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 المقدمة العامة
تنتهج الجزائر ومنذ االستقالل سياسة الدعم االجتماعي المعمم بمعنى دولة اجتماعية، 

تهدف من خاللها إلى تحسين المستوى المعيشي لألفراد تحقيقا لمبدأ العدالة االجتماعية 

ومساواة بين أفراد المجتمع، و تحسين الوضع االقتصادي للبلد، و تعد المساعدات االجتماعية 

السياسة في الجزائر، و التي تصرف إلى قطاعات معنية، يكون الهدف  جزءا من هذه

وصول إلى مناطق الاألساسي منها تحسين المستوى المعيشي للفئات الهشة والمعوزين و 
الظل، قصد التأقلم في بيئتهم دون اإلحساس بعنصر الحرمان و عدم المساواة الطبقية، ولقد 

نموية التي تهدف إلى التغيير االجتماعي وذلك الن التنمية تبنت الجزائر العديد من البرامج الت

المادي  مهي وسيلة أو أداة لحدوث التغير من اجل صالح األفراد و ارتقاء مستواه

مظهرها سوف تحدث شكال  تنمية قام بالتغيير مهما كان شكلها أوالواالجتماعي، فمن قام ب

 من أشكال التغير االجتماعي داخل المجتمع.

على الدولة، مما يؤدي بها  ءعبالاتساع حجم المجتمعات يؤدي إلى زيادة  إال أن

بما يتوافق وظروفها االقتصادية واالجتماعية والسياسية،  اإلداريالختيار أسلوب في التنظيم 

المركزي على اعتباره انه يساعد  اإلداريويحتم عليها في بداية نشأتها تبني أسلوب التنظيم 
هذا على كيان الدولة الواحدة،  رثؤنها وضمان وحدة اإلقليم وال تكثيرا في تسيير شؤو

على النجاح في ظل التغيرات ما جعل الدولة تنتهج أسلوب التنظيم  ةقادر جعلها غير األسلوب

و تعد المجالس الشعبية المنتخبة من أهم  اآلليات  في تسيير شؤونها. ةالالمركزي اإلداري

من خالل مشاركة أفراد المجتمع المحلي في وذلك ، األسلوب هذاالتي تتجسد من خاللها 

تسيير برامجها التنموية، وذلك الن األفراد المحليين غالبا ما يكونون أدرى بخصائص 

منطقتهم و بمشكالت أفراد المجتمع المحلي، وبالتالي فهم األقدر على رصدها و تحديد 

اإلدماج برامج دولة كثيرا في إنجاح تسيير األولويات عند حلها، و هذا ما من شأنه مساعدة ال

 . االجتماعي

 :  طرح اإلشكالية

ارة من المواطن وتوصيل المساعدات تقريب اإلد أمام تضافر جهود الدولة في  

 والسير الحسن لبرامج الدعم االجتماعيالمعوزين ومناطق الظل ، جتماعية للفئات الهشةاال

 األهمية هذه أمامالبلدية والوالئية وتراب الوطني عن طريق المجالس الشعبية الإلى كافة 

على ما سبق يطرح  اوبناء ها محليا باألخص البلدياتلتجسيد أداة وكونها، لها زةرالبا

 :التالي الرئيسي التساؤل

حلية للجماعات الم برامج الدعم االجتماعيفي ظل  الشؤون االجتماعيةما هو واقع تسيير     
 ؟كعينة تطبيقية ير االجتماعي ببلدية الغمريتغالو إلى أي مدى يمكن تحقيق 

  : الفرعيةاألسئلة 

 هل للجماعات المحلية )البلدية( دور في تحقيق التنمية و التغير االجتماعي؟ 

 ما هو الدور التنموي للبلدية و ما عالقة االقتصاد االجتماعي بالتنمية؟ 

  هناك تغير اجتماعي؟  االجتماعية الشؤونهل من خالل تسيير 

  الشؤون هل لمناطق الظل نصيب في برامج اإلدماج االجتماعي و التشغيل و منح

 ؟ االجتماعية
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يسوقنا البحث إلي  ،لإلجابة على إشكالية البحث و غيرها من األسئلة المطروحة: الفرضيات

 طرح الفرضيات التالية:

المحلية )البلدية( فاعال محوريا في تحقيق التنمية و التغير تمثل الجماعات  الفرضية األولى:

 االجتماعي في الجزائر.

كاإلعانات،  لهذه الفئات االجتماعيمان األحماية والتوفير شبكات بما أن الفرضية الثانية:

ومنح الداخلية أو برامج التشغيل و برامج في حاالت الطوارئ، كالمجاعة و التصحر أو كما 
الوقت الراهن حالة "كورونا". فإن وعاء المساعدات االجتماعية )التضامن(  هو الحال في

يحقق إيرادات ضخمة مما يضمن الموارد لتمويل الفئات الهشة و المحتاجين و العائالت 

 ية بين أفراد المجتمع.جتماعالمعوزة، لتقليل الفوارق اال

االجتماعية للمواطن سيظل أحد إن السعي لتحسين جميع مظاهر الحياة  الفرضية الثالثة:

االهتمامات الرئيسية للسياسة التنموية أو التغير االجتماعي، ألن تحسين إطار حياته يشمل 

 من أكثر االستثمارات مردودية لتدعيم التماسك و التضامن االجتماعي. ااستثمار

ن أفراد جماعات المحلية هو تقليل الفوارق االجتماعية بيال هدف إنالفرضية الرابعة: 

، عن طريق المجتمع من خالل إعطاء فرص لكل شرائح المجتمع بما فيها مناطق الظل
  ؟ الشؤون االجتماعيةبرامج اإلدماج االجتماعي و التشغيل و منح 

 :الموضوع اختيار أسباب

قناعتي  إلىمن بين األسباب التي دفعتني إلى تناول هذا الموضوع بالدراسة، راجع 

راسات واألبحاث التامة بالدور الذي تلعبه الجامعة في التنمية بكل أبعادها، فهي مركز الد

 تكوين اإلطارات المؤهلة والتي تملك قدرة التحكم والتسيير.والتجارب، وكذا 

  وكون الموضوع من أهم المواضيع التي تكتسب أهمية علمية الرتباطها بالمواطن

ية من جهة أخرى و أهمية هذه العالقة بينهما من خالل جماعات المحلالمن جهة و

 . هإثراء عناصر
 التي من خاللها عملية التنمية  دحاجة التنمية الشاملة لمؤسسات وهيئات و أجهزة تنف

تكون همزة وصل تربطها بالفئات الهشة ومناطق الظل حيث تخصص الدولة أموال 

 مية المنشودة و التغير االجتماعي.طائلة و برامج تنموية عديدة من أجل تحقيق التن

  تطرقا إلى عمل )كوني عاملة في الميدان( الدراسة والمزاوجة بين المحاولة

 موضوع.ال

 الميدانية التي تناولت بعمق إشكالية الموضوع. و  قلة الدراسات النظرية 

 .إمكانية استفادة الطلبة من الموضوع في بحوثهم 

 : أهمية البحث

 تتمثل في النقاط التالية: لبحثنا أهمية بالغة
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 ة و هو أسس التنظيم تنبع أهمية البحث كونها تتعرض لموضوع في غاية األهمي

 على يرتكز الذي اإلداري تنظيمها في يثةالحد الدولةعليه الذي تعتمد  اإلداري

 .حدةوا لعملة نجهاو مافه مركزيةوالال كزيةمرال:  عامتين أساسيتين هماد

  تقديم دراسة جديدة عن دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية االجتماعية و التغير

 .الشؤون االجتماعيةاالجتماعي من خالل تسيير برامج 

  إن ما تسعى إليه الدولة من رفع مستوى المعيشي للفئات الهشة و المعوزين
من أجل  لموضوع محل دراسةإلى التطرق لصول إلى مناطق الظل يؤدي بنا الوو

 من سرد واقع البرامج و اإلدماج االجتماعي للفئات الهشة و مناطق الظل عن قرب

دائرة المحمدية والية الغمري  بلدية في والمتمثلة المختارة الحالة دراسة  خالل

 .معسكر
  

 : الهدف من هذا البحث

معينة ي دراسة مهما كان مجالها، تقوم و تأسس على أهداف ألمن القواعد البديهية 

تسعى إلى تحقيقها. لذا فالباحث مطالب برسم الخطوط العريضة لدراسته بغية تحقيق أهداف 

 بحثه. و هذه الدراسة تهدف إلى تحقيق األهداف اآلتية :

  نيل شهادة ماستر األكاديمي )تحليل اقتصادي و استشراف(.، الهدف الشخصي 

  للجماعات  اإلداريتنظيم التدعيم األبحاث العلمية و الدراسات األكاديمية في ميدان

المحلية عموما و البلدية خصوصا، وفتح المجال أمام البحوث األخرى في هذا المجال 
 باإلجابة على اإلشكاليات الواردة في البحث وتدعيمها بحلول. 

 كالها ومظاهرها ، وعالقة االقتصاد تسليط الضوء على مفاهيم التنمية في الجزائر أش

 االجتماعي ومعوقاته في تحقيق التنمية.

  في التغير االجتماعي.االجتماعية توضيح مدى تأثير التنمية 

 حدود الدراسة: 

مفاهيمي للجماعات المحلية، الدور التنموي للبلدية الالحدود الموضوعية: اإلطار النظري و

 .   الشؤون االجتماعيةمظاهره آلياته و تطبيقاته من خالل تسيير 
 إجراء دراسة ميدانية على مستوى بلدية الغمري والية معسكر. تمالحدود المكانية : 

من نفس إلى غاية أفريل  2020دراسة في فترة ممتدة من فيفريالالحدود الزمنية: تمت 

 سنة. ال

 المنهج المتبع: 

م االعتماد على تكامل منهجي متكون من تلتعدد مظاهر و جوانب الموضوع  

استعمل  إذالمنهجين الوصفي و التحليلي ألنهما األنسب لإلجابة على اإلشكالية المطروحة، 

ليلي المنهج الوصفي باعتبار الجماعات المحلية عنصر قابل للوصف ، واستعمل المنهج التح

م استخدام المنهج التاريخي من حيث إعطاء نبذة تاريخية تفي تحليل المعطيات لوصفها، كما 
 لى منهج القائم على جمع البيانات الخاصة بالبحث وتحليلها.إعن البلدية محل الدراسة إضافة 

 

 صعوبات الدراسة:
ومن بين قد ال يكاد أي موضوع دراسة بحثية أن يخلو من الصعوبات في إعداده، 

 الصعوبات التي واجهتنا أثناء أداء بحثنا هذا ما يلي:
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 في  الشؤون االجتماعيةالدراسات المتطرقة بصفة مباشرة لموضوع  ةعدم وفر

 بلدية.ال

 ومصادر  علينا الوصول للمكتبة الجامعية ( التي صعبت19جائحة كورونا )كوفيد

 .  بحث أخرى

 الدراسات السابقة: 

الجماعات المحلية و مدى تحقيقها يدور موضوعاتها حول هناك العديد من الدراسات  
 للتنمية و من بينها ما يلي :

شويخ بن عثمان؛ "دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية دراسة حالة  :األولىالدراسة 

تناول الباحث وفي هذه الدراسة ، "القانون العام"الماجستير شهادةالبلدية" مذكرة لنيل 

فاعتمد في دراسته  على : "ما مدى نجاح البلدية في مهمة التنمية المحلية؟ "، اإلشكالية التالية

التنموي للبلدية مظاهره، و تطبيقاته مدعم بنماذج تطبيقية عن المشاريع التنموية دور ال

 .بالبلدية

 شهادةرسالة مقدمة لنيل  خنفري خيضر؛ "دور البلدية في التنمية المحلية" :الثانيةالدراسة 

: "هل اإلشكالية التاليةإلى الباحث  تطرقوفي هذه الدراسة "دكتوراه في علوم االقتصاد"، 
يمثل نظام تمويل التنمية المحلية الحالي نظاما فعاال أم يجب تجديده؟ "، وقد ركز في الدراسة 

 حول موضوع تمويل التنمية في الجزائر واقع و أفاق. 

محمد خشمون؛ "مشاركة المجالس البلدية في التنمية دراسة ميدانية على  :لثةالثاالدراسة 

"، يدور االقتصاد  "دكتوراه علوم شهادةوالية قسنطينة" رسالة مقدمة لنيل لبلديات المجالس 

مشاركة المجالس الشعبية البلدية للسلطات "هل  : الدراسة حول اإلشكالية التاليةموضوع 

تخطيط و تنفيذ ومتابعة برامج التنمية المحلية على مستوى البلديات الوالئية، في تصور و 

حقيقية، تنسجم و مهام هؤالء المنتخبين و تستجيب لتطلعات من التي انتخبوا فيها، مشاركة 

المجالس الشعبية البلدية انتخبهم؟"، وتضمن موضوع البحث إلي أي مدى يمكن أن تشارك 
 مستوى البلديات التي انتخبوا فيها.للدولة في إحداث التنمية على 

"التنمية االجتماعية" تناولت الدكتورة مفاهيم  ؛لبيشدكتورة ثروت محمد الدراسة الرابعة: 

أساسية حيث تمثل المفهومات محددات وموجهات نظرية في دراسة التنمية و رؤية نقدية 

 لألطر المفسرة لعمليات التنمية باإلضافة للعالقة بين التنمية و التغير االجتماعي.

نمية االجتماعية هذه الدراسات وجل الدراسات السابقة، اعتمدت على موضوع الت

كمتغير مستقل و عدم ربطه بمتغير آخر، و أخرى اهتمت بالجماعات المحلية و عالقتها 

و عالقته  الشؤون االجتماعيةبالتنمية المحلية، بعيد كل البعد عن دراسة موضوع واقع 

 بالتنمية و التغير االجتماعي وتبيان نوع هذه العالقة.
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 الفصل  تمهيد

 الالمركزيةو المركزية في لتتمث يةفن أساليب على دولة أي في اإلداري التنظيم تكزير 

 اإلداري نظيمـفالت .لدولةبا ةاإلداري ئاتيـواله األجهزة مختلف بين، اإلداري شاطـالن توزيعل ليـكسب

 كزيةمر وإدارات أجهزة على يبنى، ما دولة في السائد ديصااالقت و سيياالس نظامال كان ماومه

 يةضماال السنوات شهدت والتي يةالمحل اإلدارة لشك في األخيرة هذه، تتبلور  كزيةمر ال وأخرى
 ودورهم المواطنين مشاركة نطاق توسيع إلى االتجاه إطار في ممااالهت هذا وجاء ايدمتزا مامااهت

 هذه تستطيع ،يةالمحل اإلدارة لبفض دولة ألي يةدصاـاالقت يةمـوالتن يةسياـالس يةالدعا يةعمل في

 العامة تياالحاج يةتلبوصول إلى مناطق الظل وواالجتماعية،  لفئاتبا تهاعالق تمتين من األخيرة

 .يامحل

نظري و المفاهيمي للجماعات دراسة اإلطار ال الفصل هذااستعرضنا في  هذا أجل من و

المجلس الشعبي المحلية من خالل تبيان نشأة و تطور الجماعات المحلية في الجزائر و تعرف على 

 .في الجزائر البلدي
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 للجماعات المحلية ياإلطار المفاهيممبحث األول : ال

 من لجع، تقهاعا على تياولمسؤال حجم اتساعو ةاإلداري  المركزية على ءبااألع زيادة إن

 في ةاإلداري المركزية لتمثي لخال من وذلك،  لها األساسي والمساعد يكالشر يةالمحل الهيئات

 تسعتا قديثة الحد الدولة فإن باإلضافةو ، يةالمحل ميةالعمو الشؤون وإدارة يةالمحل األقاليم

رة االجتماعية ، ومن هنا ظهرت فكهداف لأل تحقيقا كثيرة دينيام في لتتدخ أصبحتو ،ئفهاوظا

 : الهيئات المحلية

 اإلداريأسس التنظيم المطلب األول : 

:  اهم أساسيتين دعامتين على تكزير نمط على اإلداري تنظيمها في الحديثة الدولة تعتمد

 تنظيمل ماأحده تختار الدولة أن يعني ال وذلك،  واحدة لعملة وجهان مافه الالمركزيةو المركزية
 أن طيعتست ال موحدة كانت سيما ال صرةمعاال الدولة أنمن المسلم  أن إذفيها ،  ةاإلداري سلطةال

 نم أخر و المركزية من بقدر دولة لك تأخذ أن األغلب إذ ،مطلق نحو على بيناألسلو بأحد تأخذ

 عيةاالجتما بظروفها اإلداري تنظيمها في الدولة تنتهجه الذي األسلوب يتأثر إذ،  الالمركزية

 لتنظيما عن المبتغاة وأهدافها تهامصلح يحقق بماو دولة للك يةوالجغراف يةدصااالقت و يةسياوالس

 المتتبع دأالمب هي فيها الالمركزية أن نجد ديمقراطي نظام يسودها التي الدولة فمثال ، لها اإلداري

 فمختل أن نجد حيث  ، االستبدادي سيياالس التنظيم في نجده ال ما وهو،  اإلداري التنظيم في

 .   المركزية سلطةال هي و واحدة سلطةقبضة ب اإلداري الجهاز فيها بما الدولة أجهزة

  ةاإلداريالفرع األول : المركزية 

 : و صورها ةاإلداريمن خالل هذا الفرع سنتعرف على المركزية 

 : ةاإلداري. تعريف المركزية 1

 الحديثة الدولة في الوجود في األسبق كان ةاإلداري المركزية أسلوب أن ياتاريخ الثابت إن    

 ظهرت يةالعلم اإلدارة تيانظر وزبرو والتقني العلمي التقدم معو،  القديمة اإلقطاع نظم لواز بعد

،  سليمة يةوعلم يةفن أسس على يقومو المستجدة التطورات مع يتالزم حديث أسلوب  إلى الحاجة

 .1فيه الوظيفي ءاألدا كفاءةمان لض الملحة وحاجته اإلداري الجهاز تضخم مع سيماال

 في المركزية الحكومة ممثلي على ولةدال في الوظيفة قصر:  يةاإلدار كزيةمرلبا ويقصد 
 . 2العاصمة مقره واحد مصدر من تنبثق وجعلها اإلدارة توحيد على تقوم فهي،  العاصمة

 لوظيفةا سلطة كل حصرو يقصد به توحيد المركزي اإلداري سلوبفاأل خرآ طرح في و    

، الدولة أقاليم في ممثليهم، الوزراء، الدولة ئيسر ،المركزية ةاإلداري السلطات يد في ةاإلداري

 نظامال أسلوب وحدة إلى ةاإلداري الوظيفة سلطةل معوالتج توحيدوال التركيز هذا يؤديبحيث 

 طبقات مجموعة من متكون هرم على اإلداري نظامال لهيك بناءو مةإقا وإلى، الدولة في اإلداري

 .3اإلداري أوالسلم لتدرجبا يعرفو هو ما  ،ابطةمتر درجاتو

 

                                                             
ية دالقتصام العلوافي ر ماجستيهادة شة لنيل )مذكر. تسة حالة ثالثة بلديادرالمحلية ت المالية للجماعااالستقاللية اقديد. ت، ياقو  1

 .28، ص2011ن ، جامعة تلمسا، ية(رلتجام العلوق و الحقواكلية 
    1، ص1982. الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، االدارة المحلية المقارنةحسين. ، مصطفى 2
 .6المرجع السابق، ص قديد. ت، ياقو  3
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 على أركان أساسية : ةاإلداري المركزية تقومإذ 

 إصدار مهمة، األخيرة  هذه تتولى حيث المركزية لحكومةبا ةاإلداري الوظيفة حصر 

 يةأ ذلك في تشاركها و الا ، تهختصاصاا منض يةالداخل المواضيع في يةالنهائ القرارات

 ى.أخر يةإدار هيئة

 يتخذ أن بمعنى،  ةاإلداري يةو التبع سيةالرئا سلطةال أساس على اإلداري التنظيم قيام 
 .1الرئاسي التدرج مبدأ إطار في الدرجات متتابع هرم صورة الدولة اإلداري في الجهاز

 سلطةال نفوذ يةتقو في يساعد أنه، ةاإلداري المركزية نظام يكتسبها التي ياالمزا من لولع

 وأ يةمحل لحصالم  زيااالنح دون عادلة بصفة للمواطنين يةالعموم تماالخد وأداء، المركزية

 على ييسر المركزية أسلوب إطار في ةاإلداري األساليب تجانس أن إلى باإلضافةمصلحية ، 

 سييرية.الت قواعدهام احترا و بفهمها للمواطن وتسمح تطبيقها العمومي الموظف

 : ةاإلداريصور المركزية . 2

 عدم و اإلداري التركيز إحداها صورتين العلمية يةالناح من ةاإلداري المركزية تأخذ  

 اإلدارة وظيفة تكون أي إطالقها على المركزية تطبق األولى الصورة ففي ، اإلداري التركيز
 أن غير،  العاصمة في الموجودة اإلدارات في أي المركزية الحكومة يد في ئصهاصاخ لبك يذوالتنف

 في ةيدشد بةصعو هناك فإن ذلك إلى ضافةإلبا ، ياحال وجود لها ليس المطلق لالشك بهذا المركزية

 أجزاء للك يةوالمحل يةاإلقليم و يةالقوم الظروف مع تتناسب لقرارات المركزية  الهيئة إصدار

 عاملين موظفين يوجد نظامال هذا لظ وفي تهاقومي وتختلف وتتنوع ياتهاحاج تتعدد قد التي،  الدولة

ن ويظلو األفراد و اإلدارة بين التصااالت لتسهي منهم الغرض يكون الدولة قطاعات جميع في

 البعض عليها يطلق يةالثان الصورة أما يتمتعون بأي سلطة خاصة ، وال يةالرئاس سلطةلل خاضعين

 العاصمة في المركزية سلطةال ممثلو يتأثر ال اإلداري التركيز عدم ففي،  المخففة الالمركزية

 سلطةال ت لممثليختصاصااال بعض تمنح لب يةداراال لالمسائ جميع فيااتخاذ القرارات،  سلطةب
 إلى جوعالر دون يانهائ األمور بعض في البث سلطة لهم ويكون، المختلفة األقاليم في المركزية

 لحصاوالممميزات،  منها تخفيف العبئ على الوزارات ،  تحقيقضمن ت الطريقة وبهذه،  الوزير

، باإلضافة إلى خلق روح  اإلداري النشاطو تحقيق المزيد من الكفاية في ممارسة ،  المركزية

  .2مةالحكو موظفي لدىمحلية محمودة 

 المتعلقة تلك وخاصة ءبااألع بعض الوزراء عن يخفف نه، أ نظامال هذا يامزا منو

 ي حلف لأفض( اقعهممو بحكم) ونبريعت المركزية سلطةلل المحليون فالممثلون،  المحلية لشؤونبا

 لاإرس في يدالتعقو البطء وتجنب المحليالمستوى  على المطروحة لوالمشاك يةالمحل  ياالقضا
 . يةالبيروقراط بةمحار أي الملفات

 

                                                             
 
 
. )مذكرة لنيل شهادة ماجستير في العلوم معسكر إشكالية تسيير الموارد المالية لبلديات الجزائر دراسة حالة بلديةشهام، شباب.   1

 .19، ص2012السياسية كلية الحقوق و العلوم السياسية(، جامعة تلمسان، 
سنة  ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيةطبعة الثانية ،. الجزائرفي و  اإلدارة  المحلية   اإلداريأسس التنظيم أنس قاسم، جعفر.   2

 . 16، ص 1988
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  ةاإلداريالالمركزية  الفرع الثاني :

 و صورها. ةاإلداريمن خالل هذا الفرع سنتعرف على الالمركزية 

  : ةاإلداري. تعريف الالمركزية 1
 اناجح أسلوب برتعت لتزا وال الشعوب كافة لدى حيويا بامطل زالت وال الالمركزية كانت

 وهي فهوممال هذا على القائمة، و الهيئات  يةالمحل إلدارةبا هامفهوم ارتبط حيث اإلدارة في ماومه

 .يةالمحل عاتماالج
 يعتوز على يقوم الذي اإلداري نظامال ذلك أنها على ةاإلداري الالمركزية تعريف ويمكن

 مقتضىب نا عنها،قانو مستقلةية إدارووحدات  المركزية اإلدارة بين ةاإلداري والوظائف السلطات

 .ةاإلدار تلك بةرقا منمعين  لقدر خاضعة بقائها معالمعنوية،  يةللشخص اكتسابها

 جودبو يعترف إذرئيسية ،  أركان ثالث على تقوم الالمركزية أنح يتض هذا لخال منو

 التي المركزية سلطةلبا األجهزة هذه ترتبط ، مستقلة يةمحل هيئات جودبوو ، متميزة يةمحل لحصام

 .1عليها بالرقابة تقوم

 في المواطن ألن، الحديث  العصر ضرورات من ضرورة أنها الالمركزية يامزا منو

 لتعلم سةمدر برتعت أنها باإلضافة،  يةالمحل شؤونه إدارة في المشاركة يدير صرمعاال الوقت
 سةمدر برتعت فإنها أخرى جهة منو ،المحليين بينللمنتخ بةلنسبا تياالمسؤول لوتحم يةالديمقراط

ك االحتكا لخال من ةيدمف تجارب واكتساب يةالعموم الشؤون سير على التدرب من المواطن تمكن

 ألن المواطنينهتمامات إل مطابقة يةالمحل لحصام تسيير لتجع الالمركزيةو.  ميةاليو لحقائقبا

 الحكومي الموظف من أكثر ، لحاجات إقليمهم كبيرا ماعل يعلمون الذين هم المحليين بينالمنتخ

  .2للسلطة المركزية لالممث

  : ةاإلداريالالمركزية  صور. 2

 ن هما:صورتي أو نوعين على ةاإلداري كزيةمرالال أسلوب يقوم

 اإلقليمية. الالمركزية 1 .2

 عتتمت يةجغراف وحدات إلى الدولة إقليم يقسم حيث ، جغرافي أساس على تقوم التي وهي

 وتنتخب ، منالتضا وابطبر بينها مافي ترتبط ،معينة  يةسكان مجموعة وتضم،  يةالمعنو ية لشخصبا

 في يةالمحل عاتمالجبا يعرف ما وهو منتخب مجلس لشك في يةالمحل شؤونها بتسيير يقوم من

 شرةبامب لتنتق يةإقليم هيئات إلى ةاإلداري الوظيفة من جزء  دإسنا هي آخر وبمعنى(، 1)الجزائر

  .ماإلقلي نطاق حدود في ةاإلداري الوظيفة من النمط هذا

 المرفقة أو المصلحية: ةاإلداري. الالمركزية 2 .2

 لمث معين نشاط في متخصصة ،مة( عا مؤسسات )يةمعنو أشخاص وجود على تقومو   
 أعضائه يتضح المركزيةللسلطة  أصال تابع فقمر تحديد في لوتتمث ،للبناء  يةالوطن سةالمؤس

 .3سابقا ذكر ماك يةالمعنو ية لشخصبا فقمرلل  فاالعترا طريق عن وذلك ارتهإد  في ستقاللا

 
                                                             

 
مع دراسة  2008-2000الجباية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر دراسة تقييمية لفترة نورالدين ، يوسفي.  1

 .28، ص2012مذكرة لنيل شهادة ماستر في العلوم االقتصادية و التجارية(، جامعة بومرداس، . )حالة والية البويرة
 .4. الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية ، صو تطبيقاتها على نظام البلديةأسس االدارة المحلية مسعود، شيهوب.  2
 .14. ص المرجع السابقمصطفى، حسين .  3
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 كيفية تشكيل األجهزة المحلية الفرع الثالث : 

 ماأحده  :ن متناقضي اتجاهين إلى يةالمحل وحداتال أجهزة لتشكي يةكيف بشأن الفقه ينقسم    

 .نالتعيي إلى عويدو االنتخاب يعارض ماوثانيه،  االنتخاب مبدأ يديؤ

 . االتجاه المؤيد لمبدأ االنتخاب :1

 اإلدارة مياق عناصر من ياأساس عنصرا االنتخاب بريعت الذي  اهالتجهذا ا الفقه يةغالب تعتنق

 وتكونا ، لهستقالالى انعدام إ يؤدي المحلية   المجالس لتشكي في االنتخاب دمااعت فعدم المحلية،
 أن ضالبع يرى آخر طرح وفي ، اإلقليميةوهو ماال يتفق مع المعنى القانوني لالمركزية  تابعة

 إطالع لهم ليس مما أهلها غير إلى يةالمحل الشؤون تسيير مهمة دإسنا إلى يؤدي التعيين

النفسية  ، ةاإلداريدي االنتخاب مختلفة منها: القانونية ، مؤي حجج كانت والمحلية ،  تيالخصوصبا

 و السياسية.

