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اإلجناز من ال نيب بعده، فخريا أستهل به تشريفا وإهداءا هلذه بسم اهللا واحلمد هللا وحده ولصالة على 

األمام يف جهد أو دعم ملواصلة دراسيت واحلذو حنو ي وفرا أاملتواضع هو حنو الوالدين الغاليني الذين ما 

  .دراسةيف التين أن أذكر كافة أفراد عائليت من كبري أو صغري وأصدقائي والتعلم كما ال يفو سبيل العلم 

وبدرجة ال تقل عن السابقني ذكرهم إىل كل أساتذيت يف كل األطوار التعليمية وإىل مؤطر البحث السيد 

  .وإىل مجيع أساتذة جامعتنا أطال اهللا عمرهم يف خدمة العلم والتعليم واملزيد من العطاء" حممد فراحي"

  

  

 بوعبسة شريف 

  

 



  

  

  

  
  

احلمد  كما ينبغي جلالل وجهك، وعظيم سلطانك وجمدك على ما أنعمت علينا من نعم ال  ربنا لك

:" تعد وال حتصى منها توفيقك إيانا إلجناز هذا العمل املتواضع، من باب التواضع  لقول رسولنا الكرمي

نا ، وبكل إجالل وحب نشكر جزيل الشكر لكل من ساعدنا وقدم ل"من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا

  .هذه املذكرة من قريب أو بعيديد العون يف إجناز 

بارك له املوىل فيما أعطاء " فراحي حممد:"واملشرقل أستاذنا الفاضكما نتقدم بالشكر والتقدير على 

وزاده من علمه الواسع، ملا قدمه من توجيهات وتصحيحات ونصائح دعمت األسلوب واملنهجية وطرح 

العمل معه، جعل ذلك يف ميزان القي النفساين الذي يسهل عالقات املذكرة ناهيك عن مستواه األخ

  .ته يوم الدينحسنا

 ختصص التسيري اإلداري للجماعات إىل طلبة السنة الثانية ماسرتوكما نتقدم جبزيل الشكر واالمتنان 

  .احمللية

  

 بوعبسة شريف 
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يعترب موضوع تسيري املوارد البشرية من أهم املواضيع اليت استحوذت على اهتمام الكثري من املفكرين 

أهم عامل من عوامل  هحيث أن ،وذلك كون أن للعنصر البشري أمهية كبرية ،دارة األعمالإواملختصني يف جمال 

ت تلطريقة اليت تستخدم وتنمي هذا املورد، فقد أتبااإلنتاج يف املنظمة، ويتوقف بقاء املؤسسة وحتقيق أهدافها على 

الالزمة التجارب أنه ال ميكن ألي مؤسسة أن تستفيد من كافة طاقاا املادية إال إذا توفرت لديها املوارد البشرية 

  .واملؤهلة علميا وفنيا

إال بوجود إدارة قادرة  لن يكون ،إن حتقيق االستفادة القصوى من املوارد البشرية املتاحة على مستوى املنظمة

ومسؤولة، لذا حرص املدراء على إعطاء هذه الوظيفة القدر الكايف من االهتمام، فبدون املورد البشري ال ميكن 

ن تنظيم، لذلك اهتمت املدارس اإلدارية يف مجيع العصور وحىت الوقت احلاضر ذا املورد وقامت يإنشاء أو تكو 

واألنشطة فهو يقوم بتدريب وضبط البيئة الداخلية واخلارجية لكي يؤدي األعمال وحتفيزه وتطويره ويئة  هبتدريب

املادية والفنية واملالية والتكنولوجية اليت متتلكها املؤسسة ويعمل على توزيع واستغالل خمتلف املوارد اإلمكانات 

  . األدوار وحتديد السلطات ويشرف على النشاطات

ا له من ات الدولية ملماملنظوعلى مستوى كما حيظى موضوع التنمية احمللية أمهية بالغة على مستوى الدولة 

ذلك من خالل املشاركة  ،تأثري على املستوى املعيشي للمواطن، إذ يعترب املدخل املناسب لتقييم التنمية الوطنية

أصبح موضوع التنمية احمللية احمللية باعتبارها األكثر دراية وعلما مبتطلبات اتمع احمللي، لذلك  الفعلية للمجتمعات

كوا تعترب عملية ومنهجا ميكن من خالله االنتقال   ،حيتل مركزا مهما يف الفكر االقتصادي والدراسات االجتماعية

لسري يف طريق النمو واالرتقاء إىل ما هو أفضل وتلبية باتمع من حالة التخلف والركود إىل وضع التقدم والقوة وا

احملليني جبهودهم الذاتية إضافة إىل مساعدة اهليئات احلكومية هلم، كما تعترب أفضل  االحتياجات األساسية للسكان

هي يف حاجة والتنمية كعملية  ،مدخل لتحقيق التوازن بني األقاليم املختلفة وتوفري األرضية املالئمة للتنمية الوطنية

أن إدارة املوارد البشرية هي أداء الفعاليات واألنشطة اليت  إىل إدارة كفئة تضمن جناحها، وحتقيق أهدافها، وباعتبار

هي اإلدارة املعنية بتحفيز املوظفني للوصول إىل أعلى مستوى من و تتم يف التخطيط والتنظيم والتطوير والقيادة 
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ا، فإن مواملسامهة يف حتقيق أهداف كل منه واملوظف يف نفس االجتاهاإلنتاجية بكفاءة وفاعلية واجلمع بني املؤسسة 

كما إدارة التنمية احمللية مرهون مبدى فعالية تسيري املوارد البشرية يف املؤسسات واإلدارات املعنية بالتنمية احمللية  جناح 

وسياسة التنمية باجلزائر يف مجيع مراحلها  يف ية جعلتها حتتل مكانة مرموقة إسرتاتيجيةبرية للتنمية احمللاألمهية الك أن

بأمهية العنصر  إذ عملت هذه األخرية على ختصيص مبالغ مالية معتربة لتنمية املوارد البشرية وعيا منها ،وحمطاا

  .البشري يف العملية التنموية

  :أهمية الدراسة

 امليدانيةراء املعرفة إثوقيمتها العلمية ومدى إسهامها يف  أمهية الظاهرة املدروسةتتوقف أمهية أي حبث على 

سب هذه الدراسة أمهية خاصة ألا تتناول موضوع حساس عن تمن جهة أخرى، وتك من جهة واملعرفة امليدانية

  .تسيري املوارد البشرية ودوره يف تفعيل عملية التنمية احمللية

  :أهداف الدراسة

  .ارة املوارد البشرية والتنمية احملليةدتبىن عليها إبيان املفاهيم األساسية اليت  - 

  .معرفة العالقة بني تسيري املوارد البشرية والتنمية احمللية - 

  .حماولة معرفة واقع التنمية احمللية ببلدية بوقريات - 

  :أسباب اختيار الموضوع

  .ودوره يف التنمية احمللية للموارد البشرية التعرف على اإلطار النظري  - :أسباب موضوعية

  .معرفة كيفية الوصول إىل حتقيق التنمية احمللية -                   

  .دراسة موضوع املوارد البشرية والتنمية احمللية يف ظل التطورات والتغريات املتسارعة -                   

  .البشرية ومدى تأثريه على عملية التنمية احملليةالشخصي بتسيري املوارد  االهتمام - :أسباب ذاتية

  .حماولة رفع الكفاءة املنهجية واملوضوعية وإثراء املعارف يف جمال البحث العلمي -                
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  .درسهأاملوضوع مرتبط بنوع التخصص الذي  -                

   :الدراسات السابقة

  :الدراسات اليت تناولت موضوع املوارد البشرية والتنمية احمللية منهاهناك العديد من 

دراسة حالة بوالية ميلة، مذكرة لنيل شهادة  احمللية مذكرة سياسات تسيري املوارد البشرية باجلماعات- 1

  .2007 -2006، من إعداد الطالب عقون شراف املوارد البشرية ، شعبة تسيريالتسيري يف علوم املاجسرت

لنيل مذكرة  مذكرة تأثري املوارد البشرية على التنمية اإلدارة احمللية يف اجلزائر دراسة حالة والية جيجل، - 2

املاجسرت يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، ختصص رسم السياسات العامة من إعداد الطالبة، نوال شهادة 

  .2011 – 2010، بوكعباس

جملة زكية آكلي، فريدة كايف، التنمية احمللية يف اجلزائر قراءة للنهوض باملقومات وجتاوز العوائق،  - 3

  .JFBE ،2017اقتصاديات املال واألعمال 

  .1997علي السلمي، إدارة املوارد البشرية،  - 4

هذه الدراسات وجل الدراسات السابقة األخرى، اعتمدت على موضوع إدارة املوارد البشرية كمتغري  - 

عن دراسة  البعد بعيدا كل ،وأخرى اهتمت باملوارد البشرية وعالقتها بالتنمية اإلدارية آخر،مستقل وعدم ربطه مبتغري 

  .ان نوع هذه العالقةتسيري املوارد البشرية وعالقته بالتنمية احمللية وتبيموضوع 

أي مدى يمكن أن يساهم تسيير الموارد البشرية في تحقيق التنمية المحلية في  إلى : اإلشكالية

  الجزائر بشكل عام وفي البلدية محل الدراسة بشكل خاص؟

  :بعد طرح اإلشكالية ميكن طرح األسئلة الفرعية التالية

  ؟ ما املقصود بتسيري املوارد البشرية - 

  املقصود بالتنمية احمللية؟ما  - 
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  بني تسيري املوارد البشرية والتنمية احمللية؟ العالقةما  - 

  :فرضيات الدراسة

  .كلما كان هناك تسيري سليم للموارد البشرية كلما كانت هناك إمكانية أكرب لتحقيق تنمية حملية فعالة  - 

والتدريب كلما انعكس أداؤه إجيابيا على كلما اهتممنا بالعنصر البشري من خالل عمليات التكوين   - 

  .التنمية احمللية

  :منهج الدراسة

مت االعتماد على تكامل منهجي متكون من املنهجني الوصفي والتحليلي  لتعدد مظاهر وجوانب املوضوع

املوارد البشري عنصر قابل ألما األنسب لإلجابة على اإلشكالية املطروحة، واستعمل املنهج الوصفي باعتبار 

تطور للوصف، واستعمل املنهج التحليلي يف حتليل املعطيات لوصفها، كما مت استخدام املنهج التارخيي من حيث 

تسيري املوارد البشرية إضافة إىل منهج دراسة حالة القائم على مجع البيانات اخلاصة بعينة حمددة وحتليلها من خالل 

  .ت ومعرفة الدور البشري يف تفعيل الربامج التنموية هلادراسة حالة بلدية بوقريا

  ...زيادة على هذا مث استخدام أدوات البحث املتمثلة يف املالحظة واملقابلة

  :حدود الدراسة

  .2019الفرتة املمتدة بني فيفري وجوان  :الحدود الزمنية

  .مستغامنوالية ) بلدية بوقريات حمل الدراسة(يف اجلزائر : الحدود المكانية

  :صعوبات الدراسة

  .ضيق الوقت يف معاجلة املوضوع - 

  .صعوبة الدمج بني املوارد البشرية والتنمية احمللية - 

  .إلجراء مقابلة واملوظفني رفض بعض املسؤولني - 
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  .الضرورية الوثائقوغياب نقص اإلحصاءات الرمسية  - 

  :تقسيمات الخطة

، حيث تناولنا يف الفصل األول اإلطار النظري لدراسة فصلنيلدراسة املوضوع قمنا بتقسيم الدراسة إىل 

ا الفصل إىل ثالثة مباحث، تناولنا يف املبحث األول تسيري املوارد ذتسيري املوارد البشرية والتنمية احمللية، وقسم ه

ة بني تسيري املوارد الذي نعاجل من خالله العالق البشرية ويف املبحث الثاين ماهية التنمية احمللية مث املبحث الثالث

  .البشرية والتنمية احمللية

أما الفصل الثاين قد تناول اجلانب التطبيقي لدراسة حالة بلدية بوقريات، وقسم هذا الفصل أيضا إىل ثالثة 

مباحث، يتناول املبحث األول التعريف بالبلدية حمل الدراسة يف حني يعاجل املبحث الثاين مصلحة تسيري املوارد 

  .لبلدية بوقريات، أما املبحث الثالث تناول الواقع التنموي لبلدية بوقرياتالبشرية 
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  :تمهيد

قف جناح أي منظمة على ما متلكه من موارد العنصر البشري عامال أساسيا تعتمد عليه املنظمات ويتو يعترب 

تلكه الزاوية للمنظمة وثروا احلقيقية، فإن جناح أي مؤسسة من املؤسسات يرجع إىل ما متبشرية اليت تعترب حجر 

  .والوعي والتمكن من التفاعل مع املتغريات اليت تؤثر على املنظماتمن التعلم  ةبشرية تتخلى بقدرة كبري  من موارد

وحركة أا عملية ومنهجا ومدخال التنمية احمللية باهتمام متزايد يف العديد من البلدان حيث  حتظىكما 

 يف طريق النمو حيث تتضمن جوانب سريميكن من خالهلا االنتقال من حالة التخلف والركود إىل حالة  التقدم وال

    . احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والفكرية

  :تسيير الموارد البشرية: المبحث األول

بداية ينبغي إبراز أهم املفاهيم املتعلقة بإدارة وتسيري املوارد البشرية وتطورها وصوال إىل أهم الفلسفات  - 

املوارد البشرية، وذلك بغية التمييز بني املفاهيم الكثرية االستعمال املرتبطة بالعنصر والتوجهات املتعلقة بتسيري 

  .البشري نظرا للتداخل والتشابه فيما بينهما

  مفهوم تسيير الموارد البشرية: المطلب األول

حبكم التطور االقتصادي واالجتماعي  البشرية ف املوارديلقد تعددت واختلفت تعار : الموارد البشرية: أوال

  :والسياسي والثقايف للبشرية، وميكن أن نذكر منها ما يلي

واملوزعة عرب خمتلف املصاحل واملناصب وهي يقصد باملوارد البشرية كل العناصر البشرية املتواجدة باملؤسسة 

  .  1ألجل حتقيق أهداف حمددة على املدى القصري، املتوسط، والبعيدتعمل 

بعدد الذين يعيشون يف بلد ما، وهذا ما يعرب عنه إحصائيا  كما تعرف املوارد البشرية بكوا مجيع األفراد

، سياسيا، سكان الدولة، املدنيني منهم والعسكريني، باعتبارهم مواطنون تظلهم الدولة اجتماعيا، اقتصاديا

                                                           

، مذكرة لنيل شهادة ماجسرت لةيسياسات تسيير الموارد البشرية بالجماعات المحلية دراسة حالة بوالية معقون شراف،   1

  . 5،ص 2007، 2006يف علوم البشرية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منثوري، قسنطينة، 




	                       ا�ول ا���ل ��
ر ا��وارد ا���ر
	 وا�
� ا�ط�ر ا��ظري �درا�	 

 

8 

 

 جر، املرأة غري العاملة، احملالونأيعملون لقاء  حيث جند يف حكم ذلك مثال أولئك الذين إخل،....تعليميا، تربويا

توفرهم على القدرة والرغبة يف العمل ومجيع من تضمهم على التقاعد، وذوي العاهات العاطلني عن العمل رغم 

   .1مراحل التعليم املختلفة

ري إىل ذلك اجلزء من املوارد البشرية شمها املوارد البشرية االقتصادية واليت تنوعني  البشرية إىل تنقسم املواردو 

الذي ميلك القدرة والرغبة يف العمل وتسمح الظروف االجتماعية والقانونية يف اتمع بتشغيله واملوارد البشرية غري 

  .إىل ذلك اجلزء من املوارد البشرية اليت ال تقوم بأي نشاط اقتصادياالقتصادية واليت تسري 

بطريقة فعالة يف تنمية اتمع وميكنهم استالم  من األفراد الذين يسامهون املوارد البشرية هم جمموعة

  .2وجه أحسنمسئوليات خمتلفة، وأداء أعماهلم على 

حيث يقول أن أي منظمة هلا مورد واحد " بيرتدركر"ورد الوحيد احلقيقي ويؤكد ذلك هي امل ةاملوارد البشري

جيد وهي مصدر كل  ، وأن املوارد البشرية هي مصدر كل جناح إذ مث إدارا بشكل حقيقي أال وهو اإلنسان

    . 3فشل إذا ساءت إدارا

  :دارة الموارد البشريةإ: ثانيا

دارة املوارد البشرية املديرين ف احلياة العلمية يف حتديد مفهوم موحد ومثقف عليه إلختتلف وجهات نظر 

  :4وهناك وجهتان للنظر

 رد وظيفة قليلة األمهية يفجمة ما هي إال يالبشر  يرى بعض املديرين أن إدارة املوارد: النظر التقليديةوجهة - 1

احلضور واالنصراف روتينية تنفيذية مثل حفظ ملفات العاملني وضبط أوقات املنشآت وتقتصر على القيام بأعمال 
                                                           

  .5عقون شراف، مرجع السابق، ص    1
كلية العلوم ، مذكرة ماسرت يف علم االجتماع،  التسيير االستراتيجي للموارد البشرية في المؤسسة الخدماتيةعاشور هاجر،   2

  .5. ، ص2014، 2013اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة املسيلة، 
، مصر، الروابط العاملية للنشر والتوزيع، ، إدارة تنمية الموارد البشرية مناهج واتجاهات وممارساتحممد أبو نصر تمدح 3

 .71. ، ص2009
  .5، ص2008للنشر والتوزيع، ، ألردن، دار أسامة إدارة الموارد البشريةفيصل حسونة،   4
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حتظ إدارة املوارد البشرية باهتمام هؤالء املديرين حيث يرون أن تأثريها ضئيل على جناح وكفاءة  ومل واإلجازات

   .املنشآت

دارة املواد البشرية تعترب من أهم الوظائف إيرى البعض اآلخر من املديرين أن : وجهة النظر احلديثة - 2

ألمهية العنصر البشري وتأثريه  ،واإلنتاج واملاليةقل أمهية عن باقي الوظائف كالتسويق توال  اإلدارية يف املنشآت

  . على الكفاءة اإلنتاجية للمنشآت

واحلفاظ عليها، البشرية على أا عملية تزويد املؤسسة بالكفاءات البشرية املؤهلة وميكن تعريف إدارة املوارد 

طات املتعلقة باحلصول على املوارد وتتضمن كافة النشا ،وحتفيزها وتطويرها لتحقيق أعلى مستويات األداء واإلجناز

بيئة عمل مناسبة هلا لتقدمي أفضل ما عندها والعمل على تنمية مهاراا وقدرا لتحقق أهداف  البشرية توفري

   .1بكفاءة وفعالية املؤسسة

تنطوي على تلك النشاطات املصممة لتوفري القوى العاملة   املوارد البشرية على أا إدارة كما تعرف إدارة

وكذلك احملافظة على تلك الكفاءات وتنميتها وحتفيزها مبا ميكن املنظمة حسب التخصصات املطلوبة يف املنش�ات 

     .2بكفاءة وفعالية من بلوغ أهدافها

األمثل للموارد البشرية جبميع املستويات البشرية بشؤون االستخدام ويف معناها الواسع ختتص  إدارة املوارد 

كما أا نشاط إداري ميثل أحد فروع إدارة األعمال، أما يف ة أهدافها،قق هذه األخري التنظيمية للمنظمة حىت حت

 العاملة واحملافظة عليها وتنمية قدرا ورغبتها على  معناها الضيق فهي تم بتوفري احتياجات املنظمة من القوى

                                                           

  .6.فيصل حسونة، مرجع السابق، ص  1
، مذكرة ما جسرت يف علم االجتماع، كلية إستراتيجية إدارة الموارد البشرية في اإلدارة العمومية الجزائريةبن دريدري منري،   2

  . 25. ، ص2010، 2009العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة متنوي، قسنطينة، 
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وعرفت  أيضا إدارة األفراد بدراسة السياسات  1مبا يساعد على تكوين قوة عمل راضية ومنتجةالعمل 

 وتدريب ومعاملة األفراد يف مجيع املستويات والعمل على تنظيم القوى العاملة داخل نياملتعلقة باختيار وتعي

   .2عدالة اإلدارة وخلق روح تعاونية بينهما، للوصول باملؤسسة إىل أعلى طاقاا اإلنتاجية املؤسسة وزيادة ثقتها يف

    :أما التعريفات اليت أوردها الكتاب األجانب فهي

  .هي عملية اختيار واستخدام وتنمية وتعويض املوارد البشرية باملنظمة: )فرنش(تعريف المفكر 

هي استخدام القوى العاملة باملنشأة ويشمل ذلك على عمليات التعيني  :)ikulaS( المفكر سوكولةتعريف 

  .وتقيم األداء والتنمية والتعويض واملرتبات وتقدمي اخلدمات االجتماعية والصحية للعاملني وحبوث األفراد

شمل هي تلك الوظيفة يف التنظيم اليت ختتص بإمداد املوارد البشرية الالزمة وي :)lueck.wG(تعريف المفكر

  .والبحث عنها وتشغيلها واالستغناء عنهاذلك ختطيط االحتياجات من القوى العاملة 

رد البشرية تشمل على عمليات أساسية جيب أداؤها وادارة املإ :)hruden.shermanC(تعريف المفكر

 يهي مساعدة املديرين يف املنشأة وتزويدهم مبا حيتاجوه من رأ املهمة الرئيسية ملدير األفرادو وقواعد جيب إتباعها، 

  .بفعالية أكثر مرؤوسيهمومستورة متكنهم من إدارة 

مسؤولية كافة املديرين يف املنشأة وتوصيف ملا يقوم به  هي :)mith.g.grantjS(تعريف المفكر 

  .3املختصون يف إدارة األفراد

  :اخلروج بتعريف شامل عن إدارة املوارد البشرية كالتايلوبناءا على التعريفات السابقة ميكن 

اليت ختتص بتسيري شؤون األفراد يف املنظمة، بغية وضع الفرد املناسب يف املكان املناسب وذلك هي اإلدارة 

  . من أجل حتقيق أهداف املنظمة

                                                           

  .25. بن دريدي منري، مرجع سابق، ص  1
، امللتقى الدويل حول التنمية البشرية )المهارات(إدارة موارد البشرية وتسيير المعارف في خدمة الكفاءات صاحل مفتاح،    2

