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                  مستغامن        -يد بن ابديسجامعة عبد احلمالتسيري  و علومادية والتجارية كلية العلوم االقتص

  -عوائق و آفاق–التنمية ادلستدامة مكانة اجلماعات احمللية و دورها يف تفعيل ادلوضوع: 

 -2017-2012للفرتة  PCDواقع اجنازات التنمية احمللية لبلدية حاسي ماماش من خالل معطيات  -

 التنمية ادلستدامة )البعد االقتصادي( يف اجلزائر بني الواقع و ادلأمول: الثايناحملور 

 ملخص:

إف التنمية احمللية تراعي تطلعات اجملتمع احمللي من خالؿ توكيل اإلدارة احمللية و ىيئاهتا ادلنتخبة تدبري الشأف احمللي، و 
 شأهنا العمل على ذبسيد التنمية احمللية ادلستدامة.سبتعها ابالستقاللية ادلالية و اإلدارية اليت من 

و لضماف التقدـ على ادلستوى احمللي و ذبسيد التنمية ادلستدامة البد من التحلي ببعض ادلقومات األساسية، لعل 
 توفر ادلوارد ادلالية الكافية و انتهاج التخطيط االسرتاتيجي لضماف تنمية زللية مستدامة. أبرزىا، أتىيل العنصر البشري،

 اجلماعات احمللية، التنمية احمللية، التنمية ادلستدامة.الكلمات ادلفتاحية: 

Abstract : 

The local development, taking into account the aspirations of the local community 

through the proxy of the local administration and local elected to measure the local affairs, 

and have the financial independence that would work to reflect the sustainable local 

development. 

And to ensure progress at the local level and reflect the sustainable development 

should be show some of the basic ingredients, perhaps the most prominent, the 

rehabilitation of the human race, adequate financial resources and pursure strategic 

planning to ensure sustainable local development. 

Keys words: Local groups, local development and sustainable development. 
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  مقدمة:

 لنهوض ابقتصادىا من اجل ربقيق تنمية وطنيةحيث رباوؿ جاىدة ا السائرة يف طريق النموئر تعد من دوؿ ااجلز إف 
 ىذا ما جعل، ، و لتحقيق أىدافها على ادلستوى احمللي وجب ربديد االسرتاتيجيات وفق سياسات تنمويةشاملةو  مستدامة

الكفاءة و الفعالية  ،اخلربةمتمثلة يف اجلماعات احمللية ملزمة يف تنفيذىا ذلذه االسرتاتيجيات و السياسات استعماؿ اإلدارة احمللية 
 .لوالئي أو البلدياحيث تتجسد اجلماعات احمللية يف النظاـ اعتمادا على أسلوب التنمية احمللية و دورىا يف اجلزائر،  يف التنفيذ

لية متمثلة يف البلدية و الوالية مهزة وصل بني االدارة ادلركزية و ادلواطن، ىذا ما جيعل السلطات احمل ىيئات االدارةتعترب 
االقليمية ذات أمهية على مستوى اجملالس الشعبية احمللية من منظور اداري، اجتماعي و اقتصادي. تربز ىذه األمهية من خالؿ 

 تطويرىا من خالؿ برامج التنمية احمللية.وضع سلططات تنموية ذلا و 

 مضبوطة زلاسبيةو مالية عداقوو ،شدرا زللي حكم ـنظاو ؿ،فعا طينو اقتصادب فمرىو ادلستدامة لتنميةا تفعيلإف 
 و لتحقيق ىذه التنمية دبختلف أبعادىا، .توادايرإ تثمنيو نفقاتو ترشيدو مواستخدا حسنو ـلعاا ؿدلاا محاية ىدفها شفافةو

تتدخل الدولة من خالؿ العمل على اشباع احلاجات العامة، ربقيق الرفاىية و خدمة ادلرفق العاـ، لكن الدولة تعجز عن ربقيق 
 ذلك لوحدىا لذا صلد اجلماعات احمللية تساىم جنبا جلنب مع الدولة لتجسيد تنمية مستدامة و شاملة.

خارجية، و اليت تشكل نقطة ارتكاز و قاعدة مالية إلرساء إف مصادر موارد ميزانية البلدية تنقسم إىل زللية و 
 اسرتاتيجية للتنمية احمللية ادلستدامة، كما تتباين من بلدية ألخرى حسب موقعها اجلغرايف و االقتصادي...

 و عليو فاالشكاؿ ادلطروح ىو:

 أدائها؟ما مدى مسامهة اجلماعات احمللية يف ربقيق التنمية ادلستدامة؟ و كيف ميكن تطوير 

 تندرج ربت ىذه االشكالية األسئلة الفرعية التالية:

 ؟أىدافهاادلستدامة؟ و ماىي  احمللية  ماىية التنمية .1
 لجماعات احمللية؟ الواقع ادلايل ل .2
 ما ىي عراقيل و آفاؽ التنمية ادلستدامة؟ .3

 

 

I.  آليات جتسيدهاو  ادلستدامةاحمللية  التنمية: 



 أبعادها:تعريف التنمية ادلستدامة و  .1

على خالؼ التنمية الذي اقتصر لعقود طويلة على اجلانبني االقتصادي و البشري عرب السعي لتحقيق الرفاه االنساٍل و 
 1البعدية الزماٍل و ادلكاٍل:الوصوؿ لتعظيم ادلكاسب عرب نفس احلقبة من الزمن، فإف التنمية ادلستدامة تستحضر يف مدلوذلا 