 يمكن تلخيصها فيما يلي:. الحجج القانونية : 1.1

  لها  حققي أنه ذلك،  يةاإلقليم الالمركزية ميالق ماالز شرطا يةالقانون الوجهة مناالنتخاب 

 .مطلقة يةتبع حالة في تكون وبدونه االستقالل

 ما تىم كزيةمرال ةدارإـب يعرف ما تتح ةاإلداري الالمركزية ميالقا ريامع االنتخاب بريعت 
 معنية. كانت متى كزيةمرا رهباواعت،  بةمنتخ كانت

 يقوم ياإدار باأسلوا رهباعتبا يةاإلقليم الالمركزية أنو معناها ة : و النفسي ةاإلداري. الحجج 2.1

 سلطةال عن مستقلة هيئات إلى يةالمحل تالحاجا عبابإش المتعلقة ةاإلداري الوظيفة إسناد على

 أدرى ألنهم،  اإلقليم سكان من المصلحة أصحاب ممثلي تهاهيئا تسيير لىيتو أن تتطلب المركزية

 المركزية سلطةال من التعيين أسلوب أن االنتخابه اتجا رصاأن برويعت،  المتجددة يةالمحل لحاجاتبا

 .1يةالمحل الشؤون عياض إلى يؤدي

 قصوى ضرورة األخير هذا بريعت  االنتخاب ييدمؤ نظر وجهة منفإنه :  السياسية. الحجج 3.1

 برتعت أنها إلى باإلضافة صاخصو يةالمحل واإلدارة، الحديثة  اإلدارة يةديمقراط متطلبات تفرضها
 سةمدر ت انتخابفاال ، السليم  ءاالنتقا كيفة على بينالناخ هيئة لتدريب فرصة يةالمحل تااالنتخاب

 .2يةالمحل يةالحر ممارسة وتعلم ،يةالديمقراط تلقينل

 د للتعيين :. االتجاه المؤي2

،  ةاإلداري الالمركزية مياق شروط من شرط ليس االنتخاب أن هاالتجا هذا رصاأن يرى

 من يةيذالتنف سلطةال اسطةبو التعيين طريق عن كزيمرالال نظامال تحقيق دون ليحو ما ثمة فليس

 األولى حجتين إلى التعيين ييدمؤ حجج إرجاع ويمكنم ، لهستقالا لهم ليكف أن شرط اإلقليم مكان

 بغض  ستقالل البا يةالمحل الهيئات تتمتع أن ينبغي  يةالقانون فالحجة،  عملية إدارية يةوالثان يةقانون
 الوسيلة ليس نتخابفاال للقضاة بةلنسبا لالحا هو مامثل ستقالل اال بها يتحقق التي الوسيلة عن النظر

 ينبغي فإنه سبق ما على باوترتي،  التعيين طريق عن نهماض يمكن إذ، ستقالل اال تحقيقل ةيدالوح

 لب ، الالمركزية ميالق يةالقانون لشروطبا يرتبط ال ألنه االنتخاب داستبعار العطا فؤاد رأي حسب

  يةواإلدار يةالعلم الحجة أما،  ياوع لاألق تمعاالمجت في يصلح ال فهو،  الشعوب وعي بمدى يرتبط

 وعدمين المنتخب تكوين ضعف زهابرأسلبية ،  ئجالعلمي بنتا الواقع في يرتب االنتخاب أن على تقوم

 المتحكمة لالعوام ألن ذلكو ،التعيين على عكس لهم الموكلة تختصاصااال ممارسة على قدرتهم

                                                             
 .16. ص المرجع السابقمسعود، شيهوب .  1
 .17نفس المرجع . ص 2
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 تفتقر يةمحل مجالس  نتخابإ إلى تؤدي ما باغال ،والعشيرة بةوالقرا كالصداقة تااالنتخاب سير في

 .1المركزية سلطةال لتدخ مأما لالمجا يفسح مما يةالضرور اتبروالخ الكفاءات إلى

 مفهوم الجماعات المحلية ودوافع األخذ بها:  لثانيا طلبالم

 إلى هاتمهم تطورت أن إلى ،والدفاع  والعدالة مناأل في لتتمث سبق مافي الدولة مهمة كانت

 المهام في والتعدد طاالنش في التنوع هذا، وغيرها فية وثقا يةدصاواقت يةعمااجت لبمسائ  ئهااعتنا

 . يةالمحل عاتمالجبا تعرف تهالمساعد لكياه إنشاء عليها فرض

 الفرع األول : مفهوم الجماعات المحلية 

 عةمجمو هي يةالمحل عاتماالجأن  منها يف،تعار عدة يةالمحل عاتماالج عرفت لقد

 ذات لعامةا تماالخدو الشؤون إدارة تتولى و، المحلي المستوى على يةوالفن يةيذالتنف األجهزة

، التفويض أو لالنق طريق عن اصهختصاا شرباوت،  معينة أو بةمنتخ قد  تكون لي ،المح الطابع

 يةمحل وهيئات، العاصمة في المركزية تهاأجهز بين الدولة في ةاإلداري الوظيفة توزيع تعني فهي

 .2يةاإلدار يةزكمرالال تحقيق شأنه من الدولة تنظيم أساليب من أسلوب فهي ثم منو، عنها مستقلة

 وحدات إلى الدولة إقليم تقسيم بمقتضاه يتم إداري أسلوب بأنها اإلدارة ءماعل عرفها ماك

 هذه لتستق أن على العامة اإلدارة لتمث يةمحل هيئة وحدة لك إدارة على يشرف، محلي  مفهومذات 
 .3نالقانو يحددها بعالقات المركزية لحكومةبا ترتبط و يةذات يةلما بموارد الهيئات

 هيئات اسطةبو المحليا نشاطه رسمات التي المحددة المناطق بأنها تعريفها يمكن ماك  

 يةالمحل عاتماالج وتعرف ، المركزية الحكومة إشراف أو بةرقا تحت المحليين  كانهاس من بةمنتخ

 مستقلة هيئات عن رةباع وهي،  الدولة إقليم من مقسمة يةجغراف وحدات أنها على المصطلح بهذا

 ية لشخصبا تتمتعو لها بةالمناس لطرقبا وحداتال هذه شؤون تتولىو ، والقرى والمدن تياالوال في

، يةالمحل األقاليم لتسيير ةاإلداري األساليب من يةاإلقليم  عاتمافالج،  4ليماال ستقالل االو يةالمعنو

، المحلي اإلقليم شؤون بتسيير المحليين بينللمنتخ تسمح بحيث، ةاإلداري المركزية عكس على

شؤونهم بأنفسهم عبر اختيار ممثليهم ، وتفاعلهم مع  تسيير في المحليين المواطنين ومشاركة
 .5المحلي الشأن تسيير فيالسلطات المحلية 

 أو األم الحكومة من الجزء ذلك بأنها نجليزاال المفكرين أحد عرفها فقدسبق،  ماإلى  ضافةإ

 لالمسائ جانب إلى ن،معي مكان أو معينة منطقة سكان تهم التي للمسائباسا أسا يختص الذي، الدولة

 .  6كزيةمرال الحكومة تعمل عمل بةمنتخ يةمحل سلطات اسطةبو تهاإدار ءمةمال نمالبرال يرى التي

 مجموعة وتضم، تياوالوال تياالبلد اسم يةلمحلا عاتماالج على فيطلق الجزائر في أما

 رةباوع، قانون بموجب ثتحدو ليماال ستقالل االو يةالمعنو ية لشخصبا تتمتعو، معينة  يةسكان

                                                             
 
 الماجستير في القانون العام(، شهادة. )مذكرة لنيل دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية دراسة حالة البلديةشويخ، بن عثمان.  1

 .27، ص2012، 3جامعة الجزائر
. ) مذكرة لنيل شهادة ماجستير في التهيئة لةلتنمية بوالية خنشر والتسييالمحلية في ت المجتمعات والجماعادور اي. عزيز، عثما ر  2
 . 25،ص 2008، جامعة قسنطينة ، نية(العمررض و التهيئة االم انية كلية علوالعمرا
م لعلواكلية ع الجتمااماجستير في علم مذكرة لنيل شهادة . )  لمحليةت الجماعااا على هثروألتنظيمية ت المعوقااي . ساكر، صالح  3

 .  169، ص 2008، جامعة باتنة، السالمية( واالجتماعية  ا
.  2015إلى  1990من ق فاوآقع والتنمية افي ه ثروأئر الجزالمحلية في ت الجماعاامنظومة ر تطوح وصالإرتيبة، زرقاوي .   4

 .41، ص2015، جامعة خميس مليانة ، لسياسية(م العلوق و الحقوالسياسية كلية م العلواماستر في )مذكرة لنيل شهادة 
م لعلواماستر في . )مذكرة لنيل شهادة ةالية بسكروسة حالة درالمحلية التنمية المحلية في تحقيق ت الجماعادور ايخلف .   ،محسن  5

 .10، ص 2014ة ، جامعة بسكر، لسياسية( م العلوق و الحقوالسياسية كلية ا
 .258 ص ، 4 دعد، فريقياإ لشما تيادقتصاا مجلة . رئالجزا في لمحليةا لماليةوا لمحليةا دارةإلا منظا تشخيصلمي . عو، بسمى  6
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، 20/09/1947 قانون من 54 دةماال بمقتضى الجزائر في ةمر لألو ظهرت يةالمحل عاتماالج

 .1"ات والوالي تياالبلد هي الجزائر في يةالمحل عاتماالج" أن :  على تنص والتي

  الدوافع و المبررات لألخذ بنظام اإلدارة المحلية الفرع الثاني :

 عاتمالجبا أيضا يعرف  ما أو يةالمحل اإلدارة مياق وراء منتك راتبروم بباأس عدة هناك

 ت:رابرالم هذه جملة منو لة ،للدو العام اإلداري لالهيك من جزءا برتعت والتي،  يةالمحل

 : المبررات و الدوافع السياسية .1
 من نبيالمنتخ إلشراك فعالة وسيلة وهي،  الذاتي التسيير عن صورة يةالمحل اإلدارة تعتبر

 .م الحك نظام في يةالديمقراط تماعال من عالمة وهي،  سلطةال ممارسة في الشعب

 لبد يةاإليجاب القوى توزيعب وذلك، للدولة  ديصاواالقت سيياالس و عيمااالجت البناء يةتقو 

 لها تتعرض التي عبصاوالم تمااألز مواجهة في أثره يظهر مما العاصمة فيها تركيز

 .2والخارج لالداخ من الدولة

 حليالم الشعبي النشاط و الحكومي النشاط بين مرالمثالتعاون  إلى يةالمحل اإلدارة نظام يؤدي 

 قرب إلى أيضا يؤديو، العاصمة في المركزية األجهزةو  يةالمحل األجهزة بين ويربط

 .3يةالمحل وحدتهم لحصال لالعم نحو ودفعهم سلبيتهم وإخراج المواطنين من الحكومة
 قوة تبني التي هي يةالقر أو المدينة لأه من يةالمحل المجالس إن : "يفلك دي لقا ماك 

 يةقض في المدارس تؤديه ما يةالحر يةلقض تؤدي المجالس هذهت عاماواجت ،الحرةشعوب ال

 .4الهمااستع  وحسن بها تمتعال على وتدربهم كثب عن يةالحر طعم تذيقهم يفه م،العل

 : ةاإلداريالمبررات و الدوافع  .2

 عبيالش لإلبداع الفرصة وإعطاء المحلي النطاق على ةاإلداري النظم بةلتجر لالمجا إفساح. 

 سلطةال تتواله فقمر أي نجاحو رالزدها ساسيأ شرط يةالشعبو  ميةالحكو الجهود  ونتعا 

 على وناالتع يحقق تماوالخد افقمرال هذه إدارة في سكان محليين كاشترا فإن ولذلك ،دولةال

 .وجه لأكم
 تماالخد أداء أصبح أن بعد الحكومي النشاط لمجا في يةحتم ضرورة لالعم تقييم أصبح 

 الحكومة لكاه بها هكين مهمة سليم نحو على الدولة بقاع من بقعة لك في يةالحكوم

 .ليماال أو اإلداري التنظيم حيث من سواء المركزية

 خالف علىية، المحل افقمروال تماالخد إنجاز طماأن في تنوعا يةالمحل الظروف تقضي 

 ،لثماومت مشابه لبشك الدولة أرجاء في المركزية الحكومة تقدمها التي العامة تماالخد

 تماالخد في ثلةمامت طمابأن يذفالتنف،   تمييز دون السواء على الدولة بقاع جميع على يسري

 .المختلفة يةالمحل ةاإلداري وحداتال بين الطبيعي للتفاوتفال إغ فيه يةالمحل
   لئالها التكنولوجي التقدم بسبب اجهتهامو وسرعة المشكالت على التعرف سهولة. 

 لي.المح معالمجت من القرار نعصا وقرب الخاصة يةالمحل الظروف اعاةمر 

 دولة.ال بها أخذت تحققت ، فإذاةيدالجد النظملتجربة  باخص مجاال يةالمحل وحداتال برتعت 

                                                             
 المرجع السابق، نفس ص لمي .عو، بسمى  1
 كلية لسياسيةا ملعلوا في ماستر ) مذكرة لنيل شهادة.  اجذنمو ةبسكر بلديةر ئالجزا في لمحليةا تلجماعاادارة ا.  يجديد،عتيقية   2

 .26ص  ة ،كربس جامعة لسياسية(ا ملعلووا قلحقوا
 قلحقوا كلية لسياسيةا ملعلوا في ماستر ) مذكرة لنيل شهادة.  يةلمحلا دارةإلا تحسين في لحكومةار دو فالو. أ،  ءفاو شرفي . ، مينةأ  3

 .38ص، 2013، قالمة جامعة،  لسياسية(ا ملعلوو ا
 . 3 صأنس قاسم جعفر، جعفر.المرجع السابق،   4
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 الجتماعية :المبررات و الدوافع ا .3
  مظروفه مع يتفق وذلك ،يةالمحل تماالخد من المحليين السكان جاتيااحت تبارغ تحقيق 

 ةيمسؤول يشعر محددة يةجغراف رقعة في محلي مجلس وجود أن حيث،  تهم وميولهمياوأولو

 عيماواالجت ديصااالقت المستوى زيادة على تنعكس أن البد ،المواطنين اتجاه  يةعمااجت

 .مله

 وذلك والمدينة يةالقر بين التخلف ظاهرة عالج في يساهم يةالمحل اإلدارة نظامب ذاالخ 

 ريفال بين يةلماال الموارد توزيع عدالة تحقيقل لاألق علىأو  يثهاتحدو يةالقر لتطوير

 يف تماالخد بمستوى االرتفاع يمكن حتى يةالقر حساب على المدينة يدتستف فال،  حضروال

 .يةالقر
 كاشرا على يةالمحل اإلدارة نظام ليعم حيث يةالمحل تياللحاج إدراكا أكثر يةالمحل اإلدارة  

 تهمحجا تفهم على القدرة لهم تكون وبذلك ،يةالمحل شؤونهم إدارة في المحليين السكان

 المحليين السكان بحاجة ميدانية ةبرخ تنقصهم الذين المركزية اإلدارة موظفي منهم لمشاكو

   .1متهباورغ

 كزهارمت من بدال يةاإليجاب القوى توزيعب وذلك لةللدو عيمااالجت البناء يةتقو وراء السعي 

 لالعم مجاالت في إشراكهم طريق عن األفراد بين يةالروح الروابط يةتقوو، لعاصمةبا

 .     ليالمح

 يةالمحل عاتماالج أعضاء لدى اإلبداع طاقات لتفجير الفرصة يةالمحل اإلدارة نظام ينتج 
 .يةوالفكر يةوالفن يةالثقاف المجاالت جميع في النهوض إلى يؤدي مما

 

 : المبررات و الدوافع االقتصادية .4
 ا:منه ونذكراالقتصادية  ياالمزا من الكثير إلى يؤدي يةالمحل االدارة  مبنظا األخذ إن 

 لللتموي ةيدجد درصام عن البحث يةجد. 

 اصناعي النهوض المحرومة للمناطق الفرصة يتيح مماتصنيع ال في الالمركزية . 

 يةالضريب ءبااألع توزيع في العدالة من نوع تحقيق. 

 ومةالحككة بمشار وذلك يةعماواالجت يةدصااالقت يةالتنم تحقيق على يةالمحل اإلدارة لتعم 

 . المركزية

 خطط وضع في يساعد مما ،المحلي معالمجت لومشاك بحاجات معرفة أكثر المحليون 

 . فعالة يةتنمو

 مميزات و أهداف الجماعات المحلية :  ثالثلا طلبالم

، ثقافية( قتصاديةا،  يةعمااجت، يةإدار) يةمحل لحصام جودبو إال تقوم ال يةالمحل اإلدارة إن

 يةالمحل إلدارةبا حثينباال من الكثير تماه بحيث، لي المح معالمجت أفرادة إفاد لأج من تحقيقها داير

 تقسيم فكرة على تقوم وكذلك عيمااالجت منالتضا صور من صورة رهابااعت على ممااالهت أشد

 .تمميزا بعدة تميزت بحيث ممااهت موضعها يجعلو هو ما  لالعم

 مميزات الجماعات المحلية الفرع األول : 

 هي:وتتميز الجماعات المحلية بعدة مميزات  
 

 

                                                             
 
 .29ص المرجع السابق .. ا يجديد،عتيقية  1
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 :اإلداري. االستقالل 1

 بحيث، الالزمة  تياوالصالح السلطات لبك تتمتع أجهزة إنشاء معناه اإلداري االستقالل 

 نظام إطار في وهذا، المستقلة يةالمحل والهيئات كزيةالمر الحكومة بين ةاإلداري الوظائف توزيع يتم

  أو تبوالث من نتيجة وهي  ، 1يةالمحل وحداتال على المركزية الحكومة طرف من مشددة بةرقا

الذاتي المحلي،  ستقالل اال من قدرا تتطلب التي يةالمحل عاتماللج يةالمعنو ية لشخصبا  فاالعترا

 :2يةلستقالاال هذه يامزا منو  .لةللدو المركزية السلطات رفط من  يعتمد رقابي نظامل وفقا وذلك
 اوظائفه وتعدد لكثرة نظرا المركزية سلطةال عنء العب تخفيض. 

 يةالمحل لحصالمبا متعلقة قرارات إصدار في اإلسراع تحقيقو طؤباالت تجنب. 

 يةالمحل شؤونه تسيير في للمواطن شرةبام مشاركة لخال من يةالديمقراط مبدأ تحقيق. 

 كزيةمرال اإلدارة من المواطنين وحاجات تباغبر حسنالتكفل األ . 

 : لخال من يةالمحل عاتماالج في ةاإلداري يةلستقالاال وتتحقق 

 ية.الوطن لحصاالم عن متميزة يةمحل لحصام وجود 

 ية.المعنو ية لشخصبا يةاإلقليم الهيئات تمتع 

 االنتخاب بأسلوب يةالمحل المجالس لتمثي . 

 :المالية للجماعات المحلية ية. االستقالل2  

 هال فاالعترا ، وجباإلداري ستقالل االو  يةالمعنو ية لشخصبا يةالمحل عاتماالج تمتع إن

 تمكنها يةالمحل عاتماللج خاصة يةلماموارد  أو لغبام توفير هذا ويعنىالمالي،  ستقالل اال يةبخاص

 ملكالت بحق وتمتعها عملها نطاق في المواطنين حاجات، إشباع إليها الموكلة مهامها أداءمن 

 البلدي الشعبي المجلس رئيس يقوم:" نه أ على 60 دةماال في يةالبلد قانون، وينص الخاصة للألموا

 لتيا والحقوق لاألموا على فظةللمحا الخاصة لمااألع بجميع المجلس بةاقمر وتحت يةالبلد سمبا

  ."يةالبلد ثروة منها تتكون

 صيغة في 132 دتهما في يةالوال وقانون 146 دتهما في يةالبلد قانون من لك يؤكد ماك
 من تتكون والتي الخاصة يةلماال وسائلها تسيير عن مسؤولتان يةوالوال يةالبلد:" أن على ثلةمما

- الميزة هذه لخال من و  ،"القروض االعانات و، تهاممتلكا لمداخي ورسوم الضرائب لمداخي

 تمليه ما حدود في وذلك،  بحرية تهاميزاني إدارة من يةالمحل عاتماللج يمكن  -يةلماال يةلستقالاال

، يدصااالقت النشاط نمو مجرى على تأثير لذلك يكون ال حتى،  للدولة يةدصااالقت ياسةالس عليها

 يدالعد إليه آلت الذي الكبير العجز نتيجة الحالي الوقت في تقلصت هذه  يةلستقالاال درجة أن غير

 ونتيجة ،يةالنام لالدو في يةالمحل والمناطق المدن من يدوالعد،  الجزائر في تياوالوال تياالبلد من

 كزيةمر بةرقا إلى تخضع جعلها ماو قروض،  ناتإعا  من الخارجي لالتموي موارد إلى للجوء
   . 3يةلماال ستقالليةاال لمبدأ خرقا ليمث ما وهذا ، رمةصا

 أهداف الجماعات المحلية : الفرع الثاني

 إلى يهدف ر،الجزائ في يةالمحل عاتمالجبا يعرف ما أو يةالمحل اإلدارة نظامب األخذ إن

 نظامال لتشكي ألن ،بناءها لكياوه يةالمحل اإلدارة نظم لتشكي أساليب دتحد التي أهداف عدة تحقيق

 :رنذك األهداف بين من تطبيقه اقتضت التي جوةمرال األهداف تحقيقل وسيلة يكون أن يستطيع  ال

 

                                                             
 .18. صالرجع السابقيخلف . ، محسن  1
 .44. صالرجع السابقرتيبة، زرقاوي .   2
 .27. ص الرجع السابقنوالدين ، يوسفي .   3
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 السياسية :هداف األ .1
 ءسارؤل  االنتخاب مبدأ في أساسا والمتمثلة يةالمحل عاتماالج تيابقوم األهداف هذه ترتبط

ة اف النوعي، و أنماط العمل السياسي الذي يتبع نفس المبدأ، وفي إطار تلك األهد يةالمحل المجالس

 هناك:

 

 .التعددية :1.1

 وتكونعة ، المتنو لحصاوالم عاتماالج بين الدولة في سلطةال توزيع يةلتعددبا يقصد 

 ، لحهاصاوم عاتماالج هذه بين يةالتوفيق لالحلو ووضع التنسيق الحالة هذه في الدولة وظيفة

ا تهختصاصاا كزيةمرال الحكومة تشارك التي عاتماالج أهم بين من يةالمحل المجالس بروتعت

 صنع في المشاركة في ياقو نفوذ يةالمحل وحداتلل  تتيح القرارات صنع في يةفالتعددوسلطاتها، 

 .1اوغيره منواأل والثقافة واإلسكان والصحة كالتعليم، مهمة دينيام في ساتياالس

 :  . الديمقراطية 2.1

 تلك ،يةالمحل اإلدارة نظام تحقيقها إلى  ىيسع التي يةالرئيس األهداف أحد  لديمقراطةتعتبر ا

 نظام أن ماكية ، المحل مجالسهااب انتخ في يةالمحل تمعاالمجت يةحر في لتتمث التي يةالديمقراط
 المستوى السكان على لممثلي الحر اراالختي لخال من والمشاركة يةالديمقراط يعزز يةالمحل اإلدارة

 مما المحليين السكان وتدريب ألنفسهم الناس حكم مبدأ يكرس بما،  تااالنتخاب طريق عن المحلي

 القومي لالتكام تحقيقو يةالوطن الوحدة تعزيز إلى يؤدي ، كما العام الشأن إدارة في ةبرخ يكسبهم

 ديصاواالقت سيياالس البناء يةوتقو سيياالس لللعم معينة يةسياس جهات راحتكا من ويحد

 .2للدولة عيماواالجت

 : ةاإلداري. األهداف 2

 الدقة و السرعة يحقق يةالمحل الشؤون في القرارات ذاتخا في الالمركزية تطبيق نإ

 لمناطقا يدتزو في لكفاءةا يحقق و المحليين السكان تجاياواحت تبالمتطل ستجابةاال في الكفاءةو
 يةساسالح يةبخاص يتميز فهو ة،اإلدار في المركزي النمط بخالف ألنه،  العامة تمالخدبا واألقاليم

 : فيية اإلدار األهداف تلخيص يمكن ،المحليالمجتمع  توانتقادا ءابأد تأثره أي

 يةالمحل تمعاالمجت في وأدائها تماالخد بمستوى النهوض. 

 هذا  لظ في  التضخم ظاهرة من والحد المركزية ةاإلداري األجهزة ءاأعب من التخفيف

 . األسلوب

 النتائج  متعمي، قضي مستوى على مختلفة يةإدار لنظم تجريبية فرص إتاحة . 

  والتي حة،المل قتصاديةاال لنواحيا في خاصة ةاإلداري الكفاءة تحقيق في تساهم أنها ماك 
 اإلدارات يةبيروقراط على والقضاءلمحلي ، ا الشأن تياأولو لجدو على تكون ما باغال

 بعضها تجارب من تهاواستفاد،  عاتماالج مختلف بين التنافس من جو وخلق المركزية

 .3البعض

 

                                                             
 .27. صالمرجع السابق . يجديد،عتيقية  1
 .20. صالمرجع السابقيخلف . ، محسن 2
 .25ص ، 2016، جامعة سعيدة، في شعبة العلوم السياسية()مذكرة لنيل شهادة ماستر  .الدور التنموي للجماعات المحليةيمينة، طالبي.  3
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 : جتماعيةاألهداف اال.   3

 :انهم يذكر االجتماعية األهداف من جملةلتحقيق  حقيقية فرصة يةالمحل اإلدارة نظام يمثل

 ظروفهم مع يتفق بما ،يةالمحل تماالخد من المحليين السكان تجايااحتو تبارغ تحقيق 

 يةبمسؤول يشعر محددة يةجغراف رقعة في محلي مجلس وجود إن حيث ،تهمياوأولو

 ديصااالقت المستوى زيادة على ذلك ينعكس أن البد ،المواطنين اه اتج جتماعيةا
 ىعل لوالحصو، البيئة  تلوث من والحد والتعليم الصحة مستوى وارتفاعم له عيماواالجت

 . وسهولة بيسر يةالمحل تماالخد

 اتالقرار يذوتنف صناعة على التأثير في بأهميته يةالمحل تمعاالمجت لداخ الفرد شعور 

 وهي، يه إل ينتمي الذيمحلي ال معلمجتبا طهباترا من يدويز،  بنفسه ثقته يعزز مما يةالمحل

 .الحرة المواطنة روحر يوتط نحو أولى خطوط

 ينعكس ما وهو، يةالشعب بقاعدته المركزية الحكومة ربط في يةالمحل عاتماالج تساهم 

 المواطن في الثقة ترسيخ في هم، كما تساحاجاتهم يةوتلب المحليين السكان على باإيجا

 للوطنء ماالنتبا اإلحساس تنمي ماك، العام الشأن في إدارة المشاركة في تهبارغ احترامو
  .1نلمواطنيا لدى

 نشأة و تطور الجماعات المحلية في الجزائر:  انيثلا حثبالم

 ههذ تطور لاحمر  عن الحديث أساسا منا يستلزمحلية الم عاتماالج نشأة عن الحديثإن 

 نظام بطبيعة تبطةمرال التطورات بحسب وذلكئها بنا محطات زبرأ عند والوقوف، عاتماالج

 فكيرالت يةبدا في المتخذة اإلجراءات هو ذلك من القصد للعو ،عاتماالج هذه على وأثرهاالحكم 

 لألوا المطلب في التطرق تم ب :مطال ثالث إلى المبحث هذا قسم وقد ،يةالمحل عاتماالج بناء في

 لحزبا نظام في يةالمحل عاتماللج فخصص الثاني أما ستقالل اال لقب يةالمحل عاتماالج نظام إلى

 .ية التعدد حكم نظام في يةالمحل عاتللجما فكان الثالث والمطلب د،الواح

 الجماعات المحلية قبل االستقالل : ول ألا طلبالم

 أثريت فهو، معللمجت وطبيعي تدريجي لتطور نتيجة الإ هو ما الحالي اإلداري التنظيم إن

 رالتطو عرض يتمس المطلب هذا وفي ، يةوالثقاف يةوالجغراف يةسياوالس يةالتاريخ للعوامبا

 .  في عهد االستعمار و أثناء الثورة التحريرية المحلي اإلداري للتنظيم التاريخي

 في عهد االستعمار الفرع األول :

 تلجأ كانت فلقد ، متعددة ساتياس للجزائر يةالمحل تهاإدار في يةالفرنس السلطات تاعتمد

 التي مالنظ من االستفادة إلى تلجأ ناياوأح ن،المواطني من النفوذ ذات تيالشخصبا االستعانة إلى
 . ةسائد كانت

 

 

 

 

 

                                                             
 .45، ص2016جامعة الجزائر،  دكتوراه في العلوم االقتصاد(، شهادةلنيل  )رسالة مقدمة .دور البلدية في التنمية المحليةخيضر، خنفري.  1
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  : مأقالي ثالث إلى الجزائر قسمت  (1887-1830األولى : ) . المرحل1

 افرنس في به لالمعمو نظامال لنفس  تخضعو ،األوروبيون فيها يقيم:  يةالمدن األقاليم. 

 ية. العسكر رةلإلدا وتخضع ،الجزائريون يسكنها:  يةالعسكر المناطق 

 الجزائريين السكان من  لقلي وعدد األوروبي العنصر على وتحتوي: طةالمختل المناطق، 

 هذه في أنشأت وقد، يةالعسكر لإلدارة والجزائري يةالمدن لإلدارة األوروبييخضع 
 .1ينوالمحكوم الحاكم بين لصااالت لتسهي بهدف يةالعرب المكاتب مرحلةال

 

 :  يةالثان مرحلةال .2

 ،الجزائر هي:و تياوال ثالثة إلى البالد قسمت حيث، بفرنسا ملحقة الجزائرت براعت

 تيابلد إلى تياالوال قسمت ثم، يةوال مجلس يساعده والي يةوال لك رأس وعلى، قسنطينة ،وهران

 لجزائربا يةالبلد والمؤسسات يةالمحل اإلدارة وتطور نشوء أن يالحظو  .وروبياأل العنصر  حسب

 االستيطان حركة وتطور الفرنسي نظامال في حدثت التي التغييرات منها لعوام عدة فيه حكمتت

 تياالبلد دور حيث من أما .2يةالجزائر المقاومة لفع ورد ينمرالمع طرف من ممارسةال والضغوط
 لحصام يةلتلب تسعى فقط يةإدارأداة  كانت لب الجزائري الشعب لحصام لخدمة دور بأي تقم لم فإنها

 .يةاألوروب يةاألقل

 

 نظام المجالس المحلية أثناء الثورة التحريرية الفرع الثاني : 

 مماالصو مرمؤت عقد في ، 1954برنوفم لأو ثورة  العإند من عامين بعد الثورة قادة فكر

 تنظيم إنشاء هو مرالمؤت بها جاء التي الهامة القرارات منو،  الثورة وهيكلة لتنظيم 1956 سنة

 ،تياوال 06 إلى الجزائر قسمت حيث ، يةإقليم وحدة لبك خاصة يةمحل إدارة وخلق،  للبالد إقليمي
 سلطةال تدتجس وبذلك تماقس إلى والنواحي نواحي إلى والمناطق مناطق إلى قسمت بدورها

 يةللوال مجلس إنشاء لخال من يةعماالج دةياالق مبدأ على يةللوال اإلداري التنظيمتأسس  ،يةالمحل

 ومكاتب لكيابه وهو مؤطر ،رباخألوا لصاواالت يةوالعسكر يةسياالس الشؤون على موزعة مهامه

 وتنظمهم المدنيين لتأطير الثورة دةياق نشأتهاأ فقد يةالبلد يةالشعب المجالس ، أمايةإدار وأجهزة

 لك الثورة أثناء يةالبلد يةالشعب المجالس غطت لقد. الوطني التحرير وجبهة بجيش شرةبام وربطهم

 يساعده يةالبلد شيخ يسمى رئيس دهايقو بةمنتخ يةعماج هيئة تسيرها أصبحت،  والقرى فيااألر

 يةاألم ومحو التعليم على اإلشراف من البلدي الشعبي المجلس تختصاصاا تنوعت، بلدي مجلس

 .3يةستعمارالا لإلدارة يةمواز يةالبلد إدارة وأصبحت يةلماال الشؤون إلى يةالدين والشؤون
                                                             

 
 
. )أطروحة دكتوراه في القانون العام، السياسيةالدور التنموي للجماعات المحلية في الجزائر على ضوء التعددية الشيخ، سعيدي .  1

 .105، ص2007كلية الحقوق و العلوم السياسية(، جامعة بلعباس، 
 .106، ص مرجع نفسه  2
 شهادة، )رسالة مقدمة لنيل مشاركة المجالس البلدية في التنمية دراسة ميدانية على مجالس بلديات والية قسنطينةمحمد، خشمون.  3

 .114ص، 2015دكتوراه علوم(، جامعة قسنطينة، 
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 المطلب الثاني: الجماعات المحلية في عهد نظام حكم الحزب الواحد

 المواردلة ق العجز ميزها يةمحل هيئات رمااالستع فترة عقب الجزائر ورثت لقد 

 منه أكثر مرالمستع أهداف تجسد يةستعماراال الفترة لخال كانت أنها على زيادة ت ،ياواإلمكان

 إصالح على لتعم الجزائر في يةسياالس دةياالق لجع الذي الدافع وهو،  األصليين السكان لحصام

 لحصام عند البعياالستعماري  اإلداري اإلرث من والتخلص ،يةالمحل عاتماالج تنظيم وإعادة
 ياتدريج إصالحا الجزائر عرفتبحيث  ،1 1969 يةغا إلى 9621 من اءابتدإ السكانات ممااهتو

 لعد والذي ،3يةالوال قانون منالمتض( 38-69)األمر  ثم 2يةلبلدبا المتعلق (24-67)مراأل بموجب

 عدد فكان،  4يإلقليما لتنظيمبا المتعلق( 09-84) قانون جاء ماك( ، 09-81)القانون جببمو

 قلة من أغلبها تعانيية، بلد 1578كانت حيث تفعامر  ستعمارإلاّ العهد عن الموروث تياالبلد

 سنة بعد المشرع لتدخ إلى أدى مماأساسا  حجمها صغر بسبب يةلماال والموارد يةالبشر تيااإلمكان

 ياالغ بلدية، 632 إلى  تياالبلد عدد 1963ماي  16 سوممر قلص حيث، ستقالل اال من واحدة

 حجمال ذات خاصة وسائلها ونقص يةلماال تهاأزم على لقضاءا محاولة في نصفها من أكثر بذلك