  .2004مارس  10 - 09وفرص االندماج يف اقتصاد املعرفة وكفاءات البشرية، جامعة ورقلة، 

.7 - 6. ق، ص صفيصل حسونة، مرجع الساب  3  




	                       ا�ول ا���ل ��
ر ا��وارد ا���ر
	 وا�
� ا�ط�ر ا��ظري �درا�	 

 

11 

 

  :تسيير الموارد البشرية :ثالثا

املعتمدة من قبل املؤسسات واليت تسمح بأداء أنشطتها على يشري التسيري إىل جمموعة التقنيات واملناهج 

باستخدام كافة ع واختاذ القرارات والقيادة والتوجيه والرقابة وإىل ذلك صنوجه، عن طريق ختطيط وتنظيم و  أحسن

  . 1بغرض حتقيق أهداف املؤسسة بكفاءة وفعالية ،املوارد التنظيمية من مالية وبشرية ومعلوماتية ومادية وغريها

   :2ذكر منها ما يلين  :ولتسيير الموارد البشرية عدة تعاريف-1

احلصول  ،نه جمموعة العمليات املطبقة يف املؤسسات من اجل التعرفأيعرف تسيري املوارد البشرية على 

  .اإلدماج، التنظيم، التطوير وتعبئة املهارات إلجناز أهدافها

بأنه جمموعة من املقاييس تسمح بتنظيم تسيري املوارد البشرية  :)Thomas.g.spates( المفكر عرف

الشغل وإعطاء اعتبار للموظفني بصفة تسمح هلم بالتعبري عن قدرام وطموحام من أجل احلصول على مردودية 

شطة واألنقصوى هلم، وللمجموعة اليت ينتمون إليها وعليه فإن تسيري املوارد البشرية عبارة عن جمموعة الربامج 

املصممة لتعظيم كل من أهداف املوارد البشرية واملؤسسة على السواء للوصول إىل حتقيق مستويات عالية من 

  .األداء

تسيري  املوارد البشرية هو العملية اليت يتم مبوجبها احلصول على األفراد الالزمني للمؤسسة من حيث العدد 

وجهودهم والنوعية اليت ختدم أغراضها وترغيبهم يف البقاء خبدمتها وجعلهم يبذلون أكرب قدر ممكن من طاقتهم 

  . إلجناحها وحتقيق أهدافها

البشرية على أنه جمموعة من اإلجراءات والقرارات  والسياسات اليت تسيري املوارد  ):Perreti( المفكر عرف

متكن من احلصول يف الوقت املرغوب على املوارد البشرية بالكفاءات والتأهيل واملعارف والقدرات املطلوبة وحتفيزها 

                                                           

  .22عقون شراف، مرجع سابق ، ص   1
، مذكرة ماسرت يف العلوم تكاليف تسيير الموارد البشرية وأثرها على الوضعية المالية  للمؤسسة االقتصاديةرندة شليحي،   2

  . 4- 3. ص.، ص2015، 2014التجارية، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، 
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ن أجل استمرار حياة املؤسسة وتطوير إمكانياا لتتمكن من القيام بالنشاط أو الوظائف وحتمل املسؤوليات م

  .وتطويرها

كما يعرف تسيري املوارد البشرية بأنه ذلك التسيري الذي يقوم بشؤون االستخدام األمثل للموارد البشرية 

على مجيع املستويات باملنظمة قصد حتقيق أهداف هذه األخرية حيث أن بقاء أي منظمة يتطلب وجود مسرين 

أن ويرى الدكتور مهدي حسن 1جهودهم وتوجيهها لتحقيق غاية عليا مشرتكة بتنسيق يقومونوأفراد متمكنني 

الالزمني للمؤسسة من حيث العدد والنوع اليت  األفرادتسيري املوارد البشرية هو العملية اليت يتم مبوجبها ترغيب 

وجهودهم إلجناحها وحتقيق  مأغراضها على البقاء خبدمتها، وجعلهم يبذلون اكرب قدر ممكن من طاقته ختدم

   . 2هاأهداف

  :أهمية تسير الموارد البشرية -2

ص هذه األمهية يف تلخيعد تسيري املوارد البشرية يف كافة أنواع املنشآت من أهم املؤثرات على بيئة العمل و  

  :3النقاط التالية

أي أن املوارد البشرية يف املنشآت تتميز بأا متتلك ثقافة خاصة ا من املهم  :املسامهة يف رصد الثقافة - 

  .أن تنتشر بني كافة املوظفني

من اجلوانب إذ حترص املوارد البشرية على تعزيز تطور اإلدارة وأداء املوظفني وغريها  :إدارة املواهب - 

  .املرتبطة يف إدارة املواهب اخلاصة يف املديرين واملوظفني

  .التوصية على الرواتب - 

                                                           

، املنقول من املوقع اإللكرتوين 2017افريل  05ناصر احلق معي الدين، سياسات تسيري موارد البشرية،   1

www.Politoi.dz.com 22:45على الساعة  27/02/2019، بتاريخ.  
  .4 .رندة شليحي، مرجع سابق، ص  2
بتاريخ  https// mawdoo3.com، منقول من املوقع اإللكرتوين 2017افريل  05زين سليم، تسيري املوارد البشرية،   3

 .23:30على الساعة  27/02/2019
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  .استحقاقات التوظيف تنفيذ - 

  .محاية قضايا املوظفني- 

  .فلسفات تسيير الموارد البشرية: المطلب الثاني 

ة، تطرح بعض يخيتلف تسيري املوارد  البشرية باملؤسسات من حيث فلسفتها يف تسيري املوارد البشر 

  : 1ة يف تسيري العنصر البشري وهييلالفلسفات البد

ترى املؤسسات اليت تطبق هذه الفلسفة بأن املورد البشري اقل أمهية من : الفلسفة اآللية للموارد البشرية-1

  .أهم عناصر فلسفة املوارد البشرية من واحلركةز قيمة الطاقة اآللية، وأن احلافز املادي ودراسة ال

الفلسفة على أمهية العنصر البشري يف تسيري حيث تؤكد هذه : الفلسفة اإلنسانية لتسيير الموارد البشرية -2

املؤسسات، وبالتحديد دور العالقات اإلنسانية بني العاملني وأصحاب رأس املال يف حتقيق أهداف املؤسسات من 

  :منطلق ما يلي

لإلنسان حاجات تفوق جمرد احلاجات املادية يف العمل يبحث عن حتقيقها من املؤسسة اليت يعمل ا 

  .فرديا ايف املؤسسات جتاه اإلدارة عبارة عن سلوك مجاعي وليس سلوكن سلوك اإلنسا

  .جيب يئة ظروف العمل ليس فقط ماديا، ولكن أيضا إنسانيا لتحقيق أهداف التشغيل

  .للنقابات دور أساسي يف العالقات اإلنسانية حيث حتافظ على حقوق العاملني، وتنفيذ قوانني العمل 

تم هذه الفلسفة بالتوزيع النسيب للسلطات والصالحيات لكل  :لتسيير الموارد البشريةالفلسفة الهيكلية  -3

  .باملؤسسة ة إدارة املوارد البشرية باإلدارات األخرىقمن العمال وأصحاب العمل واملديرين، وعال

ويقصد ا تلك العالقات والقوى املتغرية بن كل أطراف  :فلسفة القوى المتحركة لتسيير الموارد البشرية -4

رأس املال منظومة العمل يف أي مؤسسة، وهي تشمل القوى املتحكمة بني كل من احلكومة والنقابة أصحاب 

                                                           

  .69-68، ص، ص 2000،اإلسكندرية، الدار اجلامعية، إدارة اإلستراتجية للموارد البشريةفريد جنار،  1
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القوة الرئيسية من مركز حيث تؤدي املفاوضات بني هذه القوى إىل حترك العمال، اتمع، الرأي العام، اإلدارة، 

  .العاملون يف مركز أقوى من أصحاب لعملفأحيانا يكون  قوى آلخر

تضم هذه الفلسفة رؤية التفاعل والتكامل وحتقيق األهداف املشرتكة جلميع  :فلسفة المصالح المشتركة -5

السابقة، فبدال من الصراع واالستغالل ألحد القوى املشاركة يف منظومة املوارد البشرية سابقة الذكر يف الفلسفة 

لبقية مراكز القوى يف منظومة املوارد البشرية تقوم مجيع القوى بالتعاون إلرضاء ) أصحاب رأس املال مثال(القوى 

  .املفاوضات، واالتفاق، والتكامل والتعاون وروح الفريقمجيع األطراف من خالل 

يف تسيري املوارد وبعض املؤسسات بالتفرقة ات متعددة اجلنسيات تقوم الشرك :فلسفة التفرقة العنصرية -6

والتخصصات وتتم التفرقة حسب اجلنسية، كما هو احلال البشرية حىت بالنسبة لنفس األفراد ذوي نفس املهارات 

تتم التفرقة يف  يف وظائف الفنادق، والبنوك ومؤسسات البرتول واملقاوالت وغريها من املؤسسات وبالتحديد

  .ااالت التالية

  .التفرقة يف األجور - 

  .يف الرتقية واملسار الوظيفي ةالتفرق - 

  .ىالتفرقة يف املزايا العينية األخر  - 

  .يف احلوافز التفرقة - 

  .التفرقة يف االختيار - 

  .التفرقة يف فرص التدريب - 

تؤمن هذه الفلسفة باالستخدام األمثل لتسيري املوارد البشرية من منطلق حتقيق  :فلسفة اإلنتاجية والتميز -7

  :سلسلة من األهداف املتوازنة لكل من

  .تستفيد من دفع الرسوم والضرائب :الحكومة
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  .ضمان التدريب والتنمية وحقوق العاملني :النقابة

  .حتقيق معدالت مناسبة يف األجور، احلوافز، الروح املعنوية، السالمة املهنية :العمال

التشغيل األمثل للموارد بإصالحات اإلنتاجية الكلية والنوعية والقضاء على املضيعات أي حتقيق أهداف  :اإلدارة

التغريات العصرية، وأن  مجيع األطراف، كما أن أحد االهتمامات احلديثة إلدارة املوارد البشرية هو التكيف مع

  .تضع الربامج والسياسات اليت تعمل على يئة وإعداد عنصر بشري كفء ذوي مهارات وقدرات ومعارف فعالة

  .الجوانب المذهبية لتسيير الموارد البشرية: المطلب  الثالث

على زيادة اإلنتاجية وختفيض فلسفة املداخل الكالسيكية  ترتكز :الكالسيكية في التسييرالمدرسة : أوال

كفاءة إنتاجية ممكنة، بدأ علماء اإلدارة يف التفكري يف كيفية زيادة اإلنتاجية   التكاليف من خالل حتقيق أعلى

املوكلة هلم، وبذلك ظهرت املدرسة الكالسيكية يف اإلدارة اليت ركزت  وكذلك زيادة كفاءة أداء العمال لألعمال

للعمل واألداء وأخريا على مبادئ تصميم طرق  كيفية،  يفية تصميم الوظيفية للفردك  على كيفية تصنيع املصنع

  .إلدارة األعمال

        :1أهم املبادئ اليت يقوم عليها الفكر الكالسيكي تتمثل فيما يلي

ومهام  املنظمات عموديا بإضافة مستويات جديدة وأفقيا بإضافة وظائف يفهو حجر الزاوية : تقسيم العمل-1

  .جديدة على املستوى نفسه

يتباطؤون من أبرز رواد هذا االجتاه، فقد الحظ أن العمال  TAYLORيعترب املهندس : التسيير العلمي -2

مهه اكتشاف  .، فركز على دراسة الوقت واحلركة، وكانالطرق املمكنةبأفضل ويتكاسلون وال يستعملون أعضائهم 

عمل معني ومن مث القيام بتدريب العمال عليها، وقد استطاع بالفعل عن طريق هذا ما أمساه بأجنع طريقة ألداء 

  .عدة مراتاألسلوب أن يرفع إنتاجية عمال احلديد والفحم 

                                                           

  .2.، دروس يف املوارد البشرية، حماضرات جامعة التكوين املتواصل، صشريةتسيير الموارد البنوري منري،   1




	                       ا�ول ا���ل ��
ر ا��وارد ا���ر
	 وا�
� ا�ط�ر ا��ظري �درا�	 

 

16 

 

الداخلة يف حيث حيصل املدير على تقارير دورية ملخصة ومركزة عن كل العناصر : التسيير بالالمركزية -3

التسيري و  ،مني تقدم العملأعليها من أجل تإدارته، متكنه بسرعة من معرفة نقاط الضعف واالختناق والرتكيز 

وبالتايل تأمني استخدام أفضل لطاقات املسري،  ،باالستثناء يساعد بطبيعة احلال على توفري الوقت وتركيز الذهن

  .فقط بقصد معاجلتها وتصحيحهاتايلور على االحنرافات  الذي دعا لهإنه يركز باملعىن و 

أن حيل حمل النوع احلريب أي القائم على يرى تايلور أن النوع الوظيفي للتسيري جيب : اإلشراف الوظائفي -4

دعا إىل تطبيق هذا املبدأ لتأمني االستفادة القصوى من خدمات اخلرباء  وقد بوي،تأساس التسلسل الر 

  .املتخصصني

قدم منوذجه البريوقراطي للتنظيم  ،االجتاهيعترب العامل األملاين فيرب أبرز مؤسسي هذا  :البيروقراطية الرشيدة -5

  :يؤدي إىل زيادة الكفاية اإلنتاجية وقد متيز هذا التنظيم باخلصائص التاليةعلى أنه األكثر عقالنية، والذي 

  .هرمية للسلطة توضح مكان كل شخص يف التنظيمالتسلسل الرئاسي أو التدرج الرثبوي، أي أنظمة  - 

  .التخصص الدقيق لكل اختصاص معني وفقا للنصوص واللوائح - 

  .االختيار العقالين لألشخاص وفقا للمؤهالت املطلوبة على أساس الكفاءة - 

  .دوام املرتب الذي يتحدد وفقا املرتبة الشخص وألقدميته يف التنظيم - 

  .إذ ال ميلك املوظف وسائل التنظيم وال ميلك منصبه نفسهفصل امللكية عن التسيري  - 

  .والرقابة القانونية االنضباطاخلضوع لنظام دقيق من  - 

وجود املستندات الكتابية والوثائق الرمسية احملفوظة ووجود القواعد واإلجراءات غري الشخصية وبالتايل  - 

  .مكاتب دوجو 

حمتفظا مبرتب دائم الشخص يف سلم الوظائف إىل أن حيال إىل التقاعد حيث يتدرج االحتفاظ بالوظيفة  - 

  .مدى حياته
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من األشخاص يعملون متعاونني لتحقيق غرض التنظيم الرمسي هو نظام من األنشطة املنسقة موعة  - 

  .مشرتك يف ظل السلطة والقيادة

يعترب هذا املدخل حماولة لبناء جمموعة من اإلجراءات والقواعد األولية داخل العمليات : اإلدارة العلمية: ثانيا

وصيانة اإلنتاجية يف املصانع للوصول على تنسيق اجلهود دف اقتصادية العمليات اإلنتاجية مع التأهيل األفراد 

   .1ؤسسةاملوجدات ملقابلة طلب السوق، مع دور للرقابة التنظيمية داخل الشركة أو امل

لقد أكد تايلور أن حتسني اإلنتاج يتم من خالل التنظيم العلمي للعمل وذلك باالعتماد  :مبادئ اإلدارة العلمية

  :صها فيما يليتلخيمن خالل جتاربه يف الورشة حيث ميكن  على جمموعة من املبادئ اليت استنتجها

تطبيق املنهج العلمي القائم على املالحظة، التجربة والقياس على املشاكل اإلدارية بدل االعتماد على  - 

واحلركة كما وضع معايري األساليب التقليدية املتمثلة يف طريقة احملاولة واخلطأ، حيث قام بوضع نظرية للوقت 

جراءات العمل وهذا كي تكون هذه الظروف الراحة، وإ احلرارة، اإلضاءة، فرتاث: قياسية لظروف العمل مثل

  .مناسبة ومساعدة للعمل

اختيار العاملني وتدريبهم على أسس عملية، وهذا بتوظيف عاملني تتوفر فيهم املهارات اليت تتطلبها  - 

العمل حىت تريح العامل، إضافة على صقل مهارات العاملني وتطويرها ط إجراءات ووسائل يالوظائف مع تبس

  .العملألداء 

التقسيم العادل للمسؤولية بني املديرين والعمال حيث يقوم املديرون بتخطيط العمل وحتديد املهام  - 

 ،بالتفصيل مث يتوىل العمال التنفيذ، أي يقتصر دور املدير على حتديد ما وكيف جيب أداءه، وعلى املرؤوسني أداء

  .ما حيدده املدير

ني من أجل بلوغ األهداف وهذا بدل الصراع الذي يؤدي إىل ختفيض قيق التعاون بني اإلدارة والعاملحت - 

  .اإلنتاجية بفعل العالقات السيئة اليت كانت بني املديرين والعاملني
                                                           

  .4، 3نوري منري، مرجع السابق، ص  1
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حافز األجور العالية يؤدي إىل رفع الكفاءة اإلنتاجية لذا وضع ما يسمى اخلطة وقد اعترب تايلور أن 

  .نتاجالتفاضلية  بالقطعة مبعىن ربط األجر باإل

بالرغم من تعدد اجتاهات هذه  املدرسة إال أا تبقى جتمعها قواسم ومبادئ مشرتكة : ثالثا المدرسة السلوكية

   .1أمهها

شامل مث حتليل سلوكه من خالل هذه األبعاد  ،واالجتماعية والسلوكية للفرد بشكلاخذ األبعاد النفسية  - 

الفرد، وهي متأثرة يف ذلك بنتائج العلوم السلوكية اليت تركز على أي أا تعتمد على الدراسة العلمية لسلوك 

  .املظاهر اخلارجية للسلوك باعتبارها أفضل وسيلة لفهم دوافع وحقيقة هذا السلوك

أمهية احلاجات يف تشكيل سلوك اإلنسان، مما يتطلب من اإلدارة اعتماد نظام شامل للحوافز املادية  - 

  .ات، وبالتايل احلصول على السلوك املرغوبواملعنوية إلرضاء هذه احلاج

املؤثرات البيئية اخلارجية، فاملنظمة حسبها نظام مفتوح و املنظمة هي وحدة اجتماعية تتأثر بالقوى  - 

مكوناته، إضافة إىل التفاعل مع حميطه، لذلك فهي ال تستطيع العمل معزولة عن يتضمن تفاعالت داخلية بني 

  .هذا احمليط

فهم الصراع قصد  من خالل حماولة أهداف العاملني وأهداف املنظمة ال ميكن جتنبه إالالصراع بني  - 

  .للحاجات املشرتكة بني العاملني واملنظمةتطوير وسائل  وسبل الستجابة 

دعت مدرسة وظائف اإلدارة إىل تطبيق عدد من املبادئ اإلدارية كوسيلة مضمونة : رابعا اإلدارة الرشيدة 

من  مجةهذه املبادئ خالصة جتارب ناجحة للمديرين حيث حصلوا على فوائد نظمة، ومتثل لتحقيق أهداف امل

املثلى  ةعن الطريقوالبحث  )لوتر جوليك، لندال أوريك، جيمس موين(ومن أبرز مفكري هذه املدرسة  ،تطبيقها

   .تلبأو وصفة النجاح للمنظمة هي صفة مشرتكة بني هؤالء الك

  :الرشيدةمن أبرز مبادئ اإلدارة 
                                                           

  .6نوري منري، مرجع سابق، ص   1
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  .مبدأ تقسيم العمل - 

  .مبدأ السلطة واملسؤولية - 

  .مبدأ االنضباط - 

  .مبدأ وحدة القيادة - 

  .وحدة التوجيه 

  .املصلحة الشخصيةى تقدمي املصلحة العامة عل - 

  .اإلنصاف والعدالة - 

  .التسلسل اهلرمي للسلطة - 

  .املركزية - 

  .املبادرة - 

  .روح اجلماعة والفريق - 

  .العادلةاملكافأة  - 

  .المهام األساسية لتسيير البشرية: المطلب الرابع

  :االستقطاب: أوال

وتم هذه العملية  ،عملية استكشاف األفراد املرتشحني لشغل الوظائف الشاغرة باملؤسسة به ويقصد

   . 1وتشجيعهم لطلب التعيني يف املؤسسةجبدب األفراد بالعدد والوقت واملؤهالت املناسبة 

  .2مصادر االستقطابحتديد 

  :تنقسم مصادر االستقطاب إىل مصدرين أساسني مها- 1

                                                           

  .19نوري منري، مرجع سابق، ص   1

.21 -19. ص.، صنفس املرجع  2  




	                       ا�ول ا���ل ��
ر ا��وارد ا���ر
	 وا�
� ا�ط�ر ا��ظري �درا�	 

 

20 

 

وهي املصادر املتاحة داخل املؤسسة وميكن اللجوء إليها على اخلصوص يف حالة الوظائف : مصادر داخلية-أ

احلالة املسؤول يف هذه ويستعمل  ،اليت حتتاج إىل خربات ال تتوافر خارج املؤسسة أو حالة الوظائف اإلستشرافية

  :عدة وسائل للكشف عن الكفاءات املناسبة وأمهها

وهو الكشف بالتفصيل عن مهارات ورغبات األشخاص، ويقوم املسؤول بتحليل هذا  :مخزون المهارات -

مث يقرتح األشخاص املناسبني للمناصب الشاغرة  ،املخزون لتحديد األشخاص الذين ميكن نقلهم أو ترقيتهم

  .املتوفرة يف املخزون وبكيفية حتليل الوظائف وحتديدهاوتربط فعالية هذه الطريقة يف التوظيف بنوعية املعلومات 

تستعمل هذه الطريقة كثريا نظرا لبساطتها وكوا توفر املعلومات عن الوظائف الشاغرة لكل  :الترقية الداخلية -

عمال املؤسسة بواسطة املعلقات وترتك اال مفتوح لتقدمي طلبات العمال للرتشح للوظائف الشاغرة، وتتميز هذه 

م من حتضري أنفسهم للتنقل من على التدخل يف تسيري مسارهم الوظيفي كما متكنهالطريقة بتشجيعها للعمال 

  .منصب آلخر ورمبا للرتقية

تنويع و لطريقة عندما تكون سياسات منمية قائمة على تشجيع اتستعمل هذه العملية أو : النقل الوظيفي -

  .نقل  العمال من وظيفة ألخرى الكتساب خربات متعددة ومتنوعةخربات العاملني، ويتم 

كفاءات والسمعة البعض املوظفني الذين لديهم يتم تقدمي طلبات أقارب وأصدقاء : المعارف واألصدقاء -

