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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحسد هللا الذي أنار بشهره الدسهات واألرض، ووفقشي إلتسام ىذه      
    الرسالة

والرالة والدالم عمى سيد السرسمين دمحم وعمى الو وصحبو ومن سار عمى 
 دربو إلى يهم الدين

أما بعد فيذا مقام ال بد فيو من أن يعترف بالفزل ألىمو وتقديم الذكر       
 ليم

 :وامتثاال لقهلو تعالى
 {ومن شكر فإهما يشكر نلفسه}

 04سهرة الشسل اآلية 
 ولذلك فإنشا نتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا واحترامشا لألستاذ 

 "مشرهر خالد خهجة"
 ونتقدم بخالص شكرنا وتقديرنا واحترامشا ألعزاء لجشة السشاقذة  

 قبهليم مشاقذة ىذه السذكرة
 كسا نتهجو بالذكر إلى كافة أساتذة قدم عمم االجتساع بجامعة مدتغانم  

 .والذكر مهصهل إلى كل زمالء الدراسة



 

 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 ربنا ال يطيب الميل إال بشكرك، وال يطيب النهار إال بطاعتك
 وال تطيب الدنيا إال بذكرك، وال تطيب اآلخرة إال بعفهك إلى
 معنى الحب والحنان واألنس واألمان إلى بسمة الحياة وسر
 الهجهد إلى من كان دعاؤها سر نجاحي، إلى اغمب الحبايب

راسي وقرة عيني، إلى صاحب الفضل الجزيلإلى تاج   
 والدعم المتهاصل إلى من خطى لي المبادئ واألخالق عمى

 صفحة بيضاء
 "أبي العزيز"

 إلى من نشأت وترعرعت بينهم إخهتي وأخهاتي سندي
 في الحياة

 لي جميع األصدقاء واألهل واألحباب
       إلى من هم في قمبي ولم يكتبهم قممي

وسعتهم ذاكرتي ولم تحممهم مذكرتيإلى كل من   
 إلى كل من يساهم في نشر رسالة العمم والدين

هدي ثمرة جهدي أإلى كل هؤالء   
 

     مجال بن دميية 



                                  :ملخصال

 :الــمـلــخــــص
يعتـبر السشتخبؽن السحليؽن في السجـالس السحليـة البلديـة في الجزائـر، مـؼ أىـػ األجيـزة الرسسيـة الـتي      

)مـع الدولـة والؽاليـة(، في إدارة مختلـف  السشتخبـيؼعؼ طريق مسثلـييػ  يذـارك مـؼ خالليـا السـؽاطشيؼ السحليـيؼ
الذـؤون السحليـة علـى مدـتؽى البلـديات، السيسا في مجال التشسية السحلية التي تبقى اليدف األساسي مؼ 

 .إنذاء ىذه السجالس
ولـة في إحـداث التشسيـة تيــدف ىــذه السذكرة أساســا للكذــف عــؼ الســدى الحقيقــي لسذـــاركة البلديـة للد    

على مدتؽى البلديات التي انتخبـؽا فييـا، فـي ظـل األسلؽب السركزي الذي تدار بو مختلف  الحزرية السحليـة،
 شؤون التشسية الحزرية السحليـة علـى مدتؽى البلديات،

للمجالس الذعبية المنتخبين المحليين مؼ بيؼ ىذه الفئة مؼ السشتخبيؼ نذكر علي سبيل السثال "   
دور البلديـة في تحقيـق التنميـة "  وىؽ مؽضؽع الدراسة التي تطرقشا ليا مؼ خالل مؽضـؽع " البلدية

المنتخبين  إلى أي مـدى يمكـن أن يدـاهمحيـث ركـزت السـذكرة علـى إشـكالية " "، الحضرية المحليـة
في تحقيق التنمية  10/11 د للبلديـةالقـانهن الجديـ تحت ضل المحليين للمجالس الذعبية البلدية

 ؟ الحضرية المحلية في الجزائر
فيسا يتعلق بالذكل العام للسؽضؽع فقد اشتسل علـى ثالثـة فرـؽل، حيث تشاولشا في الفرل التسييدي 

ة لتحقيــق الجانب الشعري لساىية كل مؼ البلدية و التشسية السحلية، أمـا الفرـل االول تشاولشـا فيــو اليــات البلديــ
التشسيــة و في  الفرــل الثــاني بــرامج ومخططــات ورىانــات وتحــديات التشسيــة الحزرية السحليــة في الجزائـر 

القـانؽني وذلـغ انطالقـا مـؼ مختلـف الشرــؽص  االقترابعـدة مشـاىج مـؼ بيشيـا،  وقـد اعتسـدت الدراسـة علـى 
 تحليلي وكذلغ السشيج التاريخي.القانؽنية والسشيج الؽصفي وال
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 مقدمة:
قج اىتست مععػ الجول الشامية اىتساما متدايجا بالجساعات السحمية باعتبارىا الؽسيمة التي تؤدي لتحقيق      

التشسيـة الحزخيـة الـحي شـيجت مـؼ التشسيـة الذـاممة عمـي السدـتؽي الـؽطشي وقـج تـدامؼ ذلـغ مـع تطـؽر مفيـؽم 
خاللـو الـجول الشاميـة عمـي غـخار الـجول الستقجمـة بـخامج ومذـاريع تشسؽيـة متعـجدة بيـجف تطـؽيخ الخيـف، حيـث 

 كانـت بجايـة التشسيـة الحزخية في األرياف والقخى لتتعجي بعج ذلغ الي السشاطق الحزخية.
ــيؼ الــجول الــتي اىتســت بالتشسيــة السحميــة حيــث احتمــت ىــحه األخيخة مكانــة بــارزة وتعتــبخ الجدائــخ مــؼ ب    

في سياسات واستخاتيجيات التشسية في الجدائـخ وىـؽ مـا يتزـح مـؼ خـالل وضـع أول مخطـط لمتشسيـة سـشة 
شذـاطات والقطاعـات الـحي يـؤدي الي وذلـغ راجع الي كؽن التشسية السحمية تيجف الي التكامـل بـيؼ ال ،1967

 تحقيـق التـؽازن الجيـؽي اإلقميسي.
وقج حعيت الجساعات السحمية بعج االستقالل بأىسية مؼ طخف الدمطات العميا بغية تحديؼ  وتـخميػ       

ي األوضاع الرعبة التي خمفيا االستعسار مؼ سؽء التدييخ والتشعيػ وانعجام الكفاءات واإلطارات ضف ال
ذلـغ الفتقارىـا لمسـؽارد الساليـة وكانـت نتيجتيـا زيـادة األعباء السمقـاة عمـى عـاتق الجساعـات السحميـة عسؽمـا 

 والبمـجيات خرؽصــا.

 اإلشكالية: .1
إن مـشح الجولـة العجيـج مـؼ السدـؤوليات لمجساعـات السحميـة وتؽسـيع صــالحيتيا في مختمـف السيـاديؼ      

مكشيـا مـؼ أن ترــبح السدـؤول األساسي لتحقيـق التشسيـة الحزخية السحميـة والـتي بـجورىا تحقـق التشسيـة 
 التالية:الذـاممة وعمـي ضــؽء مـا تقـجم يسكـؼ طخح اإلشكالية 

"كيف يؤثر دور الطظتخبهن  الطحميهن في اعداد مخططات التظطية  
  ودورهم في االستقرار االجتطاعي؟"

 الي أي مجي يسكؼ أن تداىػ البمجية في تحقيق التشسية الحزخية )السحمية( في الجدائخ ؟
 :انطالقا مؼ ىحا التداؤل يسكؼ طخح مجسؽعة مؼ األسئمة الفخعية

 يؽم البمجية وما عالقتيا بالتشسية الحزخية )السحمية( ؟ما مف -        
 ما مجي فعالية البمجية وما عالقتيا بالتشسية الحزخية )السحمية( ؟ -        
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في مسارسة اختراصـاتيا عـؼ الدـمطة   )البمجية(ماىي درجة استقاللية الجساعات السحمية  -        
 ؟10/11السخكديـة في ظـل قانؽن 

 الفرضيات:. 2
 :انطالقا مؼ ىحه التداؤالت يسكؼ طخح مجسؽعة مؼ الفخضيات     
 .تخزع سيخورة التشسية السحمية لالستخاتيجيات وخمفيات ذاتية مؼ طخف السشتخبيؼ السحمييؼ 
 .يقؽم السشتخبؽن السحميؽن بإعجاد مخططات التشسية الحزخية لالستجابة لتطمعات السجتسع السجني 
  السشتخبؽن السحميؽن بإحجاث تشسية حزخية في إطار السؽارد السالية التي بحؽزتيػ.يقؽم 

( تعذر عميظا 19بدبب العروف االستثظائية التي تطر بها البالد والعالم اجطع بدبب جائحة كهرونا) كهفيد 
 نفي أو إثبات هذه الفرضيات في العطل الطيداني.

  :أسباب اختيار الطهضهع .3
 :السؽضؽع كان وراء مجسؽعة مؼ األسباب والجوافع مشيا الحاتية والسؽضؽعية فيالبحث 

 :األسباب الذاتية 1.3
الخغبـة في معخفـة واقـع سياسـات التشسيـة الحزخية)السحميـة( والبحـث عـؼ أسـباب الشجـاح أو الفذـل ومختمـف 

 10/11.الشقـائز التي تعاني مشيا وذلغ في إطار قانؽن البمجية 
الكذــف عمــي مــجي مدــاىسة البمجيــة في تحقيــق التشسيــة الحزخية )السحميــة( عمــي مدــتؽي السحمــي باعتبارىــا 

 .قاعــجة الالمخكدية
 :األسباب الطهضهعية 2.3

  الـجول لسـا ليـا )السحميـة( مـؼ السؽاضــيع الـتي حعيـت بأىسيـة بالغــة مـؼ قبـل الحزخيةيعتـبخ مؽضــؽع التشسيـة
مـؼ دور في تحقيـق تشسيـة وطشيـة شـاممة الــتي تدـسح بااللتحـاق بالـجول الستقجمــة واالسـتغشاء التـجريجي عمـي 

 .الحي أصبح السؽرد األساسي لتسؽيل االقتراد الؽطشي)حالة الجدائخ(الخيـع الشفطي
 حي أصـبحت تحزـي بـو البمجيـة باعتبارىـا الخكيـدة تػ اختيار ىحا السؽضؽع نتيجة لمـجور السيـػ والفعـال الـ

 .األساسية لمتشسية عمي السدتؽي الحزخي السحمي
  وذلـغ ،والؽاقـع السيـجاني ليـا10/11) قـانؽن البمجيـة (الخغبة في معخفة مجي اندجام الشرـؽص القانؽنيـة

غيـاب الذـبو كمـي لمسخاجــع والجراسـات حـؽل دـجة محميـا، باإلضــافة الي لسجبـالخجؽع الي واقـع السذـاريع ا
 .القانؽن الججيج وعالقتو بالتشسية الحزخية السحمية
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 :الهدف من الدارسة. 4
إن اليجف مؼ الجارسة يكسؼ في التعخف عمي أىػ خميـة في اإلدارة الحزخية السحميـة أال وىـي البمجيـة      

خـالل التطـخق لييئتيـا السجمـذ البمـجي ورئـيذ السجمـذ الذـعبي البمـجي ودراسـتيا بالذـخح والتحميـل وذلـغ مـؼ 
دون إغفال دور األمـيؼ العـام الـحي يشذـط البمجيـة، ومـجى مدـاىسة ىـحه األخيخة مـؼ خالل صــالحياتيا في 

 .11/10تحقيـق التشسيـة الحزخية السحميـة وكـل ىـحا ضسؼ قانؽن البمجية 

 :أهطية الدارسة. 5
الجساعات السحمية برفة عامة والبمجية برفة خاصة ىـي نقطـة البجايـة في إرساء نعـام       

والتالحػ بـيؼ الدـمطة والسـؽاطؼ ويحقـق االسـتقخار مـؼ خـالل شـعؽر السـؽاطؼ ديسقخاطـي يحقـق السذـاركة 
امة والبمجية برفة خاصة ىـي نقطـة بـتؽاجــج الجولـة وحزـؽرىا الفعمـي والـجائػ الجساعات السحمية برفة ع

 .البجايـة في إرساء نعـام ديسقخاطـي يحقـق السذـاركة الي جانبو في خجمة مرالحو
تعتبخ الجساعات السحميـة مـؼ بيشيـا البمجيـة األداة السثمـى لتحقيـق التـؽازن الجيـؽى الـحي يذـكل مؽضـؽع        
 .التشسية الحزخية السحمية وركيدة أساسية لالستخاتيجية التشسية الؽطشية وىـجف
الؽاجبات والرالحيات  قـانؽن البمجيـة القاعـجة القانؽنيـة والسخجعيـة األساسـية في تؽحيـج السيام، يعتــبخ      

 ئخية.الساليـة واالستجابة لمستطمبات والتحجيات الججيجة لإلدارة العسؽمية السحمية الجدا

 دابقة:الدراسات ال. 6
 :الـكــتـــب 1.6
  :البمجيــة في التذــخيع الجدائــخي، الجدائــخ، ديــؽان "بــؽعسخان عــادل في كتــاب بعشــؽان

حيث تشاول فيو أجيدة ومالية وصالحيات البمجية إضافة الي الخقابة  السطبؽعــات الجامعيــة"،
 .عمي البمجية

  الـحي  ،1997""البمجيـة الرــالحيات ميـام وأسـاليب الجدائـخ: في كتـاب بعشـؽان بـؽحيط لعسـخي
فيـــو ترـــؽرات حـــؽل إصالح الجساعـــات السحميـــة وكيفيـــة مؽاكبتيـــا، كســـا اقـــتخح خطـــة  تشـاول

ـــجف لمتكفـــل الفعمـــية والـــؽاقعي تباع مشيجيـــة تياعســـل تدـــاعج السدـــؤوليؼ عمـــي البمـــجيات عمـــي 
 لكـــل انذـــغاالت السؽاطشيؼ في مختمف األمؽر التي تيػ الحياة العامة السحمية.
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 :الطذكرات 2.6
  مالية البمجيـة وانعكاسـاتيا عمـي التشسيـة السحميـة" "بــــجة عيدي في محكخة ماجدتيخ في عمؽم التدييخ بعشؽان

كميـة العمـؽم االقترـادية وعمـؽم  ،جامعـة الجدائـخ 2011/  2002عيؼ الخير والية السدـيمة دراسة حالة بمجية 
والــحي تشــاول في دراســتو إمكانية تحقيــق البمجيــة لتشسيــة السحميــة بؽاســطة مؽاردىـا ، "2002التدــييخ ســشة 

العجـد السـالي لمبمـجيات، وفي األخيخ محاولـة إيجاد سبل الساليـة الحاليـة فقـط كسـا اقـتخح حمـؽل لسعالجــة 
 تحقيق التخاكػ السالي السحمي والسحافعة عميو في نفذ الؽقت.

 دراســة حالــة بمجيــة "إشكالية تدــييخ الســؽارد الساليــة لمبمــجيات الجدائخيــة : "شــبان ســيام في مــحكخة بعشــؽان
كميــة العمــؽم االقترــادية وعمــؽم التدــييخ والعمـؽم ,ــتيخ في العمــؽم االقترــادية معدــكخ في مــحكخة ماجد

حيـث تشاولـت ماىيـة اإلدارة السحميـة ودورىـا التشسـؽي وكـحلغ البمجيــة في 2012 "التجاريـة جامعـة تمسدـان سـشة  
الساليــة لمبمــجيات الجدائخيــة وفي األخــيخ دراسة لؽاقع  إضــافة لؽاقــع تدــييخ الجدائــخ صــالحياتيا ومذــاكميا،

 .تدييخ السالية لبمجية معدكخ
  دوداح أمال في مـحكخة تخــخج تشـجرج صــسؼ متطمبـات نيـل شـيادة الساسـتخ بعشـؽان قـانؽن البمجيـة الججيـج وأثخه

 ."عمي التشسية السحمية ،" دراسة حالة بمجية يدخ
  :الـطــفـــــاهـــيم. 7

  :الطركزية اإلدارية 1.7
سـاليب السشتيجـة في التشعـيػ اإلداري وتعـشي استقطاب جسيـع الدـمطات اإلدارية األتعـج اعتـق           

وحرــخىا في يـج أجيدة مخكديـة مـع اإلقخار بؽجــؽد وحـجات معاونـو ومشتذـخة عمـي مدـتؽي اإلقميػ العـام لمجولـة 

 1تعسـل تحـت الدـمطة السباشخة السخكدية.

 :الالمركزية اإلدارية 2.7
يقرج بيا الؽظيفة اإلدارية بيؼ الدمطة السخكدية وىيئـات محميـة تتستـع بالذخرـية السعشؽيـة وبسقتزـي        

ىـحا الشعـام يؽجـج في الجولـة أشـخاص معشؽيـة عامـة متعـجدة يطمـق عمييـا اسـػ األشخاص اإلدارية أو أشخاص 
وباعتبارىــا أســمؽب مــؼ أســاليب التشعــيػ اإلداري  نؽاعيــا،مخفقيـة مرـمحية  كالسؤسدــات العامــة بــاختالف أ

 .فأنيــا تيــجف الي تؽزيــع سمطة اتخاذ القخارات بيؼ عجة أجيدة إدارية الي جانب الدمطة السخكدية

                                                 

 9.، ص2010، الجدائخ دار الھجي، عادل  بؽعسخان، البمجية في التذخيع الجدائخي  -1
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وىـحه الجيات اإلدارية السدتقمة لمخقابة واإلشخاف مـؼ قبـل الدـمطة السخكدية مــؼ خالل مـا يعـخف      
1.بالؽصاية اإلدارية

                                                      

 :الطجــــالـــس الـطـظـتـخـبـــة 3.6   
وحـجات إدارية تتستــع برـالحيات واختراصات وفقــا الالمخكديـة اإلدارية، حيـث تــتسكؼ ـذ و ىي مجال

ألىــجاف تشسؽيـة وتطبيقا لمدياسات العامة عمــي السدتؽي السحمي  مــؼ ســيؽلة وسـخعة اتخــاذ القــخارات تحقيقــا
وتدــعي لحرـؽل أفـخاد السجتسع عمي احتياجاىػ مــؼ الخـجمات العسؽمية بطخيقة سيمة عادلـة وفعالــة لتحقيـق 

بذخية التشسيـة الحزخية السحمية بذكل عام فالسجالذ السشتخبة تقؽم عمي وجؽد إقميػ جغخافي يزػ مجسؽعة 
  2.متجاندة

 :التطهيل الطحمي 4.6
بيا كل السؽارد السالـية الستاحة الـتي يسكؼ تؽفـيخىا مـؼ مرادر مختمفة التسؽيل التشسية  يقرج      

الحزخية)السحمية ( عمـي مدـتؽي الؽحجات السحمية بالرؽرة الـتي تحقـق أكـبخ معـجالت لتمـغ التشسيـة عـبخ 
  3سية الحزخي السحمية السشذؽدة.الـدمؼ وتععـػ اسـتقاللية السحميـات عـؼ الحكؽمـة السخكدية في تحقيق التش

  :اإلطار الطظهجي. 8

  :الطظهج الهصفي التحميمي 1.8
ىؽ السـشيج السشاسـب لجراسـة مؽضـؽع قـانؽن البمجيـة الججيـج وأثخه عمـي التشسيـة السحميـة وذلـغ بتقدـيسو       

الي نقـاط أساسية وتحميمية بذكل أدق فيؽ ال يقف عشج تذخيز العاىخة فحدب بـل يقـؽم بتقؽيسيـا وإيجاد 
تفديخىا بطخيقة مؽضؽعية بسا يشدجػ مع السعطيات  الحمـؽل السشاسـبة ليا قرج الحرؽل عمي نتائج عمسية ثػ

  4الفعمية لمسؽضؽع.

 

                                                 

وائل لمشذخ والتؽزيع  :سميسان حسجي القبيالت، مبادئ االدارة السحمية وتطبيقاتھا في السسمكة األردنية الھاشسية، األردن -1
 .32، ص 2010

قدػ العمؽم  ، دور البمجيات في تقجيػ الخجمات العسؽمية السحمية في الجدائخ، محكخة ماجيدتخ، جامعة الجدائخ:رزيقة يطؽ -2
 .55، ص2010، الدياسية والعالقات الجولية

، 2001، التسؽيل السحمي والتشسية السحمية، اإلسكشجرية، الجار الجامعية لمطبع والشذخ والتؽزيع، عبج السطمب عبج السجيج -2
 .22ص 

 .02، ص 1822ديؽان السطبؽعات الجامعية،  :الجدائخ، عسار خيخ هللا، محاضخات في مشھجية البحث االجتساعي -4
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 :االقتراب القانهني 2.8
وتؽضـيح األطخ القانؽنيـة الـتي تحكـػ  10/11اعتسجنا عمي االقـتخاب القـانؽني مـؼ أجـل دراسـة قـانؽن       

في تحقيــق التشسيـة الحزخية السحمية باإلضافة الي السجـالذ السشتخبــة عامــة مــؼ أجــل تؽضــيح ميــام البمجيــة 
 1.تؽضــيح العالقــة بــيؼ الدـمطة الؽصية وىاتو األخيخة

االقتخاب القانؽني يسكؼ مؼ معايشة ما إذا كانت التذخيعات والتشعيسات تطبق برـؽرة صحيحة فيؽ  إن      
يختكد عمى الجؽانب القانؽنية بسعشي االلتـدام بالسعـاييخ والزـؽابط الستعارف عمييـا أي مجى تطابق الفعـمي مع 

 2.القاعجة القانؽنية

امـة ومـا يـختبط بـو مـؼ حقـؽق وااللتدامـات الـتي يؽفخىا الجستؽر كحلغ يخكد عمي الشذاط القانؽني لـإلدارة الع
 والقؽانيؼ والمؽائح و ما تكفمو ىاتو األخيخة لإلدارة العامة. 

 :تقديم الدراسة .9
لإللســام أكثـخ بالسؽضـؽع الـحي تػ إدراجو تحـت عشـؽان دور البمجيـة في تحقيــق التشسيـة الحزخية         

 :السحميـة تسـت معالجتـو في ثالثة فرؽل أساسية
 الفصل التطهيدي:                                  

والــحي قدــػ بـجوره الى مبحثــيؼ " ( )الطحميــةماهيـة البمديــة والتظطيــة الحضرية "الــحي جـاء تحـت عشؽان      
ماىيـة البمجيـة والـحي تزــسؼ تعخيـف البمجيـة وخرائرــيا، مخاحـل تطؽرىـا ،ىيئــات :  الطبحث األولوىســا 

ماىية التشسية الحزخية السحمية والحي جاء فيو  :الطبحث الثانيالسحميـة ومرـالح البمجيــة بيشسـا يعــخض 
تعخيف التشسية الحزخية السحمية ونعخياتيا ، مبادئ وأىجاف التشسيـة الحزخية السحميـة ومتطمبات التشسية 

 الحزخية السحمية.
 الفصل األول:

الـحي قدـػ بـجوره و " آليات البمدية في تحقيـق التظطيـة الحضرية )الطحميـة( "والحي جاء تحت عشؽان        
ـذ سجمآلية السجمـذ الذـعبي البمـجي ولجـان البمجيـة والـتي يتزـسشيا ال:الطبحـث األولالي مبحثـيؼ وىسـا 

اآللـيـات الساليـة عمـي الرـشجوق الـبمجي لمتزـامؼ وصـشجوق  :الطبحـث الثـانيبيشسـا يعـخض  الذـعبي البمـجي
 الجساعـات السحمية لمزسان و الرشجوق السذتخك لمجساعات السحمية و معؽقات التشسية الحزخية السحـمـيــة. 

                                                 

 .42، ص1888، ديؽان السطبؽعات الجامعية : شبمي،  السشھجية في التحميل الدياسي، الجدائخدمحم -1
 .153، ص1880الجار الجامعية،  عثسان، دروس في اإلدارة العامة، اإلسكشجرية: حديؼ عثسان، دمحم -2
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 ....الفصل الثاني:
ورهانـات وتحـديات التظطيـة بـرامج ومخططـات التظطيـة الحضرية )الطحميـة(  "والحي جاء تحت عشؽان    ....

الطبحــث "، والــحي قدــػ بــجوره الي مبحثــيؼ وىســا  10/11الحضرية الطحميـة فـي الجزائــر فــي ظــل قانهن 
السخططــات البمجيــة لمتشسيــة والحي تزسؼ السخططات البمجية لمـتـشـسـيـة البخامج القطاعية السسخكدة   :األول

" الطبحـث الثــانيج والرـشاديق السجعسـة لإلصــالحات االقترــادية بيشسـا يعــخض ــولـة والـبخاموالالمخكديـة لمج
" والـحي 11/10رىانـات وتحــجيات التشسيـة الحزخية )السحميــة( في الجدائـخ في ضــل قـانؽن البمجية رقػ 

ـييخ مخافقيـا و ضــعف التسؽيـل الـسـحـمـي اخـتز مزـسؽنو في واقـع الساليـة السحميـة وتـجخل البمجيـة في تد
وطغيان التبعية الخارجية لمجساعات الــسـحــل والخقابة كآلية لتحقيـق التشسيـة السحميـة وأخيخا أفـاق التشسيـة 

 السحميـة في الجدائخ بعج األزمة االقترادية والسالية.
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 ممخص:
ال يػتع إال مغ  )السحمية( إف تفعيل دكر السشتخبيغ السحمييغ في مجاؿ التشسية الحزخية     

أساسية كىي: العشرخ البذخؼ ،السادؼ ك السعمػماتي فاألكؿ يكػف مغ  خالؿ ثالثة عشاصخ
لمقيادات السحمية مشتخبة كمعيشة كاألكلػية تكػف لألكلى ألنيا أقخب لمجيسقخاشية  خالؿ إعجاد قػؼ 

جية كالسشطػمة  كالذخعية كيكػف ذلظ بإصالح السشطػمة القانػنية لمصبقة الدياسية مغ
االنتخابية السحمية مغ جية ثانية باإلضافة إلى ذلظ إحالؿ القصيعة كبرفة تجريجية بيغ ميدانية 

اء السالي السحمي مغ جية باالتجاه نحػ الذخاكة االقترادية الحقيقية بيغ الجساعات الجكلة كالػع
السحمية كالقصاع الخاص مغ جية كإنتاج مشطػمة استثسارية محمية تعقبيا مشطػمة جبائية محمية 
ججيجة تدتجيب لستصمبات مشطػمة االستقالؿ السالي السحمي مع ضخكرة إعادة الشطخ في معاييخ 

 -رالحيات ليؤخح بعيغ االعتبار مؤشخيغ أساسييغ أكليسا مجػ تحقيق الشسػ الدػسيػتػزيع ال
السحمي كثانييسا مجػ مداىسة ىحا الشسػ في ( croissance socio-économique) اقترادؼ

 السحافطة عمى سيادة الجكلة ككحجتيا.
 : الكمسات السفتاحية

 .السشتخب السحمي والشظام االنتخابي الجساعات السحمية، التشسية الحزخية السحمية،     
في إشار العالقػة الػشيجة بيغ السشتخبيغ السحمييغ كالتشسية الحزخية )السحمية(  فإنػو مػغ      

 األولالزػخكرؼ تحجيػج كػال السفيػػميغ في ىػحا الفرل األكؿ الػػحؼ تع تقدػػيسو إلى مبحثػػيغ 
السطمــب ( مصالػػب تصخقشػػا في 04يػث قدػع الي أربعة ))السشتخبيغ السحمييغ( ح يتعمػػق بالبمجيػػة

تحجثشا فيو عغ مػنػغخافيا بمجية  السطمب الثانيإلى تعخيف البمجية كخرائريا، أما في  األول
 ىيئػات البمجيػة. السطمـب الخابعكمخاحل تصػػػػػر البمجيات السطمـب الثالـث لحالؼ أمػا 

مقدػع إلى ثالثػة  الػػحؼ كاف تحت عشػاف ماىية التشسيػة الحزخية )السحمية( السبحث الثاني أمػا
تشاكلشػا فيػو تعخيػػف التشسية السحمية كنطخياتيا باإلضػافة إلى خرائرػيا  األول( مصالػػب، 03)
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 فتشاكلشػا فيػو مبػادغ كأىػجاؼ التشسيػة الحزخية)السحميػػة(، أمػا في السصمب الثـانيكنذأتيا أما 
 حاكلشا معخفة متصمبات التشسية الحزخية )السحمية(. الثالث

 ماهية البمجية :السبحث األول
شػػسل ،سػػشتصخؽ في ىػػحا السبحػػث الي ماىيػػة البمجيػػة حيػػث تع تقدػػيسو إلى أربعػػة مصالػػب      

الثالث تصخقشػا الي كػػل مػػغ تعخيػػف البمجية أكؿ كالثاني مخاحل تصػر لبمجية أما في السصمب 
 .ىيئػات البمجيػة كأخػيخا في السصمب الخابع تشاكلشا التشطيع اإلدارؼ 

 تعخيف البمجية وخرائرها :السطمب األول
  تعخيف البمجية: أوال

ىشػاؾ مغ يعػخؼ البمجية عمػى أنيا الجساعة القاعجيػػػة اإلقميسيػػػة الدياسػػػية االقترػػػادية      
تتستػػػػع بالذخرػية السعشػيػة العسػميػة الػتي يشػتج عشيػا االسػتقالؿ السػالي كحخيػة الثقافيػػػة، 

التقاضػي كليػا نفػذ االمتيػازات السقػخرة عمػى األشخاص ما عجا السختبصة مشيا بالذخرية 
 1الصبيعية.

كرىػا الستسيػد في كىشاؾ مػغ يعخفيػا عمى أنيػا تجدػيج العالقػة الػشيػجة بقاعػجة السجتسع  كد     
إيجاد الحمػؿ لسذاكل السػاششيغ اليػمية كالسدتسخة، كسا أنيا تذكل دعامة سياسية لدمصة الجكلة 

 2.كميجاف تصبيقاتو
 :تعخيف البمجية من خالل الجساتيخ -1

ثع  1963لقج عخفت الجكلة الجدائخية عجة دساتيخ متتالية بجاية مػغ أكؿ دسػتػر سػشة      
كما تػعػمق بو مغ  1996كصػال لجستػر سشة  1989كدستػر سشة 1976 دستػر سػشة 

                                                 

عمى التشسية السحمية، دراسة حالة بمجية عيغ الخير كالية السديمة، محكخة ماجدتيخ،  عيدى بجة،  مالية البمجية كانعكاساتھا -1
 .52، ص 2007جامعة السديمة، 

، 2014مجمة أكاديسيا، ع الجيسقخاشية التذاركية بخيتع ججيج لتفعيل التشسية السحمية في الجدائخ"،" خيخ الجيغ قاضي، -2
 80.ص
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، حيث تصخقت ىحه الػػػجساتيخ إلى البمجية 2016ك 2008 -  2002-تعجيػالت خالؿ سػشػات 
 :كخمية أساسية في الجساعات السحمية كأعصت ليا عجة تعاريف  تسثمت فيسا يػمػػي

  مشػو نرػت عمػى مػا  09نجػػج السػادة  1963سػبتسبخ  10السػؤرخ في: 1963دسػتػر سػشة
 :يمػي

"تتكػف الجسيػرية مغ مجسػعات إدارية يػتػلى القانػف بتحجيج مجاىا كاختراصػاتيا كتعتػبخ  
 1البمجيػة أساس السجسػعة التخابية االقترادية كاالجتساعية ".

  مشػو نرػت عمى ما يمي: 36نجػج السػادة 1976نػػػفسبخ  23السػؤرخ في 1976:دسػتػر سػػشة 
سجسػعات اإلقميسية البمجية كالػالية، البمػجيػة ق السجسػعة اإلقميسية الدياسة اإلدارية لا"

 4االقترادية االجتساعية الثقافية في القاعجة ".
  مشػو تػشز عمػى أف 15نجػػج السػادة  1989فيفػخ ؼ 23السػؤرخ في  1989:دسػتػر سػشة
 2البمجية ىي الجساعة القاعجية ". لمجكلة ىي البمجية كالػالية،الجساعػات اإلقميسية "
  مشو نػرت عمى أف 15نجج السادة 1996ديدػسبخ  07الػػسػؤرخ في  1996:دسػتػػر سػشة
 3.الجساعات اإلقميسية لمجكلة ىي البمجية كالػالية ، البمجية ىي الجساعة القاعجية""

  مشػو تػشز 16نجػػج السػادة 2016مػارس  07السػؤرخ في 2016:التعػجيل الجسػتػرؼ لدػشة
 4.عمػى أف الجساعات االقميسية ىي البمجية كالػالية، البمجية ىي الجساعة االقميسية

 :تعخيف البمجية من خالل القهانين واألوامخ السشظسة لها -2
  عػخؼ البمجيػة عمى أنيػا  1967جانفي 10السػؤرخ في  67 – 24: قػانػف البمجيػة رقػع
 5الجساعة االقميسية الدياسية االدارية االقترادية االجتساعية الثقافية كاألساسية"."

