل ومتمم بموجب األمر  53،ٌتعلق بمجلس المحاسبة،ج.ر.ج.ج، عدد  0337جوٌلٌة  01مؤرخ فً  37-90من األمر  18جع المادة ار  

 9000سبتمبر . 00،الصادر  70،ج.ر.ج.ج، عدد  9000أوت  90مؤرخ فً  00
4
 70،ٌحدد صالحٌات المفتشٌة العامة للمالٌة،ج.ر.ج.ج عدد 9002سبتمبر  0مؤرخ فً  02-919فٌذي رقم ،من المرسوم التن09جع المادةار  

 9002سبتمبر . 01،الصادر فً 
5
 ،المرجع نفسه01جع المادة ار  
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ادلوكل  وىذا ما يؤدي إذل عرقلة ادلهام نية الوالية كثَتة،از فة بالرقابة ادلالية على ميدلكلونالحظ أن األجهزة ا
مج وادلخططات التنموية.وعليو تبقى الوالية عاجزة عن ربقيق تنمية زللية،ومن ادلالحظ أيضا اذلا،وبالتارل تعرقل الرب 

ب اليت ار رىا و خاصة بعد محالت اإلضار بعدم استقتتميز أن رللس احملاسبة من اذليئات العليا للرقابة ادلالية واليت 
ينجر عنها تعطيل الكثَت من ادلهام ادلوكلة إليو،واليت من ادلفروض أال ربدث خاصة  يشنها قضاة رللس احملاسبة اليت

 1.يف ىيئات كهذه

 الفرع الثاني:عشوائية التقسيم اإلداري 

ت على احلد من ربقيق الوالية للتنمية احمللية،حيث تعترب عشوائية التقسيم اإلداري من األسباب اليت ساعد
أن من ادلعوقات اليت عرفها مسار التمويل التارخيي ادلتعلق بنظام اإلدارة احمللية، حيث أهنا بعد االستقالل كانت يف 

د ئرية بإلغاء أكثر من نصف عداز ادلالية، فقامت الدولة اجلوضعية مزرية سواء من جانب ادلسَتين أو ادلوارد 
بلدية تعاين من ضعف اإلمكانيات البشرية وادلوارد ادلالية  1536البلديات اليت ورثها عن االستعمار ادلقدرة بــــــ

  .الغيا بذلك أكثر من نصفها 6762ليصبح عددىا 

حيث منح للواليات  1974جويلية  2والية دبقتضى األمر الصادر يف  31انبثقت منو  1974ويف سنة 
 48ئر إذل از الواليات يف اجلكل الصالحيات لتنمية رلاذلا اإلقليمي و ربقيق االكتفاء الذايت،وبعدىا مت رفع عدد 

ر ووضعوا حلول اعتباطية، ونفس ار الق صنعوا وإمناسة معمقة ار انو مت رفع عدد الواليات دون د الحظوالية،ون
بعد سخط سكان اجلنوب إذ مت إنشاء مقاطعات إدارية جديدة يف بعض الواليات اجلنوبية  2015الشيء مت يف 

، حيث أن الواقع يثبت آن ادلشرع عند إنشائو  140-315من ادلرسوم الرئاسي  01وذلك دبوجب ادلادة 
م فيها عدد السكان والنطاق الالمركزية ذلك أن ىذه األخَتة يتحكللواليات اجلديدة دل ی ارعي متطلبات  

اخلاصة هبا ضئيلة و تنتظر يف وىذا ما يؤدي إذل ظهور واليات غنية جدا وأخرى فقَتة جدا، وأن إمكانيتها ار اجلغ
 :ر إعانات من الدولة ويؤدي ذلك إذل تطور ديون الوالية وذلك لعدة أسباب منهاار باستم

 يف عدة رلاالت، شلا يتطلب موارد مالية ضخمةتدخل الوالية  -
 .الكفاءات ادلهنية و العلمية ادلكلفة بالشؤون ادلالية للوالية صلدىا غَت مؤىلة -

                                                           
1
 010، ص9007ئري والمقارن، دار الكتاب الحدٌث،مصر، اهٌم، الرقابة المالٌة على النفقات العامة فً القانون الجزابن داود إبر  