عن واحلماس املطلوب، وتتميز هذه الطريقة بالضغط على تكاليف اندماج العمال اجلدد ألن لديهم املعلومات 

  .املؤسسة وعملها وقيمها

املرتشحني املناسبني لشغل الوظائف عن تستعمل املؤسسة هذه الطريقة عندما ال جتد : المصادر الخارجية -ب

تريد توظيف أشخاص هلم نظرة جديدة خمتلفة عما لديها، وهلذا تعتمد اجلزائر  طريق املصادر الداخلية أو عندما

عدة وسائل من أجل حتقيق إطار تنظيمي مميز ومن أهم الوسائل املستعملة يف االستقطاب تستعمل اجلزائر عدة 

  :يخطوات نذكر منها ما يل
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اليت يقدمها األفراد واليت تتضمن بيانات  تقوم املؤسسة باالحتفاظ بطلبات الرتشح  :لمنظمةلالتقدم المباشر  -

مهارام وقدرام رغبام، وتقوم املؤسسة عند احلاجة بتصفية ، خربام السابقة كاملة عنهم مستواهم التعليمي

  .هذه الطلبات واالختبار فيما بينها

إخل ويتم .....ختتار املؤسسة وسيلة اإلعالن اليت تناسب الوظيفة الشاغرة التلفزة، الصحف، االت :اإلعالن -

  .الطلبات إما مباشرة أو عن طريق الربيدتلقى 

يتم إجراء بعض الرتبصات من طرق الطلبة كجزء من الدراسة العلمية وهذا ميكن : المدرسة والجامعات -

الطريقة بكوا توفر عمالة مدربة وجاهزة وتتميز هذه من بينهم بعدد حترجهم  ختيارواالاملنظمات من تقييم األفراد 

  .للعمل

هناك مكاتب للتوظيف عامة وخاصة بعملية االستقطاب للمرتشحني واحتيارهم  : وكاالت ومكاتب التوظيف -

  .حسب احتياجات ورغبة املؤسسة

أعضائها للعمل يف بعض امليادين وهذا  بتأهيلاملهنية تقوم بعض اجلمعيات أو املؤسسات : المنظمات المهنية - 

  .يسهل عملية توظيفهم

لية لكوا توفر أساس لعمليت االختيار والتعيني فاستقطاب مترجع أمهية هذه الع: أهمية عملية االستقطاب -2

 كبري على إنتاجية املؤسسة وفعاليتها ومستوى ريوباألعداد الكافية لشغل املناصب الشاغرة له تأثالعناصر املناسبة 

أو بالوظائف  األخرى سواء املتعلقة باملوارد البشرية العماليات هذه العملية على كلتنعكس فعالية أدائها، كما 

  .األخرى للمؤسسة

  

  .االختيار والتعيين: ثانيا
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لكل منها كما ممارستها واملهارات الالزمة ختتلف األعمال فيما بينها من حيث بساطتها وتعقيدها، طرق 

واملهارات اخلاصة م هذه االختالفات بني األعمال من حيث القدرات واالستعدادات  خيتلف األفراد أيضا

للوصول إىل بالضرورة إىل السعي لتحقيق توافق بني متطلبات عمل معني ومواصفات فرد معني واألفراد دفعت 

  .ناسبوضع هذا الفرد يف العمل امل

املعرفة الشاملة لألعمال معني عن طريق  ألجل عمل ،لشخصلهو االختيار األنسب : تعريف االختيار-1

الشروط واملؤهالت اليت  ،ا الفرد يف كل منها الظروف اليت يؤدي فيها الواجباليت يقوم املختلفة، والواجبات 

   .1على أكمل وجه عمله جيب أن تتوفر فيه حىت يستطيع أن يؤدي

  :تتجلى أمهيته فيما يلي :أهمية االختبار-أ

إن استخدام األساليب العلمية يف االختبار سيؤدي إىل استقرار : أمهية االختيار بالنسبة للوحدة اإلنتاجية - 

  .مما ينتج عن ذلك حسن اخلدمةالعامل يف عمله 

  .زيادة يف خربة ومهارة العامل وبالتايل حتسني كفايته اإلنتاجية - 

  .من نفقات التدريبوبالتايل التوفري ) ترك العمال لعملهم وتعيني عمال جدد(التقليل من دوران العمل  - 

يساعد على ثقته  املناسب إن وضع الشخص املناسب يف املكان: أمهية االختيار بالنسبة للفرد نفسه - 

واالجتماعية  وحتسني العالقات اإلنسانية له أكرب استعداد للتفاهم مع اآلخرين بنفسه ورفع معنوياته وبالتايل يكون

  .بني املستخدمني

  

  

                                                           

، مذكرة ماسرت يف العلوم السياسية، تسييري وإدارة تصاديةآليات تسيير وتنمية الموارد البشرية في المؤسسة االقعدية نعيمة،   1

- 19ص .، ص2015، 2014اجلماعات احمللية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، 

25.  
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  :تتمثل فيما يلي: خطوات االختيار -ب

يقصد به الفحص والدراسة التفصيلية للمنظمة له لتحديد  :حتليل العمل ملعرفة خصائصه ومستلزماته - 

اجب توفرها يف الفرد ألداء والسمات الو البيئة احمليطة به، اآلالت واملعدات الالزمة إلجنازه واخلصائص : الواجبات

  .عمله بنجاح وكفاية

وموضوع التحليل عند القيام بتحليل العمل يف املشروع ال بد من مجع املعلومات اخلاصة مباهية العمل  - 

  :اليت متس بيانات حتليل العمل وتتضمن ما يلي

  .حتديد الوظيفة وتسميتها* 

  .وصف واجبات الوظيفة ومسئولياا* 

  .هبيئة العمل وحميط * 

  .العوامل االجتماعية للوظيفة* 

  .نوع القدرات اإلنسانية املطلوبة* 

  :تستخدم جلميع بيانات حتليل العمل وهيوتوجد أربع طرق 

  .مالحظة أداء العامل أثناء العمل وتسجيل الواجبات اليت تؤديها - 

  .حيث تدون إجابة يف استمارة خاصةألسئلة امقابلة اخلبري أو املشرف العامل الذي يؤدي العمل يوجه  - 

 العمليةاإلجابة عليها وتسمى هذه تصميم الئحة واستمارة خاصة تدون فيها كافة األسئلة املطلوب  - 

  .باالستبيان

  .اإلطالع على البيانات املكتوبة عن العمل يف املؤسسة لالستفادة منها - 

  ائي عن حتليل العملبعد مجع املعلومات اخلاصة بالعمل يكتب تقرير.  
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خصائص طالب العمل ومعرفة قدراته ومساته املختلفة وختتلف حتليل الفرد تتطلب عملية االختيار دراسة   

، املقابلة، االختيار الطرق املتبعة يف حتليل الفرد تباعا حلجم املؤسسة، قدرا املالية نوع العمل طلب االستخدام

  .النفسية

  :تشمل ما يلي: إجراءات والتعيين -ج

السن، (تصميم بطريقة متكن من معرفة املعلومات األولية واألساسية للمتقدمني للوظيفة  :طلبات االلتحاق - 

  .)احلالة االجتماعية، املؤهل العلمي، التدريب واخلربة

هي عبارة عن ذلك اللقاء الشخصي الذي يتم بني ممثلي املؤسسة وبني طالب العمل إال أن هذا  : المقابالت -

غالبا ما يبدون  األسلوب غري يعترب أسلوبا غري مضبوطا وغري حمكما لتقييم األفراد ألن املتقدمني لاللتحاق 

ملعايري امل شخصية وليس السلوك والتصرفات اليت ترضى أعضاء جلان املقابلة، كما أن التقييم خاضع لعو 

          .موضوعية

وجتعل اليت جتعل املستخدم يتحدث عن نفسه ودوافعه  كيف تتم املقابلة؟ تتم عن طريق األسئلة *  

  .املتقدم يطلق أو جيمد معلوماته

  :ما هي وظائفها؟ تتمثل يف* 

  .مجع املعلومات الكافية عن طالب العمل

  .املصادر األخرىالتحقق من املعلومات املستمدة من 

  .تكامل البيانات عن الفرد

الطول، العرض، القدرة على حتمل ظروف (تتطلب بعض الوظائف اخلصائص اجلسمانية : الحالة الجسمانية

  ).العمل
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صالحية للعمل تقوم إدارة املستخدمني بوضع  بعد مجع املعلومات السابقة عن طالب العمل وتبيان : االختيارات

العامل حتث االختيار لفرتة حمدودة، يكلف فيها بعمل حمدود يف املؤسسة بإشراف رئيس القسم، كما تتم عن 

موضوعية متكن من تقييم جوانب القدرة ار أفضل وسيلة لتقييم األفراد وأكثر بطريق إجراء مسابقات، فيعترب االخت

  .1الذهنية واجلسدية

  :التعيين -2

املرتشح يف الوظيفة اليت جنح يف بعد جناح طالب العمل يف االختيار يصدر قرار التعيني يقضي بتسمية 

ويباشر عمله فيها ويسجل امسه يف كشف األجور حيث يصبح يف عداد املستخدمني يف املؤسسة دون اختيارها 

   :إمهال ما يلي

  .املقبولني مرهون باملناصب الشاغرة ال يقبل كل ناجح يف االختيار إذ أن عدد- أ

  .التعيني يشرتط درجة تسلسل النجاح يف املسابقة - ب

  .كفاءتهفيها   ثبتالناجح بصفة مستمرة ملدة ما يتعيني  - ج

  .ال يعني أحد إال يف وظيفة شاغرة يكون اإلعالن اخلاص باملسابقة قد أشار إليها -د

فق مع قدرام تالعاملني وتعيينهم يف مناصب معينة واليت ت الختيار من العرض السابق لألساليب العلمية

وسامهون يف رفع الكفاءة اإلنتاجية للعمل إذا ما هيئنا هلم التدريب، ومؤهالم يستطيعون العمل بكفاءة عالية 

  .2املناصب، ظروف العمل املادية واملعنوية املناسبة

  

  

                                                           

. ص 2017،-2- ، جامعة حممد ملني دباغني سطيف محاضرات في تسيير وتنمية الموارد البشريةسيدي صاحل صربينة،  

551  
  .25عديلة نعيمة، مرجع سابق، ص 2
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  .ماهية التنمية المحلية: المبحث الثاني

مفهوم التنمية وأخذ يتبلور بعد العاملية الثانية وانقسام العامل إىل دول متقدمة وأخرى متخلفة، لقد برز 

أوضاعها والرفع من درجة منوها االقتصادي، وذلك عن  حتسنيحيث أن هذه األخرية كانت أول إهتماماا و 

الف مفهوم التنمية إال أن طريق إحداث تغريات جذرية وهيكلية يف خمتلف ااالت، فبالرغم من تعدد واخت

  .اهلدف هو إحداث تغريات على خمتلف املستويات

  .مفهوم التنمية المحلية: المطلب األول

إن أول دراسة ملفهوم التنمية احمللية كان مع بداية السبعينات وتزامن ذلك مع حماوالت اليونيسكو للنهوض 

خالل وضع برامج تنموية وطنية واليت هي مهمات  من باملستوى الثقايف واالجتماعي يف اتمعات احمللية

واحتياجاا إىل مشروعات اليت تكلفها كثريا أجريت على إسناد  ةاحلكومات ولكن أمام تعاظم هذه األخري 

عد السوسيولوجي باحمللية وهلذا اعتربت هذه األخرية مدى مظاهر ال اإلقليمية املركزية يف إطار التنمية مشاريع التنمية

عدة أحباث يف التنمية احمللية نظرا ألمهيتها يف احلياة ورقي اتمعات دف ولقد وجهت  ،التنمية الشاملةحلركة 

تتوصل إىل وضع نظريات يف هذا اال لكنها  ملإال أا  حباثنظريات احلكم يف هذا اال بالرغم من كثرة األ

  .ملتزايدةأعطت حصة السد للساحات السكنية نظرا للكثافة السكانية ا

الشعبية وتعرف التنمية احمللية على أا العملية اليت بواسطتها ميكن حتقيق التعاون الفعال بني اجلهود 

من منظور حتسني  ،واجلهود احلكومية لالرتفاع مبستويات التجمعات احمللية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا

املة شمنظومة  قطرييف أي مستوى من مستويات اإلدارة احمللية عن لسكان  تلك  التجمعات احمللية  نوعية احلياة

   .1ومتكاملة

بأا تلك العمليات اليت توحد األهايل وجهود السلطات احلكومية لتحسني  ):فاروق زكي(يعرفها الدكتور 

األحوال االقتصادية، االجتماعية والثقافية للمجتمعات احمللية تكامل هذه اتمعات يف إطار حياة األمة 

  : ة يف التقدم القومي، هذه العمليات على عاملني أساسني مهاتامسامهة الاملومساعدا على 

                                                           

  .13. ، ص2006، ، اإلسكندرية، الدار اجلامعيةالتمويل المحلي والتنمية المحليةعبد املطلب عبد احلميد،   1
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  .يف اجلهود املبذولة لتحسن مستوى معيشتهممسامهة األهايل أنفسهم - 1 

واملتبادلة  توفري ما يلزم من اخلدمات الفنية وغريها بطريقة من شأا تشجيع املبادرة واملساعدة الذاتية - 2 

  .1بني عناصر اتمع، وجعل هذه العناصر أكثر فاعلية

  :وهناك من عرفها من منظور تنمية اتمع احمللي نذكر منهم

باعتبار أن هذا املفهوم ظهر ألول مرة حتت إطارها، فقد كانت اخلطة اخلمسينية  ):هيئة األمم المتحدة(تعريف 

يف اهلند األوىل على املستوى الدويل يف لفت أنظار العديد على املستوى الدويل، وزيادة عدد الدول النامية اليت 

ة الدولية للواليات طويلة مع ويالت االستعمار عرفت هيئة التنميحصلت حديثا على استقالهلا بعد معانات 

املتحدة األمريكية تنمية اتمع احمللي بأنه عملية للعمل االجتماعي تساعد الناس يف اتمع على تنظيم أنفسهم 

اعية والفردية والتعرف على مشاكل حيام اجلماعية،  ماجل للتخطيط والتنفيذ، حيث يقومون بتحديد احتياجام

ن يف يوعالج تلك املشكالت، وتنفيذ اخلطط معتمدبسد هذه االحتياجات  ةيلكما يقومون برسم اخلطط الكف

عن طريق املساعدات  ذلك على املوارد الذاتية للمجتمع إىل أقصى حد ممكن، واستعمال هذه املوارد إذا لزم األمر

      .2احمللي االجتماعينطاق  املادية اليت تقدمها اهليئات حلكومية واألهلية خارج

بأا مفهوم حديث ألسلوب العمل واالقتصادي يف مناطق  حمدودة يقوم على أسس وقواعد وتعرف ذلك  

تغيري حضري يف طريقة التفكري  إحداثيقوم على  وهذا األسلوب  ،من مناهج العلوم االجتماعية واالقتصادية

على أساس املشاركة يف التفكري ن يكون ذلك الوعي قائما أعن طريق إثارة وعي البيئة احمللية، و والعمل واحلياة 

  .3احمللية مجيعا يف كل املستويات عمليا وإداريا واإلعداد والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة 

                                                           

  .49. ص 1987 ،، اإلسكندرية، الدار املعارفاإلدارة المحلية وإستراتجيةمصطفى اجلندي،   1
، مذكرة ماجسيرت يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية ودوره في التنمية لمحلية، االستثمار فتوح خالد  2

  .78، ص 2010، 2009جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
  .78نفس مرجع، ص  3
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أن يقل عنه باعتباره حق لكل  ال ينبغي ،كما تعرف بأا الوصول باإلنسان إىل حد أدىن ملستوى املعيشة

مواطن تلتزم به الدولة وتعزز اجلهود لتحقيق كفاءة استخدام اإلمكانيات املتاحة واحللول الذاتية لسد الثغرات اليت 

     .1تبدو على مستوى هذا احلد مما ال تسعفها موارد الدولة

  : فنا اإلجرائي للتنمية احمللية كما يلييالسابقة يكون تعر  ومن خالل هذه التعاريف

الرتاب وذلك من أجل  وإعدادهيئة تعترب التنمية مفهوم ظهر على إثر النقاشات اليت تعالت حول 

اجلهات ولقد كان العامل القوي احلقل األول بتطبيق املفهوم، لكنه اليوم جتاوز حدود القرية إىل اإلختالالت بني 

  .املدن خصوصا يف األحياء

مبستوى بواسطتها حتقيق التعاون الفعال بني اهود الشعيب واحلكومي لالرتقاء  نوالتنمية احمللية عملية ميك

    .التجمعات والوحدات احمللية االقتصادية والثقافية واالجتماعية والسياسية

  ينطلق من اجلزء إىل الكل يقوم على أسس   تعترب التنمية احمللية أسلوب عمل

  .البيئة احمللية داإلطار املعيشي لكل أفراومبادئ علمية دف إىل رفع حتسني وترقية 

تمعام هلا املواطنون لتحسني أوضاع جمبذتنمية اتمع احمللي بأا، اجلهود اليت  ):أرترديرهام( يعرف المفكر

  .2فيها يتصل بشؤون اتمع احمللي الذايت وتكامل اجلهوداحمللية، وزيادة طاقة األهايل على املشاركة والتسيري 

ملية يتمكن ا اتمع احمللي من حتديد حاجاته وأهدافه، وترتب هذه احلاجات عبأا  ):روس( المفكر ويعرفها

ذه احلاجات واألهداف وفقا ألولويتها مع إذكاء الثقة والرغبة يف العمل ملقابلة تلك احلاجات واألهداف املتصلة 

    .3والقيام بالعمل إزاءها، ومن خالل ذلك ميكن أن تنمو ومتتد روح التعاون والتضامن يف اتمعواألهداف، 

                                                           

  .79نفس مرجع، ص   1
، االسكندرية، املكتب اجلامعي االجتماعية تماعات المحلية من متطور الخدمةجتنمية المحممد عبد الفتاح، حممد عبد اهللا،   2

  .32. ، ص2006احلديث، 
  .32نفس املرجع، ص   3
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تغيري مقصودة نتيجة ختطيط وسياسة  بأا عملية ):الدكتور عبد المنعم شوقي وعلى فوائد(ويعرفها كل من 

  .1مرسومة دف الوصول إىل أهداف معنية يف حدود اإلطار العام خلطة الدولة

وكتعريف شامل للتنمية احمللية ميكن القول بأا جمموعة العلميات اليت ميكن من خالهلا تضافر اجلهود 

ة يمة التنمية القومو احلكومية لتحسني نوعية احلياة االقتصادية االجتماعية للمجتمعات احمللية وإدماجها يف منظ

  .كملهابأ

  .وأهدافهاأسباب االهتمام بالتنمية المحلية : المطلب الثاني

ما متزايدا على املستويات  اضوع التنمية احمللية اهتماملقد عرف مو : أسباب االهتمام بالتنمية المحلية: أوال

   :2العلمية ألسباب عديدة ومرتابطة ميكن تلخيصها فيما يلي األكادميية

أن أسباب فكرية وسياسية وثقافية مرتابطة تتمثل يف زيادة الوعي للناس يف اتمعات املعاصرة، حيث  -أ

واالنفتاح والتفاعل الفكري والثقايف أدى إىل وعي جهود خمتلف وسائل اإلعالم االتصال اجلماهريي الواسع 

  .ومطالبها ضمن معايري العدالة املساواة والتوازناجلماهري حبقوقها 

  :أسباب عملية عديدة تتضمن جوانب اقتصادية وإدارية واجتماعية نذكر منها - ب

التجمعات السكانية املركزية والكربى، مما افرز آثار سلبية كازدحام املدن  اهلجرة الداخلية من احملليات إىل - 

مة يف املدن إىل غري ذلك والبطالة والنزوح الريفي وترك األراضي الزراعية املنتجة وتزايد الطلب على اخلدمات العا

  .من املشكالت

  .من املصدر وحماولة استغالهلا وتوجيهها لتحقيق التنمية القومية الشاملةضرورة االستفادة  - 

                                                           

.                                                                                                                            79. فتوح خالد، مرجع سابق، ص  1
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لمسامهة يف اجلهود التنموية لالتأكيد على ضرورة املشاركة الشعبية تفعل دور املواطنني يف كافة املناطق  - 

  .سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ

اإلدارية، مع تطوير كافة املناطق احمللية واملركزية بشكل متقارب نسبيا، كما  واملركزية لالتركيزاالتوجه حنو  - 

  .يساعد على تقدمي اخلدمات العامة بسرعة وكفاءة وفعالية

تعزيز ودعم االستقرار والوحدة والقوة والتعاون واالنسجام العام على املستوى الوطين بشكل يؤدي إىل  - 

تبطة ارت هي الدوافع امل هاأن األسباب املذكورة سابقحتقيق األمن الداخلي، ويعزز األمن اخلارجي، ومن الطبيعي 

  .تويات األكادميية العلميةأدت إىل زيادة االهتمام مبوضوع التنمية احمللية على كافة املس

     .أهداف التنمية الملحية:ثانيا

امة هو حتسن ظروف معيشة السكان حيث يتم على مستوى عإن اهلدف من التنمية احمللية بصفة 

ا تضامن من التجمعات السكانية تفضيل األعمال الرامية إىل إعادة تنظيم احلياة يف اجلمعيات اليت يفرتض 

إىل حتسني ظروف معيشة السكان أو الفئات األكثر حرمانا وتتمثل األهداف بصفة خاصة يف اجلوار، والسعي 

  :1النقاط التالية

استثمار أكرب قدر ممكن من جهود املواطنني يف اتمع وتنميتها وتأكيد استمراريثها وذلك عن طريق خلق 

تنميتها بالتعليم والتدريب واملمارسة للقيام  حالة ميكن فيها استخدام كل املوارد البشرية يف اتمع والسعي إىل

  .وإجيابية فعالية بالدور األكثر

ويتوقف هذا التحسن وعمقه على استعداد أعضاء اتمع لتبين  ،حتقيق حتسن مادي يف حياة اتمع

املشروعات اليت تقام يف جمتمعهم وتوفري اخلربات الالزمة إلجناح وإدارة هذه املشروعات توفري اخلدمات العامة 

دمات واألساسية يف خمتلف املدن والقرى واملناطق اليت يشملها إقليم الدولة عموما ويتضمن ذلك كافة أنواع اخل
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تفعيل املشاركة الشعبية واملبادرات الفردية واجلماعية يف و والتعليمية والثقافية واالجتماعية والتنظيمية وغريها الصحية 