 التنمية اليت تكفل عدالة االنتفاع ابدلوارد الطبيعية و الفرص التنموية فيما بني األجياؿ ادلتعاقبة. الزماٍل:كوهنا 
 :ادلكاٍل: كوهنا مرتبطة بثالث مستوايت 

 الدويل: إذ ىناؾ أىداؼ تعاجل ابلتظافر بني جهود الدوؿ؛ -
 اجلهوي: و ىي قضااي من اختصاص اذليئات و السلطات العمومية دلنطقة معينة؛ -
 احمللي: لتحقيق مشاريع قومية ووطنية خاصة لتنمية رلتمع ما. -

من خالؿ ما سبق، ميكن تعريف التنمية ادلستدامة على أهنا التنمية اليت تطبق على مستوى احلكومات، األقاليم، ادلؤسسات، 
الجتماعية من خالؿ ادلسألة اجلماعات و األفراد، اليت تعكس مدى فعالية السياسات االقتصادية يف ظل رلموعة من األىداؼ ا

 البيئية.

من خالؿ ىذا التعريف ميكن استنتاج أف مجيع السياسات و االسرتاتيجيات تتمحور حوؿ أبعاد التنمية ادلستدامة لتحقيق تنمية 
 شاملة.

 أبعاد التنمية ادلستدامة: .2

، األوىل يف سنة  يرجع الفضل يف ظهور و تطور مفهـو التنمية ادلستدامة غلى زلطتني رئيسييتني  1987أسستا للمفهـو
أو ما يعرؼ بػ "ريو"  1997على إثر تقرير مستقبلنا ادلشرتؾ الذي عرؼ أوؿ تدواؿ و تعريف للمصطلح و الثانية يف سنة 

ىو  على إثر صدور بروتوكوؿ كيوتو. قدـ األبعاد الرئيسية الثالثة للتنمية ادلستدامة: االقتصادي، االجتماعي و البيئي. و 05+
 2ربليل يرجع يف األصل إىل أعماؿ و أحباث البنك الدويل.

 

 

 

 البعد االقتصادي للتنمية ادلستدامة: .أ 
                                                           
1
 Michel Dion, Dominique Wolff- Le développement durable, théories et applications au management- Dunod – Paris – 2008 

– P13. 
2
 Munasinghe Mohan, Shearer Walter – Defining and Measuring Sustainability- New York- The United Nations University and 

the World Bank-1995. 



يتمحور ىذا البعد حوؿ تناقض مفاده السعي لتعظيم ادلنافع و الوصوؿ إىل أعلى درجات الرفاه الناذبة عن النشاط 
د الطبيعية كما و نوعا ابلقدر الذي يضمن مستوى تنمية االقتصادي مقابل ضماف احلفاظ على الرصيد االيكولوجي و ادلوار 

 3مساو للمستوى احلايل كحد أدٌل، و ىو ربد يتمثل يف مدى التحكم يف االنعكاسات الراىنة و ادلستقبلية على البيئة.

 البعد االجتماعي للتنمية ادلستدامة: .ب 

يطرح قضية البعد االنساٍل كأولوية يف نقاشات و جيسد ىذا ادلفهـو الواسع للتنمية و الذي أصبح متعدد ادلداخل كما 
احلديث عن الفعالية االقتصادية كما أقرتو النظرية التقليدية. غري  سياسات التنمية ادلستدامة. حيث يالـز مبدأ العدالة االجتماعية

ني األجياؿ فضال عنو يف العالقة بني أنو من وجهة نظر التنمية ادلستدامة فاالىتماـ ميتد إىل األخذ بعني االعتبار دلبدأ العدالة ب
 4الشعوب و دوؿ اجليل احلاضر، و ادلتمثلة يف ضماف ادلشاركة الشعبيةف ادلساواة يف التوزيع، االنصاؼ يف اختيارات النمو.

 البعد البيئي للتنمية ادلستدامة: .ج 

األعماؿ، وذلك عرب الدعوة إىل سبثل البيئة بعدا زلوراي يف التنمية حيث شكلت موضوع حبث للكثري من الدراسات و 
إعادة صياغة ورسم األىداؼ و السياسات التنموية وفق الضوابط البيئية دبا يتناسب مع مفهـو التوازف الطبيعي، ذلك أف ادلوارد 

ة أبكملها الطبيعية تشكل ادلتغري الرئيس يف معادلة التنمية االقتصادية. من جهة و ىي اليـو القيد الرئيسي على العملية التنموي
من جهة أخرى. فاجلزء األكرب من البيئة قد استنفذ، فهي إما أرصدة مستهلكة ال ميكن اسرتجاعها )خاصة ادلوارد الناضبة(، أو 

 5أرصدة متججدة يتهددىا التلوث.

 التنمية احمللية ادلستدامة: .3

تالؽ جلميع السياسات و األىداؼ التنموية يف سياؽ نظرة مشولية متعددة   سبثل التنمية احمللية ادلستدامة نقطة
االختصاصات على ادلستوى احمللي، هتدؼ للوقوؼ عند ادلؤىالت التنموية و توظيفها بشكل يوفق بني النجاعة االقتصادية، 

ق تغدو التنمية احمللية ادلستدامة رىاف حقيقي العدالة االجتماعية و احلفاظ على مقومات البيئة احمللية و االقليمية. من ىذا ادلنطل
للوحدات احمللية اليت صارت ملزمة بتحقيق أىداؼ تراعي األبعاد اخلصوصية و تطلعات اجلماعة احمللية على ضلو يتطلب ذبنيدا 

ين إىل ما بعد اجليل إلحداث تغيري إجيايب مدروس سبتد آاثره عرب البعد الزميفضي  ،نوعيا لكل اجلهات الفاعلة يف إقليم الوحدة
 6احلايل و عرب البعد ادلكاٍل لبلوغ تنمية وطنية شاملة و مستدامة.

