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ال صعصمد امصنمية اممحلية على امموارد اممحلية فقط بل على اممعرفة امصي صسمح »

نجاح ام مشاريع، وصسمح اميندسة اإلقليمية بصعريف وصرور وصسيير ىذه بصركيب وا 
اممشاريع في مجموع أبعادىا: امصقنية، امقانونية، اممامية، وصشكل عامال أساسيا منجاح 

 اممشاريع اممحلية ملصنمية.

إن صعريف برامج امصدتل، وامصعرف علييا وصجسيد اممشاريع اممحلية ملصييئة وامصنمية، 
يجعليا من رالحيات امجماعات اإلقليمية، غير أن امدومة صسصمر في ميا كليا طابع 

 آداء دور حاسم في سياسة امصنمية اممحلية.

مية اممحلية، أما اممجموعات اإلقليمية صحدد امدومة وصجسد امسياسة اموطنية ملصن

 .«وفضاءات امبرنامج اإلقليمي، فيي عوامل رئيسية في امصنمية اممحلية
واممصضمن اممرادقة على اممتطط  29/07/2010 :اممؤرخ في 10/02امقانون رقم: 

 .90اموطني مصييئة اإلقليم، ص 
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 مقدمة

 أوال: امصعريف بموضوع امدراسة
متزايدا بمكانة الجماعات اإلقميمية في نظاـ الحكـ الداخمي ألية دكلة  اىتماماشيدت السنكات األخيرة 

تسعى إلى تحقيؽ التنمية بمفيكميا الحديث، ككبديؿ مكسع لمفاىيـ تنمكية سابقة، كانت محصكرة عمى المستكل 
لمفيكـ الجديد ليعتبر التنمية الحقيقية ىي العممية التي تقر بضركرة تحقيؽ نمك االجتماعي كاالقتصادم، فجاء ا

اقتصادم كاجتماعي يتبلءـ مع قدرات البيئة، كذلؾ مف منطمؽ أف التنمية االقتصادية كالمحافظة عمى البيئة ىما 
حياة اإلنساف كلكف ليس عمميات متكاممة كليست متناقضة، كبالتالي فإف التنمية المستدامة تسعى لتحسيف نكعية 

 عمى حساب البيئة.
كألف التنمية بمفيكميا العاـ تتـ بشكؿ قاعدم أم مف األسفؿ إلى األعمى، بمعنى أنيا تيدؼ إلى ًإحداث 
تغييرات ىيكمية ككظيفية في المجتمع المحمي كالتي تمكنو مف الخركج مف حالة الرككد إلى حالة التقدـ كالنمك، 

 تضيياقتليذه األخيرة أصبح أكثر مف ضركرة  االستدامةة المحمية، لذا فإفَّ إدراج مصطمح كىذا ما يعرؼ بالتنمي
التحكالت كالتطكرات العالمية التي تفرض عمى الجماعات اإلقميمية القياـ بدكرىا األساسي كالمتمثؿ في بناء 

حككمة في صنع السياسة قاعدة تنمكية محمية مستدامة عف طريؽ منحيا صبلحيات جديدة تتمثؿ في مشاركة ال
المنشئة لمثركة كتمكيف المكاطنيف كليس مجرد تقديـ الخدمات  االستثماراتالعامة كتكفير المناخ المبلئـ لجذب 

المتزايد بمكانة الجماعات اإلقميمية داخؿ الدكلة،  االىتماـالعامة، كىذا ما تسعى إليو الجزائر مؤخرا مف خبلؿ 
القرار التنمكم المحمي كشرط مسبؽ لمتنمية المحمية المستدامة كالتي تعد حجر  ذاتخاكتكسيع نطاؽ مشاركتيا في 

 األساس لمتنمية الكطنية الشاممة تطبيقا لقاعدة بناء الدكلة مف القاعدة إلى القمة.
 83/03الجزائر بالتنمية المحمية المستدامة ألكؿ مرة كلك بطريقة ضمنية مف خبلؿ القانكف رقـ: اىتماـبدأ 

عمؽ بحماية البيئة، الٌذم كٌرس مجمكعة مف المبادئ المتعمقة بحماية البيئة مف أجؿ التنمية المستدامة، كالمت
فنٌص في مادتو السابعة عمى الجماعات اإلقميمية كدكرىا في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بقكلو: 

اية البيئة، تحدد كيفيات مشاركتيا بمكجب تمثؿ المجمكعات المحمية المؤسسات الرئيسية لتطبيؽ تدابير حم»
ىذا القانكف التكجو الجديد في التشريعات الكطنية بطرحو لمبدأ التكازف  مثؿكلقد ، «نصكص تشريعية أك تنظيمية

التي تيتـ بحماية البيئة متناثرة بيف  بيف النمك االقتصادم كمتطمبات حماية البيئة، بعدما كانت المكاد القانكنية
قكانيف ذات الطبيعة القطاعية المتعمقة بعنصر أك أكثر مف عناصر البيئة كالمياه كالغابات...، إاٌل أنو مختمؼ ال

، خاصة يف مف الزمف عمى صدكر ىذا القانكف، كبسبب العراقيؿ التي منعتو مف تحقيؽ أىدافوتى شريى كبعد مركر عي 
 03/10لكثير مف مكاده، جاء القانكف رقـ: التنظيمية التي تبيف كيفية تطبيؽ االتباطؤ في إصدار المراسيـ 

في إطار التنمية المستدامة المعدؿ كالمتمـ، في ظركؼ دكلية جديدة زاد فييا االىتماـ  كالمتعمؽ بحماية البيئة
بمشاكؿ البيئة العالمية، فكرس تكجو الجزائر في دعـ العبلقة التكاممية بيف البيئة كالتنمية، كرغـ أٌف ىذا القانكف 

 ر جاء بأدكات جديدة لتسيير كحماية البيئة، كبمبادئ عامة تحكـ التنمية المستدامة عكس القانكف رقـ:األخي
الممغى، إاٌل أنو لـ يعطي لمجماعات اإلقميمية المكانة الحقيقية التي يجب أف تحظى بيا في مجاؿ  83/03



 مقدمة

3 

الكطنية المستدامة في باإلشارة إلى التنمية  التنمية المحمية المستدامة ببعدىا الجديد كىك البعد البيئي، مكتفيِّا
تيدؼ حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة عمى الخصكص إلى ما يمي: »بقكليا:  المادة الثانية/الفقرة الثالثة

كالعمؿ  تحديد المبادئ األساسية كقكاعد تسيير البيئة، ترقية التنمية الكطنية المستدامة بتحسيف شركط المعيشية،
ى ضماف إطار معيشي سميـ، الكقاية مف كؿ أشكاؿ التمكث كاألضرار الممحقة بالبيئة، كذلؾ بضماف الحفاظ عم

 ىيٌف الجماعات اإلقميمية أد الٌنص عمى اكً عى نبلحظ عمى ىذا القانكف أٌنو لـ يي ، كما «عمى مككناتيا...
 ستدامة.تدابير حماية البيئة في إطار التنمية الم المؤسسات الرئيسية لتطبيؽ
أكؿ تشريع في الجزائر تضمف كالمتعمؽ بتييئة اإلقميـ كتنميتو المستدامة  01/20يعتبر القانكف رقـ: 

مصطمح التنمية المستدامة، حيث نٌص في المادة األكلى منو عمى أف يحدد ىذا القانكف التكجييات كاألدكات 
الكطني تنمية منسجمة كمستدامة، كما أعطى الفضاء المتعمقة بتييئة اإلقميـ التي مف طبيعتيا ضماف تنمية 

كتنميتو المستدامة، كىذا ما أكدت  السياسة الكطنية لتييئة اإلقميـ نفيذلمجماعات اإلقميمية الدكر األساسي في ت
كالية كالمادة األكلى مف قانكف ال 11/10مف قانكف البمدية رقـ:  108عميو قكانيف اإلدارة المحمية خاصة المادة 

 .12/07رقـ: 
كألٌف التنمية المحمية المستدامة مفيكـ حديث يجمع بيف البعد االقتصادم، االجتماعي كالبيئي، نٌص 

في مادتو األكلى مؤكدا عمى دكر الكالية في  12/07 :المشرع الجزائرم عمى ىذه األىداؼ في قانكف الكالية رقـ
كتحسيف اإلطار المعيشي لممكاطف، فية كحماية البيئة إدارة كتييئة اإلقميـ كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية كالثقا

 107 تيفكما أٌنو أدرٌج مصطمح المستدامة لمفيكـ التنمية كألكؿ مرة في تشريع اإلدارة المحمية مف خبلؿ الماد
اف النظاـ نيى كمكانة كؿ مف الكالية كالبمدية في بي ، كبذلؾ تبرز أىمية 11/10مف قانكف البمدية رقـ:  108ك

م البلمركزم في الجزائر باعتبارىما قاعدة التنمية الكطنية المستدامة، كأىـ إدارة جكارية يمكف االعتماد اإلدار 
 .مف خبلؿ منحيا صبلحيات كاسعة في ىذا المجاؿ مف طرؼ المشرع الجزائرم عمييا في تحقيؽ أىدافيا

 موضوع امدراسة اتصيارثانيا: أسباب 
يعكد أسباب اختيار ك تخصص العممي لمباحثة كىك إدارة محمية، بصميـ الأساسا مكضكع الدراسة  يرتبط

 المكضكع إلى دكاعي ذاتية كأخرل مكضكعية تتمثؿ في اآلتي:
 األسباب امذاصية -1

مرحمة التحضير كالمراجعة إلجراء  إلىمنطمؽ فكرة البحث كالدافع األساسي في اختيار ىذا المكضكع  يعكد
مادة اإلدارة المحمية كالتي تتطمب مف المترشح  –آنذاؾ  –مبرمجة لبلمتحاف مسابقة الدكتكراه، كمف بيف المكاد ال

اإلطبلع كالتمحيص في جميع قكانيف اإلدارة المحمية خاصة قانكني الكالية كالبمدية، كفي سياؽ دراسة ىذيف 
ذا، كبالضبط السارم المفعكؿ إلى يكمنا ى 11/10القانكنيف الحظت الباحثة مف خبلؿ مكاد قانكف البمدية رقـ: 

، أفَّ المشرع الجزائرم قد أضاؼ مصطمح جديد لمتنمية فأصبحت التنمية المستدامة، 108ك 107في المادتيف 
، مما أثار فضكؿ الطالبة 2011كىذا ما لـ تممسو الباحثة في جميع قكانيف اإلدارة المحمية السابقة أم قبؿ سنة 

الجماعات اإلقميمية، كعند اإلطبلع عمى  ختصاصاتافي معرفة مضمكف ىذا المصطمح المستحدث في مجاؿ 
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، زادت الرغبة في أف يككف مكضكع أطركحة الدكتكراه  لو  –إف شاء اهلل  –بعض الجكانب النظرية ليذا المفيـك
عبلقة بالتنمية المستدامة، كبالفعؿ، كبعد اإلعبلف عف اسـ الباحثة عمى رأس قائمة الناجحيف في مسابقة دكتكراه 

عنكاف األطركحة عمى المشرفة كعمى رئيس المشركع، كبعد  اقتراح، تخصص إدارة محمية، تـ 2015سنة ل
 المكافقة تمت المصادقة عميو مف طرؼ لجنة التككيف.

 األسباب امموضوعية -2
األسباب المكضكعية التي دفعت الباحثة الختيار مكضكع "دكر الجماعات اإلقميمية في تحقيؽ  تعكد

 تدامة في الجزائر". ما يمي:التنمية المحمية المس
الرغبة في دراسة مكضكع يخدـ الجانب التطبيقي لمتخصص الذِّم تنتمي إليو الطالبة مف جية، كمف جية  -

ثانية أف يككف مف القضايا الراىنة التي تبحث عف حمكؿ ميدانية لممشاكؿ التي تعاني منيا الجماعات اإلقميمية 
كمكانتيا في بنياف  الجماعات اإلقميميةكلة الجزائرية مؤخرا بمكضكع الد اىتماـفي الجزائر، خاصة في ظؿ 

 الدكلة لمخركج مف األزمة االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية التي تعيشيا الجزائر.
إصدار المشرع الجزائرم مؤخرا لمعديد مف التشريعات الحديثة المتعمقة بالبيئة كالتنمية المستدامة، كالتي تحتاج  -

، ىذه األخيرة التي لـ تنؿ حظيا مف البحث في ىذا ميؿ خاصة عمى مستكل الجماعات اإلقميميةحكالت لمدراسة
 المجاؿ.

العالمي بالتنمية المستدامة، كدعكة المجتمع الدكلي إلى ضركرة  االىتماـرأت الباحثة أنو مف كاجبيا في ظؿ  -
آلفاؽ، إلى المبادرة ببمكرة ىذه الدراسة، خاصة كأنيا إشراؾ الجماعات اإلقميمية في ىذا المشركع التنمكم البعيد ا

 .عمى األقؿ في الجزائر مف المكاضيع الجديدة في حقؿ القانكف اإلدارم
، كالدليؿ عمى ذلؾ أنو طرأ كالمتجددة قناعة الباحثة بأف مكضكع التنمية بمفيكمو العاـ، مف المكاضيع الحيكية -

عية لطبيعة المشكبلت التي تكاجييا المجتمعات، فالتنمية مف الغايات كاق كاستجابةعميو الكثير مف التطكرات 
 في كؿ مكاف كفي كؿ زماف. الدكؿسعى إلييا تالتي 

 ثامثا: أىمية امدراسة
تبرز أىمية دراسة مكضكع "دكر الجماعات اإلقميمية في تحقيؽ التنمية المحمية المستدامة في الجزائر"، 

 كالعممية )التطبيقية(. مف ناحيتيف، النظرية )العممية(،
 األىمية امنظرية )امعلمية( -1

تكمف األىمية العممية ليذه الدراسة في ككنيا تناكلت مفيكميف أساسييف في حقؿ التنظيـ اإلدارم 
البلمركزم ألية دكلة متقدمة، األكؿ يتعمؽ بالجماعات اإلقميمية ككحدات محمية قاعدية في بنياف الدكلة كجزء ال 

لثاني كىك التنمية المحمية المستدامة كمفيـك جديد في عمـ اإلدارة المحمية مف خبلؿ إدراج مبدأ يتجزأ عنيا، كا
اإلستدامة لمصطمح التنمية المحمية كالتي تيدؼ إلى إدماج البعد البيئي إلى جانب البعديف االقتصادم 

التي تكاجييا، لذا فإف إتاحة  كاالجتماعي ضمف إختصاصات الجماعات اإلقميمية لمكاجية كافة التحديات الراىنة
المييتميف  فأكبر قدر مف المعمكمات كالمىعىاًرؼ ذات الصمة بيذه الدراسة ألكبر شريحة مف الباحثيف كاألكاديميي
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بيذا التخصص، يعتبر شرطا أساسيا لتأصيؿ ىذيف المفيكميف كتحديد العبلقة الكثيقة بينيما، كىذا مىا سىييسىاىـ 
خاصة كأف مكضكع الدراسة يتماشى مع التطكرات العالمية كالكطنية الراىنة كالتي  ،في إثراء ىذا التخصص

 مركزية كتمكيف الجماعات اإلقميمية مف أداء دكرىا في إستدامة التنمية المحمية.البلتفرض تعزيز 
 باألىمية، بكصفو قاعدة ألم مكضكعك يتسـ بالًجدة، كعمى ىذا األساس ترل الباحثة أف مكضكع الدراسة 

لككف ىذه الدراسة قد أزالت الغمكض كالمُّبس  حديث في إطار الجماعات اإلقميمية كالتنمية المحمية المستدامة،
 م الدراسة. رى يً غى تى قة بمي بلعف الكثير مف المفاىيـ كالمصطمحات المرتبطة ببعضيا البعض كذات الع

 األىمية امعملية )امصطبيقية( -2
يا التنمية المحمية المستدامة كدكرىا في إنعاش االقتصاد كالتنمية في الجزائر عف قضا مؤخراكثر الحديث 

الكطنية، كقد برز ىذا االىتماـ خاصة في خطابات رئيس الجميكرية، تصريحات الكزير األكؿ، ككزير الداخمية 
ة بمناسبة كالجماعات المحمية كالتييئة العمرانية في الكثير مف المناسبات الرسمية، كفي العديد مف المقاءات خاص

لقاء الحككمة مع الكالة كرؤساء المجالس الشعبية المحمية، ًإذ تـ التأكيد مف خبلليا عمى ضركرة تفعيؿ آليات 
جديدة إلحداث تنمية محمية مستدامة مف خبلؿ التجسيد الفعمي لبلمركزية اإلدارية في الجزائر كمنح الجماعات 

كتعميؽ سمطة المجتمع المحمي في مراقبتيا كمحاسبتيا كتقييـ اإلقميمية سمطات مستقمة عبر مجالسيا المنتخبة 
 أدائيا.