  .خمتلف املناطق يف ااالت التنموية مبختلف أبعادها ومستوياا احمللية والقومية

تلف املناطق يف الدولة، حيث أن الرتابط بني التوازن والعدالة يف توزيع األعباء واملكاسب التنموية بني خم

استثمار اإلمكانات عالية من التوازن يف حتمل أعباء التنمية ومسؤولياا خمتلف مستويات التنمية حيقق درجة 

بشرية وغريها من اإلمكانيات اليت ميكن استثمارها املادية والبشرية واحمللية مبا يف ذلك من موارد مالية وطاقة 

  .وتوظيفها لتحقيق أهداف التنمية

تعزيز وتشجيع التعاون بني اهليئات احمللية من جهة وبني اجلهات املركزية من جهة أخرى احملافظة على 

االستقرار واألمن احمللي بشكل مرتابط مع إمكانية الدفع القومي من خالل تطوير املناطق وتوفري مقومات القوة 

  .طر املتحملةوالقدرة على مواجهة كافة املخا

جذب االستثمار الوطنية واخلارجية الالزمة للتنمية احمللية من خالل التنسيق واالتصاالت مع اجلهات املعينة 

  .وتعريفها بالفرص واالحتياجات احمللية

  .مقومات التنمية المحلية: المطلب الثالث

املسطرة، وترمجة تستلزم التنمية احمللية الفعالة جمموعة من الشروط واملقومات لتحقيق األهداف التنموية 

متطلبات  الطموحات إىل امللموس، فال تعترب التنمية احمللية مبجرد طموحات أو شعارات جوفاء، بل هي جمموعة

تلزم جمموعة من اإلجراءات هذه احللول تسومشاكل ختص اتمع احمللي الذي يتطلع إىل وجود حلول واقعية و 

  .والعوامل والعناصر املتفاعلة فيما بينها إلنتاج تنمية حملية تتجاوب مع متطلبات اتمع احمللي

    .1ومن بني هذه املقومات نذكر

بالتنمية أي دعم اجلهود املبذولة من األفراد واألهايل أنفسهم للنهوض  :تشجيع وتعميق المشاركة الشعبية: أوال

  .وحتسني مستوى معيشتهم، والرقي بنوعية حيام، ذلك عن طريق
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تنظيم آلية موحدة للمشاركة الشعبية يف التنمية على مستوى الوحدات احمللية مبشاركة االس الشعبية - أ

  .والقيادات التنفيذية

  .املشروعات االستثماريةتشجيع املبادرات الشعبية من خالل آلية املشاركة الشعبية لإلسهام يف  - ب

اجلماعات احمللية  تفعيل دور االتصال مع املواطنني، وإشراكهم يف القرار احمللي، واستغالل قدرات - ج

وإمكانيات املواطنني توجيهها إلشراكهم يف األعمال املسطرة فغياب املشاركة الشعبية يعيق خطط التنمية احمللية، 

باألرض وتعتمد على قاعدة العمل املنتج فإا توجه  خملصة تقوم على اإلميانويف املقابل، فإن وجود إدارة شعبية 

   .اجلهود واإلمكانات احمللية، واشرتاك السكان احملليني بالتعاون مع السلطات املركزية

  :الالمركزية اإلدارية والمالية: ثانيا

الربامج احمللية وحتقيق األهداف التنموية على تنفيذ إن توفر اإلمكانات واملدخالت احمللية املختلفة تساعد 

وذلك من خالل توفري مصادر التمويل الكافية من خمتلف اجلهات احمللية واملركزية وتقدمي التسهيالت اإلدارية، من 

فاهلدف منها هو إعطاء احملليات املرونة الكافية يف توزيع االستثمارات  ،ة واملاليةيخالل تطبيق الالمركزية اإلدار 

خصصة لكل منطقة على األنشطة واملشروعات االستثمارية الالزمة خلطة التنمية مبختلف جوانبها االقتصادية امل

   .واالحتياجات طبقا لظروف وإمكانات كل منطقةترتيب األولويات واالجتماعية وفقا ملبدأ 

  :ويكون تفعيل الالمركزية عن طريق اإلجراءات التالية

  .القرار يف ظل السياسات املركزةإتباع أسلوب ال مركزية - أ

  .تدعيم التمويل الذايت لوحدات اإلدارة احمللية- ب
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وتوزيع  ،لإلدارة احمللية مبا حيقق طموحات اتمعات احمللية حنو الالمركزية يةتعديل املنظومة القانون - ج

ة والرفع من كفاء اإلدارة صالحيات االس الشعبية مما يضمن سلطة القرار من املواطن صاحب احلاجة أو املصلح

  .1جتاه اجلماهرياحمللية يف حتمل مسؤولياا 

  .ثالثا تفعيل سياسات التنمية الحضرية والريفية

تشمل سياسات التنمية احلضرية إقامة مدن جمتمعات عمرانية جديدة باملناطق الصحراوية  وتنمية املدن 

االنتشار املركز إسرتاتيجية إتباع رتقاء ا وحتسني مستوى معيشة األفراد ا، وذلك من خالل احلضرية اإل

صحراء يف ممكن من موارد التنمية املتاحة يف احليز املأهول حاليا كمرحلة أوىل مث اخلروج إىل ال قدر بأكربلالستفادة 

  :يف املرحلة الثانية أما أبعاد التنمية الريفية املتكاملة فتتمثل

الدخل يف املناطق الريفية مبا يوفر فرص عمل ذات مردود مادي يف مشروعات وأنشطة تنويع مصادر - أ

  جبانب النشاط الزراعي الرئيسيمتنوعة 

الشباب يف إقامة مشروعات صغرية تتوافق وفئة خاصة املرأة الريفية استغالل الطاقات البشرية  - ب

  .عملية التنميةوإمكانيات اتمع الريفي من أجل رفع 

  .والتجمعات الريفيةاملناطق الصحراوية مد شبكات املرافق العامة إىل  - ج

مع التنمية الوطنية الشاملة، إذ أن تبين القيادة اإلدارية والسياسية يف الدولة سياسة وهذا كله يف إطار يتالءم 

عد أمرا حيويا وحامسا يف الدول النامية، وبدونه تبقى يالتنمية مدروسة وربطها بفاعلية مع خمتلف جماالت ثابتة 

    .2اجلهود يف حدودها الدنيا

  

                                                           

، مذكرة ماجسرت يف العلوم السياسية، الدراسات الجزائر وإشكالية التنمية المحليةالحكم الراشد في حسني عبد القادر،   1
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  :رابعا رفع كفاءة المجتمع المحلي

من أجل حتقيق ) احلكومة اإللكرتونية حمليا(تيسري اإلجراءات احلكومية وتبسيطها  من خالل يتم ذلك

 وكذلك تطوير نظام حتصيل الضرائب من أجل زيادة ،اخلدمات للمواطنني يف سهولة الشفافية واملصداقية وتوفري

  :متويل البلديات إضافة إىل

يف تبين مناذج متميزة يف العمل واإلجناز التنموي كمبادرة حمو األمية، تنظيم تشجيع مبادرات البلديات - أ

  ....األسرة

حبث إمكانية إصدار تقارير التنمية البشرية للوحدات احمللية يف إطار منظومة تنموية شاملة ترتجم يف  - ب

  .عيما لنظام الالمركزية احملليةتنموية متكاملة تدخطة 

اإلمكانات التكنولوجية واألجهزة واملعدات املساندة واليت تلزم يف ااالت التنموية املختلفة  توفر - ج

  .خصوصا الزراعية والصناعية واحلرف وغريها

  .التنموي يف جمال الفرص واحملدداتاالتصال واإلعالم  -د

  .توفر العناصر البشرية املؤهلة من السكان احملليني - ه

  :الحكوميةخامسا دور الجهات 

لتعزيز جهود التنمية احمللية، ودعمها بتقدمي اخلدمات واملشروعات  وذلك بتوفري اإلطار التشريعي املالئم 

   .1وإعطائها الدعم الكايف، وتشجيع املبادرة الفرعية وتفعيل املشاركة وتشجيع االستثمار
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  .أبعاد التنمية المحلية: المطلب الرابع

يعترب البعد االقتصادي من أهم أبعاد التنمية احمللية ألنه ينعكس اجيابيا على األبعاد  :االقتصادي البعد :أوال

ومنه  ،والسعي لتخفيف الفقر والبطالةلظّروف االقتصادية واالجتماعية للمواطن ااألخرى، من خالل حتسني 

  .اليت يكون سببها البعد االقتصادي ةمعاجلة املشاكل االجتماعي

، كما أداء الفرد وحتسني مستواه املعيشيغاية التنمية احمللية هي رفاهية اإلنسان ماديا عن طريق حتسني إن 

أن هذا النوع من التنمية يهدف أساسا إىل وضع خمططات يكون الغرض منها تطوير الوضعية االقتصادية 

القاعدية مبا يسمح ال حقا بتوازن  للمجموعة احمللية سواء كانت يف اجلانب الصناعي أو الزراعي وحىت املنشآت

 ومن مث جاءت التنمية االقتصادية بطروحات خمتلفة. حاجات أفرادهاتليب ميكنها من توفري منتجات اقتصادية 

  . مبينة على األسس املنهجية العلمية من أجل إسعاد اإلنسان وحتقيق رحاه املادي

للتنمية بعد اقتصادي من أجل تنمية اإلقليم اقتصاديا وذلك عن طريق البحث عن القطاعات االقتصادية 

  .طريق النشاط الزراعي، الصناعي، أو احلريفميكن أن تتميز ا املنظمة، سواء عن اليت 

فال فائدة من زيادة الدخل الفردي، دون أن يتحسن  ن البعد االجتماعي له أمهية كبرية،إ: ثانيا البعد االجتماعي

إخل ومن هذا املنطلق فإن .....الوضع االجتماعي من حتسني مستويات املعيشة، وحتسن مستوى التعليم، والشغل

احلياة، وحتاول االرتقاء ا وحتسينها بشكل مجاعي يف مستوى إقليمي معني، مجيع جماالت التنمية احمللية تشمل 

إىل حتقيق الصاحل العام عطي التنمية احمللية األمهية الكبرية إىل جانب السياسات العمومية اليت تسعى وهذا ما ي

  .مع ترك حرية املبادرة للجماعات اإلقليمية للقيام بدورها على أكمل وجهوحتقيق التوازن اجلهوي بني األقاليم 

يهدف إىل تنمية النظام السياسي القائم يف الدولة على اعتبار أن البعد التنموي السياسي  :ثالث البعد السياسي

بناء الدولة واألمة واملشاركة وتوزيع األدوار، وال تكون التنمية ذات الطابع والبعد  ميثل استجابة النظام لتحديات

ر فيه الشكل أو األخذ افيتم إال إذا تو  ال السياسي إال من خالل حتقيق استقرار النظام السياسي، وهذا األخري




	                       ا�ول ا���ل ��
ر ا��وارد ا���ر
	 وا�
� ا�ط�ر ا��ظري �درا�	 

 

36 

 

باألشكال املشاركة اجلماهريية واملتمثلة يف حق املواطنني يف اختيار من ميثلوهم لتويل السلطة باختيار النخب 

  .احلاكمة ومن خالل املشاركة السياسية يلعب املواطن دورا كبريا يف دعم املسرية التنموية احمللية الشاملة للدولة

يرتبط البعد اإلداري للتنمية احمللية بتواجد قيادة إدارية فعالة هلا القدرة على بث روح النشاط   :البعد اإلداريرابعا 

ومستوياته كما يغرس يف األفراد العاملني باملنظمة روح التكامل واإلحساس بأم مجاعة احليوي يف جوانب التنظيم 

كما أن مفهوم التنمية   ،واإلجنازاتالعطاء  من زيداملع إىل واحدة ومرتابطة تسعى إىل حتقيق األهداف والتطل

اإلدارية يرتبط أكثر بتنمية وتطوير القدرات البشرية يف اإلدارة لتحقيق عنصر الكفاءة والفعالية يف املؤسسات 

  .وقدرا على استخدام هذه الطرق يف مواجهة التحدياتاإلدارية وزيادة مهارا 

  .أربعة جوانب خمتلفة يف عملية التنمية احمللية هذا البعد إىل ريويش

  .الربامج املخططة اليت تركز على االهتمامات املشرتكة لسكان اتمع - 

  .الذاتية دعم وتطوير اجلهود - 

  .كانت مادية أو بشريةاملساعدة  احلكومية سواء   - 

  .احملليةحتقيق التكامل ما بني التخصصات  املختلفة اليت تعمل يف جمال التنمية  - 

لتحقيق التنمية احمللية، هلذا البعد أمهية بالغة ألنه  يشغل خصوصية  األقاليم الثقافية : خامسا البعد الثقافي

، من خصوصية وحماولة فالثقافة احمللية ميكن أن تساهم يف حتسني السياحة، من خالل إبراز ما يتميز به اإلقليم

اليت من شأا أن حتقق مناصب تسويقها إىل اآلخرة فتزدهر السياحة ومعها قطاع اخلدمات والصناعات التقليدية 

  .شغل جديدة

  إن التنمية احمللية تتضمن ذلك التطوير النوعي يف اجلانب :البيئيالبعد : سادسا

  .االقتصادي دون إمهال البعد البيئي يف التنمية احمللية، فمن بني أهم األبعاد البعد البيئي 
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فالتنمية املستدامة تعين االستجابة حلاجيات احلاضر دون اإلضرار بقدرات األجيال القادمة يف تلبية حاجام 

     .1الطبيعيويكون ذلك بدون اإلخالل بتوازن النظام 

  .عالقة تسيير الموارد البشرية بالتنمية المحلية: المبحث الثالث

لذلك أصبحت  ،العناصر أمهية للوصول إىل تنمية اتمع احملليمن أكثر  ةتعترب مشاركة املوارد البشري

حيث أن كل عملية تنموية تتطلب  ،البشرية ضرورة قصوى لتحقيق التنمية احملليةواملوارد الشراكة بني اإلدارة احمللية 

  .كة اإلجيابية ألهايل اتمع وكذلك توحيد اجلهود بني املوارد البشرية واإلدارة احملليةاملشار 

  .مشاركة المجتمع المحلي في التنمية المحلية: المطلب األول

اخلربات أن مشاركة املواطنني يف عملية التنمية، وقد أثبتت إن جناح تنمية اتمعات  احمللية مرهون مبدّى   

املواطنون يف هذه تنمية اتمع لن يكتب هلا النجاح ولن تتحقق الفائدة املنشودة ما مل يشرتك مشروعات 

املشروعات، فاملشاركة يف عملية التنمية من جانب تنظيمات اتمع املدين تقلل من شكوكهم يف أغراض الربامج 

فضال عن اشرتاك املواطنني يف ختطيط الربامج الختيار ما يتالءم مع طبيعة هذا  ،وتلقي عليهم مسؤولية تنفيذها

  :مشاركة املواطنني من خالل التنظيمات فيما يلي، وتربز أمهية اتمع 

مشاركة تنظيمات اتمع املدين يف التنمية جتعلهم يدركون حجم مشكالم  وإمكانيام وحقيقة  - 

كون فيها، كما أا وسيلة طبيعية لتدعيم الرقابة على املشروعات احلكومية، وهي اخلدمات والربامج اليت يشرت 

  .تكون مبثابة ضمان لتعديل مسار التغيري والتنمية مبا يتماشى مع الصاحل العامبذلك 

  .اتمع املدين يف تنمية اتمع احمللي يؤدي إىل تنمية العالقة بني الشعب واإلدارة اشرتاك - 

                                                           

تراجع إعانات الحكومية المالية المخصصة للواليات تحديات التنمية المحلية في ظل حممد ختري ومجال صادقي،   1

 .ص.ص .2018، ، أفريل 2قتصاد والتجارة، جامعة حممد الصديق بن حييا، جيجل، احمللدلال، جملة مناء والبلديات في الجزائر

213 . 229.  
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على عائد التنمية صفة اإلستثمرارية ألن هذه املشاركة سوف جتعلهم يشعرون مشاركة املواطنني تضفي  - 

  .بأن العائد هو ناتج جلهودهم

  .على الدولةاالعتماد املواطنون كيفية حل مشاكلهم بأنفسهم دون  يتعلم من خالل املشاركة - 

  .ن املهنيون مبفردهم من اكتشافها وحلهااتمع أكثر دقة من أن يتمكن العاملو  أصبحت مشاكل - 

  .مشاركة املواطنني توفر اجلهد احلكومي ملا هو أهم - 

  .احلكوميمشاركة اتمع متثل مساندة االتفاق  - 

اإلدارة احمللية ال تستطيع القيام جبميع األعمال واخلدمات واملشاركة الشعبية هي مبثابة تدعيم وتكميل  - 

    .1لدور الدولة

  .الموارد البشرية للجماعات المحلية: الثانيالمطلب 

أحد الشروط املهمة والرهان احلاسم الذي يسمح للجماعات اإلقليمية باالرتقاء إىل  البشرية تشكل املوارد

اقتصاد السوق وهذا من خالل السعي على رفع عدد األعوان التقنيني املؤهلني مستوى املهام اجلديدة اليت يفرضها 

األخرية حترص على رفع كفاءة عترب التكوين دعامة قوية من دعائم التنمية اإلدارية ذلك أن هذه بشكل معترب، وي

اجلهاز اإلداري عن طريق حتسني أساليب وطرق العمل وتأدية الوظائف وإعادة النظر يف اهلياكل التنظيمية القائمة 

من البيئة املالئمة للتطوير والتحسني، وأخريا عن طريق تزويد القوى البشرية يف اجلهاز اإلداري باملعارف  واالستفادة

  .ات التنمية الشاملةيومهارات تتالءم ومقتض

إذ يعترب العنصر  ،اليت تؤثر على جناعة  وفاعلية عمل أي هيئة عموميةتسيري املوارد البشرية من أهم العوامل 

ف بتقدمي اخلدمة العمومية وحتسني نوعيتها، وعليه أي هيئة د له النجاح، فهو املكلاي عمل ير البشري أساس أ

ومهما كانت طبيعتها ال ميكن أن تصل إىل حتقيق أهدافها إال باالعتماد على قاعدة بشرية تتمتع باملؤهالت 

                                                           

رت يف العلوم السياسية كلية ، مذكرة ماسدور تسيير الموارد البشرية في التنمية المحلية دراسة حالة معسكرقنيش طاهر،   1

  . 45 – 44 .ص.، ص2014، 2013احلقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد احلميد بن باديس، مبستغامن، 
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األشخاص املسامهني يف عملية التنمية  العلمية واملهنية اليت متكنها من أداء مهامها بصفة فعاله، وبالتايل جيب على

أن تكون هلم كفاءات مناسبة وقدرات لتحسني مستواهم، لتمكينهم من أداء املهام املوكلة إليهم وعليه فإن 

  .التنظيم العمومي يبحث وخيضع أدوات التسيري املناسبة واملالئمة لالستجابة ألمال وطموحات املوظفني

جيب أن توضع جمموعة من السياسات تتمثل يف املخطط السنوي  وللوصول إىل حتقيق هذه األهداف

  .1لتسيري املوارد البشرية، وخمطط التكوين باإلضافة إىل التأطري التقين

  .دور الموظفين في تسيير وإدارة التنمية المحلية: المطلب الثالث

طريق بعض املصاحل احملورية،  ن بشكل كبري يف مساعدة املنتخبني يف إدارة التنمية احمللية عنو يساهم املوظف

يف البلدية ورغم أن قانون البلدية مل يشر  مصاحلها الية واإلدارة ومصلحة املشاريع اليت تعد أهموأمهها مصلحة امل

من قانون البلدية على أن رئيس  64آليات اشرتاك املوظفني يف التسيري املتحلي، غري أنه يفهم من نص املادة 

فقد أشار النص إىل املصلحة وهو ينصرف إىل أعوان هذه املصاحل بتسخريهم  ،املصاحل البلديةالبلدية يتوىل تسيري 

  .من طرف رئيس  البلدية

رفقة أعوان فإذا كان إعداد امليزانية من صالحية رئيس البلدية، فإنه يف الواقع يعدها األمني العام للبلدية 

طريق مأل استثماره تعدها  يف خاصة أن إعداد امليزانية يتم ،املصاحل املختصة كمسؤول مصلحة املالية وامليزانية

مناقشتها وحتليل مضموا، ونفس الشيء ملشاريع  الضرائب وما دور الس إال املصادقة عليها، بعد مصلحة

عتمادات خاصة من حيث اإل ،اقرتاح املشاريع التنمية احمللية فإن أعوان مصلحة املالية واإلدارة هلم دور كبري يف

  .حسب قانون البلدية املالية رغم أا من صالحيات الس الشعيب البلدي ورئيسه

املصاحل اليت هلا عالقة مباشرة بالتنمية احمللية وال يقتصر األمر على إعداد امليزانية فقط فهو ينصرف إىل كل 

عني فيه مبصاحل البلدية بشكل ستالذي ت من املنتخبني فقط يف الوقتها جلان البلدية املشكلة ر واليت يف الواقع تدي

  :غري مباشر مثل
                                                           

  .47، 46. نفس املرجع، ص ص 1
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، مكتب الصفقات العمومية، مصلحة املشاريع وهي مصاحل هلا عالقة مباشرة بربامج مصلحة التعمري والبناء

وما مييز كل هذه املصاحل رغم ختصصها الفين والتقين النقص وأحيانا  ،التنمية احمللية وحتت سلطة رئيس البلدية

إضايف لتدعيم االس املنتخبة وبذلك بدل أن تكون مصدر  ،يف مسريي هذه املصاحلانعدام اإلطارات والكفاءة 

يف بعض  75%أن نسبة األجور من مداخل البلدية تزيد أصبحت هذه املصاحل عبء على البلدية مادام 

  . البلديات زيادة على ضعف التأطري على مستوى املنتخبني

وقد حولت الدولة معاجلة مشكل نقص التأطري والكفاءة للموظفني بانتهاج سياسية التكوين والرتبصات 

 واليت التهمت أمواال طائلة دون أن يكون هلا تأثري على الواقع بسبب عدم التحرر من التسيري البريوقراطي لبعض

احمللي، فإنه ال هدفها اإلنسان  ،ا على أداء االس احمللية فإذا كانت التنمية احملليةوهو ما انعكس سلباملصاحل 