ية واالشتراك يةالحزب يةاألحاد  جتهانبا ستقالل اال بعد جاءت التي مرحلةال تميزوت ،منها الصغير
 القانون نظر،  في يةوالوال يةدالبل مفهوم على ذلك انعكس بحيثا ديصااقت ، ومنهجاياسياس مانظا

الوطنية،  والمواثيق،  1976و دستور 1963 دستور لخال من وذلك يادستور وتكريسها ، والفقه

 القاعدة على جسورها مد في لاألفض ونموذجها يةاالشتراك الفلسفة خدمة في يةالبلد كانت حيث

 .يةالشعب

ر، مااالستع عن لموروثةا إصالح بضرورة 1963 دستور عليه نص ما إلى باإلضافة 

 المجالس لتشكي في المعتمدة الوسيلة االنتخاب بأن االتفاق حولها تم التي يةالمحل عاتماالج منهاو

 أو  ءاالستفتا طريق عن رسهاماي للشعب يةالوطن دةياالس أن على الدستور نص إذالمنتخبة،  يةالمحل

 ما أن الإضروري،  االنتخاب أن الخصوص بهذا يةالبلد ميثاق في وجاء، بينللمنتخ لممث اسطةبو
ء مزدوج، النتقا يخضعون كانوا نبوالمنتخ يةالمحل المجالس أعضاء أن التوجه هذا على ليسج

 في الشعب لينتخبها القوائم وإعداد الترشح بتنظيم الوطني التحرير جبهة حزبص ختصاال نظرا

 جهة منوهة، ج منهذا  يةالفرد الترشيحات يمنع القانون ألن ،الحقيقي سيياالس التنافس بياغ

 تهياوخلف( 84-09) رقمالتنفيذي  المرسوم به جاء الذي 1984 لسنة اإلداري تقسيمال فإن أخرى

 عاتماالج أداء على يةسلب انعكاسات له كان ،المواطن من اإلدارة تقريب على القائمة  ةجييديولواإل

( والية 48على ) توزعت أصبح أين يةئباالج الحصيلة وتشتيت لالتموي نقص منها ، يةالمحل

 زبرأ ما وهو،  القديم اإلداري تقسيمال في الموجودة يةبلد 704( والية و 31بلدية عوض ) 1541و
 الوقت نفس في وجاء،  بها خاص ذاتي ليما مورد أي تملك ال وكونها تهاوالد منذ عاجزة تيابلد

 يةالمحل المجالسقع مو فإن لكلذ لنظرباو ط ،النف لميبرل دوالر 40 لالبترو أسعار فيه انخفضت

 إجراء إلى ضافةإ. صةخا وقوانين تشريعات جودبو حتى متميزا موقعا يكن لم يةاألحاد لظ في

                                                             
 .32ص، المرجع السابقيمينة ، طالبي .  1
: خةرلمؤا،06العدد رقم يتضمن القانون البلدي، ية،لرسماةلجريدا،18/01/1967، المؤرخ:(67-24) قمر مرأ، قوانين وأوامر 2

 .90، ص18/01/1967
: خةرلمؤا ،44رقم العدد  يتضمن قانون الوالية، ية،لرسما ةلجريدا،23/05/1969،المؤرخ:(96-83)قمر مرأ ،و أوامرن يانوق 3

 .520،ص23/05/1969
رقم  العددية،لرسماةلجريداد، للبال إلقليميا بالتنظيم لمتعلقا،04/02/1984في:  رخلمؤا،(84-09)قمر،قانون 4

 .134،ص07/02/1984خة:رلمؤا،06
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 لك على يةاألحاد يةالرؤ وسيطرة  يةاالشتراك فلسفة في تحصر كونها وذلك،  متعددة تانتخابا

 انعكس ياعمود وتوجها دية،أحا يةتنمو يةرؤ أو نمطا للدولة سيياالس التوجه فرض إذ التوجيهات

                                  .ةاإلداري المسارات منها كثيرة مسارات على

 لتعدية: الجماعات المحلية في عهد نظام حكم الث المطلب الثا 

 الجزائر شهدته الذي للتحوبا تبطمر الجزائر في الالمركزية به تمر الذي الهام لتحوال نإ

،  ية الحزب يةسياالس يةلتعددبا أقر الذي 1989ر ايبرف دستور وصدور،  1988برأكتو أحداث بعد
 يةالبلد قانوني صدر إقليميتين عتينماكج يةوالوال يةالبلد الدستوري مستوى على يدجد من وكرس

، فتح يدالجد الدستور ضوء علىسي ياالس الطابع ذات عاتماالج وقانون ،1 1990 سنة يةوالوال

 في تأثر ماك ، يةوالوالئ يةالبلد يةالشعب المجالس مقاعد  على للتنافس يةسياالس األحزاب مأما لمجا

د صااالقت إلى االشتراكي دصااالقت من المعلن للتحوبا يةالمحل عاتماللج تختصاصااال منح

 انبثقت والتي ،1990 سنة يةمحل يةتعدد تانتخابا لأو تنظيم أن غير.  قالسود صاواقت اليبراللي

 الدور بعد جاء ماو ،لإلنقاذ يةاإلسالم الجبهة،  اإلسالميحزب ال أغلبها على سيطر مجالس عنها

 لجزائربا لدخ ،عدمقاال يةأغلب على الحزب نفس فيها أحرز التي 1991سنة  تشريعات من لاألو

، 2ئالطوار حالة إعالن ثم االنتخابي المسار وتوقيف  بزالح هذا لح إلى أدت يةسياس أزمة في
 في الالمركزية نظام لجع ما وهذاك، آنذا يةوالبلد يةالوالئ بيةالشع المجالس لح الطبيعي من وكان

 مكان المعينة المؤقتة يةيذالتنف تبالمندو  تنصيب ميزهاى أخر يةانتقال مرحلة فييدخل  الجزائر

 بةوالساح المركزية تهاوهيئا لدولةا لرقابة سةالمكر يةيذالتنف اسيممرال فيها وتتالت بةالمنتخ المجالس

 .         1997 سنة في إلى يةالمحل المجالس تانتخابا تستأنف ولم  ،كزيةمرلالا الهيئاتمن  تياللصالح

ية، الديمقراط يةترق وهي واحدة لعملة وجهان يةوالتعدد الالمركزية أن لالقو يمكن وبهذا

 إلعادة محاوالت ظهرت  1990 سنة من رابااعت فإنه يدالجد توجهها سيرورة للتفعي منها ياوسع

 في كطريقة يةالتعدد فيه لتستعم يدجد ديمقراطي كمشروع يةالمحل عاتماالج تلمؤسسار بااالعت

 المحلي لالمجا نحو يةالمحل عاتماللج لتحو فيه وسجلت ةيدجد يةانتخاب أدوات وفق تهاهيئا تركيب
ين قانون ماه القانون لنفس  خضوعها بقاء لكن و ماله ةيدجد مكانة وفق يةالعموم الشؤون تسيير في

 من تسجيله تم ما لخال من يةقانون  ونقائص فراغات خلق في كبير أثر له( 08/90)و ( 90/09)

 ، ةاإلداري الالمركزية علىا لهمستقالا على أثر ما وهو التجاوزات وحتى وصراعات تناقضات

 يةالديمقراطر إطا في كزيةمرلال يدكتجس يةالمحل عاتماللج الممنوحة تختصاصااال عن لحديثبا

 هذه ،بةالمطلوية لستقالاال ودرجة تياواإلمكان لالوسائ توفرمدى  على تتوقفية دودمر مسألة فإن

 هذه شرةبام في قانونا منظمة لوسائ وإقرار،  المتوفرة تيااإلمكان حجم تفوق التي تياالصالح

 وصوالت، والقرارا و المداوالت في المستعملة لالوسائ إلى لالعم طريقة من تبدأ  تختصاصااال
 تسجيله ألحرىبا أو الالمركزية نظام يةأهم على حكمال إن.  يةلستقالواال درةمباال يةحر إلى

 سةالعاك آةمرال ألنها،  يةالمحل عاتماالج أداء يةفاعل مدى على يعتمد يةسلب أو يةإيجاب لمؤشرات

 خاللها منوية، المحل عاتماالج يةفاعل على قفوتت تهاوفاعلي و رالجزائ في الالمركزية نظامل

 .3الحديثة يةالديمقراط ممارسةال على انفتاحا تشهد الجزائر في الالمركزية نأ للقوا  نستطيع

   
                                                             

 .2،ص2013، جامعة تيزي وزو، جستير في القانون كلية الحقوق(ما)مذكرة لنيل شهادة . الجزائرالالمركزية في أحمد، سي يوسف.   1
 .3صالمرجع السابق، نوالدين ، يوسفي .   2
 3صالمرجع السابق، أحمد، سي يوسف .  3
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 ورالتص يجسد ألنه، لغةبا يةأهم يكتسي الذي ،(12/07)و ( 11/10)يدالجد القانون فجاء 

 تماعيةاالجو يةدصاواالقت يةسياالس للتطورات يةالمحل عاتماالج ومسايرة تنظيم طريقة في يدالجد

 يةالمحل عاتماالج ووضع يةلالمح حداتالو تياصالح تعزيز لخال من وهذا، البالد تعرفها التي

 يةلالمح المجالس لتمكين يةالضرور تيااآلل وضع مع،  الدولة تهاشربا التي،  اإلصالحاتحيز  في

 الموطن عوض ثماإلجتماعية ،  يةالتنم امجبر يدتجس في لاألو للفاعا تهابصف كاملة مهامها أداء من

   .الثالث لالفص في فيه التوسع يتمس ما وهذا، ولويات األ صميم منض

 في الجزائر م ش بالمبحث الثالث: 

في  يةفاعلونجاحا ليب ألسار اكثن أم اإلداريوب اإلدارة المحلية في التنظيم سلر أيعتب  

ر كثر أيعتب ماكر، شبامل بشكإدارة الشؤون المحلية في الدولة كة رفي مشاوح الشعب مق طتحقي

 ب الحكومات في العالم.  غلأ به ديتنا، الذي  يةزكرمدا لمبدأ الالتجسيليب ألساا

وب سلأعلى داري إلايمها ظفي تنن الدول التي اعتمدت بين مر الجزائر تعتبو

م الوالية، ثالتنظيم تعلوها، الدائرة في  يةساسدة أحوكدارة المحلية، الذي يتخذ البلدية إلا

 هي محل دراستنا سنقوم بدراستها في هذا المبحث. باعتبار البلدية

 المطلب األول : تعريف البلدية و أهم صالحياتها

 من خالل هذا المطلب سوف نقوم بتعريف البلدية و تقديم أهم صالحياتها 

 الفرع األول : تعريف البلدية

 ،بالبلدية، المتعلق 2011جوان سنة  22: المؤرخ في 10-11طبقا ألحكام القانون رقم:

 اإلقليميةهي الجماعة  "البلدية"والذي ينص في مواده األولى، الثانية والثالثة على التوالي: 

. وهي و تحدث بموجب القانون القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة

طار مشاركة المواطن في الالمركزية و مكان لممارسة المواطنة، و تشكل إ اإلقليميةأيضا القاعدة 

 .1تسيير الشؤون العمومية

 الفرع الثاني : صالحيات البلدية
 تتوفر البلدية على : 

 .م ش بهيئة مداولة : 

 .م ش بهيئة تنفيذية : يترأسها رئيس 

  م ش بالمطلب الثاني: 
 إطارا للتعبير عن الديمقراطية ويمثل قاعدة الالمركزية ومكان مشاركة م ش بيشكل 

 ،10-11:القانون رقممن  16للمادة  طبقا للمبادئ المحددة في المواطن في تسيير الشؤون العمومية

( 05ة)( وال تتعدى مدة كل دورة خمس02و يجتمع في دورة عادية كل شهرين )المتعلق بالبلدية ، 
كون هذا يللمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت شؤون البلدية ذلك ، و أيام ، و يمكن 

-11م:القانون رقمن  17وفقا للمادة  ( أعضائه أو بطلب من الوالي2/3بطلب من رئيسه أو ثلثي )

برى، ، و يجتمع أيضا بقوة القانون في حالة ظروف استثنائية مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة ك10

 جتماعات المجلس إال بحضور األغلبية المطلقة ألعضائه الممارسين.و ال تصح ا

 

                                                             
 4، ص03/05/2011، المؤرخة في:  37، يتعلق بالبلدية ، رقم العدد22/06/2011، المؤرخ في10-11مرسوم تنفيذي ، رقم  1



 لجماع المحلية اإلطار النظري و المفاهيمي ل                                         الفصل األول 

21 

 

  م ش بالفرع األول : لجان 

م ش شكل يالمتعلق بالبلدية،  ،10-11القانون رقم:من  31لمادة ا طبقا للمبادئ المحددة في

 من بين أعضائه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه و السيما المتعلقة بما يأتي : ب

 .االقتصاد و المالية و االستثمار 

 .الصحة، النظافة و حماية البيئة 
 .تهيئة اإلقليم و التعمير و السياحة و الصناعات التقليدية 

 .الري، الفالحة و الصيد البحري 

 الرياضة و الشباب.، الثقافية و ش إ 

 .و يمكن أن يشكل المجلس لجانا خاصة لدراسة موضوع محدد يدخل في مجال اختصاصه 

،عن طريق مداولة يصادق عليها  سواء كانت دائمة أو خاصة يتم تشكيل هذه اللجان

باألغلبية المطلقة أعضاء المجلس بناء على اقتراح من رئيسه، و يجب أن يضمن هذا التشكيل 

 بيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس، تنتخب كل لجنة رئيسا من بين أعضائها.تمثيال نس

 المجلس الشعبي البلديالفرع الثاني : صالحيات 

-11القانون رقم:من  4 و 3المادتين  طبقا للمبادئ المحددة فيصالحياته  م ش بيمارس 

المتعلق بالبلدية ،و اللتان تنصان على ما يلي: "تمارس البلدية صالحياتها في كل مجاالت  ،طبقا10

االختصاص المخولة لها بموجب القانون و تساهم مع الدولة ، بصفة خاصة في إدارة و تهيئة 

شي اإلقليم و التنمية االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و األمن و كذا الحفاظ على اإلطار المعي

للمواطن و تحسينه" ، " يجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل 

 باألعباء و المهام المخولة لها قانونا في كل الميادين".

 المجلس الشعبي البلديالمطلب الثالث: رئيس 

 للدولة:ممثال لدية وبصفته ممثال للب م ش بفي هذا المطلب سنتعرف على صالحيات 

 بصفته ممثال للبلدية  م ش بالفرع األول : صالحيات رئيس 

 بصفته ممثال للبلدية كما يلي: م ش بيمكن تلخيص صالحيات رئيس 

 . يمثل البلدية في جميع المراسيم التشريفية و التظاهرات الرسمية 

  وفق الشروط و األشكال المنصوص  ةاإلدارييمثل البلدية في كل أعمال الحياة المدنية و

 عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما.

  المسائل الخاضعة الختصاصه،   ، و بهذه الصفة: يستدعيه و يعرض عليهم ش بيرأس

 كما يعد مشروع جدول أعمال الدورات و يترأسها.
  و يطلعه على ذلك.  م ش بيسهر على تنفيذ مداوالت   

 ة و هو اآلمر بالصرف.ينفذ ميزانية البلدي 

  على األمالك  يقوم تحت رقابة المجلس باسم الدولة، بجميع التصرفات الخاصة بالمحافظة

 و الحقوق المكونة للممتلكات البلدية و إدارتها.
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 و يجب عليه ، على وجه الخصوص القيام بما يأتي: .

 . التقاضي باسم البلدية و لحسابها 

  األمر بصرف النفقات و متابعة تطور المالية البلدية .إدارة مداخيل البلدية و 

 .إبرام عقود اقتناء األمالك والمعامالت والصفقات واإليجارات وقبول الهبات والوصايا 

 .القيام بمناقصات أشغال البلدية و مراقبة حسن تنفيذها 

 .اتخاذ كل القرارات الموقفة للتقادم و اإلسقاط 
 العقارية و المنقولة التي تملكها البلدية. ممارسة كل الحقوق على األمالك 

 .اتخاذ التدابير المتعلقة بشبكة الطرق البلدية 

 .السهر على المحافظة على األرشيف 

 .اتخاذ المبادرات لتطوير مداخيل البلدية 

 .السهر على وضع المصالح البلدية و المؤسسات العمومية البلدية و حسن سيرها 

 بصفته ممثال للدولة ش ب مالفرع الثاني : سلطات رئيس 

 بصفته ممثال للدولة كما يلي: م ش بيمكن تلخيص صالحيات رئيس 

  الدولة على مستوى البلدية، و بهذه الصفة، فهو مكلف على الخصوص  م ش بيمثل رئيس
 بالسهر على احترام و تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما .

  بجميع العقود المتعلقة بالحالة المدنية طبقا للتشريع له صفة ضابط الحالة المدنية ، ويقوم

 الساري المفعول تحت رقابة النائب العام المختص إقليميا.

  وبين و تحت مسؤوليته ، تفويض إمضائه للمندوبين البلديين و المند م ش بيمكن لرئيس

 .الخاصين و إلى كل موظف بلدي

  بما يأتي : تحت إشراف الوالي ، م ش بيقوم رئيس 

o .تبليغ و تنفيذ القوانين و التنظيمات على إقليم البلدية 

o .السهر على النظام و السكينة و النظافة العمومية 
o .السهر على حسن تنفيذ التدابير االحتياطية و الوقاية و التدخل في مجال اإلسعاف 

  صفة ضابط الشرطة القضائية ، و يعتمد في مجال ممارسة صالحياته في  م ش بلرئيس

 ، على سلك الشرطة البلدية. ةاإلداريمجال الشرطة 

 ي:لعلى الخصوص بما ي م ش بفي إطار احترام حقوق و حريات المواطنين، يكلف رئيس 

 .السهر على المحافظة على النظام العام و أمن األشخاص و الممتلكات 

  من الحفاظ على النظام العام في كل األماكن العمومية التي يجري فيها تجمع التأكد

 األشخاص، ومعاقبة كل مساس بالسكينة العمومية وكل األعمال التي من شأنها اإلخالل بها.
  تنظيــم ضبط الطرقات المتواجدة على إقليم البلدية مع مراعاة األحكام الخاصة بالطرقات

 ذات الحركة الكثيفة.

 .السهر على حماية التراث التاريخي و الثقافي و رموز ثورة التحرير الوطني 

 .السهر على نظافة العمارات و الساحات و الطرق العمومية 

 .السهر على احترام المقاييس والتعليمات في مجال العقار والتعمير وحماية التراث الثقافي 

  العمومية  ماكن التابعة لألمالكالشغل المؤقت لألالسهر على احترام التنظيم في مجال

 والمحافظة عليها.

 .اتخاذ االحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة األمراض المتنقلة أوالمعدية والوقاية منها 
 .منع تشرد الحيوانات المؤذية و الضارة 

 .السهر على سالمة المواد الغذائية االستهالكية المعروضة للبيع 
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 ظافة المحيط و حماية البيئة.السهر على احترام تعليمات ن 

  ضمان ضبطية الجنائز و المقابر طبقا للعادات و حسب مختلف الشعائر الدينية، و العمل

 فورا على دفن كل شخص متوفى بصفة الئقة دون تمييز للدين أو المعتقد.

  رخص البناء و الهدم و التجزئة حسب الشروط و الكيفيات المحددة في  م ش بيسلم رئيس

 التشريع و التنظيم المعمول بهما.

  يلزم بالسهر على احترام التشريع و التنظيم المتعلقين بالعقار و السكن و التعمير و حماية
 التراث الثقافي المعماري على كامل إقليم البلدية.

  ش ب مالفرع الثالث : قرارات رئيس 
 قرارات قصد : في إطار صالحياته ،  م ش بيتخذ رئيس 

 قوانين والتنظيمات تحت إشرافه األمر باتخاذ تدابير محلية خاصة بالمسائل الموضوعية بموجب ال

 سلطته.و

 .إعالن القوانين و التنظيمات الخاصة بالضبطية و تذكير المواطنين باحترامها 

  عند االقتضاء.م ش بتنفيذ مداوالت ، 

 .تفويض إمضائه 

قابلة للتنفيذ إال بعد إعالم المعنيين بها عن طريق النشر إذا  م ش بال تصبح قرارات رئيس 

كان محتواها يتضمن أحكاما عامة، أو بعد إشعار فردي بأي وسيلة قانونية في الحاالت األخرى، 

وتسجل هذه القرارات حسب تاريخ إصدارها في السجل البلدي المخصص لهذا الغرض، و يتم 
الجمهور بعد إرسالها إلى الوالي و صدور وصل االستالم إلصاقها في المكان المخصص إلعالم 

للبلدية، وتصبح القرارات البلدية المتعلقة  ةاإلداريبذلك ، و يتم إدراجها في مدونة العقود 

 ( من تاريخ إرسالها إلى الوالي .01بالتنظيمات العامة ، قابلة للتنفيذ بعد شهر )
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 خالصة الفصل 

 على عرفت والتي يةالمحل عاتماالج إدارة مفهوم معرفةو سةدرا إلىل الفصا هذ يهدف 

 هذه تبرواعت ،المحلي المستوى على تماوالخد الشؤون إدارة تتولى األجهزة من مجموعة أنها
 يةإدار ووحدات المركزية سلطةال بين ةاإلداري الوظيفة توزيع خالله من يتم أسلوب عاتماالج

مفهوم المركزية  إلى لالفص هذا في التطرق وتم، ليماال ستقالل االو ،يةالمعنو ية لشخصبا تتمتع

 بينها من يةالمحل عاتماالج مياق ودواعي أهداف إبرازو  ةاإلداريومفهوم الالمركزية  ةاإلداري

 هناكو أولوياتهم و ظروفهم مع يتوافق بما السكان متطلباتو تبارغ تحقيق االجتماعية األهداف

 أما التضخم ظاهرة من والحد المركزية ةاإلداري األجهزة ءباأع من التخفيف بينها من يةإدار أهداف

 عاتماالج بين الدولة في سلطةال توزيع و يةالديمقراط تحقيق منها يذكر يةسياالس األهداف

 منها مرتكزاتال من مجموعة على يقوم فهو نظامال هذا مرتكزات أهم وتحديد المتنوعة لحصاوالم

 ممارسة في ستقالل البا يةالمحل المجالس تمتع إلى باإلضافة الدولة ألقاليم إداري تقسيم
 من ابتداءا لجزائربا نشأتها سةدرا تمت ثم المركزية سلطةال لرقابة خضوعها مع اختصاصاتها

 نظام عهد في ستهادرا، ثم يةاإلقليم عاتماللج حقيقية بوادر تظهر بدأت أين ستعماراال مرحلة

 .   يةالتعدد حكم نظام عهد في معالجتهاو الواحد الحزب

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثانيالفصل 

 )البلدية( للجماعات المحليةالدور التنموي 

 مظاهره آلياته و تطبيقاته 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  )البلدية( مظاهره آلياته وتطبيقاته  المحليةالدور التنموي للجماعات                 الفصل الثاني 

26 

 

 الفصل تمهيد

 

 تمادلخا في نلتحسيأو اسكان إلوا يةذلتغاعلى من ألانسانية نحو إ لةمسأ الإ ةماهي لتنميةا

 تؤدىأن يمكن  لمعنىا وبهذا ،هميتهاأ لهاتحسينات  تهاذا وهي في حد ،لثقافيةوا لتعليميةوا لصحيةا

 .علمية حركة ترشيدية قفو مشروعاتهاو برامجها رتسا الماط مألماا لىإ جتماعيا تغير لىإ
ولتحقيق التنمية على مستوى البلدية، ال بد من وضع تحت تصرف هذه هيئة مجموعة من اآلليات 

تمكنها من القيام بدورها التنموي على أحسن وجه، ويضبط عملها مع غيرها من اإلدارات 

، النافعة والمشتركة معها في العمل التنموي المحلي إذا كانت التنمية والهيئات المركزية و المحلية

الوطنية تتمثل في مجموعة من برامج والمشاريع الوطنية لمختلف القطاعات ، فان التنمية المحلية 

 هي المرآة العاكسة لتلك البرامج و المشاريع على مستوى المحلي.

 رلتغيا مظاهر حدأ نظمه وهيو لمجتمعافي بناء  االجتماعي رلتغيا ثحداسيلة إلو لتنميةاف

 ر،يبالتغي مقا بالتنميةم قا نفم ،للمجتمع االجتماعيو فيلثقاا راطإلا من خالل التي تبدو االجتماعي 

 خلدا االجتماعي ريلتغيا شكالأ نم شكال دثتح وفس رورةبالض فإنها لتنميةا جةدر تكان مهماإذ 
 هوامست ءتقاوار نإلنساا صالح جلأ نم ريلتغيا دوثلحأو أداة  سيلةو هي لتنميةأن ا كلذ عـــلمجتما

 .االجتماعيو ديلماا

التنمية في الجزائر أشكالها و مظاهرها و عالقة  الفصل هذااستعرضنا في  هذا أجل من و

االقتصاد االجتماعي و معوقاته في تحقيق التنمية باإلضافة إلى مخططات الجماعات 

المحلية)البلدية(في التنمية و التغيير االجتماعي، و تحديات و متطلبات الجماعات المحلية )البلدية( 

 زائر. في تحقيق التنمية و التغير االجتماعي في الج
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 المبحث األول : التنمية في الجزائر أشكالها و مظاهرها

 يةفلسف يةورؤ يةـسياسو يةدصاقتوا يةفكرمفاهيم  ةبعد يةلتنما ممفهو رتباطال انظر

 ناك حيث، يةللتنم موحد ممفهو ضعو معدفي  اشربام باسب نكا درالمصا هذه دتعد نفإ ،يةخالقأو

 دلفرا لخد ىتوـمس فعورفير المأكل و الملبس وـتفي  يتمثل يتقليد ديصاقتا روـمنظ نـم لهادلوـم

 يةـسيالسوا يةدصاالقتا ألنظمةا ربتطو ريتطو خذأ دهاـبع م،لتقدا ةئرداإلى  رـلفقا ةئردا من للالنتقا

  .لعامةا المالية مبنظا طهباتوار

 المطلب األول: ماهية التنمية

 يةعماإلجتواية دصاإلقتنمية التت امستوياانخفاض هي المتخلفة ان لعامة للبلدالسمة إن ا

يزيد ومما  مة.ان المتقدلبلدفي اهي عليه  ماع يةإلعالمواية دارإلوا يةلبيئوا يةلتكنولوجوا يةلثقافوا

ئر م دواماأسع ى واعلى مستوح تطر يةلتنما يةقض، أن يةقيق للتنمم دمفهوفي تحديد للبس امن 

ألنظمة جميع امشكلة  يةفالتنمص لسوسيولوجي بوجه خاالفكر م واعي بوجه عاماإلجتالفكر ا

نب احد من جوواجانب في  يةعماإلجتوع المعرفة امن فرع كل فرتخصص لك ضافة إلى ذباإل

ج المادي إلنتارس ايدد صاإلقتاعلم ، و1ءاتلبنارس ايدع ماإلجتامن جانب فعلم ء جزالحياة أو 

 يةلتنماما و أ يةلولدت العالقارس اسة يديالساعلم ت، وهاتجاإلاسة راعي بدماإلجتالنفس ايهتم علم و
ير لكثاكت رين فقد شابالتواللبس ا اهذد جوولرغم من اعلى م، ولعلواكل ق تخصص نطافي فتدخل 

 يةلتنماتعريف د في صاإلقتوالنفس  ع و اماإلجتء اماعلول و لدت احكوماو يةلعلمالهيئات امن 

م المجتمع جميعه سومة لتقدالمر يةلعلمعلى أنها ''ا 1955م عاالمتحدة في ألمم احيث خرجت 

 1956، وفي عام 2درة المجتمع المحلي''باعلى من إلمكار اتعتمد بقد، ويا دصاقتأو إ ياعماجتإ

بين الجهود لربط ف اتستهدتي لا يةلعملاهي المجتمع  يةتنميشير إلى أن تعريفا الهيئة قدمت نفس 

ت معاللمجت يةلثقافوا يةعماإلجتواية دصاإلقتوف الظرين التحس يةمد السلطات الحكوجهوو يةألهلا

م لتقدل في الفعام اإلسهاامن المحتمعات في حياة األمم و الشعوب وتمكينها تكامل هذه المحلية ، و

تنمية المجتمع مجهودا مشتركا بذلك تصبح و ،مةز دور الحكوبرألتعريف بأنه ا القومي يتميز هذا
ين لتعريفانستخلصه من هذين  يمكن أن ما   ى.خرألة من جهة ولدد اهوجومن جهة بين المواطنين 

تحسين لعمل  على لي في األهااكة رمشاورة تعتمد على ضريجب أن يا كانت أ يةلتنما يةعملأن هو 

 لمجتمع . باض كة فعالة للنهورمعيشتهم مشاوف ظرالهم وحوأ

من قبل اف مخططة هدد أجوومع  يةمالهيئات الحكوية من قبل المادخاصة ت مايم الخدتقد 

 المنشودة . يةلتنمتحقيق اجل أمن  لألهاليتشجيعها ومة الحكو

يتم عن طريقها تي لت المتشابكة ايالعملاعن تلك أنها عبارة يؤكد  يةخر للتنمأتعريف ك هناو

 يةفاهورعاية وركة رمشاوتكامل وطمأنينة ولة اعدوطن من حرية اسب للموير المناخ المناتوف
مع كيا يناميدلكي يتكيف تكيفا وته وقدراته يامكانإقصى ماتسمح به إلى ألكي ينمو ار تقرسوا

 . 3مازه الامايرالمتغيرات من ويحدث يعيش فيه ي لذالمجتمع ا

 ين :على شرطي تنطو يةلتنما يةعملإلى أن هيم ابرإلدين اسعد ر لدكتوى ايرو

 

 
                                                             

جستير في علوم اإلجتماع(، ما. )مذكرة لنيل شهادة دور وكالة التنمية االجتماعية في تحسين ظروف األسرة الجزائريةليلى، مكاك.   1

 .49، ص2011جامعة حاج لخضر، 
 نفس المرجع، نفس ص.  2
 .39، ص  2003، المكتب الجامعي الحديث،يةرإلسكندجامعة ا .لتنميةع اجتمااعلم دراسات في بو كريشة. ، تمام ألرحيماعبد  3
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ن ياخل كدالكامنة ا يةتالذت اياإلمكانق انبثاا تي تحول دونلت اقاالمعوحة كل إزاهو ول: ألط الشرا

 د أو المجتمع .لفرين امع

قصى إلى أ ت المنبثقةياإلمكاناهذه نمو تساعد على تي لرئيسية الير الترتيبات اتوفني: لثاط الشرا 

 ها. ودحد

هدفها ن فإدي صاإلقتط النشااجه لموارد واوباول ألتهتم في المحل ا كانتوإن   يةلتنمإن ا

ن وصوال إلى مناطق الظل من خالل المجالس إلنساامعيشة ع بمستوى تفارإلاهو ير ألخول واألا
 . د و المجتمع لفرخير افيه لما تسعى وحي النوجميع  اعلى الشعبية والوالئية 

 يةعل أنها عملية والقويمكننا احيث  يةلتنم لسابقة نعطي تعريفات التعريفااكل ل من خال

كة رساسا على مشام أته تقوالمجتمع ذاعي متكامل يؤكد فيه ماجتري واحضاء غة بناياموجهة لص

 يةبعملورا مرار لقروإتخاذ ابالتخطيط أ فعالة تبدو يةبإيجاكة رمشاالمعنية  يةلسكانت اعاالجما

فهي بذلك  امجها برو يةلتنمايع رمشاثمرات من ع إلنتفاإلى اصوال ت ويالوتحمل المسؤولتنفيذ ا