ىك البحث عف  ىدؼ كاحدكاالنشغاالت الحككمية كالتعميمات الرئاسية مف أجؿ  الجيكد المبذكلةكؿ ىٌذه 
السبيؿ الكحيد لتنمية كطنية شاممة في ظؿ  ابكصفيحمكؿ ميدانية لبناء تنمية مستدامة عمى المستكل المحمي، 

 .كمتطكرة عيد جزائر جديدة
في الجزائر، كتعثر التنمية المحمية نتيجة العديد مف الجماعات اإلقميمية كتأسيسا لما سبؽ، ككاقع 

المشاكؿ، مما جعميا تراكد مكانيا في عالـ يطبعو التغير كالتطكر في األساليب، اآلليات كالمفاىيـ، جاءت ىذه 
القائميف كالميتميف بالتنمية المحمية المستدامة سكاء عمى  ميد فبيالدراسة ذات جانب نظرم كعممي، لتكضع 

مستكل اإلدارة المركزية أك اإلدارة المحمية كأداة عممية، ككمحاكلة مف طرؼ الباحثة لتحميؿ كاقع التنمية المحمية 
طرؽ المستدامة في الجزائر، كتشخيص المعكقات التي تقؼ حاجزا أماـ مكاكبة عجمة التطكر مف خبلؿ الت

لمختمؼ الحمكؿ الميدانية المستفادة مف تجارب الدكؿ الرائدة في ىذا المجاؿ، ككذا ما أقرتو مؤخرا مختمؼ 
المنظمات الدكلية بمختمؼ أنكاعيا مف تكصيات تتعمؽ بأفضؿ كأحدث السبؿ في مجاؿ التنمية، كما تأمؿ 

لدراسة، في تجسيدىا كاقعيا مف طرؼ إلييا في ىذه ا تكصؿتسالتي  االقتراحاتالباحثة أف تسيـ النتائج ك 
 المسؤكليف الميتميف بالشأف التنمكم المحمي كالعمؿ عمى استدامتو.

 رابعا: أىداف امدراسة
العالمي كالكطني في مجاؿ التنمية عمى المستكل المحمي، فإننا  ييفمتطكرات األخيرة عمى المستك لمتتبع لا

تككف أكثر استجابة كقدرة عمى تحقيؽ ما يعرؼ بالتنمية المحمية لسنجد أنو ىناؾ دعـ لدكر الجماعات اإلقميمية 
 المستدامة.
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فبناء إدارة جكارية فعالة أصبح أكثر مف ضركرة، كىذا ال يأتي بمجرد إصدار قكانيف أك مراسيـ خاصة 
نما ال بد مف االنسجاـ بيف ما يقدـ مف قكانيف كبيف كاقع المعطيات كاإلمكانيات المتكفرة في  تمؾ الدكلة. بذلؾ، كا 

لذا رأت الباحثة كفي خضـ غياب ىذا النكع مف الدراسة في فرع اإلدارة المحمية في الجزائر تسميط الضكء 
 عمى ىذا المكضكع لؤلىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا كأىميا:

 تحديد اإلطار المفاىيمي لمجماعات اإلقميمية كالتنمية المحمية المستدامة كتحديد العبلقة بينيما.  -1
التعرؼ عمى السياسة التنمكية المستدامة التي انتيجتيا الجزائر منذ تبنييا لمفيـك التنمية المستدامة عمى  -2

 المستكل المحمي كالكطني.
 معرفة المؤشرات التي يمكف مف خبلليا قياس مدل استدامة المسار التنمكم في الجزائر. -3
 ة في أداء مياميا التنمكية.إبراز التحديات كالمعكقات التي تكاجو الجماعات اإلقميمي -4
التقدـ باقتراحات لتفعيؿ دكر الجماعات اإلقميمية في عممية التنمية المحمية المستدامة مف خبلؿ البحث  -5

 كالتحميؿ في مختمؼ التشريعات التي نظمت ىذا المجاؿ، كالتي تستجيب لميدؼ العاـ لعنكاف الدراسة.
 تامسا: امدراسات امسابقة
بقة نشاطا معرفيا ميما ألية دراسة الحقة، ككنيا حصيمة جيكد كنتائج قدميا إلينا مف تشكؿ األدبيات السا

إلى مبلحظة تجدىا  –قبؿ التفصيؿ في ىذه النقطة  –اجتيدكا إلثراء المعرفة، لذا ترل الباحثة كجكب اإلشارة 
الدراسة مف أكلى ميمة قبؿ التطرؽ إلى عرض أىـ الدراسات السابقة ذات الصمة بالمكضكع، حيث تعد ىذه 

التي تناكلت الجماعات اإلقميمية كالتنمية المحمية المستدامة في  –في حدكد عمـ الباحثة  –أطركحات الدكتكراه 
الجزائر، حيث لـ تجد الباحثة خبلؿ مرحمة البحث البيبميكغرافي كالتي استغرقت مدة ال بأس بيا قبؿ مرحمة 

لمكضكع بصكرة مباشرة كمتخصصة، كأغمب الدراسات السابقة التي التحرير كأثناءىا أية دراسة بحث في ىذا ا
ما التنمية المحمية  تكصمت الباحثة إلى جمعيا تناكلت إٌما مكضكع الجماعات اإلقميمية )الجماعات المحمية(، كا 

تكسيع بمفيكميا التقميدم، أك ربط الجماعات اإلقميمية بالتنمية المحمية دكف إدراج مبدأ االستدامة كأثره عمى 
نطاؽ اختصاصات الجماعات اإلقميمية كفؽ المنظكمة التشريعية كالمؤسساتية المستحدثة مؤخرا مف طرؼ الدكلة 

 الجزائرية.
ضؿ الباحثة ذكر أحدث ىذه الدراسات كالقريبة مف فى كباالطبلع عمى العديد مف األدبيات السابقة، تي 

 مكضكع البحث.
بلكم يكسؼ بعنكاف "مفيـك التنمية المحمية في القانكف أطركحة دكتكراه مقدمة مف طرؼ الباحث س -1

بف يكسؼ بف خدة، فرع القانكف العاـ، تخصص الدكلة  -1–بجامعة الجزائر  كمية الحقكؽ،الجزائرم"، 
، تناكؿ الباحث دراستو في خطة ثنائية مككنة مف بابيف، في الباب 2018 – 2017كالمؤسسات العمكمية سنة 

يد المتردد لمفيـك التنمية المحمية في القانكف الجزائرم، أما في الباب الثاني فتطرؽ إلى األكؿ درس فكرة التجس
الممارسة المقيدة لمفيـك التنمية المحمية في الجزائر، كقد تكصؿ الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى أف ممارسة 

جسيد المتردد لمفيكـ التنمية المحمية، التنمية المحمية في الجزائر مقيدة لمصمحة الدكلة، كىذا يعتبر كنتيجة لمت
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فالدكلة ال تقبؿ فكرة التنازؿ عف ميمة التنمية المحمية لصالح الجماعات المحمية، كىذا ما يظير جميَّا مف خبلؿ 
الباحث ضركرة  اقترحإجراءات إعداد البرامج كالمخططات التنمكية المحمية كطرؽ تمكيؿ مشاريعيا، كفي األخير 

مف خبلؿ دسترة حرية التسيير لمجماعات اإلقميمية كتخفيؼ حدة الكصاية  اإلداريةمركزية ي لبلالتجسيد الحقيق
 اإلدارية عمى أعماليا كالبحث عف مصادر تمكيؿ جديدة ليا.

في التشريع الجزائرم، كفي لمتنمية المحمية تقميدم المفيكـ البحثت في تحديد ما يميز ىذه الدراسة أنيا 
 .يذا المفيكـللمجماعات اإلقميمية ية كمستقمة مدل كجكد ممارسة فعم

المشرع الجديد في دراسة الباحثة أنيا تناكلت دراسة المفيكـ الحديث لمتنمية المحمية مف خبلؿ إدراج 
مبدأ اإلستدامة لو، كبالتالي البحث في الصبلحيات الجديدة المخكلة لمجماعات اإلقميمية بإضافة البعد الجزائرم ل

 محمية مستدامة تبنى مف القاعدة إلى القمة.ف االجتماعي كاالقتصادم مف أجؿ تنمية البيئي لمبعدي
أطركحة الدكتكراه لمباحثة كافي حاجة بعنكاف: "الحماية الدكلية لمبيئة في إطار التنمية المستدامة"، كمية  -2

، ركزت ىذه 2019-2018، الجزائر سنة مستغانـاسية، جامعة عبد الحميد بف باديس، الحقكؽ كالعمـك السي
الدراسة عمى اآلليات الدكلية لحماية البيئة كتعزيز التنمية المستدامة مف خبلؿ تبياف العبلقة بيف البيئة كالتنمية 
تيىة  براز دكر الفكاعؿ الدكالتية العالمية كاإلقميمية، كالفكاعؿ غير الديكالًى المستدامة كأىـ التحديات التي تكاجييا كا 

لمستدامة، كفي ختاـ الدراسة، تـ إدراج مجمكعة مف النتائج أىميا اف حماية البيئة كتعزيز في ترقية التنمية ا
التنمية المستدامة ىدفاف متكامبلف، إذ أف التنمية المستدامة ىي تمؾ التنمية المتصفة بالديمكمة كالقابمة 

 لسميـ مع البيئة.لبلستمرار، كيتجسد ذلؾ مف خبلؿ ترشيد استخداـ المكارد الطبيعية، كالتعامؿ ا
في تنتمي إلى تخصص القانكف الدكلي،  ككف ىذه األخيرةما يميز مكضكع دراستي عف ىذه األطركحة، 

ىذا مف جية، كمف جية ثانية أف مكضكع "دكر الجماعات اإلقميمية في حيف أف الثانية تختص بالقانكف اإلدارم، 
الحديثة التي أكلى  المكاضيعمف  داخمية لمدكلة" كما أنوىك شأف مف الشؤكف ال المستدامة المحمية تحقيؽ التنمية

القانكف الدكلي ليا أىمية كبيرة، مف خبلؿ اإلقرار بأىمية كدكر المجتمع المحمي كالكحدات المحمية في تعزيز 
 .عمى المستكل الدكلي البلمركزية اإلدارية كشرط مسبؽ لتحقيؽ التنمية المستدامة

يح بف عثماف بعنكاف "حقكؽ كحريات الجماعات المحمية في الجزائر مقارنة أطركحة الدكتكراه لمباحث شك  -3
، حاكؿ فييا الباحث 2018-2017، سنة بفرنسا"، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد تممساف

بلؿ معرفة مجاالت صبلحيات الجماعات المحمية، كاختصاصاتيا ما بينيا كما بيف السمطة المركزية، مف خ
البحث عف حقكؽ الجماعات المحمية كطبيعتيا كمختمؼ الضمانات الكفيمة لمتمتع بيذه الحقكؽ في كؿ مف فرنسا 
كالجزائر لمعرفة التجربة األنجح خاصة في مسألة الرقابة عمى ىذه الييئات كمدل استقبلليتيا كحريتيا في اتخاذ 

 قراراتيا.
ة كىي مدل استقبللية الجماعات اإلقميمية في كؿ مف ما يميز ىذه األطركحة أنيا تطرقت لنقطة ميم

فرنسا كالجزائر، كمختمؼ الحقكؽ اإلدارية، المالية، القضائية كالتقنية التي تتمتع بيا ىذه الكحدات المحمية في 
 كبل البمديف، كىذا ما ساعد الباحثة في الشؽ األكؿ مف األطركحة كالمتعمؽ باإلطار المفاىيمي لمدراسة.
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التي جاءت بيا دراسة الباحثة أنيا تناكلت كصؼ كتحميؿ كاقع الجماعات اإلقميمية في الجزائر  اإلضافة
كدكرىا في تحقيؽ تنمية محمية مستدامة تكاكب متطمبات المرحمة الراىنة، كالتحكالت الجديدة التي يعيشيا العالـ 

التبعية النفطية لمخركج مف األزمة مف خبلؿ اقتراح آليات جديدة لمنيكض بالتنمية في الجزائر كالتحرر مف 
 .كىذا ما لـ تتناكلو الدراسة السابقة المالية التي تعاني منيا الببلد

 سادسا: إشكامية امبحث
تعالج ىذه الدراسة أحد أىـ المكاضيع الراىنة كالمطركحة لمنقاش كالبحث العممي عمى الساحة الكطنية 

قيؽ التنمية المحمية المستدامة، ىذه األخيرة التي أصبحت ضركرة كالدكلية، كىك دكر الجماعات اإلقميمية في تح
ممحة في الجزائر، كأىـ مدخؿ لمخركج مف األزمة االقتصادية، االجتماعية، السياسية كالبيئية التي تعاني منيا 

عات مدى فعامية امجماما تسعى ىذه الدراسة لئلجابة عف التساؤؿ الرئيسي التالي: كمف ىنا  الجزائر حاليا.
 اإلقليمية في صحقيق صنمية محلية مسصدامة في امجزائر؟

 كيندرج تحت ىذا التساؤؿ الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:
 ما مفيـك الجماعات اإلقميمية كالتنمية المحمية المستدامة؟، كما ىي أبعادىا؟ 
 أثرت ىذه السياسة عمى  ككيؼ ؟ماىي السياسة التنمكية التي انتيجتيا الجزائر مف أجؿ استدامة التنمية

 ر اختصاصات الجماعات اإلقميمية في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة؟تطك 
 ما ىك كاقع التنمية المحمية المستدامة في الجزائر، كمؤشرات قياسيا؟ 
  ما ىي المعكقات التي تكاجو الجماعات اإلقميمية في تحقيؽ تنمية محمية مستدامة؟ كما ىي آليات تفعيميا

 الظركؼ االقتصادية كاالجتماعية التي تعيشيا الجزائر حاليا؟ في ظؿ
 سابعا: رعوبات امبحث

تجدر اإلشارة إلى أف الباحثة لـ تيًرد إدراج ىذه الصعكبات ضمف مقدمة الدراسة، ألنو حسب رأييا 
ية الشخصي أف الصعكبات ىي التي تخمؽ الفرص في بناء بحث عممي فريد كمتميز، لكف طمكح الخطة البحث

يىنىة كالمتزامنة مع  المتبناة إعترضو مشكؿ عدـ تكفر اإلحصائيات المتعمقة بمؤشرات قياس التنمية المستدامة الميحى
عمى  كذلؾ فترة الدراسة، فبعد جيد جييد إستطاعت الباحثة جمع ىذه المؤشرات التي تخدـ مكضكع الدراسة،

ات إحصاء مفلعربية المجاكرة أك غير المجاكرة مراكز اإلحصاء كالمعمكمات لبعض الدكؿ اخبلؼ ما تكفره 
 .حديثة

 ثامنا: منيج امدراسة
أىممىت طبيعة المكضكع كخصكصيتو، إعتماد الباحثة عمى منيجيف أساسييف لئلجابة عمى التساؤالت 

 المطركحة كىما المنيج الكصفي كالمنيج التحميمي.
الجماعات اإلقميمية، التنمية المحمية المستدامة مف  المنيج الكصفي لكصؼ المتغيرات التي تدكر حكليا الدراسة:

حيث المفيكـ، الخصائص كاألبعاد، كأيضا في تشخيص كاقع التنمية المحمية المستدامة في الجزائر بمختمؼ 
 .ىذه التحديات كمتطمبات تجاكزمشاكمو 
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خاصة  ،عبلقة بمتغيرات الدراسةأما المنيج التحميمي فتـ اإلعتماد عميو في فيـ كتحميؿ النصكص القانكنية ذات ال
التشريعات الجديدة التي إستحدثيا المشرع الجزائرم في مجاؿ صبلحيات الجماعات اإلقميمية في أداء دكرىا 

 التنمكم المستداـ بيدؼ إستنباط أىـ األحكاـ كاإلستنتاجات المتعمقة بالبحث.
 صاسعا: تطة امدراسة

ىيكؿ المكضكع كالحصكؿ عمى قدر كبير مف المراجع، اختارت تجدر اإلشارة إلى أف الباحثة كبعد تصميـ 
الباحثة كبعد مكافقة األستاذة المشرفة أسمكب الفصكؿ )الطريقة األىٍنٍجميكسىٍكسيكًنيىة( بدؿ أسمكب األبكاب المألكؼ 

 تخصصات كعدة كارتباطو بعدة المحمية المستدامة مكضكع التنمية لسببيف رئيسييف، أكليما اتساع مجاؿ
عمى المستكل  تثيرىا الدراسة، كالثاني حتى تتحكـ في أىـ القضايا كاإلشكاليات التي طاعات كزارية داخؿ الدكلةق

قتراحات بنىاءة.  النظرم كالتطبيقي، ىذا كمو مف أجؿ الكصكؿ إلى نتائج كا 
كطرح المكضكع ب التعريؼكتأسيسا عمى ما سبؽ قسمنا دراستنا إلى أربع فصكؿ تسبقيا مقدمة تـ فييا 

اإلشكالية، أما الفصؿ األكؿ فخيصص لئلطار المفاىيمي لمدراسة كتضمف مبحثيف، يتناكؿ المبحث األكؿ 
البلمركزية اإلدارية كأسمكب لمتنظيـ اإلدارم في الجزائر، كخيصص المبحث الثاني لماىية التنمية المحمية 

التنمكية المستدامة في الجزائر كأثرىا عمى  المستدامة، أما فيما يخص الفصؿ الثاني تناكلنا مف خبللو السياسة
صبلحيات الجماعات اإلقميمية في تحقيؽ استدامة التنمية المحمية، كالذم تـ تقسيمو ىك اآلخر إلى مبحثيف، 
يتناكؿ األكؿ مختمؼ الجكانب المتعمقة بالسياسة التنمكية المستدامة في الجزائر مف تشريعات، مؤسسات، برامج 

مىة بالتنمية المستدامة، في حيف يدرس المبحث الثاني مختمؼ الصبلحيات المخكلة كمخططات تنمكية  ذات الصِّ
لمجماعات اإلقميمية )الكالية، البمدية( في تحقيؽ التنمية المحمية المستدامة في الجزائر، كخصص الفصؿ الثالث 

، كتضمف -احة كمؤشرات قياسيابيف اإلمكانيات المت -لتحميؿ كاقع التنمية المحمية المستدامة في الجزائر 
مبحثيف، المبحث األكؿ يعالج المكارد المالية كالبشرية لمجماعات اإلقميمية، أما المبحث الثاني فيتناكؿ مؤشرات 

قات التنمية المحمية الفصؿ الرابع كاألخير فيتعرض لمعك  قياس التنمية المستدامة كتطبيقاتيا في الجزائر، أما
ات التنمية المحمية قك معالمبحث األكؿ  يعالج يا في الجزائر، مف خبلؿ مبحثيف،المستدامة كآليات تفعيم

المستدامة في الجزائر كأىـ التحديات التي تكاجيييىا، في حيف يتعرض المبحث الثاني إلى أىـ آليات تفعيؿ دكر 
 الجماعات اإلقميمية في تحقيؽ التنمية المحمية المستدامة في الجزائر.