2
 (ملغى)  1963، 57ٌتعلق بتنظٌم الحدود اإلقلٌمٌة للبلدٌات ج.ر.ج.ج عدد  0305ماي  00مؤرخ فً  05-023مرسوم رقم   

3
،ٌتضمن إحداث مقاطعات إدارٌة داخل بعض الوالٌة وتحدٌد القواعد الخاصة  9007ماي سنة  91مؤرخ فً  07-080مرسوم رئاسً رقم   

 9007ماي . 50،الصادرة فً  93عدد  المرتبطة بھا،ج.ر.ج.ج،
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مسؤورل الوالية ال حيًتمون االعتمادات ادلالية ادلفتوحة وذلك ألهنم يعتمدون على الدولة من أجل مسح  -
 الديون اليت على عاتقها

ئر يعتمد على االستهالك دون اإلنتاج وىذا ما أثر على اإلدارة احمللية از انتهجتو اجلوعليو فالنظام الذي 
 .وعلى الوالية

 الفرع الثالث :الفساد المالي 

ة،حيث ذلا طبيعة مركبة و تعد ظاىرة الفساد من اخطر ادلشاكل اليت تعاين منها اجملتمعات القددية أو احلديث
 1.االقتصادية،اإلدارية وادلؤسساتية إضافة المتداداهتا الثقافية و االجتماعيةبط بُت جوانبها السياسية، ار ىناك ت

خلطورة  ار ونظ 2تتجلى ظاىرة الفساد دبجموعة من السلوكيات اليت يقوم هبا بعض من يتوذل ادلناصب العامة
ئم الفساد أطلق عليو تسمية "قانون الوقاية من ار ئري قانون خاص جباز الظاىرة فقد استحدث ادلشرع اجل ىذه

جردية ومنها  20ذكر  عكثَتةَ  وصلد ادلشر  ئم الفسادار وج 32006فيفري  20الفساد ومكافحتو" الصادر يف 
أسباب الفساد ادلارل)أوال( وآثار الفساد  الرشوة،اإلعفاء أو التخفيض الغَت القانوين يف الضريبة والرسم ... اخل.

 (.ياادلارل)ثان

 أوال: أسباب الفساد 

 .حيث صلد ادلسؤولون اإلداريُت يقومون دبحاباة األقارب وتفضيلهم على اآلخرين أسباب اجتماعية: -
أسباب سياسية:عدم وجود مؤسسات مستقلة دلكافحة ظاىرة الفساد ادلارل، وضعف ادلنظومة السياسية يف  -

 ئرااجلز 
مقارنة بادلستوى ادلعيشي وىذا ما يؤدي هبم إذل اللجوء إذل ت العامة متدنية ار رواتب العاملُت يف اإلدا  -

 4.مصادر مالية أخرى منها الرشوة

                                                           
1
ئرٌة: المشارٌع الدولٌة لمكافحة الفساد والدعوة لإلصالح السٌاسً واالقتصادي فً األقطار اأحمد صقر عاشور، مكافحة الفساد فً الدولة الجز  

 70،ص . 9000العربٌة، الدار العربٌة للعلوم، لبنان، 
2
 078،ص . 9003ٌة للنشر و التوزٌع، األردن، امال اإلدارٌة، دار الرهر عبد الرحٌم عاطف، الرقابة على األعاز  

3
 9000مارس  2، صادر فً 08ٌتضمن قانون الوقاٌة من الفساد ومكافحته، ج. ر. ج.ج، عدد  9000فٌفري  90المؤرخ فً  00-00قانون رقم   

 معدل ومتمم
4
حته، ورقة عمل مقدمة فً الملتقى العربً الثالث بعنوان:آلٌات حماٌة المال العام هٌم الخصبة، الفساد المالً واإلداري وسبل مكافامحمد علً إبر  

 089،ص . 9002والحد من الفساد اإلداري،منعقد فً الرباط، المملكة المغربٌة، ماي، 
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صعوبة اللجوء إذل ادلعلومات والسجالت العامة ومنها الوالئية خاصة ادلتعلقة بادلالية فهي تتصف بصفة  -
 السرية

 ضعف دور اجملتمع ادلدين -
  .جهل ادلواطنُت و العاملُت يف األجهزة اإلدارية -

كل ىذه األسباب تساعد وتشجع ظاىرة الفساد ادلارل الذي يؤثر سلبا على التنمية بصفة عامة، وعلى 
 .التنمية احمللية بصفة خاصة