 .حيث أف ىحا التعخيف يعكذ مختمف كضائف البمجية في ضل الشيج االشتخاكي آنحاؾ
                                                 

 .64ع، 1963، الجخيجة الخسسية عاـ 1963سبتسبخ  10خ ، السؤر 1963، دستػر الجدائخ لدشة -1
 .94، ع1976الجخيجة الخسسية،  1976، نػفسبخ 22السؤرخ  1976، دستػر الجدائخ لدشة -2
 .09، ع 1989 ، الجخيجة الخسسية1963، فيفخؼ  23، السؤرخ 1989 دستػر الجدائخ لدشة -3
 76.، ع 1996الجخيجة الخسسية، ، 1996ديدسبخ  08السؤرخ  1996، لدشة دستػر الجدائخ -4
 14.، ع2016الخسسية، ، ، الجخيجة2016مارس  06السؤرخ في 2016، تعجيل الجستػرؼ لدشةال -5
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 مشػو 01عػخؼ البمجيػة في السػادة  1990 أفخيػل 07السؤرخ في 90 – 08  :قانػف البمجية رقع
الجساعػػة االقميسيػػة األساسػية تتستػع بالذخرػية السعشػية كالحمة السالية السدػتقمة  "عمػى أنيػا

 1قانػف". كتحجث بسػجػب
  ؼ البمجيػة في السػادة األكلى عخ   2011جػيمية 22السؤرخ في   10/11 :قانػف البمجية رقع
الجساعػػة االقميسيػة القاعجيػة لمجكلػة تتستػػع بالذخرػية السعشػيػػة كالحمػة "مشػو عمػى أنيػا (01)

 السدػػتقمة كتحػجث بسػجب قانػف". الساليػة
البمجية ىػي القاعجة االقميسيػة الالمخكديػة كمكاف  "مشو تشز عمى أف 02) أما السادة الثانية )

 2.تدييخ الذؤكف العسػمية مسارسػة السػاششػة"، كتذػكل إشار مذاركة السػاشغ في
 خرائص البمجية :ثانيا
 :تتسيد البمجية بسجسػعة مغ الخرائز أىسيا     

 :الذخرية السعشهية -1
يقرج بيا مجسػعة مغ أشخاص أك أمػاؿ يسكشيػا القيػاـ بشذػاط لتحقيػق أىػجاؼ كمرػالح       

كػل مجسػعػة مػغ األشػخاص تدػتيجؼ  "خاصػة، كقػج عخفيػا األسػتاذ عسػار عػابػجؼ بأنيػا 
ػث تكػػف " بحيغخضػا مذػتخكا أك مػغ األمػاؿ تخصج لسجة زمشيػة محػجدة لتحقيػق غػخض معػيغ

ىػحه السجسػعػة مػغ األشػخاص كاألمػػاؿ مدػتقمة عغ العشاصخ السالية لمذخرية السعشػية، أؼ 
اللتدامات حيث يكػف ليحه السجسػعة مغ أف تكػف ليا أىمية قانػنية الكتداب الحقػػؽ ك تحسػل ا

األشخاص أك األمػػاؿ مرػمحة جساعيػة مذػتخكة مدػتقمة عػغ السرػالح الحاتيػة كالفخديػة ألفػخاد 
 3".الجساعة

 
                                                 

كمية الحقػؽ  :، جامعة بدكخة10مجمة مفكخ ع "، أمالؾ الجساعات السحمية كمبجأ الالمخكدية اإلدارية"رضػاف عايمي،  -1
 .506كالعمـػ الدياسية، د.س.ف، ص 

 ـ، الستعمق بالبمجية، الجخيجة الخسسية، ع1990أفخيل  11السػافق لػ  ىػ  1410رمزاف 16السؤرخ في 90-80قانػف رقع   -2
.15 

 .03، ص 2005، 07لخزخ مخغاد، "اإليخادات العامة لمجساعات السحمية في الجدائخ"، مجمة العمـػ اإلندانة، العجد  - 3
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 :االستقاللية اإلدارية -2
باالسػتقالؿ اإلدارؼ إنذػاء أجيػدة تػتػسػػتػػع بكػػل الدػمصات الالزمة بحيث يػتع تػزيػع  نعػشي       

 الػضائف اإلداريػة بيغ الحكػمة السخكدية كالييئات السحمية السدتقمة، تحت رقابة الدمصة
 1السخكدية.

 …………………………………………………………ة:االستقاللية السالي -3
تتستع الجساعات السحمية عسػما كالبمجيػة خرػصػا بالذخرػية السعشػيػة كاالسػتقالؿ        

االدارؼ يدػػػتػجب االعػتخاؼ ليػا بخاصػػية االسػتقالؿ السػالي أك الحمػة الساليػة السدػتقمة، مسػػا 
شباع الحاجات لمسػاششيغ يعػشي تػػفخ مػػارد ماليػة مدػتقمة تسكشيػا مػغ أداء السياـ السػكمة إلييا كإ

 2في نصاؽ تستعيا بحق التسمظ باألمػاؿ الخاصة.
 السطمب الثاني: مهنهغخافيا بـمـجيـة لـحـــالف

 بطاقة فشية عن بمجية لحالف: -1
 أصـل التدسيـة: 1.1
خرػبة أراضييا الفالحية ك " بدبب كثخة التِبْيَشة" :باسعيػت لحالؼ في بجاية األمخ س  س       

"  التِبْيَشة" عشج مخكر األميخ عبج القادر بيحه السشصقة اختار ليا تدسية:ة، ك رعي الساشيػػػػكأماكغ 
كبعج مخكر  "EL ALEFالعالف لمخاحػة مع فخسانو كلتعميف خيػليع كمغ ىشا أشمق عمييا اسع "

" الحؼ بقيت تدسى بو  LAHLEFلحالف الدشػات ك لثقل الشصق أصبح يصمقػف عمييا اسػػػػػع "
 ...الي غاية يػمشا ىحا.

 تعخيـف البمجيــة تاريخيـا: 2.1
" ككانت تابعة التهارستحت اسع " 29/04/1899: تع إنذاء بمجية لحالؼ بقخار مؤرخ في     

تع إنذاء بمجية لحالؼ ككانت تزع  1957لمبمجية السختمصة  "عسي مػسى"، كفي شيخ ماؼ 
                                                 

 .الستعمق بالبمجية 2011 يػنيػ 22ىػ السػافق لػػ1432رجب  20، السؤرخ في 11-10قانػف رقع   -1
الحقػؽ  كمية، رمزاف تيدسباؿ، استقاللية الجساعات السحمية في الجدائخ كھع أـ حقيقة، محكخة ماجيدتخ، جامعة تيدؼ كزك -2

 .18 -17ص  2009عاـ 
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تع ضع عخش  1984ثخ التقديع اإلدارؼ لدشة إعػػخشػيغ ىسا: "التػارس" ك"أكالد أزمخ"، كعمى 
أكالد أزمخ إلى بمجية الػلجة التابعة إداريا إلى دائخة عسي مػسى كبقي لبمجية لحالؼ عخش كاحج 

سػج ىػ "التػارس" ك مع بجاية الثسانيشات ك عشج الذػخكع في إنجاز السذخكع الزخع الستسثل في 
" لكغ ســمــيــم"قخقػار" تع تخحيػل جسيع سكػاف البمجيػة إلى مػقعػيا الحالػي السدسى أصػال  بػ "

 تدسيتيا بقيت.
 تعخيف البمجيـة جغخافيا: 3.1

تقع بمجيػة لحالؼ بإقميع دائخة كادؼ رىيػ التابعة لػالية غميداف،  تتخكب بمجية لحالؼ      
،  ( دكاكيخ كىي: السعامخية، الجعامذية، القخايشية، الكخابير10إضافة إلى السخكد مغ عذخة )

 ، ك تعتبخ بمجية غخب 01الدخارجة، الخصاشفة، سميع، الجكايسية ، العػاير كالقخية الفالحية رقع
 لحالؼ مشصقة جبمية فالحية.

  :السشـــــاخ 
يدػد بمجية لحالؼ مشاخ قارؼ بارد كمسصخ شتاء كحار صيفا، كسا تججر بشا اإلشارة إلى      

 مع خالؿ الدشة. 300أف متػسط كسية األمصار الستداقصة ىي في حجكد 
  :الحــــجود 
 : بمجيػػة كادؼ رىيػػ.شساال -
 أكالد يعير. : بمجيػةجشهبا -
 : بمجية ججيػية.خباـغ -
 : بمجيتي عسي مػسى ك الػ لجػة.شـخقا -
 :السداحــــة 

ىكتػار أراضػي صالحػة  7231ىكتار مشيا حػالػي  8210تبمغ مداحة بمجية لحالؼ:      
 لمدراعػة.
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 الدكــــان: 
فإف العجد اإلجسالي لدكاف بمجية  1998ة كفقا لإلحراء العاـ لمدكغ ك الدكاف لدش     

ندسة، بيشسا بمغ العجد في اإلحراء األخيخ لدشة  10.298لحالؼ بمغ عجد سكاف البمجية 
(  دكاكيخ السكػنة 10ندسة مػزعيغ عمى العذخة )1.680ندسة، مشيا 10.196حػالي 2008

 .(Zone éparseلمسشصقة السبعثخة لمبمجية )
 التعميــــم: 

( مجارس كاقعة بسخكد 05( مجارس ابتجائية، مشيا خسدة )07ببمجية لحالؼ سبعة )يػجج      
بجكار  القادر عبج العخبي الذهيج)مجرسة  البمجية كمجرستيغ مػجػدتيغ بالسشاشق الخيفية كىسا:

بجكار السعارفية(، كسا انو تع إعادة تخميع معطع  القادر عبج لباد الذهيجالقخايشية كمجرسة 
السجارس االبتجائية كتأثيثيا كميا، كجسيع السؤسدات السػجػدة بالسخكد مخبػشة بغاز السجيشة 

تمسيح، ك يؤشخىا  1063كمتػفخة عمى التجفئة، ك يبمغ عجد التالميح فػي ىحه السجارس الدبعة 
كجسيع التالميح مدتفيجكف  معمسيغ لمغة الفخندية، 07معمع لمغة العخبية، ك  43معمع، مشيا 50

 ...................................مغ اإلشعاـ السجرسي الحؼ تػفخه الجكلة مجانا.
الذهيج بن عهدة ( ك كحيجة  السدساة ثانػية "01كسا تتػفخ البمجية عمى ثانػية كاحجة )     

 18تمسيح كتحتػؼ عمى  379ا حػالي  يجرس بي 07/09/2009"، تع افتتاحيا في الجياللي
أستاذ كسا تحتػؼ عمى مكتبة لمسصالعة كمجرج كمصعع كمخكب رياضي،  40مخابخ ك 04قدع ك

، 03/09/1993" تع افتتاحيا في الذهيج عهار دمحمكتتػفخ البمجية عمى متػسصتيغ: متػسصة " 
تع افتتاحيا في " الستػسصة الججيجة سابقا " التي حسجأالذهيج سي العخبي كمتػسصة "

مخابخ كيؤشخىسا  08قدع ك  33تمسيح كتزساف  586ك يجرس بيسا حػالي  01/09/2008
 أستاذ. 56

 ( حافالت لشقل التالميح.04أما بخرػص الشقل السجرسي فتتػفخ البمجية عمى أربعة )     
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 الرحـــــة: 
كجخاح اسشاف كاحج كسا  شبيباف،(، يعسل بيا 01تػجج بالبمجية قاعة عالج كاحجة ك كحيجة )     

 تػجػج ىشاؾ عيادة متعجدة الخجمات شػر االنجاز.
 الثقافــــة : 

تحتػؼ البمجيػػة عمى مخكػد ثقافػي مجيػد كمكتبػة مجيػػدة تحػػؼ عػجد معتػػبخ مغ الكتػػب      
 لمسصالعة.

 الـشـقــــل : 
(  ناقميغ خػاص يعسمػف عمى الخط الخابط  10يػجج عمى مدتػػ بمجية لحالؼ عذخة )     

 بيغ بمجية لحالؼ ك دائخة كادؼ رىيػ كبمجية لحالؼ كدائخة عسي مػسى. 
  :البخيـج والسهاصـالت 

 (  داخل مخكد كأخخػ بجكار القخايشية مغمقة.01يػجج ببمجية لحالؼ ككالة بخيجية كاحجة )     
 الـفــالحــــــة : 

تعتبخ بمجية لحالؼ مشصقة فالحيػة بالجرجػة األكلػى إذ  تبمػغ مداحػة األراضي الدراعية      
 ىكتار تدتعسل خريرا لدراعة ) القسح كالذعيخ(.  7231حػالي 

 الطــخقــات: 
السستج الحؼ يخبصيا بسقخ دائخة كادؼ رىيػ  أ 99يعبخ بالبمجية الصخيق الػششي رقع         

كمع، أما  30900الحؼ يبمػغ شػلػو 14كمع ك يسػخ بيا الصخيػق الػالئػي رقػع  90200عمػػػى مدافة 
 كمع. 340200إجسالي مدافة الصخؽ البمجية يبمغ 

 الـدـياحــــة: 
تتػفػخ البمجية عمى مؤىالت سياحة كبيخة تتسثل خاصة في سج قخقار الحؼ يقرجه الشاس      

 لػالية بغخض الريج كالتشده.مغ داخل كخارج ا
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 تعخيف البمجية كسؤسدة:  4.1
 :االسم الكامل والسخترخ لمسؤسدة  

 .ل -ب بمجية لحالؼ، االسع السخترخ:
 :رأس مال السؤسدة وطابع نذاطها 

ال تسمظ بمجية لحالؼ رأس ماؿ كػنيا إدارة عسػمية تعتسج في تدييخ مرالحيا عمى إيجار      
كاإلعانات السسشػحة مغ شخؼ كصاية كالي كالية غميداف، بيشسا شابع نذاشيا مختمف مستمكات 

 خجماتي إدارؼ ألنيا تسشح خجمات إدارية كاجتساعية لكل السػاششيغ.
  :اإلطـار القانهنـي لمسؤسدـة 

لمبمجية دفتخ شخكط تخكد عميو لكغ مكتب الرفقات العسػمية يقػـ بتحجيج دفتخ  ليذ        
الذخكط لمسسػليغ بيشسا اإلشار القانػنػي، فالبمجية تعتسػج عمػى السػادة األكلػى مغ القانػف رقع 

 الستعمق بالبمجية. 2011يػنيػ  22السػافق لػ:  1432رجب  20السؤرخ في  11/10
 ـال:عـــجد الــعــســـ 

 ( ذكػر84)مػضف، مشيع أربعة كثسانػف  104: عجد العساؿ ك السػضفيغ اإلجسالي       
عامل)ة( بيشسا الستعاقجيغ عجدىع ، (46( إناث، الجائسيغ مشيع: ستة ك أربعػف )20كعذخكف )

 .مػضف)ة( (58ثسانية كخسدػف )
 الهيكل التشظيسي و السهارد البذخية: 

 السػجػدة في السؤسدة حدب الييكل التشطيسي:كضائف كل قدع مغ األقداـ 
 األمانـة العامة:  -1

تعتبخ األمانة العامة عرب البمجية حيث يتػػلى األميغ العاـ لمبمجية كتحت سمصة رئيذ 
 يمي: السجمذ الذعبي البمجؼ لمبمجية ما

  القياـ بتشفيح السجاكالت 
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 مسارسة الدمصة الدمسية عمى مػضفي البمجية. 
( مرالح رئيدية لمبمجية كىي مرمحة التشطيع كالذؤكف 03األمانة العامة ثالث ) تزع     

العامة، مرمحة الذؤكف السالية ك التشذيط كاالقتراد، كالسرمحة التقشية ككل مرمحة تشقدع 
 إلػى ثالث مكاتب، ك السكتب بجكره يتكػف مغ فخعيغ:

  مرمحة التشظيم والذؤون العامة:  -2
رمحة بعجة كضائف مغ أجل تحقيػق مجسػعػة مػغ األىػجاؼ فػي عػجة تقػـ ىحه الس     

 قصاعات، كتشقدع الى:
 : يتكفػل بستابعة تشفيػح األحكاـ الشيائيػة سػاء ضج أك لرالح البمجية.مكتـب الذؤون العامةأ. 

: يتكفل بتحزيخ الػثائق الخاصة ببصاقة التعخيف الػششية ككحا رقابة مكتب التشظيم العـامب. 
 كية لمسػاششيغ مغ خالؿ اإلقامة، جػاز الدفخ.يديشام
 : كيتكػػف مػغ فخعػيغ:مكتب التشذيط االجتساعي والثقافيج. 

 فخع التشذيط االجتساعي : 
يقـػ بإحراء الػػفػػئات االجتساعية، ككحلظ إحراء السدتفيجيغ مغ السشحة التزامشية كسا      

 ي مجاؿ الذغل.يقـػ بالعسل كالتشديق مع الجيات السخترة ف
 فخع الشذاط الثقافي : 

مجالي الخياضة ككحا الثقافة كيشجرج ذلظ في التخصيط لمتطاىخات  بحيث يتكفل بتصػيخ     
 الثقافية كتشطيع سيخكرة السكتبات. الخياضية،

 مكتب الحالة السجنية وحخكة الدكان: أ. 
 فخع الحالة السجنية: 

في إعجاد الػثائق الخاصة كتدجيل األحكاـ الستعمقة بالحالة السجنية كالترخيحات  يتسثل دكره 
 عمى اليامر.
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 فـخع الدكــان: 
ككحلظ شصب السػاششيغ الحيغ يصمبػف  18كيقـػ بتدجيل الشاخبيغ الحيغ كصمػا الدغ القانػني 

إضافة إلى شصب  التحػيل إلى البمجيات أخخػ ك السػاششيغ السكخريغ في القػائع االنتخابية
 الػفيات عغ شخيق سجل البمجية.

 :مرمحة الذؤون السالية والتشذيط االقترادي -3
 :: يزػع ىػحا السكتػب فخعيغمكتب الذؤون الساليةأ. 
 :فخع السيدانية والحدابات 

يقػـػ بجسع مختمف السػارد السالية كتقييسيا ككحا تقييع الحداب االدارؼ كمقارنتو مع حداب      
 التدييخ لمقابس البمجؼ  في األكقات السحجدة قانػنيا.

 فخع السحاسبة اإليخادات والشفقات: 
 يقػـػ بإعجاد حػاالت الجفع ك التأكج مغ االعتسادات السسشػحة لكل عسمية عمى حجػ. 

 : مكتب الشذاط االقترادي .أ
 فخع السستمكات والتدييخ: 

 السستمكات ككحا تحزيخ السدايجات الخاصة بالسستمكات.يتسثل دكره في متابعة إيخادات      
 فخع التحميل السالي والرفقات والسشاقرات : 

يقـػ بتشطيػع السشاقرػات كالعقػد ك تشفيحىا كسا يديخ عمى ضساف أمانة لجاف فتح ك تقييع      
 العخكض ككحلظ الرفقات العسػمية.

 مكتب السدتخجمين والتكهين:ب. 
  والخسـكـــمـةفـخع التكهيـن : 

 يتسثل دكره في تكػيغ السدتخجميغ، تججيج السعمػمات، متابعة تكػيغ الستخبريغ.
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 :السرمحــة التقشيــة -4
يتػلى رئيذ السرمحة تحت سمصة األميغ العاـ تشذيػط السكاتب ك الفخكع التي يذخؼ عمييا 

 بيشيا كتزع:
 :مكتب الهشجسة السعسارية لمتعسيخ والبشاءأ. 
 الهشجسة والتعسيخ فخع : 

 كقػاعج التعسيخ كالبشاء. يقػػـ بستابعػػة التججيػج الحزػخؼ 
 فـخع البشـاء: 

يختز بستابعة كسائل التعسيخ كتشفيحىا كجسع كل السعصيات الستعمقة بالتعسيخ قرج      
 ضبصيا كفقا لتصػيخ القصاع.

 : مكتب تجهيدات األشغال والذبكات السختمفةأ. 
  التجهيـدفـخع: 

 يقػـػ باقتخاح ك تحجيػج احتياجػات البمجية الخاصة بسختمف التجييدات العسػمية.       
 :فخع أشغال مختمف الذبكات

يقـػ بستابعة كإعجاد االقتخاحات فيسا يخز صيانة ك ترميح مختمف الذبكات كالستسثمة في       
 شبكة السياه الرالحة كشبكة الرخؼ الرحي.

 :الشظافة والبيئـةمكتب ب. 
 فخع الشظافة والرحة: 

كنطافة السحيط ككحا  كيختز بسعالجة السيػاه كمخاقبتيا كيجخػل ذلظ في إشار التصيػيخ     
 مخاقبة الشطافة عمى مدتػػ تخاب البمجية. 

 فـخع البيئـة : 
الخاصة جل الحفخ كإصالح القشػات أييتع بذبكة الصخؽ حيث يقـػ بتدميع رخز مغ      

 برخؼ السياه القحرة الخاصة بالسياه الرالحة لمذخب.
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 مخاحل تطهر البمجية :السطمب الثالث
سػا اإلدارة البمجيػة في الجدائخ ىسا السخحمػة بييسكغ التسييػد بػيغ مػخحمتيغ أساسػيتيغ مػخت      

 .االسػتعسارية كمخحمة االستقالؿ
  السخحمة االستعسارية: أوال

ـ أقاـ االحتالؿ الفخندي عمى السدتػػ السحمي ىيئات إدارية عخفػت 1844مشح سشة      
بالسكاتػب العخبيػة مدػيخة مغ شخؼ ضباط االستعسار بيجؼ تسػيل الجير الفخندي كالديصخة 
عمى مقاكمة الجساىيخ كبعج االسػتتباب الشدػبي لمػضػع في الجدائػخ عسػجت الدػمصات الفخندػية 

أصبح التشطيع  1868ق ك مشح سشة التشطػيع البمػجؼ تبعػا لألكضػاع كالسشػاشإلى تكييػف كمالئسػة 
 1( أصشاؼ مغ البمجيات.03البمجؼ في الجدائخ يتسيد بػجػد ثالثة )

 :البمجيات األهمية -1
كجػػج ىػػػحا الرػشف في السشػػاشق الجشػبيػة الرػحخاء كفػػي بػػعػػس األمػاكػػغ الرػعػػبة ك      

تسيػدت إدارة ىػحه البمػجيات بالصػابع العدػكخؼ  ، حيث1830سشة  في الذػساؿ إلى غايػةالشائيػػة 
حيػث كػاف تدػييخىا الفعمػي مػغ قبػل رجػػاؿ الجػير الفخندي بسداعجة بعس األعياف مغ األىالي 

 .تع تعييشيع تحت تدسيات مختمفة
 البمجيات السختمطة: -ب

حيػث كجػجت في السشػاشق  الجػدء األكػبخ مػغ اإلقمػيع الجدائػخؼ،كانػت تغصػي  ىػحه البمػجيات      
تػاجػج الفخندػييَغ بالقدػع الذسالي مػغ الجدائخ كقػج قدػست إدارة البمجية السختمصػة  الػتي يقػل فييػا

 .إلى ىيئتػيغ رئيدػيتيغ ىسػػا السترخؼ كالمجشة البمجية
 :البمجيات ذات الترخف التام -ج

أساسػا في أمػاكغ التػاجػػج السكثػف لمفخندػييغ بالسػجف الكػػبخػ كالسشػاشق الدػاحمية، أقيسػت      
 ) لالعام(بمجيػة ذات الترػخؼ التػاـ  329بالقدػع الذػسالي لمجدائػخ  1945حيػث كػاف سػشة 

                                                 

 .137 – 136 الرغيخ بعمي، السخجع الدابق، ص. دمحم -1
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بمجيػػة ذات الترػػخؼ التػػاـ، ثع عسػجت  332 كػاف ىشػاؾ1954عشػج انػجالع ثػػرة التحخيخ عاـ ك  
لتعسػيع البمػجيات  1956 في جػػاف 56-642الدػػمصات االسػػتعسارية إلى إصجار السخسػػـػ رقػػع 

كذلػظ بيػػجؼ مجابيػػة الثػػرة كااللتفػاؼ حػليا،  كافػة مشػاشق الجدائػخ، ذات الترػخؼ التػاـ عمػى
كالحؼ يحجد   1884أفخيل 05مجؼ الفخندي الرادر في كقج خزعت ىحه البمجيات لمقانػف الب

 :لمبمجية ىيئتيغ ىسا
 .السجمذ البمجؼ -

 1عػػسػػجة.ػػػال -
 مخحمة االستقالل: ثانيا

 (: 1967-1962 (البمجيات في السخحمة االنتقالية  -1
اخػتالؼ تعخضت البمجية في ىحه الفػتخة لػشفذ األزمػة الػتي ىػدت بػاقي السؤسدػات عمػى      

 1500 كقػج أثبتػت الجراسػات أف أكثػخ مػغ  أنػاعيػا، كىػحا بحكػع مغادرة األكربيػيغ أرض الػػشغ،
كانػت مذػمػلة عػغ العسػل بحكػػع ضخكفيػا الرػعبة عمػى السدػتػػ السػالي كالتقػشي بػل كحػتى  بمجيػة

أنػجاؾ أف تعسػل عمػى إنذاء  حيػث فػخض ىػحا الفػخاغ عمػى الدمصة البذػخؼ في بعػس األحياف،
لجػاف خاصػة تتػػلى ميسػة تدػييخ شػؤكف البمجيػة يقػدىػا رئػيذ أككمػت إليػو ميػاـ رئػيذ البمجيػة، 

بمجيػة بعػج أف كصػػل عػػجد  676كسػا قامػت الدػمصة بتخفػيس عػجد البمػجيات ليرػل عػجدىا إلى 
بمجية كضعتيا الدػمصة الفخندػية لفػخض ىيسشتيػا 1535 البمجيات أثشاء الفتخة االستعسارية إلى 

 2كبدػط نفػذىػا كتعديػد تػاججىا في التخاب الػششي.
 :مخحمة التفكيخ في إنذاء قانهن البمجية -2

كميثػاؽ الجدائػخ كميثػاؽ شػخابمذ بػالغ األثػخ في إنذػاء قػانػف 1963لقػج كػاف لجسػتػر
البمجيػة عمى السدػتػػ الخسسي كاالعتخاؼ بجكرىا الصالئعي، كانصالقػا مػغ الشرػػص السخجعيػة 
كمػػػغ تجخبػة الفػتخة االنتقاليػة تحػػػخؾ الييكػػػل الدياسي الستسثػل في السكتػب الدياسػي لجبيػة 

                                                 

 .136، ص  2007لػجيد في القانػف اإلدارؼ الجدائخ: جدػر لمشذخ كالتػزيع، عسار بػضياؼ، ا -1
 .137عسار بػضياؼ، السخجع الدابق، ص  -2
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 الػػششي إلعػجاد مذػخكع قػانػف البمجيػة الػحؼ شػخح بقػػة خاصػة بعج أحجاث أكتػبخالتحخيػخ 
يث عخؼ امتجاد كاسع مغ قبل الحدب كتع تبشيو في مجمذ الثػرة في جانفي عاـ ح ،1988
1967. 

 (:1999-1967مخحمة قانهن البمجية لدشة ) -3
حيػث أف التػأثخ بػالشسػذج ،الفخندػي كاليػغدػالفيلقػج تسيػد ىػحا القػانػف بالتػأثخ بػالشسػذجيغ      

ككػػحا بعػػس السدػػائل التشطيسيػػة األخػػخػ  مػػغ خػػالؿ اخترػػاص البمػػجيات، الفخندػي يطيػخ
بحكػػع العامػػل االسػػتعسارؼ، أمػػا التػػأثخ بالشسػذج اليػغدالفي فيعػد سخه إلى كحجة السرجر 

اعتسػاد نطػاـ الحػدب الػاحػج ك إعصاء األكلػية في مجاؿ    )شػتخاكيالشطػاـ اال(اإليػجيػلػجي 
 1.التدييخ لمعساؿ كالفالحيغ

 1974لدشة:مخحمة التقديم اإلداري  -4
في ىحه السخحمة تع استبجاؿ مرصمح السقاشعػة بسرػصمح الػاليػة بسػجػب تقدػيع سػشة      

حيث ارتفع عجد  ،1974جػيمية  02السؤرخ في  69 – 74الرػادر بسقتزػى األمخ  1974
بمجيػة  676بعػج أف كػاف عػجدىا  704كالية أما عجد البمػجيات فبمػغ  31إلى  17السقاشعات مغ 

حيػث كػاف اليػجؼ مػغ ذلػظ إيجاد نػػع مػغ التػػازف اإلقميسي كالقزاء عمى حجة  ،1967في سشة 
 .ألنذصة االقترادية كتكثيفياالفػارؽ بيغ بمجيات الػشغ مغ خالؿ تػسيع ا

 :1984 لدشةمخحمة التقديم اإلداري  -5
كجػجت بمػجيات تتسيػد باالستقخار الدياسي كاالقترادؼ كبيجؼ تقخيػب  1984إلى غايػة      

اإلدارة مػغ السػػاشغ كتكػػخيذ لسبػجأ الالمخكديػة كاالسػتقاللية تزػاعف عػجد البمػجيات ليرػل إلى 
كاليػة كبقػي ىحا الػضع ليػمشا ىػحا ككػحلظ تزػاعف عػجد الػجكائخ ليرػل إلى 48 بمجيػة ك 1541

                                                 

أحسج بمجياللي، إشكالية عجد ميدانية البمجيات دراسة تصبيقية لمبمجيات: جياللي بغ عمي مالؿ، قخشػفة بػالية تيارت،  -1
 .44، ص 2010محكخة ماجدتيخ جامعة تمسداف: كمية العمـػ االقترادية كعمـػ التدييخ كالعمـػ التجارية، 

 
 



     ة البمجية والتشسية الحزخية السحميةيماه                                   :التسهيجيالفرل 
 

25 
 

كذلػظ 1991 أكت  24السػؤرخ في  306-91دائػخة بسػجػب السخسػـػ التشفيػحؼ رقػع  522 
بيجؼ اإلشػخاؼ الفعػاؿ عمػى العػجد اليائػل مػغ البمػجيات كتقخيػب الييئػة الػصية السذخفة عمى 

 .البمجياترقابة 
 1990:مخحمة قانهن البمجية لدشة  -6

،كعمػػى  1989تسيػدت ىػػحه السخحمػة بخزػػػعيا لسبػادغ كأحكػػاـ ججيػجة ارسػػاىا دسػتػر     
رأسػيا إلغاء نطػػاـ الحدب الػاحج كاعتساد نطػاـ التعجديػة الحدبيػة كلع يعػج في ىػحه السخحمػة 

ي مجػاؿ التخشػح كسا كاف مغ قبل بعج أف تع إثبات التخمي عغ لمعسػاؿ كالفالحػيغ أؼ أكلػيػة ف
 1االشتخاكية.

 2011:مخحمة قانهن البمجية لدشة  -7
ىػحا القػانػف بإدراجػػو ضػسغ إشػار إصػػالح الجساعػات السحميػة الستسثػل في  يتسيػد        

إصػػالح ىياكػل الجكلػة كإرساء دكلػة الحػػق كالقػانػف، لػحا جػػاء تكػػخيذ مذػاركة السػػاششيغ في 
في الذػؤكف السحميػة لتحقيػق الجيسقخاشيػة ككػحلظ تخقيػة حقػػؽ السخأة مغ خالؿ تػسيع حطػضيا 

 2.تسثيل السجالذ السشتخبة
 هـــــيــئــات الـــبــمــجيــة :السطمب الخابع

باعتبػار البمجيػة الخميػة األساسػية في تشطيع كتذػكيل القاعجة الشسػذجية لمييكل اإلدارؼ      
السخكدؼ كمشحيػا الذخرػية السعشػيػة كاالستقالؿ السالي فقػج مػشح ليػا السذػخع الجدائػخؼ حػق 

 تكػيغ ىيئػات كأجيػدة إداريػة تتسثػل فيسػا يمي:
 .)ىيئة السجاكالت(السجمذ الذعبي البمجؼ -
 .)الييئة التشفيحية(رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ  -
 3(.يشذصيا األميغ العاـ لمبمجية تحت سمصة رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ(الييئة اإلدارية  -

                                                 

 .44أحسج بمجياللي، السخجع الدابق، ص  -1
 .15، ص 2013عذاب، الشطاـ القانػني لمبمجية في الجدائخ، محكخة، جامعة كرقمة: كمية الحقػؽ كالعمـػ الدياسية، لصيفة   -2
 .11/10 مغ قانػف البمجية 15أنطخ السادة  -3
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حيػث نجػج القػانػف  شػار التذػخيع كالتشطػيع السعسػػؿ بػو،كىحه الييئات تسارس أعساليا في إ     
بخرػص ىيئات البمجية كذلظ  08/90مغ القانػف رقع  13قػج عجؿ السادة  10/11الججيػج رقع 

تع إضافة ىيئة   )ىيئػة السجاكالت ك الييئة التشفيحية(بعػج أف كانػت البمجيػة تتذػكل مػغ ىيئتػيغ
 .ثالثة تتسثل في الييئة اإلدارية

 السجمذ الذعبي البمجي وصالحياته هيئة السجاوالت: أوال
 ):هيئة السجاوالت(السجمذ الذعبي البمجي  -1

 لجراسة ىحا الييكل البج مغ التصخؽ إلى تذكيمو كنطاـ سيخ أعسالو كالمجاف السكػنة لو.     
 :تذكيل السجمذ الذعبي البمجيأ. 