                                                           
3
 .00ص – 7002 –ردن األ –دار الصفاء للنشر و التوزيع  –التنمية المستدامة فلسفتها و أساليب تخطيطها و أدوات لياسها  –عثمان غنيم، ماجدة أحمد أبو زنط  

4
 Burgenmeier Beat – Economie du développement durable – 2

éme édition
- édition de Boeck- Université Belgique – Bruxelles – 

2005 – P200. 
5
 Lahsen Abdelmalik, Patrick Mundler – Economie de l’environnement et du développement durable- Edition de Boeck-

Belgique- Bruxelles-2010- P78. 
6
 Ludovic Schneider-100 question pour  comprendre et agir le développement durable territorial- édition Afnor- France-2010- 

P 00. 



 أهداف التنمية احمللية ادلستدامة: .أ 

 7سبثل التنمية احمللية ادلستدامة عملية مركبة و حركة ديناميكية تتوخى ربقيق األىداؼ التالية:

 :أهداف االجناز 

 –و ىي تلك القواسم ادلشرتكة بني التنمية احمللية دبفهومها التقليدي مع التنمية احمللية من منظور االستدامة إىل حد ما 
و ادلتمثلة يف حصيلة االصلازات ادلادية على الصعيد  –عدا ما يطبع و مييز الشكل الثاٍل للتنمية من ربدايت و التزامات بيئية 

 لبيئي من مشروعات وىياكل تنموية و نشاطات تتيح ادلزيد من فرص احلداثة.االقتصادي، االجتماعي و ا

 :أهداف معنوية 

سبثل ذلك اجلانب الذي يتجلى يف رلموع ادلتغريات القيمية، السلوكية و ادلعرفية اليت تطرأ على أفراد اجملتمع أثناء تعبئتهم 
 دلمارسة بل لقيادة عملية التنمية.

 ادلستدامة: السياسات احمللية للتنمية .ب 
  احمللية: 21األجندة 

( خطة عادلية يستند عملها إىل اسرتاتيجية متكاملة األبعاد مفادىا عدـ 21اعتربت األجندة )جدوؿ أعماؿ القرف 
تغليب جانب على آخر للوصوؿ إىل تنمية شاملة. و قد كاف الفصل الثامن و العشروف من ىذه األجندة زلوراي و ذلك لتقدميو 

لية كعامل مفتاحي يف ربقيق التنمية ادلستدامة على ادلستوى احمللي. حيث دعا الفصل ادلعنوف بػ:"مبادرات للجماعات احمل
" السلطات احمللية لتبين اسرتاتيجية تنموية و تنفيذىا على أرض الواقع دبشاركة مجيع عوامل 21اجلماعات احمللية لتفعيل األجندة 

 8تستجيب النشغاالت وقضااي االستدامة. االقليم أو الوحدة الرتابية، و ألىداؼ

كحد أقصى تكوف خاللو معظم السلطات احمللية يف   1996ىذا الشأف حدد الفصل الثامن و العشرين عاـ  خبصوص
أو ما  21بلداف العامل قد قامت جبلسات استشارية مع ادلواطنني و األطراؼ الفاعلة بصدد تبين جدوؿ أعماؿ زللي للقرف 

وطنية أعدت  21)قمة كيوتو( رلموعة أجندات  05"ريو" +احمللية. و ابلفعل عرؼ مؤسبر  21اصطلح على تسميتو األجندة 
من طرؼ حكومات الدوؿ خاصة ادلتقدمة و بعض الدوؿ النامية، لترتجم فيما بعد إىل أجندات زللية، مع أف أغلبها صيغ ربت 

 21.9مسميات أخرى غري األجندة
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8
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9
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 احمللية 21مراحل إعداد األجندة  01شكل رقم 

 
 -Ludovic Schneider-100 question pour  comprendre et agir le développement durable territorial- édition Afnor :المصدر

France-2010- P 73. 

مير دبراحل أساسية، حيث يتم من خالذلا ربديد األىداؼ، ادلشاورة مع كل  21من خالؿ الشكل نالحظ أف ربضري األجندة 
 األطراؼ.

 لدي للبيئة و التنمية ادلستدامة:ادليثاق الب 

كغريىا من الدوؿ أعدت اجلزائر اسرتاتيجية وطنية للتنمية ادلستدامة كاف من فصوذلا سبكني اجلماعات احمللية من تفعيل دورىا 
خطط . و ىو ما تبلور يف صدور ادليثاؽ البلدي للبيئة و التنمية ادلستدامة يف غطار ادل21يف ىذا اجملاؿ و إعداد األجندة

 10. تضمن ىذا األخري ثالثة أجزاء:2003-2001الثالثي 

 اجلزء األول : إعالن عام للمنتخبني -

إلقناع و توعية ادلنتخبني احملليني بضروروة تبين سياسة عامة للتنمية ادلستدامة و إعداد اسرتاتيجية بديلة لتنمية تستند إىل مبدأ 
 و أكد االعالف أيضا على أف محاية البيئة ىي مسؤولية مجاعية بني الدولة، اجلماعات احمللية و األفراد. االستدامة،