 ثانيا: آثار الفساد 

ل تأثَته على التنمية االجتماعية بنزعو للقيم االجتماعية وعليو يؤدي إذل عدم ادلهنية وفقدان قيمة العم
  .ئم كرد فعل الهنيار القيمار انتشار اجلوىذا ما يساعد على 

ت اخلارجية لعدم ار يكون ىناك جذب لالستثمايؤثر الفساد على االقتصاد احمللي و الوطٍت، حيث انو ال 
نو وجود بيئة تنافسية حرة، وىذا ما يؤدي إذل عدم وجود فرص عمل وبالتارل توسع ظاىرة البطالة، الذي يًتتب ع

 1.لغياب التقدير وبروز احملسوبية واحملاباة يف أشغال ادلناصب العامة ار ة نظىجرة الكفاءات االقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .72، ص 9005الجزائر  ،لعال، المالٌة العامة، دار العلوم للنشر والتوزٌعٌسري أو ا - 
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 المطلب الثاني: العوائق البيئية 

يعد موضوع البيئة من أىم ادلواضع اليت القت اىتمام كبَت على ادلستوى الدورل والذي ترجم على ادلستوى 
األساسي الذي يقع على عاتق اذليئات الالمركزية احمللية يف  ، حيث أقرت سلتلف التشريعات الدولية بالدور1احمللي

ف الصريح لدور انون الوالية اجلديد وذلك باالعًت ئري يف قااز اجلضمان محاية البيئة وتنميتها، وىذا ما تبناه ادلشرع 
ربقيق التنمية البيئية  الوالية يف رلال محاية البيئة، ور إال أن ىذا القانون ال خيلو من معوقات تعرقل دور الوالية يف

 (.تتمثل يف عدم فاعلية قانون الوالية )الفرع األول(، زلدودية اذليئات ادلختصة حبماية البيئة )الفرع الثاين

 الفرع األول:عدم فاعلية قانون الوالية 

م ديكن إرجاع قصور قانون الوالية اجلديد يف ربقيق ىدف محاية البيئة إذل وجود عدة عوائق أدت إذل عد
فعاليتو يف أداء الدور االجيايب يف ىذا اجملال وذلك من خالل غموض مبادئ محاية البيئة )أوال( تغليب دور 

 (.األجهزة ادلركزية )ثانيا( غياب ادلسؤولية للهيئات الوالئية ادلكلفة حبماية البيئة )ثالثا

 أوال: غموض مبادئ حماية البيئة 

بصفة غامضة  صلد أن معظم ادلبادئ ادلتعلقة حبماية البيئة جاءتمن خالل تفحص قانون الوالية اجلديد 
خالية من الوضوح معقدة شلا يصعب تنفيذىا على أرض الواقع،كما أن ىذه ادلبادئ دل يتم النص عليها يف قانون 
 الوالية فهي مصطلحات جديدة وجب النص عليها لضمان مشروعيتها وعدم تركها يف قانون محاية البيئة ألنو ال

جهة ومن جهة أخرى فبالنظر إذل أىداف قانون الوالية اجلديد الذي  يعترب ضمانة لتفعيلها و محايتها، ىذا من
ر ار يف ازباذ الق كوشرا وإجاء لتحقيق تنمية زللية وذلك من خالل إدخال ادلواطن كطرف يف تسَت الشؤون احمللية 

إضافة إذل ىذا مت  90-09ر لقانون الوالية القدمي ار تككون مبدأ اإلعالم ما ىو إال   دل يًتجم فعال ذلك وإال أن
 3.رغم الدور اجلوىري إرل ديتاز بو يف رلال محاية البيئة 2إغفال ذكر مبدأ احليطة

 

 
                                                           

1
نٌل شھادة ماستر فً القانون العام، نً فطمة، اآللٌات القانونٌة للجماعات المحلٌة فً تحقٌق التنمٌة المستدامة، مذكرة تخرج لارتواتً شافٌة، ب  

 55تخصص الجماعات اإلقلٌمٌة، جامعة عبد الرحمان مٌرة، بجاٌة، ص .
2
 ،من هذه المذكرة 05جع صار  