يتذكل السجمذ مغ عجد األعزاء السشتخبػيغ مػغ شػخؼ الذػعب أؼ السػػاششيغ السدػجميغ      
سػشػات ( 05خسدة )في القػػائع االنتخابيػة لمبمجيػة السعشيػة، كذلػظ بػاالقتخاع السباشػػخ الدػخؼ لسػجة 

النتخابات رقع كيختمػف تذػكيل السجمػذ مػغ بمجيػة الي أخػخػ كىػحا مػا نججه في قانػني ا
مغ القانػف 79حيث إف  السادة  25/08/2016السؤرخ في  16/10ككحا القانػف رقع  11/12

 :التي تشز عمى ما يمي 10/11
تغيخ عجد أعزاء السجالذ الذعبية البمجية حدب تغيخ عجد سكاف البمجيػة الشػاتج عػغ "     

 R.G.P.H. ".1عسميػة التعػجاد الػػششي لمدكغ كالدكاف 
 :نظام سيخ السجمذ الذعبي البمجي -2
 :دورات السجمذ الذعبي البمجيأ. 

ال تتعػجػ كػل دكرة ك  (،02يجتسػع السجمػذ الذػعبي البمػجؼ في دكرة عاديػة كػل شيخيغ )     
كسا ، أياـ حيث يعج السجمػذ نطامو الجاخمي كيرادؽ عميو في أكؿ دكرة لو( 05خسدة )مجة 
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عادية ) دكرة استثشائية ( كمسػا اقتزػت شػؤكف البمجيػة ذلظ بصمب  غيخ يػسكغ أف يجػتسع في دكرة
 1.بصمب مغ الػاليأك أعزاءه  (2/3)مغ رئيدو أك ثمثي 

أمػا في حالػة الطػخكؼ االسػتثشائية السختبصػة بخصػخ كشػيظ أك كارثػة كػبخػ يجتسػع السجمػذ      
دكراتػو في مقػخ البمجيػة إال أنػو في حالػة القػػة القػاىخة الذػعبي كيخصػخ الػػالي بػحلظ فػػرا، كتعقػج 

يسكشػو أف يجتسػع في مقػخ آخػخ مػغ إقميع البمجية أك خارجو يعيشو الػالي بعج استذارة رئيذ 
 2.السجمذ الذعبي البمجؼ

يحجد رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ تاريخ كججكؿ الجكرات بالتذاكر مع الييئة التشفيحية،      
تخسل االسػتجعاءات مخفقة بسذخكع ججكؿ األعساؿ ألعزاء السجمذ بسقخ سكشاىع قبل عذخة ك 
أياـ كاممة مغ تاريخ افتتاح الػجكرة مقابػل كصػل اسػػتالـ، كفي حالػة االسػتعجاؿ يػتع  (10)

( كامػل كيمرػق مذػخكع جػجكؿ أعسػاؿ 01تخفػيس السػجة عمػى أف ال تقػل عػغ يػػـ كاحج )
 33عات في األماكغ السخررة لمجسيػر.االجتسا

 :مجاوالت السجمذ الذعبي البمجيب. 
، يعالج السجمذ كل الذػؤكف الػتي تػجخل في مجػاؿ اختراصػو عػغ شخيػق السػجاكالت         

ىػحه األخػيخة يجػب أف تجػخػ كتحخر بالمغػػة العخبية كتتخػح القػخارات باألغمبيػة البديصة لألعزاء 
أك السسثميغ عشج الترػػيت كفي حالػة تدػاكؼ األصػػات يكػف صػػت الػخئيذ ىػ الحاضخيغ 

الرػت السػخجح كتحخر السػجاكالت كتدجل حدػب تختيبيػا الػدمشي في سػجل خػاص مػخقع 
كمؤشػػخ عميػو مػغ شخؼ رئػيذ السحكسػة السخترػة إقميسيا، كيػػدع رئػيذ السجمػذ الذػعبي 

كترػبح ، ( أيػاـ لػجػ الػػالي مقابػل كصػػل اسػتالـ08أجػل ثسانية )البمػجؼ السػجاكالت في 
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مغ تاريخ إيجاعيا  ابتجاء   ا( يػم21السػجاكالت قابمػة لمتشفيػح بقػػة القانػف بعػج مجة كاحج كعذخكف )
 1.بالػالية

ستعمقػة إال أف ىشاؾ مجاكالت ال تشفح إال بعج السرادقة عمييا مغ شخؼ الػػالي كىػي تمػظ ال     
اتفاقيات التػأمة كالتشازؿ عغ األمالؾ  بالسيدانيػات، الحدابات قبػؿ اليبات كالػصايا األجشبية،

 .العقارية لمبمجية
السجاكالت بقػػة القػانػف إذا مدػت بخمػػز الجكلػة كشػعائخىا كإذا كانػت غػيخ محػخرة  تبصل       

بالمغػة العخبيػة كالستخػحة خخقا لمجستػر كغيخ مصابقة لمقػانيغ كالتشطيسات السعسػؿ بيا، كيكػف 
 ار.إعالف الػالي بصالف السجاكلة بقخ 

 :لجان السجمذ الذعبي البمجي -3
ػذ الذػعبي البمػجؼ مػغ بػيغ أعزػاءه لجػاف دائسػة كلجػاف مؤقتػة، كذلػظ مػغ يتذػكل السجم     

أجػػل تحقيػق تشطػيع داخمي كمسارسة اختراصو كمعالجة السدائل التي تيع البمجية كتتذكل ىحه 
 :ذ الذػعبي البمػجؼمالمجاف بسػجب مجاكالت السجػ

 :المجان الجائسةأ. 
 المجاف التابعة لسجاؿ اختراص السجمذ الذعبي البمجؼ.  ىي تمظ       

 :)الخاصة(المجان السؤقتة ب. 
يسكغ لمسجمذ الذعبي البمجؼ تذػكيل لجغ خاصة لجراسػة مػضػػع معػيغ يػجخل في         

مجاؿ اختراصو، كذلػػظ بػػاقتخاح مػغ رئػيذ السجمػذ الذعبي البمجؼ عغ شخيق مجاكلة مرادؽ 
 .يػػة أعزاءه، تشتيي ميستيا بانتياء السياـ السػكمة إليياعمييػا بأغمب
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 :صالحيات السجمذ الذعبي البمجي -4
 فيسا يخز صالحيات السجمػذ الذعبي البمػجؼ فإنيا تذػسل مختمػف السجاالت الدياسية،     

بسجػ تػػفخ االجتساعيػة، الثقافية كالخياضػية كالتكػخيذ الفعمػي ليػا يكػف مخىػػف  االقترادية،
 :السػارد الساليػة الكافيػة كأىػػػع صالحيات السجمذ مػػا يػػمػػػػي

 :التهيئة والتشسية .أ
يقػـ السجمذ الذعبي البمجؼ خالؿ عيجتػو االنتخابيػة بإعػجاد بخامجو الدػشػية كيديخ عمى      

كيدػػيخ عمى حساية تشفيحىا كذلػظ في إشار السخصػط الػػششي لمتييئػة كالتشسيػة السدػتجامة 
 األراضػي الفالحيػة كالسداحات الخزػػخاء كسػػا يعسل عمى تذجيع االستثسار كتخقيتو.

 :التعسيخ والهياكل القاعجية والتجهيد. ب
حيػث تتػػلى البمجيػة التدكيػج بكػل كسائل التعسػػيخ ،إضػػافة لسيػػاـ أخػػخػ تتػالىػػا بسدػػاعجة      

 .لتأكج مغ احتخاـ تخريرات األراضي كقػاعج استعسالياالسرالح التقشيػػة كا
 :التخبية والحساية االجتساعية والخياضة والذباب والثقافة والتدمية والدياحة ج.

 كيكػف ذلظ مغ خالؿ تصػيخ مختمف األنذصة.     
 :الشظافة وحفظ الرحة وطخقات البمجية .د

 1كالسحافطة عمى الشطافة العسػمية.حيث تديخ البمجية كتتكفل بحفع الرحة      
 (التشفيحية(رئيذ السجمذ الذعبي البمجي الهيئة : ثانيا

تتكػػػف الييئػة التشفيحيػة مػغ رئػيذ السجمػذ الذػعبي البمػجؼ يدػاعجه نػػاب حػجد القػانػف      
 .عػجدىع كذلػظ تبعػا لعجد السقاعج التي حرل عمييا

 2السجمذ الذعبي البمجي و إنهاء مهامه. تعيين رئيذ -1
 التعيين:أ. 

( سشػات شبقػػا 05يشتخػب رئيذ السجمذ الذػعبي البمػجؼ لمعيػػجة االنتخابيػة السقجرة بخسذ )     
ألحكػػػاـ القػػانػف، كيسػػارس سػػمصاتو باسػػػع الجساعػة اإلقميسيػة الػتي يسثميػا ككػحلظ باسػع الجكلػة، 
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رئيدػا مترػجر القائسػة الػتي تحرػمت عمػى أغمبيػة األصػػات في االنتخابات ، كفي حيػث يعمػغ 
كيخسػل محزػخ التشرػيب إلى  حالػة التدػاكؼ يعمػغ رئيدػا السخشػح أك السخشػحة األصػغخ سػشا،

 .الػػالي كيعمغ لمعسـػ عغ شخيق إلراؽ السحزخ بسقخ البمجية
 :إنهاء السهامب. 

، ميػػاـ رئػػيذ السجمػػذ الذػػعبي البمػػجؼ سػػػاء بانتيػػاء العيػػجة أك الػفػػاة أك اإلقرػػاءتشتيػػي      
السػانع القػانػني، حيػث يدػتخمف  االسػتقالة، التخمػي عػغ السشرػب، :إضافة لمحػػاالت التاليػة

ك محل مانع رئػيذ السجمػذ الذػعبي البمػجؼ الستػػفى أك السدتقيل أك الستخمي عغ مشربو أ
 .( أياـ عمى األكثخ10قانػني خالؿ عذخة )

 :صالحيات رئيذ السجمذ الذعبي البمجي -2
يتستػع رئػيذ السجمػذ الذػعبي البمػجؼ بجسمػة مػغ الرػالحيات كلػو الحػػق في اتخػػاذ القػخارات 

كضيفيػة تختمػف كسا أنػو يتستػع بازدكاجيػة  كالتػجابيخ الالزمػة لحلظ كفق ما نز عميو القانػف،
 1بػاختالؼ الػضػع الػحؼ يكػػف فيػو سػػاء كاف يسثل البمجية أك الجكلة.

  :صالحيات رئيذ السجمذ الذعبي البمجي برفته مسثل البمجيةأ. 
يتػػلى رئػيذ السجمػذ الذػعبي البمػجؼ برػفتو مسثػػل البمجيػة عػجة صػػالحيات حػجدىا 

الفخع الثاني مشو كفي الفقخة األكلي تحػت عشػػاف صػالحيات في  16/10ك، 10/11 القػانػف رقػػع
 :رئػيذ السجمػذ الذػعبي البمػجؼ برػفتو مسثػل البمجيػة كالسسثمػة فيسا يمي

 2.تسثيل البمجية في جسيع السخاسيع التذخيفية كالتطاىخات الخسسية -
الذػخكط كاألشػػكاؿ السشرػػص تسثيػل البمجيػة فيكػل أعسػاؿ الحيػاة السجنيػة كاإلداريػة كفػق  -

 .عمييػا في التذخيع كالتشطيع السعسػؿ بو
 إعجاد مذخكع ججكؿ أعساؿ الجكرات كيتخأسيا كيديخ عمى تشفيح السجاكالت -
 .تشفيح ميدانية البمجية كىػ اآلمخ بالرخؼ -

                                                 

 .320 – 319، ص 2012، دار الخمجكنية لمشذخ كالتػزيع، 2حديغ شاھخؼ، القانػف اإلدارؼ كالسؤسدات اإلدارية، ط  -1
 .322السخجع نفدو، ص  -2
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األمػالؾ يقـػ تحت رقابة السجمذ الذعبي البمجؼ بجسيع الترخفات الخاصػة بالسحافطػة عمػى  - 
 1لسستمكات البمجية كإداراتيا. كالحقػػؽ السكػنة

 صالحيات رئيذ السجمذ الذعبي البمجي برفته مسثل الجولةب. 
يتستع رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ بازدكاجية كضيفية، كبالتالي فإنػو يتستػع برػالحيات      

ؼ األنطسػة القانػنيػة الػتي كسػمصات كاسعة ذلػظ بػصفو سمصة عجـ التخكيد كىي تختمػف بػاختال
 تػشطع ىػحه الدػمصات كالرػالحيات كىحه الرالحيات تتسثل في ما يمي:

 اختراصه كزابط الحالة السجنية: 
يعتػبخ رئػيذ السجمػذ الذػعبي البمػجؼ ضػابط الحالػة السجنيػة، حيػث يقػػـ بجسيػع العقػػد      

لمتذػػخيع الدػارؼ السعسػؿ بو تحػت رقابػػة الشائػب العػػاـ السخػػتز الستعمقػة بالحالػة السجنيػة شبقػػا 
كػل مػضػػف  ىلإكيسكػػغ لػػو تفػػيس إمزائو لمسشػجكبيغ البمػجييغ كالسشػجكبيغ الخاصػػيغ ك ، إقميسيػا

السرادقة عمى  الػفاة، الدكاج، بمػجؼ كذلػظ قرػج حرػػؿ السػػاشغ عمػى كثػائق الػػالدة،
 2إلخ....الػثائق

 اختراصه كزابط الذخطة القزائية: 
يعتسػج رئػيذ السجمػذ الذػعبي البمػجؼ في مسارسػة صػالحياتو في مجػاؿ الذػخشة القزػائية      

كسػا يسكػغ لػو  عمػى سػمصة الذػخشة البمجية التي يحجدىا قانػنيا األساسي عغ شخيػق التشطػيع،
لػجرؾ الػششي السختز إقميسيا حدب الكيفيات كالذخكط عشػج االقتزػاء تدػخيخ قػػات الذػخشة كا

 3السحجدة عغ شخيق التشطيع.
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 اختراصه كزابط الذخطة اإلدارية: 
يعتػبخ رئػيذ البمجيػة عشػج تسثيمػو الجكلػة الدػمصة األساسػية الػتي تسػػارس الزػبصية اإلداريػة      

في إشػار السحافطػة عمػى الشطاـ العاـ بغية تحقيق األمغ العاـ كالرحة كالدكيشة العامة كبالتالي 
 1تحقيق حقػؽ كحخيات السػاششيغ.

 :قخارات رئيذ السجمذ الذعبي البمجي -3
عشج مسارسة الخئيذ ميامو سػاء عشج تسثيمو البمجية أك الجكلة فإنو يتخح قخارات ك يقـػ      

 .بتشفيحىا
 :اتخاذ القخارات :أوال

يتخػح رئػيذ السجمػذ الذػعبي البمػجؼ عشػج مسارسػة ميامػو السػكمػة لػو إصػػجار قػخارات      
 ػعة بسػجب القػانيغ كالتشطيسات تحت إشخافو،كاتخػػاذ تػجابيخ محميػة خاصػػة بالسدائل السػض

كتدػجل القػخارات حدػب تػاريخ إصػجارىا في الدػجل البمجؼ السخرز لمقخارات كتخسل لمػالي 
( ابتجاء مػغ 01ساعة مقابل كصل استالـ، كتربح قابمة لمتشفيح بعج شيخ كاحج )  48خالؿ 

 2.ا بعج اعالـ الػالي بحلظتاريخ إرساليا لمػالي، كفي حالة االستعجاؿ تشفح فػر 
 )سمطة الحمهل(االمتشاع عن اتخاذ القخارات  :ثانيا

عشج امتشاع رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ عغ اتخاذ القخارات السػكمة إليو بسقتزى القػػانيغ ك 
، يقـػ الػالي بتشفيح ىحه القخارات مباشخة بعج انقزاء اآلجاؿ السحجدة بياالتشطيسات  كالسعسػؿ 

 3اإلعحار.في 
 
 
 

                                                 

 .225-226حديغ مھخؼ، مخجع سابق، ص  -1
 .277حديغ شاھخؼ، مخجع سابق، ص  -2
 .66عبج الكخيع ماركؾ،  مخجع سابق، ص  -3
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 )إدارة البمجية(لهيئة اإلدارية : اثالثا
 :األمين العام -1

كىػػ  لمبمجيػة إدارة تػضع تحػت سػمصة رئػيذ السجمذ الذعبي البمػجؼ يشذصيا األميغ العاـ،     
 .الخكيػدة األساسػية لمبمجية كيعتبخ السداعج السباشخ كاألساسي لخئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ

 تـعـيــيـشـــه: 
ف تحجيج كيفية كشخكط تعييغ األميغ إف 10/11مغ قانػف البمجية 127حدػب يػتع السادة      

مشو تشز عمى أف حقػؽ األميغ العاـ ككاجباتو تحجد عغ  128العاـ عغ شخيق التشطيع كالسادة 
 1شخيق التشطيع.

 صـالحـيـاتــه: 
األميغ العاـ لمبمجية تحت سمصة رئػيذ السجمػذ الذػعبي البمػجؼ القيػاـ بسجسػعػة مػغ  يتػلى     

 :الرػالحيات تتسثػل في ما يمي
 ضساف تحزيخ اجتساعات السجمذ. 
 تشذيط كتشديق سيخ السرالح اإلدارية كالتقشية لمبمجية. 
  الييكػل التشطيسػػي كمخصػط ضػساف تشفيػح القػػخارات ذات الرػمة بتصبيػق السػػجاكالت الستزػسشة

 .السدتخجميغ سػػيخ
  إعجاد محزخ تدميع كاستالـ السياـ. 
   يتمقى التفػيس باإلمزاء مغ رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ قرج اإلمزاء عمى كافػة الػثائق

 2.اإلدارؼ كالتقشي لمبمجية باستثشاء القخارات الستعمقة بالتدييخ
 إدارة البمجية -2

تشطيع إدارة البمجية مغ بمجية ألخخػ كذلظ راجع ألىسية تمظ البمجية كحجع السياـ  يختمف     
 .السػكمة إلييا

                                                 

 .67السخجع نفدو، ص  -1
 .10/11مغ قانػف البمجية  127-128أنطخ السادة  -2
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 السرالح العسهمية لمبمجية -3
جؼ تمبيػة حاجيػات كمتصمبػات بي ميسة البمجية الحفاظ عمى حدغ سيخ مرالحيا العسػمية     

ث مرالح عسػمية تقشية مغ أجل التكفل السػػاششيغ إضػافة إلى إدارة أمالكيا كيسكغ ليا أف تحج
 1.ببعس الشذاشات

 السشجوبيات والسمحقات: -4
 :السشجوبياتأ. 

يسكغ لمبمجيػة فػي حجكد اختراصيا إحجاث مشجكبيات كممحقات بمجية تتػلى تدػييخ السخفػق      
مدؤكلية الػسائل الزخكرية لحلظ، حيث يشذط السشجكبية مشتخب يترخؼ تحت  العػاـ كتػػفيخ

 2الخئيذ يجعى السشجكب البمجؼ.
 :الـسـمـحـقــاتب. 

الخئيدي لمبمجيػة كجػدء مشيا لبعػج السدافة أك  في حالة صعػبة االتراؿ بػيغ السقخ     
لمزػخكرة، فإنػو يػتع إحجاث ممحقة إدارية بسػجب مجاكلة كيتع تحجيج مجاؿ اختراصيا كتعيغ 

 3مشجكب ليا.
 :أرشيف البمجية -5
يزسغ األميغ العاـ لمبمجية تحت سمصة رئيذ السجمذ الذعبي البمجؼ تدييخ أرشػيف البمجيػة      

كيتع ضساف حفع أرشػيف البمجية كترشيفو كتبميغػو كفػق  شبقػا لمتذػخيع كالتشطيع السعسػؿ بو،
 4نفػذ الذػخكط السصبقػة عمػى أرشػيف الػالية.

 
 

                                                 

 .129، السادة 10/11ةقانػف البمجي -1
 .70عبج الكخيع ماركؾ،  مخجع سابق، ص  -2
 .10/11مغ قانػف البمجية  133-134أنطخ لسادة  -3
 .134، السادة  والسخجع نفد -4
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 ة السحميةماهية التشسية الحزخي: السبحث الثاني
لع تعػج عسميػة التشسيػة قاصػػخة عمػى الجكلػة كحػجىا، بػل أصػبحت تقػع عمى عاتق السػاششيغ      

حيػث ال يسكػػغ بمػغ تشسية كششية شاممة دكف تحقيق تشسية محمية فعالػة تختكػد عمى السػػاشغ 
السدتسخة لتدييخ  كذػخيظ ال مجخد مذػاىج عمى اعتبػار أف السػاشغ أصبح يصسح إلى مذاركتو

 .أمػره خاصة السحمية مشيا
كال يكػف ذلظ إال مغ خالؿ الجساعات السحمية لكػنيػا الػسػيمة األكثػخ عسميػة لتحقيػق      

 .احتياجػات كتصمعػات سكاف الجكؿ الشامية
 السحميةتعخيف التشسية الحزخية  :السطمب األول

 :تعخيف التشسية الحزخية السحمية -1
إلعصػاء مرػصمح التشسيػة الحزخية السحمية تعخيفػا شامال، يتػجب عميشا إعصاء تعخيفا      

ىػ الحزخية  الثانيىػ التشسية ك ألول :شامال لكػل جانػب مشػو كالػحؼ يتزسغ مفيػميغ
 السحمية.

 التشسية :أوال
في ذلػظ إلى فذػميع  لقػػج أثار مفيػـ التشسية ججاؿ بيغ السفكػخيغ كالسشطػخيغ، كيخجػع الدػبب     

 في إعصائػو تعخيفػا دقيقا لو.
فشجػج عمساء االجتساع يعخفػف التشسية عمى أنيا:" تغيػيخ يدتيجؼ السسارسػات كالسػاقف      

بذكل أساسي، فيي العسمية السجتسعيػة الػاعيػة السػجيػة نحػ إيجاد تحػالت في البشػاء 
سيػة شاقات إنتاجية مجعسة ذاتيا كتؤدؼ إلى تحقيق االقترادؼ كاالجتساعي كتكػف قػادرة عمى تش

 1زيادة مشتطسة في متػسط الجخل الحقيقي لمفخد ".
أمػا عمسػاء االقتراد فيعخفػف التشسية عمى أنيا الديادة الدخيعة في مدتػػ اإلنتػاج      

 االقترػادؼ حيث يشقدػع الفكخ االقترادؼ في تعخيفو لمتشسية.

                                                 

 .39السخجع نفدو، السادة  -1
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 :الغخبالفكخ االقترادي في 
يؤكػج ىػحا التيػار في تعخيفػو لمتشسيػة عمػى أنيػا العسميػة اليادفػة إلى خمػق شاقػة تػؤدؼ إلى      

 .تدايػج دائػع في متػسػط دخل الفخد الحقيقي بذكل مشتطع لفتخة شػيمة مغ الدمغ
 :الفكخ االقترادي في العالم الثالث

ػا العسميػة اليادفػة إلى إحجاث تحػػالت ىيكميػة، نيحيػث يعػخؼ ىػحا التيػار التشسيػة عمػى أ    
 1اقترػادية، اجتساعيػة يتحقق بسػجبيا ألغمبية أفخاد السجتسع مدتػػ مغ الحياة الكخيسة.

أؼ أف ىػػحيغ التيػػاريغ يتفقػػاف عمػػى أف القاعػػجة األساسػػية لمتشسيػػة تتسثػػل في أؼ إيجػػاد      
ػػادؼ كالبذػػخؼ القػػػادر عمػػػى رفػػػع متػسػػػط إنتاجية الفػػػخد كزيػػػادة كفػػػاءة البشػػاء اإلنتػػاجي الس

 .السجتسػػػع لتحقيػػق تػػػدايػػػج مشػػػتطع في إنتػػػاج الدػػػمع كالخجمات يفػؽ التدايج في عجد الدكاف
مغ يخػ أف التشسية مػجية نحػ تشسية العالقات االجتساعية كالدياسية التي تكفل  كىشاؾ     

كسػػػا تدػػتيجؼ تػػػػفيخ االحتياجػػات  زيػػادة االرتبػاط بػيغ السكافػػػأة كبػػيغ الجيػػػج كاإلنتاجيػػة،
 2ػ الصػيل.األساسػػػية لمفػػخد كضػػساف حقػػو في السذػػاركة كتعسيق أمشو كاستقخاره عمى السج

عسمية تشصػػؼ عمى تغيػيخ حاسػع في كػل :"عػػخؼ التشسيػػة عمػى أنيػا "محسػػج الجػػىخؼ "كنجػج     
كىي تشصػػؼ عمػى تػضيػف الجيػػد مػغ أجػل  ،3السجاالت كالقجرات اإلندانية كالدمػؾ اإلنداني"

، الدػابق مػغ فػخص الشسػػ كالتقػجـصػالح الكػل، خاصػة تمػظ القصاعػات كالفئػات الػتي حخمػت في 
كعسػمػا نقػػؿ أف التشسيػة تعػشي التغيػيخات الييكمية التي تحجث في السجتسع في نػاحيو السختمفة 

كبالتػالي ىي عسميػة حزارية شاممة تختبط بإنذاء  ،الثقافيػة كاالقترػادية االجتساعيػة، الدياسػية،
 4سيػع األبعػاد دكف تخكيػد جانػب عمػى جانػب.أكضاع ججيجة كمتصػرة مع التداكؼ مػع ج

                                                 

 . 17، ص 1996، 2، ع 6عسار عػابجؼ، "عالقة التشسية اإلدارية بالتشسية االقترادية"، مجمة اإلدارة، ـ  -1
 .03ص  2008كليج الجيػسي، أسذ التشسية االقترادية، عساف: دار جميذ الدمانغ  -2
 .53 ص، 1981،مجمة السدتقبل العخبي، قصار الجديخة العخبية"أحقيقة التشسية الشفصية حالة ، "خميفة الكػارؼ  -3
 .167، ص 1979: دار الكتاب لمشذخ كالتػزيع، دمحم الجػھخؼ، مقجمة في عمع االجتساع التشسية، القاھخة -4
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مغ خالؿ التعاريف السقجمة تججر اإلشػارة إلى تػضػيح االخػتالؼ السػجػػد بػيغ مفيػـػ 
ػالشسػ يعػشي تحقيػق زيػادة مدتسخة في الػجخل أك الشػاتج القػػمي الحقيقػي عػبخ ، فالتشسيػة كالشسػػ

الديػادة الثابتػة أك الػتي تحػجث في جانػب معػيغ مػغ جػانػب الػدمغ أك أنػو يذػيخ إلى عسميػة 
أمػا التشسيػة فيػي فعػل يدػتػجب التػجخل كالتػجيػو مػغ قبػل الجكلػة الػتي تستمػظ القػجرة عمػى  الحيػاة،

أف تشسػي السجتسػع اقترػاديا بذػكل خػاص، كتكػػػف مدػؤكلة عمػى مػجػ نجػػاح أك فذػل ىػحا 
ا السادية كالسالية كالتذػخيعية كافػة، كسا تعسػػل عمى إحػػجاث يباسػػتعساؿ إمكانياتالتػػجخل 

 1التغيػػيخات السؤسدػػية كالتشطيسية كالتقشية الالزمة لحلظ.
مػغ جانػب آخػخ يسكػػغ لمشسػػ أف يحػجث مػع اسػتسخار الفػػارؽ في تػزيػع الثػخكة كالػجخل في      

كبالتػالي قػػج  غ لمتشسيػػة االقترػادية أف تحػػجث دكف إزالة ىػحه التفاكتػػات،حػيغ في رأيشػا ال يسكػػ
يكػػػف ىشػاؾ نسػػػ دكف أف تكػػػف تشسية، فالشسػ كسا يخاه البعس ىػ زيادة في الجخل القػمي 

 .كالفخدؼ أما التشسية فيي تغييخات ىيكمية في السجتسع
سا يتفقاف في الػقػت نفدو عمى االتجاه ني أإال رغع اختالؼ مرصمحي الشسػ كالتشسية،     

كالغاية كاليجؼ فكالىسا يديخاف  مغ حدغ إلى أحدغ لمػصػؿ بالسجتسع لالرتقاء فيسا يتفقاف 
 2مغ حيث االتجاه اإليجابي.

 الحزخية السحمية :ثانيا
الجغػػخافي مفيػػـ الحزخؼ السحمي يعػشي السجػػاؿ الػتخابي األقػخب لمدػكاف أك اإلشػار      

األصػػغخ الػحؼ تعػير فيػو مجسػعػة مػغ الدػكاف، كىػحا اإلشػار الجغػػخافي يسكػػغ أف يكػػػف 
الػحػجات السجاليػة الشاتجػػة عػغ التقدػيع اإلدارؼ الجساعػات السحميػة كالػجكائخ كالسقاشعػات 

ة الجساعيػة لمدػكاف كالقبيمػة يػكالبمػجيات، كقػج يكػػف عبػارة عػغ السجػاؿ السعيذػي السػختبط باليػ 
 3العذيخة.ك 

                                                 

 .27، ص1980دمحم عبج السػلي 0العالع الثالث الشسػ التخمف، القاھخة: دار العخبية لمكتاب،  -1
 .45، ص 2012عبج الخزاؽ دمحم الجليسي، اإلعالـ كالتشسية، عساف: دار السديخة لمشذخ كالتػزيع،  -2
 .17، ص 2009، إشكالية التشسية االقترادية الستػزانة، بيخكت: مشذػرات الحمبي الحقػقية، دمحم حديغ دخيل -3



     ة البمجية والتشسية الحزخية السحميةيماه                                   :التسهيجيالفرل 
 

38 
 

ة في الخبط بػيغ أىػجاؼ الجكلػة كالجساعات حزخيىػحا التعخيػف يطيػخ جميا دكر التشسية ال     
مػغ أجػل تحقيػق تشسيػة كششيػة  كاليػجؼ مػغ ذلظ ىػ الخبط بيغ أىػجاؼ الجكلة كالجساعات السحمية

كباالعتساد عمى السجيػػد الفػخدؼ  ) الجكلػة(نحػ القسػة  )البمجيػة(شػاممة انصالقا مغ القاعجة 
  1.لمدكاف السحميػيغ كإرادتيع الػتي تػجفعيع نحػػ االرتقػاء نحػ جسيع األصعجة كاألبعاد التشسػية

كىشػاؾ مػغ يعػخؼ الحزخية السحمية عمى أنيا نطاـ اجتساعي تختخقػو حخكات اعػتخاؼ     
ل الفاعميغ السكػنيغ لػو، عمى أساس كػنػو مبػجأ لالنتساء كاليػية بالشدػبة اجتسػاعي بو مغ قبػ

عيذػف داخمو، ككحلظ مبػػػجأ االختالؼ كالتسييد في سػؽ مشفتح كتشافدي أكثخ يلمدكاف الحيغ 
 2فأكثخ.

 التشسية الحزخية السحمية  :ثالثا
التي يكثخ عمييا التزػارب يعتبخ مفيـػ التشسية الحزخية السحمية مغ بيغ السػاضيع      

السفػاىيسي مػغ قبػل العمسػاء كالفقياء إال أف ىحا لع يسشعيع مغ إعصاء مجسػعة مغ التعارؼ في 
 .محاكلػة مػشيع لزػبط ىػحا السفيػػـ

إف مفيػـػ التشسيػة الحزخية يدتسج مخجعيتو الشطخية مغ مفيـػ التشسية عسػمػا كالػحؼ أسػتسج      
خيػة التصػػر الصبيعػي، حيػث يختمػف عشيػا مػغ حيػث اىتسامػو بػالتغيخ مخجعتيػو مػغ نط

االجتسػاعي عػضػا عػغ التصػػر الصبيعػي، كىػػ في نيايػة األمػخ يسثػل عسميػة تتسيػد باالستسخارية 
 3كأثخ تخاكسي كنيائي غيخ قابل لمتخاجع كمػجية لتحقيق أىجاؼ كغايات محجدة.