تِّـى البحث  منت كخي  ت بمجمكعة مف االقتراحات.  عمدي جممة مف النتائج المتكصؿ إلييا، بخاتمة تىضى
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 اممسصدامة اممحلية امصنمية – ماعات اإلقليميةمجملدراسة: ا اممفاىيميامفرل األول: اإلطار 

ا السياسية كاالجتماعية الدكلة في اختيارىا ألسمكب التنظيـ اإلدارم الذم تنتيجو كتتبعو بظركفي تتأثر
 كاالقتصادية، كدرجة الكعي السياسي لمكاطنييا، كتأصؿ النظـ كالممارسات الديمقراطية فييا.

أخذت الدكلة في بداية نشأتيا بأسمكب التنظيـ المركزم المطمؽ أم المركزية المطمقة، لكي تضمف كحدة 
لقد ساعد ىذا األسمكب السمطة السياسية العميا عمى إقميميا كتطبيؽ القانكف كسيادة أحكامو في جميع أرجائيا، ك 

تحقيؽ ما تصبك إليو مف ضماف كحدة إقميـ الدكلة، كسيادة القانكف كالقضاء عمى النزاعات االنفصالية التي تكثر 
عادة في بداية نشأة الدكلة، كحتى في الدكؿ بعد تككينيا، كخصكصا الدكؿ التي يتككف سكانيا مف فئات متعددة 

 عة كمختمفة دينيا أك لغكيا أك عرفيا.كمتنك 
مركزم، كتميؿ الدكلة بعد استقرار أركانيا كتثبيت سيادتيا إلى تطعيـ النظاـ المركزم المطمؽ بالنظاـ البلَّ 

سكاء أكاف التنظيـ البلمركزم اإلقميمي أـ التنظيـ البلمركزم المصمحي أك المرفقي، فقد كجدت الدكلة نفسيا 
د الكاجبات الممقاة عمى كاىميا كاتساع نطاؽ تدخؿ دبالبلمركزية اإلدارية بعد تنكع كتعمضطرة كممزمة لؤلخذ 

الحككمة، فتعددت كتنكعت الخدمات التي يتكجب عمييا تقديميا إلى األفراد بصكرة غير معقكلة، حتى أف الدكلة 
تقديـ الخدمات التي الحديثة كجدت نفسيا مضطرة كممزمة لطمب مساعدة األفراد كمعاكنتيـ كمشاركتيـ في 

أنيطت بيا، كتنفيذ الميمات كالمسؤكليات المكككلة إلييا، كتمثمت ىذه المساىمة كالمساعدة في قياـ ىيئات محمية 
تتكلى تقديـ الخدمات إلى سكاف الكحدة المحمية، أك قياـ أحد أشخاص القانكف الخاص بإنشاء مرفؽ عاـ كتشغيمو 

 (1)تقديـ خدمة عامة مقابؿ مبمغ نقدم نظير ذلؾ. الميمتزىـيتكلى كتسييره عف طريؽ عقد إدارم، بحيث 
اإلدارية ىي تكزيع الكظائؼ اإلدارية بيف الحككمة المركزية في العاصمة كبيف ىيئات محمية أك  فالبلمركزية

مصمحية مستقمة، بحيث تككف ىذه الييئات في ممارستيا لكظيفتيا اإلدارية تحت إشراؼ كرقابة الحككمة 
 (2)كزية.المر 

  

                                                           
(1)-. 
(2)-. 
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 اممبحث األول: امالمركزية اإلدارية كأسلوب ملصنظيم اإلداري في امجزائر
حتياجات سكانيا، ا  تساعيا الجغرافي، كنمكىا الديمكغرافي، كتزايد متطمبات ك إإف تغير كظائؼ الدكلة نتيجة 

مصالح العامة كالمحمية كالتحكؿ مف طبيعة ىذه المتطمبات كظيكر اإليديكلكجيات المختمفة، كتعدد الرؤل حكؿ ال
مف  دي عى زمة كالضركرية لتمبية ىذه المصالح كاالحتياجات يُّ كطريقة تسييرىا كرعايتيا، كتزايد الحاجة لمكسائؿ البلَّ 

تقكـ الدكلة عف طريقو بالتحكـ في إقميميا،  التيالعكامؿ الرئيسية التي أدت إلى ظيكر فكرة التنظيـ اإلدارم، 
االقتصادية كالثقافية،  ،االجتماعية ،لنشاطات القائمة فيو، لتحقيؽ أىدافيا السياسيةكتنظيـ مختمؼ الشؤكف كا

فالتنظيـ اإلدارم يعد ضركرة البد منيا في الدكلة الحديثة لكي تنيض بكظائفيا كتقكـ بكاجباتيا بصكرة تمكنيا 
ي حظيت كالزالت تحظى مف إنجاز متطمبات تنميتيا، ليذا أصبح مكضكع التنظيـ اإلدارم أحد المكاضيع الت

 بأىمية بالغة في القانكف اإلدارم كالدستكرم في آف كاحد، كعمى المستكل الفقيي بصكرة كاسعة.

تعد المركزية اإلدارية مف أعتؽ األساليب المنتيجة في التنظيـ اإلدارم، إذ تعني تركيز كتكحيد جميع 
فيذية في العاصمة كفركعيا في األقاليـ، كمف أبرز كظائؼ كمظاىر النشاط اإلدارم في الدكلة في يد السمطة التن

ج ري دٍ أركانو التي تميزه عف األسمكب البلمركزم ىي تجميع أكجو الكظيفة اإلدارية في يد اإلدارة المركزية كتى 
اإلدارات كالمكظفيف في سمـ إدارم، كاعتماد السمطة الرئاسية التي تمثؿ الركف الجكىرم فيو، كعمى الرغـ مف 

ذا النظاـ كاالقتصاد في النفقات كالعدالة اإلدارية كحماية الكحدة السياسية كاإلدارية لمدكلة كتقكية نفكذىا، مزايا ى
بحث عف إال أنو يثقؿ كاىميا لكثرة كتشعب االختصاصات كجسامة المسؤكليات، األمر الذم أدل بالدكؿ إلى ال

مستجدات التي تطرأ في جميع المجاالت، فكاف مع الظركؼ االجتماعية كال كيتبلءـنظاـ يخفؼ عنيا األعباء 
 (1)النظاـ البلمركزم ىك الحؿ األنجع، كاألسمكب األمثؿ ليذه العيكب.

 اممطلب األول: مفيوم امالمركزية اإلدارية
إف نظاـ البلمركزية اإلدارية ليس كليد ساعتو، كليس نظاما صنعتو يد المشرع، أك خمقتو ظركؼ طارئة 

نظاـ إدارم متطكر قائـ عمى تكزيع الكظيفة اإلدارية في الدكلة بيف اإلدارة المركزية في  معينة، كبقدر ما ىك
العاصمة كبيف ىيئات منتخبة محمية أك مصمحية، بقدر ما ىي جذكره بعيدة في التاريخ بحيث تمتقي مع 

في المصير، المجتمعات اإلنسانية األكلى التي كانت تجمعيا كحدة في المصالح كحدة في الشعكر ككحدة 
كالبلمركزية اإلدارية ىي تكريس قانكني ليذه الجذكر التاريخية المتأصمة في الشعكب عبر األجياؿ، كنشأتو 
القانكنية رافقت نشأة الدكلة العصرية أم الدكلة التي يسكدىا القانكف، في تنظيـ أجيزتيا كتكزيع اختصاصاتيا 

مركزية اإلدارية كجيا مف أكجو تنظيـ جياز الدكلة اإلدارم، كسائر مظاىر أعماليا كنشاطاتيا، كقد أصبحت البل
كىي في نفس الكقت حاجة كضركرة، حاجة ألف الدكلة الحديثة في العصر الحاضر ال تقكـ إال عمى التنظيـ، 
كالتنظيـ يعني تكزيع العمؿ، كتحسيف ألساليب اإلدارة كمعرفة لمحاجات كالمتطمبات، كضركرة ألف نظاـ 

                                                           
(1)-. 
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ؤمف حدا أدنى مف الحريات، كينمي الشعكر بالمسؤكلية كباألىمية، كليذا تأثيره الكبير مف الناحية البلمركزية ي
لى التفاعؿ  ذكاء ركح التضامف، كا  النفسية عمى األقؿ، ألنو يؤدم إلى إذكاء ركح المشاركة في الحياة العامة، كا 

 بيف طبقة الحكاـ كالمحككميف ضمف إطار الدكلة المكحدة.
رتباطا إمركزية اإلدارية حرية كاستقبلؿ السمطات المحمية بإدارة نفسيا بنفسيا، كىك يرتبط البلكرس تي 

عضكيا بفكرة الديمقراطية السياسية التي تتجسد عمى صعيد الكطف بمشاركة الشعب في الحكـ كالحياة السياسية 
نيـ المحمية عف طريؽ ختيار ممثميو، كعمى الصعيد المحمي بمشاركة المكاطنيف في إدارة شؤك إعف طريؽ 

مركزية انتخاب ىيئاتيـ المحمية، فالشعب في النظـ الديمقراطية ىك مصدر السمطات جميعا، كليذا قيؿ أف البل
 (1).التي يدير الشعب بكاسطتيا شؤكنو المحمية ىي الديمقراطية اإلدارية

 امفرع األول: صعريف امالمركزية اإلدارية ورورىا
مكب إدارم فرضتو مجمكعة مف العكامؿ المختمفة أىميا تزايد حاجات ظير النظاـ البلمركزم كأس

المكاطنيف عمى المستكل المحمي كخصكصيتيا مقارنة بالحاجات العامة الكطنية، كصعكبة تمبيتيا مف قبؿ إدارة 
اؼ مركزية بعيدة عف خصكصيات األقاليـ المحمية كمرىقة بإزدياد األعباء اإلدارية التي تقع عمى عاتقيا، يض

إلى ذلؾ كمو إنتشار األفكار الديمقراطية التي تىنبىًني عمى أساس ضماف مشاركة المكاطف عمى المستكل المحمي 
في تقرير كؿ ما يتعمؽ بالشؤكف اإلدارية التي تخصو، فكانت البلمركزية اإلدارية، التي ليس مف السيؿ صياغة 

تاـ، ذلؾ أف فكرة اإلبتعاد عف سمطة المركز تعريؼ يمكف أف يشتمؿ عمى عناصرىا، كيعكس مضمكنيا بشكؿ 
التي يكحي بيا المصطمح نفسو "البلمركزية" تفترض العديد مف الصكر التي تظير فييا مجمكعة ىيئات خارجة 
عف المركز كتمارس اختصاصات إدارية متعددة، كقد تككف ىذه الييئات مف طبيعة مختمفة، مما يعني أف 

عنى الصحيح ليا في كؿ األحكاؿ كال ييقًصي بذاتو أم نظـ إدارية أخرل مشابية مصطمح البلمركزية ال يؤدم الم
 ليا.

 أوال: صعريف امالمركزية اإلدارية
 ي ليا كما يمي:فقييتطمب تعريؼ البلمركزية اإلدارية التطرؽ لممعنى المغكم لممصطمح ثـ لممعنى ال

 اإلدارية.-اممعنى املغوي مكلمصي امالمركزية_1

 البلمركزية في معجـ المعاني الجامع كما يمي: جاء تعريؼ كممة
ستقبللية في تسيير شؤكنيا الخاصة إ: اسـ يعني تحكيؿ السمطة إلى األقاليـ كالكاليات كجعميا تتمتع بالمركزية

عكس المركزية، كفي معنى آخر ىي إعادة تكزيع أك تفكيض الصبلحية السياسية مف ىيئة مركزية، إلى سمطة 
 ة.أقؿ أك سمطة محمي

 _اممعنى االرطالحي مالمركزية اإلدارية2
 تـ تقديـ العديد مف التعريفات لبلمركزية اإلدارية في الفقو العربي كالفرنسي نكردىا كما يمي:   
 _ في امفقو امفرنسيأ

                                                           
)1(

-.  
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لبلمركزية اإلدارية حيث عرفيا الفقيو دم تككفيؿ قدـ الفقو الفرنسي العديد مف التعريفات 
"De.Tocqueville" (1).«اإلقميمية أك المحمية نقؿ بعض سمطة الدكلة الكطنية إلى السمطات»نيا بأ 

البلمركزية ليس ليا فقط قيمة إدارية، كلكف ليا أيضا بعد مدني ألنيا تضاعؼ الفرص »كيضيؼ قائبل: 
يات لممكاطنيف لبلىتماـ كالمشاركة في الحياة العمكمية، فتعكدىـ عمى ممارسة الحرية كعمى تجميع ىذه الحر 

 (2).«يا اإلدارة المحميةتٍ دى يَّ المحمية الناشطة في مكاجية السمطة المركزية كالتي أى 
كجكد مصالح مشتركة  : "البلمركزية اإلدارية تقكـ عمىأف إلى "De Laubadére" لكبادارالفقيو دم كيذىب 

اؽ إقميمي كجغرافي أك كمترابطة إقميمية أك فنية متميزة عف مجمكعة المصالح العامة الكطنية محددة في نط
 (3).«فني

 _ في امفقو امعربيب
عرؼ الدكتكر سميماف محمد الطماكم البلمركزية اإلدارية بأنيا تكزيع الكظائؼ اإلدارية بيف الحككمة 
المركزية في العاصمة كبيف ىيئات محمية أك مصمحية مستقمة، بحيث تككف ىذه الييئات في ممارستيا لكظيفتيا 

اؼ كرقابة الحككمة المركزية، فيقابؿ تركيز الكظائؼ اإلدارية في نظاـ المركزية اإلدارية، تكزيع اإلدارية تحت إشر 
  (4).ىذه الكظائؼ في نظاـ البلمركزية اإلدارية

تكزيع الكظيفة اإلدارية بيف الحككمة المركزية »كفي السياؽ نفسو عرفيا الدكتكر طعيمة الجرؼ عمى أنيا: 
أخرل مستقمة كمتخصصة عمى أساس إقميمي أك مصمحي مف ناحية أخرل، كتباشر مف ناحية كىيئات إدارية 

شرافيا مف غير أف تككف خاضعة  ىذه الييئات سمطتيا في النطاؽ المرسكـ ليا في القانكف، تحت رقابة الدكلة كا 
لحكـ المحمي، غالبا ما يقترف مكضكع البلمركزية بنظرية اإلدارة المحمية أك نظاـ افليا خضكعا رئاسيا، كلذلؾ 

 (5).«كما يقترف بنظاـ المؤسسات العامة
 ثانيا: صىر الالمركزيت اإلداريت      

البلمركزية اإلدارية ىي طريقة مف طرؽ اإلدارة تقـك عمى أساس تكزيع الكظيفة اإلدارية في الدكلة ما تعد 
حت إشراؼ كرقابة الحككمة بيف الحككمة المركزية في العاصمة كىيئات إقميمية أك مرفقية مستقمة نسبيا ت

 (6)المركزية.
كعميو فإف فكرة البلمركزية اإلدارية تدكر حكؿ مسألة إعطاء بعض مظاىر النشاط اإلدارم لييئات مستقمة 
عف الحككمة المركزية كيتحدد اختصاصيا إما عمى أساس إقميمي كىذا ما يسمى بالبلمركزية اإلقميمية، بحيث 

عمقة بسكاف إقميـ معيف مف أقاليـ الدكلة كىذا ىك مكضكع الجماعات اإلقميمية أك يككف لمييئة اختصاصاتيا المت

                                                           
)1(
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عمى أساس مرفقي كىذا ما يسمى بالبلمركزية المرفقية، بحيث تتكلى ىيئة متخصصة إدارة أحد المرافؽ العامة 
 (1).في الدكلة دكف التقيد بإقميـ معيف مف أقاليميا

ختصاصات اإلدارية في الييئات البلمركزية يقدـ لنا صكرتيف كترتيبا عمى ذلؾ فإف أساس تكزيع اال
 أساسيتيف ىما البلمركزية اإلقميمية كالبلمركزية المصمحية أك المرفقية.