من معاجلة مشكل الكفاءات البشرية للبلدية للموظفني وعليه ال بد  ،ميكن حتقيق التنمية احمللية قبل التنمية البشرية

دون إمهال أي فئة وحتديد هذا التعاون يف صلب  حمللية تتطلب اشرتاك اجلميعواملعيني واملنتخبني معا، ألن التنمية ا

   .1القانون

  :خالصة الفصل

البشري الذي يشكل القاعدة األساسية ما ميكن استخالصه من هذا الفصل هو األمهية الكبري للعنصر 

تسعى إىل حتقيق األهداف وإعطاء خدمات أفضل يف اتمع، كما يستنتج أيضا املنظمات واإلدارات، اليت لنجاح 

كافة مكونات اتمع احمللي، حرصت أغلب دول العامل على تطبيقها وهي تشمل  أن التنمية احمللية من األمور اليت 

ادية وال ميكن حتقيق إىل حتسني األوضاع االجتماعية واالقتصإذ تعتمد على جمموعة من اإلسرتاتيجيات اليت دف 

بني املوارد تأثر و لتسيري هذه العملية حيث هناك عالقة تنمية حملية فعالة دون االعتماد على عنصر يشري كفء 

                .البشرية والتنمية احمللية

     
                                                           

  .49 – 48 .ص.قنيش طاهر، مرجع سابق، ص  1
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  :تمهيد

سنقوم يف هذا الفصل مبحاولة معرفة واقع تسيري املوارد البشرية يف بلدية بوقريات ومدى فاعلية هذا التسيري 

  :يف حتقيق التنمية بالبلدية وذلك بالتعرض إىل ما يلي

تقدمي نظرة عامة حول بلدية بوقريات من خالل التعرف على تاريخ املنطقة وتقدمي بطاقة فنية حول  - 

  .البلدية

  .حتديد موقع إدارة املوارد البشرية يف بلدية بوقريات وخمتلف املهام اليت تقوم ا والصعوبات اليت تواجهها - 

تقييم مدى فعالية تسيري املوارد البشرية بالبلدية يف حتقيق التنمية لذلك قمنا بإجراء تربص ميداين بالبلدية  - 

  :معتمدين على ما يلي

  .واملوظفني على مستوى إدارة البلدية ومصلحة املستخدمني مقابلة املسؤولني - 

  .)خمططات التسيري والتنمية( االعتماد على الوثائق الداخلية للبلدية  - 

  .محل الدراسةالتعريف بالبلدية : المبحث األول

باعتبارها ميدان الدراسة، قبل التطرق إىل واقع تسيري املوارد البشرية والتنمية احمللية على مستوى بلدية بوقريات 

  .ينبغي أوال تقدمي هذه البلدية وحتديد أهم خصائصها واهليكل التنظيمي ومنط تسيريها

  .لمحة تاريخية عن بلدية بوقيرات: المطلب األول

تعترب بلدية بوقريات إحدى بلديات والية مستغامن وهي دائرة لنفس البلدية، يف السابق كانت بوقريات  - 

املطمر وكانت تسمى بالبلدية املختلطة بوقريات متجاورة مع منطقة أوالد بوعبسة أو عرش أوالد  لديةتابعة لب

جغرافيا مقسمة إداريا إىل عرشني، أما بعد تعيني بوقريات بلدية ، وكذا عرش أوالد شافع، لتصبح املنطقة بوعبسة

تقول بأا مسيت نسبة إىل رجل  ألوىل هناك روايتان ام، فأطلقت التسمية على البلدية، حول بوقريات 1862سنة 

لكن هذه التسمية أصبحت كرواية كان يضع قراط أو يبيع الذهب بالقراط والقراط هو وزن من أوزان الذهب 
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ثا ضعيفة وال ميكن األخذ ا، أما التسمية الثانية وهي املتفق عليها أا مسيت نسبة إىل ويل صاحل، زار املنطقة ومك

وال تزال هذه األخرية مبينة على حافة الطريق الرابط بني بوقريات  "حويطة"وله " بولغرات" بسيدي ا، كان يسمى 

كم من مركز املدينة وهو ما تؤكده وثائق وخمططات وخرائط مسح األراضي للمنطقة، هذه   06والسوافلية على بعد 

  .التسمية إتفق حوهلا العديد من املهتمني بتاريخ املنطقة

م أتناء الوجود االستعماري الفرنسي باجلزائر وظهرت حتت ما  1862كبلدية فكانت سنة قريات  أما ظهور بو 

كان يسمى بالبلديات املختلفة، كوا كانت تضم عرشني يضاف هلما حدود املدينة وكانت تابعة معظم أقاليمها 

أوالد و أوالد بوعبسة  يعرش(هلا م ليتم توسيع احلدود اإلقليمية للبلدية بضم العرشني 1957إىل املطمر، حىت سنة 

للبلدية وكانت بلدية سريات وجزء من م، كان ترسيم احلدود اجلغرافية 6491، أما بعد االستقالل يف سنة )شافع

م الذي يعترب آخر ترسيم للحدود البلدية 1984أكتوبر  اخرأو هرية تابعة لبوقريات إىل غاية حدود بلدية الطوا

الثقة بينهما حيث تعمل  عطن إلرجا اإىل يومنا هذا، مع العمل لتقريب اإلدارة من املو  بهلبوقريات وال يزال معمول 

ولتسهيل قضاء احلاجيات يوجد ملحقتني إداريتني ببوقريات إضافة إىل مقر على حتسني العالقة بني اإلدارة واملواطن 

  .1البلدية وإدماج احلركة اجلمعوية يف تسيري شؤون البلدية

  :لبلدية بوقيراتبطاقة تقنية 

كلم عرب الطريق   27حوايل  تقع بلدية بوقريات جنوب شرق عاصمة الوالية مستغامن وتبعد عنها: املوقع اجلغرايف - 

  .وهي بذلك هلا حدود مع ثالث واليات هي مستغامن، غليزان ومعسكر 23الوطين رقم 

  :حدودها 

  .06الوالئي رقم كلم عرب الطريق   12بلدية السوافلية على بعد : مشاال - 

  .06كلم عرب الطريق الوالئي رقم   8بلدية الغمري من والية معسكر على بعد : جنوبا - 

                                                           

 2016نوفمرب  17تكوك حممد األمني، رئيس مصلحة املستخدمني والتكوين، بلدية بوقريات، منشورة حساب فيسبوك، بتاريخ   1

https://www.Facebook.com, Profile php?id= 10000071884783.  
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  .23كلم عرب الطريق الوطين رقم   11بلدية يلل من والية غليزان على بعد : شرقا - 

  .23بلدية سريات عرب الطريق الوطين رقم : غربا - 

وعلى خط العرض  °35.7515على خط الطول  تقع 2كلم  97تبلغ مساحتها حوايل : مساحتها - 

0.253201°.  

 36.882حوايل  2008البلدية حسب اإلحصاء العام للسكن والسكان سنة بلغ عدد سكان : عدد السكان - 

  .نسمة

  .حمارقة، موزاية، السكارنية: اجلبال يوحد ا ثالثة جبال: التضاريس - 

  .من غابة الرتفاس وغابة احملارقة باجلهة اجلنوبية للبلديةموزايا باجلهة الغربية للبلدية وكال : الغابات - 

متتاز بلدية بوقريات بطابعها الفالحي حيث تعد من البلديات الرائدة يف هذا اال على مستوى : الفالحة والري - 

، نواعهاالبطاطا، اخلضر مبختلف أ: الوالية وحىت على املستوى الوطين ومن بني املنتوجات الفالحية اليت تنتجها

الربتقال، الدواجن، تصبري الزيتون، باإلضافة إىل حمصول معترب من احلبوب تقدر مساحة األراضي الفالحية بـ 

  .هكتار أراضي فالحية مسقية 7.651

وحاليا تستفيد البلدية  23خزانات املياه املدرسية  –11خزانات املياه  -4األبار  - 4البياطرة  - 4معامل الدواجن 

  ).املاو(حتليه مياه البحر من مشروع 

  :الصناعة والتجارة

سوق  –معمل واحد للمشروبات الغازية   –)Oravio(معمل الدواجن والتربيد  –صناعة مواد البناء  - 

السوق األسبوعي كل يوم  - سوق مغطاة لبيع اخلضر والفواكه يف طور اإلجناز بالرتفاس - مغطاة لبيع اخلضر والفواكه

حمالت جتارية موزعة على كامل  –حمل جتاري  20ي و جتاري حيمركز  -مذبح بلدي للحوم احلمراء يوميا -ثالثاء

 .يةاحمليط احلضري للبلد
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  :املنشآت القاعدية والنقل

  )غرب –شرق (عبور الطريق اليسار  - 

  .الرابط بني مستغامن وغليزان 23الطريق الوطين رقم  - 

  .الرابط بني بوقريات وبلدية السوافلية 06الطريق الوالئي رقم  - 

  . خاص بالوزن الثقيليبطريق جان  - 

 ).كلم  18.491الطرق احلضرية كلم،   55.699الطرق الريفية (شبكات طرق بلدية  - 

  .تعريف البلدية وأهم صالحياتها: المطلب الثاني

  :تعريف البلدية: أوال

اإلقليمية القاعدة للدولة، تتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة تعرف البلدية على أا اجلماعة 

الشؤون العمومية وهي تساهم مع الدولة بصفة وحتدث مبوجب قانون، وهي تشكل إطار مشاركة املواطن يف تسيري 

على اإلطار املعيشي احلافظ  وكذا خاصة يف إدارة ويئة اإلقليم والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمن

  .1للمواطنني وحتسينه

رسوم رئاسي بناء أما فيما خيص اسم البلدية فيتم تغيري اسم البلدية أو تعيني مقرها الرئيسي وحتويله مبوجب م

خذ رأي الوايل ومداولة الس الشعيب املعين أما فيما خيص اإلقليم تضع البلدية أعلى تقرير من وزير الداخلية و 

  .احلدود اخلاصة ا باختاذ كافة اإلجراءات التقنية واملادية املرتبطة بذلك

                                                           

، 37، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، العدد بالبلديةالمتعلق   10 - 11من القانون رقم  1املادة   1

  .7. ، ص2011جويلية  03
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ويتم ضم جزء من إقليم بلدية أو أكثر إىل بلدية أخرى من نفس الوالية مبوجب مرسوم رئاسي بناءا على 

تقرير من وزير الداخلية واخذ رأي الوايل والس الشعيب البلدي املعين وعندما يتم ضم بلدية أو جزء من بلدية أو 

 .1هلا مجيع حقوقها على البلدية اليت انضمتأخرى حتول أكثر لبلدية 

  .2011صالحيات البلدية حسب قانون : ثانيا

ة طبقا للمبادئ تيب البلدي صالحيعميارس الس الش" 2011من قانون البلدية لسنة  104جاء يف املادة 

  "من القانون 4و3احملددة يف املادتني 

متارس البلدية صالحياا يف كل ااالت واالختصاصات "على  2011من قانون البلدية  3تنص املادة 

ويئة اإلقليم والتنمية االقتصادية املخولة هلا مبوجب القانون، وتساهم مع الدولة بصفة خاصة يف إدارة 

  ....."واالجتماعية

أن تتأكد من توافر املوارد املالية الضرورية للتكفل جيب على البلدية :من نفس القانون على  4تنص املادة 

جديدة يعهد ا على البلدية أن حتول هلا من قبل الدولة  ةباألعباء واملهام هلا قانونا يف كل ميدان، يرافق كل مهم

   .2"املوارد املالية الضرورية للتكفل ذه املهمة بصفة دائمةو الزم الالتوفري 

:" على 2011/ 06/ 22املؤرخ يف  11/10من القانون البلدي رقم  107املادة  نصت: التهيئة والتنمية-1

ويسهر على تنفيذها  عهدتني ويصادق عليها يعد الس الشعيب البلدي برامج سنوية متعددة السنوات املرفقة ملدة

  ".س الشعيب البلديلتنمية من صالحيات اللالبلدي متاشيا مع الصالحيات املخولة له قانونا يف إطار املخطط 

يشارك الس الشعيب البلدي يف إجراءات عمليات يئة اإلقليم :" اليت تنص على 108مبقتضى املادة 

  ".ماوالتنمية املستدامة وتنفيذها طبقا للمشاريع والتنظيم املعمول 

                                                           

  .8. ص ، مرجع سابق،2011قانون البلدية،من  10 - 6املواد،   1
  .17، صنفس املرجع 4 -3املواد   2
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ختضع إقامة أي مشروع استثمار أو جتهيز على :" على 2011من قانون البلدية لسنة  109وتنص املادة 

الشعيب البلدي وال سيما إقليم البلدية أو أي مشروع يندرج يف إطار الربامج القطاعية للتنمية للرأي املسبق للمجلس 

  .على البيئة والتأثرييف جمال محاية األراضي الفالحية 

الفالحية واملساحات اخلضراء يسهر الس الشعيب البلدي على محاية األراضي :"على 110ص املادة كما تن

  ."والسيما عند إقامة خمتلف املشاريع على إقليم البلدية

يبادر الس الشعيب البلدي بكل عملية ويتخذ كل اإلجراءات اليت من شأا :" على111وتنص املادة 

  ".النشاطات االقتصادية اليت تتماشى مع طاقات البلدية وخمططها التنمويالتحفيز وبعث تنمية 

تساهم البلدية يف محاية الرتبة واملوارد املائية وتسهر على االستغالل األفضل :" على 112وتنص املادة 

  . 1"هلما

وتتمثل فيما ) 121 إىل 113من (جند مهامه تتلخص يف املواد التالية: التعمير والهياكل القاعدية والتجهيز -2

  :2يلي

تتزود البلدية بكل أدوات التعمري املنصوص عليها يف التشريع بعد املصادقة عليها من قبل مداولة الس  - 

  .الشعيب البلدي

  .صات األراضي وقواعد تشغيلهايالتأكد من احرتام ختص - 

  .بربامج التجهيز والسكنالسهر على املراقبة الدائمة ملطابقة عمليات البناء ذات العالقة  - 

  .احرتام األحكام يف جمال مكافحة السكنات اهلشة غري القانونيةالسهر على  - 

السكنية مبسامهة املصاحل التقنية االنسجام اهلندسي للمتجمعات  محاية األمالك العقارية واحلفاظ على  - 

  .املؤهلة

                                                           

  .17. ، مرجع السابق، ص2011سنة  من قانون البلدية، 112 -108املواد من   1
  .18. ، نفس املرجع، ص121 -113املواد من   2
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  .ترقية برامج السكن وصيانة وترميم املباين واألحياء

   .التحضري لالحتفال باألعياد الوطنية

 .ويكون تأدية هذه املهام مبسامهة املصاحل التقنية للدولة

  :في مجال التربية والحماية االجتماعية والرياضية والثقافية والتسلية والسياحة -3

كافة اإلجراءات : تتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم املعمول ما:" على صاليت تن 122يف املادة  جاء

  .قصد إجناز مؤسسات التعليم االبتدائي طبقا للخريطة املدرسية الوطنية وضمان صيانتها

املطاعم املدرسية والسهر على ضمان توفري وسائل نقل التالميذ والتأكد من ذلك غري أنه ميكن إجناز وتسيري 

  :إمكانياا القيام مبا يليات يف حدود للبلدي

والتنظيم املعمول ما، كل التدابري املوجهة لرتقية تفتح الطفولة  التشريعاختاذ عند االقتضاء ويف إطار  

  .الصغرى وحدائق األطفال والتعليم الثقايف والفين

الرياضية والشباب والثقافيات والتسلية ة البلدية اجلوارية املوجهة للنشاطات ياملسامهة يف اجناز اهلياكل القاعد

للهياكل واألجهزة املكلفة بالشباب والثقافة  االيت ميكنها االستفادة من املسامهة املالية للدولة بتقدمي مساعدتاه

  .والرياضة والتسلية

ومية والتنشيط الفن والقراء العم التسلية والنشراملسامهة يف تطوير اهلياكل األساسية اجلوارية املوجهة لنشاطات 

  .الثقايف واحلفاظ عليها وصيانتها

  .دراا وتشجيع املتعاملني املعينني باستغالهلاتوسيع ق اختاذ كل تدبري يرمي إىل 

  .تشجيع عمليات التمهني واستحداث مناصب الشغل

العمومية الوطنية حصر الفئات االجتماعية احملرومة أو اهلشة أو املعوزة وتنظيم التكفل ا يف إطار السياسات 

املسامهة يف صيانة املساجد واملدارس القرآنية املتواجدة على تراا .املقررة يف جمال التضامن واحلماية االجتماعية
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تشجيع ترفية احلركة اجلمعوية يف ميادين الشباب والثقافة والرياضة .احملافظة على املمتلكات اخلاصة بالعبادةوضمان 

 .1ة والصحة ومساعدة الفئات االجتماعية احملرومة السيما منها ذوي االحتياجات اخلاصةوالتسلية وثقافة النظاف

  :في مجال النظافة وحفظ الصحة والطرقات  -4

  : 2عن حقيقة الصالحيات يف هذا اال وتتمثل فيما يلي 124و 123املادتني  ثدحتلقد 

  .توزيع املياه الصاحلة للشرب - 

  .ومعاجلتهاصرف املياه املستعملة  - 

  .مجع النفايات الصلبة ونقلها ومعاجلتها - 

  .مكافحة نواقل األمراض املتنقلة - 

  .احلفاظ على صحة األغذية واألماكن واملؤسسات املستقبلة للجمهور - 

  .صيانة طرقات البلدية وكذلك إشارات املرور التابعة هلذه الطرقات - 

 .للمواطن بتهيئة املساحات اخلضراء ووضع فضاءات الرتفيهتكفل البلدية يف جمال حتسني اإلطار املعيشي  - 

 

 

 

 

 

                                                           

  .18، مرجع سابق، ص 2011من قانون البلدية لسنة  122املادة   1
  .19نفس املرجع، ص  124 -123املادتني   2
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  :هيئات البلدية: ثانيا

  .1البلديةهيئة تنفيذية وإدارة هيئة املداولة : ل يفاامثتتوفر البلدية على ثالث هيئات 

العام  يدير البلدية جملس منتخب هو الس الشعيب البلدي، وهو هيئة منتخبة باالقرتاع السري: هيئة المداولة-1

 07سنوات ويرتاوح أعضائها بني  5بالبلدية وفق نظام األغلبية النسبية ملدة  واملباشر من طرف مجيع الناخبني 

  .عضوا منتخبا حسب عدد سكان البلدية 33و

أن الس الشعيب  11/10رقم   من قانون البلدية 16نصت املادة : مداوالت المجلس الشعبي البلدي -أ

البلدي جيتمع يف دورة عادية كل شهرين وال تتعدى مدة كل دورة مخسة أيام وحيدد الس الشعيب البلدي نظامه 

جيتمع يف دورة غري عادية كلما  ألنالداخلي ويصادق عليه يف أول دورة له، وميكن للمجلس الشعيب البلدي 

  .اقتضت شؤون البلدية ذلك، بطلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه أو تطلب من الوايل أو يف حالة ظروف استثنائية

 يشكل الس الشعيب البلدي من بني أعضائه جلان دائمة للمسائل التابعة: لجان المجلس الشعبي البلدي -ب

  :ال اختصاصه والسيما تلك املتعلقة مبا يلي

  .االقتصاد واملالية واالستثمار - 

  .الصحة واملالية ونظافة البيئة - 

  .يئة اإلقليم والتعمري والسياحة والصناعات التقليدية - 

  .الري والفالحة والصيد البحري - 

  .الشؤون االجتماعية والثقافية والرياضية والشباب - 

  .جلان حبسب عدد السكان من بلدية ألخرى 6إىل  3من وخيتلف عدد اللجان 

                                                           

  .13، مرجع سابق، ص 2011من قانون البلدية لسنة  15املادة   1 
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تتمثل يف رئيس الشعيب البلدي، حيث ينتخب الس الشعيب البلدي من بني أعضائه رئيسا : الهيئة التنفيذية -2

املطلقة يف الدور األول وذلك باعتماد أسلوب االقرتاع السري باألغلبية املطلقة إذا مل حيصل أي مرشح على األغلبية 

يف حالة تساوي األصوات  تستند رئاسة الس ألكرب جترى انتخابات يف دورة ثانية يكتفي فيها باألغلبية النسبية و 

مساعدا له أو  األعضاء سنا وتكون الرئاسة لكامل الفرتة االنتخابية وبعد انتخابه يتوىل رئيس الس الشعيب اختيار

أحد الشعيب البلدي للموافقة عليهم، ويعني الرئيس يف حالة تعدد النواب  ني ويقدمهم للمجلسأكثر من بني املنتخب

أعضائه من يتوىل مهام يعني الس من بني  ،املساعدين إلنابته يف حالة حصول مانع للمساعدة أو املساعدين

مقر البلدية ولواحقها اإلدارية ب الرئيس عن طريق اإلعالنات اليت تلصق على أبواب يتنص الرئاسة، يعلن للعموم

  .1من نفس القانون 66ويبلغ فورا الوايل طبقا للمادة 

يقوم رئيس الس الشعيب البلدي بعد تنصيبه بتنصيب اهليئة التنفيذية اخلاصة بالبلدية، وذلك بتعيينه عددا 

  .حسب عدد أعضاء الس الشعيب البلدي 06إىل  02من النواب من 

  .مقاعد 09إىل  07بالنسبة للبلديات ذات الس الشعيب البلدي املتكون من  02نائبان  - 

  .مقعدا 11نواب بالنسبة للبلديات ذات الس الشعيب البلدي املتكون من  03ثالثة  - 

  .مقعدا 15نواب بالنسبة للبلديات ذات الس الشعيب البلدي املتكون من  04أربعة  - 

  .مقعدا 23يات ذات الس الشعيب البلدي املتكون من نواب بالنسبة للبلد 05مخسة  - 

  .مقعدا 33تواب بالنسبة للبلديات ذات الس الشعيب البلدي املتكون من  06ستة  - 

  .من نفس القانون 69 وهذا طبقا للمادة

  :ومن بني اختصاصات وصالحيات ريس الس الشعيب البلدي جند

  .اقادات البلدية واإلذن باالتفتسيري إير  - 

  .القيام بكل األعمال القانونية املتعلقة بأمالك البلدية واحملافظة عليها - 
                                                           

  .15 - 14. ص، مرجع سابق، ص 2011من فانون البلدية لسنة  66املادة   1
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  .متثيل البلدية يف كل التظاهرات واالحتفاالت الرمسية - 