ت لفئات والقطاعااكل همة كيز على مساترلالكل مع لح اجل صاألكل من لجهود اتوظيفا 

 ضاعها.ءاتها و تحسين أوكفاراتها و ها لتطوير قداكثر من سوتي تحتاج ألاخاصة تلك ، يةعماإلجتا

 المطلب الثاني : أشكال التنمية

جع ليس فقط لتنوعها رالك المحلية، ذ يةلتنمم اوـيد مفهتحدنه يصعب أشرنا وأن أسبق 

د بتعدع لتنوا اال يرتبط هذالخ(، وية...، إداريةعماجت، ايةدصاقت)امتنوعة ل شكار وألصوواتخاذها 

كانت اء لتنموية سوايع يذ المشارتنف، وإنما باآلثار المترتبة عن طن فحسباللمو يةتالحيانب الجوا

مج برالاحسبها ضمن ويقاعها م إعدولتنفيذ اا موضع ضعهل ومن خال، مةاتدــمس، محلية أو يةطنو

 يةلصحا يةلتنمار ارـعلى غ يةليوماطن ت المواياحاج يةلبعد عن تلباكل ة لبعيدالنظرية م اقارألوا

ل من خالورها قامت بدإذا ال إا ـهدطن بوجوالمواؤمن ـال يالتي ية دارإلوا يةلثقافالمعرفية،  ا

 ة.شرباملموسة يستفيد منها بصفة مت مايمها لخدتقد

ن فقد تكو، جلهاأمن تي رسمت لرات التصو، واتهافصلها عن بيئيمكن ال  يةلتنما يةعملإن 
قد ني، ولوطي التنموالمشروع امركزية اد الجغرافي والمتدامن حيث ني طوطابع ذات  يةلتنما

والجغرافي لبيئي الطابعها ا كل بلدية نظرت جاياحتا يةخصوصمحلي بحسب شكل ن ذات تكو

ل ألشكااهذه نبين حيث تداما، مسمال وشابعا طا يةلتنماتأخذ يمكن أن  ماكدي، صاالقتفي والثقاوا

 الي: لتالنحو اعلى 

 الفرع األول : التنمية الوطنية

 يةلوطنرات اياالختاحسب و، صة بكل بلدالخاية ؤلرطنية حسب الوا يةلتنملم امعاد تتحد

ء تقارالا يةبغاد، لألفر يةت، الحيانبهاجومختلف من لمجتمع باض وـلنهاقصد ، لةدوتتسناها كل تي لا
برى لكايع في حملة المشارئيسي يتمثل محور رفهي بذلك ترتكز على ى، مستوى إلى من مستوبهم 

ضمن ني لوطت على المستوى اياجع الحابامتابعة تنفيذها إلشية زارلوائر والدلى اال تتوتي لا

مثل ت عاالجماقاليم هذه أم توتيدها على ـغت المحلية ذاتها، رعاق الجمانطاى يتعدي لذر اإلطاا

 و المطارات و المستشفيات الجامعية.يدية الحدلسكة ط اخطوو يةلوطنق الطرإنجاز ا

 الفرع الثاني : التنمية المحلية

ة فرالمتوية و المادلبشرية البيئة المصادر امن دة الستفااعلى رة لقداهي المحلية   يةلتنما

د نفعه على جميع أفراد المجتمع، مع ضمان يعوبما تطويعها ونوعا و ماكالمصادر تلك دة ياوز



  اته وتطبيقاته )البلدية( مظاهره آلي المحليةالدور التنموي للجماعات                 الفصل الثاني 

29 

ألساسي لكل ط الشرا ياحورو ياثقافويا دتطويره ماي ولبشرالعنصر ايبقى استدامة هذه المصادر، و

 .  1حليةم يةتنم

لمحلية ا يةلتنم، أن ايةلنامول الدالمجتمع في ا يةكتابة تنمفي كي روق زفار لدكتوى ايرو

ال ألحوين التحس، يةمت الحكولسلطااجهد لي ألهااد ـجهبين د ـتوحتي لت ايالعملاهي تلك 

ر طاإي فالمجتمعات لتكامل هذه ت المحلية ، وتحقيقا معاللمجت يةلثقافوا يةعماالجتواية دصاالقتا

 ين:ساسيين أعلى عاملت يالعملاهذه م تقو، بحيث ألمةة اياح
 في الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم. نفسهم لي( أألهاهمة المواطن )ا. مسا1

المبادرة و المساعدة الذاتية تشجيع نها ها بطريقة من شأوغير يةلفنت اماالخدمن م ما يلزير . توف2

ندرك أن لتعريف ا امن هذ، 2يةكثر فعالألعناصر اجعل هذه و المتبادلة بين عناصر المجتمع و

ي  بشررد من موالمحلية لبيئة ا يةـعلى خصوصد ماالعتفي ايتمثل  يةألساسي للتنمالمحرك ا

من أدرى هو ي رـلبشافالعنصر المحلية، لتنموية ايع رللمشات ها طاقارباباعتلي ذاتي، يل ماوتمو

 ماكل الماليةها اردموعلى لبلدية( ت الجماعات المحلية )اتمدعا ماكل، لتنمويةاجاته ياباحتيره غ

إيجابية يم ـقيير وفق معاي المحلي ولتنموار القراصنع ثم في من في االستقالل المالي ، وجت ردـت

 المواطن .يستفيد منها  يةفاضإ

المحلية في الجزائر بأنها :  يةلتنمل احو، يخـشة سعيدر لدكتواجهة نظر وب ـحسو 

ها بام لقيامهمة ت المحلية بمختلف أجهزتها عاماللجت سندتي ألت اصاصاالختفي مختلف ا"تتمثل

يف ـضي"، يةلوطنامج برالواساسا أ يةلتنظيموا يةلقانونص النصور اطافي إقاليمها ى أعلى مستو

ر ـهيظي، ولتنموفي المجال ار " أنها ما يصدر من الجماعات المحلية صانعرفها باختيمكن أن 

ما وال ص المنظمة لها أولنصواظل ا المجال، في هذتها في صاصاختن اياتإعن إرادتها في التعبير

 يةعماالجتواية دصاالقتت التوجهااظل و في  ياثانين المعمول بها ناوـــلقسمه وتحدده لها اتر

لة ولدين اة بكترمش يةلوؤـكمسلمحلية ا يةلتنماس ـيعكير ألخالتعريف العل ، ولة ثالثا"وللد يةلثقافوا

خططها "تعد البلدية م 3لبلديةن اقانومن  86المادة هو ما نصت عليه  و الجماعات المحلية ، و
ر طافي إتسهر على تنفيذه ، وعليهدق صاتالمدى، ولطويل واسط ير و المتولقصي التنموا

 ."يةنالعمرالتهيئة ف مخططات ااهدوألوالية مخطط امع م بانسجاوقانونا ت المسندة لها يالصالحا

 الفرع الثالث : التنمية المستدامة

تها د على مكوناـتعتمتي لاهي ومة المستدا يةلتنمك اهناوالمحلية ،  يةلوطنا يةلتنماجانب إلى  

ن إلنساامة اعلى كرني الحفاظ هي تعالمتغيرات، وكل وفي خر رة آمقدات وليس على مكونو يةتالذا

عن طريق اد المجتمع فرم جميع أماأية وله متساص فرير توفوته ـسط معيشل تحسين ومن خال

بر يعو عيبدالمواطن ويتفاعل فيه ي تنموء فضانها لبلدية كوى اعلى مستو ماالسيدارة المحلية إلا
ق قوحمة اتدـسي يحقق الذابالشكل جميع الحقوق يضمن من خالله ي لذ، والتنمويةاه فاقآفيه عن 

 لة. ودلعامة للاسة يالتنموية للساف األهدامن ص إلنقاوالة دون الحيلومة دلقال اياألجاه من يرغ

حفز ت ماكم، لعاالنفع اجل أمن لحها صاعن مع لدفاير في اكبدور للبلدية لهذا نخلص أن 

ق عن طريق خللها سب و المناخ المنالوسائل اخلق و يةلتنملخدمة او نشيط تشجع على خلق جو

لمدني المجتمع اجانب فية إلى شفاو يةعاصرغير  يةتنافسفي لعمل إلى افعهم ب ودباعمل للشص فر

قتراحاتهم م ايتقدو ،لتنموية المساهمة في إنجاز المشاريع اجل حثهم على أبالتعبئة من م فإنه يقو

 لريفي. ابالوسط  يةلريفاطق الحضري و ممثلي المنابالوسط ء ياألحلي اممثن طريق ـع

                                                             
 
 .94، ص 1971مصطفى، الجندي. المرجع في االدارة المحلية. )منشأة المعارف(، االسكندرية،  1
 .نفس المرجع، نفس ص 2
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 المطلب الثالث : مظاهر التنمية و أبعادها

 يةلتنم، البشرية ا يةلتنم، اية دصاإلقتا يةلتنمك :افهنايرة كثة وعديدمظاهر  يةللتنمإن 

ها. كيز عليرتلوا تهاسد درابصدتي لا يةعماإلجتا يةلتنمالمستدامة ...الخ و هناك ا يةلتنمالمحلية، ا

 إلى األنماط التالية :تنقسم أنها فنجد   يةلتنمأن نحدد أنماط انا وإذا أرد

 يةدصاإلقتا يةلتنماالفرع األول : 

 قتصادا هيكل يرتغير المخططة المتمثلة فيبالتدوا اءاتإلجرا تلك"نها أ على تعريفها يمكننا
على  كثرأ تركز هيو 1لزمن"ا من دةبر فترة محدع فيه ئمةودا سريعة دةايز تحقيق فبهد، لقوميا

 .لمجتمعا فئات غلبأ منها يستفيد في المجتمع بحيث يةإلنتاجوا يةدصاإلقتوا يةالمادنب االجو

 يةعماإلجتا يةلتنماالفرع الثاني : 

به م تلتزالحياة المختلفة نب اكل جوول له من قبل يتنايير المقصود و المخطط لتغالك ذهي 

، تهدف التنمية االجتماعية إلى حةت المتاياإلمكانل ابإستغالن طنيد المواه جهوزتعزولة الدو

سة درابعد  ،...الخيةلصحوا يةلثقافوا يةعماإلجتاحي النوجميع امن لمجتمعات المحلية باض لنهوا

ت ياانإلمكاهذه ين نة بالموازلة ومحاولبشرية واية تها المادطاقاتها ويامكانتها و تحديد إجاياحتا

ين طنو مجهودات المواكة رتلعبه مشاي لذل الفعاور الدعتبار اإلين األخذ بعامع  ،تجاياإلحتاتلك و
تي لا يةعماإلجتا يةلتنمإلى اطريق أول حل مشاكله هو ولى في ألاليته بمسؤولشعب س احسان إأل

من  لشعبين اب، ويةمن ناحوالهيئات المتخصصة مة بين الحكولة دبامتون على عالقة تعام "تقو

ء  نشاإعن طريق  يةلتنماالتتحقق ون المتبادل، ولهذا لتعاا اهذر ختلفت صوا مامهى خرأ  يةناح

سلوبا للعمل أها ربابإعت يةلتنماعلى المجتمع  فقة امون صة ألتها الخايالومكتب يتحمل مسؤأو قسم 

تتحقق عن  يةلتنمن الذلك فإو ،2لعامة"امة الخدمعينة على سلطة ودا حدوعد اقوض تفرنجاز إلو ا

ف الهيئات من طر ومسؤوليةسلطة د جووالبد من  نجاحهان مالكن لضة ، وشربالشعب ماطريق 

 و تحدد أهم مجاالت التنمية االجتماعية في ما يلي: ، يةمالحكو

من ورة صبحت ضرألصناعي حيث األمن والصحي والتثقيف ا يةلصحالرعاية ت االمجا". 1
ها وتجهيزمة زلالا يةلصحاكل ير الهياتوفعن طريق  3لبشرية"ى القوافظة على ورات المحاضر

 ى المواطنين. لصحي لدالتثقيف والوعي انشر ، ومة المحروطق في المناخاصة 

على ء للقضا يةلتعليمت اسساء  وتجهيز المدارس والمؤطريق بنا، عن بويةترلالرعاية ت اال. مجا2

 .الظل()مناطق  يةلنائاشر ى  والمدالقرفي اخاصة   يةألمالجهل، وا

مختلف ببته محارجل ألفقر من ب اعلى جيوف للتعر يةناميدو دراسات  يةئصاحت إيابعملم يالق. ا3

 لوسائل .ق والطرا

يفه رفقا اللمجتع متوالحضاري لوجه يجعلها افيها ير  تغياث حدإجل أمن ف يارألى والقرا ية. تنم4
 حضره . و

 يةللتنم بةحت رالمجا باعتبارهامة ت المحروجهة للفئاالمو الدعم االجتماعيمج برا تكتيف .5

 . يةعماإلجتا

ين، المسن دارت المهمشة )جهة للفئاالمو يةعماإلجتت اسساء مختلف المؤلعمل على بناا.تشجيع 6

 . (المسعفة ...الخلطفولة ين ، اكز للمعوقامر

                                                             
 . 20، ص 1991اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،  .التنمية و المشكالت االجتماعية. شفيقمحمد،   1
 .163، ص 1974. بيروت دار النهضة العربية ، علم االجتماعمحمد عاطف، غيث.   2
 .345ص ،2003الحديث، المكتب الجامعي،اإلسكندرية .ممارسة تنظيم المجتمع في األجهزة والمنظمات اإلجتماعية. عبد الفتاح محمد ،حمدم 3
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يمكن أن ال يةعماإلجتا يةلتنمواحي النوامن ير كثفي  المحلية يةلتنما يةتدعم عملباعتبارها  

تكمل  مانهكل مة وحدوالعملة ن جهارهما وباعتاية فيمكن دصاإلقتا يةلتنمامع لموا زاة ال باإتتحقق 

لشاملة  ا يةلتنماال بتحقيق إلن يتحقق   يةلنامول الدف امن طرم المنشود لتقدن اعموما فإى، ألخرا

لها  توفرا ولهينسق وتتكامل تي يحب أن لوا يةلتنميضمها وعاء ا التيالمختلفة  يةلتنمت اياكل جزئو

لتهميش والفقر اعلى ء لك للقضااف ، وذهدرسمه المجتمع من ألتحقيق ما ت ياإلمكانجميع ا

 وف مختلفة.ظر تهاخلفر أو ماإلستعاسببها تي لة اناوف المعاكل ظروعي ماإلجتا

 معوقاته في تحقيق التنمية المبحث الثاني : عالقة االقتصاد االجتماعي و

الحديث  من خالل هذا المبحث سنتعرف على االقتصاد االجتماعي بمفهوميه التقليدي و

م مية و أهوفرق بين االقتصاد االجتماعي و االقتصاد التضامني و عالقة االقتصاد االجتماعي بالتن

 معوقاته في تحقيقها: 

 و التضامي: االقتصاد االجتماعيالمطلب األول : 

نظيمية فيما يلي سنحاول تقديم االقتصاد االجتماعي كإطار فكري حديث يوفر بنى هيكلية وت

 في سبيل تحقيق الصالح العام.حكومة وفره و التمساندة لما يمكن أن 

 ، المفهوم التقليدي  االقتصاد االجتماعيالفرع األول : 
إال أن هذا األخير ال سنة  150بالرغم من ظهور مفهوم االقتصاد االجتماعي منذ ما يقارب 

يتساءل عن األصول النظرية لهذا   1A.Gueslin ل مبهما و غير واضح بشكل تام، االقتصاديايز

المفهوم، و من خالل جملة من األبحاث يشير إلى أن مفهوم االقتصاد االجتماعي يرجع إلى كل من 

أولى في  1896سنة  في L.Walrasقام االقتصادي و.  C.Gideو  L.Walrasقتصاديين  .اال

مية إلى إعطاء بعد علمي لمعارف و مفاهيم االقتصاد، قدم طرحا قسم من خالله امحاوالته الر

 العلوم االقتصادية إلى ثالثة مجاالت أساسية:

د ف القواعهتمام بتحديد و تعريف مختلالمجال األول: أطلق عليه مسمى "مجال الحقيقة" أين يتم اال

 والقوانين الطبيعية التي تؤطر المعامالت االقتصادية.
واعد تلك الق المجال الثاني : و أطلق عليه مسمى"مجال المنفعة" أين يتم التركيز على كيفية استخدام

ن منتاج و من اإلوالقوانين التي تم تحديدها في المجال األول بالكيفية التي تضمن مستويات مرتفعة 

 كثافة المعامالت.

 مة كيفيةالمجال الثالث: أطلق عليه مسمى "مجال العدل"، و هو مجال ذو بعد قيمي يهتم بمدى مالء

دى ملتوزيع و االعدالة و المساواة، آخذا بعين االعتبار عملية  لمبدأتطبيق تلك القواعد و القوانين 

 اج. عدالتها و فعاليتها في رفع الغبن و االحتي

يتعلق االقتصاد االجتماعي بذلك الجانب من العلوم  L.Walrasالقتصادي بالنسبة ل 
لعدالة امية إلى تحقيق ااالقتصادية الذي يقدم أطروحات متضمنة لمجموعة من القيم والمبادئ الر

 .قتصاديةلفي كل ما يتعلق با

إال أنه اختلف معه  L.Walrasواصل في نفس سياق أعمال  C.Gide 2أما االقتصادي 

جذريا حول ميكانيزمات تفعيل االقتصاد االجتماعي، فاالقتصاديان و إن كانا قد اتفقا حول أهمية 

الطرح القائل بتقسيم العلوم االقتصادية إلى أقسام ثالثة، و ما ينجر عن ذلك من وضوح في الرؤية 
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االقتصادي ا، إال أن و قدرة على التعامل مع مختلف متطلبات ترقية و تطوير اقتصاد م

L.Walras  يرى بأن أساس تكريس االقتصاد االجتماعي يتمثل في تدخل مستمر و متواصل للدولة

يركز على ضرورة C.Gide  ذلك فإن من خالل جملة من اآلليات و األدوات، و على العكس من

تحقيق توزيع أمثل  إيجاد بنى تنظيمية و هيكلية مبتكرة تكرس مبدأ التعاون و التضامن بما يمكن من

للموارد و تقليل فعال لظاهرتي اإلقصاء و التهميش االجتماعي، و الذي غالبا ما ينجم عن غياب 

 العدالة في توزيع الثروات داخل المجتمع.

 القتصاد االجتماعي، المفهوم الحديثالفرع الثاني : 

 االجتماعي،، قدم طرحا ثوريا حول مفهوم االقتصاد 1997في سنةFareau  االقتصادي

مغيب بشكل شبه تام داخل االقتصاد الحر، هذا األخير  أحيث ركز على جزئية أساسية ترتبط بمبد

هو مبدأ "االستحقاق"، حيث أن المساعدات و الثروة ال ينبغي أن تركز في أيدي األقوياء و من 

عال جزءا من دائم لمن يحتاج ف وإنما ينبغي أن يكون هناك نصيب واضح و، يضعون قواعد اللعبة

االقتصادي فمعيشته لسبب أو آلخر.  تلك الثروة نظرا لتعثر أحواله المادية أو تردي مستوى

Lapiez وافق طرح Fareau  ت أساسية تشكل البنية الهيكلية التي يمكن من امرتكزويضع ثالث

 خاللها تكريس اقتصاد اجتماعي عادل مدر للثروة و عادل في توزيعها، و هي:
ا أساسيا في إعادة توزيع رو هي بنية هيكلية مبتكرة ذات بعد اجتماعي و تلعب دو :الجمعيات

 الثروة.

لمساعدات المختلفة بعد تلقيها إلى الفئات او هي مؤسسات تسعى إلى  تقديم  :المؤسسات الخيرية

 الهشة، المعوزة  و الفقيرة.

  مية، عادلة وغير مكلفة.امن خالل ضمان خدمة عمومية متر الدولة:

ت الثالثة التي تشكل نواة البنية الهيكلية لالقتصاد االجتماعي يضيف اإضافة إلى المرتكز 

جملة من القواعد األساسية التي تشكل البنية ، Lapiezاالقتصادي  المختصون وعلى رأسهم

 التنظيمية الخاصة باالقتصاد االجتماعي، و هذه القواعد هي:  
و مفاد هذه القاعدة هو أن السلطة داخل  -ل شخص صوت واحدالقاعدة األولى: قاعدة التمثيل لك

س المال بل بعدد المنخرطين في بنية أاالقتصاد االجتماعي ال تحدد من خالل مقدار المساهمة في ر

 هيكلية معينة.

ت، و معناه أن أرسمال بنية هيكلية معينة االقاعدة الثانية: مبدأ عدم قابلية انقسام الموارد و المدخر

مكن أن يكون محل مصادرة أو استحواذ أو استئثار أو استرجاع من طرف أحد األعضاء ال ي

المنخرطين أو من طرف أي أحد آخر، حيث يصبح للبنية الهيكلية أرسمال مستقل عن وضعيات 

 جع...الخ.التراالوفاة أو االنسحاب أو 

تكوين البنية الهيكلية التي تضم  : الربحية المحدودة، و فحواها أن الهدف األساسي من القاعدة الثالثة

مجموعة من المنخرطين ال يتمثل في تحقيق الربح بقدر ما يتعلق األمر بتكريس مشروع اجتماعي 

يهدف إلى توفير إحاطة اجتماعية و إن كان احد أبعادها ماديا، و بالتالي فالبنى الهيكلية ذات البعد 

حا بل يجب عليها ذلك في بعض األحيان شريطة االجتماعي داخل االقتصاد التضامني قد تحقق أربا

 استثمار تلك األرباح في سبيل تنمية المشروع االجتماعي الذي أنشئت من أجله تلك المؤسسة.

 التضامني االقتصاد الفرع الثالث : 

كثيرا ما يخلط الباحثون و المهنيون بين مفهومي االقتصاد االجتماعي واالقتصاد  

النسبة لـ با متقدمة جاءت لتزيل هذا اللبس وتبين حدود المفهومين بوضوح، التضامني، إال أن أبحاث
A.Lipietz  االقتصاد االجتماعي يهتم بشكل البنية الهيكلية والتنظيمية التي من خاللها يتم ،
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تكريس البعد االجتماعي لمشروع ما، حيث يأتي مفهوم االقتصاد االجتماعي كرد عن التساؤل 

ت أي بنية تنظيمية و هيكلية يمكننا تكريس األبعاد و األهداف االجتماعية األساسي التالي: تح

بأن هذا المصطلح يرتبط  Lapiezاالقتصادي  لمشروع ما؟، فيما يتعلق باالقتصاد التضامني يفيد

البنى التنظيمية والهيكلية التابعة لالقتصاد  عيلبجملة القيم و المبادئ التي من أجلها تم إنشاء و تف

 .والتي تمثل إجابة عن التساؤل التالي: لماذا نكرس االقتصاد التضامني؟ مني،التضا

إضافيا  ، يعطيان بعدا1Louis LAVILLE-Jean و  Bernard EME االقتصاديان 
يكون إال في شكل  "التبادل"، حيث أن التضامن ال ألالقتصاد التضامني، يتعلق هذا البعد بمبد زاممي

أن أشخاصا معينين داخل مجتمع ما يتكاتفون و يتضامنون لتكريس حيث ، متبادل وعن طواعية

حيث يبنى المشروع على أساس تضامني  ،عد اجتماعي في إطار إحدى البنى الهيكلية ع ذا بمشرو

و في سبيل تقديم دعم متواصل لكل منخرط فيه، إن مبدأ "التبادل" يجعل من االقتصاد االجتماعي 

ل السعي نحو حياة أفضل دون إعطاء األولوية للجانب المادي أشكا التضامني شكال جديدا من

االقتصاد االجتماعي و التضامني في شكله المقدم من طرف االقتصاديين  ، إنوللربح الفاحش

السابقين يعتبر نقلة نوعية في مجال البنى االقتصادية، حيث يجمع بين االكتفاء المادي و الجانب 

 القيمي في إطار بعد إنساني. 

 بالتنمية االقتصاد االجتماعيلمطلب الثاني : عالقة ا

ئات غالبا ما تستخدم الحكومة الخطط االقتصادية بصفة عامة ، وسياسات للتقليل من الف

غ الهشة و المحتاجين و العائالت المعوزة بصفة خاصة ووصول إلى مناطق الظل، كوسيلة لبلو

تصادي، جتماعي، التضامن الوطني، النمو االقأهداف أخرى ومن بين هذه األهداف : االستقرار اال

ي تحقيق فالعدالة في توزيع الدخل و ترسيخ المواطنة ...الخ . ألن لالقتصاد االجتماعي دور مهم 

 هذه األهداف وسوف نبينها كما يلي:

 الفرع األول : توزيع الدخل  

عدات تقوم المسا ، ومجتمعتهدف إعادة التوزيع لتقليل الفوارق االقتصادية بين أفراد ال
لتضامني ااالقتصاد االجتماعي،  خلق االجتماعية بهذا الدور بل هو من أهدافها األساسية من خالل

 ومن الخصائص التي تجعلها صالحة لذلك :

 غير.. االستمرارية : يحب على المساعدات االجتماعية أن تتميز بخاصية عدم االنقطاع و الت1

لنمو الجة جذرية : من أهم مبررات تحسين توزيع الدخل، زيادة . معالجة معانات االحتياج معا2

ية االقتصادي على إثر صب المساعدات االجتماعية على شكل دخل ثابث. يؤدي للمشاركة ، وتقو

 رأس المال االجتماعي مما يؤدي إلى حرية اختيار األفراد .

 . يرةالفقهشة واللصالح الفئات وزيع زيع و إعادة التعدالة في سياسات التو. العدالة:االعتماد على ال3
 . وعاء المساعدات االجتماعية )التضامن( يحقق إيرادات ضخمة مما يضمن الموارد لتمويل4

 ين أفرادبالفئات الهشة والمحتاجين و العائالت المعوزة، للتقليل باستمرار للفوارق االقتصادية 

 المجتمع.

لهذه الفئات ، كبرامج الضمان االجتماعي،  ةاالجتماعيتوفير شبكات حماية وأمان من خالل 

كما يشمل برامج في حاالت الطوارئ، كالمجاعة أو  واالعانات، ومنح الداخلية أو برامج التشغيل. 

التصحر أو كما هو الحال في الوقت الراهن حالة "كورونا". فمهما بلغت كفاءة النظام االقتصادي 
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ر على بعض الفئات االجتماعية الهشة التي ستعاني فإنه معرض لالزمات وصدمات مفاجئة ، ستؤث

 مزيدا من الحرمان و التهميش. 

 الفرع الثاني : تخصيص الموارد االقتصادية 

تعمل الحكومة على تخصيص الموارد االقتصادية و توزيعها بين المجاالت االستثمارية 

 المدى الطويل.واالستهالكية للقطاع العام والخاص للجيل الحاضر أو المستقبلي على 

. أثر المساعدات االجتماعية على االستهالك : فالمعلوم أن الفئات الهشة و المحتاجين و العائالت 1
المعوزة ذو ميل حدي عال لالستهالك، و من الفئات الغنية ذو ميل حدي منخفض لالستهالك، 

الفئات ذات الميل والمساعدات االجتماعية تعمل على زيادة الطلب االستهالكي، ألنها تؤخذ من 

الحدي المنخفض لالستهالك )حكومة وأفراد( و تعطى للفئات ذات الميل الحدي العالي لالستهالك، 

وهذه الزيادة تنعكس على العرض، حيث يتحرك لسد الفجوة في االنتاج، و لكن الزيادة المتوقعة 

و المحتاجين و العائالت  تكون لزيادة إنتاج سلع االستهالك الضروري التي تستخدمها الفئات الهشة

المعوزة. و من هنا فإن التقليل من الفقر، التضامن ، و التقليل من التكافؤ في توزيع الدخول هي 

 أهداف مبتغاة في حد ذاتها. 

. أثر المساعدات االجتماعية على االدخار : إن اهتمام الحكومة باالقتصاد االجتماعي وتحصيل 2
لهشة و المحتاجين و العائالت المعوزة باعتبار االقتصاد االجتماعي األموال يعالج مشاكل الفئات ا

هو تفعيل لجملة من القيم المرتكزة على التعاون و التكاثف و التضامن لتغطية ما عجزت عنه 

االقتصاديات األخرى في عالج هذه المشاكل، وبالتالي سيكون له أثر مباشر في توفير اإليراد 

 ري( لتستفيد منه الحكومة في تمويل النفقات. العام)الذي هو ادخار إجبا

  الفرع الثالث : تشجيع االستثمار
أن تأخذ دورا محركا التجاهات التنمية داخل محيطها من خالل قدرتها على لدول ليمكن 

تهيئة المؤسسات الراعية لبرامج التنمية من جهة و إمكانياتها في توفير فرص حقيقية لالستثمارات 

رية . و العمل على زيادة االستثمار من خالل القطاع الخاص جنبا إلي جنب مع المالية والبش
القطاع العام في النشاط االقتصادي ، ووضع سياسات اقتصادية فعالة و مدروسة تهدف الستغالل 

الموارد الطبيعية واالقتصادية المتاحة بشكل أمثل بعيدا عن التبذير و االستغالل الخاطئ، لتحقيق 

القتصادية حقيقية مستدامة . حيث أن االستثمار في القطاعات االجتماعية كالتعليم ، الصحة التنمية ا

و برامج المساعدة االجتماعية...الخ ساعدت بصفة كبيرة في تحسين الظروف المعيشية للفئات 

 الهشة و المحتاجين و العائالت المعوزة من المجتمع.

 الفرع الرابع : القضاء على البطالة و خلق فرص عمل 

نهما أل لكوذ ،جوهرهاو  يةدصاالقتا يةلتنما لبهما بالعمل  دلفرا عالقةو لبطالةإن ا 
 يةدصاالقتا المتطلباتضمن و  عيماالجتا هارطاإفي  يةلتنما هذه فهمو إن  لفقردون ا ناليحو

. تيادصاالقتا هذهبمقتضاها تعمل تي لا تنيزماالميكا و تيالآلل فضلأ معرفة منا يقتضي ،لمية لعاا

 صبحأن أ بعد ،يةدصاالقتا سةياللس بةبالنس تلوياوألا قائمةفي  نآلا صبحأ لعملا قسو حصالإ نأل

 على مالئمة يةدصاقتا تساياس ظلحتى في  ةعديد انبلدفي مرتفعة  لبطالةا تصلأن  قعالمتومن 

 .لكليا دصاالقتا ىالمستو

هناك خطأ شائع بين كثير من الناس، و هو أن المساعدات االجتماعية قد تشجع على البطالة 

 و خلق روح اإلتكالية عند العامل، وبكل تأكيد فإن هذا الظن خاطئ من ناحيتين وهما: 
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  . الموقف اإلسالمي من العمل واعتباره أحد عناصر اإلنتاج و أحد وسائل التملك 

 ية ال تعطى إال للعاجزين عن الكسب فال تعطى للقادر على العمل إن المساعدات االجتماع

 والكسب.

فلذلك نرى في المجتمع اإلسالمي الصحيح أن األفراد يعملون ويتقنون العمل ويمشون في 

مناكب األرض ويلتمسون الرزق في خباياها ، و ينتشرون في أرجاء األرض في جميع المهن 

عاملين في شتى الميادين و محترفين بشتى الحرف مستغلين كل  الزراعية و الصناعية والتجارية و
 الطاقات ومنتفعين بكل ما استطاعوا مما سخر هللا ما في السموات و األرض جميعا.