كيبلحظ أف الصكرة اإلقميمية لئلدارة البلمركزية أقدـ في نشأتيا مف الصكرة المصمحية، حيث يدلنا تاريخ 
مة عرفت البلمركزية اإلقميمية منذ أف عرفت الدكلة الركمانية ما يمكف اإلدارات القديمة أف مدينة ركما القدي

(2)تسميتو بالبمديات
 "Municipes"كطبقتيا مف خبلؿ قياـ  ، كما عرفت ديمقراطية اإلدارة عمى المستكل المحمي
في محدد التي تربطيا ركابط تاريخية كاجتماعية كثقافية كمصالح مشتركة ضمف نطاؽ جغرا الجماعات اإلقميمية

 "Municipal régime"بإدارة نفسيا بنفسيا كاختيار مجالسيا، فعرفت ركما بذلؾ ما سمي بالنظاـ البمدم 
الذم كاف يطبؽ عمى جميع بمديات الدكلة الركمانية، كقد تأثرت فرنسا بالتنظيـ المحمي الذم كاف سائدا في 

 (3).المدف الركمانية القديمة كاعتمدتو بعد الثكرة الفرنسية
أما الصكرة المصمحية أك المرفقية لئلدارة البلمركزية فمـ تظير إال مع بداية القرف العشريف، حيث كاف 
ظيكر ىذه الصكرة نتيجة التساع نشاط الدكلة كتعاظـ دكرىا، فبعد أف كانت الدكلة في الماضي تقكـ بدكر الدكلة 

لدكلة الحديثة تقكـ بدكر الدكلة المتدخمة التي الحارسة التي يقتصر دكرىا عمى األمف كالدفاع كالعدؿ أصبحت ا
تتدخؿ في جميع المجاالت االقتصادية كالثقافية إلشباع حاجات كانت مترككة مف قبؿ لمنشاط الفردم، كذلؾ 

الدكلة الحديثة أدل إلى تكزيع االختصاصات  ربيدؼ تأميف األمف كالرفاىية لشعبيا، كىذا التطكر مف دك 
عة النشاط كالحاجة المراد إشباعيا كليس عمى أساس جغرافي أك إقميمي، ... كىكذا اإلدارية عمى أساس طبي

، كأسمكب إلدارة المرافؽ اإلدارية الحديثة التي ال يبلئميا (4)كجدت صكرة البلمركزية المصمحية أك المرفقية
لى تحرر مف الركتيف الحكك  مي، حتى أطمؽ عمى األسمكب الحككمي المركزم، كالتي تحتاج إلى كفاءات فنية، كا 

 (5)ىذه الصكرة مف صكر البلمركزية اإلدارية أيضا البلمركزية الكظيفية أك الفنية.
البلمركزية اإلقميمية، كالبلمركزية المصمحية أك  كىما صكرتي البلمركزية اإلداريةالبحث في يمي  فيما يتـك 
 المرفقية.

 _امالمركزية اإلدارية اإلقليمية1
، كيقصد بيا تنظيـ الجياز اإلدارم في الدكلة (6)الكاممة لتطبيؽ النظاـ البلمركزمكىي الصكرة الكاضحة ك 

بشكؿ يسمح بتعدد أشخاصو عمى أساس جغرافي، حيث يتكلى شخص معنكم عاـ محمي تقديـ الخدمات 

                                                           
(1)-. 
(2)-. 
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ة . فالبلمركزية اإلدارية اإلقميمية ىي الصكر (1)لممكاطنيف كرعاية مصالحيـ في جزء معيف مف إقميـ الدكلة
ستقبللية نتخاب كاإلالمعركفة في النظاـ البلمركزم بالمعيار الجغرافي، كىي تقكـ عمى مبدأيف أساسييف ىما: اإل

 شكؿ في منظمةفي التسيير كىذا ال يتحقؽ إال في اإلدارة المحمية، كىذا يعني أف البلمركزية اإلدارية اإلقميمية 
 (2)إقميمية.جماعات 

مية ىي التي يسمح فييا التنظيـ اإلدارم في الدكلة بكجكد أشخاص معنكية عامة أخرل فالبلمركزية اإلدارية اإلقمي
تتكلى إدارة الكظيفة اإلدارية أك جزء منيا عمى الصعيد المحمي، فيقتصر اختصاص  التي إلى جانب الدكلة

ؾ فاألصؿ أف الشخص المعنكم اإلقميمي عمى بقعة جغرافية محددة تمثؿ حدكد ىذا الشخص الجغرافية، كعمى ذل
اختصاص األشخاص المعنكية العامة اإلقميمية عاـ، كلكف يمارس عمى مساحة محددة، لذا ما يميز شخص 

 (3)معنكم إقميمي عف آخر ىك الحدكد الجغرافية فقط.
 _امالمركزية اإلدارية اممرفقية2

عتراؼ كتعني اإلرية، اإلدا الصكرة الثانية مف صكر البلمركزية البلمركزية المرفقية أك المصمحية،تعد 
في الدكلة حتى يتمكف مف إدارة شؤكنو بحرية كيتبع األساليب التي  ()بالشخصية المعنكية ألحد المرافؽ العامة

تتفؽ مع طبيعة نشاطو لكي ترتفع كفاءتو اإلدارية، كتسمى األشخاص المرفقية بتسميات أىميا الييئات العامة 
لبلمركزية المرفقية بالمقارنة مع صكرتيا اإلقميمية إال مع نياية القرف كلـ تظير صكرة ا (4)كالمؤسسات العامة

تساع نشاط الدكلة كتغيير دكرىا مف دكلة حارسة يقتصر دكرىا عمى إالتاسع عشر كبداية القرف العشريف نتيجة 
قامة العدؿ إلى دكلة متدخمة تعمؿ عمى تحقيؽ الرفاىية لمكاطنييا مف خبلؿ  تدخميا في حفظ األمف كالدفاع كا 

 مختمؼ المجاالت.
ستمـز بالضركرة إىذا التطكر في دكر الدكلة كاف معناه زيادة األعباء الممقاة عمى السمطات العامة، مما 

ختصاصات اإلدارية عمى أساس آخر إلى جانب األساس اإلقميمي، كىك طبيعة النشاط كخصكصية تكزيع اإل
طبيعتيا  بفيناؾ مجمكعة مف المشاريع العامة التي بسبحاجات المكاطنيف المطمكب مف الدكلة إشباعيا، 

الخاصة، ال يبلئميا أف تديرىا األشخاص اإلدارية المركزية كبالطريقة التقميدية بؿ يمـز أف تتكلى إدارتيا أجيزة 
إدارية متخصصة كمستقمة نسبيا عف الحككمة المركزية، كبمعنى آخر فإنو إذا كانت البلمركزية اإلقميمية قد 

عتبارات سياسية ديمقراطية تتمثؿ في ضركرة مشاركة األفراد في ممارسة الكظائؼ إمت في المقاـ األكؿ عمى قا
العامة مف خبلؿ ممثمييـ في المجالس المحمية، فإف نشأة البلمركزية المرفقية ترجع في المقاـ األكؿ إلى 

عقيدات األسمكب الحككمي كضركرة تمكيف عتبارات فنية تتمثؿ في ضركرة تحرر المرافؽ العامة مف الركتيف كتإ

                                                           
(1)-. 
(2)-. 

(3)-. 
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. مف الكاضح أف البلمركزية المرفقية أك (1)ستقبلليةأىؿ الخبرة كالكفاءة مف إدارة ىذه المرافؽ مع قدر كبير مف اإل
الفنية أصبحت معتمدة في عصرنا الحاضر كأسمكب مف أساليب اإلدارة التي تأخذ بيا معظـ الدكؿ الحديثة، 

شديد مف الكثير مف فقياء القانكف اإلدارم، حتى أف بعضيـ ينكر إعطاء المؤسسات  كلكنيا تعرضت لنقد
صفة البلمركزية كيعتبر أف الشكؿ الكحيد مف التنظيـ اإلدارم الذم يستحؽ ىذه الصفة ىك شكؿ  ()العامة

ت بعضا مف االستقبلؿ البلمركزية اإلقميمية، كأف البلمركزية المرفقية إنما ىي فرع مف فركع اإلدارة العامة، أعطي
كالتمييز، فاإلدارات العامة تظير بشكؿ مجمكعة مف األشكاؿ اليرمية عمى رأس كؿ منيا كزير مختص، إال أف 
بعضا مف تمؾ اإلدارات يككف عمى رأسيا بصكرة استثنائية سمطة غير سمطة الكزير، ىي سمطة رجؿ مستقؿ ذك 

سـ إلسمطة الكزير، ىذه اإلدارات ىي ما يطمؽ عمييا  صفة فنية، كيتبع ليا مكظفكف ال يخضعكف تسمسميا
 المؤسسات العامة التي ال يمكف اعتبارىا مؤسسات المركزية.

 امفرع امثاني: مقومات امالمركزية اإلدارية
  :(2)يتحقؽ إقامة ككجكد النظاـ اإلدارم البلمركزم بكجكد كتكفر أركانو كمقكماتو األساسية التالية

 ود مرامح محلية مصميزة عن اممرامح اموطنية أوال: اإلعصراف بوج
عتراؼ بكجكد مصالح محمية متميزة المقكـ األساسي مف مقكمات البلمركزية اإلدارية، ألف فمسفة يعد اإل

عتبارىا أكثر إدارة مصالح خاصة بإقميـ معيف عمى إالبلمركزية تنطمؽ أصبل مف ضركرة مشاركة الكحدات في 
 (3)حاجات المكاطنيف كأكلكياتيـ.ستجابة لا  كفاءة كفاعمية ك 

فإلى جانب الحاجات القكمية العامة التي تيـ جميع المكاطنيف في الدكلة، كحاجات األمف كالدفاع كالقضاء 
كغيرىا، فإف ىناؾ مف الحاجات المحمية التي تيـ سكاف األقاليـ ما يستحؽ تخصيص أنظمة قانكنية خاصة بيا 

أك الييئات المحمية التي تشرؼ عمى تمبيتيا الشخصية المعنكية المستقمة  كما يستمـز بالضركرة منح المجالس
 (4)تمكينا ليا مف الكفاء بيذه االحتياجات كخدمة لسكاف الكحدات المحمية عمى نحك مرض.

لمقياـ بأعباء المرافؽ  غري فى بحاجة إلى التى  رة مياميا، كتكسع حجـ مسؤكلياتياكالسمطة المركزية بسبب كث
كمياما خطرة كجسيمة لذلؾ فيي تعمد إلى التخمي عف إدارة المرافؽ ذات  لتي غالبا ما تككف أعباءن الكطنية ا

 بشؤكنيـ كاألقدر عمى إشباع حاجاتيـ. رى دٍ األى البعد المحمي كتسند إدارتيا إلى أبناء المناطؽ المحمية ككنيـ 
 ثانيا: اإلعصراف بوجود ىيئات محلية مسصقلة عن امسلطة اممركزية

كانت المصالح المحمية الذاتية كالمتميزة عف المصالح الكطنية تعتبر عنصرا أساسيا في كجكد  إذا
البلمركزية فإف ىذا العنصر ال يكفي بحد ذاتو لكجكد المركزية حقيقية، بؿ يجب أف يشرؼ عمى ىذه المصالح 
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نتماء إلى المجتمع المحمي ألنيا المحمية كتتكالىا ىيئات محمية، أم ىيئات تختار مف البمدية المحمية كتشعر باإل
 (1)تككف أقرب إلى السكاف كأعرؼ بمصالحيـ كأقرب عمى تحقيؽ ىذه المصالح.

ستقبلؿ في ىذا السياؽ يعني تمتع ستقبلؿ في مكاجية اإلدارة المركزية كاإلاإلكما يجب أف تتمتع بنكع مف 
داريا لمقياـ بالكاجبات كأف يككف لدييا الإختصاصاتيا، ىذه الكحدات بالحرية في ممارسة  قدرة الذاتية مميا كا 

 المككمة إلييا.
ه األخيرة القدرة عمى تحصيؿ المكارد يذٌ لستقبلؿ المالي لمجماعات اإلقميمية إال إذا كانت فبل يتجسد اإل

في المالية المحمية إلى جانب تمؾ المكارد التي تحصؿ عمييا مف السمطة المركزية، كأف تككف مكاردىا المالية تك
ستقبلليتيا، كما يجب أف إيمكف أف يؤثر سمبا عمى  عانة مف الحككمة المركزية كالذما عف طمب اإلييى نً غٍ ما يي 

تككف حرة في إدارة أمكاليا عمى النحك الذم يحقؽ مصمحة سكاف اإلقميـ، كأف يككف ليا كذلؾ مكازنات مالية 
ستثمارىا بما ما قد يتبقى مف فائض مكازنتيا المحمية إلحتفاظ بمستقمة عف المكازنة العامة لمدكلة كأف تستطيع اإل

 (2)يحقؽ مصمحة سكاف اإلقميـ.
 ثامثا: تضوع امييئات امالمركزية ملوراية اإلدارية

ف كاف استقبلؿ إف البلمركزية نكع مف اإلدارة الذاتية، غير أنيا ال تؤدم إلى اإل ستقبلؿ التاـ عف الدكلة، كا 
 تبر أساس كجكد البلمركزية.األجيزة التي تقكـ عمييا يع

ستقبلؿ في إدارة الشخص المعنكم البلمركزم ضمف الحدكد التي ا  ستقبلؿ أجيزة، ك إستقبلؿ إذف ىك فاإل
 يعينيا القانكف مع البقاء في إطار الدكلة الكاحدة.

ذا كاف الشخص المعنكم البلمركزم يتمتع بصبلحيات أصيمة كخاصة بو يمارسيا بعيدا عف السمطة  كا 
لشخص المعنكم العاـ األساسي أم الدكلة، استقبلؿ عنيا، بحيث تتكزع الكظيفة اإلدارية بيف ركزية كباإلالم

ستقبلؿ ال يصؿ إلى كاألشخاص العامة القانكنية األخرل أم الكحدات المحمية كالمؤسسات العامة، فإف ىذا اإل
لى قطع كؿ عبلقة بيف ىذه األشخاص، ألف ذلؾ حد اإل مف شأنو أف يؤدم مع الكقت إلى نفصاؿ المطمؽ كا 

عف مفيـك البلمركزية، فالبلمركزية في مفيكميا الصحيح مستقمة عف الدكلة، كىذا ما يخرج  نشكء كيانات سياسية
ستقبلال، فيي ليست تبعية مف حيث أف عبلقتيا بالسمطة المركزية ليست عبلقة رئاسية كال إليست تبعية كليست 

ئلدارة المركزية بسمطة تسمسمية عمى اإلدارة البلمركزية سكاء كانت إدارة محمية بمعنى أٌنو ليس ل عبلقة خضكع
الكحدات اإلقميمية ال تككف  ، بمعنى أفٌ إقميمية أك إدارة مرفقية، كسمطتيا عمى مكظفييا، كىي ليست إستقبللية

كعبلقتيا باإلدارة المركزية  القضائية، ،التنفيذية ،مستقمة قائمة بذاتيا كتتمتع بسمطات الدكلة الثبلث التشريعية
 ليست بالتالي عبلقة دستكرية، بؿ ىي عبلقة عضكية.