 اجلزء الثاين: إعداد ادلخطط احمللي للعمل البيئي -

                                                           
10

 .7000 –مذكرة توجيهية  –ليم و البيئة وزارة تهيئة االل –و التنمية المستدامة  البيئةالميثاق البلدي حول   

منالشتها و 4 
تحليلها من لبل 
الشركاء في ظل 

أولويات و 
خصوصيات الوحدة 

 المحلية

تموية المدرات 5
عبر إنشاء و تهيئة 
الهياكل الالزمة و 

الكفيلة بتفعيل 
االستراتيجية 

 التنموية

وضع المشروع 6
 المحلي حيز التنفيذ

الترويج للمشروع 7
و ضمان آليات 
 للمتابعة و التمييم

تعبئة العاعلين 1
جميع )المحليين 

(الشركاء  

تشخيص مدلك 2
لإللليم و الوحدة 

 المحلية

تحديد استراتيجية 3
و مضمون مشروع 

التنمية المحلية 
 المستدامة



دؼ زللية ربت إشراؼ رئيس البلدية و ابالستشارة و التعاوف مع شلثلي اجملتمع ادلدٍل. يه 21ىو ما اعترب دعة إلعداد أجندة 
ادلخطط حسب ادليثاؽ إىل التهيئة و التسيري ادلستداـ للفضاءات البلدية، محاية األراضي الفالحية، تطوير قدرات البلدية للتكفل 

 ابدلشغاؿ البيئية و التسيري احملكم إيكولوجيا للنفاايت.

 اجلزء الثالث: إنشاء ادلؤسسات البيئية -

األراضي الزراعية  –الساحل  –الغاابت  –رد و إحصاء جلملة من البياانت )السكاف لتقييم احلالة و ادلخاطر البيئية عرب إجراء ج
 مقرتح. التنوع البيولوجي(، و ذلك لتخصيص التغطية ادلالية ادلناسبة لكل برانمج  –النفاايت  –السكن الفوضوي  –

 دور البلدية يف التنمية ادلستدامة: .ج 

للدولة، حيث تتمتع ابلشخصية ادلعنوية و الذمة ادلالية ادلستقلة ابعتبارىا مكاف تعد البلدية اجلماعة االقليمية القاعدية 
 11دلمارسة ادلواطنة.

 :يف رلاؿ التنمية االجتماعية 

تعد البلدية احملور الرئيسي للنشاط االجتماعي و نواة تغيري احمللي، كما تقدـ خدمات كبرية للمجتمع يف ىذا ادليداف، ذلذا أعطى 
من قانوف البلدية اجمللس الشعيب البلدي حق ادلبادرة ابتباع كل االجراءات اليت من شأهنا تقدَل  122ادلادة ادلشرع دبوجب 

 اخلدملت و الرعاية الصحية و ادلتمثلة يف:

 مساعدة احملتاجني، و التكفل ابلفئات احملرومة، إعانة العاطلني عن العمل و ادلساعدة على التشغيل؛ -
إنشاء التعاونيات خلق شروط الرتقية العقارية العامة و اخلاصة و تنشيطها و تشارؾ يف  يف رلاؿ السكن تعمل على -

 العقارية وتساعد على ترقية برامج السكن أو ادلشاركة فيها.
مهمة تكوين الفرد ونشر الثقافة والتعليم وزلو األمية وتشجيع إصلاز ادلراكز واذلياكل الثقافية وصيانة ادلساجد وادلدارس  -

 12نية ادلتواجدة على تراهبا.القرآ

 

 

 :يف رلال التنمية اإلقتصادية 
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أىم نشاط ميارسو اجمللس الشعيب البلدي يف رلاؿ التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية يف وضع برامج خاصة ابلتجهيز والتخطيط 
 13احمللي يف احلدود ادلتاحة وفق السياسة العامة للمخطط الوطين.

البلدية يف ميداف التنمية احمللية قاعدة التخطيط كأسلوب إلزامي وليس رلرد بررلة، وىو عبارة عن وثيقة  ترتكز إختصاصات
 14عمل مرجعية لعمل السلطات العمومية ويتم دببادرة الدولة.

كما أف زلتوى   ري احلاجات الضرورية للمواطنني من الناحية اإلقتصادية،مد ادلخطط البلدي للتنمية على توفحيث يعت
والسهر على تنفيذىا، ويسجل ادلخطط يشمل أيضا التجهيزات الفالحية واإلصلاز والتجهيزات التجارية وإعداد سلططاهتا 

ىذا ادلخطط ابسم وايل الوالية بينما يتوىل اجمللس الشعيب البلدي السهر على تطبيقو، وأف يكوف متماشيا مع ادلخطط 
 القطاعي الوطين.

تقـو البلدية شلثلة من قبل اجمللس الشعيب البلدي بكل مبادرة أو عمل لتطوير األنشطة اإلقتصادية يف نطاؽ سلططها 
 15التنموي، وتعمل على تشجيع ادلتعاملني اإلقتصاديني وتوسيع نشاطاهتم يف رلاؿ السياحة.