3
بجاٌة، الرحمان مٌرة،  ،المجلة األكادٌمٌة للبحث القانونً،كلٌة الحقوق،جامعة عبد«حماٌة البٌئة فً إطار قانون الوالٌة الجدٌد»سٌاخ سمٌر، أ  

 051،ص . 9008،5عدد
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 دور األجهزة المركزية  هيمنة ثانيا:

يف شىت  ف للجماعات احمللية من بينها الوالية باالستقاللية الذاتية يف تسيَت الشؤون احملليةارغم االعًت 
شف ذلك حبكم اجملاالت من بينها اجملال البيئي إال أن ذلك يتعارض مع الواقع، كون رلمل القوانُت القطاعية تك

ت على ىذا القطاع مثال: الوزير ادلكلف بالبيئة لديو صالحيات واسعة زلددة بنصوص اار تدخل العديد من الوز 
رة البيئة وتدخلها يف رلال از ة، إضافة إذل اذلياكل الضخمة لو يتطبيقية تبُت انعدام الدور التنسيقي للجماعة احملل

ك اجلماعة احمللية يف ذلك وىذا ما أثر سلبا على تدخل الوالية يف رلال محاية البيئة وهتميش ار إشمحاية البيئة دون 
 1.دور األجهزة الوالئية ادلتخصصة يف ىذا اجملال

 ثالثا:غياب المسؤولية في قانون الوالية 

سبتع اجمللس الشعيب الوالئي باختصاصات كثَتة يف رلال محاية البيئة، إال أنو يف ادلقابل صلد انعدام أي رغم 
عن التدخل الذي من شأنو أن يلحق ضرر  االمتناعنص قانوين جيرب اجمللس على القيام بأي عمل أو معاقبتو عن 

مي للصالحيات ادلخولة از ظل غياب الطابع اإلل للمجلس يفبالبيئة، وىذا ما يؤكد بوضوح انعدام جانب ادلسؤولية 
لو وىذا ما يعترب كعائق حلماية البيئة، كما أن ادلشاريع الكربى تكون يف يد األجهزة ادلركزية، ويتم تغييب اجملالس 

 .ادلنتخبة

بيئة، بالنسبة للوارل فال يوجد أي نص قانوين صريح يوقع ادلسؤولية عليو بصيغة صرحية يف رلال محاية الأما 
من قانون الوالية على مسؤولية الوارل وفقا للتنظيمات ادلعمولة هبا للحفاظ على النظام  114إذ نصت ادلادة 

العام، أي نصت على احلماية بصفة عامة وىذا ما يؤكد انعدام مسؤولية الوارل يف اجملال البيئي، لكن بالرجوع إذل 
وارل يف رلال محاية البيئة بصفة غَت مباشرة، وذلك من خالل من قانون الوالية تقع مسؤولية ال 112نص ادلادة 

سهر الوارل على محاية حقوق ادلواطنُت وحرياهتم، ومن بينها احلق يف احلياة ويف بيئة سليمة، وعليو فان مسؤولية 
 .الوارل قائمة يف رلال محاية البيئة

 

 

 
                                                           

1
 052لمرجع نفسه،ص .  
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 الفرع الثاني: محدودية الهيئات المختصة بحماية البيئة 

يف  از دورىا يبقى عاجتأكيد قانون الوالية على اختصاص اذلياكل الوالئية يف رلال محاية البيئة إال أن رغم 
مواجهة ادلشاكل احملدقة بالبيئة وىذا ارجع إذل أسباب تباين الصالحيات بُت اجمللس الشعيب الوالئي والوارل )أوال(، 

 (.هتميش اذلياكل ادلختصة حبماية البيئة )ثانيا

 أوال: تباين الصالحيات بين المجلس الشعبي الوالئي 

والوارل رغم بعض الصالحيات اليت يتمتع هبا اجمللس الشعيب الوالئي يف اجملال البيئي من خالل سبكنو من 
إمكانية وضع جلنة التحقيق يف حالة التأثَت على البيئة،إال أن ادلشرع دل يضمن فعالية ىذه الصالحيات بتجسيدىا 

 ار اذ الوارل على ىذه الصالحيات نظمي، وىذا ما يؤكد استحو از واقع من خالل ذبسيد الطابع اإللض العلى أر 
 1.لكونو يعرقل رئيس اجمللس الشعيب الوالئي من تأدية مهامو