ة الحزخية في أبدط معانييا عمى أنيا العسمية التي بػاسصتيا يسكغ يسكغ تعخيف التشسي      
تحقيق التعاكف الفعػاؿ بػيغ الجيػػد الذػعبية كالجيػػد الحكػميػة لالرتقػاء بسدػتػيات التجسعػات 
السحميػة اقترػاديا كاجتساعيػا كثقافيػا كحزػاريا مػغ مشطػػػػر أف تحدػػيغ نػعيػػة الحيػػاة لدػػػكاف 

                                                 

 .13، ص 2006بخاھيع مذخكب، إشكالية التشسية في العالع الثالث، بيخكت دار السشھل المبشاني، إ -1
 .45عبج الخزاؽ دمحم الجليسي، مخجع سابق، ص  -2
البمجية كانعكاساتھا عمي التشسية السحمية، محكخة ماجيدتخ، جامعة الجدائخ: كمية العمـػ  دمحم مدارؼ، إشكالية تسػيل ميدانية -3

 .28، ص 2013الدياسية كالعالقات الجكلية، 
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ػظ التجسعػػات السحميػػة في أؼ مدػػػتػػ مػػغ مدػػتػيات اإلدارة السحميػػة في مشطػمة شاممة تمػ
 .كمتكاممة
كىشػاؾ مػغ يشطػخ إلى التشسيػة الحزخيػة عمػى أنيػا العسميػات الػتي يسكػػغ مػغ خالليػا        

األحػػاؿ تشدػيق كتػحيػج جيػػد سػكاف الجساعات مع الدمصات الحكػمية قرج تحديغ 
 االجتساعيػة كاالقترػادية لتمػظ السجتسعػات السحميػة كاإلسػياـ في تشسيتيا كتقجميا القػمي.

كنجػج محػي الػجيغ صابخ يعتػبخ التشسيػة الحزخية مفيػػـ حػجيث ألسػمػب العسػل       
عمػػـ االجتساعي كاالقترػادؼ في مشػاشق محػػجدة، يقػـػ عمػى أسػذ كقػاعػج مػغ مشػاىج ال

كييػجؼ ىػحا األسػمػب إلى إحجاث تغييخ حزارؼ في شخيقة التفكيخ  االجتساعيػة كاالقترػادية،
كالعسل كالحياة عغ شخيق إثارة كعي البيئة السحمية، عمػى أف يكػػف ذلػظ الػػعي قػائع عمػى 

 1أسػاس السذػاركة في التفكػيخ كاألعػجاد كالتشفيػح مػغ قبػل أعزػاءه إداريا.
كػنيا تزصمع إلى تغيػيخ  السحمية ىي عسمية شػاممة، كىشاؾ مغ يػخػ أف التشسيػة الحزخية     

السجتسع بذػكل شػامل كتيػجؼ إلى تحقيػق الشسػ في مختمػف قصاعاتيا كسا أنيا تتعامل مػع 
د فيي عسميػة كاسػعة تذسل كافة فعاليات كأنذصة كمػار  لتاليكبا السجتسع السحمي كشطػاـ كامػل،

السجتسع السحمي، كتتشاكؿ بالتغييخ جسيػع األشػخ االقترػادية كاالجتساعيػة كالدياسػية كالثقافية 
 2.كاإلدارية فيو

كعسػما نقػػػػؿ أف التشسيػة الحزخيػة ىػي كل ما تقػـػ بو الجساعات السحمية مػغ انجازات      
الػاليػة كالبمجيػة بيػجؼ الخفػع مػغ  بسدػػػاعجة السرالح الخارجيػة مثػػػل في مختمػف السيػػػاديغ

مشيا ، كبالتالي فإف التشسية  االجتساعية السدػتػػ السعيذي لمسػػاششيغ خاصػة االحتياجػات
لخغبات كحاجيات  السحميػة ليدػت اسػتثسارا اقترػاديا ييػجؼ إؿ خمػق الثػخكة كالػخبح، بػل ىػػ تمبيػة

اة اليػميػة لمسػػػاشغ كىػػحا بتػػػفيخ االحتياجػػات اجتساعيػة، كييػجؼ كحلظ إلي تديػيل الحي

                                                 

دراسة إحرائية تحميمية لمػضعية السالية في الفتخة السستجة مغ  عبج الخحساف صجيشي 0التشسية السحمية لمبمجيات الجدائخية،  -1
 .17ص ، 2008 العمـػ الدياسية كالعالقات الجكلية،كمية  جامعة الجدائخ : محكخة ماجيدتخ ، ،1999إلى  1995

 28دمحم مدارؼ، مخجع نفدو 0ص . -2
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الزػػخكرية كالسيػػػاه كالصخقػػػات كالػسػػجارس كالكيخبػػػاء زيػػػادة عمػػػى ذلػػػظ مدػػػاىسة مرػػػالح الجكلػػػة 
 1.مدتػػ الخجمات السعيذية لمسػاشغ في التشسيػػػة السحميػػػة الحزخيػة كذلػػػظ بغيػػػة رفػػػع

بعػج عػخض مجسػعػة مػغ التعاريف الستعمقػة بالتشسيػة السحميػة البػج مػػغ اإلشػارة إلى      
 .الخرػائز الػتي تشفػخد بيػػا ككحلظ نذأة ىحا السرصمح

 خرائص التشسية السحمية الحزخية :أوال
 :تتسثل فيسا يمي     

 :عسمية عامة -1
بيغ الشخبػية كالعسػمية في التخصػيط كاإلعػجاد  إف عسمية التشسية  الحزخية السحمية تجسع     

كالتشفيػح كالعائػج، أؼ أف بخامجيػا كمذاريعيا تيتع بجسيع الدكاف فيي مػجية لفائجة عامة 
 .السػاششيغ

 عسمية ارتقائية: -2
نعشي باالرتقائية االرتقاء السدػتسخ نحػػ األفزػل، كىػحا يفػخض اسػتسخارية كاسػتجامة كاتدػاع      

 مجػاؿ التشسيػة لرػالح الجيل الخاىغ كاألجياؿ القادمة.
 عسمية شاممة: -3

ذلظ يعشي أف عسمية التشسية تتشاكؿ جسيع الجػانب االقترادية كاالجتساعية كالثقافية       
كأيزػا شسػػؿ التشسيػة كػل القصاعات االجتساعية تحقيقا لمعجالة كتكافئ الفخص كذلظ بجعل 

 2التشسية تسذ جسيع شبقات السجتسع.
 عسمية متكاممة:  -4

شطع كالقصاعػػات السختمفػػة ىػػػ مػغ مسيػػدات التشسيػػة السحميػة، التعػاكف كالتكامػػل بػػيغ الػ      
أف يتكامل القصػاع الفالحػي مػع الرػشاعي مػع  فالبج كىػػػ ضػػساف لشجاحيػػا كعسػمية فائجتيا، 

 .نيػض متكامل ياالرػحي مػع التعميسػي مػع السحمػي مػع الػػششي كالجكلي مغ أجل تحقيق
                                                 

 .18، ص1999دمحم شفيق، التشسية كالسذكالت االجتساعية، اإلسكشجرية: السكتب الجامعي الحجيث،  -1
 .23، ص 1993في عمع االجتساع التشسية، القاھخة: دار السعارؼ،  كساؿ التابعي، تغخيب العالع الثالث، دراسة نقجية -2
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 :)التجخل الحكهمي(عسمية مخططة  -5
ال يسكغ كصػؿ التشسية الحزخية السحمية ألىجافيا دكف تجخل الحكػمة مغ أجػل تقػجيع      

األساس، كيجب أف تكػف متخابصة كمتكاممة فيسا بيشيا  السدػاعجات لجيػػد السػػاششيغ الػتي تعتبخ
 1مع التأكيج عمى تعسيق الالمخكدية تخصيصا كتشفيحا.

 عسمية تداهسية: -6
التشسيػػة الحزخية  السحميػة تقػـػ عمػى فمدػفة الجيػػػد الحاتيػة سػػاء البذػخية أك الساديػة،       

كيكػػػف ذلػظ مػغ خػالؿ إشػخاؾ الدػكاف السحميػيغ حدػب أنذػصتيع كميػػليع كمػػاقعيع السختمفػة 
حىا كتػجريبيع عمػى تحسػل في إعػجاد خصػط كبػخامج التشسيػة السخترػة بسشػاشقيع السحميػة كتشفيػ

السدػؤكؿ، مػع إتبػاع أسػاليب عسميػة في كضػع الدياسػات كالخصػط الخاميػة التشسية السجتسع 
 2السحمي كحل مذاكمو السختمفة.

 عسمية مخططة: -7
 يعػشي أف التشسيػة السحميػة ىػي عسميػة مخصصػة كمجركسػة ال تدػتشج إلى العذػػائية كالحاتيػة،     
 ليدػت بخنػامج فحدب دكف مخاعاة اعتبارات القجرة عمى التشفيح كاإلنجاز كالخقابة كالتقجيع كىػي

 عسمية ديسقخاطية: -8
التشسية الحزخية السحمية تعتسج أساسا عمى الجيسقخاشية كتسكيغ الدكاف السحمييغ  عسمية     

تاحة فخصة الحخية إك  مغ تجدػيج أفكػارىع كالػتحكع في شؤكف مجتسعيع السحمي عمى نصاؽ كاسع،
 3لألفخاد ك الجساعات كتصبيق الالمخكدية.

 
 

                                                 

 .01، ص 2009سعاد شيبي، السالية السحمية كدكرھا في عسمية التشسية، أشخكحة دكتػراه جامعة الجدائخ: كمية الحقػؽ،  -1
اه، جامعة الجدائخ: كمية العمـػ أحسج شخيفي،  دكر الجساعات اإلقميسية في تحقيق التشسية السحمية بالجدائخ، أشخكحة دكتػر  -2

 .14، ص 2010االقترادية كعمـػ التدييخ ، 
، ماجيدتخ، حالة بمجية الجدائخ الػسصي،  محكخة البمجيةسفياف ريسيالكؼ،  دكر السجتسع السجني في التشسية السحمية في  -3

 .48، ص 2010كمية العمـػ الدياسية كاالعالـ  :جامعة الجدائخ
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 نذأة التشسية الحزخية :ثانيا
أف مفيػـػ التشسيػة الحزخية في الػجكؿ الشاميػة برػػرتو الحاليػة قػج مػخ يجػػب اإلشػػارة إلى      

فػػػػػقػج عخفػت الػجكؿ الشاميػة  بفػتخة زمشيػة شػيمػة لكػػي يرػل إلى االسػتقخار الػحؼ ىػػ عميػو اليػػـ،
ىػػػا مجسػعػة مػغ الػبخامج ك السذػخكعات التشسػيػة لتصػػػػيخ الخيػػػف، اسػػػتخجمت في إشار 

التشسيػػػة الخيفيػػػة، التشسيػػػة الخيفيػػػة الستكاممة، كفي  مرػػػصمحات متعػػػجدة مثػػػل تشسيػػػة السجتسع،
 1األخيخ التشسية الحزخية.

عشػجما رأت سػكختارية  1944فاالسػتخجاـ األكؿ لسفيػـػ تشسيػة السجتسػع السحمػي يعػػد لدػشة      
ع الجسػاىيخ في إفخيقيا الي ضخكرة األخػح بتشسيػة السجتسػع ،حيػث المجشػة االستذػارية لتعمػي

 .اعتػبخت نقصػة البجايػة في الدياسػات العامػة
بزخكرة تشسية السجتسػع السحمػي لتحدػيغ أحػالػو  1948كلقػج أكصى مؤتسخ كامبخدج عاـ      

كلقج أكصى مؤتسخ  ىحا السجتسع،كضخكفػو السعيذػية مػغ خػالؿ السذػاركة كالسبادأة السحل ألبشاء 
الحؼ عقػج لسشاقذػة السذػاكل اإلداريػة في السدتعسخات البخيصانية  ASHRIDGEأشخدج 

 1954.بزخكرة تشسية السجتسع السحمي كساىع في تحجيج مجلػؿ ليا كىحا في عاـ 
ث نالػػت اىتسامػا خاصػػا مشػح ىػػحه الفػتخة بػػجأت تتزػح أىسيػػة كفعاليػة التشسيػػة السحميػػة، حيػ     

أصػػجر 1955كفي سػشة  .مػغ ىيئػػة األمػػع الستحػجة الػتي بػجأت بجراسػة أسػاليب التشسيػة السحميػة
السجمػذ االقترػادؼ كاالجتسػاعي لييئػة األمع الستحجة أكؿ إعالف شػامل عػغ مػضػػع التقػجـ 

حه األخػيخة إذا كانػت قػج أ نذػأت مػغ خػالؿ كىػ االجتسػاعي مػغ خػالؿ تشسيػة السجتسػع السحمػي،
الخػػبخات في السشػاشق الخيفيػة، فإنيػا قػج امتػجت لتذػسل السجتسعػات الحزػارية سػػاء في الجكؿ 

 2الشامية أك الستقجمة.
عػػغ الػضػػع االجتسػػاعي في العػالع بػػجأ 1957كمػغ خػػالؿ تقخيػػخ األمػػع الستحػجة لدػػشة 

التخكيػػد عمػػى تشسيػػة السجتسعات السحمية الحزخية بعج أف كانت في البجاية تخ كد عمػى تشسيػة 
                                                 

 .17، ص2011ػد،  التشسية كالسجتسع، اإلسكشجرية،  مكتب الجامعة الحجيث، مشاؿ شمعت محس -1
 .16أحسج شخيفي،  مخجع سابق،  ص  -2
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السجتسعػات السحميػة الخيفيػة، ككػاف اىتساميػا يشرػب عمى استخاتيجية التحػجيث كعسميػة كعمػى 
حيػث أصبحت األمع  حة كالتعمػيع كالخعايػة االجتساعيػة،تشدػيق الخػجمات في الدراعػة كالرػ

الستحجة تعي أف القيسة األساسية لبخامج التشسية السحمية تكسغ في إحػجاث تغػيخات في اتجاىػات 
كقػج  الشػاس خاصة التغمب عمى الالمباالة التي تعتبخ السعػؽ الخئيدػي لتحقيػق نسػػ اقترػادؼ،

اء عمػى مدػتػػ األمػػع الستحػجة أف يكػػػف اليػجؼ مػػغ التشسيػة لػػيذ اقػتخح مجسػعػة مػغ الخػبخ 
فقػػط زيػادة اإلنتػػاج، بػل يجػػب أف يحقػق التػزيػػع العػػادؿ لعائجات التشسية عمى سكاف السجتسع 

 1.كضخكرة مخاعاة السذاكل ك االحتياجات الحقيقية لمدكاف
عػغ الػضػع االجتسػاعي في العػالع فقػج أشػػار بذػكل  1961كفي تقخيػخ األمػع الستحػجة لعػاـ     

كبعػػج الشتػػائج الػػتي تػصػػمت  .خػاص إلى مذػكمة التػػػازف في التشسيػػة االجتساعيػػة كاالقترػػادية
إلييػػا الجراسػػة اتزػػح أنيػػا تخكػػد أىػػجافيا عمػػى الجانػب االجتسػاعي لػحلظ فقػج ألقػت الزػػء عمػى 

سػا نػاقر ، كضػخكرة االىتسػاـ بالتشسيػة االجتساعيػة عمػى غػػخار التشسيػة االقترػادية لمسجتسػع
عالقػة تشسيػة السجتسػع السحمػي بػالتخصيط عسػمػا كالتختيبػات  1963خػبخاء األمػع الستحػجة لدػشة 

أسػاليب متعػجدة لػجعع التػأثيخ التشطيسيػة السختمفػة لسذػخكعات التشسيػة السحميػة، حيػث اقتخحػػا 
 .االقترػادؼ كاالجتسػاعي لتشسية السجتسع السحمي

كبالتػالي فػإف اىتسػاـ األمػع الستحػجة بالتشسيػة السحميػة أعصػى ليػحه األخػيخة انتذػارا كاسػعا في      
السدػتسخة لمخػبخاء  مختمػف أرجػاء العػالع كجعػل استخاتيجياتيا تتحدػغ كتتصػػر مػغ خػالؿ الستابعػة

ككػحلظ االكتذػاؼ ، كالبػاحثيغ الستخررػيغ في مجػػاالت التشسيػة عمػى مدػتػػ السجتسػع السحمػي
 كمحاكلػة تجاركيا كإيجاد الحمػؿ ليا السدػتسخ لعيػػب األسػاليب السسارسػة في التشسيػة السحميػة 

                                                 

 كفاء معاكؼ، الحكع السحمي الخشيج كآلية لمتشسية السحمية في الجدائخ، محكخة ماجيدتخف جامعة باتشة: كمية الحقػؽ،  - 1
 .54، ص 2010
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بشجػاح كالػصػػؿ إلى التكامػل بػيغ ككحلظ العخاقيل التي تقف في كجو تحقيق التشسية الحزخية 
 1.التشسية الحزخية السحمية  كالقػمية

 :نظخيات التشسية الحزخية )السحمية( ثالثا:
ػا شخحػت كأحػج نيتعػد إشكالية التشسية الحزخية )السحمية( إلى نياية الحخب العالسيػة الثانيػة كػ 

عمى اعتبار أف ىشػاؾ  تمظ الفتخة،البػجائل لمشسػػذج االقترػادؼ الكالسيكي الحؼ ساد في 
تشاقزػات في الػاقػع بػيغ تشسيػة الجكلػة مػغ جيػة كتشسيػة السشػاشق مػغ جيػة أخػخػ أدػ إلى بػخكز 

حيػث تسيػدت فػتخة الدػتيشيات بطيػػر مجسػعػة مػغ الشطخيات تتسثل فيسا  تػجيػات كأفكػػار ججيػجة،
 2يمي:

 :نظخية أقطاب الشسه -1
، حيػث يػخػ أف التشسيػة التي تطيػخ 1956ة قػاـ برػياغة ىػحه الشطخيػة فخاندػػا بػيخك سػش      

فيكػل مكػاف في نفػذ الػقت بل تتجدج في أقصاب معيشة لمتشسية بكثافات مختمفة كتكػف ليا أثار 
كسحفػد لمشسػػ عمػى في نطخيتػو مػغ الذػخكة الكبػيخة الخائػجة "بػيخك "عمى االقتراد ككل كقج انصمق 

 LES INPUTS ET) مدػتػػ السشصقػة القصػب مػغ خػالؿ عالقػات السػجخالت كالسخخجات
OUTPUTS فيػ لع يبخز دكر السػقع السحمي السحجد مغ خالؿ عالقة القػخب االقترػادؼ ،)

االقترادؼ كالجغػخافي في العسميػة التفاعميػة كالتخاكسية لتكػيغ قصب الشسػ فحدبو السجاؿ 
كردا عمى ىحه الشطخية الػتي تخ كػد عمػى ايجابيات الذخكات الكبيخة فقط  كالجغخافي ال يمتقياف،

بػخزت اجتيػادات نطخيػة في الدػبعيشيات تػبخز أثػار الذػخكات العػابخة لمجشدػيات عمػى التشسية 
 3الحزخية )السحمية( بجػانبيا اإليجابية كالدمبية كحلظ.

 
 

                                                 

 .159، ص 2010، الحكع السحمي كالتشسية السحمية،  مرخ: كمية االقتراد كالعمـػ ، سسيخ دمحم عبج الػھاب - 1
 .45، ص، 2009كسيمة الدبتي، تسػيل التشسية السحمية،  القاھخة : إيتخاؾ لمصباعة كالشذخ،  - 2
 .46كسيمة الدبتي، مخجع سابق، ص  -3
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 :القاعجة االقترادية نظخية -2
تقػػـػ ىػػحه الشطخية عمى فكخة الرادرات أساس لتشسية السشاشق، أؼ أف مدتػػ اإلنتاج 

ا عمى الترػجيخ الػحؼ يتحجد بحدػب الصمػب تيكالتذغيل ألؼ مشصقة يعتسج عمى مجػ قجر 
قاعجية ىػحه الشطخية تقدػع األنذػصة االقترادية داخل السشصقة إلى نذاشات  الخارجي،

كنذاشات داخمية، فاألكلى ىي الشذاشات التي تغصػي السرجرة كالػتي تدػاىع في خمػق مشاصب 
شغل كجمب مجاخيل مغ الخارج كقصاع الدػياحة كالثانيػة ىػي األنذػصة السػجيػة لتمبيػة الحاجػػات 

يخ السشصقػة كبالتػالي الجاخميػة لمسشصقػة كالتكامػل بػيغ األنذػصة القاعجيػة كالجاخميػة يػؤدؼ لتصػػ 
 .تصػػيخ البمػج بأكسمو

 :نظخية التشسية من تحت -3
ضيػخت ىػحه الشطخيػة في بجايػة الدػبعيشيات، حيػث تسيػدت ىػحه الفػتخة بعػجة تحػػالت مدػت     

االقترػاد العػالسي ارتفػػاع أسػػعار البػػتخكؿ، أدت ىػػحه التحػػػالت إلى شػػخح أفكػػار ججيػػجة تسثمػػت 
خػالؿ االىتسػاـ الكبػيخ بالجػانػب في البحػػث عػػغ تشسيػػة تشصمػػق مػػغ األسػفل نحػػػ األعمػى مػغ 

االجتساعيػة كالبيئيػة كحػث السجتسػع السحمػي عمػى السدػاىسة كبيخة في القخارات الػتي تسػذ 
ىػحا يعػشي أف ىػحه الشطخيػة تخكػد عمػى فكػخة التشطػيع مػغ شػخؼ أعزػاء السجتسػع  حيػاتيع،
1.السحمي

  
 :نظخية السقاطعة الرشاعية -4
ىػحه الشطخيػة تقػػـ عمػى فكػػخة تخ كػد مجسػعػة مػغ السؤسدػات الرػغيخة كالستػسػصة في      

حيث سيؤدؼ إلى تخفيس تكمفة الشقل سػاء عشج الذػخاء أك  مشصقػة كاحػجة يعػػد عمييػا بالسشفعة،
سعمػمات إضافة إلى تدييل تحػيل السعارؼ كال البيػع كاالسػتفادة مػغ يػج عاممػة مؤىمػة كقخيبػة،

 :بيغ السؤسدات كتػػتػػسيد السقاشعة الرشاعػػػػية بسا يمي

                                                 

، أشخكحة دكتػراه جامعة الجدائخ: كمية العمـػ االقترادية خيزخ خشفخؼ، تسػيل التشسية السحمية في الجدائخ كاقع كآفاؽ -1
 .13، ص 2011كالعمـػ التجارية كعمـػ التدييخ، 
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 .تخكد مجسػعة كبيخة مغ السؤسدات الستخررة في نذاط معيغ 
 كجػد تعاكف كتزامغ بيغ ىحه السؤسدات. 
 قجرة إنتاج مخنة كمدايخة لمصمب الستدايج. 

السعمػمات نطخا لمتقارب في مكاف كاحػػج، فقيػػاـ مثػػل ىػػحه التجسعػات الرشاعية يدػسح بتبادؿ      
فالعسػػاؿ كاإلشػػارات كالخؤسػػاء سػتتاح ليػػع الفخصػة لمػػتكمع كالتقػارب مسػػا يػؤدؼ لقيػػاـ مبػادرات 

 .كركابػػط محميػة بيػػشيع تذػعخىع باالنتساء إلى حيد معيغ
 نظخية الهسط الستججد: -5

لمبحػث الػحؼ قػاـ بػو مجسػعػة مػغ البػاحثيغ األكركبيػيغ  ضيػخت ىػحه الشطخيػة كشتيجػػة       
حه الشطخية تعتبخ اإلقميع ىػ الػسػط الستجػجد "، ىفميب أيجلػ" الحؼ يخأسيا  حػػؿ الػسػط الستجػػجد

فػيخػ أصػحاب ىحه الشطخية أف التشسية السحمية ىي نتاج تصػر  كالسشذػئ لكػل األنذػصة،
متدمدل كمتججد عمى إقميع معيغ أؼ أف التشسيػة ال يسكػغ أف تحػجث إال بػجػد كسط، كبالتالي 

 1السكاف األفزل لمتصػر كإحجاث التشسية. )اإلقميع(ىحه الشطخية تعتبخ الػسط 
 :السحمية يةمبادئ وأهجاف التشسية الحزخ : السطمب الثاني

 مبادئ التشسية الحزخية :أوال
يسكغ تحجيج أىع القػاعج كالسبادغ األساسية لمتشسية الحزخية السحمية حدػب رأؼ البػاحثيغ      

 :كتتسثػػل فيسا يمي، في ىػحا السجاؿ
 مذاركة أفخاد السجتسع السحمي: 

يعتبخ ىػحا السبػجأ مػغ أىػع مبػادغ التشسيػة الحزخية السحميػة مػغ خػالؿ إثػارة كعػي أفػخاد      
السجتسػع السحمػي كتحددييع بزػخكرة العسػػل مػػغ أجػػل تحدػػيغ حيػػاتيع االقترػػادية 

عشػػو اتجاىات ايجابية نحػ كسػػا أف اقتشػػاع أفػػخاد السجتسػػع السحمػػي بػػالتغييخ يشػػتج ، كاالجتساعيػػة

                                                 

دراسة حالة بمجية بػدكاك، محكخة ماستخ جامعة  -سھاـ تمدازيت، التسػيل السحمي كدكره في تفعيل التشسية السحمية في الجدائخ -1
 .24، ص 2013كمية الحقػؽ بػدكاك،  :بػمخداس
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السذخكعات التشسػية الججيجة ، إضافة إلى أف مذاركتيع في مسارسة التفكػيخ كالتشفيػح تجعميػع 
قجرة كقابمية لتحسل السدؤكلية كىحا ما يجعميع مؤىميغ أكثخ لمعسل في اإلدارة السحمية  أكثػخ

 1.كالتشطيسات السختمفة
 اجات األساسية في السجتسع السحمي:تهافق السجههدات التشسهية مع الح 

إف السذػاريع الػتي تيػع األفػخاد في حيػاتيع مباشػػخة كتعسػل عمػى تمبيػة حاجػػاتيع السدػتعجمة      
ف إشباع الحاجات يقػؼ كيديج ثقة األفخاد كيحفدىع أكثخ أل كالزػخكرية ىػي الػتي تتسيد باألكلػية،

فكدب ثقة األفخاد تعتبخ الخأسساؿ الحقيقي  السذػاريع التشسػية،لمعسل كالتعاكف مغ أجل إنجاح 
 2ألؼ عسل إنسائي في السجتسع.

 مبجأ تكامل السذخوعات: 
ىػحا السبػػجأ يعػشي التكامػػل بػيغ الخيػػف كالحزػخ بسعػػشى أنػو ال يسكػػغ إجخاء تشسيػػة ريفيػة         

تػجج عالقة عزػية بيغ الخيف كالحزخ، كسا  العكذ مغ ذلظ، حيث دكف تشسيػػة  حزػػخية أك
يعشي التكامػل بػيغ الجػانػب الساديػة كالبذػخية، فالتشسية ما ىي إال إحجاث تغييخ مخسـػ في 

3.السجتسع سػاء تعمق األمخ بالجػانب السادية أك غيخ السادية
  

 االعتساد عمى السهارد السحمية الستاحة: 

كػنيػا تعسػل عمػى تقميػل  اقترادؼ كبيخ في التشسية السحميػة، عج ىحه القاعجة ذات نفعت       
السذاريع نتيجة سيػلة الحرػؿ عمى تمظ السػارد كبالتػالي الحخيػة  التكػاليف كحدػغ سػيخ

كاالسػتقاللية أكثػخ في التخصػيط كالتشفيػح، فاالعتسػاد عمى السػارد السحمية يعتبخ مغ أىع قػاعج 
 .حمية( التي تحجث التغييخ الحزارؼ السقرػدالتشسية الحزخية) الس

 

                                                 

 .16 – 15خيزخ خشفخؼ، ص. ص  -1
دمحم خذسػف، مذاركة السجالذ البمجية في التشسية السحمية،  أشخكحة دكتػرا، جامعة قدشصيشة: كمية العمـػ اإلندانة كالعمـػ  -2

 .43، ص 2011االجتساعية، 
 .49كسيمة الدبتي، مخجع سابق، ص  -3
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 :حــق تقخيخ السريخ 
نعشي بو حق السجتسع السحمي في أف يختػار الصخيقػة الػتي تتشاسػب كضخكفػو حػتى ال      

مذػاكمو مع التقاليج الدائجة فيو لحلظ مغ الػاجب أف يكػف الحق ألؼ  تتعػارض أسػاليب حػل  
 .كمتالئسة مع أىجافومجتسع أف يخاىا متفقة 

  ضخورة مداعجة الجهات الحكهمية في العسل التشسهي: 
القػاعج تخ كد عمى عجـ االكتفاء بالسػارد السحمية الستاحة في السجتسع كحجىا، بل  ىحه     

يجب االسػتفادة كػحلظ مػغ التذجيع الحكػمي سػاء السادؼ أك في مجاؿ الخبخة الفشية كالتقشية 
 .عشج تخصيط أك تشفيح مذاريع التشسية السحمية

 الـتـقـهيـــم: 
يعتبخ التقػيع بسثابة السخآة بالشدبة لمتشسية الحزخية السحميػة، حيػث تسكػغ القػائسيغ عمييػا        

مػغ معخفػة الرػػرة الحقيقيػة مػغ جخاء عسمية التشفيح السيجاني كالتعخؼ عمى مػػاشغ الخمػل 
سػيخ الخصػة كمػجػ  كالعسػل عمػى إصالحيا بعػج ذلػظ فػالتقػيع يمعػب دكر كبػيخ في التعػخؼ عمػى

 نجاحيػا كأىػع الرػعػبات الػتي تػاجييػا مسػػا يدػيل تػجاركيا كالعسػل الفػػرؼ عمػى حميا.
 أهجاف التشسية الحزخية السحمية :ثانيا

ضيخت التشسية الحزخية )السحمية( كحل أنجح لمػصػؿ إلى تشسيػة شػاممة، كمػغ بػيغ دكافػع      
كبسػا أف التشسيػة ،ىػػ تشػيػع الشذػاط االقترادؼ في مجاؿ تخابي معػيغ التشسيػة الحزخية السحميػة

السحميػة ىػي عسميػة االسػتغالؿ األمثػل لمسػػارد الساليػة كالبذػخية لتصػػيخ كافػة الجػانب 
الدياسػية، الثقافيػة كالبيئيػة لمسجتسع، فيي تتػفخ عمى مجسػعػة مػػػغ  االقترادية، االجتساعيػة،

 :ؼ تدعى لتحقيقيا كالتي يسكغ ترشيفيا إلى ما يمياألىجا
 أهجاف اقترادية: -1
زيادة الجخل القػمي الحؼ يعتبخ مغ األىجاؼ الخئيدية لمتشسية ألنو يسثل العامل السؤدؼ  -

لتجديج أبعػاد التشسيػة إذ أف ارتفػاع الػجخل القػػمي يقابمػو ارتفػاع الػجخل الحقيقػي لمفػخد، مسا يعػشي 
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تحقيػق متصمبػات األفػخاد كسا يػجؿ عمػى قػجرة الجكلػة لفػخض الزػخائب كزيػادة مػاردىػا السحميػة، 
كبالتػالي فػإف قػجرة الحكػمة عمى تسػيػل الشفقػات العامػة تػدداد بارتفاع مدتػػ تقجـ السجتسع ك 

 نسػه، ككمسا تػفخت أمػاؿ أكثخ كمسا أمكغ تحقيق أكبخ في الجخل الحقيقي.
التػزيػع العػادؿ لمثػخكات، حيػث أف التشسيػة الحقيقيػة مختبصػة بسػػجػ كصػػػؿ نتػائج الشسػػ إلى  -

مسػػا يعػػشي أف أؼ تفػػاكت في  كتحقيػػق عجالػػة أكػػبخ في تػزيػػع السػػجاخيل، جسيػع أفػخاد السجتسػع،
لستسثمػة في عػجـ شػػعػر األغمبيػة بالعجالػة تػزيػػع السػجاخيل كالثػػخكات يخمػػق العجيػػج مػػغ السدػاكغ ا

االجتساعيػة مثػل مػا ىػػ مػجػػػد في معطػع الػجكؿ الشاميػة ،حيػث تعير في تسايد كتفاكت 
 1.أكبخ

شسػؿ مشاشق الجكلة السختمفة بالسذاريع التشسػيػة يزػسغ تحقيػق العجالػة فييػا، كدكف تسخكدىػا  -
 .ب الدكانيفي العاصػسة أك في مخاكد الجح

حيػث أف معطػع الػجكؿ  بشػاء األسػاس السػادؼ لمتقػجـ ميػع ألؼ تشسيػة تخيػج بمػػغ التقػجـ الحقيقػي، -
السدػتقمة تعتسج عمى بشاء قاعجة أساسية كاسعة لمييكل اإلنتاجي كالتي تعتبخ بجاية الصخيق 