أف الكصاية اإلدارية ىي عنصر مبلـز لبلمركزية كصمة الكصؿ بيف السمطة المركزية كالسمطات 
أجزاء البلمركزية، كىي الجسر الذم يربط بيف الدكلة كبيف الييئات البلمركزية كالذم بدكنو تنقطع العبلقة بيف 
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ساسيا في التنظيـ البلمركزم كتحقؽ ىدفيف بالغي أالكطف كتتزعزع كحدة الدكلة كىي مف ىذا القبيؿ تمعب دكرا 
األثر أحدىما إدارم كاآلخر سياسي، أما اليدؼ األكؿ اإلدارم فيتمثؿ بتأميف حسف إدارة الييئات المحمية 

، كأما اليدؼ الثاني فيتمثؿ في ربط الييئات المحمية حاء الدكلةنتجاه اإلدارم العاـ في جميع أكضماف كحدة اإل
 (1)بالسمطة المركزية حفاظا عمى كحدة الدكلة.

 امفرع امثامث: صمييز امالمركزية اإلدارية عن غيرىا من أنواع امالمركزية
في إطار االىتماـ المتزايد بالبلمركزية، تعددت اآلراء حكؿ تعريؼ البلمركزية كأنكاعيا، خاصة في ظؿ 
تبايف خمفيات الباحثيف كالتطكر الذم حدث في دكر الدكلة كالكحدات المحمية في ظؿ التكجو نحك اقتصاد 

 السكؽ، كباإلضافة إلى ما سبؽ، فإف مفيـك البلمركزية قد يتداخؿ مع غيره مف المفاىيـ.
لتركيز عمى ختبلؼ بينيما كىذا مف خبلؿ اتفاؽ كاإللذا البد مف تبياف المقصكد بكؿ مفيكـ كأكجو اإل

المصطمحات التي تعبر الدكؿ عف عممية تكزيع السمطات كالمسؤكليات بيف الحككمة المركزية كالكحدات 
 (2)المحمية.

 أوال: امالمركزية اإلدارية وامالمركزية امسياسية
قد تظير الدكؿ مف ناحية تككينيا في صكرة بسيطة أك مكحدة، فالدكلة البسيطة ىي الدكلة التي تككف 

ادة فييا مكحدة، بمعنى أف الدكلة تعتبر كتمة كاحدة متجانسة غير مجزأة، كعمى ذلؾ يككف ليذا النكع مف السي
الدكؿ سيادة داخمية كخارجية كاحدة ال تتجزأ فيككف ليا مف الناحية الخارجية تمثيؿ سياسي كاحد، كيككف ليا مف 

الدكلة، كتككف ليا سمطة تشريعية كاحدة، كحككمة  الناحية الداخمية دستكر كاحد يطبؽ عمى كافة أنحاء إقميـ ىذه
 كاحدة، كسمطة قضائية يخضع ليا جميع األشخاص في منازعاتيـ كخصكماتيـ.

كىكذا تتميز الدكلة البسيطة بكحدة في السيادة الخارجية كبكحدة في السيدة الداخمية أم في دستكرىا كفي 
أف تمجأ السمطة التنفيذية في أداء  السياسي ال يتنافى ىذا التككيفسمطاتيا العامة التشريعية كالتنفيذية كالقضائية ك 

 (3)كظيفتيا اإلدارية إلى األسمكب المركزم أك األسمكب البلمركزم.
أما نظاـ البلمركزية اإلدارية فيك نظاـ إدارم خاص بتكزيع الكظيفة اإلدارية ال بتكزيع الكظائؼ السياسية، 

مركزية ال تتمتع بأم مظير مف مظاىر السيادة الداخمية كالتشريع كالقضاء كما كعمى ذلؾ فالييئات اإلدارية البل
 أف لمسمطة التنفيذية في الدكلة حؽ اإلشراؼ كالرقابة عمى الييئات البلمركزية. 

كلما كاف نظاـ البلمركزية السياسية نظاـ سياسي خاص بنظاـ الحكـ في الدكلة فيك يدخؿ ضمف 
بينما تعتبر البلمركزية اإلدارية نظاـ إدارم يعمؿ فقط عمى تكزيع الكظيفة اإلدارية  مكضكعات القانكف الدستكرم،

 (4)لذا فإنو يدخؿ ضمف مكضكعات القانكف اإلدارم.

                                                           
(1)-. 
(2)-. 
(3)-. 
(4)-. 
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 ثانيا: امالمركزية اإلدارية وامالمركزية اممامية
سات التي مع بداية التسعينات مف القرف الماضي، جزء مف السيا السيما (1)البلمركزية الماليةأصبحت 

تتبعيا الحككمات المركزية رغبة منيا في تحسيف كفاءة القطاع العاـ كتخفيض العجز في الميزانية العامة كالسعي 
كراء تكفير الخدمات األساسية عمى نحك عادؿ كأكثر إنصافا لكافة أفراد المجتمع في مختمؼ أقاليـ الدكلة، 

مف خبلؿ زيادة كفاءة القطاع العاـ كرفع مستكل الشفافية في  كتيدؼ البلمركزية المالية إلى تحقيؽ ىذه األىداؼ
طريقة قياـ الحككمة المركزية بمنح الكحدات المحمية بعض الصبلحيات » :أداءه، كتعرؼ البلمركزية المالية بأنيا

 (2)«.في تحديد كتحصيؿ اإليرادات المحمية كتحمؿ مسؤكلية اإلنفاؽ لتمكيؿ مشاريعيا المختمفة
دكؿ في مدل األخذ بالبلمركزية المالية، حيث نجد في الدكؿ التي تأخذ بالنظاـ المركزم تمتع كتتبايف ال

كحداتيا المحمية بسمطات محدكدة في الحصكؿ عمى رسـك ضئيمة مقابؿ بعض الخدمات التي تقدميا لممكاطنيف، 
طات األجيزة المحمية مي سي كأما في الدكؿ التي تأخذ بالبلمركزية فى  كال تتمتع بأية سمطات في فرض الضرائب،

محدكدة في األمكر المالية، غير أنو يتـ األخذ بنظـ خاصة لتقاسـ المكارد المشتركة بيف الحككمة المركزية كبيف 
الكحدات المحمية إال أف الحككمة تظؿ محتفظة بحقيا في تحديد أنكاع الضرائب كنسبيا، أما في البلمركزية 

لمحمية صبلحية تحديد كتحصيؿ الضرائب كالرسكـ المحمية كمسؤكلية اإلنفاؽ المالية فيتـ منح ىذه الكحدات ا
  (3).لتمكيؿ األنشطة التي تقـك بيا، كذلؾ في إطار ضكابط يحددىا القانكف

 ثامثا: امالمركزية اإلدارية وامحكم اممحلي
بعيد، ففقياء إلى الماضي ال التي ترجع (4)المحمييشير تاريخ التنظيمات اإلدارية إلى جذكر الحكـ 

السياسة كفبلسفتيا منذ عيد أفبلطكف كسقراط قامكا بشرح كتفسير العديد مف النظريات التي تصؼ مختمؼ 
تسمت الكيانات االجتماعية منذ فجر إاألنماط اإلدارية التي يمكف أف تأخذ بيا الدكؿ في إدارتيا المحمية، كقد 

نت ىذه الكيانات المحمية تمثؿ صكرة مصغرة لمحككمة المحمية التاريخ اإلنساني بسيادة شيخ القبيمة كمجمسو، ككا
إلى قياـ الدكلة المدنية بمراحميا المختمفة التي كالنكاة األساسية لممجالس المحمية، ثـ تطكرت الحككمات الصغيرة 

ف، ككاف تكسعت نشاطاتيا كخدماتيا كأصبحت تعطي أكلكية كبيرة لزيادة كفاءتيا في تقديـ ىذه الخدمات لممكاطني
ختبلؼ األنظمة العالمية إصطبلحات كالتعابير المستخدمة اآلف، كعمى الرغـ مف نتاج ىذه الجيكد عددا مف اإل

لكجية كالسياسية، إال أننا ال نجد اختبلؼ كبير في نكعية كطبيعة اإلدارات المحمية العالمية، كالسبب ىك يك األيد
لتي تتحكـ بدكرىا في طبيعة اإلدارة كشكميا كطريقة ممارستيا تشابو الحاجات المحمية لممكاطنيف عبر العالـ ا

 (5)لنشاطيا.

                                                           
(1)-. 

(2)-. 
)3(

-. 
(4)-. 
(5)-. 
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الباحثة أف الحكـ المحمي ما ىك إال صكرة مف صكر البلمركزية اإلدارية كىي البلمركزية  كفي إعتقاد
طمح اإلدارية اإلقميمية، كلعؿ سبب بقاء ىذه التسمية راجع إلى األسباب التاريخية التي ظير فييا ىذا المص

ختبلفو إكعدـ التغيير، كأفضؿ دليؿ عمى ذلؾ ىك  تقاليدكطبيعة المجتمع اإلنجميزم كتقاليده في المحافظة عمى ال
 عف البلمركزية السياسية كحصر مظاىر الحكـ المحمي في الكظيفة التنفيذية.

 رابعا: امالمركزية اإلدارية وعدم امصركيز اإلداري
كريا لحسف سير عمؿ الجياز اإلدارم، كتحقيؽ المياـ كالمسؤكليات يعد أسمكب عدـ التركيز اإلدارم ضر 

كالكاجبات اإلدارية الممقاة عمى عاتقو فقد أضحى مستحيبل مف الناحية العممية عمى الكزراء ممارسة جميع 
االختصاصات، كليذا لجأت الدكؿ إلى التخفيؼ مف حدة التركيز اإلدارم الصاـر بغية القضاء عمى العراقيؿ 

 (1)ي كاجيت أسمكب التركيز اإلدارم.الت
كفي ظؿ ىذا النظاـ يبدك أف تأثير الحككمة المركزية أقكل مف تأثير السكاف المحمييف، كما أف المكظفيف 
في الميداف ال يشعركف باالستقبللية، فنظاـ عدـ التركيز اإلدارم ىك عبارة عف طريقة تحاكؿ الحككمة المركزية 

 (2)يطرتيا إضافة إلى ككنيا أداة فعالة لفرض رقابتيا عمييا.مف خبلليا زيادة قكتيا كس
ذا  تشترؾ البلمركزية اإلدارية مع عدـ التركيز اإلدارم في أنيما أسمكباف مف أساليب التنظيـ اإلدارم كا 

 كاف كبل النظاميف ينتمي إلى جنس كاحد، فاالختبلؼ بينيما يظير في الجكانب اآلتية:
ك صكرة مخففة لنظاـ المركزية اإلدارية، لذلؾ فيك ال يخرج عف نطاؽ النظاـ إف عدـ التركيز اإلدارم ى _1

 المركزم عكس البلمركزية اإلدارية.

إف عدـ التركيز اإلدارم ليس كسيمة تقنية لتكزيع اختصاصات إدارية لتخفيؼ العبء عف اإلدارة المركزية  _2
اإلدارية قيمة ديمقراطية تتجاكز مجرد تكزيع في حيف يمثؿ نظاـ البلمركزية  ،التي تظؿ محتفظة بكامؿ السمطة

 (3)الكظيفة اإلدارية إلى ممارسة ىذه الكظيفة مف قبؿ سكاف الكحدة المحمية أك ممثمييـ.

ختبلؼ الجكىرم بيف نظامي عدـ التركيز اإلدارم كالبلمركزية اإلدارية في أف أجيزة عدـ التركيز اإلدارم اإل _3
مسمطة الرئاسية كال تمارس سكل الصبلحيات المفكضة ليا، أما البلمركزية ال تستقؿ عف المركز كتبقى خاضعة ل

اإلدارية فيي تظير في شكؿ كحدات إدارية مستقمة ذات شخصية معنكية كتمارس صبلحيات أصيمة ليا، 
 كتخضع لرقابة إدارية خاصة يحدد صكرىا القانكف.

م تظؿ دائما باسـ الدكلة بكاسطة مكظفييا، إف ممارسة االختصاصات اإلدارية في نظاـ عدـ التركيز اإلدار  _4
 لكف في نظاـ البلمركزية اإلدارية فإف التصرفات تتخذ باسـ كلحساب الكحدات المحمية كبجياز ينتمي إلييا.

                                                           
(1)-. 
(2)-. 
(3)-. 
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 اممطلب امثاني: امجماعات اإلقليمية وصطبيقاصيا في امصشريع امجزائري
ية في أداء الخدمات التي يفتقر محمكالجيكد الرغبة الدكلة في تكثيؽ التعاكف بيف الجيكد الحككمية تعد 

إلييا الشعب، الباعث األكؿ في تكزيع الدكلة لمخدمات العامة بيف ىيئات مركزية كىيئات محمية، كىذا ما يدؿ 
عمى ثقتيا بشعبيا كاطمئنانيا إليو، فتقسيـ العمؿ ضركرة حتمية في كؿ نشاط بشرم، سكاء كاف ىذا النشاط فرديا 

 (1)تقسيـ العمؿ فيو. زداداحضارة المجتمع  رتفعتاككمما أك حككميا، 
القرارات لو األثر الفعاؿ في التنمية  تخاذاكلقد أثبتت التجارب عبر التاريخ أف مشاركة الشعكب في 

االقتصادية كزيادة اإلنتاجية ليذه الشعكب، حيث أنو كمما كاف مصدر تقديـ الخدمات أقرب إلى السكاف كانت 
 إلشباع رغبات األفراد. النتائج أفضؿ

كقد شيد نظاـ الجماعات اإلقميمية في الجزائر مراحؿ تطكر مختمفة بتغيير النظاـ القانكني المتعمؽ بيا 
كالمتمثؿ في قانكني البمدية كالكالية باعتبارىما الكحدتيف األساسيتيف لمنظاـ اإلدارم المحمي، كقد بدا كاضحا أف 

طبيعة النظاـ السياسي كالتحكالت التي شيدىا، بحيث تدؿ التجربة في الجزائر ىذا النظاـ مرتبط إلى حد كبير ب
 (2).عمى أف أم تغيير في النظاـ الدستكرم يستتبع بالضركرة تغييرا في النظاـ القانكني لمجماعات اإلقميمية

)الفرع  يافي ىذا المطمب بداية تعريؼ الجماعات اإلقميمية كخصائص تتناكؿ الباحثةتأسيسا عمى ما سبؽ، 
األكؿ(، نشأة كتطكر الجماعات اإلقميمية في الجزائر )الفرع الثاني(، كأخيرا التقسيـ اإلدارم لئلقميـ ككحداتو في 

 الجزائر )الفرع الثالث(.
 امفرع األول: صعريف امجماعات اإلقليمية وترائريا

ؿ، كاعتمد عمى النظاـ اإلدارم تبنى المؤسس الدستكرم في الجزائر مبدأ كحدة إقميـ الدكلة منذ االستقبل
البلمركزم كأسمكب إلدارة ىذا اإلقميـ، كبذلؾ قسمت الجزائر إلى كحدات إدارية سميت بالجماعات اإلقميمية 
ممثمة في البمدية كالكالية، كاعترؼ ليما بالشخصية المعنكية كباالستقبلؿ اإلدارم كالذمة المالية المستقمة، إضافة 

في محدد، كأجيزة إدارية تسيرىما، كفي المقابؿ فرض عمييما رقابة إدارية كصائية مف إلى منحيما إقميـ جغرا
 (3).طرؼ السمطة المركزية

في قانكني الكالية ك  ،كلئلحاطة بمفيكـ الجماعات اإلقميمية نتناكؿ تعريفيا في مختمؼ الدساتير الجزائرية
 الخصائص المميزة ليا. كالبمدية المتعاقبة منذ االستقبلؿ إلى يكمنا ىذا، ثـ تبياف

 أوال: صعريف امجماعات اإلقليمية
تحتؿ الجماعات اإلقميمية مكانة ميمة في النظاـ اإلدارم الجزائرم، مف خبلؿ اإلعتراؼ القانكني ليا، كمنحيا 

ير الشخصية المعنكية، كاإلستقبللية المالية كاإلدارية، لذا سنتناكؿ دراسة تعريؼ الجماعات اإلقميمية في الدسات
 الجزائرية، في قكانيف البمدية كالكالية، كفي الفقو.