من المتفق عليه بين جميع االقتصاديين أن إعادة توزيع الدخل تؤدي إلى تقليل الفوارق 

 أمر له تأثير كبير في عالج البطالة.والتفاوت بين األفراد فقراء و األغنياء ، فهذا 

 في تحقيق التنمية االقتصاد االجتماعيالمطلب الثالث : معوقات 

في كثير من األحيان يعجز االقتصاد االجتماعي عن توفير الكثير من المنتجات ذات الطابع 

قه في العمومي، إضافة إلى عدم قدرته على تثمين الحقوق ذات الطابع االجتماعي ناهيك عن إخفا

تولي توفير مساعدات و معونات للفئات الهشة، وهو ما يجعل التفكير في اليات وبنى هيكلية 

 وتنظيمية جديدة قادرة على توفير إحاطة فعلية بالفئات الضعيفة أمرا في غاية األهمية.
يوجد خمس معوقات لالقتصاد االجتماعي تحول دون تحقيق التنمية وهي تساهم بشكل  

علي في ضعف االقتصاد االجتماعي، و تجعل منه اقتصاد مستعصي العالج، يتطلب تبادلي و تفا

 رؤية ومنهجية وإستراتيجية طويلة األمد هما كما يلي: 

 الفرع األول : الجهل 

حيث يقصد به ذلك النقص في المعلومات أو في المعارف أو في تكوين الفرد، مما يجعله 

بشكل كاف و هو ما يقلل من حظوظه في تحصيل عمل غير قادر على اإلحاطة بما يدور حوله 

كمه المعلوماتي، اقية بالنظر إلى ضحالة مستواه المعرفي و قلة خبرته و ترامالئم أو وظيفة ر

فالجهل نقيض العلم، و ال يقصد هنا العلم المطلق الذي ال استخداما ميدانيا له، بل ذلك العلم الذي 
يعطيه قاعدة أساسية تمكنه من تطوير قدارته المعرفية  يمكن صاحبه من القيام بمهام خاصة و

و لدى من  مستقبال، و المالحظ على هذا البعد أنه يقود إلى تنامي حالة الفقر لدى صاحبه خاصة

به في الكثير من األحيان، كما أن الفقر من شأنه أن يعمق من محنة و من سوء وضعية  يحيطون

ناتهم و معانات ذويهم بسبب فقرهم، و هو ما ينجم عنه عدم من يعانون من الجهل، بحيث تزداد معا

وارد و اإلحاطة االجتماعية التي مقدرة و تفويت إلمكانية التعلم و رفع الجهل، كما يتضح أن قلة ال

شأنها أن تسهم بشكل واضح في تفاقم الجهل  ، من يعجز السوق ببناه الهيكلية المختلفة عن توفيرها

و ال يكون ذلك إال من خالل تكريس  ،أصحاب الدخول الضعيفة و المتدنيةخاصة في غياب مساندة 
 . بنى هيكلية و تنظيمية جديدة 

 الفرع الثاني : المرض

ض و انتشارها من شأنه أن يقلل من إنتاجية مجموعة ما و ينجر عن احيث أن تفاقم األمر

وهو ما يقود إلى تردي يد واضح في مستويات البطالة، ايد في معدالت الوفيات و تزاذلك تز

الوضعية االجتماعية بشكل متواصل، وكما أن المرض بوابة للفقر الفردي والجماعي فإن الفقر 

بوابة أيضا للمرض وتفشي األسقام والعلل خاصة مع غياب الوسائل الطبية واإلمكانات والتقنيات 

أعداد من يعانون من  يزداد الطين بلة عندما تنخفض مستويات التعليم و ترتفعو  التمريضية،

والعالقة بين المرض و قلة الرعاية الصحية الناجمة عن تردي و تدني الموارد  الجهل. ةظاهر
و حيث أن السوق ال يوفر دخال ماديا للجميع يصبح تدخل الدولة ضروريا، ، المالية واضحة تماما
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ها مليا في آليات مبتكرة و حيث أن اإلحاطة بجميع الفئات الهشة غير ممكن فالبد من التفكير عند

 توفر رعاية صحية واسعة المجال لذوي الدخول المحدودة.

 الفرع الثالث : السلبية 

مليء بالمعاناة اليومية و ملون  يد ومن بعدهم الجماعات إلى واقع معيشاحيث يستسلم األفر 

إلى رفع الجهل فال يسعون إلى التحسين من وضعياتهم و ال يبادرون  ،بكافة أشكال المرض والجهل

متواصل في مستنقع من اآلالم التي يعتقدون باستحالة تبديدها أو لعن أنفسهم بل يقبلون بالغرق ا
ظاهرة السلبية هو ما ينجر عنها من انتشار واسع و عدوى الخطر ما يمكن أن يميز أتجاوزها. و 

في أو زماني واحد، حيث يفقد الفرد قدرته على التحدي و بذل الجهد في ابين من هم في نطاق جغر

سبيل التغير منصاعا إلى أوهام سوقتها المجموعة، و هنا تبدو جليا ضرورة توفير بنى هيكلية 

 تضامنية ذات بعد اجتماعي تمتص الطاقة السلبية للمنتمين إلى الفئات المحرومة و الهشة. 

 أشكاله  الفرع الرابع : الغش بكل

يمكن أن يفسر بغياب الدعم و التضامن، و في حقيقة  االحتياجمن ظاهرة  اإذ أن جزءا كبير

د المجموعة الوطنية موجود و في جميع أصقاع العالم، إال أن ااألمر فالدعم و التضامن بين أفر

لزمن تبديد موارد هذا الدعم و التضامن و صرفها بشكل عشوائي، أو غير مدروس، أو في غير ا
المناسب أو ادعاء استحقاق المساعدة أو غيرها من األمور من شأنه أن يبدد الموارد و يقلل من 

االقتصاد ات قوع، و من الواضح هنا أن الغش يعتبر أحد مالتضامن لمن يستحقه إمكانية 

من األساسية بما يوفره من بيئة خصبة لنمو األخالق الذميمة و االقتصاد التضامني و االجتماعي 

ت العامة، و لعل أهم ما يمكن التركيز عليه لمحاربة األخالق الذميمة عموما اتدمير للثروة وللمقدر

والغش خصوصا هو تكريس الجانب األخالقي المبني على التضامن و التآخي اإلنساني في بنى 

 هيكلية منتشرة و فعالة.

 الفرع الخامس : التبعية 

قوت أو أداء األشغال أو في الحصول على عمل أو واالعتماد على اآلخرين في تحصيل ال
غيرها من األمور، حيث إن مساعدة ما ال يجب أن تقدم إال لمستحقيها و ألجل مسمى و تحت شرط 

االتجاه نحو تغيير الظروف و تحقيق االستقالل عن منظومة المساعدة التي تقدمها الدولة، فليس من 

اصل و لسنوات طويلة، بل إن ذلك أحد األسباب المعقول أن تتم مساعدة شخص ما بشكل متو

عن المبادرة  بسبب ما يكرسه هذا المبدأ من تواكل و عزوف حتياجالرئيسة في تفاقم ظاهرة اال

جانب رويدا رويدا على  التبادل والتعاون المتبادل يقضيجانب ، ومن المؤكد أن تكريس والعمل

إنسان مبادر ومقدم ليد العون و المساعدة بعدما كان  و السلبي إلى شائمو يحول اإلنسان المتالتواكل 

 متلقيا فيما سبق. 
مما سبق تعدد معوقات االقتصاد االجتماعي و تعدد أبعادها هو ما يجعل تصور متكامل 

يتطلب جهود مكثفة و متعددة األهداف ، بما يمكن من مساندة االقتصاد االجتماعي و تذليل معوقات 

التنمية، وإتضح أن التقليل من االحتياج و التهميش االجتماعي يستدعيان بنى هيكلية وتنظيمية 

 ئمة أكثر من الحاجة لألموال و الفوائض. مال

 المبحث الثالث : مخططات الجماعات المحلية )البلدية( في التنمية و التغير االجتماعي

مخططات الجماعات المحلية )البلدية( في التنمية من خالل هذا المبحث سنتعرف على 

حديات و متطلبات الجماعات والتغير االجتماعي و العالقة بين التنمية و التغير االجتماعي و ت

 :المحلية )البلدية( في تحقيق التنمية و التغير االجتماعي في الجزائر 
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 مخططات الجماعات المحلية )البلدية( في التنميةالمطلب األول : 

 موتقأن  ،يةدصاالقتوا يةعماالجتا تلتطلعاا ءاللتقا نمكا هارباباعت لبلديةا علىين يتع

 رةإلشاار و تجد ،لبلدية ا نقانوالمخولة لها في  تياللصالح طبقا يةدصاالقتا يةلتنما مخطط  ادبإعد

 دتعد يستدعي، هازنجاإ و تسجيلها قطرثم تختلف من و مختلفة،تنموية  مجابر كهناأن إلى 

 ماك بينهانتي لوا ،جلهاأ من ضعتوتي لا لتنمويةا افألهدا اكذو للتمويل لشكاأ ةعد دماعتا مجابرلا

   يلي:

 (PCD)  : مخططات البلدية للتنمية المحليةالفرع األول 

ال ماستعا ألكثري الالمركزيير التسذا الة ولداهو برنامج ،  يةلمحلا يةلبلدية للتنمت امخططا

 يةلتنمل يةلوطنت التوجهار اطاية في إلبلدلح اصال يةلتنمرات امايتعلق باستث،  و1974سنة منذ 

 ة.لسنويالة ولدت النفقاالمحددة لتجهيز ا يةناضمن ميزين المالية، من قبل الحكومة ناقوو

بي لشعلس امجلائيس ، وتحت رية كل سنةنهاللبلدية عند  يةلتقناللجنة لى اتتو . طريقة تسجيلها :1

ن سكا تياحاججميع يد مقترحة ، بعد عملية إحصاء و تحد يةعمللكل  يةتقنت بطاقااد عدالبلدي، إ

 لوية.وألاترتيبها حسب ولبلدية ا

 يةتقن بعيور ظهوم عد، ويعرللمشا بةبالنسنجاز إلالتأكد من سالمة ابعد  أهدافها التنموية :. 2
حضر ، مقتم المؤالستالاء اجرإبنفس ول وللمقا، تمنح سنة باغالن تكوتي لن، وامالضترة افل خال

 كون بذلكوع(، ليلنهائي للمشرالغلق ايسمى )بطاقة المنجزة بما  يةلعملاتغلق ، ولنهائيا مالستالا

ية اطة عند بدت المضبوجاياتبعا لالحت، وجلهاأضع من تي ولاف األهدفى استواقد المشروع 

 . بهط المنطوي لنشاالبلدية حسب ني اطاموف ستغالله من طراليتم  نجاز، إلا

 (PSD) يةللتنم يةلقطاعامج البرالفرع الثاني : ا

المخططات من ن نوعاك هنا، 380-81قم م رسومن الر 05المادة حسب ما قضت به 

 يةلقطاعي للتنمانامج برلامى ـيساك مخطط ثاني هن ،يةللتنمي لبلدإلى المخطط اإلضافة باف

(PSD)1. 

  . طريقة تسجيلها:1

 يةلعمومت اسساوالمؤلوالية رات اماتثـساحيث تدخل ضمنه كل ني،طوطابع مخطط ذو هو  

لك. يسهر على تنفيذه كذي لذالي والواباسم هذا المخطط يتم تسجيل ، وعليها يةصن وتكوتي لا

ئي لوالبي الشعمجلس الفي ايعه رمشات حاتراقاسة رابد يةلقطاعي للتنمن تحضير المخطط ايكوو

ل ساإر بعد يةلتقنف الهيئة امن طرالجوانب التقنية سة ن دراتكو، ثم لكذعليه بعد دق صايي لذوا

 ها. المخطط التقني ل

 . أهدافها التنموية :2
  تمنح  تيلالبلدية ني اخاصة عندما تع، ةـيت الجهوناازلتونها تحقيق امج من شأبرالاهذه

 المشروع(.  يةضرألر المسبق ياالخت)اموقعها ر ياختني في اتقرأي 

  ية .ت الجوارماالخدتطوير الحياة وكز امرتجهيز 

  يةلبلدية للتنما بمخططاتيتعلق  مافيت المحتملة الختالالاتصحيح (PCD. ) 

 ر الخاص.ماالستثاية عن طريق تشجيع الحضرلتهيئة ا يةتنم 

                                                             
 
 .20و  19، ص  2002، المكتبة الجامعية، د ط ، سنةأساليب التخطيط للتنميةعبد اللطيف، رشيد احمد.  1
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 خلق مناصب شغل بالبلدية .ة في ندو المسالدعم ا 

  ة المواطنين. ياحوف ظرالمساهمة في تحسين 

 

  يةدصاالقتا تلإلصالحا لمدعمةوا فقةالمرا يقدلصناوا مجالبراالفرع الثالث : 

مج تستجيب اية هي بردصاالقتت المدعمة لإلصالحاوافقة المرايق دلصناوامج البرا

مجال  في ماالسي، هاوزلتجا يةلظرفت ايالوضعاك ـلتكفل بتلإلى افهي بذلك ترمي ، معينةت يالوضع
 جهةوالجهة المونامج برلاشى حسب طبيعة ماتتالمستوى المحلي موسمية خلق مناصب شغل على 

 مج:البراهم هذه أمن ، ليهاإ

 ديصاالقتا شإلنعاا عمد . برنامج1

يع  رسطة مشاالعمومي بور اماالستثش انعاف إيهد، و2001مج سنة برنالا انشئ هذأ

، كزير الممرلقطاعي غي، اكز)المرلة ولعمومي للدالتجهيز امج ابرمختلف مسجلة ضمن 

 (.يةلبلدية للتنمالمخططات ا

( 2004-2001)ات بع سنوى أرعلى مديمتد ية الجمهورئيس ربه در نامج بابرلا اهذ

، وإلى هايرغالمنتجة و يةعرالزاألنشطة ت واسساالمؤلدعم المخصصة ألنشطة ل احور يتمحوو
، وتحسين الظروف المعيشية لقاعديةوالمنشات النقل ي والران اميدفي  يةلعمومافق المراتعزيز 

 .1لبشريةالموارد ا يةتنمالمحلية و يةلتنموا

ف ختالانه يوجد أال دي، إلعاانامج بربالالخاصة  يريـلتساعد امج لنفس قونابرلا هذايخضع 

ساب ى الحتوضع على مستو، وإنما لسنةء اتهاتلغى بانتي لالدفع دات اماعتفي أن احيد يكمن و

 ينة للوالية.ين الخزمى ألدالمفتوح  322001الخاص رقم 

 عيماالجتا طلنشاوا بالتضامن لخاصةا ألنظمةا. 2

تي لات اعدالمساطن عن طريق المواكثر من أتقريبها ت ولبلدياا يةقامصدن ماضر طافي إ

ت ديانظمة خاصة للبلر أإلطاا اهذفي لة ولدت انشأة، ألعاجزوامة ت المحروللفئايمها تقديمكن 
  . يةعماالجتا يةلتنماكالة ف ومن طروممولة عي ماالجتط النشااتستفيد منها عن طريق مديرية 

 ىلكبرا األخطار و يةلطبيعا ارثلكوا وقصندالفرع الرابع :  

 15المؤرخ في:  90/402قمر موسلمرا بجلمنشئ بموا وقلصندا اهذ فتصرتحت  يوضع 

آلمر ا لمحليةا تعالجمابا لمكلفا يرزلوابر يعتو ينةلخزا ىلد صخا بحسا ،21990ديسمبر 

برى بتمويل البلديات في حالة لكا رخطاالكوارث و األ بتسيير زجها تم هذايه. له لرئيسيا فبالصر

في . ولممتلكاتوا صألشخاا على شربامير تأث له لمدنيا باألمن متعلق لجانبا اذـه نوـك ،احتياج 

 ثةرلكاا حالة معاينة لكوذ ةبلمنكوا لمنطقةبا لمتعلقا بالتصريح يةمعن لبلديةا نتكو رإلطاا اهذ
لجنة البلدية )وفقا  تنشيط رإلطاا اهذفي  عليهايجب   ،(لبلديةا نقانو من 06 دةلماا قـفو) يةلطبيعا

 (.نلقانوا نفس من 13للمادة 

  التنمية التغير االجتماعيبين عالقة ال:  المطلب الثاني

 راهظم دحأ يةفالتنم مهظنو معلمجتا ءبنا في االجتماعي رلتغيا ثحداإل سيلةو يةلتنمإن ا

 لمعنىا ذابه يةلتنموا معللمجت االجتماعيو فيلثقاا راطإلا خالل نم دوتب التياالجتماعي  رلتغيا
                                                             

 
 .44، صالمرجع السابق .محمد شلبي.ثروت، د 1
، يتضمن تنظيم الكوارث الطبيعية و األخطار التقنولوجية الكبرى 15/12/1990، المؤرخ في: 402-90قمم تنفيذي، رسومر 2

 .1740،ص 19/12/1990، المؤرخة في :  55ومسيره،الجريدة الرسمية، العدد
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 كةرح قفو تهاعارومشو مجهاارب رتسا ماالط مماألا لىإ عيماجتا رتغي لىإ ؤدىتأن  نيمك

 .يةعلم يةدشيرت

 يه يةلتنمأن ا كلذ ،االجتماعي ريلتغيا كةربح يةدصاالقتا يةلتنم" اورم رتلب"و رفيعو

 هذهو ، االجتماعيو ديمالا هوامست ءتقاوار نإلنساا لحصا جلأ نم ريلتغيا دوثلحأو أداة  سيلةو

 تكان مامه إذ ر،يلتغيبا مقا يةلتنمبام قا نفم ،يةلتنما مستقبل لوح دىلما دةبعي فاقاأ يطتع ظرةن

  1.معلمجتا خلدا االجتماعي ريلتغيا شكالأ نم شكال دثتح وفس رورةلضبا فإنها يةلتنما جةدر
 رتغيأو  كله االجتماعي قلنسبا علىأ لىإ اكرح الإ هىما ،يةلتنم"ا لردامي ريعتبو

أو  نإلسكاوا يةذلتغا نم علىألا تياوفالمست ،يةنسانإ مسألة الإ هيما هدعن يةفالتنم عي"ماجتا

 فيو ،اتههميأ لها تتحسينا تهاذا دحهي في  ،يةلثقافوا يةلتعليموا يةلصحا تمادلخا في نلتحسيا

 ابللمقا التجاها فيو ،دخللا نم مث نمو ،فضلأ يةكفا نم تةومتفا تجادرب ديزت فهي تقولا سنف

 دوثبحو ،لمعيشةا وىمست فعرفيدة مساع ملواع رتعتب خلدلوا يةلكفاا نم علىألا تياولمستا نفإ

 دقيص ال دةيدع بنواج في وكلسلا ذجمانو فقوام دمتق على دقيص الشيء سنف نفإ تارلتغيا

ن م ررةحلمتا يةعماالجتا ظملنأو ا يةفعال رألكثا يةدارإلا حيواكالن ، يةعماالجتا مةظألنا دمتق على

 كارلحا يةعمل" نفإ منها رالمف التي لحالةا هذه ببسب نهأ لىإ" لردامي" بهذيو ،يةبقطلا تازيمالتا
 .يةلتنما يةبعمل جميعا نعنيه ما لحقيقةا في وه علىأ لىإ بأكمله االجتماعي قللنس

 نم طنم (يةلتنما) ثيدلتحا بكلمة يعنى Bendix" سكدبن" دفنج ةطلنقا هذله الماستكوا

 دح على دة،ئارلا تمعالمجتا دألح سييالسوا يدصاالقتا دملتقا على يشتمل االجتماعي رلتغيا

 .لتابعةا تمعالمجتا في تارتغي نم كلذ على بترت ماو هرتعبي

ر دوا مةولحكا بتلعأن  بفيج( يةلتنما) ثيدلتحا في مةولحكا دورب" سكدبن" ميهت هناو

 اهرارستقا دمع درصام على بللتغل فيه تسعى يذلا تقولا سنف في ث،يدلتحا يةعمل في يائيسر

 . فلتخلا يخلقها التي لخاصةا تارتولتا نم تنشأ التي

 يةلعمل يةلنسبا لةولسها لىإ باإلضافة ،تابعة رىخوأ مةدمتق تمعامجت لىإ ملعالا متقسيإن 
أس ر نم ركبأ جةردب حلمتاا الشيء وه، ويةلتنما ثيدلتحا لىإ كسبيل ملتعليا على يشجع لصاالتا

 تشجيع على يضاأ تعمل يثةدلحا تالصاالتوا ملتعليأن ا ماك ،يةرلعصا يةجولوللتكن وبلطلما لمالا

 Wilhelm" يلار ميليهلي"و ظالح ماك هريعتب فيثقا جكنتاو نلمثقفيا نم بقةط ورهظو ولنما

Riehl  1به دتستفيو مهدتستخأن حكومة لل نيمك فائضا. 

 نم ونلمثقفا به وميقأن  بيج بلبه وميق يذلا دورلا على دكؤي" سكدبن"أن  دنج هناو

 .2فيها قعةوالا فلتخلا حالة نم مهدببال روجللخ فلمكثا ثلبحا في سماالنغوا يةلتنمبا ممهياق
 

 يرالتغة و المطلب الثالث : تحديات و متطلبات نجاح الجماعات المحلية )البلدية( في تحقيق التنمي

 االجتماعي في الجزائر

نجاح الجماعات المحلية )البلدية( في تحقيق تحديات ومتطلبات  في هذا المطلب سنوضح 

 يلي: الجزائر من خالل خمسة فروع كمااالجتماعي في  التغيرالتنمية و
 

 عدم وضوح معالم وأسس الرؤية عند صناع القرار في الجزائر الفرع األول : 
عالم الصيرورة بقدر ما هو عالم اإلمكان المفتوح على المفاجئ إن عالم اإلنسان هو 

والالمتوقع، وألن الرؤية هي صنع اإلمكان فهي سيف ذو حدين به نولد الجهل والفقر، أو بالعكس 
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يتوقف على طريقتنا في بناء رؤيتنا والتعامل مع الوقائع  ننتج الثروة ونصنع القوة، وهذا كله

افتقده صانع القرار السياسي في الجزائر بداية من مرحلة السبعينيات التي لم ، وهذا ما  واألحداث

تستحدث لنفسها رؤية واضحة المعالم، وكانت النقيض لما قبلها ولم تدرك الوقائع التي تكون نتيجة 

من غير االكتراث  تغيرلما سبق وسببا لما سيأتي، لقد حاولت هذه المرحلة استحداث لنفسها أسسا لل

سبقها من محاوالت سابقة ضمن سيرورة واحدة، فاعتمدت على المواثيق الوطنية والمخططات بما 

الثقيلة، أما في مرحلة الثمانينيات حاولت بناء رؤية جديدة تكون بديال لما سبقها، دون االعتماد على 
إلى األسس الفكرية التي أعدت منتصف السبعينيات، فكانت هذه الرؤية محاولة للتغيير افتقرت 

وفي التسعينيات حاول (، )إعادة الهيكلة، االنفتاح االقتصادي البعد المستقبلي وأثبتت محدوديتها

السياسي بناء رؤية وانتهج سياسة تقوم على تحقيق األهداف المحددة في الزمن  صانع القرار

التنمية  تحقيقوالمكان أي أولوية النتائج الفورية، حقق هذا األسلوب بعض النتائج في محاولة ل

، إال أنه ال يمكن تسميتها بالنتائج اإلستراتيجية،  وبما أن الرؤية هي صناعة والتغير االجتماعي 

اإلمكان فإنه ال رؤية من غير إبداع، وبهذا المعنى فالرؤية هي أساس الذات وصناعة الحياة عبر 

ليات عجزنا وخلق موارد خلق الوقائع، وإنتاج الحقائق في المجال االقتصادي، والعمل على تفكيك آ

 حكومة، ومثال تحقيق التنمية و التغير االجتماعي واختراع وسائل تسهم في تغيير الواقع و هوفر
ال  منه، حكانت على الهامش من حيث عالقتها بالثروة والتنمية لكن هذا الهامش ليس قدرا ال 

مما يعني  ،تستغلضائعة لم  معطلة لم تستخدم أو ثروة للمسألة وجه آخر مفادها أن الهامش طاقة

أنه بإمكان الجزائر الخروج من الهامشية والقصور إذا أحسن صانع القرار تشغيل عقله، باستخدام 

وهذا ما فعلته ماليزيا التي كانت  ، الوسائل المتاحة في أيدينا للوصول إلى وسائل ليست في أيدينا

هذا النموذج ال على سبيل التقليد بل على على هامش الهامش فإذا بها تصنع معجزتها إن اإلفادة ب

 . لتحقيق التنمية وللتغيير االجتماعيسبيل الدرس من أجل بناء رؤية 

 فرق الطبقاتإن المرحلة التي نمر بها تحتاج بناء رؤية تخرج البالد من دائرة مشكلة 

اإلمكانات تحقق ن كل الموارد وإونتمكن من خاللها التحرك وفق طموحات، أما إذا خانتنا الرؤية ف
أهدافا ثانوية ال تصنع القوة والقدرة، التي تمكن البالد من القضاء على هذه الظاهرة، ولكي يملك 

للتنمية وللتغيير صانع القرار هذه الرؤية ويتجاوز بها اإلمكانيات المتاحة، ينبغي تحديد دقيق 

ندما نضبط الرؤية نحدد الهدف ، وعوالصول إليها نريد  تنمية وللتغيير االجتماعيأي و االجتماعي

 الرئيسي ثم الفرعي .

 الدور المحدود الذي يلعبه المجتمع المدنيالفرع الثاني : 

فاعلين آخرين إلى جانب الحكومة سواء فيما يتعلق بمنع يوجد  للتنمية وللتغيير االجتماعي

كل من القطاعين، أو تنفيذ السياسة العامة، حيث يمكن االستفادة من نقاط القوة الموجودة في 
متساوية لمواطنيها، ومؤسسات المجتمع المدني ص فالحكومة تقدم خدمات وتشرع قوانين وتوفر فر

، إال أن الواقع يؤكد مراعاة البعد اإلنساني وتعزيز االنسجام تقدم الخدمات للجماعات المختلفة مع

يث كان يفتقر للكفاءة والفعالية، ، حأن المجتمع المدني في الجزائر لم يلعب الدور في تحقيق التنمية 

فغالبية الخدمات التي يقدمها مازالت متواضعة ذات نفع محدود، تفتقد إلى آليات عمل جديدة تحقق 

دون العمل  حكومةاألهداف للحكومة، ففي ظل األحادية كان هدفها تعبئة الجماهير لتأييد سياسة ال

دية واالنتقال إلى مرحلة جديدة كان من على المشاركة في صنع السياسة العامة، وبعد التعد

المفروض أن تكون حصيلة المجتمع المدني في الميدان السياسي إقامة الدولة الحديثة، وفي المجال 

، فحصل العكس ولم تكن فعالة التهميش االقتصادي تحقيق النمو وتحقيق الرفاهية  للقضاء على 
جلها، األمر الذي يقتضى التركيز على هذه لتأدية وظائفها وتحقيق األهداف التي أنشأت من أ
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، وتكفل تحقيق التنمية والتغير االجتماعيالمؤسسات بصورة تضمن الوصول إلى أهم هدف وهو 

مستوى من العيش الكريم، ئات الهشة و العائالت المعوزة ووصول إلى مناطق الظل وتحقيق للف

ل من هذه الظاهرة أوال، ثم القضاء عليها للطاقات البشرية وبناء نظام فعال للتقلي  صوإتاحة الفر

ثانيا، مع بذل الجهود لتطوير عالقة الحكومة مع المجتمع المدني وعالقة المجتمع المدني مع 

 المواطن.

ة إن أي مجتمع مدني فعال البد أن يختصر خطوات إجراءات العمل، وتقليص البيروقراطي
صر مع تهيئة مجموعة من المتطلبات وعنا إلى أدنى حد ممكن، فضال عن زيادة فعالية مواقعها

 أهمها: 

 التغير ولتهميشاظاهرة  توفير الخبرة من الموارد البشرية المؤهلة القادرة على التعامل مع 

 . االجتماعي 

  .تمكين المواطنين من الوصول إلى هذه الجمعيات بسهولة ويسر 

  ألن العمل مع جهات أخرى، يمكن أن يساعد في التخلصللعمل البحث عن شراكات خالقة 

 .  لتهميش)مناطق الظل( امن ظاهرة 

 ر بحيث يمكن أن يبدأ بمشروع صغيلتهميش)مناطق الظل( التدرج في القضاء على ظاهرة ا
 .حسب اإلمكانات المتاحة

 انتشار الفساد الفرع الثالث :

ثر ؤالفساد إال أنها مازالت منتشرة وتجهودا كبيرة في القضاء على ظاهرة حكومة بذلت ال

، تحقيق التنمية والتغير االجتماعيعلى االقتصاد الجزائري، وبالتالي فهي تؤثر بالسلب على 

 احتلت الجزائر المرتبة ،وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي يقيس مؤشر الفساد في الدول

للفساد  100نقطة من مقياس  36ت الجزائرونال، 2013 شملها التقرير لسنة دولة177من بين  94

كما أنه ، 94إلى 105وبذلك انتقلت من المرتبة ، 2012نقطة في  34مقارنة ب 2013في العالم سنة

على التوالي تدرج في قائمة الدول األكثر فسادا، فيما تحتل المرتبة العاشرة من 11وللسنة ال
    . 1دول إفريقية 54نمن بي24مجموع دولة عربية شملها التقرير، والمرتبة

هذا الترتيب جاء كمحصلة لمجموعة من التحقيقات األخرى أين احتلت الجزائر مؤخرة 

قوق حالترتيب خصوصا حول مؤشرات التنافسية، مناخ االستثمار، حرية التعبير، الحكم الراشد، 

 .نترنتاالاإلنسان وتكنولوجيات االتصال منها الولوج إلى 

م المجتمع، وعد ذيرة ينبغي معالجة األسباب الرئيسية التي تؤللقضاء على هذه الظاه

، يةامة وقائعما يعني تبني سياسة عامة استباقية وعدم االكتفاء بسياسة  ،االكتفاء بمعالجة مظاهرها

، ةاإلدارية و االجتماعية ، االقتصادي، المالية السياسية،  تكون علمية وواقعية ، فاعلة في جوانبها
تضع أن تضمن استقاللية القضاء وياسية التي عليها السلطات السبدءا من يشارك فيها الجميع 

لمدني إلى المضي في تفعيل دور المجتمع االالزمة مع الحرص على تنفيذها،  اآلليات التشريعية

 تمع.المجفراد أالنزاهة بين كافة زة لقيم والجهاز األمني في الرقابة والمحاسبة ، إلى بعث ثقافة معز
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 االجتماعي  التغيرتحقيق التنمية و الدور المحدود للقطاع الخاص في الفرع الرابع : 

هي إال التزام على منشأة األعمال اتجاه المجتمع  المسؤولية االجتماعية ما Holmerعرف

الذي تعمل فيه، وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من األنشطة االجتماعية مثل محاربة 

الفقر، وتحسين الخدمة، وتوفير احتياجاته من الضمان االجتماعي والتأمين الصحي، والمسكن 

 ،1بأسعار مناسبة وغيرها من الخدمات االجتماعية ،العمل، والسلع الغذائية صالمالئم، وتوفير فر

يعرف كما أن هناك تعريفا شائعا يستخدم من قبل مجلس األعمال العالمي للتنمية المستدامة، وهو 

قطاع األعمال بالمشاركة في التنمية االقتصادية ن الجتماعية للشركات بأنها تعهد مالمسؤولية ا

المستدامة، من خالل العمل مع العاملين وعائالتهم والمجتمع المحلي واإلقليمي بغرض تحسين 

لعامل تصنع العالقة بين ا صجودة حياتهم، مؤكدين على أن المسؤولية االجتماعية للقطاع الخا
 .في موقع تحكمه تبادل المصالح والمنافع صوالمستهلك والمجتمع عموما، وبين القطاع الخا

تسهم  إن منظمات األعمال في الجزائر لم ترقى إلى مستوى المسؤولية المرجوة منها، ولم 

 ةلى تنميفي الرفع من مستوى معدل النمو االقتصادي ، وذلك لعدم تبنيها مشاريع إنمائية تساعد ع

ية في المجتمع، في ظل تبني الكثير من المنظمات في الدول المتقدمة فكرة المسؤولية االجتماع

 برامجها وأعمالها، واعتبارها ضرورة حتمية ال بد منها في عصر تتسارع فيه الخطى.