إسنادىا إىل صناديق ادلسامهة التابعة  كما تقـو إبنشاء مشروعات استثمارية زبص رأمساذلا على شكل استثمارات يتم
 17وتتم عملية ادلسامهة كما يلي: 16للجماعات احمللية

 ربديد إحتياجات السكاف الرئيسية. -
 إحصاء الطاقات البشرية وادلادية اليت ميكن توافرىا على ادلستوى احمللي. -
 .واألعماؿ الواجب القياـ هبا يف أي قطاع عملفرز ادلشاريع اليت مت إصلازىا  -
 تقييم ادلشاريع وتقدَل اقرتاحات خاصة دبواردىا وسبويلها. -
 :يف رلال التنمية البيئية 

تعترب البلدبة مؤسسة زللية لتطبيق تدابري محاية البيئة إذ تقع عليها مهمة إصلاح كل سياسة وطنية يف رلاؿ البيئة وىذه لعدة 
 اعتبارات أمهها:

 احملافظة على النظافة العامة. -
 محاية ادلمتلكات العامة واخلاصة داخل تراب البلدية من كافة أشكاؿ التلوث. -
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 .227ص  -7ج –سياسة تخطيط التنمية و إعادة تنظيمها  –دمحم بلماسم بهلول   
14

 7000نوفمبر  – 02جامعة الجزائر  –كلية العلوم السياسية و اإلعالم  – 02العدد –مجلة المفكر  –المجالس المنتخبة كأداة للتنمية المحلية  -سريرعبد هللا رابح   

 .12ص  –
15

 .90ص  – 7000أفريل  –بسكرة  جامعة دمحم خيضر – 02العدد  –مجلة االجتهاد المضائي  –در المجاالت المحلية في مجال االستثمار  –فريدة مزياني   
16

 .00-00من لانون البلدية  022المادة   
17

 .10ص – 0012 –الجزائر  –ديوان المطبوعات الجامعية  –أسس اإلدارة المحلية و تطبيماتها في نظام البلدية و الوالية  –مسعود شيهوب   



 إشراؾ اجملتمع ادلدٍل يف احملافظة على البيئة من خالؿ محالت التوعية واألعماؿ التطوعية. -

يمات ادلعموؿ هبا،  كما يتوىل اجمللس الشعيب البلدي من جهة أخرى رسم النسيج العمراٍل للبلدية دبا يتماشى مع القوانني والتنظ
ضراء، كما تسهر على محاية الطابع اجلمايل كما يتوىل إقامة مشاريع تراعي مسألة محاية األراضي الزراعية وادلساحات اخل

وادلعماري ابتباع أمناط سكنية متجانسة ومتناسقة يف التجمعات السكنية، وذلك عن طريق بسط رقابتها الدائمة لعمليات البناء 
عها لرتاخيص مسبقة وأف يتم تسديد الرسـو احملددة قانوان، واحلصوؿ على تراخيص مسبقة من اذليئات ادلختصة وإلزامية خضو 

 .18قبل إنشاء أي مشروع حيتمل سلاطر ويلحق أضرارا ابلبيئة

II. :الواقع ادلايل للجماعات احمللية 

من ادلتعارؼ عليو أنو كلما زاد التمويل احمللي ارتفعت معدالت التنمية من جهة و استقاللية اإلدارة من جهة أخرى، 
 ميكن توفرىا من مصادر سلتلفة لتمويل التنمية احمللية.فادلوارد ادلالية التاحة للجماعات احمللية ىي اليت 

 ادلوارد الذاتية للجماعات احمللية: .1

تقسم ادلوارد الذاتية إىل عدد من ادلوارد الفرعية و اليت تعتمد عليها اجلماعات احمللية يف سبويل التنمية احمللية، ىذه ادلوارد 
زبتلف يف تنوعها و مقدارىا من بلد آلخر حبكم االمكانيات ادلالية ادلتوفرة و حبكم األنظمة االقتصادية ادلتبعة، و عموما تتمثل 

الضرائب احمللية، الرسـو احمللية، نواتج استغالؿ و استثمار ادلرافق احمللية ادلختلفة و ادلشاركة الشعبية ابجلهود  ىذه ادلوارد يف
 19الذاتية.

 ادلوارد اخلارجية للجماعات احمللية: .2

لتنمية احمللية إف أمهية ادلوارد ادلالية احمللية يف دعم االستقالؿ اإلداري للمحليات ال يعين تغطية كافة نفقات مشروعات ا
إىل ادلوارد ادلالية اخلارجية ألهنا أتيت من مصادر من ادلوارد الذاتية، ألف معدالهتا بطيئة للصعود إىل التنمية، و هبذا يتم اللجوء 

   20خارج نطاؽ الوحدات احمللية و تتمثل يف:

 اإلعاانت؛ -
 القروض؛ -
 التربعات و اذلبات. -

III. :عوائق و آفاق التنمية ادلستدامة 
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 .779ذكره ص مرجع سبك  -مبادئ المانون االداري الجزائري –فريدة ليصر مزياني   

19
ص  – 7000-7000 – 02جامعة الجزائر  –أطروحة دكتوراه في العلوم االلتصادية  –والع و آفاق  –تمويل التنمية المحلية في الجزائر  –خضير حنفري   

20. 
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 .22ص  –مرجع سبك ذكره  –مبادئ المانون االداري الجزائري  –فريدة ليصر مزياني   



ىناؾ مجلة من العراقيل اليت ربوؿ دوف ذبسيد التنمية احمللية ادلستدامة على أرض الواقع، لكن ميكن تدارؾ ىذه العراقيل من 
 خالؿ وضع اسرتاتيجيات اصالح جذرية.