                                                           
(1)-. 
(2)-. 
(3)-. 
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 ()في امدساصير امجزائرية 
انطبلقا مف أف الدستكر يقع في أعمى قمة اليـر القانكني في الجزائر، نجد أف مؤسس الدستكرم تناكؿ 

إلى غاية  1963نة االعتراؼ بالجماعات اإلقميمية في جميع الدساتير بدأن مف أكؿ دستكر لمجميكرية الجزائرية س
 .2020آخر تعديؿ دستكرم لسنة 

 1963في دسصور - أ
عتمد عمى نظاـ الحزب الكاحد، إأكؿ دستكر في تاريخ الجزائر المستقمة، كالذم  (1)1963دستكر  يعتبر

ت لممجمس الكطني التأسيسي بعد تجميده ثبلث مياـ دى سنً اي كتبنى النيج االشتراكي، إال أنو لـ يعمر طكيبل ك 
في تعييف حككمة مؤقتة، التشريع باسـ الشعب، كاعداد دستكر لمجميكرية كالتصكيت عميو. كرغـ كككنو تمثمت 

دستكر برنامج يغمب عميو الطابع األيديكلكجي عمى الطابع القانكني إال أنو تناكؿ الجكانب القانكنية المتعمقة 
الحزب الكاحد مف األفكار المحكرية التي  ألفراد كمجاالتيا فأصبحت فكرةابتنظيـ السمطة، كبياف حقكؽ كحريات 

 .(2)تبنى عمييا الدكلة الجزائرية
 (3)قد اعترؼ بالكجكد القانكني لمجماعات اإلقميمية 1963كمف خبلؿ ىذه النصكص نجد أف دستكر 

كىذا  مسميا إياىا بالمجمكعات اإلدارية، كمكتفيا باإلشارة إلى البمدية بإعطائيا كياف مستقؿ عف الجياز المركزم
ف كانت معالجة ىذا الدستكر لمجماعات اإلقميمية غير دقيقة بسبب  يعد تكريس لمبدأ البلمركزية اإلدارية، كا 
حداثة استقبلؿ الدكلة الجزائرية كالتحديات الكبرل التي نكاجييا في شتى المجاالت، كاىتمامو بالمبادئ العامة 

 (4)لبناء مؤسسات الدكلة استكماال لمسيادة الكطنية.
 1976في دسصور   -ب

، إذ صدر في ظؿ الحزب الكاحد المتبني لمنظاـ 1963في نفس اتجاه دستكر  (5)1976جاء دستكر
االشتراكي فاعتماد سياسة البلمركزية اإلدارية كاف في إطار النيج االشتراكي، إال أف ىذا الدستكر تناكؿ مكضكع 

 36العديد مف المكاد المعبرة عنيا، فنص في مادتو  الجماعات اإلقميمية بنكع مف الدقة، تجمى ذلؾ مف خبلؿ
المجمكعات اإلقميمية ىي الكالية كالبمدية، البمدية ىي المجمكعة اإلقميمية السياسية كاإلدارية »بقكليا: 

كما  «كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية في القاعدة، التنظيـ اإلقميمي كالتقسيـ اإلدارم لمببلد خاضعاف لمقانكف
تعتمد سياسة البلمركزية عمى تكزيع حكيـ لمصبلحيات كالمياـ حسب تقسيـ »منو عمى:  35ت المادة نص

منطقي لممسؤكلية داخؿ إطار كحدة الدكلة، تستيدؼ سياسة البلمركزية منح المجمكعات اإلقميمية الكسائؿ 

                                                           
()-. 

(1)- . 
(2)-. 
(3)-. 
 .31 ، صوالمرجع نفس-(4)
(5)-. 
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التابعة ليا كمجيكد مكمؿ لما تقكـ بو  البشرية كالمادية كالمسؤكلية التي تؤىميا لمقياـ بنفسيا بمياـ تنمية المنطقة
 .«األمة

 1989ر دسصو في  -ج
نما جاء لتمبية مطالب شعبية ترجمتيا أحداث  (1)1989لـ يكف صدكر دستكر    5نتيجة ظركؼ عادية، كا 
االقتصادية كاالجتماعية كىك ما دفع بالسمطة لمقياـ  ،كالتي كانت كرد فعؿ عف األكضاع السياسية 1988أكتكبر 

بلحات سياسية كدستكرية جذرية أدت إلى تكريس الديمقراطية كالتعددية الحزبية، األمر الذم تكج بصدكر بإص
ىذا الدستكر الذم ينتمي إلى طائفة دساتير قكانيف، أم الدساتير التي تقتصر عمى ذكر الجكانب القانكنية 

 (2)ات بصفة خاصة.المتعمقة بتنظيـ السمطة كتحديد صبلحياتيا كتكريس نظاـ الحقكؽ كالحري
 1996في دسصور  -د

مف  15الصياغة فنصت المادة  بذاتبنفس المكاد المتعمقة بالجماعات اإلقميمية،  (3)1996احتفظ دستكر 
 .«الجماعات اإلقميمية لمدكلة ىي البمدية كالكالية، البمدية ىي الجماعة القاعدية» 1996دستكر 

المنتخب قاعدة البلمركزية كمكاف مشاركة المكاطنيف في  يمثؿ المجمس»منو فتنص عمى:  16أما المادة 
 .«تسيير الشؤكف العمكمية

 2016في امصعديل امدسصوري مسنة  -ـى
كالمتابعة، منذ إعبلف رئيس  االىتماـبالكثير مف  (4)2016الدستكرم لسنة حضي مشركع التعديؿ 

التي باشرتيا الجزائر خبلؿ السنكات  حاتمكف مف استكماؿ مسار اإلصبلالجميكرية عف إجراء تعديؿ دستكرم يي 
 16الماضية، كقد كردت تعديبلت متعددة، أما فيما يتعمؽ بتعريؼ الجماعات اإلقميمية فقد نصت عمييا المادة 

منو  17. أما المادة «الجماعات اإلقميمية لمدكلة ىي البمدية كالكالية، البمدية ىي الجماعة القاعدية»بقكليا: 
نيف في تسيير الشؤكف المجمس المنتخب قاعدة البلمركزية، كمكاف مشاركة المكاط يمثؿ»فنصت عمى: 

تقكـ الدكلة عمى مبادئ التنظيـ الديمقراطي كالفصؿ بيف السمطات كالعدالة » فنصت: 15أما المادة ، «العمكمية
طات العمكمية المجمس المنتخب ىك اإلطار الذم يعبر فيو الشعب عف إرادتو كيراقب عمؿ السم، االجتماعية

 «.تشجع الدكلة الديمقراطية التشاركية عمى مستكل الجماعات المحمية
 2020في امصعديل امدسصوري مسنة  -و

، مصطمح الجماعات المحمية في (5)2020تبنى المؤسس الدستكرم في التعديؿ الدستكرم األخير لسنة 
ًاستعمؿ مصطمح الجماعات اإلقميمية في كالٌذم  2016عمى خبلؼ التعديؿ الدستكرم لسنة  18،17،16مكاده: 
 /الفقرة الثالثة.15كالجماعات المحمية في المادة  16المادة 

                                                           
(1)-. 
 .33 المرجع السابؽ، ص-(2)
(3)-. 
(4)-. 
(5)-. 
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/الفقرة األكلى بقكلو: 17الجماعات اإلقميمية في مادتو  2020عرَّؼ التعديؿ الدستكرم األخير لسنة 
 .«ية...الجماعات المحمية لمدكلة ىي البمدية كالكالية، البمدية ىي الجماعة القاعد»

كىذا ما تنص أما عف األداة التي تنشأ بيا الجماعات اإلقميمية فيي كاحدة في كؿ الدساتير، كىك القانكف: 
الفقرة /115، كالمادة 1976مف دستكر  الفقرة الثانية/36، كالمادة 1963مف دستكر  األكلى فقرةال/9المادة عميو 

الفقرة /140، كالمادة 1996مف التعديؿ الدستكرم  عاشرةالفقرة ال/122، كالمادة 1989مف دستكر  الحادم عشر
 (1).2020لسنة  التعديؿ الدستكرم/الفقرة الحادية عشر مف 139، كالمادة 2016مف التعديؿ الدستكرم  العاشرة

كىكذا نجد أف التنظيـ البلمركزم اإلقميمي الجزائرم لو عبلقة كطيدة بالظركؼ التاريخية كاالجتماعية 
كالسياسية التي مرت بيا الببلد، فتغير التنظيـ السياسي يؤدم حتما إلى تغيير نظاـ الجماعات كاالقتصادية 

 اإلقميمية، فالصمة كثيقة بينيما.
 في امجزائراموالية و  ن امبلديةنياصعريف امجماعات اإلقليمية في قو  -1

لكالية التي عرفتيا الببلد تناكؿ المشرع الجزائرم تعريؼ الجماعات اإلقميمية في مختمؼ قكانيف البمدية كا
منذ االستقبلؿ، كحددىا في كحدتيف أساسيتيف ىما الكالية كالبمدية، ككاف لمظركؼ السياسية كاالجتماعية 

ترل الباحثة أنو مف الضركرم  كاالقتصادية تأثير عمى التنظيـ المحمي لكؿ مرحمة صدر خبلليا التشريع، لذا
التي التي عرفتيا الجزائر لمتعرؼ عمى كؿ التغيرات  يف البمدية كالكاليةقكانتعريؼ البمدية كالكالية في مختمؼ 

 .ىاتو التعريفات كأكجو االختبلؼ بيفمضامينيا ت عمى دخمى أي 
 في قوانين امبلديةصعريف امجماعات اإلقليمية  - أ

ة كتسيير تعتبر البمدية أىـ تطبيقات البلمركزية اإلدارية في الجزائر، كالجياز الفعاؿ لممكاطنيف إلدار 
شؤكنيـ المحمية كتعزيز مشاركتيـ في تحقيؽ الصالح العاـ، كقد حظيت البمدية بمعالجة قانكنية معتبرة منذ 

المؤرخ  (2)67/24 رقـ:االستقبلؿ فجعؿ منيا المشرع الجزائرم في جميع قكانيف البمدية المتعاقبة بدءا مف األمر 
 المؤرخ في:ك  11/10 رقـ:ية آخر تشريع لمبمدية كالمتعمؽ بقانكف البمدية إلى غا 18/01/1967في: 
ية يمكف االعتماد ر قاعدة البلمركزية اإلقميمية كحجز األساس في بنياف الدكلة كأىـ إدارة جكا (3)22/07/2011

عمييا في تنفيذ السياسة العامة لمدكلة، لذا سنتناكؿ تعريؼ البمدية في مختمؼ القكانيف البمدية التي عرفتيا الجزائر 
 نذ االستقبلؿ.م
  67/24 رقم:في األمر صعريف امجماعات اإلقليمية 

البمدية في الفصؿ األكؿ مف الباب األكؿ تحت عنكاف التنظيـ اإلقميمي في  (4)67/24 رقـ:نص األمر 
ية، الثقافية األساسك البمدية ىي الجماعة السياسية كاإلدارية كاالقتصادية كاالجتماعية » المادة األكلى منو بقكليا:

دث البمدية بمكجب قانكف لمبمدية اسـ كمركز كيديرىا مجمس منتخب »أما المادة الثانية منو فنصت عمى:  ،«كتيحى
                                                           

(1)-. 
(2)-. 
(3)-. 
(4)-. 
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. كال شؾ أف ىذا التعريؼ يعكس الكظائؼ المتنكعة لمبمدية «ىك المجمس الشعبي البمدم المككف مف نكاب بمدييف
تأثر بنمكذجيف مختمفيف التي كانت آنذاؾ،  67/24 قـ:ر كمياميا المختمفة في ظؿ الفمسفة االشتراكية، فاألمر 

النمكذج اليكغسبلفي كالنمكذج الفرنسي، أما تأثره بالنمكذج اليكغسبلفي فيظير مف خبلؿ جعؿ البمدية باعتبارىا 
الخمية األساسية في المجتمع تمارس كظائؼ إدارية، اقتصادية، اجتماعية كسياسية، كىي كحدة اقتصادية تقـك 

 (1).عمؿ كاالنتاج، كىي كحدة تسيير لمحياة االجتماعية كىمزة كصؿ بيف األفراد كاإلدارة المركزيةعمى ال
كانت مجرد إدارة منفذة تقكـ بترجمة كتنفيذ قرارات  67/24 رقـ: كىكذا نجد أف البمدية في ظؿ األمر

ئي الذم يرجع في حقيقة األمر السمطة المركزية عمى المستكل المحمي كبالتالي فيي ال تممؾ سمطة القرار النيا
 إلى السمطة المركزية.

  90/08 رقم:في قانون امبلدية صعريف امجماعات اإلقليمية 
مباشرا عمى النظاـ  انعكاسا، كقد كاف ليا 1989تبنت الجزائر التعددية السياسية كالحزبية بمكجب دستكر 

 يتبلءـبما  ،(2)07/04/1990 مؤرخ في:ال 90/08 رقـ:القانكني لمبمدية مف خبلؿ صدكر قانكف البمدية 
كالمتغيرات السياسية كاالجتماعية في الجزائر آنذاؾ، فتميزت ىذه المرحمة بخضكعيا لمبادئ كأحكاـ جديدة 

كعمى رأسيا إلغاء نظاـ الحزب الكاحد كاعتماد التعددية الحزبية، فنصت المادة األكلى  1989 :أرساىا دستكر
البمدية ىي الجماعة اإلقميمية األساسية، كتتمتع »عمى تعريؼ البمدية بقكليا:  90/08 رقـ: مف قانكف البمدية

أف لمبمدية إقميـ »أما المادة الثانية فنصت عمى «. بالشخصية المعنكية كاالستقبلؿ المالي كتيحدثي بمكجب قانكف
 «.الشعبيمنتخب ىك المجمس  أف يدير البمدية مجمس»كالمادة الثالثة أكدت عمى ، «كمركز كاسـ
11/10 رقم:في قانون امبلدية ة يصعريف امجماعات اإلقليم 

بأىمية البمدية باعتبارىا القاعدة اإلقميمية  (3)11/10 رقـ: اعترؼ بياف أسباب إصدار قانكف البمدية
عبل الديمقراطية المحمية كمكاف مشاركة المكاطنيف في تسيير شؤكف البمدية، كفا أساسكالبلمركزية لمدكلة، كأنيا 

ال يمكف االستغناء عنو في إدارة االقميـ كتحقيؽ انشغاالت التنمية المحمية كأشاد ىذا البياف بتمسؾ الدكلة 
 18/01/1967 المؤرخ في: 67/24 :الجزائرية بمبادئ البلمركزية مف خبلؿ قانكني البمدية المتمثؿ في األمر

المتضمف قانكف البمدية  07/04/1990 خ في:المؤر  90/08 رقـ: المتضمف قانكف البمدية األكؿ، كالقانكف
 الثاني.

 في قوانين امواليةصعريف امجماعات اإلقليمية  –ب 
مف كضع قانكف البمدية، شرعت السمطة في االعداد لمشركع قانكف  االنتياءكعقب  1969بتداءا مف سنة ا

الجديد لممحافظة" حكؿ المحاكر الكالية، كقد قاـ كزير الداخمية آنذاؾ بتحضير كثيقة تحمؿ عنكاف "التنظيـ 
 رقـ: صبلح، كالنصكص التطبيقية بصفة مفصمة. تتكيجا لذلؾ صدر قانكف الكالية بمكجب األمراألساسية لئل

                                                           
(1)-. 
(2)-. 
(3)-. 
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كنشر في الجريدة  26/03/1969 :، كما صكدؽ عمى ميثاؽ الكالية في(1)23/05/1969 المؤرخ في: 69/38
ميثاؽ الكالية شرحا لتصكر السمطة لكظيفة الكالية كدكرىا في اطار ر فييا قانكف الكالية، تضمف نشالرسمية التي 

النظاـ االدارم كالسياسي كاالقتصادم، معتبرا اياه محكر االتصاؿ بيف األمة كالبمدية كاستبدؿ تسميتيا القديمة 
كعرؼ الميثاؽ "العمالة" بالكالية كقد ركز ىذا الميثاؽ عمى الطابع المكحد لمدكلة الذم الـز الجزائر تاريخيا 

مؤسسة المركزية مزكدة بييئات خاصة بيا، كبسمطة فعمية لمبت، كبيياكؿ مكافقة لممياـ التي » بأنيا:  (2)الكالية
استقبلؿ ذاتي لمكالية، إنيا مجرد يقتضي عمييا القياـ بيا، لكف الميثاؽ اعتبر أف ىذه البلمركزية ليست عنصر 

. كنظرا لمكانة الكالية (3)مكالية كالجماىير الشعبية في السمطة الثكريةكسيمة تقنية إلنماء المشاركة الفعمية ل
كأىميتيا في التنظيـ اإلدارم البلمركزم فقد كاف ليا كجكد قانكني تضمنتو مختمؼ قكانيف الكالية التي عرفتيا 

القانكف  إلى غاية 23/05/1969 المؤرخ في:المتضمف قانكف الكالية ك  69/38 رقـ:الجزائر بدءا مف األمر 
 ، لذا سنتناكؿ تعريؼ الكالية في مختمؼ ىذه القكانيف المتعاقبة.21/02/2012 المؤرخ في: 12/07 رقـ:الكالئي 

  اممصضمن قانون اموالية 69/38 رقم: في األمرصعريف امجماعات اإلقليمية 
، كتنافيو االستقبلؿقي سائدا بعد بنتيجة التشريع الفرنسي الذم  (4)المتعمؽ بالكالية 69/38 :األمر صدر

القانكني  االستقبلؿفسعت القيادة السياسية لتحقيؽ  االستعمارمع مبادئ الثكرة الداعية لمقضاء عمى كؿ أشكاؿ 
في كؿ ما يتعمؽ بتسيير الشؤكف اإلدارية إذ بادرت بالعمؿ عمى ىذا المشركع كاصداره في شكؿ أمر كليس 

تكف تحتكم عمى برلماف منتخب، إذ كاف مجمس الثكرة يمارس ميمة قانكف، كذلؾ ألف الدكلة في تمؾ المرحمة لـ 
 (5)التشريع كالتنفيذ في آف كاحد، كما أف األكامر ليا قيمة القانكف مف حيث الحجة.