 .لمتشسية الحزخية )السحمية(ىادفة
غ أفػخاد السجتسػع لػبخامج اإلنعػاش االقترػادؼ يخفػع مدػتػػ سػمػكيع تحقيػق الػجعع كالسدػانجة مػ -

 2االجتسػاعي لجفع عجمة التشسية.
 :أهجاف اجتساعية -2
 التعاكف كالسذاركة بػيغ الدػكاف كمجالدػيع السحميػة مسػا يدػاعج في نقػل السجتسػع السحمػي  زيادة

 مػغ حالػة الالمباالة إلى حالة السذاركة الفعالة.
  عػجـ اإلخػالؿ في التخكيبػة الدػكانية كتػزيعيػا بػيغ أقػاليع الجكلػة كالحػػج مػغ اليجػػخات الجاخميػة

 .ق الحزخيةالخيف إلى السشاش مػغ

                                                 

 .224، ص 2008، 1التشسية السحمية "، مجمة آفاؽ عمسية، ع دمحم بمخيخ "مقػمات كأساسيات -1
دراسة حالة  بمجية قايذ كبمجية  –عثساف عديدؼ، دكر الجساعات كالسجتسعات السحمية في التديخ كالتشسية بػالية خشذمة  -2

 .23، ص 2008الخميمة، محكخة ماجدتيخ ، جامعة قدشصيشة: كمية عمـػ األرض كالجغخافيا كالتھيئة العسخانية، 
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 ،الرػحة، التذػغيل  خاصػػة في مجػػاؿ الدػكغ، تحقيػق رفاىيػة اإلندػاف عمػى السدػتػػ السحمػي
 .لديادة االكتفاء الحاتي بالشدبة لمسجتسع السحمي إضػافة

 ،كسا ىػ كاجب عمى الجكلػة لتحقيػق إشباع الحاجات األساسية لألفخاد الحؼ يعتبخ مصمب شعبي 
كمغ بيغ ىحه االحتياجات األساسػية  ألفخادىا كإزالة الفػارؽ االجتساعية بيغ السػاششيغ،االستقخار 

األمػغ، الدػكغ كالتعمػيع، السذػاركة في الحيػاة االجتساعيػة مػغ خػالؿ العسػل،  نجج العالج،
 :شباع ىحه الحاجات ييجؼ لتحقيق غخضيغ ىػػػػسػػػػاإك  االنػجماج الدياسي،

 .ياجات األساسية لمسجتسعمػاجية االحت -1
تقجيع مداعجة مباشخة كمكثفة لسغ ىع في حاالت ممحة ليػحه االحتياجػات، حيػث تدػعى -2

األكبئة، األمية، البصالة  التشسيػة في ىحه الحالة إلى تػفيخىا أك التخفيف مغ حجتيا كانتذار
 .الفقخك 
 :أهجاف ثقافية -3
 يؤدؼ إلى االىتساـ باإلشارات الفشية. حياء الشذاشات كالجسعيات الثقافية مساإ 
  تحقيػػق كتعديػػد الػػتخابط كالتساسػػظ بػػيغ السجتسعػػات السحميػػة مسػػا يدػػيل نسػىػػا بذػػكل

متػػػازف، كيجشػػب السجتسع الكثيخ مػغ اليػدات كاالنتكاسػات كذلػظ مػغ خػالؿ تػخابط السذػاريع 
 .اإلحداس الجائع بالػحجة الػششيةإلى  كتساسػكيا كبالتػالي يػؤدؼ

  خمػق الػخأؼ العاـ الحؼ يؤمغ بعسمية التحػؿ كالتغييخ، عمى أف يكػػف جدء مغ تمظ الشذػاشات
اإلندانية اليػميػة مػغ خالؿ الذعػر الجسعػػؼ الػحؼ يدػيصخ عمػى العقػػؿ كالدػمػؾ كاألفعػاؿ مسػا 

 1.يزسغ ليا الشجاح
  عمى االختيار، كذلظ مغ خػالؿ سػعي التشسيػة لبمػػغ التحػخر مػغ قيػخ إتاحة الحخية كالقجرة

البيئية كالعادات كالتقاليج كالسعتقجات التي تقػف عػائق في سػبيل التشسيػة، كالقػجرة عمػى  الطػخكؼ
 .الفكخية كالدياسية لتحقيق حياة أفزل كالتحخر مغ ذىشيات محمية ضيقة تجػاكز العػائػق

                                                 

دمحم سعػدؼ، أثخ بخنامج دعع الشسػ عمي التشسية السحمية في الجدائخ، محكخة ماجدتخ، جامعة شمف: كمية العمـػ االقترادية  -1
 .23، ص 2007كعمـػ التدييخ ، 
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 متطمبات التشسية الحزخية السحمية :السطمب الثالث
لمػصػػػؿ إلى التشسيػة السحميػة يشبغػػي تحقيػق مجسػعػة مػغ الستصمبػات كاآلليػات الزػخكرية 

 :يمي لتحقيقيػا الستسثمػة في مػا
 وضع قهانين تتساشى وتطهيخ التشسية الحزخية السحمية: -1

تصمػب التدػػييخ السحمػي الفعػػاؿ إعػػادة الػػػشػػطػخ في القػػػانيغ الحاليػػة عمػى السدػػتػػ        
السػػحمػػي قػانػف البمجيػػة ك الػالية، إضػافة إلى صػػياغة بػخامج مدػصخة كمحػػجدة األىػجاؼ لمجيػات 

كالسحاسبة، كبالتالي فػأىع مػا يجػب  الخقابة السحميػة كمدػؤكلية التخصػيط ك التشفيػح كلمجكلػة دكر
مخاجعتػو في ىػحه القػػانيغ ىػػ تػسػيع صػالحيات مدػؤكلي الجساعػات السحميػة مسا يدسح 

 1بتحقيق التشسية السحمية كالتدييخ الفعمي لمثخكات السحمية.

 :تأهيل الكفاءات -2
لتشسيػة السحميػة مػغ خػالؿ اضػصالعيا تأىيػل الكفػاءات العاليػة مػغ أنجػػح اآلليػات لتحقيػق ا      

بسيػاـ التدػييخ عمػى السدػػتػػ السحمػػي، كلتحقيػق ىػػحا السبتغػى يجػػب الخجػػػع إلى كيفيػات 
التأىيػػل لسعسػػؿ بيا حاليػػا عمػى السدػػتػػ السحمػي كاستبجاليا بسا يػافق إحجاث التشسية، فشجػج 

في العقػجيغ الساضػييغ مػغ زمػغ التعجديػة الحدبيػة كقبميػا في  عمػى الرػعيج البمػجؼ أف التجخبػة
زمػغ األحاديػة لع يػخاع ىػحا الجانػب إشالقػا، كبالتػالي يجػػب عمػى األحػداب االجتيػاد لتحقيػق ذلػظ 
مغ أجل الػصػػؿ إلى التشسيػة السحميػة ىػحا مػغ جيػة، كمػغ جيػة أخػخػ نجػج أف الجراسػات 

في مجػاؿ التدػييخ كاإلدارة  شػرت مشاىج كقػاعج ججيجة، كمغ أىسيا قاعجة تقميب الحجيثػة 
 1.اليـخ

 رواتب وتحفيدات مشاسبة -3
الكفاءات ال تأتي مػغ دكف مقابػل، فالدػبب كراء ىجػخة الكفػاءات مػغ البمػجاف الػتي ال ف إ     

تقػجر قيستيػا إلى الػتي تخعػى ليػا حقػقيػا، فالجانػب السػادؼ لػو أثػخه السباشػػخ في اسػتقصاب 
                                                 

، األردف : دار الخميج سمصاف غازؼ، فالح القبالف، تشسية السجتسع السحمي كالعػامل السؤثخة عمي قجرات الحكاـ اإلدارييغ  -1
 .135، ص 2014لمشذخ كالتػزيع، 
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كإلنداؿ ، لخكاتب"ا"الكفػاءات بغيػة تحقيػق التشسيػة، فسػغ بػيغ اآلليػات الزخكرية السحققة لمتشسية 
الكفاءات مغ أعمػى ىػـخ اإلدارة كاقشاعيػا بتدػييخ شػؤكف الجسػاىيخ كتحقيػق متصمباتيػا كمعالجػة 

مذػاكميا يجػػب أف تخرػز ليػع أجػػػر كمحفػدات ماديػة لالضػصالع بيػػحه السيػاـ الرػعبة،  
الشطػػػخ في الخكاتػػػب كاألجػػػر السعتسػػػجة  كبالتػالي يجػػػب عمػػػى القػػائسيغ بيػػحا الجانػػػب إعػػادة

حاليػػػا في الػضيػػف العسػػػػمي كتغييخىػػا كتحديشيا بسا يزسغ تحقيق التشسية كاستقصاب السؤىالت 
  1.كالقجرات

 :إلى جانب ىحه الستصمبات ىشاؾ متصمبات أخخػ لتحقيق التشسية الحزخية السحمية مشيا     
  ييتع بالحاجيات الكمية لمسجتسع السحمي كبػسائل حمياكجػد بخنامج مخصط. 
 الحرػؿ عمى معػنة فشية مغ الييئات الحكػمية كىحا يذسل السػضفيغ كاألدكات. 
  تذجيع مسارسة أسمػب السداعجة الحاتية كالسذاركة مغ جانب السقيسػيغ في السجتسػع كىػػ

 في العسمية كميا. حجػخ الداكيػة
 3.الفخيق التعاكني في العسل مغ أجل مداعجة السجتسعتباع أسمػب ا 
 
 

                                                 

 .29جساؿ الجيغ مغػفل، التشسية السحمية البمجية كالػالية، الجدائخ: دار الخمجكنية، ) د س ف(، ص  -1
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والـحي ، "آليات البلديـة فــي تحقيـق التشسيــة الحزرية السحليـة "سـشتشاول في ىـحا الفرـل     
السجمذ  آلية السجمذ الذعبي البمجي ولجان: السبحث األولثشيغ وىسا اقدـع الي مبحثيغ 

 .اآلليات السالية :السبحث الثانيالذعبي البمجي بيشسا يعخض 
 آلية السجلس الذعبي البلدي ولجان البلدية :السبحث األول
 لسجلس الذعبي البلديا :السطلب األول

السجمـذ الذعبي البمجي ىػ الجياز السشتخب الحي يسثل اإلدارة الخئيدية بالبمجية ويشتخب   
مغ قانػن االنتخابات الججيج لسجة سشػات عغ شخيق االقتخاع الشدبي 65 لمسادة  السجمذ وفقا  
وعميو فإن دراسـة السجمذ الذعبي البمجي تقتزـي أن نتصـخق إلى تذكيمتو وقػاعج  عمى القائسة،

 سـيخه و نطـام مجاوالتو وذلظ بحدب الفخوع السػالية.
 ي:السجلس الذعبي البلد )تكوين(تذكيل  :الفرع األول

بمجية إلى  يتذكل السجمذ الذعبي البمجي مغ عجة أعزاء ويختمف عجد أعزاءه مـغ     
أخـخى تبعـا إلحراء العـــام لمدكان في كـل بمجية ، إذ أن ىشاك أنطسة تتجو إلى جعـل السجمـذ 

 اتخاذ القخارات،السحمي كبيخا بغيـة إشـخاك اكـــبخ عـجد مسكـــغ مـــغ الســػاششيغ في تحسـل مدـؤولية 
وىشاك أنطسـة أخـخى تتجو إلى تقمـيز عجد أعزاء السجالذ الذعبية البمجيــة إلى أقرـى درجـة 
مسكشة و ىحا بغية تسكيشيع مـغ الجراسـة و السشاقذـة الػافية لمسدائل والقزايا السصخوحة عمى 

شتخبة بحدب عجد في الجدائخ فإن الشطام االنتخابي يحجد شغل مشاصب السجالذ الس السجمذ
حيـث أن عـجد السقاعـج السصمـػب شـغميا في السجالذ مـختبط بعـجد سـكان اإلقمـيع الشاتج  ،الدكان

مـغ  79اإلحراء العام لمدـكان و اإلسـكان األخـيخ وىحا ما نرت عميو السادة  عغ عسمية
 قانػن االنتخابات.

 13  ندسة. 10.000عزػ في البمجيات التي يقل عجد سكانيا عغ 
 15 ندسة. 20.000و 10.000ا بيغ نيعزػ في البمجيات التي يتخاوح عجد سكا 

19   ندسة. 50.000و 20.001عزػ في البمجيات التي يتخاوح عجد سكانيا بيغ 
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23   ندسة. 100.000و  50.001عزػ في البمجيات التي يتخاوح عجد سكانيا بيغ 
33   ندسة. 200.000و  100.001عزػ في البمجيات التي يتخاوح عجد سكانيا بيغ 

 43  1.ندسة وما يفػق 200.001عزػ في البمجيات التي يداوي عجد سكانيا 
لع يعـصي أولػية ألي فئـة مـغ فئات السجتسـع عغ  10/11ىـحا ويجـجر التشبيـو أن قــانػن      

 2.غيخىـا ىــحا خالفا لمقػانيغ الدابقة التي مشحت األولػية لفئة العسال و الفالحيغ والثػرييغ
ي جانف 12السؤرخ في  12/01رقع ومـا يسكغ مالحطتو ىػ أن القانػن العزػي لالنتخابات 

)الستعمق بشطام  25/08/2016خ في السؤر  16/10وكحا القانػن العزػي رقع  2012
االنتخابات ( زاد مـغ عـجد أعزاء السجالذ الذعبية البمجيـة عسا كان معسػل بو في القانػن 

 07ـث أن عجد األعزاء كان يتخاوح بيغ ، حيالستعمق باالنتخابات 97/01رقع العزػي 
البمجيات الـتي يـتخاوح عزػ  في  11ندسة و 10.000أعزاء في البمجيات التي تزع اقل مغ 

عزــػ في البمجيات الـتي يداوي عجد  33ندسة و 500.000و 200.001عجد سكانيا بـيغ 
ندسة و ما يسكغ قػلو بيـحا الخرـػص فإن قانػن االنتخابات  200.001سكانيا أو يفـػق 

عزـاء في ضل الججيج قـج وفـق في زيادة حجـع السجالذ الذـعبية البمجيـة ذلـظ الن قمـة عـجد األ
القانػن القـجيع و القانػن الججيج أدى بالكثيخ مغ البمـجيات إلى الػصـػل إلى شخيـق مدـجود حـػل 

لـحلظ فإن كبخ حجع السجمـذ البمجي يدـسح بتسثيـل االتجاىـات الدياسـية  مدألة تدييخ البمجيـة،
مذ لسجربط جسيـػر أكبخ باويـػفخ العجد الكافي لعزػية المجان السختمفة و يحقـق  السختمفـة،

 3ان في الجدائـخ في ازدياد مدتسخ.كـحلظ فـإن عـجد الدـك السحمـي
 

                                                 

السؤسدة الجامعية لمشذخ والتػزيع بيخوت:  ،دراسة مقارنة ،وتصبيقاتھا في الجول العخبية دارة السحميةاإل، دمحم حدغ عػاضة -1
 .05(، ص ن .س.د)
و حرػل مانع قانػني أو االقراء أو االستقالة أ: "في حالة الػفاة ىوالتي تشز عم 10/11مغ قانػن البمجية 41السادة  -2

خخ متخب مغ آبالسخشح الحي يمي  ، (01في اجل ال يتجاوز  شھخ واحج ) و استخالف يتع، الذعبي البمجي لسشتخب بالسجمذ
 ." نفذ القائسة بقخار مغ الػالي

 .54 ص، 2003،بيخوت، مشذػرات  ،داري العامالقانػن اإل مبادي، محي الجيشقيدي -3
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 صالحيات السجلس الذعبي البلدي: الفرع الثاني
يتستع السجمذ الذعبي البمجي بعـجة اختراصـات وصـالحيات تذـسل كل عسل ذي شابـع      

يعـخب عـغ تػصياتو في جل السػاضـيع ذات أو مشفعـة عامة في الشصاق البمجي ،و لمسجمذ أن 
إلى يعقـجىا كسـا يداىع برفة خاصة و  ويكـػن ذلــظ مـغ خالل مجاوالتو التي،  1السرـمحة البمجيـة

 .جانـب الجولـة في إدارة و تييئة اإلقميع و التشسية االقترادية و الثقافية وكحا األمغ
الخاصـة  غ شخيـق لجانو الجائسة و برـػرة فعـمية عيسارس السجمذ معطـع ىـحه الرالحيات و      

 .يوسـيتع التصخق ليحه األخيخة الحقا في مصمب ثان
فـالسجمذ الذعبي البمـجي ىػ محـػر البمجيـة الـحي تجور حػلو الحيـاة العامـة في البمجية وىـػ      

لـحلظ نـجـج أن  ،ميـةمسثـل أبشاء السشصقـة السحمية و الداىخ األول عمى حدغ سيخ الذؤون السح
فـالستسعغ في نرـػص  ،السذـخع في قانػن البمجية الججيج قـج وسـع نػعـا ما مـغ اختراصاتو

قـانػن البمجية يـجج أن اختراصات السجمذ قـج جاءت مصمقة وعامة، كسا وردت متشاثخة عمى 
 2أشخاف السشطػمة التذخيعية والتشطيسيـة السختمفـة.

 ذ الذعبي البمجي في الشقاط التالية:وتتسثل صالحيات السجم
 صالحيات البلدية في مجال التهيئة والتعسير والتجهيز :أوال

 ةاالقتراديتتسثــل أىــع األنذصة الـــتي يسارسيا السجمـذ الذـعبي البمجي في مجال التشسية      
واالجتساعيـة في وضــــــع البخامج الخاصة بـالتجييد والتخصـيط السحمي في حـجود اإلمكانيـات 
الستاحة وفقا لمدياسـة العامة لمسخصط الػششي لمتشسية االقترادية واالجتساعية، وفي ىـحا السجل 

ا تزـسشتو يسارس السجمـذ عــــجة صالحيات تسذ عجة جػانب مختمفـة مـــغ شؤون اإلقميع وىػ م
 الستعمق بالبمجية. 10/11مـغ قـانػن 121إلى  107نرػص السػاد 

وتتسثـل ىـحه الرالحيات في إعجاد السخصصات، الخقابـة الجائسـة لعسميات البشاء وحساية      
 :الـتخاث العسخاني والسػاقع الصبيعية وىػ ما سشتشاولو في الشقاط التالية

                                                 

 .104د.س.ن(، ص ديػان السصبػعات الجامعية، ) عسخ صجوق، دروس في الھيئات السحمية السقارنة الجدائخ:  -1
 .54 ص، 2003بيخوت ، مشذػرات الحمبي ،مبادي القانػن الجاري العام، محي الجيغ قيدي -2
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 :إعداد السخططات العسرانيةأ. 
يتستع السجمذ الذعبي البمجي برـالحية إعجاد السخصصات التشسػية و العسخانيـة عمى      

مغ قانػن البمجية الدابق الحكخ وأىع ىحه السخصصات 107الرعيج السحمي حدب نز السادة 
 :ىي

 :(P.D.A.Uالسخطط التوجيهي للتهيئة العسرانية ) -1
ـكشية والتجيـيدات العسػمية الستقبال الجسيـػر ويتع بسقتزاه تحجيـج مشاشق التجسعات الد     

والسشاشق الـالزم حسايتيـا و ضـبط الرـيغ السخجعـية لسخصط شغـل األراضي وتقدـع البمجية 
الستعمـق  29/90مـغ القانػن  19بسػجـب ىحا السخصـط إلى أربعة قصاعات حجدتيا السادة 

 :بالتييئة و التعسيخ وىحه القصاعات ىي
 .السعسخة القصاعات -
 .القصاعات السبخمجة لمتعسيخ -
 .قصاعات التعسيخ السدتقبمية -
 1القصاعات الغيخ قابمة لمتعسيخ. -
 (P.O.Sمخطط شغل األراضي) -2

الستعمـق بالتييئـة والتعسـيخ عمـى أن مخصط شـغل  29/90مـغ قـانػن  34نرت السادة      
البمجي و تتع السػافقة عميو بعج مجاولة مغ قبل رئيذ السجمذ الذعبي  األراضي يحزـخ

 السجمذ الذعبي البمجي.
يحـجد مخصـط شـغل األراضي بالتفرـيل " :نوأمـغ نفذ القانػن عمى  31وقـج نرـت السادة      

   ..."في إشار تػجييـات السخصط التـػجييي لمتييئة والتعسـيخ حقػق استخجام األراضـي والبشاء
 ويـتع وفقا ليـحا السخصط ما يمي:
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 .التحجيج السفرل لمسشاشق السعشية باستعسال األراضي وتحجيج حقػق البشاء -
 .تحجيج الكسية الجنيا و القرػى مغ البشاء السدسػح بو السعبخ عشيا بالستخ السخبع - 

 لعقارية.ا  ضبط القػاعج الستعمقة بالسطيخ الخارجي لمبشايات و تحجيج اإلرتقاءات - 

 تحجيج األحياء والذػارع والشرب والسػاقع التحكارية. -
 .تحجيج مػاقع األراضي الفالحة الػاجب حسايتيا -
 .تحجيج السداحة العسػمية و السداحات الخزخاء ومسيد ات شخق السخور -

مغ قانػن  109أما فيسا يخز تشسيـة البمجية و إقامة االستثسارات فمقـج نرت السادة      
البمجية عمى انو إلقامـة أي مذـخوع استثسار أو تجييـد عمـى إقمـيع البمجيـة وجـػب اخـح الـخأي 

 114عكذ ما ورد في مذـخوع القـانػن الـحي نرـت السادة ، السدـبق  لمسجمذ الذعبي البمجي
السػافقـة عمى إقمـيع البمجيـة إلى  "تخزـع إقامة أي مذـخوع اسـتثسار أو تجييـد مشو عمى ما يمي:

التـأثيخ عمى و الفالحيــة  السدـبقة لمسجمذ الذـعبي البمجي والسـيسا في مجال حسايــة األراضـي
 1.البيئـة"
لقـج تع تعجيل ىـحه السادة تجشب لتعارض القـخارات بيغ الدمصات السحمية في انجاز و      

وجػب األخـح بعيغ االعتبار االستثسارات أو إقامة مذـاريع التجييـد عمى إقميع البمجية وكـحا 
 2.إمكانيات البمجية و مكػنات السجمذ الذعبي البمجي

 الرقابة الدائسة لعسليات البشاء:ب. 
لعبت البمجية دورا ىامـا في مخاقبة احتخام تخريرات األراضـي و قػاعـج اسـتعساليا كسا 

وذلـظ  بياسػل القػانيغ السعتديخ عمـى السخاقبة الجائسة لسصابقة البشاءات لمذخوط السحجدة في 
باشــتخاط السػافقــة السدـــــبقة لمسجمــــذ الذـعبي البمـجي عمى إنذـاء أي مذـخوع عمــى تــخاب البمجيــــة 

                                                 

 .78، ص 2010والتػزيع، عيغ مميمة، بػعسخان عادل، البمجية في التذخيع الجدائخي، دار الھجي لمشذخ   -1
والتي تشز: " تخزع اقامة اي مذخوع استثسار أو تجھيد عمى إقميع البمجية أو أي  10/11مغ قانػن البمجية  109السادة  -2

 سيسا في مجال حساية الخاضي السدبق لمسجمذ الذعبي البمجي والمذخوع يشجرج في إشار البخامج القصاعية لمتشسية إلى الخأي 
 الفمحية والتأثيخ في البيئة ".
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مـــغ قـــانػن  144يتزـسغ مخـاشخ مــغ شـانيا اإلضــخار بالبيئــــة وىـــحا مـا نرـــت عميـــو الســـادة 
السحافطــة عمـــى الصــابع الجســـالي لمبمجيــة صالحية مكافحـة الدـكشات اليذة  البمجيـــة وبيــجف

ئة السدـاحات السػجيـة الحتـػاء تيي وغيخ قانػنيـة، كسـا يسكشيـا أيزـا القيام أو السداىسة في
   1اة.مغص الشذـاشات االقترـادية أو التجاريـة أو الخجماتيـة كتشطـيع األسـػاق السغصـاة و الغـيخ

مغ قانػن البمجيـة عمـ انو مـغ صـالحيات 119وفي مجال قصاع الدكغ فقـج نرت السادة      
البمجيـــة تـػفيخ الذـخوط التحفيديـة لمتخقيــة العقارية العسػميـة و تشذـيصيا و ذلــظ بتخقيـة بــخامج 

 .الدـكغ وإنذـاء التعاونيات العقارية السداعجة عمى ذلظ
إلى ذلـظ وجػب قياميا بتدسية كافة السشذآت والتجييـدات والتجسعات الدكشية ضافة إ      

 .األنيج والذـػارع وكافة الفزاءات الستػاججة عمى إقميع البمجية األحياء،
مـغ قـانػن البمجية عمى ذلـظ إذ حــخص السذـخع أن تكـػن التدسية  120وقــج نرـت السادة      

وىحا إللدام البمجية عل االستشاد إلى السخجعية التاريخية السيسا ثـػرة اىج و الذـييج السجمتعمقة ب
 .أول نػفسبخ السجيجة

 حساية التراث العسراني والسواقع الطبيعية: ج.
تدخـخ بالدنـا بأمـاكغ تاريخيــة كبـيخة ونطـخا لمتغيخات الـتي شخأت عمى تشطـيع السرالح      

ت وزارات أو مـجيخيات أو دوائـخ أثخيـة، فإن اإلىسال جعـل السكمفة بيـحا الجانـب، سـػاء أكانـ
الكثـيخ مـغ ىـــــحه اآلثــار يشجثخ بعػامل التعخية الصبيعية و الدخقة و قمة التخميع ، وتحػيميا إلى 

2.مداكغ أو أمػر أخخى 
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تخابيا ممدمـة معشػيـا والبمجيـة التي تفتخخ بػجػد مثـل ىـحه السآثخ التاريخية و الفشية فــػق      
افية لتسجيـجىا و تحافع عميـيا بالسحافطـة عمييـا والعسـل عمـى تخقيتيـا بػاسـصة تشطـيع أيام ثـق

مـغ  116وتكخس ىـحا االلتـدام أيزــا في القـانػن البمـجي حيث ورد في السـادة  ،1تعـخف بياو 
السرـالح التقشية السؤىمة لـحلظ عمى السحافطة عمى قـانػن البمجيـة بـإلدام ىـحه األخـيخة بسداىسة 

 .التخاث العسخاني و الثقافي و حساية األمـالك العقارية
 صالحيات البلدية في السجال االجتساعي والثقافي :ثانيا

ال يتسثـل الجور األساسي لمبمجيـة في تحقيـق التشسيـة فقط وإنسا، ىـػ دور مػاجيـة السذكل      
  2كاألمغ والرحة والتخبية والخياضـة والدـياحة وغيخىـا. ي إشار الخجمة العسػمـية،الـتي تجخل ف

وقـج اختـدل السذخع السػاد الستعمقة بيـحه السجاالت في فرل واحـج، تزـسغ مادة واحـجة      
ىحه السـػاد عمى مختمف الفرػل، وسشتشاول بذيء  عكذ مـا تزـسشو القانػن القجيع مغ تشاثخ

 :التفرـيل مختمـف ىـحه السجالت فيسـا يميمغ 
 :صالحيات البلدية في السجال السدرسي وما قبل السدرسيأ. 

تقـػم البمجيـة عمـى ضـػء السقـاييذ الػششيــة العامـة وعمـى ضـػء الخخائط السجرسـية      
صـيانتيا وىحا  السخسـػمة والسبخمجـة بإنذاء مؤسدـات التعمـيع االبتجائي كسا تزسغ تػفيخ وسائل

كسـا يقع  مـغ قانػن البمجيـة، 122ما نـز عميـو السذـخع الجدائـخي في الفقـخة األولى مـغ السادة 
عمـى عاتق البمجية إنجاز السصاعع السجرسية وتدييخىا، ولإلشارة فإن ىحه الفقخة تعتـبخ مـغ البشػد 

ج ،كسا عيج إلييا ميام تػفيخ وسائل التي أضـافيا السذخع لرالحيات البمجية في القــانػن الججي
 .الشقل السجرسي لمتالميح

لقـج ألدم السذخع البمجية بإنجاز السجارس وصيانتيا، نطخا إلى أن ميسة إنجاز مؤسدات      
الخخيصة السجرسية الػششية، واعتبار ان  إشار تقع عمى عاتق ميدانية الجولة في التعميع االبتجائي

التعمـيع االبتـجائي إجباري واعتبار أيزا أنو يشبغي إسشاد ىحه السيسة إلى البمجية كػنيا الجية 
                                                 

 .29ص ، 2011،دار العمػم لمشذخ والتػزيع : الجدائخ، شخح قانػن البمجية، عالء الجيغ عذي -1
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السؤىمة أكثخ مغ غيخىا لسعخفـة الحاجيات الػششية في التسجرس، والحال أن الجولة ىـي التي 
لريانة وكحا تدييخ السصاعع والشقل السجرسييغ تغصي التكاليف التي تتصمبيا عسمية اإلنجاز وا

بخالف باقي السيام السػكمة لمبمجية والتي يسكشيـا القيام بيا في حجود ما تتػفخ عميو مغ 
 .إمكانيات

ا بالشدـبة لمتعميع ما قبل السجرسـي فقج أناط السذخع لمبمجيـة وفي حجود إمكانيتيـا وعشج أم       
غ تجابيخ وإجخاءات بغية تخقية الصفػلة الرغخى، وذلظ مغ خالل االقتزاء اتخاذ ما يمدميا م

إنذاء روض األشفال والحجائق السخررة ليع وكحا تخقية التعميع التحزيخي وكحا التعميع 
 .الثقافي والفشي

 صالحيات البلدية في السجال الرياضي والثقافي:ب. 
تأسيذ أي خجمة أو مخكـد  لمبمجية اختراصات في مجال الذبيبة والخياضة ، إذ بإمكانيا

مـغ السخسػم رقع  02، كسا نجـجه في نز السادة الثانية 1يداىع في تصػيخ الذبيبة وتفتحيا
يحجد اختراص البمجية في قصاع الذـبيبة والخياضة والتي تـشز عمى أن  الحي 81/ 371

ضـية، مالعب البمجية مكمفة بإنجـاز التخكيبات الخياضية البديصة مثل ساحات األلعاب الخيا
 :أحػاض الدباحة كسا تكمف بتشطيع, مختمف الخياضات، قاعات مختمف الخياضات

 جػاالت رياضية. 
 تبادل الذباب بيغ البمجيات. 
 التطاىخات الجساعية لمذباب. 
 تشذيط السيخجان الخياضي البمجي. 
 .2تشذيط الجسعيات الخياضي 
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الثقافيـة بإنجاز مؤسدات ثقافية بمجية والعسل كسا تتػلى البمجية في مجال اليياكل األساسية      
قاعـات الدـيشسا والشػادي الثقافية، الستاحف البمجية، قاعات العخوض  :عمى صيانتيا مثال ذلـظ

 :عمىحا السجال واألفـخاح والسكتبات البمجية كسا تعسل البمجية في ى

  تذجيع إنذاء الجسعيات الثقافية. 
  الحث عمى السصالعة اليػمية. 
  تشطيع السعارض واألسابيع الثقافية. 
  .1الحفاظ عمى الفشػن الذعبية 

إلى أن البمجية يسكشيا  122لقـج أشـار السذـخع الجدائخي في الفقخة الخابعة مغ السادة      
 .االستفادة مغ مداىسة مالية مغ الجولة بغية تخقية ىحه اليياكل والحفاظ عمييا وكحا صيانتيا

 صالحيات البلدية في السجال االجتساعي والدياحي:ج. 
لمبمجية كامل الحق في السبادرة بكل ما مغ شأنو حساية الفئات السحخومة اجتساعيا، سػاء      

نتيجة الكػارث الصبيعية كالدالزل والفيزانات أو لدػء ضخوف السعيذـة كالدكغ أو الحاالت 
أما عغ أىع السحاور  إلرىاب والسذـخديغ وعـابخي الدـبيل،االستثشائية كالتكفـل باليتـامى وضـحايا ا

 .التي يسكغ لمبمجية تقجيع يج السداعجة في إشار التزامغ السحمي ، يسكغ ذكخ بعس اإلجخاءات
 فـــي الدـــكن: 

عسل البمجية عمى القزاء عمى األكػاخ والبشاءات الفػضػية وذلظ بتقجيع السداعجة سـػاء في 
 .الخيفي أو إعادة ىيكمة األحياء القجيسةإشار البشاء 

 فـــي الذـــغل: 
خاصـة الذـباب، وتتع ىحه العسمية بالتشديق مع مختمف القصاعات كقصاع التكػيغ السيـشي      

والفالحة والصخقات وىحا بسداعجة الذباب الخاغب في العسل بإتباع إجخاءات إدارية تسكشو مغ 
 .تكـػيغ ورشات أو تعاونيات أو حتى مؤسدات صغيخة 

                                                 

 01ع ، مةمجمذ األ، مجمة الفكخ البخلساني، سذ الدياسية لسذخوع القانػن الججيج لإلدارة السحمية"األ"، دحػ ولج قابمية -1
 .88ص ، 2003ديدسبخ 
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بإمكانية الجسعيات السداىسة في تخقية 122مـغ السجة  ولقــج نـز السذخع في الفقــخة األخـيخة     
 مياديغ الذباب والثقافة وكحا مداعجة الفئات السحخومة السيسا مشيا ذوي االحتياجات الخاصة.