  .احملافظة على األموال واحلقوق اليت تتكون منها البلدية وإيراداا - 

  .اقبة تنفيذهااحلرص على إبرام الصفقات العمومية اخلاصة بأشغال البلدية ومر  - 

  .احملافظة على النظام العام واألمن العام والصحة العمومية - 

من  15للمادة من القانون البلدي يتمتع الرئيس بصفته ضابط للشرطة القضائية طبقا  68بناءا على املادة 

  .اإلجراءات اجلزائية وذلك حتت سلطة النيابة العامة قانون 

املدنية اليت حتوله القيام باستالم تصرحيات الوالدات والزواج والوفيات وكذا كذلك يتمتع بصفة ضابط احلالة 

  .تسجيل مجيع الوثائق واألحكام القضائية يف سجالت احلالة املدنية كما يقوم بإحصاء املعينني باخلدمة الوطنية

للبلدية حيث تتمثل البلدي وينشطها األمني العام تنطوي حتت سلطة رئيس الس الشعيب : إدارة البلدية -3

  :إدارة بلدية بوقريات فيما يلي

اعد املباشر لرئيس سللبلدية ويسريها األمني العام باعتباره امل تعترب األمانة العامة الركيزة األساسية: األمانة العامة

  .الس الشعيب البلدي إلدارة مصاحل البلدية

  :أهم صالحيات األمني العام للبلدية

  .املصاحل اإلدارية والتقنية للبلديةتسري وتنشيط  - 

  .حتضري مداوالت الس الشعيب البلدي وخاصة منها املتعلقة بامليزانية البلدية - 

  .رسها باسم رئيس البلديةميارس السلطة الرئاسية على موظفي البلدية ولكنه ميا - 

  .ورقبتهاحتقيق إقامة املصاحل اإلدارية والتقنية وتنظيمها والتنسيق بينهما  - 

  .اإلشراف على مجيع أعمال البلدية - 

  .القيام بإعداد اجتماعات الس الشعيب البلدي - 
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 .اإلشراف وحتضري ميزانية البلدية واحلساب اإلداري - 

  :تعترب هذه املصلحة من بني أهم املصاحل بالبلدية ومهامها كاآليت: مصلحة المستخدمين والتكوين

  .لشؤون املستخدمنيالعادي التسيري اليومي  - 

  .أعوان اخلدمات يف البلديةو القيام بتعيني املستخدمني اإلداريني والتقنيني  - 

  .اجناز حصيلة الشغل للموظفني - 

  .إعداد أوراق احلضور للموظفني - 

  :مصلحة التنظيم والشؤون العامة

  .متابعة كل النزاعات اليت تكون البلدية طرفا فيها - 

  .إلحصاء الشباب للخدمة الوطنيةوي نإعداد اجلدول الس - 

  .دراسة امللفات إلنشاء مجعيات جديدة - 

  .ضبط القوائم االنتخابية وإعداد بطاقة الناخب وتوزيعها - 

  .التحضري لالنتخابات والسهر على السري احلسن للعملية - 

  .إحصاء الفئات االجتماعية - 

  .تنظيم التظاهرات الثقافية والرياضية - 

تعترب هذه املصلحة مبثابة القلب النابض يف البلدية ألا تتعامل مباشرة مع املواطنني حيث : مصلحة الحالة المدينة

  :فهي تتوىل املهام التاليةتقدم هلم كل ما حيتاجونه من الوثائق 

  .اختالف أنواعهااستخراج وثائق احلالة املدنية على  - 

  .دورياإحصاء املواليد، الوفيات والزواج  - 

 .املصادقة على خمتلف وثائق املصلحة - 
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  :مصلحة المالية والمحاسبة

  .السهر على التسيري املايل للبلدية - 

  .إعداد برنامج للمعدات البلدية - 

  .إعداد تقرير حول عمليات احلظرية - 

  :المصلحة التقنية

  .التنمويةإعداد وحترير الصفقات املربجمة من طرف البلدية والقيام باملشاريع  - 

  .البلدية بإشغاالت سكانبرجمة خرجات ميدانية للتكفل  - 

  .وكذا تسليم رخص اهلدم والبناءدارسة وإصدار عقود التعمري  - 

  .مصلحة الموارد البشرية لبلدية بوقيرات: المبحث الثاني

يف إيصال كبري   لقد عمل املشرع اجلزائري على إقحام املوارد البشرية كفرع خاص يف البلدية وساهم بشكل

املعلومات إىل املواطنني وفتح أبواب اإلدارة أمامهم بغية تلبية حاجيام، خاصة يف اجلانب الوظيفي ووضع كل 

شخص يف إطاره الوظيفي كل على حسب مستواه وذلك بتنظيم مسابقات واختبارات وغريها، ففي كل بلدية جند 

املهين للموظفني كما تقوم بإنشاء خمطط التسيري وكذا خمطط تكوين  مصلحة تسيري املوارد البشرية اليت تم باملسار

 املوارد البشرية
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  .هيكل وطبيعة الموارد البشرية في البلدية: المطلب األول

 :البشرية في بلدية بوقيراتهيكل الموارد : أوال

  

 

  

  

  .وثيقة على مستوى مصلحة المستخدمين توضح هيكل موارد البشرية لبلدية بوقيرات والية مستغانم

  .طبيعية الموارد البشرية في بلدية بوقيرات: ثانيا

البشرية للبلدية بتحليل املعطيات اخلاصة باملوظفني يف البلدية من حيث اجلنس  املوارد سوف نركز على واقع

   .واملؤهل العلمي )السن(والعمر 

  يمثل توزيع األفراد حسب الجنس) 01(جدول رقم -1

، بتاريخ مقابلة مع السيد تكوك حممد األمني، رئيس مصلحة املستخدمني والتكوين :المصدر

  .، مبقر بلدية بوقريات13:30الساعة  11/04/2019

  التكرار                

  اجلنس

 %النسب املئوية   عدد العمال

  

  88  99  رجال

  12  13  نساء

  00  112  اموع

  

  ����� ا�����د�ن وا���ون

  ا�����د�ن  ��ب�

��ور وا����    رع ا

ا���ون وا���	ن  ��ب�
  ا����	و� ا�#"	ء
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من عدد املوظفني هم رجال حيث أم يشكلون األغلبية وأما ٪ 88نسبة : من خالل اجلدول نالحظ أن

  .ما يعين أن العنصر السائد يف البلدية هو عنصر الرجال %12نسبة النساء املوظفني هي 

  .يمثل توزيع األفراد حسب العمر )02(رقم  جدول -2

  التكرار                  

  العمر

 %النسب املئوية   التكرارات 

  سنة 30من أقل 

  

25    

22  

  41  45  سنة 40إىل  30من 

  

  26  30  سنة 50إىل  41من 

  11  12  سنة 51أكثر من 

  

  100  112  اموع

  

افريل  11مصلحة املستخدمني والتكوين بتاريخ  رئيس مقابلة مع السيد تكوك حممد األمني، :المصدر

  .وقرياتب، مقر بلدية 13:40الساعة  2019

 أكثر ثل األغلبية حيث تعتمد البلدية على الفئات الشبانيةمتمن خالل اجلدول نالحظ أن الفئة الشبانية  

  ).الكهولة والشيوخ(الفئات األخرى  من
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  .يمثل األفراد من حيث المؤهل العلمي )03(رقم  جدول -3

  التكرار              

  املؤهل العلمي

 %النسب املئوية  التكرارات

  15  17  ابتدائي

  22  25  متوسط

  26  30  ثانوي

  37  40  جامعي

  100  112  اموع

 11/04/2019مقابلة مع السيد تكوك حممد األمني، رئيس مصلحة املستخدمني والتكوين بتاريخ  :المصدر

  .، مقر بلدية بوقريات14:00الساعة 

لألفراد اجلامعيني املوظفني ميثل نسبة األغلبية مما يدل على  لتأهيليامن خالل اجلدول نالحظ أن املستوى 

  .على املستوى العايل يف التوظيف الذي يتماشى مع عصرنة اإلدارة احلديثة تعتمد أن اإلدارة

  مخطط تسيير الموارد البشرية لبلدية بوقيرات: المطلب الثاني

بوقريات كل سنة على حتضري جداول تتعلق بعدد املوظفني ورتبهم وكيفية تعمل بلدية : مخطط التسيير: أوال

  .إدخاهلم عامل الوظيفة

حيث تشمل أعداد خمتلفة للمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي نذكر منها : التعدادات المتعلقة بالموظفين-1

، أما فيما خيص 01، رئيس حظرية 01 رع، رئيس ف03، رئيس املكتب 05، رئيس املصلحة 01األمني العام 

املتضمن القانون األساسي اخلاص مبوظفي اجلماعات  2011سبتمرب  22املؤرخ يف  11/334املرسوم رقم 
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املوظفني إىل نوعني من األشخاص فنجد املوظفون املرتمسون املوظفون اإلقليمية حيث يقسم هذا املرسوم عدد 

  .املرتبصون وذلك حسب السلك والرتبة

من قانون الوظيفة العمومية على أن  83املرتسم هو العامل الذي مت تعيينه يف الوظيفة بصفة دائمة وتنص املادة ف

توظيفه يف رتبة الوظيفة العمومية بصفة مرتبص غري أنه ميكن أن تنص القوانني  كل مرتشح مث  العامل املرتبص هو

  .1بعض الرتب على الرتسيم املباشر يف الرتبةاألساسية ونظرا للمؤهالت العالية املطلوبة لاللتحاق ب

متصرف إقليمي رئيسي، متصرف : وتكون جمموعة املوظفني من صنف الرجال والنساء يف املهن التالية

ملحق اإلدارة اإلقليمية، ومفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية مع باقي الرتب األخرى أما فيما خيص إقليمي، 

باإلضافة إىل  02و  01وعامل مهين صنف  02وصنف  01سائقي السيارات صنف األصناف املتبقية فنجد 

  .احلراس وأعوان التنظيف والتطهري

أما صنف املتعاقدين الذين يعملون بشكل عقد غري حمدد املدة والشكل اآلخر عقد حمدد املدة حيمل صنف 

  .النساء والرجال وكل األصناف املذكورة سلفا

 2008جانفي  19املؤرخ يف  08/05ع العام للموظفني قد حدده املرسوم التنفيذي فاموع اجلزئي وامو 

 .الذي يتضمن القانون األساسي اخلاص بالعمال املهنيني وسائقي السيارات

 

 

 

  

 

                                                           

، مقر 14:30الساعة  2019افريل  11مقابلة مع السيد تكوك حممد األمني، رئيس مصلحة املستخدمني والتكوين، تاريخ   1

  .بلدية بوقريات
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  .األصنافالتالي يمثل هذه  )04(رقم  والجدول

  السلك والرتبة   القانون األساسي

مسو
ملر

ا
ون  

رتبع
امل

  

وع
م

ا
  

م 
نه

  المالحظاتم

املرسوم رقم 

املؤرخ  11/334

22/09/2011  

املتضمن القانون 

األساسي اخلاص 

مبوظفي اجلماعات 

  احمللية

  متصرف إقليمي رئيسي

  متصرف إقليمي

  ملحق اإلدارة اإلقليمية

  عون رئيسي لإلدارة اإلقليمية

  عون اإلدارة اإلقليمية

  عون مكتب اإلدارة اإلقليمية

  اإلقليميةمهندس معماري لإلدارة 

  مفتش رئيسي للنظافة والنقاوة العمومية

  وثائقي أمني احملفوظات رئيسي لإلدارة اإلقليمية

  تقين سامي يف اإلعالم اآليل لإلدارة اإلقليمية 

  عون تقين يف اإلعالم اآليل لإلدارة اإلقليمية

 تقين سامي لإلدارة اإلقليمية يف التسيري التقين

  واحلضري

  اإلقليمية يف التسيري واحلضريعون تقين لإلدارة  

06  

40  

12  

01  

08  

05  

01  

01  

01  

02  

02  

01  

  

  

01  

/  

/  

01  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

  

  

  

/  

/  

/  

13  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

  

  

/  

/  

01  

02  

01  

03  

/  

/  

01  

/  

/  

/  

/  

  

  

/  

  رئيس مصلحة 02

  رئيس مصلحة 01

  رئيس مكتب 3

  رئيس فرع 1

/  

/  

  أمني عام للبلدية

/  

/  

  رئيس مصلحة 02

/  

/  

  

/  
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   08/05املرسوم 

/ 19/01املؤرخ يف 

املتضمن  2008

القانون األساسي 

اخلاص بالعمال 

املهنيني وسائقي 

  السيارات 

  عامل مهين خارج الصنف

  1عامل مهين صنف 

  2عامل مهين صنف 

  1سائق سيارة صنف 

01  

06  

12  

02  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

  حارس  

  سائق سيارة مستوى ثاين

  مهين مستوى أولعامل 

  متعاقدون

  بالتوقيت

  الكامل 

16  

06

10  

/  

/  

05  

/  

/  

/  

ختلفة للموظفني ببلدية املوثيقة على مستوى مصلحة املستخدمني والتكوين توضح الفئات  :المصدر

  .بوقريات والية مستغامن

جلان متساوية األعضاء  تتكون من جلان مستخدمني وجلان الطعن وهي جلان : األجهزة االستشارية الداخلية -2

إىل األصناف األخرى ومن جهة املستخدمني اليت تتمثل من متصرف إقليمي رئيسي ومتصرف إقليمي باإلضافة 

التأديبية للمتعاقدين وميكن حتديد وضعيات احلاالت  أخرى يوجد جلان الطعن اليت تشرف على اللجنة االستشارية

املرتكبة من طرف املوظف وتاريخ توظيفه ومضمون العقوبة وبعد اية كل اإلجراءات املتعلقة ذا الشخص تصدر 

  .الطعن، باإلضافة إىل ذلك فإا تفضل يف القضايا املتنازع عليها واليت تكون البلدية طرف فيهاهذه اللجنة قرارا 

 15ه املوافق 1427مجادى الثانية عام  20الصادر بتاريخ  03 - 06 من القانون رقم 160وتنص املادة 

م املتعلق بالوظيفة العمومية على أنه يشكل كل ختل عن الواجبات املهنية أو مساس باالنضباط 2006يوليو سنة 
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 طأ مهنيا يعرض مرتكبه لعقوبة تأديبيةمن طرف املوظف أثناء أو مبناسبة تأدية مهامه خوكل خطأ أو من خمالفة 

من نفس القانون فتصنف العقوبات حسب األخطاء  163باملتابعات اجلزائية أما املادة دون املساس عند االقتضاء 

  .املرتكبة إىل أربع درجات

  :تحديد طرق التوظيف في إطار االمتحانات والمسابقات-3

من القانون رقم  74بالوظائف العمومية وهذا حبسب املادة خيضع التوظيف إىل مبدأ املساواة يف االلتحاق  

  .املتعلق بالوظيفة العمومية 2006يوليو  15الصادر بتاريخ  06/03

من  75والتوظيف جمموعة من الشروط جيب أن تتوفر يف الشخص املتقدم للوظيفة وهي مذكورة يف املادة 

  :وظيفة العمومية السابق الذكر وهذه الشروط هيقانون ال

  .يكون جزائري اجلنسيةأن  - 

  .أن يكون متمتعا حبقوقه املدينة - 

  .ا أن ال حتمل شهادة سوابقه العدلية مالحظات تتناىف وممارسة الوظيفة املراد االلتحاق - 

  .أن يكون يف وضعية قانونية اجتاه اخلدمة الوطنية - 

  .السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا املؤهالت املطلوبة لاللتحاق بالوظيفةأن تتوفر شروط  - 

  .توظيف داخلي وتوظيف خارجي: والتوظيف نوعني

  .يتضمن االمتحان املهين واالختبار املهين: التوظيف الداخلي

يرتكز على املسابقات على أساس الشهادات واملسابقات على أساس االختبارات أو الفحص : التوظيف الخارجي

الذي حيدد تشكيل امللف اإلداري وكيفية توظيف األعوان  2008أفريل  07ويوضح كل ما سبق القرار املؤرخ 

  .وكذا إجراءات اإلعالن )من فئة الشبكة االجتماعية واإلدماج املهين( املتعاقدين 
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يعتمد على منتوج التكوين سواء على أساس : المخطط التوقعي للتوظيف الخارجي للمناصب الشاغرة -4

إىل الرتقية اليت تتم على  أساس الشهادة أو مسابقة على أساس االختبار باإلضافة على الشهادة أو على مسابقة 

  .سبيل االختبارجهتني األوىل على أساس االمتحان املهين والفحص املهين والثانية على 

وتتم فيه عمليات الرتسيم والرتقية يدرج : الرزنامة التلخيصية لعملية التسيير التوقعي للموارد البشرية -5

التوظيف اخلارجي فيه مسابقة على أساس االختيار ومسابقة على أساس الشهادة والتوظيف على أساس التأهيل 

  .1واالختيار املهين

والرتقية عن  على امتحان مهين وفحص مهين وإعداد قوائم  الرتقية االختيارية أما التوظيف الداخلي فيعتمد

  .طريق التأهيل املهين

بالتكوين باإلضافة إىل جمموعة من العمليات األخرى كل  جدول الرتقية وجلنة الرتسيم ومسابقة االلتحاق - 

  .هذه اآلليات تساهم يف توظيف عدد كبري من املوظفني بشىت الطرق

ذكر كل الرتب ومناصب العمل ميكننا تبيان احلاالت اليت ميكن أن حيال فيها الشخص على التقاعد مع  - 

سن  بذكر االسم واللقب ومنصبه الوظيفي وتاريخ إحالته على التقاعد وكذلك حتديد جممل املستخدمني البالغني

  .لة واألقدمية العامةخ امليالد والرتب املشغو التقاعد وهم يف حالة نشاط بتحديد اسم ولقب وتاري

التكوين حسب الرتبة إذ يوجد أربعة أنواع تعمل كل مؤسسة على حتسني مستوى املوظفني بإدارم ضمن  - 

  .التكوين األويل، التكوين التكميلي، حتسني املستوى، حتديد معلومات الرسكلة: من التكوين

مداولة الس الشعيب البلدي لفتح املناصب ويتم عمل خمطط تسري املوارد البشرية خالل السنة املالية عند 

املالية مشروع ودراسة يف الوظيف العمومي وعندما تتم دراسته واملداولة بشأنه يتم إعداد حمضر املصادقة على خمطط 

  .تسيري املوارد البشرية

                                                           

، مبقر بلدية 14:30الساعة  14/04/2019مقابلة مع السيد دمحان نصر الدين، موظف مبصلحة املستخدمني، بتاريخ   1

  .بوقريات
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  :مخطط تكوين الموارد البشرية: ثانيا

  :1جناز هذا املخطط وفق ما يليإيتم 

ويتم فيها التطرق إىل الرتب املطلوب شغلها وإحصاء عدد : دورات التكوين املتخصصة يف إطار التوظيف- 1

التكوين وعدد املرشحني ومدة التكوين بداية واية الدورة التكوينية باإلضافة إىل مؤسسات التكوين وتتويج 

  .املناصب املالية املفتوحة واملالحظات

يتم خالله ذكر الرتب املعنية وعدد املرتبصني، مدة الدورة، بداية واية : التكوين األويل أثناء فرتة الرتبص - 2

أشهر وتكون مؤسسة  03خيضعون لدورة تكوينية مدا مثال أعوان اإلدارة اإلقليمية كمثال على ذلك جند الدورة،  

  .جلزائر العاصمةاملتواصل بدايل إبراهيم با التكوين التكوين جبامعة

باإلضافة إىل اخلطوات السابق ذكرها جند : دورات التكوين التكميلي يف إطار الرتقية على رتبة أعلى - 3

  .الرتبة األصلية

  .بقصد التعيني يف املنصب العايل: دورات التكوين األوىل - 4

  .لتحاق مبناصب علياتكون قصد اال: عمليات يف اخلارج - 5

ختص املوظفني وتكون مبالحظة الرؤساء لنقص لدى أحد املوظفني يف جمال : املستوىحتسني عمليات  - 6

  .ما

  .عمليات جتديد املعلومات - 7

خالل إعداد هذا اجلدول يتم ذكر كافة الربامج التكوينية السابق ذكرها والرتب املعنية : جدول احلوصلة - 8

  .واإلعتمادات املالية املفتوحة املفتوحة عدد املناصب املالية : وعدد املوظفني واألعوان املعنيني

                                                           

، مبقر 11:00الساعة  15/04/2019مع السيد تكوك حممد األمني، رئيس مصلحة املستخدمني والتكوين، بتاريخ مقابلة   1

  .بلدية بوقريات
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 20/09/2008املؤرخ يف  11/334كل ما سبق ذكره ميكن الرجوع إليه من خالل املرسوم التنفيذي رقم 

  .املتضمن القانون األساسي اخلاص مبوظفي اجلماعات اإلقليمية

واملبينة للعمليات التوظيفية هي إن كل املعلومات املذكورة وكل اجلداول املعددة للتخطيط للموارد البشرية 

  .صادرة عن رئيس مفتشية الوظيفة العمومية واملصادق عليها من طرف رئيس الس الشعيب البلدي

  .جههامهام مصلحة المستخدمين والصعوبات التي توا: المطلب الثالث

  .مهام مصلحة المستخدمين: أوال

  .التسيري العادي اليومي لشؤون املستخدمني - 

  .القيام بتعيني املستخدمني اإلداريني والتقنيني وأعوان اخلدمات يف البلدية - 

  .متابعة مسارهم املهين وتسيري شؤوم يف إطار التنظيم اجلاري به العمل - 

  .قرارات الرتبص للموظفني املعينني اجلددإجناز  - 

  .إجناز قرارات ترسيم املوظفني املكونني - 

  .الدرجات وإجناز مقررات الرتقيةإعداد خمطط الرتقية يف  - 

  .إجناز قرارات العطل املرضية الطويلة املدى أو القصرية - 

  .إجناز مقررات التكفل، الشطب، االنتداب، اإلحالة على االستيداع والتسريح - 

  .اإلجازات والعقوبات - 

  .التأهيل والرتقية إىل املناصب العليا - 

  .وتنفيذ عمليات كتنظيم املسابقاتإجناز خمطط تسيري املوارد البشرية  - 

  .ديسمرب من كل سنة 31إىل غاية إجناز القوائم االمسية جلميع املستخدمني موقوفة  - 

  .إجناز ملفات للموظفني احملالني على التقاعد وذلك على مستوى الصندوق الوطين للتقاعد - 
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  .إجناز حصيلة الشغل للموظفني - 

  . حالة الغيابات والعطل السنوية واملرضيةمتابعة املسار املهين للموظفني يف - 

  .تسطري برنامج خاص بالتوظيف لالمتحانات واملسابقات - 

  .افظة عليهااحملمسك ملفات املوظفني والعمال و  - 

  .دراسة ملفات عقود ما قبل التشغيل - 

  .1إعداد أوراق احلضور للموظفني - 

  .صعوبات تسيير الموارد البشرية للبلدية: ثانيا

عوبات عدة عراقيل حتد من فاعلية تسيري املوارد البشرية يف إدارة البلدية اجلزائرية، حيث تربر هذه الصهناك 

  :2نتيجة العوامل التشريعية والتنظيمية وعوامل مادية ومهنية نذكر منها ما يلي

  :صعوبات التشريعية التنظيميةال

إن التغري السياسي واالقتصادي الذي عرفته اجلزائر أواخر الثمانيات وبداية التسعينات قد مس البلدية حبيث 

املؤرخ يف  11/10بالقانون اجلديد رقم  90/08مت عدل قانون  67/24مت إصدار القانون البلدي السابق 

22/06/2011.  