الذم يكمف بيف  االزدكاجكلقد اعتبر ىذا األمر الكالية جماعة ادارية المركزية نسبية كليست مطمقة بسبب 
ثؿ في المجمس الشعبي المنتخب، كاسمكب عدـ التركيز اإلدارم تحت سمطة الكالي، األسمكب البلمركزم المتم

 (6)مما أدل في نياية األمر إلى ىيمنة الدكر المركزم لمكالي الذم يعيف عمى الدكر البلمركزم لممجمس المنتخب.

  90/09في قانون اموالية صعريف امجماعات اإلقليمية 
 1989، بعد تكريس دستكر(7)07/04/1990 المؤرخ في: 90/09 رقـ: جاء القانكف الثاني لمكالية

لمتعددية الحزبية كمبدأ الفصؿ بيف السمطات كتبني النظاـ الرأسمالي، كجاء في ظؿ اإلصبلحات السياسية 
 (8).اإلدارية، إذ يعتبر اإلطار القانكني األساسي لئلصبلحات عمى المستكل المحمي

                                                           
(1)-. 
(2)-. 
 .88 المرجع السابؽ، ص-(3)
(4)- . 
 .46 المرجع السابؽ، ص-(5)
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متمتعة بالشخصية المعنكية كما تستمزمو مف  69/38 رقـ: انكففبقيت الكالية كما كانت عميو في ق
استقبللية في تسيير شؤكنيا، إال أف األمر الذم تـ تغييره مقارنة بالقانكف األكؿ لمكالية ىك ما يتعمؽ بييئات 

مس بعدما كانت تتككف أيضا مف المج (1)الكالية، التي أصبحت تتككف مف المجمس الشعبي الكالئي، كالكالي فقط
 التنفيذم، فتـ حصر الييئات المسيرة لمكالية في المجمس كالكالي.

 12/07في قانون اموالية صعريف امجماعات اإلقليمية 
المتعمؽ بالكالية أنو تكضيحا حكؿ األىمية البالغة  (2)12/07 رقـ: جاء في بياف أسباب قانكف الكالية

ي جماعة اقميمية المركزية كمقاطعة إدارة ممركزة لمدكلة، إذ لمكالية باعتبارىا امتدادا لمدكلة يكرسيا الدستكر كى
تعمؿ عمى التكفؿ بالمياـ اإلدارية كالمرفؽ العاـ مف جية، كتنفيذ مختمؼ السياسات العمكمية التي تقررىا الدكلة 
مف جية أخرل، كيجدر االعتراؼ أف الكالية قد فرضت نفسيا كقكة محركة في النشاط التنمكم االقتصادم 

الجتماعي كتسيير المرفؽ العاـ، تضمف الكالية زيادة عمى مياميا الخاصة، المياـ التابعة لمؤسسات أخرل كا
كمساندة كمدعمة كمحفزة لنشاطاتيا كسد النقائص المحتممة عند الحاجة، غير أف الكالية، باعتبارىا مقاطعة 

كاختبلالت برزت مع  مركر الكقت كانعكست إدارية غير ممركزة لمدكلة كجماعة اقميمية المركزية، تكاجو مشاكؿ 
لذا صدر ىذا القانكف المتعمؽ بالكالية  ،...عيا كجكد عدة فراغات قانكنية عمى المنظكمة التشريعية التي يض

 (3)لتمكيف ىذه الييئة ذات الطابع المزدكج مف القياـ بدكرىا عمى أكمؿ كجو.
 فقيي ملجماعات اإلقليمية _امصعريف ام3

اعات اإلقميمية جزء ال يتجزأ مف الدكلة، أم أنيا تابعة ليا بالرغـ مف كجكد البلمركزية التي تعتبر الجم
تعتبر أسمكب مف أساليب التنظيـ اإلدارم، فتنظيـ الدكلة يستكجب تقسيميا إلى أقاليـ، كالية كبمدية أطمؽ عمييا 

حية القانكنية، لذا نتناكؿ تعريفيا مف الناحية سـ الجماعات اإلقميمية كالتي سبؽ تعريفيا مف الناإالمشرع الجزائرم 
االصطبلحية، خاصة كأف محاكالت فقيية كثيرة تناكلت تعريؼ الجماعات اإلقميمية حسب تكجو كتخصص كؿ 

 فقيو. 
كفي األخير ترل الباحثة أف الجماعات اإلقميمية ىي أشخاص معنكية عامة تكجد إلى جانب الدكلة، تقـك 

غرافي اإلقميمي، تتكلى الكظيفة اإلدارية أك جزء منيا عمى المستكل المحمي، تحت رقابة عمى أساس المعيار الج
ىذه الكحدات  عميو السمطة المركزية، كالتقسيـ اإلقميمي لمببلد ىك الذم يحدد الحدكد الجغرافية التي تمارس

 اإلقميمية مجاؿ اختصاصاتيا اإلدارية. 
 ثانيا: ترائص امجماعات اإلقليمية

الضركرة العممية أف يعترؼ القانكف لغير اإلنساف بالشخصية القانكنية، حيث لـ تعد ىذه اقتضت 
الشخصية مقصكرة عمى األشخاص الطبيعييف كحدىـ بؿ يكجد داخؿ الدكلة الكاحدة أشخاص معنكية عامة أخرل 
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اإلقميمية أك ما  ، مف بيف ىذه األشخاص المعنكية العامة(1)االلتزامات ليا صبلحية اكتساب الحقكؽ كتتحمؿ
     (2).بالشخصية االعتبارية )المعنكية( 49 :يعرؼ بالجماعات اإلقميمية كالتي اعترؼ ليا القانكف المدني في مادتو

كباعتبار أف الجماعات اإلقميمية ىي أشخاص معنكية عامة يتحدد اختصاصيا عمى أساس إقميمي 
ؿ اإلدارم كبذمة مالية مستقمة، كما يمنحيا القانكف اسـ، جغرافي محدد، تتمتع بالشخصية المعنكية، كباالستقبل

قميـ خاص بيا. فيي تتميز بمجمكعة مف الخصائص نكردىا فيما يمي:   كا 
 ات اإلقليمية بامشترية اممعنوية_صمصع امجماع1

ي ـ في ضماف استقبلؿ الجماعات اإلقميمية إداريا كماليا كمنحيا بالتالتعتبر الشخصية المعنكية عنصر ميي
المزايا كالنتائج التي تترتب ليا عند االعتراؼ ليا بيذه الشخصية المعنكية، كقبؿ التطرؽ ليذه النتائج المترتبة 

 (3)"القدرة عمى اكتساب الحقكؽ كالتحمؿ بااللتزامات". عنيا، نعرؼ الشخصية المعنكية بأنيا:
تتخذ مف أجؿ تحقيؽ غرض ا أك ىما معأما الشخص المعنكم فيك: "مجمكعة مف األشخاص أك األمكاؿ 

  (4).معيف كمعترؼ ليا بالشخصية القانكنية"
 االسصقالل اإلداري _2

يمة تتمتع بيا، كيعني مإف قياـ الجماعات اإلقميمية بإدارة شؤكنيا بييئاتيا الخاصة يعد بمثابة خاصية 
كيمثمو أماـ الغير  ىذا أف يككف لمشخص المعنكم جياز إدارم خاص بو يدير شؤكنو الخاصة كيتحدث باسمو

 (5).في ذلؾ الدكلةبما 
عرؼ فقياء القانكف اإلدارم االستقبللية بأنيا: "حؽ الجماعات اإلقميمية في اتخاذ القرارات، كالقياـ  كقد

بالمبادرات المحمية لمنيكض باختصاصاتيا المحددة بمقتضى القكانيف كالتطبيقات تحت إشراؼ كتكجيو السمطة 
 (6).الكصية"

 مجماعات اإلقميمية متسع مف الحرية في مزاكلة صبلحياتيا بما تمميو لخبلؿ ىذا التعريؼ أف  يتضح مف
 _االسصقالل اممامي3

كردت عدة تعاريؼ لبلستقبلؿ المالي لمجماعات اإلقميمية نذكر منيا: "ىي التمتع بصبلحية التصرؼ في 
 (7).مصدر ىذه الميزانيات" ميزانيتيا، مف حيث التحضير كالتصكيت كتنظيـ المكارد التي تككف

                                                           
(1)-. 
(2)-. 
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كما تـ تعريفو: "ىك االستقبلؿ الذم يتطمب تكفر مكارد مالية كافية كمبلئمة لممياـ كاألعباء التي تتكلى 
االضطبلع بيا، كأف تفكز كذلؾ عمى حرية كلك نسبية في تسيير ماليتيا المحمية مع اإلقرار بكجكد رقابة 

 (1).بعدية"
ية مستقمة عف ميزانية الدكلة. لكف ىذا االستقبلؿ غير تاـ بسبب المساعدات فميزانيات الجماعات اإلقميم

نفقاتيا، األمر حمية، ألف مكاردىا الذاتية نادرا ما تكفييا لتغطية كاإلعانات التي تقدميا الدكلة ليذه الييئات الم
ماعات اإلقميمية ىي مف استقبلليا كيضعيا تحت كصاية إضافية، ألف القدرة المالية لمج االذم يفقدىا بعض

الضماف األكبر ليذا االستقبلؿ، فبقدر ما تعتمد عمى مساعدات الحككمة المركزية بقدر ما يضيؽ استقبلليا، 
كبقدر ما تعتمد عمى مكاردىا الذاتية في ممارسة أعماليا بقدر ما يتسع ىذا االستقبلؿ، كلكف ميما اتسع نطاقو 

لمركزية أك إلى درجة التحرر كاالنفصاؿ عنيا لدرجة تيدد كحدة فيك ال يصؿ إلى حد القطيعة مع السمطة ا
الدكلة، فيذا االستقبلؿ المالي ميما بمغ حجمو، ال يمكف أف يككف مطمقا، إذ أف الرقابة أك الكصاية اإلدارية 

 (2).تتدخؿ لتعيد العبلقة كالتكازف إلى طبيعتيا بيف السمطة المركزية كالجماعات اإلقميمية

 ماعات اإلقليمية بأىلية األداءمج_ صمصع ا4
ؿ عميخكؿ لمجماعات اإلقميمية القياـ بأعماؿ تنتج آثارىا القانكنية في الحدكد التي يبينيا القانكف، فال

الصادر عف الكالية أك البمدية ينبغي أف يككف في إطار قانكني البمدية كقانكف الكالية، فميس ليا الحؽ في القياـ 
ف   بادرت بو كاف عمميا مشكبا بعيب عدـ المشركعية. بعمؿ منعو المشرع، كا 

أف »عمى  189 في مادتو 22/07/2011 المؤرخ في: 11/10 رقـ:أما بالنسبة لمبمدية فقد نص القانكف 
يتـ إبراـ صفقات المكاـز كاألشغاؿ أك تقديـ الخدمات التي تقكـ بيا البمديات كالمؤسسات العمكمية ذات الطابع 

  .«يـ السارم المفعكؿ المطبؽ عمى الصفقات العمكميةاإلدارم طبقا لمتنظ
كيترتب عمى ممارسة الجماعات اإلقميمية لحقيا في إبراـ العقكد كالصفقات تمتعيا بامتيازات السمطة 

رار بمصالح الطرؼ المتقاعد، كعمكما فاف الجماعات اؼ كتكجيو ألشغاؿ العقد دكف اإلضالعامة مف إشر 
كتترتب عمييا كامؿ االلتزامات المقررة في األحكاـ القانكنية المنظمة  تع بكافة الحقكؽة في الجزائر تتماإلقميمي

لمصفقات العمكمية بنفس الشكميات التي تتمتع بيا الدكلة كىذا ما يؤكد استقبلليتيا في اتخاذىا لقراراتيا 
 (3).المحمية

 _صمصع امجماعات اإلقليمية بحق امصقاضي5
قميمية ممارسة حؽ التقاضي، فمف حؽ الكالية أك البمدية أف ترفع دعكل أماـ يخكؿ القانكف لمجماعات اإل

مف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية  828: القضاء، كما يجكز مقاضاتيا كرفع دعكل عمييا، كقد نصت المادة
ك البمدية بقكليا: "مع مراعاة النصكص الخاصة، عندما تككف الدكلة أ (4)25/02/2008: المؤرخ 08/09رقـ: 
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أك المؤسسة العمكمية ذات الصيغة اإلدارية طرفا في الدعكل بصفة مدعي أك مدعى عميو، تمثؿ بكاسطة الكزير 
المعني، الكالي، رئيس المجمس الشعبي البمدم عمى التكالي، كالممثؿ القانكني بالنسبة لممؤسسة ذات الصيغة 

عمى: "يمثؿ الكالي الكالية  11/07مف قانكف الكالية  105اإلدارية." كفضبل عف ىذا النص العاـ نصت المادة 
الشركط المنصكص عمييا في القكانيف كالتنظيمات المدنية كاإلدارية حسب األشكاؿ ك في جميع أعماؿ الحياة 

المعكؿ بيا كيؤدم باسـ الكالية، طبقا ألحكاـ ىذا القانكف، كؿ أعماؿ إدارة األمبلؾ كالحقكؽ التي تتككف منيا 
 ."الكالية كيبمغ المجمس الشعبي الكالئي بذلؾ ممتمكات

قليم جغرافيصمصع امجماعات اإلقليمية باسم و  _6   ا 
كجكد إقميـ تمارس عميو سمطاتيا المخكلة ليا طبقا لمقكانيف مثميا مثؿ الدكلة تستمـز الجماعات اإلقميمية 

 ص المادة السادسة مف قانكف البمديةكالتنظيمات، كاسـ خاص بيا، كذلؾ ما أكد عميو المشرع الجزائرم بمكجب ن
منو بقكليا:" يتـ تغيير اسـ البمدية أك تعييف  07كالمادة  .بقكليا " لمبمدية اسـ كاقميـ كمقر رئيسي" (1)11/10 رقـ:

مقرىا الرئيسي أك تحكيمو بمكجب مرسكـ رئاسي بناءا عمى تقرير الكزير المكمؼ بالداخمية بعد أخذ رأم الكالي 
مف قانكف  09 المجمس الشعبي الكالئي بذلؾ"، كنص المادة رخطجمس الشعبي البمدم المعني كيي كمداكلة الم

قميـ كمقر رئيسي، يحدد االسـ كالمقر الرئيسي لمكالية بمكجب  بقكليا: 12/07 رقـ: (2)الكالية "لمكالية اسـ كا 
ة مع أقاليـ البمديات التي تتككف مرسكـ رئاسي، كيتـ كؿ تعديؿ لذلؾ حسب األشكاؿ نفسيا، يتطابؽ إقميـ الكالي

منو فنصت عمى أنو في حالة تعديؿ الحدكد اإلقميمية فإف حقكؽ كالتزامات الكاليات المعنية  10أما المادة  .منيا"
مف خبلؿ مجمكع الخصائص المميزة  ،تعدؿ تبعا لذلؾ، تحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ"

أف ليذه األخيرة كجكد قانكني، ككياف ذاتي مستقؿ عف األشخاص المككنيف ليا أك لمجماعات اإلقميمية، نبلحظ 
الذيف يتكلكف إدارتيا، بحيث يبقى ىذا الكجكد مستمرا رغـ تغير المجالس المحمية أك حميا بالطرؽ القانكنية، كىذا 

رساء مبادئ الديمقراطية المستدامة كا   ةالمحمي بسبب أىميتيا عمى المستكل المحمي كالكطني في تحقيؽ التنمية
 .ةالمحمي

 نشأة وصطور امجماعات اإلقليمية في امجزائر امفرع امثاني:
تعتبر الجماعات اإلقميمية ظاىرة طبيعية ككاقعة اجتماعية لصيقة بالتاريخ اإلنساني، كما تعتبر األساس 