 ثانيا: تهميش الهياكل المختصة بحماية البيئة 

دل يوضح ودل يربز دور األجهزة أو ومن أىداف قانون الوالية اجلديد إد ارج رلال محاية البيئة، إال أنو 
دور اجلوىري على الرغم من ال اذلياكل اليت ذلا صالحيات يف رلال محاية البيئة، من بينها ادلديرية الوالئية للبيئة،

ة الوالئية دلا ذلا من دور جل محاية البيئة،إال أنو دل يتم النص عليها يف القانون ،وكذلك اللجنالذي تساىم فيو من أ
قبة ادلنشآت ادلصنفة، وحىت اجمللس الشعيب الوالئي ال توجد نصوص صرحية تعطي لو صالحيات يف اجملال ار يف م

ذباىلها واستغٌت   وإمناالبيئي، وبالتارل فان قانون الوالية اجلديد دل يعزز مكانة ىذه األجهزة يف ربقيق محاية البيئة 
  .عنها

 

 

 

 

 
                                                           

1
 .080أسٌاخ سمٌر،المرجع السابق، ص   
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 الفرع الثالث:غياب المقومات المادية في مجال حماية البيئة 

عند تفحص معظم القواعد التشريعية والتنظيمية ادلتعلقة بالوالية أو غَتىا من النصوص األخرى صلدىا تتعامل كلها 
فية ار تأخذ بتنوع اخلصوصيات اجلغأي ال  مع أوساط طبيعية سلتلفة و مشاكل بيئية وفق منط إداري موحد،

مج تساىم يف فعالية ربديد ار وجب وضع قواعد وب قاليم،ذلذه اخلصوصيات ادلتباينة بُت األ ار والطبيعية للوالية ونظ
واليت تتمثل يف العجز ادلارل باعتباره  1ادلشاكل اخلاصة لكل إقليم،إضافة إذل ىذا غياب ادلقومات ادلالية للوالية

 .ويل مشاريعها التنموية والبيئية اليت تتطلب أموال كبَتةعائق حلماية البيئة وعدم قدرة الوالية على سب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

                                                           
1
 .80-53ص ،9001، تلمسان ،جامعة9001ه فً القانون العام،ارسالة لنٌل درجة دكتور ئر،ااآللٌات القانونٌة لحماٌة البٌئة فً الجز وناس ٌحً،  
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 خالصة الفصل 

كان اذلدف من وراء دراسة ىذا الفصل ىو معرفة الوالية يف التنظيم اإلداري اجلزائري، وكذا إبراز مكانة 
تلعبو اجلماعات  باإلضافة إذل دراسة الدور الذي 12-07و 11-10اجلماعات احمللية يف القانون اجلديد 

اإلقليمية يف ربقيق التنمية احمللية، وذلك من خالل الصالحيات ادلخولة ذلا دبوجب القانون اجلديد الذي مس ىذه 
اذليئات، ومن بُت اجملاالت التنموية اليت لعبت اجلماعات احمللية دورا يف ربقيقها صلد اجملال الثقايف واالجتماعي، 

 .باإلضافة إذل دراسة اذلياكل اليت تتكون منها ىذه اجلماعاتاجملال االقتصادي والفالحي، 

 



 

 ةــــــــــالخاتم
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 :خاتمة

في الجزائر تتكون من الوالية، والتي شيدت  التنمية المحميةوفي الختام يمكن القول أن 
تطورا منذ العيد العثماني إلى حد اآلن، وكان ليذه الجماعات عالقة وطيدة مع التنمية 
المحمية بحيث تسعى الجماعات المحمية إلى تحقيقيا، وتعتبر التنمية المحمية ىدفا من 

ظام ال مركزي وحقيقي لمجماعات أىدافيا الرئيسية، كما تم استنتاج أن الدولة تسعى إلرساء ن
المحمية، والتي تجمت في التأكيد عمى منح الجماعات المحمية كل الوسائل والصالحيات التي 

الوالية، والذي  من خالل القانون الجديد تمكنيا من القيام بمياميا واختصاصاتيا، وتجمى ذلك
م قياس دور الوالية في تحقيق كانت فيو محاولة إلعادة االعتبار إلى الوحدات المحمية، كما ت