 عوائق التنمية ادلستدامة: .1

 ميكن تصنيف ىذه العوائق إىل:

 عوائق سياسية: .أ 
العديد من البلدايت العاجزة ماليا شلا زاد من أعباء الصندوؽ ادلشرتؾ  ،1984نتج عن التقسيم اإلداري لسنة  -

للجماعات احمللية دلواجهة ىذا العجز، حيث اذلدؼ من ىذا التقسيم ىو تقريب اإلدارة من ادلواطن لكنو زاد من عدد 
 البلدايت العاجزة ماليا.

 ة أعضاء غري قادرين عن سبثيل انشغاالت الشعب.ضعف تشكيلة اجملالس ادلنتخبة، نظرا لتويل إدارة اذليئات احمللي -
 العوائق اإلدارية: .ب 

 اجلرائم التالية: 06/01الفساد اإلداري، حيث صلد يف الباب الرابع من قانوف الفساد و مكافحتو رقم  -
 رشوة ادلوظفني العموميني؛ 
 االمتيازات الغري مربرة يف رلاؿ الصفقات العمومية؛ 
  العمومية؛الرشوة يف رلاؿ الصفقات 
 اختالس ادلمتلكات من قبل موظف عمومي؛ 
 ...استغالؿ النفوذ؛ 
 ضعف العالقة بني اإلدارة و ادلواطن. -
 العوائق ادلالية: .ج 

 تبعية النظاـ اجلبائي احمللي للدولة؛ -
 انعكاسات التمويل ادلركزي للجماعات احمللية. -
 العوائق البشرية و االجتماعية: .د 

 ضعف ادلوارد البشرية؛ -
 آلية مشاركة ادلواطنني يف أعماؿ ىيئات اجلماعات احمللية. عدـ تفعيل -

 

 آفاق التنمية ادلستدامة: .2



 على ادلستوى االقتصادي: .أ 
 تدعيم االستثمار احمللي؛ -
 فتح اجملاؿ أماـ القطاع اخلاص؛ -
 تنمية الفالحة، الصناعة و السياحة. -
 على ادلستوى السياسي: .ب 

 دمج البلدايت الغري قابلة لالستمرار؛ -
 ضوابط إلنشاء البلدايت. ربديد -
 على ادلستوى اإلداري: .ج 

 مكافحة الفساد اإلداري؛ -
 اعتماد التكنولوجيا احلديثة لإلعالـ و االتصاؿ. -
 على ادلستوى ادلايل: .د 

 إحداث منظومة جبائية زللية. -

 دراسة حالة بلدية حاسي ماماش

لرغم من وجود الالمركزية، اليت تعترب أسلواب من تعترب اجلماعات احمللية جزءا ال يتجزأ من الدولة، أي أهنا اتبعة ذلا اب
أساليب التنظيم اإلداري. و اليت تعين توزيع الوظيفة اإلدارية بني السلطات ادلركزية يف الدولة و اذليئات ادلنتخبة، تباشر مهامها 

 ربت رقابة ىذه السلطة.فتنظيم الدولة يستوجب تقسيمها إىل أقاليم، والية و بلدية.
البلدية اليت تعد مجاعة زللية قاعدية جيب عليها أف تتكفل دبهاـ اخلدمة العمومية، و أف تليب احلاجة و ابلرجوع إىل 

األساسية للمواطنني ادلقيمني يف إقليمها لذلك ذلا نفقات واجبة الدفع، و ابلتايل تلعب دورا رئيسيا يف سلتلف اجلوانب 
 االقتصادية و االجتماعية.

I. بطاقة فنية عن بلدية حاسي ماماش 
 تقدمي بلدية حاسي ماماش .1

و تتمتع ابلطابع  ²كلم  63ترتبع على مساحة إمجالية قدرىا تقع بلدية حاسي ماماش يف الشماؿ الغريب لوالية مستغاًل، 
و مناطق ريفية موزعني على عدة مناطق منها احلضرية و شبو احلضرية  28790الفالحي ابلدرجة األوىل ،يبلغ عدد سكاهنا 

 منها اجملمعة و ادلبعثرة و ىي موزعة كالتػايل:
  11081حػاسػي مػامػػاش : -
  6267التجمػع احلضػري الثػانوي: -
  3158دوار اجلػديػد: -



  3109دوار سيػدي اجملػدوب : -
  11442ادلبػعثػرة: -

  
تصليح و ترميم الكهرابء العمومية، التهيئة  خاصة قطاع النظافة العمومية، معتربةىػذه ادلنػاطق تنفق عليهػا مبالغ  

 العمومية كالطالء و الرتميم.
تعػترب بلػدية حاسػي ماماش من أفقر بلدايت والية مستغاًل من الناحية ادلالية نظرا لضعف و زلدودية ادلداخيل و كثرة  

تغطي مصاريف التسيري اليومي دلصاحل البلدية النفقات العمومية حيث تعتمد يف إعداد ميزانيتها على ادلداخيل اجلبائية و اليت 
وىو ما يضطر مصاحلنا إىل إعداد ميزانية التوازف خالؿ السنوات ادلنصرمة ،بلدية حاسي ماماش يسريىا رللس منتخب من أربع 

حيث يتم مستخدـ إداري و تقين و ىذا العدد ال يليب حاجيات ادلصاحل العامة للبلدية  117أعضاء يف اذليئة التنفيذية و 
  .تدعيمو بعماؿ الشبكة االجتماعية و التشغيل ادلؤجر