ذو االجتاه االشرتاكي وحتت مبادئ الالمركزية فقد أعطر سلطات وصالحيات  1989ر دستور فعلى غرا

التعيني أكثر مما كانت عليه للمنتخبني احملليني وقلل نوعا من سلطة الوصاية ومن بني هذه الصالحيات سلطة 

                                                           

، مبقر بلدية 14:00الساعة  16/04/2019مقابلة مع السيد تكوك حممد األمينـ رئيس مصلحة املستخدمني والتكوين، بتاريخ   1

  .بوقريات
، مذكرة ماجسرت يف العلوم إدارة الكفاءات ودورها في عصرنة الوظيفة العمومية في الجزائربن فرحات موالي حلسن،   2

- 168. ص.، ص2012، 2011القانونية قانون إداري وإدارة العامة، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 

172.  
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هيكلتها حيث غالبا ما يؤثر  خاصة يؤثر لإلطارات املسرية داخل هذه اهليئة مما كان سببا مباشرا يف عدم استقرار

  .ومهام اإلطارالتوجه السياسي للمنتخب على انتقائه للموظفني وذلك يف غياب قوانني حتدد دور 

إن أغلبية اإلدارة يصمنها احلفاظ على االستقرار املناصب عمل اإلطارات اليت البد أن ال تعيش يف ختوف 

املنصب يسعى إىل بذل جهد أكرب، فالواقع يبني ذي حيس بدوام  من تغري السلطة السياسية اإلدارية ألن اإلطار ال

أهدافها تصطدم بعدم استقرار هيا كلها  ذلك ونتيجة لقانون البلدية احلايل فإن كل إسرتاتيجية تتخذ البلدية حتقق 

نتخبون الذين أساسا أعضاء م(اإلدارية وتغري األشخاص خاصة أولئك الذين يتولون املناصب العليا يف البلدية 

  ).لعهدة حمددة الزمن

ه خاصة وانه يف ظروف مغايرة متام ملا هي لوبالنسبة لقانون الوظيف العمومي فإنه أصبح من الضروري تعدي

فهذا األخري كان يصلح لإلدارة الكالسيكية يف تسيري احلياة املهنية للموظف خصوصا  ،عليه اإلدارة اجلزائرية اليوم

  .وأننا أمام عصر العوملة والتكنولوجيا املتطورة

قة القانونية التنظيمية اليت يأخذها هذا القانون فإنه ال يرتك االختيار للموظف يف حتديد الالعفانطالقا من 

  .عالقة عمله، إما العمل أو الرفض

حقوق خاصة بعد ه وباملقابل ل ،د العمل باإلدارة عليه االلتزام بأن يؤدي حياته يف اإلدارة فقطاوإن أر  

الرتسيم كاحلق يف ضمان منصب شغل دائم واحلق يف األجر والعطلة، فالتنظيم احلايل للتوظيف ال يعمل على التأكد 

من حقيقة قدرات املرتشح ملمارسة الوظائف العمومية وهو نقص جيب تداركه يف االنتقاء على أساس املسابقة 

لمرتشحني يف حني ل ةالعمومية الذي يهتم جبانب الكفاءة الذهنيفة املعمول به حاليا كمبدأ عام لاللتحاق بالوظي

يهمل اجلوانب األخرى لشخصيتهم، هذه اجلوانب اليت ميكن الوقوف عليها بإجراء التحقيقات األولية على املرتشح 

  .التحاور معه وإعداده إعداد خاصا يتالءم والوظيفة املرشح هلا
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كما أن قانون الوظيف العمومي احلايل ال ينص صراحة على إجراء حتقيق أخالقي سابق لاللتحاق بالوظيفة 

باملناصب يف العمومية فاإلدارة تكتفي حاليا بنسخة من السوابق العدلية وال تلجأ إىل حتقيق إداري لاللتحاق 

  .الوظيفة العمومية

يصعب  دارةاإلو يت أو قيام العالقة القانونية بني املوظف ومن عيوب هذا القانون أنه بعد احلصول على تثب

  .ه وحىت إن نص على ذلك فإنه مير عرب إجراءات معقدة وصعبةعزله أو تسرحي

لألجور والتعويضات فهي حمددة باجلدول الوظيفي لألجور مما يعين غياب العالقة بني األجر أما بالنسبة 

للحصول على أجر أكرب مقابل عمل أكرب وحىت التعويضات فإا توزع والفاعلية، فال حدود ألي أداة حتفز املوظف 

لد لدى املوظفني االكتفاء عن على تقييم موضوعي لكفاءم وهو ما و  يسحسب األقدمية مهما كانت فاعليتهم ول

   .روح التعاون

لنتائج ومردود املوظف مما كان سببا اوليس على أساس أما الرتقية فإا تتم بصفة آلية على أساس األقدمية 

  .مباشرا يف هروب اإلطارات األكفاء من العمل يف إدارة البلدية

  :الصعوبات المادية والمهنية

املؤرخ  85/59رسوم التنفيذي رقم من امل 70وقد جسدت ذلك املادة إن أهم حقوق املوظف هو الراتب 

على أن املوظف يتقاضى أجرا رئيسيا يرتبط مبنصب العمل الذي يشغله كما  ليت تنص أ 23/03/1985يف 

املتضمن القانون األساسي  2006/ يوليو / 16الصادر  06/03من املرسوم التنفيذي رقم  32نصت عليه املادة 

  .ظيفة العموميةلعام للو ا

وبالنظر إىل الوضعية املالية السيئة للبلدية فإن أصحاب الكفاءات ال يفكرون يف االلتحاق ا إضافة إىل أن 

التعويض اإلجباري واملكفآت املنصوص عليها يف النظام مل يعد معموال ا حيث أصبحت ختضع لتقييم املسؤول 

  .ذلكاملباشر الذي غالبا ما ال يكون موضوعيا يف 
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وتغطية مستوى  من الضروري إعادة النظر يف نظام التحفيز للموظفني من أجل زيادة اإلنتاج توعليه فإنه با

، وقد ثلجا اهليئة إىل مكفآت ...األجور اإلضافية: األداء، عن طريق املكفآت املالية املتمثلة يف األجور احملفزة

  .فاوتة لتحقيق نظام حتفيزي مناسبالتقدير املعنوي وقد جتمع بني االثنني معا بنسب مت

  .الواقع التنموي لبلدية بوقيرات :المبحث الثالث

تسعى خمتلف البلديات إىل حتقيق تنمية حملية والقيام بذاا وحتقيق خمتلف متطلبات مواطنيها وحتسني اخلدمة 

صعوبات وعراقيل يف تنفيذ ، حيث تواجهها عدة االعمومية لديها وذلك من خالل الربامج التنموية اليت متارسه

  .خمططاا التنموية، تسعى لتفاديها

  .التنمويالمخطط البلدي : المطلب األول

مبدأ الالمركزية  سبلدية، جاء لتكريالامل للتنمية يف شهو عبارة عن خمطط : أوال تعريف المخطط البلدي للتنمية

 ااالقتصادية يشمل هذية، مهنية توفري احلاجيات الضرورية للمواطنني ودعم القاعدة لعلى مستوى اجلماعات امللح

أوت  09املؤرخ يف  136/ 73املخطط التجهيزات القاعدية والفالحية، وجتهيزات اإلجناز، وقد اعتربها املرسوم 

  .1تقررها السلطات املختصة يف إطار املخطط الوطيناملدة برامج أعمال قصرية  1973

، ويعترب من أكثر الربامج التنموية استعماال وخاصة 1973أدخل أسلوب املخطط البلدي للتنمية يف سنة 

  .السابق، واملتعلق بشروط تسيري وإجناز املخططات البلدية للتنمية 73/136صدور املرسوم يعد 

دية حظوظا متساوية وتندرج املخططات البلدية للتنمية يف إطار سياسة التوازن اجلهوي، قصد إعطاء كل بل

يف التنمية، وتستجيب مساعدة الدولة هذه إىل االنشغال بضمان قابلية  اقتصادية نسبية للجماعات احللية وذلك 

بتكملة النشاطات املشروع فيها يف إطار املخططات غري املمركزة واملعتمدة من طرف الوالة ويف إطار االستثمارات 

  .اخلاصة هبلديات من مواردلمن اإلدخال اإلمجايل الذي تقتطعه ا

                                                           

الباحث للدراسات األكادميية، كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة ، جملة ، المخطط البلدي للتنمية البلديةليندة أونيسي  1

  .243 -226، ص ص 2016، جوان 09خنشلة، خنشلة، العدد
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إن املخططات البلدية للتنمية هي عبارة عن برامج عمل تقررها السلطات املختصة يف إطار املخطط الوطين 

بلدية بإعداد واعتماد مشاريعها الحل، حيث تكلف اوحتدد مدا وأولويتها وكيفية متويلها، ويتم إجنازها عرب مر 

التنموية وترفعها للوالية وتتعلق املخططات البلدية بقطاعات متس احلياة اليومية للمواطنني كما تعترب من 

االختصاصات املباشرة للمجلس الشعيب البلدي، هذا األخري يقوم بإعداد براجمه السنوية واملتعددة السنوات املوافقة 

يف إطار املخططات البلدية للعمليات املنجزة ويكون االختيار يها ويسهر على تنفيذها ملدة عهدته ويصادق عل

التنمية ومالئمتها من صالحيات الس الشعيب البلدي ورئيسه، لكن رغم ذلك الس الشعيب البلدي ال حيتكر 

دقة عليه وتنفيذه ومتابعة لوحدة هذا االختصاص، بل بتشاركه مع جمموعة من اهلياكل واإلدارات يف إجناز واملصا

  :وهي

  .أمني خزينة البلدية باعتباره حماسب مفوضي ومعني للبلدية من طرف وزارة املالية - 

  .رئيس الدائرة كممثل الوايل املنشط واملنسق بني البلديات - 

  .اللجنة التقنية املنشأة على مستوى الدائرة - 

  .أمني خزينة الوالية- 

  .العمرانيةمديرية التخطيط والتهيئة  - 

  .مديرية االس التقنية الوالية - 

  .الوايل باعتباره األمر بالصرف الرئيسي - 

  ).مديرية والدراسات والتنمية احمللية(وزارة الداخلية واجلماعات احمللية - 

  .واملراقبة املالية ايلاملوزارة املالية اليت تضمن التوازن  - 
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  .وتنفيذهإعداد المخطط البلدي للتنمية : ثانيا

عملية إعداد املخطط البلدي التنمية بدقة وبطريقة مفصلة وهي  73/136مل ينظم املرسوم : المرحلة األولى

صالحية للمجلس الشعيب البلدي، الذي جيب أن يقوم بدراسة مالئمة للربامج الواجب القيام ا وفق احتياجات 

األولوية، وكذلك دراسة تكامل وتوافق هذه الربامج مع اليت جيب أن حتتل سكان البلدية والوضعيات اإلستعجالية 

اية مع مسامهة اللجنة التقنية للبلدية اليت تتوىل عند كل مشروعات البلدية األخرى وظروف البلدية بشكل عام، 

 سنة ميالدية إعداد بطاقة تقنية لكل عملية مقرتحة أو مشروع من طرف الس الشعيب البلدي واليت يراها ضرورية

إلجنازها، ومن خالل إعداد البطاقة التقنية يتم حتديد طبيعة األشغال أو التجهيزات املراد إجنازها بالتفصيل، والكلفة 

  .املالية للمشروع

يقوم رئيس الس الشعيب البلدي بإرسال مدونة االقرتاحات على الوصاية وهي الوالية أو الدائرة  :المرحلة الثانية

نسمة يصبح التعامل مباشرة مع الوالية، أما البلديات اليت  50000حسب عدد سكان البلدية، حبيث إذا تعدت 

من طرف الس الشعيب البلدي، من  تضم عددا دون ذلك تبقى حتت وصاية الدائرة اليت تقوم بدارسة ما هو مقرتح

تراه يتماشى طرف اللجنة التقنية للدائرة اليت تقوم مبناقشتها وترتيب أولوياا تبعا ألمهية كل مشروع حسبما 

وتتوج أشغال جلنة الدائرة بتقيد  واملخطط الوطين للتهيئة والتنمية املستدامة لإلقليم، كذا املخططات التوجه القطاعية

الدائرة بتقيد اإلجراءات املتخذة واملتوصل إليها، ضمن حمضر اجتماع يرفع إىل اللجنة التقنية بالوالية  اإلجراءات

بالوالية وكذا رئيس الس الشعيب الوالئي، ويتم إجراء حتت  رئاسة الوايل وحبضور مدير التخطيط والتهيئة العمرانية 

التحكيم للعمليات املقرتحة كما يقوم الوايل بدوره طلب اإلعانات املالية الالزمة لتنفيذ املخططات البلدية من  عملية

  .السلطات املركزية

املبالغ املالية لكل مشروع مع حتديد  بعد مصادقة الوصاية على مدونة االقرتاحات، واعتماد : المرحلة الثالثة

يبلغ الوايل رئيس الس الشعيب البلدي واحملاسب باإلعتمادات املخصصة األولويات حسب الوضعية املالية، 
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املدرجة يف املخطط البلدي املوافق عليها ومن هنا يبدأ تنفيذ املخطط بعد أن يسجل الس الشعيب للعمليات 

املخطط البلدي ذي يعد وثيقة امليزانية األساسية إلجناز البلدي اجلدول البلدي املرسل إليه من طرف الوايل وال

  .للتنمية

 اقاتقاالستحعد رئيس الس الشعيب البلدي املسؤول عن تنفيذ عمليات التجهيز واالستثمار طبقا لسجل ي

إشهار  ،خطط ويعقد الصفقات املتعلقة امبساعدة املصاحل التقنية، ينجز مجيع الدراسات املتعلقة بعمليات امل

املناقصات الختيار املؤسسة اليت تقوم باإلجناز ضمن اإلطار احملدد لقانون الصفاقات العمومية مث تايت مرحلة متابعة 

بإجناز األشغال املشروعات بعد ذلك عن طريق مكتب الدراسات أو القسم الفرعي املتخصص قطاعيا، مث اإلقرار  

جمال اعتمادات الدفع السنوي،  من تسهيل تسيري التقديرات يف حيث ميكن هذا اإلجراء. بواسطة وضعيات شهرية

  .سوية وضعية األشغال، ويتم توزيع اعتمادات الدفع حسب الفصول والبلدياتتاليت توضع حتت تصرف املسري ل

ويقوم رئيس الس البلدي بتسيري احلواالت املعادلة لوضعية املؤشر عليها من طرف املصاحل التقنية إىل أمني 

زينة البلدية، بعد ذلك يتم استالم املشروع عند إجناز العملية ويتم يف األخري إقفال لعملية على أساس بطاقة خ

  .1اإلقفال النهائي للمشروع

  .المشاريع التنموية لبلدية بوقيرات: المطلب الثاني

   .20172الوضعية المادية والمالية لمشاريع المخططات البلدية للتنمية لشهر أكتوبر 

سنة   طبيعة البرنامج

  التسجيل

  المالحظات  نسبة اإلنجاز  ميلغ االستهالك  مبلغ المشروع

  المالية  الفيزيائية  

اإلنارة العمومية 

بدوار سيدي 

   طريق التسديد يف  100%  100%  2.482.340,00 2.500.000,00  2016

  

                                                           

  .لينذة أو نيسي، مرجع سابق  1
  .وثيقة على مستوى مصلحة املالية واحملاسبة، توضح املخططات البلدية للتنمية، بلدية بوقريات والية مستغامن 2
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الشطر (الشارف 

  )الثاين

إجناز مأوى 

للمسافرين مبنطقة 

  اجلديداملستشفى 

سند طلبية على   100%  0%  0,00 650.000,00  2016

مستوى املراقب 

  املايل

  

  يف طور االجناز    2016 3.300.000,00  0,00  0%  60%يئة مقر البلدية

التهيئة اخلارجية 

ملنطقة الزاويا 

الواقعة بتجمع 

  اخلدايدية

  يف طور االجناز  70%  51%  4.113.609,02  8.000.000,00 2016

طريق دوار إنشاء 

اهلراوي، أوالد 

براح، أوالد 

بوعبسة على 

  1,1مسافة 

  .كلم

  يف طور االجناز  80%  0%  0,00 6.000.000 00,  2017

  

إنشاء طريق بدوار 

  اخلرابشية

على مستوى   0%  0%  0,00  1.600.000,00 2017

  املراقب املايل
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إعادة تأهيل ط 

على  06ب رقم 

  م200مسافة 

  يف طريق التسديد  100%  0%  0,00  1.500.000,00 2017

  

إعادة يئة 

مصرف املياه 

املستعملة ومياه 

األمطار ببوقريات 

  مركز

  يف طريق التسديد  100%  0%  0,00  3.660.000,00 2017

  

إمتام تدعيم شبكة 

املياه لصاحلة 

للشرب بدوار 

أوالد شافع وأوالد 

  بن يوسف

  يف طريق التسديد  100%  0%  0,00  2.700.000,00 2017

  

  

  

  

إجناز مكتب 

مدير باملدرسة 

اجلديدة بن داين 

عبد القادر 

  بوقريات

  يف طريق التسديد  100%  0%  0,00  1.200.000,00 2017
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حواجز  اقتناء

  وقائية حديدية

  يف طريق التسديد  100%  0%  0,00 1.600.000,00  2017

  

إجناز مأوى 

للمسافرين مبركز 

  بوقريات

  طلبيةسند   0%  0%  0,00  390.000,00 2017

دراسة تسوية 

قطعة  14جتزئة 

  طريق اجلرايرية

  يف طور الدراسة  0%  0%  0,00 300.000,00 2017

إجناز دراسة 

خمطط شغل 

  األراضي

  يف طور الدراسة  40% 0% 0,00 1.920.000,00 2017

  .2017الوضعية المالية لمشاريع المخططات البلدية للتنمية لشهر ديسمبر  -

سنة   طبيعة البرنامج

  التسجيل

  المالحظات  نسبة اإلنجاز  مبلغ االستهالك  مبلغ المشروع

  المالية  الفيزيائية

اإلنارة العمومية 

بدواوير املرجى 

  وسيدي الشارف

  يف طور اإلجناز  0%  70%  0,00  3.397.000,00 2017

  

  

توسيع شبكة 

املياه الصاحلة 

  منتهية  100%  100%  4.582.092,62  4.590.000,00 2017
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للشرب سيدي 

  الشارف

  

اإلنارة  إجناز

العمومية لدوادير 

أوالد سنوسي، 

  القوابرية والزواتني

 –مؤقت  منح  0%  0%  0,00  00.000,00.05 2017

  - للتسجيل

  

  

إجناز اإلنارة 

العمومية لدواوير 

املوايدية 

  والكرايشية

 –منح مؤقت   0%  0%  0,00  2.000.000,00 2017

  - للتسجيل

  

إجناز اإلنارة 

العمومية لدواوير 

أوالد داين، 

اخلراريب، 

احلوادرية 

  واملساعيد

 –منح مؤقت   0%  0%  0,00  2.000.000,00 2017

  - للتسجيل

   .2018الوضعية المالية والمادية لمشاريع المخططات البلدية للتنمية لشهر جانفي  - 

سنة   طبيعة البرنامج

  التسجيل

  المالحظات  نسبة اإلنجاز  مبلغ االستهالك  مبلغ المشروع

  المالية  الفيزيائية



 درا�� �	�� ��د� �و�رات                                                         ا�
	��ا���ل 

 

77 

 

إنشاء طريق دوار 

أوالد بن يوف على 

  م ط650مسافة 

  يف طور اإلجناز  0%  50%  0,00  3.000.000,00  2017

يئة األرصفة أوالد 

بن يوسف 

  والسكارنية

  منتهية  100%  100%  7.968.240,00  8.000.000,00  2017

إجناز اإلنارة 

العمومية لدواوير 

داين، أوالد 

اخلراريب، احلوادرية 

  واملساعيد

  منتهية  100%  100%  1.999.914,00  2.000.000,00  2017

      .20181والمادية لمشاريع المخططات البلدية للتنمية لسنة الوضعية المالية  -

نسبة   مقاول اإلنجاز  المبلغ  عنوان العملية  التسريحة

  اإلنجاز

.938,59.994  االصطناعيإجناز ملعب جواري بالعشب   2018

2 

ولد طاطا عبد 

  القادر

100% 

 %100  بن داين أمحد 2.000.000,0  أشغال تصليح مقر البلدية القدمي  2018

                                                           

  .، مبقر بلدية بوقريات14:30، الساعة 18/04/2019السيد بن عابد، رئيس مصلحة املالية واحملاسبة، بتاريخ مقابلة مع   1



 درا�� �	�� ��د� �و�رات                                                         ا�
	��ا���ل 

 

78 

 

الشطر (إمتام شبكة التطهري حبي املعلمني مركز   2018

  )األول

6.000.000,0   100%  

2018  

  

  %100  حسني   1.000.000,0 بوقريات مركز  02إمتام أشغال احلديقة رقم 

2018  

  

توسيع شبكة املياه الصاحلة للشرب بدوار 

  احلوادرية

  %100 ولد طاطا حممد  2.000.000,0

2018  

  