الـحي يحـجد صالحيات 372/18 أما بالشدـبة لمسجال الدـياحي فقـج نـز السخسػم رقـع      
ة الثانية مشو أنو مـغ صالحيات البمجية إنذـاء الفشادق، البمجية في القصاع الدـــياحي في الساد

محصات الصـخق، السصـاعع، السخاكد العائميـة، ساحات التخيـيع،  الفشادق الحزخية الرغيخة،
السحصات السشاخيـــة الرغيخة  والذـػاشئ السييـأة،  حطائخ التدمية، الحسامات السجنية الرغيخة،

 1.واسـتغاللياكسا تتـػلى صيانتيا وتدييخىا 
ويجب عمييـا أن تديخ عمى تصبيق القػانيغ واألنطسة الخامية إلى تقجم الدياحة ، وليا في      

كسـا  سـبيل تحقيق ىحه الغاية أن تحجث كل ىيئة ذات مشفعة محميـة يكـػن ليا شابع سـياحي،
لتربح ، 2التاريخية واآلثارتتخح اإلجـخاءات الالزمة لمسحافطـة عمى السعـالع الدـياحية والسشاشق 

قبمة لمسختريغ و محصـة لمسعجبــيغ ،ومكانا لمدػاح، وىـحا كمو يديج البمجية وسكانيا وزنا عمى 
  3.السدتػى الػششي و الجولي، وقج يداىع في تصػيخ حخكة الدياحة والتجارة والفشػن والثقافة

 صالحيات البلدية في السجال الرحي والشظافة :ثالثا
مسا ال شظ فيـو أن صحة السػاشغ مختبصة بشطافة محيصو، وتمعب البمجية دورا ىاما في      

حفاضا عمى سالمة السػاشغ مـغ كل خصخ ييجد حياتو، وذلظ مغ خالل القػانيغ ، ىحا السجل
مغ قانػن البمجيـة، ويسكششا  123ذات الرمة بالرحة والشطافة، أو مـغ خالل ما تزسشتو السادة 

 السجالت فيسـا يأتي: أن نمخز ىحه
 
 

                                                 

واختراصاتھسا في حجد صالحيات الػالية والبمجية ي 1981/12/26، السؤرخ، 81/382مغ السخسػم رقع  02طخ السادة أن -1
 .1890 ص، 52ع، الجخيجة الخسسية، قصاع الثقافة

الحي يحجد صالحيات البمجية واختراصاتھسا ، 1981/12/26السؤرخ في  372/81السخسػم رقع مغ  02 انطخ السادة  -2
 .1857 ص، 52ع، الجخيجةالخسسية ،في القصاع الدياحي

 .123 ،السخجع الدابق ص، ، العسخي بػحيط -3
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 :دور البلدية في محاربة السلوثاتأ. 
 خت سياسة التشسيـة الستدارعة التي انتيجتيا الدمصات سمبا عمى السحافطة عمى الصبيعةأث       
تعمق األمخ بالتػازن البيئي، أو عمى الفالحة أو اليػاء، وذلـظ مغ خالل القزاء عمى  سػاء  

قابمة لمبشاء، أو انجاز مرانع تداىع في رمي نفاياتيا دون االىتسام الكتدـاب أراضي  التذجيخ
افخازاتيا وألجــل ذلـظ فقـج أوكـــل السذـخع لمبمجيـــة بسداىسة مغ السرالح حتى  ال بسعالجتيا وال

التقشية لمجولة، وكحا بالتشديق مع مختمـف الستعـامميغ سـػاء مدــــتثسخيغ أو ىيئــــات عسػمية ميسة 
راسة اإلخصار قبـل القيـع بأي مذخوع وىحا بجراسة تقشيـة واقترادية واجتساعية ألي مذـخوع د

يشجــــد فـػق تخاب بمجية ما ولتحقيق البمجية ىـحه األىجاف تقػم بػضع اإلجخاءات التالية محل 
 :تشفيح ومتابعة

 تدـــيير الشفايـــات: 
مغ خالل إنذاء أماكغ التفخيغ العسـػمي وتكـػن مـشطسة ومحخوسة متخررة في نـػع  ذلـظ     

مـغ الشفايات، حـتى تديل عسمية السعالجة وإعادة اسـتعساليا واستعسال السػاد القابمة لالسـتعسال 
 كالبالسـتيظ والعمب الحجيجية، سػاء تعمق األمخ بالشفايات السشدلية أو حتى الرشاعية أو السػاد

 .السدتعسمة في السدتذفيات
 محاربـــة التلــوث: 

عــغ شخيق العسل عل إخخاج السؤسدـات الخصــيخة الستػاجــجة داخـــل تجسعـــات سكشية خارج      
السحيط حتى ال تداىع في أخصار صحية أو شبيعية ،وكحا فخض رقابـة صارمة عمى مختمـف 

 .محاربة التمػثالسؤسدـات و جعميـا تحــتخم إجخاءات 
 دور البلدية في صيانة الطرقاتب. 
الستعمـق برـالحية البمجيـة والػاليـة في قصـاع السشذـآت  385/81السخســػم رقـع  نـز       

القاعجية عمـى أن لمبمجيــة دورا ىامـا في مجـال إنذـاء الصخقات وصـيانتيا ذلظ لسا ليـا مـغ أىسيـة 
كــــبخى في حيـاة الفـخد اليػميـة، وقـــج خػلت السادة األولى مغ السخسػم الدالف الحكخ ميسة 
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األىسية  لصخق ومختمف السػاصالت لرـالح البمجية خاصة الصخق ذاتتصػيخ شــبكة ا
 :االقترادية والثقافية والدياحية، لحا يتعيغ عمى البمجية بػصفيا ىيئة قاعجية القيام بسا يأتي

 شق الصخق البمجية وجعميا عرخية. 
 نجاز جسيع األشغال الكبخى عبخ الصخق البمجيةإ.  
  مالئسة تخرـز لمقيام بالرـيانة االعتيادية لذـبكات الصـخق والسياه إنذـاء أي مرـمحة تقشية

 .في البمجية
 .1صيانة أعسجة اإلنارة العسػمية 

 البلدية في مجال الحفاظ على الرحة العامةج. دور 
في غالـب األحيـان يعتـبخ مدـؤولػ البمـجيات ، بـأن الحفـاظ عمــى صــحة السـػاشغ ىـي ميسـة      

تـجخل في صالحيات البمجية، وتخاىع يبتعجون كـل البعج عمى أي نذاط يداىع في الحفاظ ال 
 .عمى صحة السػاشغ

وعمى الخغع مـغ ىـحا الــجور الحيػي الـحي يشبغي أن تؤديو مرالح أخخى وخاصة مرالح      
اإلضـافة إلى الرحة العسػميـة إال أن القـانػن الججيج قـج أو كـل صخاحة ىحه السيسة لمبمجية ب

الحي يحجد صالحية الػاليـة و البمجيـة في قصاع الرحة فمقـج نـز ىحا  374/81السخسـػم 
   :عمى أن تتػلى البمجية في ميجان الػقاية تشطيع األعسال اآلتية (05القانػن في مادتو الخامدة )

   .التمقيح -
 حفع الرحة السجرسية                        -
 .مة والصفػلةحساية األمػ  -
 .التخبية الرحية -
 .مكافحة ناقالت األمخاض السعجية -

                                                 

، يحجد صالحيات الػالية والبمجية واختراصاتھسا في قصاع السشذآت األساسية القاعجية، 1981/12/26السؤرخ ، 385/81السخسػم  -1
 .52ع الجخيجة الخسسية، 
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 ختبصة بالسياه والشطافة العسػميةبخرـػص نطافـة السحـيط، نتحجث عـغ الطػاىخ الدمبية الس     
 الجساعيـة،ية و وحـتى الحيػانات، إذ أن ىـحه العشاصخ الـثالث تدـبب في تـجىػر الرحة الفخد

الستشقمة عغ  األسباب التي تؤدي لحلظ فاألمخاضونطـخا لقمة الػقاية وانعجام إجخاءات مكافحة 
شخيـق السياه تدبب أمـخاض يخجـع إما لعـجم أو لقمـة معالجـة نقاط السيـاه الرالحة لمذخب بساء 

ه بصخيقة الجافيـل أو األجخ السدامي أو لػجػد خمـل في قشـػات السياه أو عجم وضع قشػات السيا
 .تزسغ عجم تدخب الجخاثيع ليا

فالبمجيـة باعتبارىـا السالكة القانػنيـة لقشـػات السيـاه، فيي السدؤولة عمى كل خصـخ يسـذ      
صحة السػاشغ أما السرالح األخخى فيي مرالح تقشية ميستيا ال تتعجى نصاق السداعجة 

بغية الحفاظ عمى صحة السػاشغ أوال  التقشية لـحلظ وجب عمى البمجي وضع ميكانيدمات معيشـة
إشعار و ونطافة السحيط ثانيا وذلظ مغ خالل وضع مخصط لسػاجية حاالت العصب والترميح 

 السػاششيغ بحلظ.
جى مرالح ...( لجافيل(تػفيخ السػاد األساسية لسعالجة السياه سػاء لجى مرالح البمجية  -

 .(مػاد تحميل السياه ،مخابخ قخاص،أ( الرحة
ذلـظ لسياه أو ضيػر خمل في الذـبكات و مػاجية الحاالت االستثشائية خاصة في حالة انقصاع ا -

بائي لسعخفة أسباب ضيػر الػباء بـإعالم السػاشـشيغ بالعصب، والقيام بإجخاءات التحقيق الػ 
 .اتخاذ إجخاءات وقائية كعدل السػاششيغ عغ السخضىو 
الحذخات و الحيػانات التائية فيحا يخجع إلى عجم أما بالشدبة لألمخاض الستشقمة عغ شخيق  -

احتخام إجـخاءات الشطافة الفخدية والجساعية خاصة ومغ أىـع عػامميـا، عجم وجػد نطافة فخدية 
، السحـيط كشطافة األجدام و السأكػالت وشخق حفع السأكػالت، وكحا التديب في السحافطة عمى

ء ، وعجم وجػد أماكغ تفخيغ مقششة وكحا وجػد كخمي األوساخ بجون أكياس وتخكيا في العخا
ولسحاربتيـا يجـب عمى  ،1مدـتشقعات وىـحا مـا يجعميا ارض خربة لمحذخات الشاقمة لألمخاض

                                                 

     .82 ص، السخجع الدابق، عادل بػعسخان  -1
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البمجية القيام بحسالت لسحاربة الحذـخات و الحيػانات الزارة عـغ شخيق السبـيجات أو بػاسصة 
بحسالت لمقزاء عمى الحيػانات الزارة  عسمية الخش و االصصياد، كسا يجـب عمييا القيام

 .1كالكالب و القصط و الخشازيخ بسـداعجة مختمف الييئات كسرـالح األمغ و الفالحة
وبالسخترـخ الػجيد  يسكغ القػل أن جل ىحه الرالحيات مجـخد حـبخ عمى ورق فاألحجاث      

ات التي أوكمت ليا، فبسجخد الصبيعية األخيخة أثبتت انعجام التدييخ البمجي في أغمب االختراص
سقػط القميل مغ األمصار أو تداقط  الثمػج ترـبح كل الصخق معصمة ومجاري السياه والبالػعات 
مدجودة، ىـحا في حالة مـا لع تدقط أي بشاية لع تخزـع عسمية انجازىا لمذــخوط السشرػص 

 .ذيجىا الػاقعوالبشاء، وغيخىا مغ حاالت اإلىسال التي ي عمييا في قانػن التعسيخ
 لجان السجلس الذعبي البلدي: السطلب الثاني

في سبيل مسارسة السجمـذ الذعبي البمجي الختراصاتو وجب أن يذكل عمى مدتػاه ومغ      
بيغ أعزائو لجان تتكفل بجػانب مختمفة مغ الرالحيات السشػشة لو وكحا دراسة السذاكل 

مغ قانػن البمجية الججيـج عمى 32 والسدائل الستعمقـة باإلدارة العامة لمبمجية ولقــج نرـت السـادة 
ىـحه المجان بسػجب مجاولة مرادق عمييا بأغمبية أعزاء السجمذ الذعبي البمجي  أن تحجث

المجان البمجية إلى نػعيغ لجان دائسة  عمى اقتخاح مغ رئيدو، ولقج قدـع السذخع الجدائخي  بشاء  
 :وأخخى خاصة وىـػ ما سـشبحثو في الفخعيغ السػالييغ

 اللجان الدائسة للبلدية :الفرع األول
( 03ذكل السجمذ الذعبي البمجي مغ بيغ أعزائو لجان دائسة يتخاوح عجدىا مغ ثالثة )ي       

( لجان، وىحا بالخجػع إلى التعجاد الدكاني لمبمجية ، و تزصمع ىحه المجان 06الى ستة )
 :بالسدائل التالية

 االقتراد والسالية واالستثسار. 

                                                 

يحجد صالحيات الػالية  1981/12/26،السؤرخ  371/81السخسػم  : نطخأكثخ أصالحيات البمجية ولمتػضيح  في  -1
 .52 ع الجخيجة الخسسية، والبمجية واختراصاتھسا في قصاع الثقافة
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 الرحة والشطافة وحساية البيئة. 
  الرشاعات التقميجيةو والتعسيخ والدياحة تييئة اإلقميع. 
  الخي والفالحة والريج البحخي. 
 الذؤون االجتساعية والثقافية والخياضية و الذباب. 

 :يحجد تذكيل المجان الجائسة وفقا لمتعجاد الدكاني لمبمجية و ىػ كسا يأتي
 ندسة أو اقل. 20.000 لجان بالشدبة لمبمجيات التي يتخاوح عجد سكانيا  بــ (03) ثــالثــة -
  50.000ى إل 20.001عـجد ســكانيا بـيغ  لجان بالشدـبة لمبمـجيات الـتي يتـخاوح (04) أربـــعة -

 ندسة.
 100.000إلى  50.001لجان بالشدـبة لمبمجيات الــتي يتـخاوح عــجد سكانيا بـيغ (05) خســدة -

 .ندسة
 .ندسة100.00 0انيا بالشدبة لمبمجيات التي يفػق عجد سك لجان(06)  ةتــــس -

وبالشدـبة لمقصاعـات الججيـجة السزـافة الختراصات المجان الجائســـة، فيخجع سـبب إضافتيا      
إلى أىسيتيـا و ارتباشيا برـفة مباشخة بحيـاة السػاشغ اليػمية، وكحا اندجاميا مع التػجيات 

لجان ( 03) ثالثةعكـذ ما كان يحتػيو القانػن القجيع مـغ  ،1قتراديةالكـبخى لدياسة البالد اال
، السذخع الجدائخي سكت إن لع نقل تجاىل أمخيغ ميسـيغ فيسا يخـز  فقط بخالف ما سبق 
المجان وىسا مذكمة تشازع االختراص فالقانػن الججيج سكت عغ تشازع اختراص المجان فسـثال 

الرحة والشطافـة والبيئـة كسا يسكشيا أن تثار عمى مدتػى  فيي مػجػدة في لجشة مدألة البيئة
الدراعة وحـػل مذـكمة التعسـيخ فيسكغ لمجشـة أن تأخح قخار في اتجاه معيغ، ولجشة أخخى تأخح 

  2.قخار في اتجاه آخخ

                                                 

نفذ ، يحجد صالحيات الػالية والبمجية واختراصاتھسا في قصاع الرحة، 1981/12/26في السؤرخ 374/81السخسػم  -1
 .الجخيجة

 .36بالبمجية، السخجع الدابق، ص التقخيخ التسھيجي عغ مذخوع القانػن الستعمق  -2
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أما الشقصة الثانية فتتعمـق بازدواجيـة العزػية داخل ىحه المجان فالقانػن صامت في ىحه      
القجيع كان يسشع العزػية في أكثخ مغ لجشتيغ فكان البج لمسذخع  1967ة رغـع أن قانػن الشقص

 . عمي أن يبـيغ  صستو بقبػل العزػية أو رفزيا
 اللجان الخاصة للبلدية :الفرع الثاني

وىي تمظ المجان التي يسكغ تذكيميا برفة ضخفية، بسشاسبة التحقيـق في أمخ معيغ يخز      
مؤسدة بمجية أو تجاوزات ما عمى مدتػى مرـمحة تابعة لمبمجية أو دراسة مدألة ليا شابع 

مغ قانػن البمجية لمسجمـذ الذعبي البمـجي تذكيل لجان خاصة  33خاص، فقج أتاحت السادة 
 دة يسكغ إجساليا في: وفـق إجخاءات محج

 وجػب السرادقة عمى السجاولة الستزسشة تذكيل المجشة. 
 1.الشز الرخيح عمى أىجاف المجشة وتحجيج وقت انتياء مياميا 

وتبقـــى القػاعـج الـتي تحكـع ىـحه المجان الخاصـة نفدـيا بالشدـبة لمجان العاديـة، بحيـث      
أن يزسغ تذكيل المجشة تسثيال ندـبيا يعكذ السكػنات الدياسـية  35أوجب السذـخع في السـادة 

لمسجمـذ وىحا لتحقيـق التػازن الدياسي داخل ىيئة السجاوالت ويخأس كل لجشة مشتخب بمجي 
يعيشو السجمـذ، وتقػم المجشة بإعـجاد نطاميا الجاخمي ويعخض عمى السجمـذ لمسرادقة عميو ، 

ة أو السؤقتة بأن تدـتجعي لحزـػر اجتساعاتيــا السػضفيغ الــحيغ ولقج أجاز السذخع لمجان الجائس
مـػاششي البمجية ذوي الخــبخة إذا تبـيغ أن ىشاك حاجة الى  يباشـخون نذــاشيع في إقمـيع البمجيـة أو

 2خبختيع.
 
 
 

                                                 

 32.عالء الجيغ عذي، السخجع الدابق، ص -1
 19.، ص09، ع، 2011ماي  23، السشعقجة يػم 2011الجخيجة الخسسية لسجاوالت لسجمذ األمة، الجورة الخبيعية،  -2
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 اآلليات السالية :السبحث الثاني
  السحلية للزسانالرشدوق البلدي للتزامن وصشدوق الجساعات  :ولالسطلب األ 

تتػفخ البمجيات قرج تجديج التزامغ السالي ما بيغ البمجيات وضسان السجاخيل الجبائية      
 : عمي صشجوقيغ

 الرشجوق البمجي لمتزامغ . 
 صشجوق الجساعات السحمية لمزسان. 
 .1تحجد كيفيات ىحه الرشاديق وتديخىا عغ شخيق التشطيع 

 :أعاله لمبمجيات ما يأتي 211يجفع الرشجوق البمجي لمتزامغ السحكػر في السادة      
  مخرـز مالي سـشػي بالسعادلـة, مػجو لقدع التدـييخ في ميدانيـة البمجية لتغصية الشفقات

 . اإلجبارية كأولػية
 إعانات التجييد السػجو لقدع التجييد واالستثسار لسيدانية البمجية. 
 إعانات التػازن لمبمجيات التي تػاجو وضعية مالية صعبة. 
 متػقعة إعانات استثشائية لمبمجيات التي تػاجو وضعية غيخ . 
 تقيج إعانات التجييد لمرشجوق البمجي لمتزامغ بتخريز خاص. 
 2.تحجد كيفيات تصبيق ىحه السادة عغ شخيق التشطيع 

أعاله 211 ـز صـشجوق الجساعـات السحميـة لمزـسان السشرـػص عميو في السادة خر  ي       
 3.لتعـػيس نـاقز قيسـة اإليخادات الجبائية بالشدبة لمسبمغ الستػقع تحريمو مغ ىحه اإليخادات

أعاله  211ل صـشجوق الجساعات السحمية لمزسان السشرػص عميو في السادة سـػ  ي       
يجفع الخصيج  ،بالسداىسات اإلجبارية لمجساعات السحمية التي تحجد ندبتيا عغ شخيق التشطيع

                                                 

 مغ قانػن البمجية الججيج.  36و 35أنطخ السادة  -1
 .10/11مغ قانػن البمجية  211:السادة  -2
 10/11.لبمجيةامغ قانػن  212 :السادة  -3



 ليات البلدية لتحقيق التشسيةآ                           الفرل األّول:                     

70 
 

كل سشة مالية الي الرشجوق البمجي  الجائغ لرشجوق الجساعات السحمية لمزسان السدتخمز مغ
 1.لمتزامغ

 الرشدوق السذترك للجساعات السحلية: السطلب الثاني
  215:السـادة 

التشسية  أن تذـتخك قــرـج التيــيــئـة أو متجاورتيغ أو أكثخ (02)اثشتيغلبمجيتيغ  سكغي       
أو تدييخ أو يدسح التعاون السذتخك بيغ البمجيات لمبمجيات بتعاضج  السذـتخكة ألقــاليسيسا

 2.وسائميا وإنذاء مرالح ومؤسدات عسػمية مذتخكة
  212الســادة : 

عقــػد  التعاون السذـتخك بيغ البمجيات بسػجب اتفاقية أو إشار شجد األعسال السدجمة فيت       
 .صادق عمييا عغ شخيق السجاوالت

 3.عغ شخيق التشطيع 215 ، 216تحجد كيفيات تصبيق السادتيغ      
  217السادة : 

يقػم التعاون السذتخك بيغ البمـجيات بتخقيـة فزاء لمذخاكة والتزامغ بـيغ بمجيتيغ      
 4.متجاورتيغ أو أكثخ تابعة لشفذ الػالية أو لعجة واليات

 
 
 
 
 

                                                 

 10/11.مغ قانػن البمجية 213:السادة  -1
 10/11.مغ قانػن البمجية 214:السادة  -2
 10/11.مغ قانػن البمجية 215:السادة  -3
 10/11.مغ قانػن البمجية 216:السادة  -4
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 معوقات التشسية الحزرية السحلية :السطلب الثالث
ػاجو التشسية الحزخية السحمية عجة مذاكل تحػل دون تحقيق أىجافيا ويسكغ إبخازىا كسا ت       

  : يمي
  السسارسـات السحــجودة مـغ قبـل التشسيـة غيـاب السفيـػم القـػمي لألىـجاف وذلـظ مـغ خـالل

والـتي كانـت جيـػدىع مجــخد انجـاز أىجاف بعـس السيـام الـتي تترـل بعـالج بعـس السذـكالت 
 1.اليػميـة السمحـة والـتي ال يشتج عشو إشباع لألحجاث اليػمية

  السحمـي ويقرـج بالعسميــة الجيــػد السشطسـة مــغ  لمسجتسع إىسال مفيــػم العسميــة في التشسيـة
حيث ان انجاز ميسة السذخوع قج اكتسل إال أن الحقيقة غيخ ذلظ إضافة ، اجــل إحجاث التغييخ

الي عجم التخكيد عمى أخرائي التشسية وحجه مغ أجل رفع كفاءة السجتسع وتحقيق الحكع 
 2الحاتي.

  صـارت الالمبــاالة والعدلــة وعــجم اىتســام الســػاششيغ مــغ ضــعف السذــاركة الذــعبية حيـث
 .الدــسات الذائعة في السجتسعات التي تعير مخحمة ما بعج الترشيع

  البيخوقخاشيـة وىـي مـغ السذـكالت الـتي تتصمـب دراسـة مـغ جانـب أخرـائي تشطـيع السجتسـع
 لسػاجيـة أسبابيا والحج مغ أثارىا.

  السثالية في تحقيق األىجاف حيث أن القادة يدعػن لتشسيـة السجتسـع مـغ خـالل تخـيالتيع
 .السثاليـة بعيـجا عغ الػاقع السعاش

  عجم التذخيز الدـميع لسذـكالت السجتسـع وىـي مـغ أىـع السعػقـات الـتي تػاجـو التشسيـة
تسـع وبالتـالي البـج مـغ دراسـة عمسيـة لسجد األنـو يـؤدي لشتـائج تـؤثخ سـمبا عمـى أفـخا ،السحميـة

 3لمسجتسـع وتذـخيز كافة السذكالت.

                                                 

 10/11.مغ قانػن البمجية 217:السادة  -1
 .185 ص، 2011ع، دار الػفاء لجنيا الصباعة والشذخ والتػزي :مرخ، التشسية السحمية، المصيفحسج عبج أرشاد  -2
 .186 - 187ص  ص السخجع نفدو، -3
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سشتظخق في ىحا الفرل الي مختمف البخامج التي قامت بيا الجولة لمشيؾض بالتشسية وقج قدسشاه    
 :مبحثيؽ إلى

يتعمـق بخىانـات وتحـجيات التشسيـة أما  الثـانييتعمـق بالسخظظـات البمجيـة لمتشسيـة و: السبحث األول
 خ.يتعمق بخىانات وتحجيات التشسية في الجدائف السبحـث الثـاني

 
 السخظظات البمدية لمتشسية :السبحث األول
 (P.C.Dالسخظظات البمدية لمتشسية) :السظمب األول

لالمخكدية عمي مدتؾي ىي عبارة عؽ مخظظات شاممة لمتشسية في البمجية وىؾ أكثخ تجديجا      
، سؾاطشيؽ ودعؼ القاعجة االقتراديةوميستو تؾفيخ الحاجات الزخورية لم، يةالجساعات السحم

الفالحية والقاعجية وتجييدات االنجاز والتجييدات  ومحتؾي السخظط عادة ما يذسل التجييدات
 1.التجارية

السخترـة في إطار السخظـط الـؾطشي وىشـاك مـؽ يخاىـا بأنيا بـخامج عسل تقخرىا الدـمظات      
مخاحل حيث تتكفـل بمجية بإعـجاد واعتسـاد مذـاريعيا التشسؾيـة وتخفعيـا لمؾاليـة ثؼ  ويـتؼ انجازىـا عـبخ

لؼ تعــج ىــحه السذــاريع تخزــع لسرــادقة وزارة  1988الـؾزارة التخظـيط سـابقا يخى انــو ابتــجاء مــؽ 
 التخظــيط.

 ،عمــق السخظظــات البمجيــة لمتشسيـة بقظاعــات تسـذ الحيـاة اليؾميــة لمســؾاطشيؽ كالسياهوتت     
التظيـيخ، السخاكـد الرـحية وغيخىـا وبالتــالي فيي بسثابة مكسـل لالستثسارات التي تباشخىا الدمظات 

 2.العسؾمية

                                                 

مجمة ، ودورھا في تحقيق التشسية السحمية"، 10/11مالية البمجية في عل قانؾن البمجية الججيج، "بخاھيسيفايدة ، بخاھيسي سھام -1
 .659ص ، 2013، 3الحقؾق ع

ة،  السجرسة الؾطشية لالدار  :الجدائخخ، محكخة ماجدتي، دراسة حالة بمجية شمف، التخظيط البمجي والتشسية السحمية، بجال غشية -2
 .15 ص، 2006

.  
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السحميـة األمخ الـحي يدـتجعي إثخاء كسـا يعتـبخ السخظـط البمـجي إطارا مالئسـا مـع الذـخوط      
لـحلػ يجـب إعجاده في إطار السخظـط الـؾالئي بتشذـيط ، جخاءاتـو وطـخق تسؾيمـوإوتحدـيؽ مدـتؾاه و 

مـؽ الدـمظة الؾالئيـة ومـؽ اجـل تعسيــق المخكديــة التخظــيط وتؾســيع مدــؤوليات الجسعيــات السحميــة 
 1.لؾســائل التشسيــة بــيؽ مختمــف الؾاليات ومختمف البمجيات عــادال يدــتمدم تؾزيعــا  

تـشص عمي أن السجمـذ الذعبي البمجي يعج  10/11مــؽ قانؾن البمجية  107نجـج الســادة      
بخامجو الدشؾية والستعجدة الدـشؾات السؾافقـة لسجة عيجتو ويرادق عمييا ويديخ عمي تشفيـحىا 

السخؾلة لو قانؾنيا وفي اطار السخظط البمجي لمتييئة والتشسية السدتجامة  تساشــيا مـع الرالحيات
 (04).لإلقميؼ وكحا السخظظات التؾجييية القظاعية

 : ح في الجدول التاليوسشهض  
  (2011 – 2016) ة األغمفة السالية السخررة لسخظظات البمجية لمتشسي (:01) ججول

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 الدشهات
 األغمفة

 السالية بالــ:
 (ج) د.

60.000.000 67.000.000 40.000.000 65.000.000 100.000.000 60.000.000 

 (2011-2012-2013-2014-2015-2016).السردر: قانهن السالية حدب سشهات
 البرامج القظاعية السسركزة والالمركزية لمدولة :السظمب الثاني

  البرامج القظاعية السسركزة(P.S.C): 
ىي مجسؾع البخامج التشسؾية التي تزـؼ مذـاريع مـؽ الحجـؼ الكبـيخ تتظمـب إمكانيات كبـيخة      

السحميـة، وبالتـالي فيـي تدـجل باسـؼ الـؾزارة السعشيـة الـتي يذـخف عمييـا الـؾزيخ  تتعـجى الجساعـات
مؽ طخف ميدانية الجولة  مباشـخة لزـسان الدـيخ الحدـؽ والفعـال ويكؾن تسؾيل ىحه السذاريع

 2لمتجييد.

                                                 

 11/10.ة مؽ قانؾن البمجي 107أنغخ السادة  -1
 98.ص، 2012، كمية الحقؾق  :جامعة الجدائخ، محكخة ماجدتخ ، التشسية في اطار الجساعات السحمية، يؾسف سالوي  -2
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  البرامج القظاعية غير السسركزة(P.S.D):  
ىي مخظظات ذات طابع وطشي بحيـث تـجخل ضـسشيا كل اسـتثسارات الؾاليـة، تخـص ىحه      

السخظظـات بـخامج السذــاريع الكبخى الستعمقــة بالقظاعات االقترادية، االجتساعية لمؾالية خاصة 
الـخي، الظخقات، التكؾيؽ السيـشي...إلخ، وبالتالي فـإن تجدـيج أىـجاف التؾازنات القظاعيـة  التخبية،

ذخف عمييا الؾالي الحي يديخ عمى ىـؾ اليــجف مؽ ىـحه البخامج حيث تدجل باسـؼ الؾالية وي  
 .تدييخىا عمى مدتؾى اإلقميؼ الحي يكؾن مدؤول عشو

ج غـيخ السسخكدة فإنـو يـتؼ بسقـخر مـؽ الؾالي ويبمغـو لمسرالح وفيسا يخص تشفيح مقـخرات الـبخام     
السعشيـة وغالبا ما يكؾن السجيخ الؾالئي لقظاع معـيؽ الحي يدتفيج مؽ تفؾيض مؽ قبل الؾالي عشجما 

كسا يتؼ اعالم مجيخ التخظيط والييئة  يتعمـق األمخ بتشفيــح السذاريع والعسميات التي تخص قظاعو،
 السخاقب السالي وأميؽ خديشة الؾالية.العسخانية، 

ويـتؼ تدجيل السذخوع فيسا يخص الـبخامج القظاعية غـيخ السسخكدة عـؽ طخيق مقخر التدجيل      
( عمــى مدتؾى الؾالية ( D.P.A.Tة يرجره الؾالي والحي تحزـخه مجيخية التخظـيط والتييئة العسخانيــ

بسثابة شيادة السيالد لمسذخوع فإنو يدسح  لتدجيل يعتبخا بتفـؾيض مؽ الؾالي، وبالتالي فإن مقخر
لإلدارة السدتفيجة مؽ السذخوع باختيـار الستعامل الـحي يقـؾم بإنجازه مع اآلخح بعيؽ االعتبار 

 1.األحكام التي يحجدىا قانؾن الرفقات العسؾمية
 البرامج والرشاديق السدعسة لإلصالحات االقترادية :السظمب الثالث

 ىحه البخامج فيسا يمي:تتسثل 
 برنامج دعم اإلنعاش االقترادي: -1

يتسحـؾر حـؾل   ( سـشؾات04ىـؾ بخنـامج يبـادر بـو رئيذ الجسيؾرية يستـج عمـى مجة أربـع )     
األنذـظة السخررة لجعؼ السؤسدات واألنذظة الدراعية السشتجة وغيخىـا وكـحلػ تعديـد السخافـق 

 2004 - 2001بغالف مالي )مثال عؽ ذلػ بخنامج  السجـاالت وىـحاالعسؾميـة في شـتى 

                                                 

 .99 السخجع الدابق، ص -1
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مميار ديشار جدائخي  114مميار ديشار جدائخي، مشو  525ص لو مبمغ مالي يقجر بــ: ر   خ  
 1.مخرص لمتشسية السحمية(

وتظبيقـا لبخنامج الحكؾمة فإنو يجفع باألنذظة االقترادية عبخ كامل التخاب الؾطشي      
السشاطق األكثــخ حخمانا كسا تخمي تمػ األنذظة إلى خمق مشاصب شـغل وتحدــيؽ  وخرؾصا في

القــجرة الذــخائية فيي تشجرج في إطار مكافحة الفقخ وسياسة التييئة العسخانية الخامية إلى التقميص 
 2(03مؽ عجم التؾازن الجاخمي والجيؾي. )

 : ويذسل ىحا البخنامج عمى البخامج التالية
 :نامج الخاص بالتشسية السحميةالبر أ. 