 التنظيم اإلداري لبلدية حاسي ماماش .2
 األمانة العامة

 مصلحة ادلالية و احملاسبة  .1
 مكتب ادليزانية و احلساابت -
 مكتب التسيري و التجهيز العمومي -
 فرع األجور و ادلنح 
 مصلحة ادلستخدمني و التكوين .2
 مكتب مستخدمي البلدية -
 فرع برامج التشغيل 
 ادلصلحة التقنية .3
 مكتب الصفقات العمومية -
 فرع متابعة الربامج 
 مكتب شلتلكات البلدية -
 فرع ادلساحات اخلضراء 
 مكتب النظافة و البيئة -
 فرع حظرية البلدية 
 فرع الصيانة 
 مكتب البناء و التعمري -



 مصلحة اإلعالـ اآليل .4
 مكتب اإلعالـ اآليل -
 التنظيم العاـ و احلالة ادلدنية مصلحة .5
 مكتب اخلدمة الوطنية و ادلنازعات -

 فرع التخطيط و اإلحصاء العاـ 
 فرع األرشيف 

 مكتب الشؤوف الرايضية و الثقافية و االجتماعية -
 فرع االنتخاابت 
 فرع الشرطة العامة 

 مكتب احلالة ادلدنية -
 فرع البيومرتي و رقمنة احلالة ادلدنية 

 



 
 

 

 



 :2017-2012للفرتة  PCDواقع اجنازات التنمية احمللية من خالل معطيات  .3

من بني الربامج اليت أنشأهتا الدولة لتنمية البلدايت تكريسا للتوجو غري ادلمركز من  PCDيعترب ادلخطط البلدي للتنمية 
-73حداث ىذا الربانمج ابدلرسـو رقم جهة، و تسهيال لسري العملية التنموية على ادلستوى احمللي من جهة أخرى، حيث تقرر إ

، و ابتداءا من أوؿ جانفي 136 ، شروط تسيري و 1974، الذي ينص يف مادتو األوىل على أنو " ربدد دبوجب ىذا ادلرسـو
 تنفيذ االعتمادات اليت خصصتها الدولة للبلدية ألجل العمليات ادلربرلة و ادلقيدة يف سلططها البلدي اخلاص ابلتنمية".

شرؼ على تنفيذ العمليات الدائرة يف إطار ادلخططات البلدية للتنمية، رئيس اجمللس الشعيب البلدي، و ذلك كما ي
من ىذا ادلرسـو و اليت تنص على أنو:"يتعني على رئيس اجمللس الشعيب البلدي أف ينفذ عمليات  14طبقا دلا جاء يف نص ادلادة 

".التجهيز و االستثمار اليت يتوىل اصلازىا، طبق  ا لسجل االستحقاقات ادلشار إليو يف ىذا ادلرسـو

 و ىي نتاج ادلرحلة اليت درس فيها ىذا األخري: PCDذبدر االشارة إىل أف ىناؾ عدة برامج فرعية تندرج ربت إطار سلطط 

 .PSCE(، صلد برانمج دعم النمو االقتصادي 2014-2010ففي اخلماسي الثاٍل ) -
 .PRCE(، برانمج توطيد النمو االقتصادي 2019-2015)أما يف اخلماسي الثالث  -

من خالؿ تتبع العمليات ادلسجلة يف إطار ادلخططات البلدية للتنمية لصاحل بلدية حاسي ماماش يف سنوات الدراسة، و اليت 
-2015ث )الثالث سنوات األوىل من اخلماسي الثال( مقابل 2014-2010ستعىن ابلسنتني األخريتني من اخلماسي الثاٍل )

(؛ سنحاوؿ تقدَل قراءة ربليلية حلجم ادلبالغ ادلرصودة، و كذا عدد و وضعية العمليات يف كل سنة، لنخلص يف 2016-2017
األخري دلدى التقدـ احلاصل يف تنفيذ كل العمليات ادلسجلة يف ىذا االطار، من أجل التحقق من مدى تقدـ التنمية احمللية يف 

 لى معطيات برانمج "ادلخططات البلدية للتنمية".بلدية حاسي ماماش بناءا ع

  2017-2013برامج ادلخططات البلدية للتنمية للفرتة 

 2017-2013العمليات ادلسجلة يف خمتلف الربامج البلدية للفرتة  01جدول رقم 

 اجملموع 2017 2016 2015 2014 2013 الربامج/العمليات يف كل سنة
برانمج دعم النمو االقتصادي 

PSCE 05 17 / / / 22 

برانمج توطيد النمو االقتصادي 
PRCE 

/ / 04 04 08 16 

 PCD 05 17 04 04 08 38حصيلة عمليات 
 ادلصدر: خزينة حاسي ماماش بلدي



خالؿ الفرتة االنتخابية  نالحظ أف عدد العمليات اإلمجالية ادلدرجة ضمن ادلخططات البلدية للتنمية لبلدية حاسي ماماش
ميثل عددا ضئيال نسبيا، من أجل النهوض ابلبلدية و بلوغ مستوايت عالية من التنمية  2017-2013للمجالس احمللية من 

 لطموحات اجملتمع احمللي.

 و فيما يلي شكل توضيحي لتوزيع ادلشاريع التنموية على سلتلف الربامج التمويلية للخماسيني الثاٍل و الثالث.

 2017-2013توزيع العمليات ادلسجلة على خمتلف الربامج البلدية للفرتة  03شكل رقم 

 
 ادلصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات اجلدوؿ السابق

على اعتبار أف  PSCEنالحظ أف تقريبا أكثر من نصف ادلشاريع ادلسجلة مندرجة ربت إطار برانمج دعم النمو االقتصادي 
 ىذه األخرية تغطي سنتني من فرتة الدراسة تدخل ضمن اخلماسي الثاٍل.