 .التنمية المحمية في الجزائر

ومن أىم التوصيات المقترحة من اجل تفعيل دور الوالية في تحقيق التنمية المحمية  
  :نجد

 توفير الحوافز المادية والمعنوية الستقطاب اإلطارات والكفاءات الموجودة في الوالية . 
  عادة االعتبار لثقافة العمل الجماعي إعادة بث الثقة بين الرئيس والمرؤوس وا 

 . واإلبداع، وىذا بضرورة توحيد كل الجيود لتحقيق التنمية المحمية
  ،تثمين دور اإلعالم وجعمو حافز لمتنمية، فإذا كانت الوالية تخضع لمسمطة الوصية

  .فإن اإلعالم يفعل الرقابة الشعبية
 خال عنصر الشعب في مجال التنمية تفعيل ما يعرف بالديمقراطية التشاركية وذلك بإد

 .المحمية من خالل مشاركتو في صنع قراراتو السياسية واالقتصادية
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 الممخص: 

شيدت السنوات الماضية اىتمام متزايد بموضوع االدارة المحمية، وقد جاء ىذا االىتمام 

 ى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورىم في عممية الحكم، وتقميصاالتجاه إل رفي إطا

 ر في عممية التنمية.أدوار الدولة ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورًا أكب

دولي عن التنمية في العالم تحت العديد من عن ذلك االىتمام تقارير البنك العبرت  وقد

"جعل الدول أكثر قربا من الناس"، والتحول إلى المحميات "وتحقيق الالمركزية  العنوانين مثل:

عادة التفكير". لذا فإن االدارة المحمية تحتل مركزا ىام في نطاق الحكم الداخمي، كما تقوم  وا 

 فعال في التنمية االقتصادية،  بدور

وتتميز بأنيا إدارة قريبة من المواطنين نابعة من صميم الشعب. كم تعد االدارة المحمية 

األسموب األقرب لمحفاظ عمى النظام العام في الدولة لما يتمتع بو كل من رئيس المجمس 

عمميات التنمية الشعبي البمدي والوالي من صالحيات في ىذا المجال. ولعل نجاح أو فشل 

المحمية يعتمدا إلى حد كبير عمى مدى استخدم أسموب أفضل وأوفق في إدارة التنمية 

المحمية، لذلك يستوجب مشاركة بين االدارة المحمية والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني 

من أجل إنجاح برامج وخطط التنمية المحمية، وتحقيق حاجات المواطنين ورفع مستوى 

 مما يمبي احتياجات المجتمع المحمي.معيشتيم 

 .الجزائر –إدارة التنمية  –التنمية المحمية  الكممات المفتاحية:

 

 



Résumé: 

Ces dernières années ont vu un intérêt croissant pour la question de 
l'administration locale, et cet intérêt est venu dans le contexte de la 
tendance à élargir la portée de la participation et du rôle des citoyens 
dans le processus de gouvernance, à réduire les rôles de l'État et à 
accorder au secteur privé et les institutions de la société civile un plus 
grand rôle dans le processus de développement. 

Ces dernières années ont vu un intérêt croissant pour la question de 
l'administration locale, et cet intérêt est venu dans le contexte de la 
tendance à élargir la portée de la participation et du rôle des citoyens 
dans le processus de gouvernance, à réduire les rôles de l'État et à 
accorder au secteur privé et les institutions de la société civile un plus 
grand rôle dans le processus de développement. 

Elle se caractérise comme une administration proche des citoyens 
issue du cœur du peuple. Comment l'administration locale est-elle le 
moyen le plus proche de maintenir l'ordre public dans l'État, étant 
donné les pouvoirs que le président du Conseil populaire municipal et 
le gouverneur ont dans ce domaine ? Peut-être que le succès ou l'échec 
des processus de développement local dépend dans une large mesure 
de la mesure dans laquelle une méthode meilleure et plus efficace est 
utilisée dans la gestion du développement local. Par conséquent, cela 
nécessite un partenariat entre l'administration locale, les citoyens et les 
associations de la société civile afin pour réussir les programmes et 
plans de développement local, répondre aux besoins des citoyens et 
élever leur niveau de vie, ce qui répond aux besoins de la 
communauté. 

Mots-clés : développement local - administration du développement - 
Algérie. 