ك جميع هو عملية مركبة، يجب أن يتشارتحقيق التنمية و التغير االجتماعي من هنا نجد أن 

 ا مسؤوليةلم تعد مسؤولية الحكومة وحدها وإنم ها، ألنوصول إليهارسمية للالمية وغير القوى الرس

 المسؤول الرسمي، ورجال المال، والعلماء أي مسؤولية الجميع.

 االعتماد الكبير على قطاع المحروقات الفرع الخامس :

بالرغم من ضخامة وتنوع المنجزات االقتصادية التي تم انجازها خالل الخمسين سنة 

ني صاد الوطالماضية، وبالرغم من أهمية المكتسبات التي تم تحقيقها خالل نفس المدة، إال أن االقت

لدولة مازال مرتبطا بصفة تكاد تكون شبه  كلية على قطاع المحروقات، وال تزال مختلف نفقات ا

 نجد أنه د بدرجة أولى على مداخيل البترول، ومعظم صادراتها تتشكل من البترول والغاز، كماتعتم

 يل. إلى غاية يومنا هذا ميزانية الدولة السنوية مرتبطة بشكل وثيق مع ما يعرف بسعر البرم

واعتمادها بصفة شبه كلية على قطاع المحروقات فقط، هذا يجعلها ليست في منأى عن   
ع زات واألزمات المالية العالمية، في ظل عدم وجود صادرات حقيقية من خارج قطامختلف اله

المحروقات، وخاصة أن كل المؤشرات والمعطيات تشير بأن الجزائر تواجه عشرية تحديات 

حديات صعبة، إن هي لم تتمكن من خلق موارد جديدة وإيجاد بدائل للنفط، وسيكون تأثير هذه الت

ها حتى طاعات الحيوية، كالتعليم والبناء والصحة وغيرها، بل سيمتد تأثيرواضحا على مختلف الق

  إلى المساس بحالة االستقرار األمني للبالد.

 

 

 

                                                             
 .21، ص السابق. المرجع د. فاطمة الزهرة و آخرون  1
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 خالصة الفصل

تي لالعملية اكونها المجتمع في للتنمية  ما يمكن استخالصه من الفصل األهمية الكبيرة 
ية دإلقتصاوف الظرين امية لتحسالحكود السلطات جهووألهلية بين الجهود الربط ف اتستهد

تمعات في حياة األمم و الشعوب جالمتكامل هذه ت المحلية ، ولثقافية للمجتمعاواإلجتماعية وا

تنمية مجهودا مشتركا بين المواطنين بذلك تصبح  و ،لقوميم التقدل في الفعام اإلسهاامن وتمكينها 

حقيق األهداف و إعطاء خدمات أفضل والتي تسعى إلى ت ىخرألة من جهة ولدد اجهوومن جهة 

تحسين المستوى المعيشي لألفراد تحقيقا لمبدأ العدالة االجتماعية ومساواة بين أفراد في المجتمع و

، و التنمية المحلية من األمور التي حرصت أغلب دول المجتمع، و تحسين الوضع االقتصادي للبلد

مع المحلي، إذ تعتمد على مجموعة من العالم على تطبيقها وهي تشمل كافة مكونات المجت

     االستراتجيات التي تهدف إلى تحسين األوضاع االقتصادية و االجتماعية في المجتمع.

 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  الثالثالفصل 

 الدور البلدية في تحقيق التنمية 

 الشؤون االجتماعيةمن خالل تسيير 
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 تمهيد الفصل 

 
اإلطار النظري و المفاهيمي للجماعات بعد تعرضنا في الفصلين السابقين إلى الدراسة 

، سنحاول في هذا  آلياته و تطبيقاتهو الدور التنموي للجماعات المحلية )البلدية(  مظاهره  المحلية

نموذج باعتبارها  تسيير الشؤون االجتماعية دور البلدية في تحقيق التنمية من خاللالفصل التعرف 

قمنا بتقسيم هذا الفصل بلدية الغمري ب الشؤون االجتماعية، وفي سبيل معرفة كيفية سير  للدراسة

 جاءا تحت عنوان. ثالث مباحث إلى 

 .التعرف بالبلدية محل الدراسةل: المبحث األو

 .البرامج التنموية للشؤون االجتماعية لبلدية الغمريالمبحث الثاني: 

 واقع التنموي للشؤون االجتماعية لبلدية الغمريالمبحث الثالث : 
  محتوى كل مبحث بتفصيل.سنقوم في هذا الفصل بمحاولة معرفة  
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 التعرف بالبلدية محل الدراسةالمبحث األول : 
 

و التنمية االجتماعية على مستوى بلدية الغمري  ش إقبل التطرق إلى واقع تسيير 

 باعتبارها محل ميدان الدراسة ، ينبغي أوال تقديم هذه البلدية .
 

 المطلب األول : لمحة تاريخية حول بلدية الغمري
 

 كانت تابعة لدائرة عين تادلس والية مستغانم سنةتعود نشأت بلدية الغمري إلى العهد االستعماري، 

كانت تسمى ''الرمري''كما سمية قبل الحرب التحريرية باسم''النوفيو''واسترجعت اسمها بعد  1878
 االستقالل بعد بعض التغير الطفيف بحيث سميت''الغمري''

 

 الفرع األول : بطاقة تقنية لبلدية الغمري
  

 بطاقة تقنية لبلدية الغمري محل الدراسة.من خالل هذه الفقرة سنقدم  

تقع بلدية الغمري في أقصى الشمال الغرب لوالية معسكر على الحدود مع  . الموقع الجغرافي:1

واليتي غليزان و مستغانم، تقع ضمن بلديات دائرة المحمدية لوالية معسكر تبعد عن دائرة حوالي 
بلدية إستراتيجي حيث يعبرها كل من الطريق كلم عن مقر الوالية. موقع ال 65كلم وبحوالي 18

 ، الطريق السيار شرق غرب و خط السكة الحديدية الرابط بين وهرات والعاصمة. 04الوطني رقم 
 

 و هي محددة كما يلي:. حدود: 2
 من الشمال : كل من بلديتي بوقيرات و سيرات و الحسيان التابعة لوالية مستغانم.

 دة  التابعة لوالية غليزان.من الشرق :  بلدية سيدي سعا

 من الجنوب الشرقي : بلية سجرارة التابعة لوالية معسكر.

 من الجنوب الغربي : بلدية المحمدية التابعة لوالية معسكر.

 من الجنوب : بلدية الفراقيق التابعة لوالية معسكر.

 من الغرب : بلدية سيدي عبد المومن التابعة لوالية معسكر.
 

 .2020نسمة حسب إحصاء العام للسكان و السكن سنة  12461 . عدد سكانها :3

 سكن  2405 . عدد مساكانها :4

 .2نسمة لكل كلم 72,87 . كثافة سكانية :5
 

هكتار  12109منها تحتوي على مساحة زراعية قدرها  2كلم  171قدرها حوالي  . مساحتها :6

 4هكتار صالحة للزراعة كما تحتوي على مساحة غابية بجوار الطريق الوطني رقم  7722منها 

 هكتار ، مما يميزها الطابع الفالحي. 350قدرها 
 

 لثاني : أهم المناطق التابعة لهاالفرع ا

  :كالتالي موزعة المبعثرة و منها المجمعة  الحضرية منها مناطقو هي  تحتوي على عدة   

 الغمري مركز. .1
 الحضارة.  .2

 دوار البرجية. .3

 دوار بو تفاحة. .4

 دوار بلطاش. .5

 دوار الدناينية. .6
 دوار العويسات. .7

 أوالد عربية.دوار  .8

دوار أوالد  .9

 بورياحي.

 دوار أوالد الحاج. .10
 دوار أوالد عدة.  .11

 دوار أوالد البشير. .12

 واد المالح.  .13
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 الفرع الثالث : ممتلكاتها 

 تحتوي بلدية الغمري على ما يلي :   
 

 : ةاإلداريالمرافق العمومية . 1

ببوتفاحة، مقر للمصالح ودوار البرجية دوار للبلدية ، ملحقة إدارية للبلدية بتتوفر على مقر  

 الفالحية، مكتب بريد الجزائري و فرع للصندوق الوطني للضمان االجتماعي. 
 

 تتوفر البلدية في ميدان الخدمات الصحية على ما يلي :المرافق الصحية : . 2

 .عيادة متعددة الخدمات بالغمري مركز 

  عالج بدوار بو تفاحة.قاعة 

  .قاعة عالج بدوار أوالد عربية 

 .قاعة عالج  بدوار الدناينية 

  .قاعة عالج بدوار البرجية 
 (2 .اثنتان عيادتان طبية خاصة بالغمري مركز ) 

 ( صيدليات.3ثالث ) 

 تتوفر البلدية في ميدان الخدمات الثقافية العمومية على ما يلي : المرافق الثقافية:. 3

  ثقافي بالبلدية.مركز 

 .مكتبة البلدية 

 .دار الشباب ببوتفاحة 

 .قاعة متعددة الخدمات بالغمري مركز 

 تتوفر البلدية في ميدان الخدمات الرياضة العمومية على ما يلي : المرافق الرياضية :. 4

 .ملعب بلدي بالغمري مركز 

 (5. مالعب جوارية ) 

 .قاعة متعددة الرياضات بثانوية 

 تتوفر البلدية في ميدان التربية و التعليم على ما يلي: التعليمية :المؤسسات . 5

  ثانوية بالغمري مركز 

  .متوسطة بالغمري مركز 

 ( ابتدائيتين بالغمري مركز. 2مدرستين ) 
 . مدرسة ابتدائية بالقطب الجديد بوتفاحة 

 .مدرسة ابتدائية بدوار أوالد عربية 

 .مدرسة ابتدائية بدوار الدناينية 

 ابتدائية بدوار البرجية. مدرسة 

 لبلدية الغمري اإلداريالمطلب الثاني  : التنظيم 

المتواجد بها كما  ش إلبلدية الغمري و مكتب  اإلداريالتنظيم  سنتناول في هذا المطلب  

 يلي:
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 لبلدية الغمري:   اإلداريالفرع األول : التنظيم 
المتضمن تحديد المناصب العليا لبلدية  26/06/2005 :المؤرخ في 82بموجب قرار رقم  

نسمة  حيث تحدد  المصالح  100.000الي  50.001الغمري و التي يتراوح تعداد سكانها ما بين 

 التابعة لها كاألتي : 

 م ش ب. مكتب رئيس 1

 . مكتب االمين العام 2
 . االمانة العام و بها مكتب تسيير ديوان رئيس3

 و الثقافية : و تضم أربع مكاتب ش إ. مصلحة  التنظيم و الشؤون العامة و 4

  .مكتب الحالة المدنية 

 :مكتب االنتخابات و الخدمة الوطنية وينقسم بدوره إلى 

 فرع الخدمة الوطنية وفرع االنتخابات.            

  ش إمكتب . 

 مكتب الشؤون الثقافية . 

 ية : و تضم مكتبين:. مصلحة االدارة و الشؤون المال5
 . مكتب تسيير الموظفين 

 :مكتب تسيير المالي ويتقم بدوره إلى 

 فرع التسيير، فرع التجهيز و فرع تسيير حظيرة البلدية.           

 . مصلحة التقنية: تضم :6

 :مكتب التعمير والبناء و ينقسم بدورة إلى 

 فرع التعمير و فرع الطرقات و الشبكات المختلفة         

 . مصلحة النظافة و الصحة: و تضم مكتبين:7

 مكتب حماية المحيط و المساحات الخضراء 
 :مكتب النظافة و الصحة و ينقسم بدوره إلى 

 فرع النظافة و فرع التطهير و المياه.  

  ش إمكتب الفرع الثاني : 
هو مكتب الذي يدور حوله بحثنا هذا ، سنقوم بتعرف عليه. هذا  ش إباعتبار مكتب 

 المكتب يقوم باإلشراف على : 

 .تسيير برامج الدعم و المساعدة االجتماعية الذي تتمثل في جهاز الشبكة االجتماعية 

 .تسيير برامج التشغيل و االدماج من خالل سير حسن لبرامج وكالة التنمية االجتماعية 
  ببلدية الغمري بمختلف انشغاالت المواطنين تماشيا مع مطلب التحسين  إش يتكفل مكتب

 . ش إالمستمر لمستوى معيشتهم من خالل تسيير المنح 

 .ممارسة السلطة الرئاسية على مجموع موظفين المكتب 

  .تسجيل حضور اليومي للموظفين مكتب، و إبالغ مسؤول مكتب الموظفين بذلك 

 مكتب بمشاركة مسؤول مكتب الموظفين.تقييم الموظفين التابعين لل 
 

 لبلدية الغمري  اإلداريالمطلب الثالث : الهيكل التنظيمي 

والواردة من مديرية التنظيم و   2005-06-08المؤرخة في :  85تبعا للمداومة رقم 

الشؤون العامة لوالية معسكر ، فتبن الشكل التنظيمي لمصالح بلدية الغمري والمكاتب التابعة لها .
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 لبلدية الغمري اإلداريالهيكل التنظيمي :  )  III-1رقم ) شكل
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 االجتماعية لبلدية الغمريالمبحث الثاني : البرامج التنموية للشؤون 

من خالل هذا المبحث سنتعرف على البرامج التنموية للشؤون االجتماعية لبلدية الغمري   

ش نح ممن خالل تعرف على برامج الدعم و اإلدماج االجتماعي، برامج التشغيل و اإلدماج وكذلك 

 كما يلي:  إ

 االجتماعية واإلدماج االجتماعي للشؤونلدعم امج ابرالمطلب األول : 

 
وهو األخير  يةعماإلجتالشبكة تشمل برامج الدعم واإلدماج االجتماعي للشؤون االجتماعية جهاز ا

ت ذات المنفعة لنشاطاالتعويض عن امنحة  (AFS) وللتضامن  يةفالمنحة الجزاكل من  يتمثل في

 الجزائر وضعتها التي االجتماعية التنمية برامج من العديد بين من برنامج يعتبرو .)IAIG(لعامة ا

 :رقم 1مرسوم تنفيذي  تنفيذ خالل من الظل، مناطق على والقضاء الهشة الفئات من التقليل بهدف

المؤرخ  336-94:رقمالتنفيذي تمم للمرسوم يعدل وي، 19/10/1996: المؤرخ في 96-353

 لوكالة تابعة موظفة طرف من مسيرالمتعلق بتعويضات الشبكة االجتماعية.، 24/10/1994:في

 ذوي فيها بما المحرومة الفئات و البلدية بين ربط هي األساسية مهمتها ، االجتماعية التنمية

 معسكر. لوالية االجتماعي النشاط مديرية و الخاصة، االحتياجات

 AFS للتضامن الجزافية المنحةالفرع األول : 

المنحة الجزافية للتضامن عبارة عن إعانة مباشرة مخصصة للفئات السكانية العاجزة عن  

العمل والتي ال تستطيع االستفادة من فرص مولدة للمداخيل المنبثقة عن االنتعاش االقتصادي 

وأجهزة ترقية الشغل ، يهدف هذا البرنامج إلى اإلدماج االجتماعي للفئات السكانية المعوزة و 

 االنسجام االجتماعي مع ضمان حقوقهم االجتماعية األساسية. تدعيم

 للتضامن: الجزافية المنحة من المستفيدة الفئات .1

 هم : للتضامن الجزافية المنحةالمستفيدون من 

 أرباب العائالت أو األشخاص الذين يعيشون بمفردهم، بدون دخل، البالغين أكثر من .1
 (سنة.60)

 بدون أي دخل، المعاقين حركيا ،الذين يعيشون بمفردهم أرباب العائالت أو األشخاص .2

 أوذهنيا الغير قادرين عن العمل.

 النساء ربات عائالت بدون دخل مهما كان سنها، .3

األشخاص المكفوفين الذين يتقاضون أجرا مساوي أو اقل من اآلجر الوطني األدنى  .4

 المضمون.

متواجدين بمؤسسات مختصة ( سنة من العمر الغير 60األشخاص البالغين أكثر من ) .5
 والغير مستفيدين من أي مورد مالي، المتكفل بهم من طرف عائالت قليلة الدخل.

 ( سنة من18العاجزين والذين يعانون من أمراض مستعصية العالج البالغين أكثر من ) .6

 مالي. العمر الذين يعانون من أمراض مزمنة والحاملين لبطاقة إعاقة وليس لديهم أي مورد

                                                             
 
، العدد رقم: 1994ية، يتضمن القانون الملية التكميلي لسنة لرسمة الجريد، ا19/10/1996(، المؤرخ:96-353قم )مرسوم تنفيذي، ر 1

 .8، ص20/10/1996خة: رلمؤ، ا62
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قل عائالت ذات الدخل الضعيف التي تتكفل بشخص أو عدة أشخاص معاقين البالغ سنهم اال .7

 ( سنة وليس لديهم أي مورد مالي والحاملين لبطاقة إعاقة.18من )

 : للتضامن الجزافية منحة مزايا .2

المعوزة  يةعماإلجتت اللفئا يةعماجتيهدف هذا البرنامج إلى ضمان إعانة وحماية ا  

لسابق لكل مستفيدين من منحة في  اللتضامن  يةفالمنحة الجزامبلغ ر سابقا يقدرة كوالمذ
( دينار 120ثالثة أالف دينار جزائري  مع مبلغ إضافي يقدر بـ مئة و عشرون ) دج(3.000.00)ب

 ( مكفولين مع03جزائري عن كل شخص تحت كفالة المستفيد، على أن ال يتجاوز عددهم ثالثة )

دج ( 10.000.00عشرة أالف دينار جزائري ) 01/11/2019التغطية االجتماعية. أصبح مبلغ في 

)مع مبلغ إضافي( تنفيذا لقرار الوزيرة  %100للمستفيدين من المنحة حاملين بطاقة إعاقة بنسبة 

التضامن أنداك. يتم تسجيل الطلبات على مستوى الشبكة االجتماعية للبلدية عن طريق تكوين 

المعني للملف إداري كامل، أو بمبادرة من المصالح البلدية وفق قائمة األشخاص المعدومي الدخل 

 البلدية و الوالئية.المتوفرة لديها، أما القبول فيقرر من طرف اللجنة 

 لعامة ت ذات المنفعة النشاطاالتعويض عن امنحة الفرع الثاني:   

م تقوو 1994في نهاية سنة لعامة ت ذات المنفعة النشاطاالتعويض عن اضع برنامج و

، لعملاعلى درة لقات المعوزة  واللفئااجتماعي إلإدماج اإلبهدف ا 1997مند سنة البلدية بتسييره 

يسمح هذا الجهاز ،  سابقا IAIGأو  DAISجهاز نشاط اإلدماج االجتماعي ولذي أصبح يسمى 

ن غير المؤهلين من العائالت المعوزة الراغبين الحصول على عمل مقابل منحة بإدماج البطالي

 تقدمها وكالة التنمية االجتماعية.

يتم القبول في هذه المنحة على أساس مبادرة شخصية من المعني نفسه الذي يطلب إدماجه 

ات ذات المنفعة في ورشات األشغال الخاصة بالنشاطات ذات المنفعة العامة أو المساهمة في النشاط

العامة نفسها، يتم تسجيل الطلبات على مستوى الشبكة االجتماعية للبلدية عن طريق تكوين المعني 
للملف إداري كامل، أو بمبادرة من المصالح البلدية ، أما القبول فيقرر من طرف اللجنة البلدية و 

 اللجنة الوالئية.

 لعامة:ت ذات المنفعة النشاطاالتعويض عن امنحة  من المستفيدة الفئات .1

 المستفيدون من منحة النشاطات ذات المنفعة العامة هم:

ت ذات لنشاطافي اكة رللمشاج مادإلاألنفسهم ن لذين يلتمسواخل ون دبدت لعائالء اعضاأ .1

 .يافيها فعلن كورلذين يشاوالعامة المنفعة ا

ت ذات المنفعة لنشاطاج في امادإلن ابويطلوخل ون دهم بدن بمفردلذين يعيشوص األشخاا .2
 . يافيها فعلن كوريشاولعامة ا

 لعائلة.احد من د والتعويض على فرا امن هذدة إلستفااتقتصر و .3

 :لعامةت ذات المنفعة النشاطاالتعويض عن امنحة  مزايا .2

يتقاضى المستفيدون تعويضا شهريا قيمته خمسة أالف و أربعة مئة دينار جزائري 

 ويتمتعون بالتغطية الجتماعية.دج( 5400)
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 الفرع الثالث : لجنة الشبكة االجتماعية 

ن جتماعية ملجنة البلدية للمصادقة على ملفات طلب االستفادة من المنح الشبكة االيتم إنشاء 

 تتكون اللجنة البلدية من:لبلدية الغمري،  م ش بطرف رئيس 

 للجنةرئيسا  له ك نائب أو  رئيس مجلس الشعبي البلدي              

  كعضو  ش إرئيس مكتب 
 ءعضاذات الطابع االجتماعي كأ المجتمع المدني أو ممثلين عن ممثل 

يدين. يتم دفع المنحة الجزافية للتضامن بمكاتب المتواجدة على مستوى مقر إقامة المستف

 ر.القرا تشعر اللجنة المعني بقرار الرفض و بإمكان المعني أن يطعن في هذا هوفي حالة رفض

 التشغيل و اإلدماج للشؤون االجتماعيةمج ابرالمطلب الثاني : 

 ميةالتن برامج من العديد بين من التشغيل و اإلدماج للشؤون االجتماعية برنامج يعتبر

 ظلال مناطق على القضاء و الهشة الفئات من التقليل بهدف الجزائر وضعتها التي االجتماعية

  )PID(اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهاداتالفرع األول:  جهاز 

يسمح هذا الجهاز بإدماج خرجي الجامعات المؤهلين من العائالت المعوزة الراغبين في  
، تّم استحداث الجهاز بموجب  تماعيةـــالحصول على عمل مقابل منحة تقدمها وكالة التنمية االج

، عوًضا عن الجهاز األول المسّمى 30/04/2008المؤرخ في:  127-08:  رقم 1مرسوم تنفيذي

عقود ما قبل التشغيل. يهدف هذا الجهاز إلى اإلدماج المهني للشباب حاملي شهادات التعليم العالي 

 سنة، 35و 19والبالغين من العمر بين وفق المادة األولى من مرسوم تنفيذي، والتقنيين السامين 

حددت مدة اإلدماج ، وبة مهنية وترقية قابلية توظيفهمبغرض السماح لهم باكتساب تجر بدون دخل،

بنفس المدة في كل من مرسوم تنفيذي،  14وفق المادة بسنة واحدة قابلة للتجديد لمرة واحدة 

دج/شهريا 10.000يقدر مبلغ المنحة بـو ،االقتصادية العمومية والخاصة(،ةاإلداريالقطاعات)

 . من نفس مرسوم 16وفق المادة  الساميندج/شهريا للتقنيين  8.000للجامعيين و

 :جهاز اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات مزايا

في  الضمان االجتماعي تأداءااالستفادة من  هذا الجهازيِحق للمستفيدين المدمجين في 

 ه.بمجال التكفل بالمرض، األمومة، حوادث العمل واألمراض المهنية، وفقا للتنظيم المعمول 

 تشغيل الشباب سابقا )DAIS(الفرع الثاني : جهاز نشاطات اإلدماج االجتماعي

يسمح هذا الجهاز بإدماج البطالين غير المؤهلين من العائالت المعوزة الراغبين حصول   

ب ـــــــبموج هاز ـــماعية. تّم استحداث هذا الجـعلى عمل مقابل منحة تقدمها وكالة التنمية االجت

-09: عدل المرسوم التنفيذي رقم، ي12/02/2012 :المؤرخ في 78-12  : رقم 2مرسوم تنفيذي
يهدف هذا الجهاز إلى ضمان اإلدماج االجتماعي لألشخاص في  ،10/09/2009: مؤرخ فيال 305

                                                             
 
ية، يتعلق بجهاز اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي لرسمة الجريد، ا30/04/2008(، المؤرخ:08-127قم )مرسوم تنفيذي، ر 1

 .8، ص04/05/2008خة: رلمؤ، ا23الشهادات، العدد رقم: 
جتماعي، العدد ية، والمتعلق بجهاز نشاطات اإلدماج االلرسمة الجريد، ا12/02/2012(، المؤرخ:12-78قم )مرسوم تنفيذي، ر  2

 .12، ص19/002/2012في: خة رلمؤ، ا09رقم: 
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( 18ين من العمر بين )ــــــ، البالغ حالة هشاشة اجتماعية )السيما منهم المتسربين من المدارس(

خدمات المنفعة  أو  جة عن األشغال ـــتة ناتـــمناصب شغل مؤق ، في  ( سنة60وأقل من )

العمومية واالجتماعية المبادر بها من طرف كل من الجماعات المحلية، المصالح التقنية التابعة 

للقطاعات وكذا شركاء آخرين في التنمية المحلية )مؤسسات عمومية وخاصة، حرفيون من القطاع 

 معاهد التي تتدخل في الميدان االجتماعي والخدماتي(.الخاص ، المؤسسات وال

 :جهاز نشاطات اإلدماج االجتماعي مزايا

 جهاز نشاطات اإلدماج االجتماعي في ما يلي: مزايا تلخيص يمكن

  االستفادة من أداءات الضمان االجتماعي في هذا الجهازيِحق للمستفيدين المدمجين في ،

 حوادث العمل واألمراض المهنية، وفقا للتنظيم المعمول به.مجال التكفل بالمرض، األمومة، 

 ( 02( قابلة للتجديد مرتين )02مدة اإلدماج سنتين)  من مرسوم تنفيذي (12)وفقا للمادة . 

  دج/شهريا . 6.000مبلغ المنحة 

  )ALGÉRIE BLANCHE(جهاز الجزائر البيضاء : الثالث الفرع

ذات المنفعة العمومية التي تقتضي يدا عاملة كثيفة، هو برنامج منبثق من برامج األشغال 

يعمل على تشجيع الشباب طالبي العمل بدون دخل وبدون تأهيل، السيما الذين تم إقصائهم من 
المنظومة التربوية والسلطات المحلية، من أجل خلق نشاطات مصغرة في مجال تنظيف األحياء 

 إلطار المعيشي للسكان.والشواطئ في موسم االصطياف وبالتالي تحسين ا

 

 :للمقاول بالنسبة التأهيل شروط .1

 بطال مسجل في البلدية المعنية 

  سنة، 40و  18السن ما بين 

 .مستوى التعليم أدنى 

 :المزايا 

 ،إبرام أربع عقود لمدة ثالثة أشهر 

 ،الحصول على بطاقة حرفي 

  االجتماعية.االستفادة من التغطية 

 :للعامل بالنسبة التأهيل شروط .2
 بطال مسجل في البلدية المعنية 

  سنة، 59و  18السن ما بين 

 .دون مستوى 
 

 :المزايا 
 حسب األجر الوطني  ايتقاضى أجر

 .سنةاألدنى المضمون لمدة 

 .إقتناء خبرة في ميدان الصيانة 

  التغطية االجتماعية.االستفادة من 

 :الشؤون االجتماعيةالمطلب الثالث : منح 

 االهتمامات أحد سيظل للمواطن االجتماعية الحياة مظاهر جميع لتحسين السعي إن

 يشكل حياته إطار تحسين ألن ، الغمري بلدية في االجتماعي التغير أو التنموية للسياسة الرئيسية

 هناك كان إذا و ، االجتماعي التضامن و التماسك لتدعيم مردودية االستثمارات أكثر من استثمارا

 بظروف يتصل الذي الميدان فهو ، الشاملة التنمية عملية إنجاح أجل من أكثر العمل يتطلب ميدان

 المواطنين انشغاالت بمختلف الغمري ببلدية إ ش مكتب يتكفل األساس هذا على .المواطن حياة

  التالية: الخدمات يقدم بهذا و ، معيشتهم لمستوى المستمر التحسين مطلب مع تماشيا
 لعمليات التضامنية لشهر رمضانبا التكفل. 

 المدرسي. للدخول التضامنية بالعمليات التكفل 

 المزمنة(. )األمراض مجانا ويةاألد اقتناء بعملية التكفل 
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 100 إعاقة نسبة بالمعاقين التكفل%. 

 بالمسنين. التكفل 

 الفرع األول : العمليات التضامنية لشهر رمضان

كما تقوم المجالس الشعبية البلدية بتنصيب لجان البلدية المكلفة بتنفيذ عملية التضامن لشهر 
العائالت المعوزة، من خالل إجراء تحقيقات رمضان، والتي تتمثل مهامها أساسا في تحديد 

اجتماعية، بالتعاون مع مديريات النشاط االجتماعي والتضامن التي تستعين بالخاليا الجوارية 

حول تنظيم العملية  المحلية والجماعات الداخلية وزارة ويدور تدخل .  للتضامن للقيام بهذه المهمة

 بالتنسيق مع الوالة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، وكذا متابعة سير العملية ومراقبتها وتقييمها.

ا إطار تنصب لجان محلية والئية، من قبل السيدات والسادة الوالة، لتحضير ذوفي ه

ن المحسنين يساهمون كما أن العديد م  .لعملية التضامنية لشهر رمضان وتقييمهالومتابعة سير 

 .أيضا، من خالل الهبات أو من خالل المشاركة الفعلية في السير الحسن ونجاح العملية التضامنية

 .والمحلي الوطني ، فتتم من طرف المتدخلين على المستويينالمتابعة آليات وفيما يخص
 والجماعات تقوم بالمتابعة المصالح المركزية لوزارات الداخلية  :الوطني المستوى فعلى

 المحلية، وزارة التضامن الوطني واألسرة وقضايا المرأة.

 فالمهمة تسند إلى الوالة، مدراء النشاط االجتماعي للواليات،    المحلي: المستوى وعلى

 .ش إالمكاتب 

 في حين  المحلية الجماعات ، فهو يتم أساسا من طرفالعملية تمويل أما فيما يخص

 الضمان للجماعات المحلية في الحاالت العجز المادي.التضامن و  الصندوق يتدخل

وتحضيرا للعملية التضامنية الخاصة بشهر رمضان المبارك قامت بلدية الغمري ككل عام   
بالحرس على تطهير قوائم المستفيدين من هذه العملية، نظرا أن هذه العملية تكتسي أهمية بالغة 

الهشة ومناطق الظل. وذلك من خالل التطبيق  خصوصا كونها تمس العائالت المعوزة و فئات

والمتعلق  16/10/2019المؤرخ في:  01الصارم لمحتوى المنشور الوزاري المشترك رقم: 

و العمل على احترام اآلجال المحددة برزمانة   2020بالتحضير للعملية التضامنية لشهر رمضان 

 الخاصة بالعملية و المتضمن أساسا ما يلي:

 . 2019نوفمبر  28أكتوبر إلى  14سجيالت : من . فترة الت01

 . 21/11/2019إلى  01/10/2019. تحديد الميزانية األولية و إعدادها من :02

 . 05/12/2019إلى  14/10/2019. عملية التحقيقات االجتماعية من : 03
 . 2019ديسمبر  19ديسمبر إلى  01. إدخال البيانات على التطبيقية االلكترونية : من 04

ديسمبر  31ديسمبر إلى  01بالبلدية : من  ش إ. تحضير القوائم المبدئية و إحالتها على لجنة 05

2019. 