ادلالحظ أيضا من خالؿ نفس اجلدوؿ، أف مستوى تسجيل ادلشاريع التنموية ضمن برانمج ادلخططات البلدية للتنمية شهد 
ابقي السنوات، و ىي السنة الثانية ابلنسبة كأكرب قيمة لعدد العمليات يف سنة واحدة ابدلقارنة مع   2014ارتفاعا يف سنة 

للمجلس الشعيب البلدي، لكنو ارتفاع سرعاف ما يعرؼ تراجعا مع بداية اخلماسي الثالث و انطالؽ برامج توطيد النمو 
 .PRCEاالقتصادي 

ية ادلوارد ادلالية ادلخصصة من يعود ىذا الرتاجع إىل السلطة الوصية اليت مل تصادؽ على مجيع ادلقرتحات ادلرفوعة إليها حبجة زلدود
-2015طرؼ السلطات ادلركزية، و ىذا راجع لسياسة التقشف و ترشيد النفقات بسبب تراجع أسعار النفط يف ىذه الفرتة )

2017). 

 2017-2013اجلدوؿ ادلوايل يوضح الوضعية الفيزايئية لعمليات ادلخططات البلدية للتنمية للفرتة 

 

 

58% 

42% 

PCD 

PSCE

PRCE



 2017-2013فيزايئية لعمليات ادلخططات البلدية للتنمية للفرتة الوضعية ال 02جدول رقم 

 اجملموع PSCE PRCE السنوات /الربامج

2013 
عدد العمليات 

 ادلسجلة
05 / 05 

 04 / 04 عدد العمليات ادلغلقة

2014 
عدد العمليات 

 ادلسجلة
17 / 17 

 17 / 17 عدد العمليات ادلغلقة

2015 
عدد العمليات 

 04 04 / ادلسجلة

 04 04 / عدد العمليات ادلغلقة

2016 
عدد العمليات 

 04 04 / ادلسجلة

 04 04  عدد العمليات ادلغلقة

2017 
عدد العمليات 

 08 08 / ادلسجلة

 08 08 / عدد العمليات ادلغلقة
 ادلصدر: خزينة حاسي ماماش بلدي

نالحظ أنو ىناؾ التزاـ و كفاءة يف إدارة مشاريع التنمية يف بلدية حاسي ماماش، حيث أف نسبة ادلشاريع  ادلغلقة إىل 
 .، لكن ىذا يف هناية العهدة%97االمجايل ترقى إىل ادلستوى ادلفرتض حيث سبثل حوايل 

 للتنمية:االصلاز السنوية للربامج البلدية و فيمايلي جدوؿ تفصيلي دلستوايت 

 2017-2013نسبة االنتهاء من ادلخططات البلدية للتنمية للفرتة  03جدول رقم 

 اجملموع 2017 2016 2015 2014 2013 نسبة االجناز/السنوات
نسبة االجناز 

 لكل سنة 31/12بتاريخ:
20% 88% 50% 75% 100% 84% 

نسبة االجناز 
 31/12/2017بتاريخ:

80% 100% 100% 100% 100% 97% 

 ادلصدر: خزينة حاسي مامش بلدي

، سجلت أضعف نسبة ذلك راجع كوهنا أوؿ سنة للعهدة االنتخابية 2013نالحظ من خالؿ ىذه ادلعطيات أف سنة 
 .%88و  %50سجلت أعلى نسبة و ىي سبل آخر سنة، أما ابقي السنوات فرتاوحت بني  2017و سنة 



 نتائج الدراسة:

حاولنا يف ىذه الدراسة تسليط الضوء على ذبربة التنمية احمللية يف رلاؿ سلططات التنمية البلدية على مستوى بلدية 
 حاسي ماماش، و يف هناية ادلطاؼ كانت النتيجة كاآليت:

راجع خلضوعها عدـ ربقق ادلهمة األساسية للجماعات احمللية لبلدية حاسي ماماش، ابحداث تنمية على تراب البلدية، و ىذا 
 لإلدارة ادلركزية و اعتمادىا على ادلساعدات احلكومية، البريوقراطية اليت تعاٍل منها اإلدارة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 خامتة:

االقتصادية و البيئية...        التنمية ادلستدامة كاختصاص للجماعات احمللية تتمثل يف صالحياهتا التنموية االجتماعية،
و ذلك ابالعتماد على وسائل سبكنها من ذبسيد التنمية أمها ادلوارد ادلالية اليت تتميز هبيمنة مساعادات الدولة ذلا، األمر الذي 

 جعلها غري مستقلة و الذي ميثل عائق أماـ ربقيق التنمية ابإلضافة إىل عوائق أخرى.

دية خاصة ىيئة مهمة و حقل خصب للدراسة من حيث امكانياهتا على احداث تنمية كوهنا تعترب احملليات عامة و البل
ال تتمتع ابالستقاللية ادلطلقة كما خوذلا ذلا القانوف، شلا أدى إىل ظهور تتبع النهج الالمركزي، لكن الدراسة أثبتت أهنا 

 كوف دبثابة آفاؽ التنمية ادلستدامة على ادلستوى احمللي:اختالالت على مستوى التنمية احمللية. و قد خلصنا للنقاط التالية لت

 االستثمار يف ادلورد البشري؛ -
 إعادة النظر يف آلية تكوين اجملالس احمللية؛ -
 استخداـ التخطيط االسرتاتيجي احمللي. -
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