  %100  قوعيش شريف 6.000.000,0  جتهيز بئر عميق حملطة الضخ بدورا أوالد شافع

دراسة حتييد جممع الصرف الصحي حبي الكروم  2018

 .باجتاه املصب الرئيسي بوقريات مركز

مكتب الدراسات   800.000,00

  مراد

100% 

7.973.416,5  تصليحات املدرسة االبتدائية السكارنية  2018

0 

 %100  حسني 

  S.W.C 100% 200.000,00  إعادة تأهيل طريق اجتنايب بدوار بلدية بوقريات   2018
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  عراقيل التنمية المحلية: المطلب الثالث

تتعدد وتتنوع عراقيل سريورة العملية التنموية احمللية، منها معوقات اقتصادية واجتماعية وإدارية تتمثل فيما 

  :يلي

  :العراقيل االقتصادية

  .الطبيعية قلة املوارد - 

  .عدم كفاية اهلياكل القاعدية واملنشآت الصناعية املساعدة على التنمية بسبب قلة املوارد املالية - 

  :العراقيل االجتماعية

  .ارتفاع نسبة النمو السكاين وتأثريه على الثروة املادية - 

اإلدارة من النقص النوعي يف تأخري البيئة االجتماعية بسبب نقص وحمدودية التعليم والتكوين ومعانات  - 

  .املوارد البشرية املتخصصة

  :العراقيل اإلدارية

  .عدم التجسيد الفعلي لالمركزية والدميقراطية احمللية، فالبلديات الصغرية تبقى دائما تابعة للمركز - 

  .عدم كفاءة اجلهاز اإلداري احمللي يف قيامة بأعباء النشاط التنموي - 

  .امللقاة على عاتق املسؤولني احملليني نقص الوعي باملسؤولية - 

  .سؤ تسيري املوارد البشرية والتوزيع غري املنطقي للمستخدمني - 

  :كما توجد عراقيل أخرى تتمثل فيما يلي

  .التأخر يف إجناز املشاريع مع سوء التخطيط - 

  .سوء التسيري وانعدام الدراسات والتخطعيات على املدى البعيد - 

  .مقارنة مع إمكانات البلديةكثرة املشاريع   - 
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  .قلة الوسائل التقنية - 

  .إمهال البلدية للمشاريع األساسية - 

 .نقص الكفاءة والفعالية يف العمل - 

  :الفصل الثاني خالصة -

لبلدية بوقريات تبني لنا العديد من املعطيات منها ما هو إجيايب ومنها من خالل الزيارة امليدانية اليت قمنا ا 

سليب فيما يتعلق باملشاريع والربامج التنموية اليت تقوم ا البلدية، خاصة دعم فئات الشباب باعتبارها عصب ما هو 

احلياة وذلك بفتح مناصب الشغل وفتح جمال التسجيل يف مراكز التكوين املهين بتوفري الوسائل احلديثة يف خمتلف 

  .التخصصات

عمل البلدية يف أدائها ملهامها أمهها تلك املتعلقة بقلة املوارد كما ال حظنا وجود عدة عراقيل ومعوقات تعيق 

املالية مقارنة بكثرة املشاريع املنتظر إجنازها وميكننا القول أن املوارد البشرية احمللية تعاين نوعا ما من الضعف وإن 

من شأا تفعيل وتطوير التنمية  الهتمام املتزايد والعناية ا وعقالنية تسيريها يعترب أهم السياسات والتوجهات اليت

  .احمللية
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تعاين اجلماعات امللحية يف اجلزائر من مشاكل عديدة وأمهها الصعوبات اليت توجهها يف حتصيل املوارد 

املالية واملوارد البشرية ومن خالل دراستنا حاولنا أن نبني مدى أمهية ومسامهة املوارد البشرية يف حتقيق التنمية 

  .احمللية

امليدانية ببلدية بوقريات والية مستغامن استخلصت بأن العنصر ومن خالل معاجليت هلذا املوضوع والدراسة 

البشري ميثل األساس يف أي إدارة أي كان ختصصه، ونظرا هلذه األمهية البالغة فقد عملت خمتلف املؤسسات على 

 ..إتباع جمموعة من اخلطوات لتحقيق جمموعة األهداف املسطرة مسبقا نذكر منها التخطيط االستقطاب، التكوين

حيث أساسيته يف العمل على تنمية املوارد البشرية لتصبح كفؤة ذات قدرة عالية يف أداء مهامها داخل أي تنظيم، 

  .فكل الوظائف اليت تطيقها اإلدارة على املوارد البشري دف إىل حتقيق تنمية حملية شاملة

يت يف مقدمتها حتسني موارد ولكي حتقق البلديات تنمية حملية جيب عليها توفري شروط حقيقة وناجعة يأ

البلدية بنوعية، ويف الوقت حلايل أصبح االعتماد  على املوارد البشري حتمية ال بد منها، فهو احملرك األساسي ألي 

  .مشروع كان وعليه يتعني على اهليئات املعنية االهتمام ذا األخري وتطويره والرفع من أدائه بتثمينه وتنميته

ل دراسيت امليدانية لبلدية بوقريات هو أن تأخر عملية احمللية بالبلدية يرجع أساسا وما لفت انتباهي خال

للموارد البشرية بسبب نقص التأطري الذي يعد أهم سبب يف تكوين أعوان خمتصني، بالرغم من اجلهود اليت تقوم 

د إىل املطلوب لتدارك هذا ا البلدية يف هذا اال من اجل حتصيل مستوى أعلى للموظفني إال أا مل تصل بع

  .التأخري

فلبلدية بوقريات بالرغم من التطورات امللحوظة اليت شهادا إال أا ما زالت تعاين من جمموعة من  - 

املشاكل يف خمتلف ااالت سواء تعلق األمر بالسكن، التمدرس أو تنمية وتكوين املوظفني بالبلدية فالتنمية احمللية 

ية ضخمة فقط لتحقيق أهدافها وإمنا تعتمد بنسبة كبرية على إدارة كفؤة وفعالة لتجسيدها ال تتطلب مبالغ مال

  .إضافة إىل نسبة معتربة من املوارد املالية
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  خالصات واستنتاجات

إن تسيري املوارد البشرية عبارة عن عملية يتم مبوجبها احلصول على األفراد الالزمني للمؤسسة من أجل حتقيق  - 

  .أهدافها

إن إدارة املوارد البشرية احلديثة، هي نتيجة لتطورات متداخلة ومتتالية على مجيع األصعدة وليست وليدة  - 

  .الساعة

يعترب العنصر البشري أهم مورد متتلكه املؤسسات حيث يتوقف جناح أي منظمة على ما متلكه من موارد  - 

  .بشرية

  .التنظيم ترعى شؤون القوى العاملة املستخدمة باملؤسسةتسيري املوارد البشرية حيتاج إىل إدارة متخصصة يف  - 

  .ختتلف فلسفات تسيري املوارد البشرية باختالف املؤسسات، حيث لكل مؤسسة إسرتاتيجية وفلسفة خاصة ا - 

يتم توظيف األفراد يف املؤسسة من مصادر داخلية وخارجية، استنادا الشروط عامة تطبق على كل الوظائف  - 

  .باملناصب الشاغرةوشروط خاصة 

  .إن التنمية احمللية عبارة عن عمليات اهلدف منها حتسني نوعية احلياة للمجتمعات احمللية - 

تستلزم التنمية احمللية جمموعة من املقومات لتحقيق أهدافها واملتمثلة يف الالمركزية اإلدارية املشاركة الشعبية  - 

  .إخل...واجلهودات احلكومية

حمللية أهم وسيلة لتحقيق رفاهية اإلنسان يف خمتلف ااالت، االجتماعية االقتصادية، تعترب التنمية ا - 

  .إخل...السياسية

توجد عالقة تربط بني املوارد البشرية والتنمية احمللية، إذ أن جناح تنمية اتمعات احمللية مرهون مبدى كفاءة وأداء  - 

  .ومهارة العنصر البشري

أحد أشكال التنظيم اإلداري للدولة، تقوم على فكرة الالمركزية اإلدارية اليت تقتضي توزيع متثل اإلدارة احمللية  - 

  .السلطات والواجبات بني األجهزة املركزية من جهة وهيئات حملية مستقلة من جهة أخرى
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  .2011تعترب البلدية اجلماعة اإلقليمية القاعدية للدولة هلا صالحيات حمددة حسب قانون  - 

املوارد البشرية املستخدمة ببلدية بوقريات هي الركيزة األساسية اليت تستند إليها البلدية لضمان تأدية مهامها إن  - 

  .بفعالية

مصلحة املستخدمني جزء من اهليكل التنظيمي لبلدية بوقريات، ويتوىل تسيري مستخدمي البلدية مكتب تابع  - 

  .املوارد البشرية حسب التنظيم املعمول بهملصلحة املستخدمني إيل يقوم بكافة أنشطة تسيري 

  .تعتمد بلدية بوقريات يف مواردها البشرية على الفئة التسانية ذات املؤهالت العلمية - 

تقوم البلدية بإعداد املخطط السنوي لتسيري املوارد البشرية، وحتضري جداول تتعلق باملوظفني وكيفية إدخاهلم  - 

  .عامل الوظيفة

  .أهم نشاط تقوم به مصلحة املستخدمني ببلدية بوقرياتيعترب التوظيف  - 

تعمل بلدية بوقريات على الرفع من كفاءة ومستوى أداء مواردها البشرية، وذلك من خالل وضع خمطط تكوين  - 

  .املوارد البشرية

  .إجنازها تقوم البلدية بإعداد املخطط البلدي التنموي كل سنة، لتحديد الربامج واملشاريع التنموية املراد - 

 .تواجه مصلحة املستخدمني بصفة خاصة، والبلدية بصفة عامة، عدة صعوبات وعراقيل يف أداء مهامها - 
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  المالحق

  :01الملحق رقم 

  التكرار                     

  الجنس

  ٪النسب المئوية   عدد العمال

  88  99  رجال 

  12  13  نساء

  100  112  المجموع

مقابلة مع السيد تكوك محمد األمين، رئيس مصلحة المستخدمين والتكوين،  :المصدر  

  .، بمقر بلدية بوقيرات13:30الساعة  11/04/2019بتاريخ 

  

  :02الملحق رقم 

  التكرار    

  الجنس 

  ٪النسب المئوية   التكرارات

  سنة20أقل من 

  سنة 40إلى  30من 

  سنة 50إلى  41من 

  سنة 51أكثر من 

  المجموع

25  

45  

30  

12  

112  

22  

41  

26  

11  

100  

مقابلة مع السيد تكوك محمد األمين، رئيس مصلحة المستخدمين والتكوين  :المصدر

  .، مقر بلدية بوقيرات13:40الساعة  2019افريل  11بتاريخ 
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  :03الملحق رقم 

  التكرار    

  المؤهل العلمي

  ٪النسب المئوية   التكرارات

  15  17  ابتدائي

  22  25  متوسط

  26  30  ثانوي

  37  40  جامعي

  100  112  المجموع

مقابلة مع السيد تكوك محمد األمين، رئيس مصلحة المستخدمين والتكوين بتاريخ  :المصدر 

  .، مقر بلدية بوقيرات14:00الساعة  11/04/2019
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  :04الملحق رقم 

  السلك والرتبة   القانون األساسي

مو
رس

لم
ا

 
ون 

ربع
مت

ال
 
وع 

جم
لم

ا
 
 

م 
نه

  المالحظاتم

المرسوم رقم 

المؤرخ  11/334

22/09/2011  

المتضمن القانون 

األساسي الخاص 

بموظفي الجماعات 

  المحلية

  متصرف إقليمي رئيسي

  متصرف إقليمي

  ملحق اإلدارة اإلقليمية

  عون رئيسي لإلدارة اإلقليمية

  عون اإلدارة اإلقليمية

  عون مكتب اإلدارة اإلقليمية

  مهندس معماري لإلدارة اإلقليمية

  والنقاوة العموميةمفتش رئيسي للنظافة 

  وثائقي أمين المحفوظات رئيسي لإلدارة اإلقليمية

  تقني سامي في اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقليمية 

  عون تقني في اإلعالم اآللي لإلدارة اإلقليمية

تقني سامي لإلدارة اإلقليمية في التسيير التقني 

  والحضري

  عون تقني لإلدارة اإلقليمية في التسيير والحضري 

60  

04  

12  

01  

08  

05  

01  

01  

01  

02  

02  

01  

  

  

01  

/  

/  

01  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

  

  

  

/  

/  

/  

13  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

  

  

/  

/  

01  

02  

01  

03  

/  

/  

01  

/  

/  

/  

/  

  

  

/  

  رئيس مصلحة 02

  رئيس مصلحة 01

  رئيس مكتب 3

  رئيس فرع 1

/  

/  

  أمين عام للبلدية

/  

/  

  رئيس مصلحة 02

/  

/  

  

/  
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   08/05المرسوم 

المؤرخ في 

19/01 /2008 

المتضمن القانون 

األساسي الخاص 

بالعمال المهنيين 

  وسائقي السيارات 

  عامل مهني خارج الصنف

  1عامل مهني صنف 

  2عامل مهني صنف 

  1سائق سيارة صنف 

01  

06  

12  

02  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

/  

  حارس  

  سائق سيارة مستوى ثاني

  عامل مهني مستوى أول

  متعاقدون

  بالتوقيت

  الكامل 

16  

06

10  

/  

/  

05  

/  

/  

/  

مختلفة الوثيقة على مستوى مصلحة المستخدمين والتكوين توضح الفئات  :المصدر

  .للموظفين ببلدية بوقيرات والية مستغانم

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

�����  

  ا��
ا�� 
  



91 

 

  :قائمة المراجع

  :الكتب

  .2006عبد املطلب عبد احلميد، التمويل احمللي والتنمية احمللية، اإلسكندرية، الدار اجلامعة،  - 1

  .2000فريد النجار، اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، اإلسكندرية، الدار اجلامعية،  - 2

  .2008أسامة للنشر والتوزيع، فيصل حسونة، إدارة املوارد البشرية، األردن دار  - 3

حممد عبد الفتاح، حممد عبد اهللا، تنمية اتمعات احمللية من منظور اخلدمة االجتماعية، اإلسكندرية املكتب  - 4

  .2006اجلامعي احلديث، 

ر مدحت حممد أبو نصر، إدارة تنمية املوارد البشرية مناهج واجتاهات وممارسات، مصر، الروابط العاملية للنش - 5

  .2009والتوزيع، 

  .1987مصطفى اجلندي، اإلدارة احمللية وإسرتاتيجيتها، اإلسكندرية، دار املعارف،  - 6

األسس، النظريات، التطبيقات العلمية، عمان، دار زهران، :  األسس النظرية: نائل احلافظ عواملة، إدارة التنمية - 7

2009.  

   :مقاالت المجالت

، 09البلدي للتنمية البلدية، جملة الباحث للدراسات األكادميية، جامعة خنشلة، العدد ليندة أونيسي، املخطط  - 1

  .2016جوان 

حممد ختري ومجال صادقي، حتدياث التنمية احمللية يف ظل تراجع اإلعانات احلكومية املالية املخصصة للواليات  - 2

  .2018، أفريل 2يق ين حييا، جيجل الد والبلديات يف اجلزائر، جملة مناء لالقتصاد والتجارة، جامعة الصد

 :مداخالت المتلقيات

صاحل مفتاح، إدارة املوارد البشرية وتسيري املعارف يف خدمة الكفاءات، امللتقى، الدويل حول التنمية البشرية، جامعة - 1

 .2004ورقلة، مارس 
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  :الرسائل والمذكرات

بن دريدي منري، إسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية يف اإلدارة العمومية اجلزائرية، مذكرة ماجسرت يف علم االجتماع،  - 1

  .2010 – 2009جامعة منتوري، قسنطينة، 

حسني عبد القادر، احلكم الراشد يف اجلزائر وإشكالية التنمية احمللية، مذكرة ماجسرت يف العلوم السياسية، جامعة  - 2

  .2013 – 2012أبو بكر بلقايد، تلمسان، 

عاشور هاجر، التسيري اإلسرتاتيجي للموارد البشرية يف املؤسسة اخلدماتية، مذكرة ماسرت يف علم االجتماع، جامعة  - 3

  .2014 – 2013املسيلة، 

العلوم السياسية، جامعة عديلة نعيمة، آليات تسيري وتنمية املوارد البشرية يف املؤسسة االقتصادية، مذكرة ماسرت يف  - 4

  .2015 – 2014عبد احلميد بن باديس، مستغامن، 

عقون شراف، سياسات املوارد البشرية باجلماعات احمللية دراسة حالة بوالية ملية، مذكرة ماجسرت يف العلوم  - 5

  .2007 – 2006البشرية، جامعة منتوري، قسنطينة، 

لية، مذكرة ماجسرت يف علوم التسيري، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، فتوح خالد، اإلستثمار ودوره يف التنمية احمل - 6

2009 – 2010.  

قنيش طاهر، دور تسيري املوارد البشرية يف التنمية احمللية دراسة حالة والية معسكر، مذكرة  ماسرت يف العلوم  - 7

  .2014 – 2013السياسة، جامعة عبد احلميد بن باديس، مستغامن، 

، تكاليف تسيري املوارد البشرية وأثرها على الوضعية املالية للمؤسسة االقتصادية، مذكرة ماسرت يف رندة شليحي- 8

  .2015- 2014العلوم التجارية، جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، 

  :النصوص القانونية

، املتعلق بالبلدية، 2011جوان  22مؤرخ يف  10 – 11اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، قانون رقم  - 1

  .2011جويلية  03، املؤرخة يف 37اجلريدة الرمسية، العدد 
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  :المحاضرات

، - 2- سيدي صاحل صربينة، حماضرات يف تسيري وتنمية املوارد البشرية، جامعة حممد ملني دباغني، سطيف - 1

2017.  

  .2009ودروس يف املوارد البشرية، جامعة التكوين املتواصل، نوري منري، تسيري املوارد البشرية، حماضرات  - 2

  :المواقع اإللكترونية

1- https://www.Facebook.com.Profilephp?id=10000071884783. 

2- https://mawdoo3.com. 

3- https://www.Politic.dz.com. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  ا����س
  

  

  



95 

 

  الفهرس

    إهداء

  شكر وتقدير

  ب- أ  .............................................................................................................. مقدمة

  اإلطار النظري لدراسة تسير الموارد البشرية والتنمية المحلية: الفصل األول

  1  ............................................................................................................... متهيد

  1  ........................................................................ تسيري املوارد البشرية: املبحث األول

  1  ............................................................... البشريةمفهوم تسيري املوارد : املطلب األول

  7  ............................................................. فلسفات تسيري املوارد البشرية: املطلب الثاين

  9  ................................................. اجلوانب املذهبية لتسيري املوارد البشرية: املطلب الثالث

  13  .................................................... املوارد البشريةاملهام األساسية لتسيري : املطلب الرابع

  20  .......................................................................... ماهية التنمية احمللية: املبحث الثاين

  20  ......................................................................... مفهوم التنمية احمللية: املطلب األول

  23  ....................................................... أسباب االهتمام بالتنمية وأهدافها: املطلب الثاين

  25  ..................................................................... مقومات التنمية احمللية: املطلب الثالث

  29  ........................................................................... أبعاد التنمية احمللية: املطلب الرابع

  31  ............................................ عالقة تسيري املوارد البشرية بالتنمية احمللية: املبحث الثالث

  31  .................................................. مشاركة اتمع احمللي يف التنمية احمللية: املطلب األول

  32  .......................................................... املوارد البشرية للجماعات احمللية: املطلب الثاين

  33  .......................................... دور املوظفني يف تسيري وإدارة التنمية احمللية: املطلب الثالث

  34  .......................................................................................... خالصة الفصل األول

  .دراسة حالة بلدية بوقيرات: الفصل الثاني

  35  ................................................................................................................ متهيد

  35  ............................................................ التعريف بالبلدية حمل الدراسة: املبحث األول

  35  ............................................................ حملة تارخيية عن بلدية بوقريات: املطلب األول

  38  ........................................................... تعريف البلدية وأهم صالحياا: املطلب الثاين

  43  ............................................. وهيئاااهليكل التنظيمي لبلدية بوقريات : املطلب الثالث

  48  .................................................. مصلحة املوارد البشرية لبلدية بوقريات: الثايناملبحث 



96 

 

  49  .......................................... هيكل وطبيعة املوارد البشرية لبلدية بوقريات: املطلب األول

  51  ............................................. خمطط تسيري املوارد البشرية لبلدية بوقريات: املطلب الثاين

  58  .............................. مهام مصلحة املستخدمني والصعوبات اليت تواجهها: املطلب الثالث

  62  ........................................................... الواقع التنموي لبلدية بوقريات: املبحث الثالث

  62  .................................................................. املخطط البلدية التنموي: املطلب الثالث

  65  .......................................................... املشاريع التنموية لبلدية بوقريات: املطلب الثاين

  72  ....................................................................... عراقيل التنمية احمللية: املطلب الثالث

  73  ........................................................................................... خالصة الفصل الثاين

  74  ............................................................................................................ الخاتمة

  77  .......................................................................................................... المالحق

  80  ................................................................................................... قائمة المراجع

  83  ............................................................................................................ الفهرس

  85..........................................................................................................       الملخص 



 

 

         

  

  

  

  

  

 

 

 

  المذكرة مــلخص

  

لنجاح املؤسسات واملنظمات ويتجلى دوره يف تفعيل هذه املؤسسات  األساسيةالعنصر البشري هو القاعدة 

عمله  ألداءوتقدميها ملختلف املصاحل اليت ختدم اتمع احمللي، وذلك من خالل االهتمام به وتوفري البيئة املناسبة 

، يف ظل التغريات والتطورات اليت هلا تأثري على كل من أفضلأا جتعله يقدم ما هو وكل السبل اليت من ش

وحتدث خلال يف اهليكل  أمامها، فهو يواجه هذه التحديات اليت تقف عقبة واملنشآتاملؤسسات واملنظمات 

  .التنظيمي ا

شرية بغية حتقيق تنمية حملية تنمية مواردها الب إىلواجلزائر بصفة عامة وبلدية بوقريات بصفة خاصة تسعى 

شاملة توفر للمواطن حاجياته ومتطلباته، فال وجود للتنمية احمللية دون حتقيق التنمية البشرية من خالل جمموعة من 

  حتسني الوضع يف كافة ااالت يف اتمع احمللي إىلاالسرتاجتيات اليت دف 

  التسيري  /2     املوارد البشرية        /1:الكلمات المفتاحية

  التنمية احمللية  /4      إدارة املوارد البشرية  /3                      

  خمططات التسيري  /5                      

  

 

  

  

  

  

 

   