لتحقيق   2004مميار ديشار جدائخي عام ( 97سبعة وتدعؾن )خرص لو غالف مالي قجره      
التشسية السحمية، حيـث قـجمت إعانات حكؾمية لمجساعات السحميـة لجعؼ السخظظات التشسؾية 

األشـغال العسؾمية ودعؼ اليياكل البمجية، دعـؼ مذـاريع الـخي والبيئـة، البخيـج والسؾاصـالت، 
 3.اإلدارية

 :البرنامج الخاص بالتذغيل والحساية االجتساعيةب. 
يذسل ىحا البخنامج كل مـؽ بـخامج التذغيل السرغخة والتي مـؽ أىجافيا محاربة الفقخ بتخفـيض      

سدات السرغخة معـجل البظالة  خاصة في السشاطق الخيفية وتحقيق التشسية السحمية عؽ طخيق السؤ 
 4.ودعؼ اإلنتاج السشدلي

 
 

                                                 

كمية العمؾم االقترادية  :السؾارد السالية السحمية واقع وآفاق، أطخوحة دكتؾراه جامعة الجدائخ صبيحة دمحمي زوجة راحؼ، تدييخ -1
 139.، ص2013والتجارية وعمؾم التدييخ، 

ممتقي وطشي حؾل التحؾالت الدياسية وإشكالية التشسية في الجدائخ واقع وتحجيات، مجاخمة بعشؾان جھؾد  -عسخ عبؾ، ھؾدة عبؾ -2
 3.ن(، ص.س.د,كمية العمؾم القانؾنية والعمؾم اإلدارية، ) :لفية الثالثة لتحقيق التشسية السدتجامة جامعة شمفالجدائخ في األ

 139.صبيحة دمحمي زوجة راحؼ، مخجع سابق، ص  -3
 140.السخجع نفدو، ص -4
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 :برنامج خاص بالسهارد البذريةج. 
اىتؼ ىحا البخنامج بسجاالت مختمفة مشيا التخبية الؾطشيـة، التعمـيؼ العـالي، الرـحة والدـكان،      

ىحا البخنامج ييجف لتغظية العجد الحاصل عمى ىحه ، الذـبيبة والخياضـة والثقافة واالترال
                                      . .الحاالت

 :دعم القظاع الفالحي والريد البحري د. 
نغــخا  2008مميـار ديشـار جدائــخي خالل عام  65.4خرــص لــو غــالف مـالي قــجر بــ     

لألىسيــة البالغــة الــتي تعســل عمــى تمبيــة األىـجاف السعخضـة الخاصـة بالديؾل واألراضـي السعخضـة 
 1لالنجـخاف ودعـؼ السؤسدـات الفالحيـة الرـغيخة والستؾسـظة.

 2005-2009):)البرنامج التكسيمي لدعم الشسه -2
 :تؼ تدظيخ مجسؾعة مؽ األىجاف مؽ خالل ىحا البخنامج وتتسثل أساسا فيسا يمي قج     
 .اختتام العسميات التي ىي في طؾر اإلنجاز 
 إعادة االعتبار وصيانة البشى التحتية. 
 تؾفيخ الؾسائل وقجرات اإلنجاز خاصة الؾطشية مشيا. 
 .2تحجيج العسميات الججيجة السدتجيبة ألىجاف البخنامج مـع االستعجاد في االنظالق فييا مباشـخة 

ييجف ىحا البخنامج الكبيخ لتثبيت اإلنجازات السحققة في الفتخة السقخرة في بخنامج اإلنعاش      
االجتساعي وذلػ بتؾفيخ السؾارد السعتـبخة والسداعجة  االقترادي ووضـع الذـخوط السشاسـبة لمشسؾ

لتحدـيؽ مدـتؾى معيذة الدكان بتشسية البيئة التحتية لمبالد الستسثمـة في قظاع الشقل، األشغال 
العسؾمية، الخي الفالحة، التشسيـة الخيفيـة، حيث خرـص ليحا البخنامج غالف مالي بمغ حجسو 

 2009.3عام  ديشار جدائخي  ( 9000تدعة االف مميار )االستثساري 
 

                                                 

 141.ص، مخجع سابق، صبيحة دمحمي -1
 141.ص,مخجع سابق ، ھؾدة عبؾ، عبؾوة مخ  -2
 141.ص، مخجع سابق، دمحمي صبيحة -3
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 :برنامج صشدوق الجشهب -3
وىـؾ صشجوق وطـشي  ،1998مـؽ قانؾن السالية لدـشة  85أنذئ ىـحا الرـشجوق بسؾجب السادة      

جاء خريرـا لتشسية مشاطق الجشؾب و تخقيتيا مع إحجاث نؾع مؽ التؾازن الجؾي بيؽ مختمف 
تؼ  2007واليـــة وابتـــجاء مـــؽ سشة   13شســـل  2006إلى 1998مشاطق الـبالد امتـج مـؽ فـتخة 

واليـات فقـط، وقـج بمغــت 10 القيام بتقدـــيؼ جغـــخافي ججيـج يسيـد واليات الجشؾب حيـــث أصـبحت 
 مميار ديشـار جدائـخي وىـحا خالل الفتخة السستجة مؽ  638االعتسـادات السخررـة ليــحه الؾاليـات 

 2009.1 إلى2006
 :صشدوق الهزاب العميا -4

 74والسعجلـة بالسـادة  2004مؽ قـانؾن الساليـة لدـشة  67أنذئ ىحا الرشجوق بسؾجب السادة      
، ييتؼ ىحا الرشجوق بالتسؾيل الكمي أو الجدئـي لـبخامج ومذـاريع 2006ة مـؽ قـانؾن الساليـة لدـش

البـشى التحتيـة لتشسيـة مشـاطق اليزـاب العميـا وييـتؼ كـحلػ بتـجعيؼ االسـتثسارات اإلنتاجيـة في 
بالسائـة لرـالح األسخ الفقيخة بسشاطق  50السشظقـة وكـحا تسؾيـل تخفـيض تدـعيخة الغـاز بشدـبة 

 1000 إضافة لسذاريع نقل مياه الذخب وفي ىحا اإلطار تؼ تخرـيص أكثـخ مـؽ  لعميا،اليزاب ا
لمتكفــل بسذــاريع التشسيــة السحميــة الستــأخخة  2009إلى 2006 مميــار ديشــار جدائــخي في الفــتخة مــؽ 

 2وكــحلػ الســؾارد البذخية.
 
 
 
 

                                                 

 129.خيزخ خشيفخي، مخجع سابق، ص -1
 130.خيزخ خشيفخي، مخجع سابق، ص -2
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الحزرية السحمية في الجزائر في عل قانهن رهانات وتحديات التشسية : السبحث الثاني
 10/11ة البمدي
لسعخفـة رىانات التشسية الحزخية السحميـة وتحجياتيا في الجدائخ ارتأيشا إلى تقديؼ ىحا السبحث      

إلى أربعـة مظالـب، األول يذـسل واقـع الساليـة السحميـة وتـجخل البمجيـة في تدـييخ مخافقيـا، أما 
ي يعالج ضعف التسؾيل السحمي وطغيان التبعية الخارجية لتسؾيل التشسية الحزخية السظمب الثـان

السحميـة، وفي السظمب الثالث سـشحاول معخفـة دور الخقابـة في تحقيـق التشسيـة الحزخية  السحمية، 
وفي السظمب الخابع واألخيخ سشتظخق إلى أفاق التشسية الحزخية السحمية في الجدائخ بعج األزمة 

 القترادية والسالية التي تعيذيا الجدائخ.ا
 واقع السالية السحمية وتدخل البمدية في تديير مرافقها :السظمب األول

 واقع السالية السحمية: أوال
فيي ، قبل التظخق إلى معخفة واقع السالية السحمية البج إلى اإلشارة إلى تعخيف السالية السحمية     

العامة ال نيا تعتسج عمى القؾاعـج السشغسـة لإليـخادات والشفقـات، وىـي وثيقـة تعتبخ أحج فخوع السالية 
رسسيـة ماليـة تبـشى أرقاميـا عمـى أسـاس التشبـؤ بحجـؼ كـل مـؽ اإليـخادات والشفقـات السحميـة الالزمـة 

ت لتشفيـح سياسـات ونذـاطات ذات طابع محمي، تخمي إلى تقجيؼ خجمات محمية وفقا ألولؾيا
السجتسع السحمي وتعتبخ السالية السحميـة مؤشـخ عمـى عسـل الييئات السحمية وقجرتيا عمى التدييخ 

 1.وتتأثخ بقانؾن السالية الدشؾي 
فظالسـا عكدـت السيدانية السحميـة الؾضـعية الساليــة الــتي تعيذــيا الجساعــات السحميــة      

يعتـبخ ىـاجذ لسعغــؼ بمـجيات الـؾطؽ.  (اإليـخادات تدـاوي الشفقـات (فالؾصــؾل إلى التــؾازن الســالي
فأغمـب البمـجيات تعـاني مـؽ عجـد وصــعؾبات ماليـة تحـج مـؽ قياميـا بالـجور التشسـؾي السشتغـخ مشيـا، 

                                                 

محكخة  دراسة تظبيقية لسيدانية بمجية أدرار،   -عبج القادر لسيخ، الزخائب السحمية ودورھا في تسؾيل ميدانية الجساعات السحمية  -1
 140.ص، 2014ة، االقترادية وعمؾم التدييخ والعمؾم التجاريكمية العمؾم  :ماجدتيخ، جامعة، وھخان
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 وكثـيخا مـا يكـؾن العجـد متعمـق بالجانـب السـالي الـحي يعـج بسثابـة شخيان لمحياة االقترادية
 1واالجتساعية ومرجر ألي تشسية.

حيـث أن البمــجيات مثـل السؤسدــات تدــعى إلى الشؾعيـة في الخجمــة العسؾميــة أي تحدـيؽ      
تدــييخىا باستسخار وبالتالي فإن مدألة مالئسة السيدانية ونغام السحاسبة والخقابة السفخوضـة عمييـا 

خوح في الجدائخ كسا في أي مكــان آخـخ، فالبمــجيات بحاجــة بالقـانؾن والتذـخيعات ىـؾ اليـؾم مظـ
ممحـة لقؾاعــج حجيثــة تدــتجيب كميـا لمستظمبــات الججيــجة الـتي تفخضــيا الجيسقخاطيــة السحميــة كســا أن 

ام في محاسـبة السيدانيــة السحميــة تعــاني مــؽ مذــكل التــؾازن الــحي يعتــبخ السبــجأ واألصــل العــ
ـو وفي كثـيخ مـؽ األحيـان يغيـب ىـحا السبـجأ بالتحجيـج في ميدانيـة البمجيـة مسـا الساليـة السحميـة، إال أن  

، وعميـو سـجل عجـد وهـه مـا يرـظمح عميـه بـالعجز *يشـتج عـؽ ذلـػ نفقـات أكثـخ مـؽ اإليـخادات 
بإمكان اإليخادات الستاحة تسؾيل الشفقات الجارية خاصة ميـداني عشـجما ال يدـتظيع أو ال يكؾن 

 2.السجرجة مشيا في السيدانية األولية
إال أن السذخع الجدائخي أعظـى حـال تقخيبيـا لسعالجـة ىـحا العجـد، حيـث يغظـي الرـشجوق      

نتيجـة بالسائة  100لكؽ ال يسكؽ أن تكؾن التغظية ، السذـتخك لمجساعـات السحمية ىحا العجد
لمديـادة السدـجمة كـل سـشة مسـا جعـل البمجيـة ال تدتفيج بسبمغ العجد السظمؾب، وىـؾ مـا جعـل ديؾنيـا 
تتكـخر وتـتخاكؼ كـل سـشة مـع صـعؾبة في التدـجيج أي عـائق مـالي حقيقــي حيــث أصــبح الستعــاممؾن 

ـق مذــاكل وصــعؾبات في التدــييخ العادي لذؤون مــع البمجيــة يذــتخطؾن التدــجيج السدــبق مســا خمـ
البمجية مؽ جية. وعجم التكفل الفعمي بانذغال السؾاطشيؽ ومؽ ثؼ التـأثيخ الدـمبي عمـى التشسيـة 

 3السحميـة مؽ جية أخخى.

                                                 

بخاھيؼ بؽ عيدي، الحكؼ لخاشج في السالية السحمية محكخة ماجدتيخ، جامعة تمسدان: كمية العمؾم االقترادية وعمؾم التدييخ إ -1
 .201، ص 1982/  1981 .والعمؾم التجارية

 89.ص، مخجع سابق، بخاھيؼ بؽ عيديإ -2
 .89ص  ،نفدو السخجع -3
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ى قج تعجدت أسباب العجـد مشيـا اإلداريـة، والتقشيـة، والساليـة...إلخ ، لكـؽ يجـب التخكيـد عمـ     
  .ىـحه األخـيخة خاصة مؽ جانب الشفقات واإليخادات

 ):قدم التديير(جانب الشفقات  -1
 الديادة الدخيعة في نفقات أجؾر وتكاليف السدتخجميؽ في البمجية. 
 الديادة في مراريف التدييخ العام ومراريف األمالك العقارية و السشقؾلة. 
 ىي مؽ صالحيات وزارة معيشة تحسل البمجية لبعض السراريف والتي. 
 الشسؾ الجيسغخافي وزيادة الدكان. 

سباب فسؽ األ، اقترادي غبخو أحيث قج يكؾن سبب ازدياد الشفقات سبب اقترادي      
سؾء انتغام السؾارد السالية كؾن ان الجساعات السحمية تعتسج في تسؾيمھا عمي السيدانية  االقترادية

، جل تسؾيل السذاريع او تعتسج عمي القخوضأالعامة لمجولة وعمي الدمظة السخكدية بشدبة كبيخة مؽ 
ج ستيعاب قؾاعج التخظيط الجقيق مؽ دراسة البخاماضافة الي عجم وجؾد تخظيط فعال قادر عمي إ

التخظيط  عمي جھاز ا  ن عسمھا صؾري يعتسج كثيخ إوتشفيحھا خاصة في دول العالؼ الثالث فان وجج ف
يخص االسباب  السخكدي الحي يجرس السذاريع والبخامج دون وعي كامل بالحاجات السحمية ، فيسا

وعجم  ساسيةاألاالقترادية تتسثل في الديادة الدكانية والتؾسع العسخاني لمدكان وقجم السخافق  غيخ
 .كفاءتھا

 ):قدم التديير(جانب الشفقات  -2
 الديادة الدخيعة في نفقات أجؾر وتكاليف السدتخجميؽ في البمجية. 
 الديادة في مراريف التدييخ العام ومراريف األمالك العقارية و السشقؾلة. 
 تحسل البمجية لبعض السراريف والتي ىي مؽ صالحيات وزارة معيشة. 
  الجيسغخافي وزيادة الدكانالشسؾ. 
 :جانب اإليرادات -3
 عجم الجقة في وضع تقجيخ اإليخادات أي عجم التقجيخ اإلحرائي لمسؾارد. 
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 في جانـب قدـسي التجييـد واالسـتثسار نجـج الكثـيخ مـؽ البمـجيات ال تقـؾم باالسـتثسار والـحي مـؽ 
 .وإنذاء استثسارات ججيجةخاللو تحقق ايخادات قج تغظي الكثيخ مؽ التكاليف 

 اعتساد الجساعات السحمية عمى إعانات الجولة قمل مؽ التحفيد عمى خمق مؾارد ذاتية. 
إضــافة لألسـباب الدـابقة لعجـد البمـجيات ىشـاك عجـد في جانـب التدـييخ الستسثـل في السـؾرد      

الزـخيبية لكـؽ مؾاطشؾىـا يعيذـؾن في البذـخي، فيشـاك بمـجيات ليــا ندـب كبـيخة مـؽ السـجاخيل 
مذـاكل وال تتـؾفخ عمـى أبدـط مكؾنـات الحياة وذلػ راجع لمبيخوقخاطية والفداد السالي واإلداري مسا 

 1أعاق تحقيق التشسية.
كإصــالح مـذ مختمــف الجؾانـب الـتي تــشغؼ وتدـيخ البمجيـة وقــج  10/11جـاء قـانؾن البمجيــة      
لمجانــب السالي نريب حيث كخس العجيج مؽ اآلليات والسعظيات لتظؾيخ السالية السحمية كـان 

وتخقيتيا واعتساد الالمخكدية في تدـييخىا فيــي مدــتججات وان كانــت غــيخ كافيــة وال تذــكل إصالح 
اللية وأقـل تبعيـة لمجولـة جــحري لساليــة البمجيــة، إال أنيــا تدــاىؼ في تظؾيخىــا وجعميـا أكثـخ اسـتق

خاصـة أن ىـحه األخـيخة تذـكل أكـبخ عامـل لزـعف الالمخكديـة وذلـػ في انتغار تجعيؼ ىحا 
 2اإلصالح بآخخ أكثخ أىسية وىؾ الستعمق بالجانب السالي )الجباية السحمية(.

 ثانيا: وسائل تدخل البمدية في تديير مرافقها
يــحا فـإن ىشـاك تبـايؽ في طـخق إدارتيا، فسـا يرـمح في إدارة مخفـق مـا السخافـق العامـة أنـؾاع ل     

ال يرـمح بالزـخورة لسخفق آخخ، ونجج السذخع أعظى صالحيات لمجساعات السحمية عسؾما 
والبمجية خرؾصا وسائل إدارية وفشيـة مـؽ أجـل التجخل في تدييخ السخافق السحل وانظالقا مؽ ىحا 

 خق إدارة السخافق كسا يمي:فإنو يسكؽ تقديؼ ط
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 :التديير السباشر -1
مـؽ قـانؾن البمجيـة اسـتغالل مرـالح عسؾميـة عـؽ طخيـق  151أجـاز السذـخع بسؾجـب السـادة      

التدـييخ ضــسؽ ميدانيـة البمجيـة،  بيحااالسـتغالل السباشخ عمى أن تتقيـج اإليـخادات والشفقـات الستعمقـة 
 1.ويتـؾلى تشفيـحىا أمـيؽ خديشـة البمجيـة طبقا لقؾاعج السحاسبة العسؾمية

طخيقـة االسـتغالل السباشـخ بقيـام البمجيـة بـإدارة مخافقيـا العسؾميـة بشفدـيا مدـتعسمة  وتكـؾن     
إمكانياتيا البذـخية والسادية الخاصة، عمى أن تتقيـج إيخادات ونفقـات ىـحا االسـتغالل في ميدانيـة 

عسؾمية السدتغمة مباشخة. البمجيـة كسـا يسكـؽ لمبمجيـة أن تقـخر مـشح ميدانية مدتقمة لبعض السرالح ال
فشيـة وبذـخية كبـيخة تتعـجى في أغمبيـا  غيخ أن ىحا الشـؾع مـؽ التدـييخ يتظمـب إمكانيات وكفـاءات

  2إمكانيات البمجيـة الجدائخيـة وعميـو نجـج معغــؼ البمـجيات ال تحبـح ىـحا الشـؾع مـؽ التدييخ.
عسؾميـة بتدـييخ السخافـق العسؾميـة الـحي تقـؾم كسا يقرج بـو أيزـا اخترـاص الجساعـة ال     

بإنذـائو فقـج تدـتخجم في ذلـػ طخيقـة التدـييخ السباشـخ أو طخيقـة التدـييخ السذـخص، فاالسـتغالل 
السباشـخ لمسخافـق يكـؾن عـؽ طخيـق مـؾعفي الجساعة العسؾمية البمجية  التي أنذأت السخفق العسؾمي 

سكؽ في اطار االسـتغالل السباشـخ أن تدـشج الجساعـة العسؾميـة مشذـأة وبؾاسظة أمؾاليؼ كسا ي
السخفـق العسـؾمي بتدـييخه لذـخص تعيشـو بشفدـيا يخزـع لسحاسـبة خاصــة و يبقـى ىـحا السخفق 

 3.العسؾمي غيخ مدتقل عشو مؽ حيث عجم تستعو بالذخرية السعشؾية
يتستـع بؾجـؾد قـانؾني متسيـد ومدـتقل وال يكتدـب وتججر اإلشارة أن االستغالل السباشخ ال 

الذخرـية السعشؾيـة وليذ بإمكانو التعاقج وال يسمـػ حـق التقاضـي فيـؾ عبـارة عـؽ تشغـيؼ داخمـي ال 
 4.غـيخ، يخزـع في نغامـو الـجاخمي لسـا يخزع لو الذخص العام، الجولة، الؾالية، البمجية
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 :العسهميةالتديير عن طريق السؤسدة  -2
الستعمق بالبمجية بإنذاء  10/11مؽ قانؾن  154و 153أجاز السذخع بسؾجب السادة      

مؤسدـات عسؾميـة بمجيـة تتستـع بالذخرـية السعشؾيـة والحمـة الساليـة السدـتقمة مـؽ أجـل تدـييخ 
صشاعي و تجاري، مرـالحيا، وتكـؾن السؤسدـة العسؾميـة البمجيـة ذات طابع اداري أو ذات طابع 

ويجب عمى السؤسدة العسؾميـة ذات الظـابع الرـشاعي والتجـاري مؾازنـة ايخاداتيا ونفقاتيا وتكؾن 
 1قؾاعج تشغيؼ السؤسدة العسؾمية البمجية وسيخىا عؽ طخيق التشغيؼ.

يعتبخ أسمؾب السؤسدة العسؾمية وسيمة مؽ وسـائل السخفـق العـام، وىـؾ عكـذ االسـتغالل       
السباشـخ حيـث تقـؾم البمجيـة بإنذـائيا مـؽ أجـل تدـييخ مرالحيا مـؽ قبـل مجسؾعـة مـؽ األفـخاد 
ومجسؾعـة مـؽ األمـؾال تجتسـع عمـى تحقيـق ىجف محـجد عمـى أن تكؾن مدـتقمة ماليا وتتستـع 

بع صـشاعي أو بالذخرـية السعشؾيـة وفي الغالـب تكـؾن ىـحه السؤسدـة ذات طـابع إداري أو ذات طا
تجاري، وبــالشغخ إلى إمكانيات معغــؼ البمــجيات الجدائخيــة فيــي ال تدــتظيع مــؽ الشاحية التظبيقية 

 2.إنذاء مثل ىحه السؤسدات باستثشاء تمػ الستسيدة بالظابع اإلداري 
ابـل لالمخكديـة اإلقميسيـة قـــج أطمـــق الفقـــو عمـى السؤسدة العسؾميـة بالالمخكديـة السخفقية كسق        

 :ويتختـب عـــؽ استقالليو السؤسدة عؽ الجولة ما يمي
 .أن تكؾن ليا ذمة مالية مدتقمة عؽ الجولة 
 أن يكؾن ليا حق التعاقج دون الحرؾل عمى رخرة. 
 أن يكؾن ليا حق قبؾل اليبات والؾصايا. 
 أن يكؾن ليا حق التقاضي. 
 تتحسل نتائج أعساليا وتدأل عؽ األفعال الزارة التي تمحق بالغيخ أن. 

قج ضبط ىحا االستغالل بقيجيؽ ىسا قيج التخريص و قيج خزؾع السؤسدة لشغام الؾصـاية ل     
ونعـشي بقيج التخريص كل مؤسدة عسؾمية تقؾم باألعسـال السحـجدة في نـص إنذاءىا  ،اإلداريـة
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لشغـام الؾصـاية فيقرج بو الخقابة السفخوضة عمى السؤسدة مؽ قبل الؾصـاية أمـا خزـؾع السؤسدـة 
)الدـمظة السخكديـة( فسـؽ حـق اإلدارة السخكديـة مخاقبـة نذـاط السؤسدة العسؾمية مؽ أجل التأكج مؽ 

 1عجم خخوجيا عؽ السجال السحجد ليا.
 :عن طريق االمتياز وتفهيض السرالح العسهمية التديير -3

قرـج باالمتيـاز أن تعيـج اإلدارة متسثمـة في الجولـة أو الؾاليـة أو البمجيـة إلى أحـج أفـخاد أو      
أشـخاص القـانؾن الخـاص بـإدارة مخفـق اقترـادي واسـتغاللو لسـجة محـجدة وذلـػ عـؽ طخيـق عسـال 

ما يجفعيا السشتفعيؽ مؽ وأمـؾال يقـجميا السمتـدم عمـى مدـؤوليتو وفي مقابل ذلػ يتقاضى رسؾ 
 خجمات السخفق.

الستعمـق بالبمجيـة،  10/11مـؽ قـانؾن  156و 155أجـاز السذـخع الجدائـخي بسؾجـب السـادة قج     
أن تكـؾن محــل امتيـاز طبقــا 149 * حيـث يسكـؽ لمسرـالح العسؾميــة البمجيـة الســحكؾرة في الســادة 

ويخزــعا المتيــاز لــجفتخ شــخوط نســؾذجي يحــجد عــؽ طخيــق التشغــيؼ كســا لمتشغــيؼ الدـاري السفعــؾل 
عؽ طخيق 149السشرؾص عمييا في السادة  يسكــؽ لمبمجيــة أن تفــؾض تدــييخ السرــالح العسؾميــة

 2.عقج بخنامج أو صفقة طمبية طبقا لألحكام التذخيعية والتشغيسية السعسـؾل بيسا
شـارة إلى أنـو إضافة لمؾسـائل السـحكؾرة سـابقا كـان ىشاك نـؾع آخـخ مـؽ وسائل تـجخل تججر اإل     

تقـؾم  08/90البمجيـة في تدـييخ مخافقيـا وىـي السقاولـة السحميـة، حيـث كانـت البمجيـة في القـانؾن 
السقـاوالت السحميـة  بـجور السقـاول الخــاص في السيـجان االقترـادي مسا أدى إنذـاء عـجد كبـيخ مـؽ

اسـتعسمت لتشفيـح مخظظـات التشسيـة السحميـة إال أنـو بـالخغؼ مؽ االنتذار الؾاسع ليحه السقاوالت  أال 
 3.أنيا لؼ تذكل وسيمة تجخل ناجحة في كل الحاالت
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دارة العامة مرالح عسؾمية تقشية قرج التكفل عمي سبيل السثال ال الحرخ رفة فھي تحجث اضافة الي مرالح اإلوبھحه ال
، عيالشقل الجسا، نارة العسؾميةاإل، بالتدويج بالسياه الرالحة لمذخب وصخف السياه السدتعسمة، صيانة الظخقات وإشارة السخور

 .السحابح البمجية، ومداحات التؾقف، الحغائخ
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 .لؼ يخد ذكخ السقاولة السحمية العسؾمية 10/11في حيؽ أن قانؾن البمجية 
 التسهيل السحمي وطغيان التبعية الخارجية لمجساعات السحميةضعف  :السظمب الثاني

ال تـدال الجساعـات السحميـة في حالـة تبعيـة ماليـة متدايـجة كؾنيـا ال تـتسكؽ مـؽ التؾافـق بـيؽ      
ا حجـؼ السـؾارد ووتـيخة إنجـاز التجييـدات والسخافـق، وكـحا تمبيـة احتياجـات السـؾاطشيؽ الـتي غالبـا مـ

تكـؾن األغمفـة الساليـة لمتجييـد مـؽ إعانات الجولـة والرـشجوق السذـتخك لمجساعـات السحميـة، وذلـػ 
راجـع إلى التسؾيـل الـحاتي الـحي يعتـبخ مرـجر رئيدـي في مجــال التجييد السحمـي حيـث أصـبح ال 

لعسـؾمي، حيـث أن العجد بالسائـة عمـى األكثـخ في تسؾيـل االسـتثسار ا10 يغظـي سـؾى ندـبة 
الدشؾي الحي تذيجه الكثـيخ مـؽ البمـجيات راجـع إلى السجيؾنيـة الستخاكسـة عـبخ الدـشؾات مـؽ جـخاء 
نقـص السـؾارد السالية وعجم نجاعة استغالليا وكحا عبئ السيام السؾكمة لمجساعات السحميـة الـتي 

يـة السحميـة مســا أدى لعـجم التـؾازن بـيؽ الؾسـائل تفـؾق إمكانياتيا الستاحـة في إطار تسؾيـل التشس
والسيـام، لـحا فـإن تحقيـق التشسيـة السحميـة ال يسكـؽ أن يحرـل إال إذا تؾفخت مؾارد متاحة خاصة 

 1.السؾارد الجبائية
ؼ مؽ أجل تغظية نفقات البمجية فإنيا تعتسج برفة أساسية عمى السؾارد الجبائية التي تعتبخ أى      

مـؾرد ذاتي لـجييا فيؾ يدـاعجىا عمـى أداء وعائفيا االقترادية واالجتساعية لتحقيق التشسية السحمية 
بالسائـة مـؽ مجسـؾع إيخاداتيا، لكؽ بـالخغؼ مـؽ ذلـػ فإنيـا  90حيـث تسثل ىـحه األخــيخة مـا يديـج عـؽ 

لزعف وعجم فاعمية مخدودىا نتيجة عجة كافيـة لتغظيـة الشفقـات الستعـجدة وىـحا راجـع  غـيخ تعتـبخ
عؾائق أىسيا السخكديـة السفخطـة الزـخيبية حيـث تشفخد الدـمظة السخكديـة بتحجيـج وعاء معجل 

ضـافة ،إالزخيبة برفة مظمقة دون تـخك السبادرة لمبمـجيات القـتخاح ما يؾافق واقعيا وخرؾصيتيا
لـحلػ فـان تؾزيـع الزـخائب بـيؽ الجولة والبمـجيات ىـؾ تقدـيؼ غـيخ عـادل، حيـث أن الجولـة تحتكـخ 
وتدـتحؾذ عمـى غالبيـة الشدـب وىـؾ مـا يغيـخ عمـى القيسـة السزـافة حيـث الجولـة تحرـل عمـى 
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لػ الزخيبة عمى السمكية تعخف بالسائة، وكح 20بالسائـة مشـو في حـيؽ يبقـى لمبمجية ندبة   80ندبة
 .تؾزيع غيخ عادل وىؾ ما زاد الؾضع سؾءا

في تؾزيع اإليخادات الجبائية راجع أساسا النعـجام معيار  الالمداواة وعمى العسؾم ىـحه      
مؾضؾعي لحلػ، فتعتـبخ الجولـة صاحبة االختراص األصـيل في ذلـػ وىـؾ اخترـاص تقـجيخي 

التي تســؾل بيـا ميدانية البمجية وتمػ التي تعؾد لفائجة ميدانيتيا وفي أغمب فتختار الجولة الزخائب 
األحيان تقؾم بتخريص الزـخائب األكثـخ إنتاجية لتسؾيـل ميدانيتيــا لــحلػ وجــب إعادة الشغــخ في 
ىحا التؾزيــع بالديــادة في حرص البمـجيات والبحث عؽ معيار مؾضــؾعي وعادل كتشازل الجولة 

 1.لمبمجيات عؽ بعض الزخائب وإعادة الشغخ في ندب تؾزيع الزخائب بيشيا وبيؽ البمجيات
وعمـى العسـؾم ىـحه الالمدـاواة في تؾزيـع اإليـخادات الجبائيـة راجـع أساسـا النعـجام معيـار      

ـجيخي مؾضــؾعي لـحلػ، فتعتـبخ الجولـة صـاحبة االخترـاص األصـيل في ذلـػ وىـؾ اخترـاص تق
فتختـار الجولـة الزـخائب الـتي تســؾل بيـا ميدانية البمجية وتمػ التي تعؾد لفائجة ميدانيتيا وفي أغمب 
األحيان تقؾم بتخريص الزـخائب األكثـخ إنتاجية لتسؾيـل ميدانيتيا لحلػ وجــب إعادة الشغــخ في 

ؽ معيــار مؾضـؾعي وعادل كتشازل الجولة ىــحا التؾزيــع بالديــادة في حرــص البمــجيات والبحــث عــ
 2لمبمجيات عؽ بعض الزخائب وإعادة الشغخ في ندب تؾزيع الزخائب بيشيا وبيؽ البمجيات.