 17إلى 2019ديسمبر 22. المداولة على القوائم من طرف المجالس الشعبية البلدية ونشرها:من06

 . 2020جانفي

 . 2020جانفي  24إلى  19. المصادقة على القوائم من : 07

 . 2020جانفي  30إلى  18الطعون: على مستوى لجان الدوائر و لجان الواليات من : . فترة 08
 . 2020فيفري  06جانفي إلى  26. إعداد القوائم النهائية للمستفيدين من : 09

 كأقصى تقدير. 2020فيفري  15. االلتزام لدى المراقب المالي : يوم 10

 .2020مارس  19و  01الفترة ما بين . األمر بالدفع على مستوى أمين الخزينة: في 11

 . صرف اإلعانات : قبل بداية شهر رمضان .12
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من تعريفات الخدمات  دج صافية 6000بـ 2020لشهر رمضان  حددت قيمة هذه اإلعانة

و هو ما  دج 30و المقدرة بـ  التي تتكفل بها اإلدارة المانحة البريدية والخدمات المالية البريدية

 . في حساب كل مستفيد دج6030ة بصب قيام البلدي يعني

بعد "التعليمة رئيس الجمهورية، في إطار عمليات التضامن مع األسر المحتاجة بالنسبة 

( 19األسر المتأثرة بتدابير الوقاية من وباء كورونا )فيروس كوفيد   لشهر رمضان، ودعم

سرة". أنه "جدير بالذكر ( دينار لكل أ10.000ومكافحته، تقديم منحة تضامن بمبلغ عشرة آالف )
أن منحة التضامن ستدفع إلى األسر المحتاجة المتأثرة اجتماعيا واقتصاديا بتدابير الوقاية من وباء 

( ومكافحته، وكذا لتلك التي كانت تتقاضى في السابق غالفا بمبلغ 19كورونا )فيروس كوفيد 

 دينار بعنوان عمليات التضامن في شهر رمضان". 6000

الواردة من  2020أفريل  16المؤرخة في  126وبناءا على هذه التعليمة و المراسلة رقم 

مصالح وزارة الداخيلة و الجماعات المحلية والتنمية العمرانية المتضكمنة التكفل باالحتياحات 

 10.000.00دج على  6.000.00المالية الناتجة عن رفع قيمة منحة التضامنة لشهر رمضان من 

ت بلدية الغمري على هذا الفرق في المبلغ من الصندوق التضامن و الضمان للجماعات دج تحصل
 . 2014مارس  24المؤرخ في  116-14المحلية منشأ من خالل المرسوم التنفيذي رقم 

 المدرسي للدخول التضامنية العمليات : الثاني الفرع

تمكين األطفال  يتم الشروع في كل سنة في تنفيذ عمليات التضامن المدرسي بغية

المتمدرسين المنحدرين من عائالت فقيرة و المقيمين بمناطق الظل من متابعة تمدرسهم في ظروف 

حسنة، حيث يتم منح إعانات مدرسية لكل طفل محتاج مسجل بإحدى المؤسسات التربوية الوطنية، 
كما يتم وكذا لكل معاق متمدرس في مؤسسة دراسية خاصة ممولة من طرف مديرية التربية، 

ضمان النقل المدرسي ألطفال المناطق النائية بتزويد البلديات بحافالت النقل، إضافة إلى منح 

اللوازم المدرسية لألطفال المحرومين في بداية الموسم الدراسي ممولة من طرف البلدية، و توفير 

 اإلطعام على مستوى المدارس .

المتعلق بترتيبات  2002أوت  19المؤرخ في 02تنفيذا للمنشور الوزاري رقم : وذلك 

المؤرخ في:  270إعانة األطفال المتمدرسين المحرومين والمعوزين وطبقا للمرسوم الرئاسي 

، يتم إعداد قوائم للمتمدرسين المحرومين و المعوزين من اجل االستفادة من مبلغ  19/09/2000

لعام الدراسي مرة واحدة في السنة الدراسية و االستفادة من كتب مجانية لكل دج في بداية ا 5000
األطوار أما بالنسبة الطور االبتدائي تضاف له مآزر المدرسية و محافظ . وذلك بعد دفع ولي األمر 

المتمدرس ملفا على مستوى المدرسة التي يزاول دراسته فيها ، يقوم المدير بدفع هذه الملفات إلى 

 من أجل دراسة الملفات عن طريق لجنة مختصة. ش إ مكتب

 

 المزمنة( )األمراض مجانا األدوية اقتناء : الثالث الفرع
 

 مؤمنين غير المعوزين للمواطنين المرض طبيعة تحدد طبية ملفات دفع يتم هذا خالل من

 تقوم معسكر، لوالية االجتماعي النشاط مديرية إلى إرساله و بالملف التكفل أجل من اجتماعيا

 تنقيطي وسلم قواعد لها بالمديرية خاصة طبية لجنة خالل من المرض طبيعة بتحديد المديرية

 اإلعاقة بطاقات منح يتم األساس هذا على و المديرية قبل من بها المتكفل األمراض لجميع

 من فادةلالست توجيهه و للمعني تسليمها و المديرية من البطاقة سحب يتم ، المزمنة أواألمراض
 صندوق إلى صاحبها يوجه المزمنة األمراض من نوع هناك بطاقته. نوع حسب البطاقة مزايا

 بها. للتكفل الحالة حسب توجه البقية أما ، مجانا األدوية من لالستفادة مباشرة االجتماعي الضمان
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 الطبي: ملف

  شهادة إقامة و شهادة الحالة العائلية للمعني 12شهادة ميالد رقم ،. 

 صور شمسية(  4أربعة)و  نسخة لبطاقة التعريف الوطني . 

 بنموذج طبي يستخرج من البلدية. مرفقة شهادة طبية من طبيب أخصائي 

ثائق وفي بعض األحيان عند دفع ملف للمديرية وبعد دراسته طبيا يتم طلب بعض                
 طبية إضافية كل حسب طبيعة المرض.

 

  %100 إعاقة نسبة بالمعاقين التكفل : الرابع الفرع

 تكفل يتم للمواطن %100 بنسبة اإلعاقة( متعدد أو عقليا ، )ذهنيا معوق بطاقة استالم بعد 
 1التنفيذي المرسوم بمقتضى ، دج 10.000ب مقدرة شهرية منحة على الحصول أجل من به

 مبلغها مالية منحة تخصص (2المادة) " :نصه في ،8/10/2019 في مؤرخ 273-19 رقم:

 من ويبلغ %100 عجزه نسبة تقدر معوق شخص لكل شهريا دج( 10.000) دينار أالف عشرة

 النشاط مديرية إلى كامال المطلوب الملف يدفع دخل". وبدون االقل، عل سنة18 العمر

تقوم المديرية بتقديم  مقررة االستفادة من منحة ويدمج المعني في  هبعد دفع و ،للوالية االجتماعي

 و االجتماعية التغطية المعني منح مع بإعدادها البلدية تقوم التي % 100قوائم المعوقين بنسبة 

 مزاياها. وجميع الشفاء بطاقة من االستفادة
 

 بالمسنين. التكفل الفرع الخامس :

المراض او العجزة و ذوي  سنة فما فوق 65المسنين البالغين  شخاصيتم ضبط قوائم األ         

بل قمرة واحدة في السنة من و المستحقين للمساعدة  دج  3000المزمنة لالستفادة من منحة 
 . ش إمكتب 

 

 واقع التنموي للشؤون االجتماعية لبلدية الغمري الالمبحث الثالث : 

تي لات اعدالمساطن عن طريق المواكثر من أتقريبها ت ولبلديااقية امصدن ضمار طافي إ
امج ر برإلطاا اهذفي لة ولدت انشأة و مناطق الظل، ألعاجزوامة ت المحروللفئايمها تقديمكن 

لتنمية اكالة ف ومن طروممولة الجتماعي ط النشااتستفيد منها عن طريق مديرية ت لبلدياتسيرها ا

وي ول توضيحه في بحثتا هذا لواقع التنمأو من ميزانيتها الخاصة. وهذا ما سنحاالجتماعية ا

 للشؤون االجتماعية.

 المطلب األول : واقع الدعم و اإلدماج االجتماعي للشؤون االجتماعية 

جهاز الشبكة االجتماعية عبارة عن إعانة مباشرة مخصصة للفئات السكانية العاجزة عن 

نبثقة عن اإلنعاش االقتصادي العمل والتي ال تستطيع االستفادة من فرص مولدة للمداخيل الم

يهدف هذا البرنامج أساسا إلى اإلدماج االجتماعي للفئات السكانية المعوزة   وأجهزة ترقية الشغل،

 و مناطق الظل ، وتدعيم االنسجام االجتماعي مع ضمان حقوقهم االجتماعية األساسية.

 

                                                             
 
ية، المتعلق بحماية األشخاص المعوقين وترقيتهم، العدد لرسما ةلجريدا، 08/10/2019، المؤرخ:(19-273) قمرمرسوم تنفيذي،  1

 .31، ص13/102019خة: رلمؤا ،64رقم: 
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 في البلديةالمنحة الجزافية للتضامن الفرع األول : واقع 

في هذه فقرة قراءة إحصائية حسب وثائق المتواجدة على مستوى مكتب ش إ لواقع نقدم 

الدعم والمساعدات االجتماعية من خالل االستفادة من المنحة الجزافية للتضامن حسب المناطق و 

الجنس التي تتوفر فيها شروط االستفادة من المنحة. والجدول التالي يبين توزيع نسبة المساعدات 

 ة لبلدية الغمري من المنحة الجزافية للتضامن حسب المناطق و الجنس.االجتماعي

 

 AFS: يبين توزيع نسبة االستفادة من منحة الجزافية للتضامن  )  III-1جدول رقم )

 حسب المناطق و الجنس 
 

 إناث ذكور نسبة العدد إسم مكان

 %7.88 %4.85 %12.73 42 شوارع بلدية 

 %4.55 %4.24 %8.79 29 أحياء بلدية 

 %4.24 %2.12 %6.36 21 الغمري مركز

 %2.12 %0.30 %2.42 8 الحضارة

 %16.06 %10.30 %26.36 87 دوار البرجية

 %5.45 %1.21 %6.67 22 دوار بوتفاحة

 %2.12 %2.12 %4.24 14 دوار الدناينية

 %1.21 %1.21 %2.42 8 دوار العويسات

 %2.12 %0.30 %2.42 8 دوار بلطاش

 %5.45 %6.67 %12.12 40 أوالد عربية

 %3.03 %2.42 %5.45 18 أوالد بورياحي

 %1.82 %1.21 %3.03 10 أوالد الحاج

 %2.42 %0.61 %3.03 10 أوالد عدة 

 %0.30 %1.82 %2.12 7 أوالد البشير

 %0.61 %1.21 %1.82 6 واد المالح 

 %59.39 %40.61 %100 330 المجموع
 )2020مخالصة الدفع لشهر مارس (وثائق مقدمة على مستوى مكتب ش إ مصدر : من إعداد الطالبة، بناءا على 

من خالل الجدول نالحظ أن حصة اإلجمالية للمنحة الجزافية للتضامن لبلدية الغمري هي: 
و نسبة اإلناث:  %40.61كما يلي: نسبة الذكور: حسب الجنسمستفيد، و هي موزعة  330

أي نسبة االستفادة للمنحة عند اإلناث أكبر من نسبة االستفادة عند ذكور. وهي األخرى  59.39%

موزعة أيضا على دواوير، أحياء و شوارع وخاصة مناطق الظل، ففي شوارع متواجدة ببلدية 

من مستفيدين من منحة، وهي أكبر نسبة  %12.73الغمري مركز نسبة االستفادة من المنحة هي: 

مناطق األخرى وهذا ال يدل على شيء الن شوارع المتواجدة بالغمري مركز كثيرة ولم مقارنة مع 

، نالحظ أن نسبة %7.88و نسبة إناث:  %4.85نستطيع ذكرها كلها، وهي كما يلي: نسبة ذكور: 

مركز فنسبة أما أحياء متواجدة ببلدية الغمري االستفادة لإلناث هي أكبر من نسبة االستفادة للذكور. 
و نسبة إناث:  %4.24، وهي مقسمة كما يلي: نسبة ذكور: %8.79هي:  االستفادة من المنحة

4.55% . 
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من  %6.36و في الغمري مركز نسبة االستفادة من المنحة الجزافية للتضامن هي: 

مستفيدين من منحة، و هي نسبة صغيرة مقارنة مع عدد السكان الغمري مركز و حصة الممنوحة 

للبلدية وهذا راجع الن حصة مقسمة على جميع مناطق بلدية الغمري وغير متمركزة في مكان 

،  %4.24و نسبة إناث:  %2.12معين، هذه نسبة مقسمة بين ذكور وإناث كما يلي: نسبة ذكور: 

هي منطقة منعزلة  سبة االستفادة لإلناث هي ضعف نسبة االستفادة للذكور. الحضارةنالحظ أن ن
من مستفيدين من منحة، وهي مقسمة  %2.42عن الغمري مركز فنسبة االستفادة من المنحة هي 

 . % 2.12و نسبة إناث:  % 0.30 بين ذكور و إناث كما يلي: نسبة ذكور:

مقارنة بعدد البرجية يأخذ أكبر نسبة من بينهم وهذا  عند االنتقال إلى دواوير نجد أن دوار

سكانه مع دواوير أخرى وال ننسى حصة االستفادة للبلدية ، فنسبة االستفادة من المنحة الجزافية 

سبة من مستفيدين من منحة ، وهي مقسمة بين ذكور و إناث كما يلي: ن %26.36للتضامن هي: 

، بينما يستفيد كل من %6.67يليه دوار بوتفاحة بنسبة . %16.06و نسبة إناث:  %10.30ذكور: 

من المنحة الجزافية للتضامن بينما يتشارك كل من  دوار العويسات  % 4.42دوار الدناينية بنسبة 

، هي األخرى مقسمة بين ذكور و إناث ففي كل من دوار % 2.42و دوار بلطاش في نفس النسبة 
تفادة متساوية بين الذكور و اإلناث ألنها تعتبر من مناطق العويسات و دوار الدناينية نسبة االس

وفرس العمل منعدمة في مناطق الظل للجنسين، وهي مقسمة كما  سبل الحياة الظل التي تنعدم فيها

على التوالي، أما بنسبة لدوار بوتفاحة و دوار بلطاش كانت نسبة االستفادة  %2.12، %1.21يلي: 

و نسبة إناث:  %0.40، %1.21ر وهي مقسمة كما يلي: نسبة ذكور:لإلناث أكثر بكثير من للذكو

على التوالي ألن فرص االستفادة في برامج أخري عند الذكور أكبر من عند  2.12%،  5.45%

اإلناث بسبب األعراف وعدم خروج المرأة في الدواوير من البيت وهذه المنحة مقدمة بدون مقابل 

افة إلى المطلقات التي تتوفر فيها شروط االستفادة من المنحة فهناك عدد كبير من األرامل باإلض

 وال ننس الفئات األخرى طبعا.

وعند تعريفنا للبلدية تعبر منطقة عروش وبالتالي هي مقسمة إلى مجمعات سكنية عشائرية 

بعيدة عن المركز، أين يقوم السكان بتربية الحيوانات و استغالل األراضي، باعتبارها منطقة 

ه، بالتالي هناك مناطق ظل أخري منعزلة وسكانها عاجزين عن العمل الفالحي ولم تتسنى فالحي

 لهم فرص في األعمال األخرى )اإلدارة، الصناعة و التجارة...إلخ(. 

من  %12.12فنالحظ أن أوالد عربية نسبة االستفادة من المنحة الجزافية للتضامن هي: 

و نسبة إناث:  %6.67و إناث كما يلي: نسبة ذكور: مستفيدين من منحة، وهي مقسمة بين ذكور

وهي مقسمة بين  %5.45تقريبا فرص متساوية ، يليها منطقة أوالد بورياحي بنسبة:  5.45%
تقريبا. يتشارك كل من  أوالد  %3.03و نسبة إناث:  %2.42ذكور و إناث كما يلي: نسبة ذكور: 

، %1.21األخرى مقسمة كما يلي: نسبة ذكور: ، هي % 3.03الحاج و أوالد عدة  في نفس النسبة 

نسبة االستفادة عن اإلناث كبيرة جدا من عند الذكور و  %2.42، %1.82و نسبة إناث:  0.61%

وهي مقسمة كما يلي: نسبة ذكور:  %2.12ألنها تعتبر من مناطق الظل. يليها أوالد البشير بنسبة 

 كور أكبر من اإلناث. وهنا نجد أن نسبة الذ %0.30و نسبة إناث:  1.82%

 %1.82في األخير نصل إلى واد المالح نسبة االستفادة من المنحة الجزافية للتضامن هي 

و نسبة إناث:  %1.21من مستفيدين من منحة، وهي مقسمة بين ذكور و إناث كما يلي: نسبة ذكور:

 نسبة االستفادة للذكور ضعف نسبة اإلناث . ، و 0.61%
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  AFS: يبين توزيع نسبة االستفادة من منحة الجزافية للتضامن  )  III-2شكل بياني رقم )

 حسب المناطق و الجنس

 

 (III-1جدول رقم )مصدر : من إعداد الطالبة ، بناءا على المعلومات من 

الشكل البياني المرفق يوضح الفرق بين نسبة االستفادة للمنحة الجزافية للتضامن في 

للجنسين في كل المناطق من المنحة، و أن منحة الجزافية للتضامن تتوزع المناطق ونسبة االستفادة 

على كامل تراب بلدية الغمري )دواوير، أحياء و شوارع وخاصة مناطق الظل( وهي غير 

ممركزة في منطقة معينة ، نظرا للجهود المبذولة للجنة الشبكة االجتماعية عند تطهير قوائم الشبكة 

دين جدد، يكون حرص كبير ومراعاة وضع االجتماعي للمستفيدين و االجتماعية و دمج مستفي
عائالتهم وظروفهم المعيشية، ونالحظ أن نسبة االستفادة لإلناث في كل المناطق إما تساوي نسبة 

االستفادة للذكور أو أكثر بكثير من ضعف، كون النساء هم فئة أكثر حاجة للمساعدة االجتماعية. 

ربية ، أوالد البشير و واد المالح نسبة االستفادة من المنحة عند الذكور أكبر باستثناء منطقة أوالد ع

و نسبة  %40.61منها عند اإلناث. و هو نفس الشيء بالنسبة للحصة اإلجمالية فنسبة الذكورهي: 

أي نسبة االستفادة للمنحة عند اإلناث أكبر من نسبة االستفادة عند ذكور، كون  % 59.39اإلناث: 

 هم فئة أكثر حاجة للمساعدة االجتماعية.النساء 

  في البلدية منحة التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة الفرع الثاني : واقع
مكتب ش إ لواقع و نقدم في هذه فقرة قراءة إحصائية حسب وثائق المتواجدة على مستوى 

عن النشاطات ذات المنفعة  حة التعويضالدعم و المساعدات االجتماعية من خالل االستفادة من المن

العامة حسب المناطق و الجنس التي تتوفر فيها شروط االستفادة من المنحة. والجدول التالي يبين 

توزيع نسبة المساعدات االجتماعية لبلدية الغمري من المنحة التعويض عن النشاطات ذات المنفعة 

  حسب المناطق و الجنس.سابقا( IAIGأو  DAISالعامة )جهاز نشاط اإلدماج االجتماعي
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 : يبين توزيع نسبة االستفادة من منحة  )  III-2جدول رقم )

 التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة حسب منطقة و الجنس
 

 إناث ذكور نسبة  العدد إسم مكان

 0 %22.22 %22.22 2 مدرسة دوار بوتفاحة

 0 %22.22 %22.22 2 حظيرة البلدية

 0 %11.11 %11.11 1 مسجد الغمري مركز

 0 %11.11 %11.11 1 مدرسة إبتدائية عكورى محمد بالغمري

 0 %11.11 %11.11 1 مدرسة إبتدائية كراليفة مختار بالغمري

 0 %11.11 %11.11 1 ملحقة البلدية دوار البرجية

 %11.11 0 %11.11 1 قاعة العالج دوار بالطاش

 %11.11 %88.89 %100.00 9 المجموع
 )2020مخالصة الدفع لشهر مارس (وثائق مقدمة على مستوى مكتب ش إ مصدر : من إعداد الطالبة، بناءا على 

لتعويض ابرنامج  مناصب في إلطار 9من خالل جدول يتضح أن بلدية الغمري مستفيد من 

البرنامج في وهذا العدد ضئيل جدا بنسبة لبلدية ، ذلك بسبب أن ، لعامةت ذات المنفعة النشاطااعن 

 طريق الزوال وال يتم دمج فيه مستفيدين جدد ، وهي موزعة كما يلي: كل من مدرسة بو تفاحة و

كلها ذكور أما مسجد الغمري مركز، مدرسة االبتدائية   % 22.22حظيرة الغمري نسبة االستفادة 
بدوار البرجية و  عكورة محمد بالغمري ، مدرسة ابتدائية كراليفة مختار بالغمري ، ملحقة البلدية

هي أخرى كلها ذكور ماعدا قاعة العالج  %11.11قاعة العالج بدوار بلطاش كانت نسبة االستفادة 

و  % 88.89دوار بلطاش كانت نسبة كلها لإلناث بالتالي كانت نسبة االستفادة من برنامج للذكور: 

 .  %11.11نسبة االستفادة لإلناث: 

 توزيع نسبة االستفادة من منحة : يبين )  III-3شكل بياني رقم )

 التعويض عن النشاطات ذات المنفعة العامة حسب منطقة و الجنس

 

 
 (III-2جدول رقم )مصدر : من إعداد الطالبة ، بناءا على المعلومات من 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

مدرسة 
دوار 
بوتفاحة

حظيرة 
البلدية

مسجد 
الغمري 
مركز

مدرسة 
إبتدائية 
عكورى 
محمد 
بالغمري

مدرسة 
إبتدائية 
كراليفة 
مختار 
بالغمري

ملحقة 
ار البلدية دو
البرجية

قاعة 
العالج 
دوار 
بالطاش

المجموع

22.22% 22.22%
11.11% 11.11% 11.11% 11.11%

0

88.89%

0 0
0 0 0 0

11%

11.11%

ذكور إناث



 تسيير ش إ اللخالدور البلدية في تحقيق التنمية من                                  الفصل الثالث 

63 

ات ذات الشكل البياني المرفق يوضح الفرق بين نسبة االستفادة للمنحة التعويض عن النشاط

 حة، و أنالمنفعة العامة في المناطق و نسبة االستفادة للذكور و اإلناث في كل المناطق من المن

المنحة تتوزع على مدارس و قاعات العالج حسب حصة وهي غير ممركزة في منطقة معينة ، 

ر في كل المناطق ماعدا في قاعة العالج بدوا % 100أن نسبة االستفادة للذكور هي ونالحظ 

و  %88.89بلطاش فعكس صحيح، و هو نفس الشيء بالنسبة للحصة اإلجمالية فنسبة الذكور: 

ند اإلناث، أي نسبة االستفادة للمنحة عند الذكور أكبر من نسبة االستفادة ع %11.11نسبة اإلناث: 
ي تتوفر وذلك ألن معظم نساء اللواتي ال يملكن دخل مستفيدات من منحة الجزافية للتضامن اللوات

 فيهن شروط االستفادة من المنحة .

 المطلب الثاني : واقع التشغيل و اإلدماج للشؤون االجتماعية

 .غيل و اإلدماج في بلدية الغمريشفي هذا المطلب التعرف على واقع الت سنحاول 

 ةفي البلدي PID)  جهاز اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات )الفرع األول : واقع 

نجد أن كل  PID) من خالل دراسة لجهاز اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات )

-19رقم:  1مستفيدين من هذا الجهاز تم تحويلهم إلى برامج وكالة التشغيل بمقتضى مرسوم التنفيذي

المتضمن إدماج المهني و اإلدماج االجتماعية لحاملي الشهادات،  08/12/2019المؤرخ في:  336
جهاز المساعدة على  للمستفيدين منيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات اإلدماج بصفة استثنائية، 

اإلدماج المهني و جهاز اإلدماج االجتماعي للشباب حاملي الشهادات وفق المادة األولى من 

 (.19المرسوم. ولم يتم االستفادة من مناصب أخرى بسبب جائحة كورونا )كوفيد

  في البلدية  DAIS) جهاز نشاطات اإلدماج االجتماعي ) الفرع الثاني :

قع مكتب ش إ لواو نقدم في هذه فقرة قراءة إحصائية حسب وثائق المتواجدة على مستوى 

ج جهاز نشاطات اإلدماالتشغيل و اإلدماج للشؤون االجتماعية من خالل االستفادة من منحة 

لتالي احسب المناطق و الجنس التي تتوفر فيها شروط االستفادة من المنحة. والجدول االجتماعي 

  ع نسبة المساعدات االجتماعية لبلدية الغمري من منحة حسب المناطق و الجنس.يبين توزي

 : يبين توزيع نسبة االستفادة من منحة  )  III-3جدول رقم )

 نشاط اإلدماج االجتماعي حسب منطقة و الجنس

 إناث ذكور نسبة  العدد إسم مكان

 %20.00 %40.00 %60.00 12 الغمري مركز

 %10.00 %5.00 %15.00 3 دوار بوتفاحة

 %5.00 %5.00 %10.00 2 دوار البرجية

 %0.00 %10.00 %10.00 2 دوار أوالد عربية

 %0.00 %5.00 %5.00 1 دوار بلطاش

 %35.00 %65.00 %100.00 20 المجموع
 )2020لشهر مارس (وثائق مقدمة على مستوى مكتب ش إ مصدر : من إعداد الطالبة، بناءا على 

                                                             

المتضمنة إدماج المهني و اإلدماج االجتماعي لحاملي ية، لرسمة الجريد، ا08/21/9201(، المؤرخ:91-336قم )مرسوم تنفيذي، ر  1

 .23، ص10/12/2019خة: رلمؤ، ا76، العدد رقم:  الشهادات
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جهاز منحة  منصب في إلطار 20من خالل جدول يتضح أن بلدية الغمري مستفيد من 

وهي موزعة حسب الجنس كما  وهذا العدد ضئيل جدا بنسبة لبلدية، نشاطات اإلدماج االجتماعي

هي ، و%35.00و نسبة االستفادة لإلناث:  %65.00نسبة االستفادة من برنامج للذكور: يلي: 

 .المناطق و الجنساألخرى موزعة حسب 

 : يبين توزيع نسبة االستفادة من منحة  )  III-4شكل بياني رقم )

 نشاط اإلدماج االجتماعي حسب منطقة و الجنس
 

 
 (III-3جدول رقم )مصدر : من إعداد الطالبة ، بناءا على المعلومات من 

نشاطات اإلدماج جهاز الشكل البياني المرفق يوضح الفرق بين نسبة االستفادة للمنحة 

في المناطق و نسبة االستفادة حسب الجنس في كل المناطق من المنحة، وهي موزعة  االجتماعي

و نسبة االستفادة لإلناث:  %65.00نسبة االستفادة من برنامج للذكور: حسب الجنس كما يلي: 

الن هذه البرامج  ، نالحظ أن نسبة االستفادة للذكور اكبر من نسبة االستفادة لإلناث و هذا35.00%

لها شروط لالستفادة ومعظم اإلناث مستفيدة من برنامج الشبكة االجتماعية منحة الجزافية للتضامن 
 ألنها منحة بدون مقابل بدون عمل.

 %60.00نسبة االستفادة  هي األخرى موزعة حسب المناطق كما يلي: الغمري مركزو

و نسبة االستفادة  %40.00رنامج للذكور: نسبة االستفادة من بموزعة وحسب الجنس كما يلي: 

، من خالل الجدول نالحظ أن منطقة الغمري مركز تحصلت على حصة األسد %20.00لإلناث: 

من حصة اإلجمالية و هدا راجع لوجود مرافق للعمل أكثر من مناطق األخرى وهدا راجع كون 

تدائية، قاعة العالج، مكتبة المناصب توزع حسب حاجة البلدية للعمال في مرافقها )مدارس االب

موزعة حسب الجنس كما  %15.00...األخ( ، تليها مباشرة منطقة دوار بوتفاحة بنسبة استفادة 

، أما كل من %10.00و نسبة االستفادة لإلناث:  %5.00نسبة االستفادة من برنامج للذكور: يلي: 
موزعة بتساوي حسب  %10.00منطقتي دوار البرجية و دوار أوالد عربية فنسبة استفادة هي: 

الجنس في دوار البرجية و كانت كلها ذكور في دوار أوالد عربية، و تحصلت منطقة دوار بلطاش 

 كلها ذكور. %5.00على نسبة استفادة 

  في البلدية جهاز الجزائر البيضاءواقع  الفرع الثالث :

استفادة طول حيات هذا من خالل دراسة لجهاز الجزائر البيضاء نجد أن بلدية الغمري 

و في عامين األخيرين هناك تجميد .2015-2014( ثالث مشاريع فقط في سنتي 3البرنامج من )

 لهذه المشاريع من قبل وكالة التنمية االجتماعية.
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 :ؤون االجتماعية شالالمطلب الثالث : واقع منح 

 سنحاول في هذا المطلب التعرف على واقع منح ش إ في بلدية الغمري 

 في بلدية العمليات التضامنية لشهر رمضانواقع  الفرع األول :

مكتب ش إ لواقع و نقدم في هذه فقرة قراءة إحصائية حسب وثائق المتواجدة على مستوى 

التضامنية لشهر رمضان من خالل االستفادة من منحة  2020العمليات التضامنية لشهر رمضان 

باعتبار البرنامج مخصص لدعم العائالت  األسر حصرت هذه السنة ألرباب التي)قفة رمضان( 
حسب الجنس، والن قفة أصبحت منحة تصب في حساب بريدي لكل شخص وال يعتمدون على 

مناطق في توزيعها حسب معمول به سابقا، هذا ال يعني أنها لم تشمل كل مناطق بل كان مشكل في 

منحة التضامنية يبين توزيع نسبة والجدول التالي  حفظ المعلومات لم نستطيع إحصاء المناطق.