 كآلية لتحقيق التشسية السحمية السظمب الثالث: الرقابة
عسمية الخقابة عمى أعسال الجولة برفة عامة والخقابة عمى أعسال الدمظات اإلدارية برفة  إن     

خاصة تعـج مؽ أىؼ وأنجح الزسانات والؾسائل لحساية وتظبيق مبـجأ الذـخعية في الجولـة مسـا يمـدم 
 اإلدارة العامـة الخزؾع ألحكام القانؾن بسا تقؾم بو مؽ أعسال وترخفات.

 لرقابة الهصائيةتعريف ا :أوال
هشـري قبل التظخق إلى تعخيف الخقابة الؾصائية البج مؽ تقجيــؼ تعخيف لمخقابـة حيـث عـخف      

الخقابـة عمـى أنيا " التأكج مسا إذا كان كل شيء يحجث طبقـا لمخظـة السؾضـؾعة والتعميسـات  فـايهل
                                                 

 150.ص ، مخجع سابق، صبيحة دمحمي زوجة راحؼ -1
 150.ص ، مخجع سابق، صبيحة دمحمي زوجة راحؼ -2
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قاط الزعف واألخظاء قرج معالجتيا الرـادرة والسبـادئ السحـجدة و أن غخضـيا ىؾ اإلشارة إلى ن
 1."كل شيء ومشع تكخار حجوثيا وىي تشظبق عمى

وىشـاك مـؽ يعخفيـا عمـى انيـا "عسميـة قيـاس الشتـائج ومقارنتيـا بـالخظط و السعـاييخ وتذـخيص      
الرـحيحة عشــجما يكـؾن أسـباب انحـخاف الشتائج الفعميـة عـــؽ الشتـائج السخغؾبــة واتخــاذ اإلجــخاءات 

تتؼ وفقا لسا أريج ليا والعسل عمى ترحيح  نياذلـــػ ضخوريا كسا أنيــا متابعـة األعسال والتأكج مؽ أ
 2.أي انحخاف يقع في السدتقبل

ــق "الخقابـة الـتي تقــؾم بيـا اإلدارة بشفدـــيا لسخاقبــة أعساليـا والتحق كسـا يسكــؽ تعخيفيــا عمى أنيــا     
مــؽ مـــجى مظابقتيـا لمقـانؾن ومالئستيـا لمغــخوف السحيظـة عمـي أن تتـؾلى اإلدارة بشفدـيا مخاقبـة 

 3مـجى مظابقـة ترـخ فاتيا لمقـانؾن إما مؽ تمقاء نفديا أو بشاء عمى طمب مؽ األفخاد".
 بعج تقجيؼ تعخيفات مختمفة لمخقابة البج كحلػ مؽ تعخيف الخ قابة الؾصائية.

"الخقابـة الـتي تيـجف بالسحافغــة عمـى السرـمحة العامـة وإشباع : يان  حيـث يسكـؽ تعخيفيـا بأ     
 4".الحاجـات العامـة والحفاظ عمى الشغام العام كسا تدتيجف حساية السرمحة في الشذاط اإلداري 

كسا يسكؽ تعخيفيا عمى أنيا "مجسؾع الدمظات السحجدة التي يخؾليا القانؾن لجية معيشة عمى      
أشخاص وأعسال الييئات السحمية قرج تحقيـق و حسايـة السرمحة العامة، وبسعـشى آخـخ فإنيا 

اطيا لتسكـيؽ الدـمظة السخكديـة مـؽ التشديق فيسا بيؽ عسل الدمظة الالمخكدية وبيشيا وبيؽ نذتيجف 
 ".الخاص و ذلػ في اإلطار القانؾني

وىشاك مؽ يفدخ فكخة الؾصاية اإلدارية عمى أنيا رابظة أو عالقة تشغيسية ادارية حيث تقـؾم      
بتحجيـج العالقـة القانؾنية بيؽ الدمظات اإلدارية السخكدية الؾصية وبيؽ السؤسدات والييئات اإلداريـة 

                                                 

 .176 – 178نؾر الھجي روابحي، مخجع سابق، ص ص   -1
 .24، ص 2008والتؾزيع، األردن  لمشذخ  عمي عباس، الخقابة اإلدارية في مشغسات األعسال، -2
 .65، ص 2003حسيج عسخ حسيج، الدمظة التقجيخية لإلدارة ومجي رقابة القزاء عميھا، الخياض: )د.د.ن(،  -3
الجيؾان السظبؾعات  دمحم الرغيخ بعمي، عسمية الخقابة القزائية عمي أعسال اإلدارة العامة في القانؾن الجدائخي، الجدائخ:  -4

 .1994، ، ص3.4 .الجامعية، ط
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ي الشغـام اإلداري لمجولة، ومؽ ثؼ فإن فكخة الؾصاية اإلدارية ىي فكخة الالمخكديـة اقميسيـا أو فشيـا ف
 1قانؾنية تشغيسية رسسية بحتة.

 أهداف الرقابة الهصائية :ثانيا
الخقابة آلية قانؾنية تظبق عمى مختمف مؤسدات الجولة وأجيدتيا الخسسية، حيـث البـج     

بالزـخورة مـؽ إخزاع أعسال السجالذ البمجية إلى رقابة وصائية تسارسيا جيات إدارية محجدة 
 .طبقا لمقانؾن ووفق اجخاءات معيشة

تكـؾن أكثـخ إلحاحا بحكـؼ أن الذخص  إن الحاجـة إلى الخقابـة عمـى السجالذ السشتخبـة ربســا -
السشتخب يدــعى بكل ما يسمػ إلى إرضاء الشاخبيؽ أو سكان السشظقة ولؾ عمى حداب القانؾن أو 

 2التشغيؼ.
 .حساية السؾاطشيؽ مؽ تعدف اإلدارة العامة عمى السدتؾى السحمي -
عشج عجد الدمظات اإلدارية كدية خ تحقيق التعاون والتكامل وذلػ بتجخل الدمظات اإلدارية الس -

 السخكدية أثشاء أداء السيام السؾكمة ليا.
تيــجف الخقابـة اإلداريـة إلى الحفـاظ عمـى وحـجة الجولـة الجسـتؾرية والدياسـية والؾطشيـة مـؽ مخـاط  -

الخــخوج عشيا مؽ قبل الدمظات اإلدارية الالمخكدية خاصة اإلقميسية مشيا مسا يؤدي إلى خظخ 
 .ييار والتيجيؼاالن
تحقيـق مدـتؾى مـؽ األداء مـؽ قـل الييئات الالمخكديـة اإلدارية، وكـحا التحقـق مـؽ تظبيـق واتباع  -

 3أحدـؽ وأفزل الؾسائل في أداء عسل ونذاط الجساعات السحمية.
 

                                                 

، جامعة 6، مجمة االجتياد القزائي، ع "نغام الخقابة اإلدارية عمي الجساعات السحمية في الجدائخ"عبج الحميؼ بؽ مذخي،  -1
 .105 -104 ، ص2009 ،كمية الحقؾق والعمؾم الدياسية :بدكخة

الجدائخي والتؾندي، مجمة االجتياد القزائي،  عسار وضياف، "الخقابة اإلدارية عمي مجاوالت السجالذ البمجية في التذخيع -2
 .11، ص 2010، جامعة تبدة، كمية العمؾم الحقؾق والعمؾم الدياسية، 10ع
 17.عسار بؾضياف، مخجع سابق، ص -3
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تكخيذ مفيؾم دولة القانؾن لحا وجب إخزاع السشتخبؾن عمى مدـتؾى البمجية في قياميؼ  -
 1.بأعساليؼ لخقابة وصائية

 أصشاف الرقابة الهصائية :ثالثا
 :دارية( عمى البمجية مؽ خالل صؾرىا الستسثمة فيسا يمي)اإل تسارس الخقابة الؾصائية

 الخقابة عمى أعزاء السجمذ الذعبي البمجي. 
 الخقابة عمى أعسال السجمذ الذعبي البمجي. 
  البمجي كييئةالخقابة عمى أعسال السجمذ الذعبي. 
 :الرقابة عمى أعزاء السجمس الذعبي البمدي -1

قبـل التظـخق ليــحا الشـؾع مـؽ الخقابـة يجــب التفخيـق بـيؽ مـؾعفي البمجيـة وبـيؽ أعزـاء السجمـذ      
الذـعبي البمجي حيث أن مؾعفي البمجية يخزـعؾن لدـمظة رئاسـية لمسجمـذ الذـعبي البمـجي في 

السجمـذ الذـعبي البمـجي يخزـعؾن لخقابـة إدارية تســارس عمـييؼ مـؽ قبـل الدـمظة  حـيؽ أعزـاء
الؾصــية )الؾاليـة( وتكـؾن أساسـا في الرـالحيات الـتي يخؾليــا القانؾن إلى الؾالي بستابعة أعزاء 

 2سـانع القانؾني(.السجمذ الذعبي البمـجي ومعـاقبتيؼ إمـا )بـالتؾقيف، اإلقالـة، انتيـاء العزـؾية، ال
 :الرقابة عمى أعسال السجمس الذعبي البمدي -2

ىـي تمــػ الخقابـة الــتي تسارسـيا الدــمظة السخكديـة لفحــص مذـخوع القــخارات والسـجاوالت الــتي      
 ، حيث نججبيا ا البمجيــة والتأكج مؽ مظابقتيا أو عجم مظابقتيا لمشرؾص والقؾانيؽ السعسؾلبيتقـؾم

 :( أنؾاع مؽ الخقابـة السظبقـة عمـى أعسال السجمذ الذعبي البمجي الستسثمة في03ثالثة )
 
 
 
 

                                                 

 149.فؾزي بؽ عبج الحق، مخجع سابق، ص  -1
 17.عسار بؾضياف، مخجع سابق، ص -2
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 :السرادقةأ. 
وذلػ مؽ خالل إخزاع السجاوالت لمسرادقة، حيـث أن السـجاوالت الستخـحة مـؽ السجمـذ      

يؾم ابتجاء مؽ تاريخ ايجاعيا لجى ( 21)البمـجي تعتـبخ نافـحة بحكؼ القانؾن بعج مجة واحج و عذخون 
 11/10.1 مؽ قانؾن 56الدمظة الؾصية وذلػ بحكؼ السادة 

 وىشاك نؾعيؽ مؽ السرادقة عمى األعسال الستسثمة في:
 السرادقة الرريحة:- 

ال تشفح إال بعج مرادقة الؾالي عمييا ": أنو 10/11مؽ قانؾن البمجية  57نرت السادة     
السيدانيات والحدابات، قبؾل اليبات و الؾصايا األجشبية، اتفاقيات التؾأمة، السـجاوالت الستزـسشة 

 2.التشازل عمى األمالك العقاريــة لمبمجية
 السرادقة الزسشية: -

تربح مجاوالت السجمـذ الذـعبي البمـجي قابمـة لمتشفيـح بقـؾة القـانؾن بعـج  56حدب نص السادة      
ـؽ تـاريخ إيجاعيا لـجى الؾاليـة مـا عـجا السـجاوالت السدـتثشاة  قانؾنـا، م (21مجة واحج وعذخون يؾما ) 

 يـؾم يســارس الـؾالي سـمظتو في الخقابـة  عمى السجاولة. 21وخــالل مـجة 
 :اإللغاء ج.

مؽ خـالل إقخار الـؾالي لمسجمـذ الذـعبي البمـجي بإلغـاء السـجاوالت غـيخ السذـخوعة فشجـج  وذلػ     
 سجمذ الذعبي البمجي بقؾة القانؾن مـؽ قانؾن البمجية تشص عمى أنو تبظل مجاوالت ال 59السـادة 

 :تمػ
 الستخحة خخقا لمجستؾر وغيخ مظابقة لمقؾانيؽ والتشغيسات. 
 التي تسذ بخمؾز الجولة وشعاراتيا. 
 غيخ السحخرة بالمغة العخبية . 
 .ويعايؽ الؾالي بظالن السجاولة بقخار 

                                                 

 139.ندخيؽ شخيفي وآخخون، مخجع سابق، ص  -1
 83.عبج الكخيؼ ماروك، مخجع سابق، ص  -2
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كسا يسكؽ لمـؾالي إلغاء بسؾجب قخار معمل بعـض السجاوالت الـتي قـج يذـارك في اتخاذىا      
لقزية السظخوحة أو وكالء أعزاء مؽ السجمـذ الذعبي الــبمجي بيــــجف مــرــمـحـة شخـــرية في ا

 1 10/11.مؽ القانؾن  -*-  60عشيؼ وىـؾ ما أكجتو السادة 
 :الحمهلد. 

"سـمظة : وذلػ في الفرـل الثالـث تحـت عشـؾان 10/11لقج ورد الحمؾل في قانؾن البمجية      
في عـخوف الحمـؾل"، ىـحا يعـشي أن الدمظة الؾصائية يسكـؽ أن تحـل محـل سـمظات البمجيـة وذلـػ 

تــشص عمــى أنــو "يسكـؽ لمـؾالي أن يتخح بالشدـبة  100 خاصـة أشـار إلييـا القـانؾن فشجـج السـادة
لجسيـع بمـجيات الؾالية أو بعزيا كل اإلجخاءات الستعمقــة بالحفاظ عمى األمؽ، الشغافة، الدكيشة 

بـحلػ السـيسا مشيا التكفل بالعسميات العسؾمية وديسؾمة السخفق العام عشجما ال تقؾم سمظات البمجيـة 
 2".االنتخابية والخجمة الؾطشية والحالة السجنية

أنو في حالة حجوث اختالل بالسجمذ الذعبي البمجي يحؾل دون الترؾيت : "102وتشص السادة 
 186عمى السيدانيـة فإن الؾالي يزسؽ السرادقة عمييا وتشفيحىا وفق الذخوط السحجدة في السادة 

 3.ا القانؾن مؽ ىح
 الرقابة الهصائية عمى السجمس الذعبي البمدي كهيئة:  -3

تتجمـى الخقابــة الؾصائية عمى السجمذ الذـعبي البمــجي كييئــة في الحــل الــحي يعـج مــؽ أخظــخ      
مغــاىخ الخقابــة اإلداريـة كؾنـو يســذ بسبـجأ ديسقخاطـي مبـشي عمـى اختيـار الذـعب، مســا أوجـب 

ة السكمفة بالذؤون الجاخمية لتخسيؼ صــجور مخسـؾم رئاسـي يتخـح بشـاء عمـى مخسؾم وزاري مؽ الؾزار 
 4الحل.

                                                 

مؽ قانؾن البمجية عمي أنو ال يسكؽ لخئيذ السجمذ الذعبي البمجي او أي عزؾ مؽ السجمذ الذعبي البمجي  60تشص السادة  -1
ؾر في وضعية تعارض مرالحو مع مرالح البمجية أسسائيؼ أو أزواجھؼ او أصؾليؼ أو فخوعھؼ الي الجرجة الخابعة او وكالئيؼ حز

 .السجاولة التي تعالج ھحا السؾضؾع
 .287 – 286عسار بؾضياف، مخجع سابق، ص ص  -2
 83.عبج الكخيؼ ماروك، مخجع سابق، ص  -3

  10/11.مؽ قانؾن البمجية 100السادة  -4
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عشــجما يستشــع رئــيذ السجمــذ الذــعبي البمــجي عــؽ اتخــاذ القــخارات 101 "ــت الســادة نر       
السؾكمــة لــو بسقتزــى القؾانيؽ والتشغيسات يسكؽ لمؾالي بعج اعحراه أن يقؾم تمقائيا بيحا العسل مباشخة 

 ".جـال السحـجدة بسؾجـب اإلعحاربعج انقزـاء اآل
يتؼ حـل السجمـذ الذـعبي البمـجي وتججيـجه في حالـة ارتكابـو ألحـجى الحـاالت الـتي تؼ ذكخىـا في      

 1:مـؽ قانؾن البمجية الستسثمة في46 السـادة 

 خخق أحكام دستؾرية. 
 في حالة إلغاء انتخاب جسيع أعزاء السجمذ. 
  جساعية ألعزاء السجمذفي حالة استقالة. 
  عشـجما يكـؾن اإلبقـاء عمـى السجمذ مرـجر اخــتالالت خظـيخة تؼ اثباتيا في التدـييخ البمـجي أو

 .مـؽ طبيعتو السداس بسرالح السؾاطشيؽ وطسأنيشتيؼ
 عشجما يربح عجد السشتخبيؽ أقل مؽ األغمبية السظمقة. 

  .عبي البمجي تعيق الديخ العادي لييئات البمجيةفي حالة خالفات خظيخة بيؽ أعزاء السجمذ الذ
 في حالة انجماج بمجيات أو ضسيا أو تجدئتيا. 
 .2في حالة حجوث عخوف استثشائية تحؾل دون تشريب السجمذ السشتخب 

حل وتججيـج السجمـذ البمـجي عمـى تقخيـخ الـؾزيخ السكمـف بالجاخميـة ويتعـيؽ بسؾجـب مخسـؾم  يتؼ     
رئاسـي بشـا عمـي تقخيـخ الـؾزيخ السكمـف بالجاخميـة ويتعـيؽ عمـى الـؾالي في ىـحه الحالـة تعيـيؽ 

 مترـخف ومدـاعجيؽ لمقيـام بتدـييخ شـؤون البمجية إلى حيؽ تشريب مجمذ ججيج.
وبعج تعييؽ مترخف ومداعجيؽ فإنو يتؼ اجـخاء انتخابـات لتعيـيؽ مجمـذ ججيـج خـالل أجـل أقرـاه 

( أشيخ ابتجاء مؽ تاريخ الحل، وبسجخد تشريب السجمذ الججيج بعج إجخاء االنتخابات 06ستة )
 تشتيي ميام  السترخف ومداعجيو.

 
                                                 

 .102و  101السخجع نفدو، السادة  -1
 80.ص ,مخجع سابق  ,عبج الكخيؼ ماروك  -2
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 فاق التشسية الحزرية السحمية في الجزائر بعد األزمة االقترادية والسالية: آالسظمب الرابع
قرج باألزمة االقترادية ما قج يسـخ بو البمـج مؽ كداد يكـؾن مرحؾبا بخكؾد وضـعف حخكة ي       

البيـع والذخاء وبانخفاض في اإلنتاج القؾمي وكحلػ انخفاض في األسعار وتدايج عجد البظالة، وىي 
الجورات االقترـادية الـتي يسخ بيا االقتراد الخأسسالي كسا أنيا نقظـة التحـؾل الـتي يشقمـب مختبة ب

عشـجىا الشذـاط االقترـادي مـؽ مخحمـة التؾسـع الـجوري إلى مخحمـة االنخفـاض تتسيـد بــالخكؾد 
 .في أسعار البتخول واالنكسـاش، فيـي تــختبط بحـادث معـيؽ وبـارز بقــؾة، مثـل االنييـار العشيــف

مـع احتسـال دوامـو، مسـا  2014عام ايـة ني تعخف أسعار الشفط في الجدائخ تقيقخا ممحؾعـا مشـح     
يتختـب عشـو تخاجـع كبـيخ إيـخادات السيدانيـة مـع التـأثيخ السحتسـل عمـى التؾازنـات الجاخميـة و الخارجيـة 

قخار الحكؾمة إلصالحات االقترادية و السالية األخيخة وليـجة االقترـادية واالجتساعيـة، حيـث جـاء 
وتسثمــت تمــػ األزمـــة في  2014عام  ايـةنيا مشـح بيأزمـة االقترـاد الـؾطشي الـتي تخاكسـت أسـبا

اخــتالل التـــؾازن الــجاخمي والخــارجي وعالقـــات الشســؾ بـــيؽ قظاعــات االقترـــاد السختمفة بعجد 
السؾازنة العامة لمجولة وعجم تشاسب كسية الشقؾد مع عخض الدمع ، حدب تقخيـخ بشـػ الجدائـخ 

ميـار م 159.918والـحي سـجل تقيقـخ احتيـاطي الرـخف إلى  2015الخـاص بـالثالثي األول لدـشة 
دـب حو  2014 مميــار دوالر عشــج نياية  شــيخ ديدــسبخ 178.938 دوالر بعـج أن وصــل إلى 

 159.918نفــذ التقخيــخ فــإن الثالثــي األول لمدـشة و الـحي سـجل تقيقـخ احتيـاطي الرـخف إلى 
وحدـب  ،2014نيايـة شـيخ ديدــسبخ مميــار دوالر عشـج 178.938إلى  مميـار دوالر بعـج أن وصــل

في الدـيؾلة البشكيـة بدـبب عـخف انكساشـا حادا   2015نفــذ التقخيــخ فــإن الثالثـي األول لمدــشة
انخفـاض إيـجاعات سـؾناطخاك، واإليـجاعات خــارج قظـاع السحخوقــات، كــل ذلـػ أدى إلى عجـد في 

 98مميار دوالر مقابل 10.72 السيـدان التجـاري وعجـد قياســي في ميـدان السـجفؾعات وصــل إلى 
تعقيــجا  ومـا زاد الؾضـع السـالي و االقترـادي 2014مميؾن دوالر فقـط خـالل نفـذ الفـتخة مـؽ سـشة 
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االنييــار غـيخ السدــبؾق لرـخف الـجيشار الجدائـخي مقابـل الـجوالر األمخيكي الــحي وصــل إلى 
 1مقابل دوال واحج. 100.26

 مسا ال شػ فيو أن أثار األزمة ستكؾن شاممة لكل القظاعات مؽ بيشيا قظاع التشسية السحميةو      
وبالخرؾص البمجيات، حيث أفادت إحراءات وزارة الجاخمية والجساعات السحميـة، بـأن عجيـج 

مـؽ 62 مـا يسثـل 955  البمـجيات الـتي تعـاني عجـدا ماليـا عمـى السدـتؾى الـؾطشي، بمـغ حـؾالي،
 ئة، ما يسثل حـؾالي بالسا 07ندبة السائـة مـؽ إجســالي بمـجيات الـؾطؽ أما البمجيات الغشية فمؼ تتجاوز 

الجخل، وبالتالي فإن الؾضع ازداد  بمجيـة فيـي متؾسـظة477 بمجيـة، أمـا البقيـة الستسثمـة في  107
ودخـؾل قـانؾن الساليـة حيـد التظبيق، كسا 2015 سؾءا بالشدـبة لمبمـجيات الفقـيخة مـع بجايـة العـام 
ؾازرة الجاخميـة والجساعـات السحميـة أن أزيـج مـؽ أفـادت إحرـائيات مجيخيـة الساليـة السحميـة لـ

مذيخة إلى أن 2010 و2000 بمجيـة عبخ الؾطؽ، عانت مؽ عجد مالي ما بيؽ سشؾات 1200
ىحه السعانـاة انتيـت مـع تشرـيب السخاقـب السـالي ومخاجعـة تؾزيـع اإلعانـة األساسـية في عام 

وتؾاجـو عـجم التـؾازن بـيؽ مـجاخيميا  مـؽ البمـجيات فقـيخةبالسائـة 62 وتؤكـج اإلحرـائيات أن ، 2010
ونفقاتيــا الـتي تذـيج ارتفاعـا مـؽ سـشة إلى أخــخى ، كسـا أعمشـت وزارة الجاخميـة والجساعـات السحميـة 

إذ عسمـت عمـى رفـع مـؽ مخدوديـة الخسـؼ عمـى 2016 عـؽ إجـخاءات ججيـجة لمـجعؼ بجايـة مـؽ سشة 
كؾنـو الخسـؼ األىـؼ بالشدـبة لمجساعـات السحميـة. عمسـا أن العقـار في ، 2016ة ر بجاية مؽ سـشالعقا

و أ 03جسيـع بمـجان العـالؼ ىؾ الخسؼ األساسي لمجساعات السحمية، بيشسا يتخاوح في الجدائخ بيؽ 
الحي خفض  2015قانؾن السالية لدشة بيا بالسائـة، ويـأتي ذلـػ بعـج اإلجـخاءات الـتي جاء  04

 .بالسائـة 01بالسائـة إلى 02الخسؼ عمى الشذـاط السيـشي مـؽ 
تعميسـة تجـبخ العجيـج مؽ البمـجيات الغشيـة والـتي تتستـع بســجاخيل جبائيو ىامـة وتدـجل       

ؾعـا فـخض ن 2016بالسائـة، حيـث أن قـانؾن الساليـة لدـشة  50ميدانيتيـا فائزـا إلى تقميرـيا بشدـبة 
بالسائـة، مـا  90إلى قخابـة  2015مـؽ التزـييق، أيـؽ ارتفـع عـجد البمـجيات الفقـيخة خــالل الدـشة 
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بمجيـة، كسـا تفيـج إحرـائيات مـؽ ذات الـؾزارة )وزارة الجاخميـة (، بـأن ىشاك  1380يعـشي أزيـج مـؽ 
، حيـث يبقـى ىـحيؽ القظـاعيؽ غـيخ بمجيـة عـبخ الـؾطؽ، ذات طـابع فالحـي ورعـؾي  900ما يقـارب 

خاضـعيؽ لمزـخائب، مســا سـيحخم ىـحه البمـجيات مـؽ مـجاخيل ضــخيبية، كسـا تؼ إحرـاء حـؾالي 
بالسائـة 31 بالسائـة، فيسـا تعتـبخ  07بمجيـة غشيـة وليــا مـجاخيل جج ىامة وىي ندبة ال تتعـجى  107

مجاخيل متؾسظة ال تدـسح ليـا بتغظيـة  بمجيـة، ذات477 غ مـؽ البمـجيات الستبقيـة والـتي تبمـ
 .حاجياتيـا وتسؾيـل السذـاريع وبالتـالي تغظـي العجـد مـؽ خـالل إعانـات الؾاليـة

لحا عسجت وزارة الجاخمية إلى إقخار مخسؾم يدسح لمرشجوق السذـتخك لمجساعـات السحميـة،         
بـجعؼ ميدانيـة التدـييخ بسـشح إعانـة لمبمـجيات الـتي ال تتـؾفـخ عمـى إيـخادات تدـسح ليــا بتغظيـة الشفقـات 

واالسـتثسار بســشح قـخوض لتسؾيـل اإلجباريـة، ويدـسح ذلـػ بحدـب الؾزارة بجعؼ نفقـات التجييـد 
 .نظالق السذخوع في اإلنتاجامذـاريع مقتخحـة مـؽ البمـجيات، عمـى أن يـتؼ تدـجيجىا بعـج 
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 :الــخــالصــــــة 
 :مؽ خالل دراستشا ليحا الفرل يسكؽ أن ندتخمص أىؼ االستشتاجات الستسثمة في

 السدشجة ليـا تتظمب جياز إداري ذو كفاءة و خبخة يعتسج  مسارسة البمجية لمسيام والرالحيات
 الكيفيات واألساليب الحجيثة في االترال عشج تقجيؼ الخجمات. عمى
  ضـخورة تستـع البمجيـة باالسـتقالل السـالي واإلداري مـؽ أجـل تيدـيخ األمـؾر ليــا في تدـييخ شـؤونيا

 .ذاريعيا السجدجةالسحميـة مسـا يدسح ليا بتحقيق الشجاح في م
  دور البمجية في تحقيق التشسية الحزخية السحمية ذو عالقة وطيـجة بالتسؾيل السحمي حيث كمسا

كان التسؾيل السحمي كبيخ كمسا كان دور البمجيـة فعـال في تحقيـق التشسية الحزخية السحميـة وكمسا 
 .البمجية في السيام السدشجة ليا كان التسؾيل ضـعيف نتيجة طغيـان التبعيـة الخارجية كمسا فذمت

  الساليـة الحاليـة الـتي تعـاني مشيـا الـبالد نتيجـة انييـار أسـعار البـتخول في و األزمـة االقترـادية
األسـؾاق العالسيـة أثـخت بذـكل كبـيخ عمـى ميدانيـة الجولـة مسـا انعكـذ سـمبا عمـى ميدانيـة البمـجيات و 

عخقمـت مدـار التشسيـة الحزخية السحمية نتيجة اعتسادىا بذكل كبيخ عمى التسؾيل بالتـالي فإنيـا 
 .السخكدي 
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 الخاتمة:
وأثــخه عمــى التشسيــة الحزخية السحميــة ندــتشتج  10/11مــن خــالل دراســتشا لقــانهن البمجيــة      

السرـالح السحميـة وادارة مختمـف أن البمجيــة تعتــبخ مــن أىــم الهحجات اإلدارية التي تدعى لتدـيخ 
شـؤون السـهاطشين السـيسا في مجـال التشسيـة الحي يعتبخ اليجف األساسـي ليـا، حيـث أصـبحت 

ـا ,ذات أىسيـة في تشفيـح بخامجيـا والديخ عمى تشظيم وضبط مرالحيا، تيالبمجيـة بيياكميـا واطار 
لسحمي، وذلك ال يكـهن إال مـن خالل نجاح مسا يدسح ليا بخفع مدتهيات التشسية في السجتسع ا

البخامج التشسهية التي تتطمب تهفيخ بيئة مداعجة تتبشي ال مخكديـة حقيقيـة في اتخـاذ القـخارات 
وتـهفيخ السـهارد الساليـة الكافيـة ، وكـحا متطمبـات داعسـة تدـيل عسميـة تشظـيم وادارة السجتسعـات 

اك قــادة الييئات السحمية السشتخبة في عسمية التخطيط ألنيم أكثـخ السحميـة، إضـافة لـجعم و إشـخ 
م السحميـة و تدويـجىم بالدـمطات والرـالحيات إلدارية الالزمة لتسكيشيم من القيام تيدرايـة بحاجـا

بالسيام السهكمة ليـم بكـل حخيـة وذلـك بإيجـاد تذـخيعات واضـحة تحـجد مـن خالليـا مختمف 
 .الرالحيات

ولشجــاح السجـالذ الذــعبية البمجيـة في تحقيـق التشسيـة الحزخية السحميـة، ال يكـهن إال مـن      
الستعمـق بالبمجيـة جــاء  10/11خـالل مـشح الحخيـة واالسـتقاللية الالزمـة ليـم، حيـث أن قــانهن 
أثبـت عكـذ ذلـك إذ أنيــا ال  فيـو تهسـيع صـالحيات السجالـذ الذــعبية البمـجية، إال أن الهاقــع

تتستـع بـأي سـمطة تقخيخيـة وذلـك مـا يظيـخ مـن خـالل الهصـاية اإلداريـة فـخئيذ السجمـذ الذــعبي 
البمـجي ال يقـهم بتشفيـح أي مذــخوع إال بعـج مرـادقة الـهالي عميو ، إضـافة إلى أن التشسيـة 

احتياجات السهاطشين، حيث أن لسذاريع التشسهية تكهن السحميـة في الجدائخ ال تخاعي متطمبات و 
مهجية من الحكهمة السخكديـة إلى الهحجات السحمية، و بالتالي ىيسشة الدمطة السخكديـة عمـى 
تحجيـج احتياجـات وأولهيـات التشسيـة السحميـة في السجتسـع السحمـي األمـخ الـحي جعـل البمـجيات 

، اىم في ىـحه السذــاريع إرادتيـاالتشسهيـة وىـي بـحلك ال تذــارك وال تدـمجـبخة عمـى تشفيـح الـبخامج 
وذلـك راجـع الرتبـاط البمجيـة وتبعيتيـا لمتسهيـل السخكـدي حيـث أن معظـم البمـجيات تعـاني مـن خمـل 
واضـطخاب كبـيخ في ماليتيـا بدـبب ضـعف مهاردىـا الساليـة، األمـخ الـحي جعميـا مقيـجة 

 .لحياإلعانـات الخارجيـة مـن أجل تشفيح بخامجيا وتدييخ مرابا
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عطـى صــالحيات أ  10/11ة الججيـجخـيخ وكخاتســة لمسهضــهع، فـإن قـانهن البمجيــوفي األ     
سـمطات متعــجدة لمسجالذ البمجية نعشي بيا السشتخبين السحميين  بيجف تحقيق التشسية الحزخية و 

السحمية، لكن الهاقـع أثبـت عكـذ ذلـك حيـث أن دورىـم محـجود ال يشدـجم مـع ما جـاء بـو 
ف التسهيـل القـانهن، وذلـك راجـع لعـجة أسـباب مـن أىسيـا نقـص السـهارد الساليـة السحميـة، وضـع

السحمـي, مسـا جعـل البمـجيات في حالـة تبعيـة لمسخكـد، باإلضـافة إلى الهصــاية اإلداريـة السذـجدة 
فعالية السجالذ الـتي قيـجت حخيـة مسارسـة البمـجيات والسشتخبين السحميين  لسياىم ، وبالتالي فإن 

 ل السالي ودرجة استقالليتيا.السحمية في تحقيق التشسية الحزخية السحمية مختبط بالتسهي
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