  لبلدية الغمري . حسب الجنس 2020لشهر رمضان 

 : يبين توزيع نسبة االستفادة من منحة  )  III-4جدول رقم )

 التضامنية لشهر رمضان حسب الجنس
 

 نسبة إناث نسبة ذكور إناث ذكور الحصة

500 144 356 28.80% 71.20% 

 .وثائق مقدمة على مستوى مكتب ش إمصدر : من إعداد الطالبة، بناءا على 

منحة تضامنية لشهر  500من خالل جدول يتضح أن بلدية الغمري خصصت

و نسبة  %28.80نسبة االستفادة من منحة للذكور: وهي موزعة كما يلي: ، 2020رمضان

   .% 71.20االستفادة لإلناث: 
 

 

 : يبين توزيع نسبة االستفادة من منحة )  III-5شكل بياني رقم )

 التضامنية لشهر رمضان حسب الجنس

 
 (III-4جدول رقم )مصدر : من إعداد الطالبة ، بناءا على المعلومات من 

منحة تضامنية لشهر رمضان  500من خالل جدول يتضح أن بلدية الغمري خصصت 

و نسبة  %28.80منحة للذكور:  نسبة االستفادة منوهي موزعة حسب الجنس كما يلي: ، 2020
إن تنظيم و تسيير العملية التضامنية وبعد ضبط قوائم المستفيدين ، %71.20االستفادة لإلناث: 

باعتبار البرنامج مخصص لدعم العائالت ، وباعتبار اإلناث  حصرت هذه السنة ألرباب األسر التي

قات أصبحت نسبة االستفادة لإلناث أكثر الفئة األكثر احتياج لهذه المنحة من فئة األرامل و المطل

 لذكور. ابكثير من 
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 في البلدية العمليات التضامنية للدخول المدرسيواقع  الفرع الثاني :

نقدم في هذه فقرة قراءة إحصائية حسب وثائق المتواجدة على مستوى مكتب ش إ لسنة 

الدخول المدرسي حسب المدارس والجنس التي  ةلواقع المنح 2019-2018الدراسية الماضية 

 نسبة.هذه . و الجدول التالي يبين هاتتوفر فيهم شروط االستفادة من
 

 : يبين توزيع نسبة االستفادة من منحة دخول المدرسي )  III-5جدول رقم )

 حسب المناطق و الجنس 
 

 نسبة  حصة اسم المؤسسة

 %35.86 270 إكمالية األمير عبد القادر بالغمري

 %16.47 124 مدرسة االبتدائية عكورة محمد بالغمري

 %11.02 83 مدرسة االبتدائية عبد الرحمان جياللي بالبرجية

 %9.96 75 مدرسة االبتدائية كراليفة مختار بالغمري

 %9.69 73 مدرسة االبتدائية بورياحي حبيب بدوار بلطاش

 %7.17 54 ثانوية

 %5.18 39 محمد باوالد عربيةمدرسة االبتدائية بلفار 

 %4.65 35 مدرسة االبتدائية اخوة العيد ببوتفاحة

 %100.00 753 اإلجمالي

 وثائق مقدمة على مستوى مكتب ش إ. مصدر : من إعداد الطالبة، بناءا على 

من منحة الدخول المدرسي  من خالل جدول يتضح أن بلدية الغمري كانت حصة االستفادة

من منحة  270فإكمالية األمير عبدالقادر المتواجدة بالغمري مركز كانت حصتها منحة، 753هي: 

وهي أكبر نسبة ، تليها مدرسة االبتدائية عكورة  % 35.86نسبة حصة اإلجمالية، أي ما يعادل 

، أما المدرسة االبتدائية عبد % 16.17منحة من حصة اإلجمالية ما يعادل نسبة  124محمد بحصة 

، و تحصلت كل من مدرستين االبتدائيتين %11.02ي بالبرجية تحصلت على نسبة الرحمان جيالل

على التوالي ما  73،  75كراليفة مختار بالغمري مركز و بورياحي الحبيب بدوار بلطاش على: 

على التوالي وهي تقريبا نسب متساوية. وكانت حصة الثانوية من  %9.69، % 9.96يعادل نسبة 
اإلجمالية لبلدية الغمري.. أما مدرسة االبتدائية بلفار محمد بأوالد عربية من حصة   % 7.17منحة 

. و وكانت حصة مدرسة االبتدائية اإلخوة % من حصة اإلجمالية5.18ما يعادل  39فكانت حصتها 

 % 4.65ما يعادل  35العيد بدوار بوتفاحة 
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 : يبين توزيع نسبة االستفادة من منحة دخول المدرسي )  III-6شكل رقم ).

 حسب المناطق و الجنس

 

 (III-5جدول رقم )مصدر : من إعداد الطالبة ، بناءا على المعلومات من 

من شكل يتضح أن بلدية الغمري كانت حصة االستفادة من منحة الدخول المدرسي هي 

موزعة على كل القطاعات التربية المتواجدة ببلدية الغمري، فإكمالية األمير عبدالقادر المتواجدة 

وهي أكبر نسبة و هذا نظرا لعدد كبير  % 35.86بالغمري مركز كانت نسبة االستفادة من المنحة  
ة عكورة محمد  من التالميذ المتمرسين بها الذي يجمع كل مدارس االبتدائية، تليها مدرسة االبتدائي

تحصلت على نسبة  ، أما المدرسة االبتدائية عبد الرحمان جياللي بالبرجية%16.17بنسبة 

، وتحصلت كل من مدرستين االبتدائيتين كراليفة مختار بالغمري مركز و بورياحي 11.02%

على التوالي وهي تقريبا نسب متساوية.  %9.69، % 9.96الحبيب بدوار بلطاش على: نسب 

من حصة اإلجمالية لبلدية الغمري ودلك الن الحصة لم  % 7.17وكانت حصة الثانوية من منحة 

تلميذ رغم جهود رؤساء  100حين كانت ثانوية جديدة وعدد التالميذ ال يتجاوز  2002تتغير مند 

ة إضافية متبقية من بلديات األخرى إن البلدية في زيادة حصة البلدية، إال أنه يتم إضافة حص
توفرت في تلك سنة فقط، برغم من تشارك بلديتي الغمري و سجرارة في حصة، الن الثانوية بها 

و الغمري أقرب بلدية للتالميذ. أما  تهمتالميذ من بلدية سجرارة، بسبب عدم وجود ثانوية ببلدي

%من حصة 5.18سبة االستفادة ما يعادل مدرسة االبتدائية بلفار محمد بأوالد عربية فكانت ن

 4.65اإلجمالية. و وكانت نسبة االستفادة لمدرسة االبتدائية اإلخوة العيد بدوار بوتفاحة ما يعادل 

% رغم أن عدد كبير من سكان بلدية الغمري من فئات الهشة ومعوزين تم تحويل إقامتهم بدوار 

 ال أن حصة لم تتغير.بوتفاحة بسبب استفادتهم من سكنات اجتماعية ، إ

خصصت بلدية الغمري من اجل الدخول المدرسي حصة مالية القتناء المحافظ المدرسية. و 

 والجدول التالي يبين نسبة توزيع هذه المساعدات من المحافظ حسب المدارس و الجنس.
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 : يبين توزيع نسبة االستفادة من محافظ )  III-6جدول رقم )

 حسب المناطق و الجنس 
 

 نسبة  حصة اسم المؤسسة

 %23.33 70 مدرسة االبتدائية عكورة محمد بالغمري

 %20.00 60 مدرسة االبتدائية عبد الرحمان جياللي بالبرجية

 %16.67 50 مدرسة االبتدائية كراليفة مختار بالغمري

 %13.33 40 مدرسة االبتدائية بورياحي حبيب بدوار بلطاش

 %13.33 40 باوالد عربية مدرسة االبتدائية بلفار محمد

 %13.33 40 مدرسة االبتدائية اخوة العيد ببوتفاحة

 %100.00 300 اإلجمالي
 وثائق مقدمة على مستوى مكتب ش إ. مصدر : من إعداد الطالبة، بناءا على 

 ،2019-2018من خالل جدول يتضح أن بلدية الغمري خصصة للدخول المدرسي لسنة 

 .( ستة مدارس ابتدائية المتواجدة على التراب بلدية الغمري06محفظة و هي موزعة على )300

 : يبين توزيع نسبة االستفادة من محافظ )  III-7شكل رقم )

 حسب المناطق و الجنس 

 
 (III-6جدول رقم )مصدر : من إعداد الطالبة ، بناءا على المعلومات من 

موزعة على كل ، محفظة300أن بلدية الغمري خصصة للدخول المدرسي  شكل يوضح

 %23.33االبتدائية عكورة محمد بالغمري هيلمدرسة ها المدارس كما يلي: نسبة االستفادة من

، و تحصلت كل من مدرستين االبتدائيتين عبد هاوهي أعلى نسبة نظرا لعدد التالميذ المتمدرسين في
 %16.67، %20.00وكراليفة مختار بالغمري على ما يعادل نسبة الرحمان جياللي بالبرجية 

س االبتدائية بورياحي الحبيب بدوار بلطاش، بلفار محمد بأوالد عربية و ارعلى التوالي، أما مد

% من حصة اإلجمالية. 13.33اإلخوة العيد بدوار بوتفاحة تحصلت على نسبة متساوية تقدر ب 

الغمري من فئات الهشة ومعوزين تم تحويل إقامتهم بدوار رغم أن عدد كبير من سكان بلدية 

 بوتفاحة بسبب استفادتهم من سكنات اجتماعية، إال أن حصة لم تتغير.
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 في البلدية) اقتناء األدوية مجانا )األمراض المزمنةواقع  الفرع الثالث :

لفئات الهشة ومعوزين و خاصة  ) مجانا )األمراض المزمنةمن أجل الحصول على األدوية  

منهم بمناطق الظل و بدون دخل ، يقوم مكتب ش إ  بدفع جميع ملفات إلى المديرة النشاط 

جل بهذا الخصوص هناك س االجتماعي لتسهيل عملية على المواطنين ، نالحظ ال يوجد إحصائيات

   ) به )اسم مريض، مكان ميالد، رد من الطبيب، تاريخ فحص طبي...إلخ.

  في البلدية %100التكفل بالمعاقين بنسبة واقع  الفرع الرابع :
نقدم في هذه فقرة قراءة إحصائية حسب وثائق المتواجدة على مستوى مكتب ش إ لشهر 

حسب المنطقة و  %100لواقع المنح من خالل االستفادة من المنحة المعوقين  2020مارس 

بة حسب نسهذه  توزيعنحة. و الجدول التالي يبين الجنس التي تتوفر فيها شروط االستفادة من الم

 المنطقة و لجنس.
 

 % 100: يبين توزيع نسبة االستفادة من منحة المعوقين بنسبة   )  III-7جدول رقم )

 حسب المناطق و الجنس 

 وثائق مقدمة على مستوى مكتب ش إ.مصدر : من إعداد الطالبة، بناءا على 
 

 

 

  

 إناث ذكور نسبة اسم منطقة

 %12.16 %13.51 %25.68 الغمري مركز

 %5.41 %5.41 %10.81 أحياء بلدية 

 %1.35 %8.11 %9.46 شوارع بلدية 

 %0.00 %1.35 %1.35 الحضارة

 %4.05 %6.76 %10.81 دوار البرجية

 %4.05 %4.05 %8.11 دوار بلطاش

 %1.35 %2.70 %4.05 دوار بوتفاحة

 %1.35 %1.35 %2.70 دوار الدناينية

 %0.00 %1.35 %1.35 دوار العويسات

 %0.00 %14.86 %14.86 أوالد عربية

 %1.35 %2.70 %4.05 أوالد البشير

 %0.00 %2.70 %2.70 أوالد بورياحي

 %0.00 %1.35 %1.35 أوالد الحاج

 %0.00 %1.35 %1.35 أوالد عدة 

 %0.00 %1.35 %1.35 واد المالح 

 %31.08 %68.92 %100.00 المجموع
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منحة  74من خالل معلومات معطاة من مكتب ش إ يتضح أن بلدية الغمري مستفيد من  

و متعدد اإلعاقة بنسبة  %100، معوقين عقليا %100)متضمنة معوقين حركيا  % 100معوقين 

(، وكل معوق تتوفر فيه شروط االستفادة من منحة مستفيد بدون إقصاء أي احد من 100%

االستفادة، وهدا راجع للجهود المبذولة من طرف موظفي البلدية خاصة مكتب ش إ في مساعدة كل 

وهي مقسمة بين ذكور و إناث شرائح المجتمع، وما لفت انتباه ال يوجد ملفات في انتظار االستفادة، 

لإلناث: نسبة االستفادة من منحة  و % 68.92 للذكور:: نسبة االستفادة من منحة كما يلي
نالحظ أن نسبة االستفادة للذكور أكثر من ضعف نسبة االستفادة لإلناث، و هي موزعة  31.08%

 على دواوير، أحياء و شوارع وخاصة مناطق الظل. 

 

 %100المعوقين بنسبة   : يبين توزيع نسبة االستفادة من منحة)  III-8شكل رقم )

 حسب المناطق و الجنس 

 

 (III-7جدول رقم )مصدر : من إعداد الطالبة ، بناءا على المعلومات من 
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وهي هي موزعة على كل مناطق البلدية، وما  % 100من شكل يتضح أن  منحة معوقين  

لإلناث: نسبة االستفادة من منحة  و % 68.92 للذكور:مقسمة كما يلي: نسبة االستفادة من منحة 

نالحظ أن نسبة االستفادة للذكور أكثر من ضعف نسبة االستفادة لإلناث، و هي موزعة  % 31.08

على دواوير، أحياء و شوارع وخاصة مناطق الظل، ففي الغمري مركز نالحظ أن نسبة االستفادة 

أحياء متواجدة ببلدية الغمري مركز فنسبة  . أماللذكور هي تقريبا نفس نسبة االستفادة لإلناث

. أما شوارع متواجدة ببلدية  % 50.00االستفادة من المنحة وهي مقسمة بين ذكور و إناث بتساوي 
. أما %1.35و نسبة إناث:  % 8.11وهي مقسمة بين ذكور و إناث كما يلي: نسبة ذكور:الغمري 

 حضارة فنسبة االستفادة من المنحة كلها ذكور.

ند االنتقال إلى دواوير نجد أن دوار البرجية يأخذ أكبر نسبة من بينهم ، فنسبة االستفادة ع 

. و %4.05و نسبة إناث:  %6.76المنحة هي مقسمة بين ذكور و إناث كما يلي: نسبة ذكور:  من

مقسمة بتساوي بين الذكور و اإلناث. و نسبة استفادة  %8.11نسبة االستفادة للدوار بلطاش هي: 

. و نسبة استفادة لدوار %1.35دوار بوتفاحة للذكور ضعف نسبة االستفادة لإلناث نسبة إناث: ل

أما أوالد  الدناينية مقسمة بين ذكور و إناث بتساوي. و نسبة استفادة لدوار العويسات كلها ذكور.

ر ضعف عربية نسبة االستفادة من المنحة كلها ذكور، و نسبة االستفادة في أوالد البشير للذكو
اإلناث، أما أوالد بورياحي وكل من أوالد الحاج و أوالد عدة و واد المالح كانت نسبة االستفادة 

 كلها ذكور.  

 في البلدية التكفل بالمسنينواقع  الفرع الخامس :

الباب  920بالباب  2019بناءا على اإلعتمادات المالية المسجلة بميزانية الوالية لسنة

منحت بلدية الغمري إعانة مالية من ميزانية الوالية مقدرة  644المادة  9204الفرعي

دج لفائدة مسنين و العجزة و ذوي األمراض المزمنة وذلك حسب مقرر رقم: 180.000.00ب

والية معسكر، مديرية اإلدارة المحلية، مصلحة الميزانية و  2019ديسمبر  31بتاريخ  381

دج لكل 3.000.00مستفيد و المبلغ لكل شخص  60على الممتلكات، مكتب ميزانية الوالية. مقسمة 
شخص. و من خالل دراستنا وجدنا أن بلدية الغمري لم تقم بتطبيق هذه المقررات االستفادة من 

وهذا راجع لعدة أسباب منها حصة االستفادة صغيرة جدا وال يمكن تلبية  2015منحة منذ سنة 

 الستفادة بعض، تقصير من مسؤولين ...إلخمطالب جميع محتاجين، خوف من فوضت نتيجة عم ا
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 خالصة الفصل:

لبحثنا تعرفنا على بلدية الغمري وتميزها بطابع الفالحي،  من خالل دراسة الحالة التطبيقية

هكتار صالحة للزراعة، أغلب سكانها يمارسون مهنة الفالحة ومهن الحرة غير  7722حيث 

للبحث على الضمان االجتماعي ألسرهم من خالل برامج الدعم مرخصة، مما يؤدي بهم 
 االجتماعي الممنوحة لفئات الهشة والمعوزين خاصة المتواجدون بمناطق الظل.  

تمثلت البرامج التنموية للشؤون االجتماعية ببلدية الغمري في برامج الدعم االجتماعي، 

لشعر رمضان، منحة الدخول المدرسي برامج التشغيل و اإلدماج ومنح ش إ )منحة التضامنية 

...الخ(  الموجهة لفئات الهشة، من خالل دراستنا لواقع التنموي لهذه المنح وجدنا أنها تشمل 

الجنسين، و متوزعة على كامل تراب البلدية وغير متمركزة في منطقة معية دون األخرى وهي 

انتباهنا أن منح برامج التشغيل و تشمل حتى مناطق الظل)الحضارة، واد المالح ...الخ( ، ملفت 

اإلدماج أصبحت مناصب عمل يراعى فيها احتياج المدارس للعمال في المطعم و النظافة أكثر من 

 العوز طالب االستفادة، و بهذا تحول الهدف المرجو من هذه البرامج.
دة منها. برامح الدعم االجتماعي محدودة بقوانين ال يمكن لفئات األخرى األكثر عوز االستفا

، في بعض األحيان مواطنين في أمس الحاجة للمنحة ولكن ملفه اإلداريهذه القوانين متعلقة بملف 

مثال: المنحة الجزافية للتضامن ال تشمل عزياء يتيمة  ال يسمح له بذلك و عكس صحيح اإلداري

، في حالة سنة  يسكنون في منطقة من مناطق الظل60أو رجال أرباب العائالت أقل من  األبوين

إدماجهم في برامج التشغيل، بعد مسافة من جهة عائق و مدة اإلدماج من جهة أخر  عائق آخر 

 . األخرى( ة)الحالتين تتوفر فيهم شروط االستفاد

إن سياسة الدعم االجتماعي في بلدية الغمري أو الجزائر سياسة معممة يستفيد منها األغنياء 

لعدم متابعة الدولة لإلمدادات و المساعدات ما أدى إلى عدم بقدر أعلى من الفقراء، وذلك راجع 
وصولها إلى مستحقيها وضخامة الحاجات و عدم إتباع برامج الدعم االجتماعي للسياسة المستهدفة 

مرجوا منها ، جعل منها سياسة مكلفة للدولة تستنزف موارد الميزانية العامة، مثال: مريضة 

في الصندوق الوطني لغير األجراء هذا بسبب الجهل  بمرض سرطان وزجا تاجر غير مؤمن

 يستعمل شتى طرق للحصول على هذه المنحة.

إن منح المقدمة من طرف برامج الشؤون االجتماعية ورغم محدوديتها إال أنها لها ميزات  

كثيرة يستفيد منها المعني و عائلته تشكل تقلل من معاناته في حياته اليومية كضمان االجتماعي 

اتضح أن التقليل من ظاهرة العوز و التهميش الذي تعيشه ذي يهلك عائق المعوز و بذلك فانه ال
 فئات واسعة من المجتمعات تساعد في التغيير االجتماعي إذا وووجهت المساعدات إلى مستحقيها. 
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 الخاتمة العامة :

مساعدات االجتماعية التي كتتميز الجزائر بطابعها االجتماعي و توزيع ريعها النفطي  

صول إلى مناطق الظل،  الهادفة اللتقليل من معاناتها وولتقدمها الدولة للفئات الهشة و المعوزين 

إلى تقليل الفوارق االجتماعية و تحسين المستوى المعيشي للفئات الضعيفة، و إن تحديد مدى فعالية 

فيض من الفوارق الطبقية ، يتطلب منا معرفة تخالاالستراتجيات التي اتبعتها الدولة الجزائرية في 
 مدى نجاح البرامج في تحقيق األهداف الرئيسية التي حددت له.

هدفنا من خالل هذا البحث تسليط الضوء على هذه البرامج المسيرة من قبل البلدية لفائدة   

تمعات، كما فئات واسعة من المج اهذه الفئات للتقليل من ظاهرة العوز و التهميش الذي تعيشه

ولنا تقديم طرح مفاده وجود عالقة قوية بين هذه البرامج و التغير االجتماعي كما رمينا إلى تبيان اح

لتقليل من لبرامج الدولة المدعمة لإلدماج االجتماعي ح نظرا لمحدوديتها، وقلة عدد ضئيل لهذه المن

 إلى انعكاسات أخرى .المعانات االجتماعية للمهمشين والمقصيين داخل المجتمع يؤدي 

 

 ويمكن تلخيص أهم النتائج المتوصل لها من خالل هذه الورقة البحثية في: 

  تستلزم التنمية المحلية مجموعة من المقومات لتحقيق أهدافها والمتمثلة في الالمركزية

أهم وسيلة لتحقيق رفاهية اإلنسان في مختلف المجاالت، االجتماعية، ، كونها ةاإلداري

 القتصادية و السياسية ...الخ

  ة التي اإلداريللدولة، تقوم على فكرة الالمركزية  اإلداريأحد أشكال التنظيم  البلديةتمثل

مستقلة التقتضي توزيع السلطة والواجبات بين األجهزة المركزية من جهة وهيئات محلية 

 من جهة أخرى.

  إن سياسة الدعم االجتماعي في الجزائر سياسة معممة يستفيد منها األغنياء بقدر أعلى من

الفقراء، وذلك راجع لعدم متابعة الدولة لإلمدادات و المساعدات ما أدى إلى عدم وصولها 

عدم إتباع برامج الدعم االجتماعي للسياسة المستهدفة وإلى مستحقيها وضخامة الحاجات. 

 جعل منها سياسة مكلفة للدولة تستنزف موارد الميزانية العامة. منها ، ةمرجو

 فئات واسعة من المجتمعات  اي تعيشهتليل من ظاهرة العوز و التهميش الاتضح أن التق

 وجهت المساعدات إلى مستحقيها. ساعد في التغيير االجتماعي إذا ت

 ثر عوز االستفادة منها. برامح الدعم االجتماعي محدودة بقوانين ال يمكن لفئات أخرى أك

ن في أمس الحاجة للمنحة ، في بعض األحيان مواطاإلداريف ملالهذه القوانين متعلقة ب

عكس صحيح ، مثال: مريض فيه سرطان وال الال يسمح له بذلك و  اإلداريولكن ملفه 

 يملك عدم اإلخضاع للضرائب .

  تسييرها و تمويلها لقطاعات أخرى تداخل المصالح يعد عبء كبير يهلك عاتق البلدية في

)المدارس وقطاع الصحة  ميزانيتها الخاصة كقطاع التربية لهااألخرى  يرغم أن ه

 . (قاعات العالج ...الخاالبتدائية، 

  نظرا للفترة العصيبة التي مرت بها البالد و عدم رضا الشعب عن وضعه االجتماعي أدى

 بهذه المساعدات.مطالبة التهرب من البرؤساء المجالس إلى 
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 اإلجابة على اإلشكاليات الفرعية:
  

  مقصود بنظام اإلدارة المحلية ؟ و كيف نشأت الجماعات المحلية ؟الما 

 اإلداريمن خالل الفصل األول قمنا بتبيان نظام اإلدارة المحلية من خالل تبيان أسس التنظيم 

 وتطورات الجماعات المحلية . ةتعرف على نشأالومفهوم الجماعات المحلية و

 هل للجماعات المحلية )البلدية( دور في تحقيق التنمية و التغيير االجتماعي؟ 

 ما هو الدور التنموي للبلدية و ما عالقة االقتصاد االجتماعي بالتنمية؟ 
قة ولنا تبيان دور البلدية في تحقيق التنمية و التغيير االجتماعي وعالاومن خالل الفصل الثاني ح

 االقتصاد االجتماعي بالتنمية.

  هل من خالل تسيير الشؤون االجتماعية هناك تغير اجتماعي؟ وما هو هدف الشؤون

 االجتماعية؟

ومن خالل الفصل الثالث بينا هدف الشؤون االجتماعية من خالل تسيير برامج الدعم االجتماعي 

 .ه البرامج ذش إ و الهدف من همنح الوالتشغيل و

 التحقق من صحة  الفرضيات: 

تمثل الجماعات المحلية )البلدية( فاعال محوريا في تحقيق التنمية و التغير  الفرضية األولى:
 االجتماعي في الجزائر.

التركيز على اإلدارة المحلية بصورة تضمن الوصول إلى أهم هدف نؤكد صحة الفرضية  حيث أن 

لفئات الهشة و العائالت المعوزة باتكفل الاالجتماعي، ووهو تحقيق التنمية المحلية والتغير 

وصول إلى مناطق الظل وتحقيق مستوى من العيش الكريم، وإتاحة الفرص  للطاقات البشرية الو

أوال، ثم القضاء عليها ثانيا، مع بذل العوز و التهميش هرة ظابناء نظام فعال للتقليل من هذه و
أصبحت لمجتمع المدني وعالقة المجتمع المدني مع المواطن، الجهود لتطوير عالقة الحكومة مع ا

  الجماعات المحلية فاعال محوريا في تحقيق التنمية والتغير االجتماعي في الجزائر.

من االجتماعي لهذه الفئات، األحماية والبما أن توفير شبكات  الفرضية الثانية: الفرضية الثانية:

منح الداخلية أو برامج التشغيل و برامج في حاالت الطوارئ، كالمجاعة و التصحر الكاإلعانات، و

أو كما هو الحال في الوقت الراهن حالة "كورونا". فإن وعاء المساعدات االجتماعية )التضامن( 

يحقق إيرادات ضخمة مما يضمن الموارد لتمويل الفئات الهشة و المحتاجين و العائالت المعوزة، 

 الفوارق االجتماعية بين أفراد المجتمع.من للتقليل 

أن وعاء المساعدات االجتماعية )التضامن( يحقق إيرادات ضخمة مما نؤكد صحة الفرضية  حيث 
يضمن الموارد لتمويل الفئات الهشة و المحتاجين و العائالت المعوزة، للتقليل الفوارق االقتصادية 

 ،يحقق الهدف المرجومما من االجتماعي لهذه الفئات األحماية والبين أفراد المجتمع وتوفير شبكات 

مهما بلغت كفاءة النظام االقتصادي فإنه معرض الزمات وصدمات مفاجئة تؤثر على بعض إال أنه 

 الفئات االجتماعية الهشة التي ستعاني مزيدا من الحرمان و التهميش.
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إن السعي لتحسين جميع مظاهر الحياة االجتماعية للمواطن سيظل أحد  الفرضية الثالثة:

 ااالهتمامات الرئيسية للسياسة التنموية أو التغير االجتماعي، ألن تحسين إطار حياته يشمل استثمار

 من أكثر االستثمارات مردودية لتدعيم التماسك و التضامن االجتماعي.

الفئات الهشة و المحتاجين و العائالت المعوزة،  ةحياأن تحسين إطار نؤكد صحة الفرضية  حيث 

يشمل  من االجتماعياألحماية والالفوارق االقتصادية بين أفراد المجتمع و توفير شبكات من للتقليل 

 هناك كان إذا و االجتماعيمن أكثر االستثمارات مردودية لتدعيم التماسك و التضامن  ااستثمار
 بظروف يتصل الذي الميدان فهو ، الشاملة التنمية عملية إنجاح أجل من أكثر العمل يتطلب ميدان

 السكانية للفئات االجتماعي اإلدماج هو االجتماعية الشؤون مساعدات هدف ألن المواطن. حياة

 األساسية تماعيةاالج حقوقهم ضمان مع االجتماعي االنسجام تدعيم و الظل، ومناطق المعوزة

 الطبقات. تفاوت من تقليلالو

جماعات المحلية هو تقليل الفوارق االجتماعية بين أفراد المجتمع الهدف  إنالفرضية الرابعة: :  

برامج اإلدماج من خالل إعطاء فرص لكل شرائح المجتمع بما فيها مناطق الظل، عن طريق 

 ؟االجتماعي و التشغيل و منح الشؤون االجتماعية 

أن لمناطق الظل نصيب في برامج اإلدماج االجتماعي و التشغيل ومنح نؤكد صحة الفرضية  حيث 
 الشؤون االجتماعية.

 

 التوصيات :

  ال ينبغي اعتبار االقتصاد االجتماعي مغايرا بل هو تفعيل لجملة من القيم المرتكزة على التعاون

 محاربة التهميش وتفاوت الطبقات.والتكامل والتضامن، لتغطية ما عجزت عنه الدولة في 

  لفئات الهشة لإصالح سياسة الدعم االجتماعي و التشغيل في الجزائر ألنها تحولت من منحة

إلى منصب عمل يجب أن يسد به ثغرة في مؤسسة عمومية وبالتالي تحول هدف المنحة من 

 إعانة إلى حاجة المؤسسة.
 جميع ال تكون محتكرة من قبل الجهات ضرورة وضع القوانين بشكل واضح و في متناول ال

على شكل له تعطى إذ م امتالكه لها. دالمعنية. وموظف البلدية يجد صعوبة في شرها لع

 تعليمات شفهية.

  ومن األفضل تعديل القوانين و التعليمات بمشاركة و مشاورة رجال الميدان ألنهم أدرى بحقيقة

 في الهرم األعلى. هذه الفئات أكثر ممن أصدروا تلك القوانين وهم
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Résumé : 

 L'Algérie est connue par son statue sociale son but est  d’améliorer 

le niveau de vie des plus démunies  et de couvrir toute les régions  de 

l’Algérie profonde, sans avoir le sentiment  d’inégalité de classe social. 
 L’Algérie a adopté différents performance de développent pour un 

changement au  

L’expansion de la taille des sociétés a mène à une augmentation des 

charge de l’état, ce qui l’a poussé à un mode d’organisation administratif 

de centralise par la participation des collectivités locales dans la gestion 

des programmes de développent. 

 Notre but par cette recherche est de faire  

An peut résumer les résultats obtenus comme suite : 
 Nous avons essayé de poser une idée qu’il existe une fort relation 

entre ces programmes et le changement sociale mais La politique de 

soutien sociale est généraliser ou les riches bénéficient plus que les 

pauvres à cause de l’incapacité de l’état à contrôler et faire un suivi de 

l’approvisionnement et de l’aide de l’état qui a mènes à prive les 

nécessiteux.  

 

 
 

 
  

 

  
 

Most clés :  les collectivités locales –municipalité – développent   

                         affaires sociales   –  changement  social.                             
 
 
 
 

 الملخص:

هدفها تحسين المستوى المعيشي للفئات الهشة والمعوزين تتميز الجزائر بطابعها االجتماعي  

في بيئتهم، دون اإلحساس بعنصر الحرمان و عدم  التأقلمدفعهم إلى قصد والوصول إلى مناطق الظل 

المسيرة من قبل الشؤون الضوء في بحثنا هذا على هذه البرامج  المساواة الطبقية، ومن خالل تسليط

 هذه الفئات بينا وجود تغير اجتماعي ينعكس على المستفيدين من المنح.  بالبلديات لفائدةاالجتماعية 

وان اتساع حجم المجتمعات أدى إلى زيادة العبء على الدولة مما جعلها تنتهج أسلوب التنظيم  

الالمركزي في تسيير شؤونها، و تعد الجماعات المحلية من أهم  اآلليات التي يتجسد من خاللها  اإلداري

 لوب و ذلك بمشاركة أفراد المجتمع المحلي في تسيير برامجها التنموية . هذا األس

 ويمكن تلخيص أهم النتائج المتوصل لها في ما يلي: 

بالرغم من وجود عالقة قوية بين هذه البرامج والتغيير االجـتماعي إال أن ســياسة الدعم  

ياء بقــدر أعلى من الفقراء، وذلك راجــع االجتماعي في الجزائر سـياسة معممة يستـفيد مـنـها األغــن

لعدم مـــتابعة الدولة لإلمدادات و المساعدات، ما أدى إلى عدم وصولها إلى مستحقيها وضخامة 

الحاجات، وأيضا عدم إتباع برامج الدعـم  االجـــــتماعي للســـــياسة المستهدفة المرجــوة منها، جعل 

 للدولة تســـــــتنزف مـــــوارد الميـزانــــــية العــــامة.مــــنها ســــــياسة مكلـــــفة 
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Abstract :  

 Algeria is a social state its aim is to improve the living standards for 

the vulnerable and the needy groups in society as well as to reach shadow 

areas in order to adapt them in their society without feeling deprivation and 

class inequality. Indeed; Algeria adopted many development programs that 

aim at social change since development is a means or a tool to make a 

change. 

 The spread of social led to increase burdens on the state. This made it 

follow a decentralized administrative organisation in managing its affairs. 

The elected popular councils are one of the main mechanisms that show the 

decentralized administrative method through the participation of the Local 

groups in the conduct of its development program. 

 Through this research, our objective is to shed light on these 

programs run by municipal office for the benefit of the needy groups in 

society. We also present a thesis that there is a strong relation between 

these programs and the social change as we present a few escamples of 

prevail due to its limited availability and lack of programs supporting the 

integration. This leads to other results. The main findings can be 

summarized as follow. 

 The social support polity in Algeria is generalized and it is beneficial 

for the rich more than the poor. This due to the state’s absence of the follow 

up and control of the supplies and aids which led to its failure to reach 

those who deserve them and the spread of the gap of need. Moreover; the 

absence of the social support programs control costs the state huge amounts 

of money and drains the public budget revenues. 
 

  
 

Key words: Local groups – municipality – social affair  

           development   –  social change. 
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