قتصادية ك السياسية لئلنساف، الطبيعي ألية دكلة، فيي ثمرة تطكر لمسيرة طكيمة المدل لمحياة االجتماعية كاال
إقميـ مشترؾ، بؿ ىي أكثر بعدا مف ذلؾ، فاالرتباط بيا يرجع  فيي ليست مجمكعة مف االختصاصات فقط، أك

إلى صبلت أخرل، فيي ضركرة اجتماعية كنظاـ اجتماعي قادر عمى تنظيـ الركابط اإلنسانية ألعضائو، يعتمد 
  (3).اعية إلنجاز الصالح العاـ لمجماعةعمى سمطة فعالة تكفؿ احتراـ القكاعد، س
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تمفة ارتبطت بالتحكالت التاريخية، كلقد شيد نظاـ الجماعات اإلقميمية في الجزائر مراحؿ تطكر مخ
التي عاشتيا الببلد، بحيث تدؿ التجربة في الجزائر عمى أف أم تغيير في النظاـ السياسي اإلجتماعية كالسياسية 

نظاـ الجماعات اإلقميمية، كىك ما يتجمى مف خبلؿ تتبع مراحؿ نشأتيا كتطكرىا  يستتبع بالضركرة تغييرا في
 التاريخي التالي:  طكرحسب الت

 أوال: عيد امتالفة امعثمانية
، ليدكـ أكثر مف ثبلث قركف، 1830إلى سنة  1516الجزائر مف سنة  في (1)الحكـ العثمانياستمر 

ث كؿ مقاطعة في اجتماع مجمس الكزراء برئاسة الدام، كبالتالي ، كتستحد()كأطمقت عف كؿ مقاطعة اسـ بايمؾ
 فإف الببلد كانت مقسمة مف الناحية اإلقميمية إلى أربع مقاطعات كىي: 

: كىي مقاطعة إدارية تكجد في الجزائر العاصمة كنكاحييا، كتضـ تسعة عشرة قسما، فكانت دار امسلطان_1
كتدعى رسميا في الكثائؽ الرسمية لمدكلة الجزائرية آنذاؾ دار  العاصمة ككحدة إقميمية، تتمتع بنظاـ خاص

شمؿ مدف البميدة، القميعة، تى الجياد كمقر اإلدارة العميا، كتمتد حدكدىا مف حجكط غربا إلى دلس شرقا، ك 
كشرشاؿ، باإلضافة إلى حجكط كدلس، كباإلضافة إلى النظاـ الخاص لمعاصمة بحيث يمكف اعتبارىا بايمؾ كمف 

أخرل عاصمة لمببلد، فإف التنظيـ اإلقميمي قد حدد كؿ إقميـ كرسـ لو حدكده كعيف لو عاصمة أك مقر جية 
 ككانت البايميكات منظمة. 

)البكيرة( إلى  : تعتبر أكبر المقاطعات، كعاصمتيا قسنطينة، كتمتد حدكدىا مف برج حمزةبايلك امشرق-2
طينة، عنابة، سكيكدة، جيجؿ، تبسة، األكراس، المسيمة، الحدكد التكنسية شرقا، كيشمؿ المدف التالية: قسن

 قسما.  47سطيؼ، بجاية، برج حمزة )البكيرة(، بسكرة، كرقمة، كيضـ ىذا البايمؾ 
قسما، كانت عاصمتيا مازكنة ثـ معسكر كأخيرا كىراف، كيمتد حدكده مف ستة كأربعكف  : كيضـبايلك امغرب-3

الدفمى حاليا شرقا كيشمؿ المدف كالمناطؽ التالية: كىراف، تممساف، معسكر، الحدكد المغربية غربا إلى كالية عيف 
كىراف كلو خميفة كقيادة كأعكاف، كحكمو ينتيي  ، فالناحية الغربية كميا بيد باممستغانـ، غميزاف، سعيدة، الشمؼ

 إلى عمالة بام التيطرم. 
د مف المقاطعات األقؿ أىمية سياسيا قسما، كعاصمتو المدية، كتعأربعة عشرة : كيضـ بايلك امصيطري-4
، كأصغر كاليات القطر كيشمؿ المدف التالية: المدية، الجمفة، األغكاط، بكسعادة، سكر الغزالف، تيزم اقتصادياك 

 (2).كزك
كباإلضافة إلى تنظيـ اإلدارة بالبايمؾ، فإف إقميـ البايمؾ ىك اآلخر كاف يتككف مف تنظيمات إقميمية إدارية 

جما مف األكلى كىي البمدة كالمنطقة كالكطف، فالبمدة تمثؿ البمدية في كقتنا الحاضر أما المنطقة أخرل أقؿ ح
 فتمثؿ نظاـ الدائرة حاليا، أما الكطف فيمثؿ العرش أك القبيمة. 
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كىكذا نجد أف أكؿ تنظيـ إقميمي لمجزائر كاف في ىذه المرحمة، حيث رأل الحكاـ العثمانيكف أنو ال يمكف 
د الشاسعة، إال مف خبلؿ تنصيب ممثميف لمحككمة في األقاليـ البعيدة، لتدعيـ سمطة البام في ىذه حكـ الببل
 (1).المناطؽ
  امصنظيم اإلقليمي ملجزائر قبل امثورةثانيا: 

الكطف األـ أم االندماج في  ما اصطمح بتسميتو إف بداية اإلدماج القانكني كالتنظيمي لمجزائر ضمف
حيث تنص: "إف إقميـ الجزائر كالمستعمرات،  109 في مادتو 04/10/1948و دستكر فرنسا، ىك ما جاء ب

كيضيؼ نفس الدستكر بأف  .تعتبر أقاليـ فرنسية إلى حيف صدكر قانكف خاص يضعيا ضمف ىذا الدستكر"
 (2)."الجزائر جزء ال يتجزأ مف التراب الفرنسي"

لخدمة األىداؼ االستيطانية، كيمكف تقسيـ فكانت كؿ التنظيمات اإلدارية استعمارية فرنسية أعدت 
 المراحؿ التي مرت بيا الجماعات اإلقميمية خبلؿ الحقبة االستعمارية إلى: 

: كاف يمثؿ السمطة الفرنسية الحاكـ العاـ كىك يتبع كزبر الخارجية كيساعده مجمس مف كبار اممرحلة األومى_1
ليذه المجالس صفة استشارية، كقد تـ تقسيـ الجزائر الشخصيات المدنية كالعسكرية كؿ في دائرة اختصاصو، ك 

، 15/04/1845 المؤرخ في:إلى ثبلثة كحدات إقميمية بمكجب أحكاـ المادة الثالثة عشر مف األمر الممكي 
فكانت ىناؾ مناطؽ إدارة مدنية تتبع نفس النظـ الفرنسية كتطبؽ في المناطؽ التي يككف فييا األكركبيكف أغمبية، 

يؽ إدارة مختمطة كذلؾ في األماكف التي يسكنيا أكركبيكف كفييا أقمية ضئيمة مف الجزائرييف، عمى كمناطؽ تطب
دارة عسكرية كالتي ال يسكنيا سكل الجزائريكف  أف يخضع األكركبي لمنظاـ المدني كالجزائرم لمنظاـ العسكرم كا 

العيد العثماني، كما أكجدت فرنسا كىي تمثؿ الجزائر الكبرل كفي ىذه المناطؽ أبقى الفرنسيكف عمى أنظمة 
 (3).نظاما جديدا يعرؼ بالمكاتب العربية ليككف حمقة كصؿ بيف اإلدارة الفرنسية كالجزائرييف

صدر قانكف الضـ  1848: بعد شير كاحد مف قياـ الجميكرية الفرنسية الثانية في مارس اممرحلة امثانية_2
فقسمت الجزائر إلى ثبلث كاليات كىي: الجزائر، قسنطينة،  الذم يجعؿ مف الجزائر جزءا مف األراضي الكطنية،

كىراف، برأس كؿ منيا كالي يساعده مجمس الكالية عمى النمط السائد في النظاـ الفرنسي، كبيذا تمت إزالة 
، تحت الضغط الممارس مف طرؼ 09/12/1848 المؤرخ في:المناطؽ المختمطة بمقتضى القرار الحككمي 

إال أقاليـ لممعمريف، كتسير بكاسطة السمطات المدنية كمناطؽ يسكنيا الجزائريكف أك األىالي المعمريف فمـ تبقى 
 (4).كتدار بكاسطة السمطات العسكرية

إلى قسميف بحسب تكاجد كتركز األكركبيكف، أم عمى في ىذه المرحمة : تـ تقسيـ الببلد اممرحلة امثامثة_3
كقسـ الجنكب أيف يقؿ ىؤالء، ففي قسـ الشماؿ أنشأت  أساس عنصرم، قسـ الشماؿ حيث يكثر األكركبيكف

مجالس ليا نفس االختصاصات التي تمارس في فرنسا، كقد كصفت ىذه البمديات التي تقع في الشماؿ بالبمديات 
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فقد  ،، أما في المناطؽ التي يقؿ فييا العنصر األكركبي"Commune de plein exercice" الكاممة السمطات:
صؼ األعضاء في المجالس البمدية مف األكركبييف كالنصؼ األخر مف الجزائرييف، كال يتـ تقرر أف يككف ن

لى "Commune mixte"كتسمى ىذه البمديات بالبمديات المختمطة  ،انتخاب الرئيس بؿ يعيف مف األكركبييف ، كا 
لتالية: البمديات الكاممة جد ما يسمى بالبمديات األىمية، كىكذا كجد في الجزائر الكحدات البمدية اكي جانب ذلؾ 

االختصاص، البمديات المختمطة كالبمديات األىمية، كجميع ىذه البمديات تتمتع بالشخصية المعنكية، كاستمر ىذا 
طبؽ لذم ألغى كؿ البمديات المختمطة ك ا 28/06/1956 :حيث صدر مرسكـ في 1956الكضع إلى غاية عاـ 

يشبو  ، كمف ثَـّ أصبح التنظيـ البمدم في الجزائربمديات الجزائريةالقانكف البمدم الصادر في فرنسا عمى كؿ ال
كبانتشارىا في  ،1954التنظيـ البمدم الفرنسي، إال أنو كنظرا الندالع الثكرة التحريرية الجزائرية في أكؿ نكفمبر

عمارية ليذا قامت كؿ أرجاء الكطف لـ يستمر ىذا التنظيـ البمدم فترة طكيمة ألنو لـ يحقؽ لفرنسا مصمحتيا االست
 (1).تنظيمات جديدة تقكـ عمى القمع ك إخماد الثكرة

 ثامثا: امصنظيم اإلقليمي ملجزائر أثناء امثورة
إف التنظيـ اإلقميمي الذم عرفتو الببلد السنتيف األكلى النطبلؽ الثكرة، ليس ىك نفس التنظيـ بعد مؤتمر 

تعمقة بحتمية انطبلؽ الثكرة في جميع أنحاء الببلد، ، فاألكؿ فرضتو ظركؼ مستعجمة م1956 الصكماـ في سنة
العمؿ بمبادئ البلمركزية إلى أف تبمغ  آنذاؾ قررت القيادة الثكريةصعكبة التنقؿ فييا، تساع الجزائر ك إلا فنظرن 

 يمكف إنشاء قيادة مركزية ليا، فتـ كضع تنظيـ إقميمي لمببلد مف طرؼ لجنة الستة التي منوالثكرة مستكل معيف ك 
يتجسد ىذا التنظيـ التراب الكطني إلى ستة مناطؽ، ك  بالعاصمة كقررت تقسيـ 10/10/1954 :اجتمعت في

القبائؿ  :الشماؿ القسنطيني، المنطقة الثالثة :اإلقميمي كما يمي: المنطقة األكلى كىي األكراس، المنطقة الثانية
 فيي الصحراء. :ما المنطقة السادسةكىراف أ :العاصمة كضكاحييا المنطقة الخامسة :المنطقة الرابعة

كمع اشتداد لييب الثكرة عمى قكات االحتبلؿ في محاكلة مف فرنسا لكسب الجماىير الجزائرية صدر 
كمع نياية فترة  المتضمف اإلصبلح اإلدارم بالجزائر 28/06/1956 المؤرخ في: 56/601رقـ: المرسكـ 

خبلؿ  في الجزائردائرة، ك لقد شكؿ نظاـ العماالت  91( كعمالة )كالية اإلستعمار كاف بالجزائر خمسة عشرة
المرحمة االستعمارية مجرد صكرة لعدـ التركيز اإلدارم فيي لـ تكف تعبر عف اىتمامات أك مصالح محمية ألنيا 

 (2).كانت مجرد أداة لتمكيف فرنسا مف تنفيذ سياستيا كخططيا االستعمارية
 االسصقاللرابعا: نظام امجماعات اإلقليمية بعد 

كانت كضعية الجماعات اإلقميمية صعبة لمغاية في الجزائر غداة االستقبلؿ كذلؾ بسبب ىجرة الكفاءات 
ىا إضافة إلى العجز المالي الكبير الذم عرفتو العديد مف البمديات بسبب ازدياد سير األكركبية التي كانت ت

كلقد فرض ىذا الكضع عمى السمطة القائمة  كاجبات الدكلة المستقمة حديثا خصكصا في الجانب االجتماعي،
آنذاؾ كضع آليات مؤقتة لمحاكلة ضماف الحد األدنى مف الخدمات التي تكفرىا الجماعات اإلقميمية إلى أف يتـ 
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ؿ بالقكانيف الفرنسية في مجاؿ الجماعات اإلقميمية في لعمكضع اإلطار القانكني المكتمؿ ليا، لذا استمر ا
الذم مدد سرياف القكانيف  (1)31/12/1962 المؤرخ في: 62/157مقانكف رقـ: ؿ تطبيقا لالجزائر بعد االستقبل

الفرنسية التي ال تتعارض مع السيادة الكطنية، كلكف تبيف إفبلس ىذا التنظيـ الذم كاف يخدـ المصالح الفرنسية 
صبلحات عميو إلى غاية صدكر ال يف المتعمقة بالبمدية قكاندكف مصالح الجزائرييف، لذلؾ تـ إدخاؿ تعديبلت كا 

فكانت أكلى اإلجراءات التي اتخذتيا السمطة عقب االستقبلؿ تنظيـ الكحدات المحمية بشكؿ مؤقت، كالكالية، 
حيث تـ تعزيز سمطات الييئة التنفيذية كالتضحية مؤقتا بمبدأ التمثيؿ الذم يجسده االنتخاب، كقد تجمى ذلؾ 

)ممثؿ الدكلة كالمعيف مف قبؿ السمطة  يات المجالس العامة إلى المحافظبالنسبة لمكالية، إذ تـ نقؿ كؿ صبلح
كيبدك أف السمطة آنذاؾ كانت بحاجة إلى تدعيـ سمطات ممثميا باعتباره  ،(2)الذم كسعت سمطاتو المركزية(

ف الجياز التنفيذم في المحافظة كعمى الرغـ مف ذلؾ، حاكلت السمطة تجسيد نكع مف التمثيؿ في المحافظة م
تضـ أعضاء يمثمكف مختمؼ القطاعات  (C.D.I.E.S)خبلؿ إنشاء لجنة كالئية لمتدخؿ االقتصادم كاالجتماعي 

.، كممثميف عف المكاطنيف، لكف .اإلدارية كاالقتصادية عمى مستكل المحافظة، كالرم كاألشغاؿ العمكمية كغيرىا.
 (3).المحافظ ىك مف يقـك بتعيينيـ
ف التعددية السياسية كاالنفتػاح عمػى االقتصػاد الحػر، كبػالنظر إلػى الميػاـ سنة م 15كمع ذلؾ كبعد مضي 

المنكطة بالبمدية كالكالية، ما فتئت تزداد تعقيدا، فمف البدييي أف العديد مف أحكاـ قانكني البمديػة كالكاليػة أضػحت 
س البلمركزية في التسػيير ال تتماشى كمتطمبات المرحمة مما يستكجب إعادة النظر في بناء الدكلة كىياكميا كتكري

عادة االعتبار لمجماعات اإلقميمية كتجسيد فكرة اإلدارة الجكارية كالحكـ الراشػد، فبعػد الخطػاب الػذم ألقػاه رئػيس  كا 
كالػذم أعطػى مػف خبللػو الضػكء األخضػر لمراجعػة جممػة مػف القػكانيف منيػا:  15/04/2011 :الجميكرية بتػاريخ

قانكف اإلعبلـ، قانكف الجمعيات كقانكف تمثيؿ النساء فػي المجػالس المنتخبػة،  قانكف االنتخابات، قانكف األحزاب،
داريػػػػػػة  المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي: 11/10 رقػػػػػػـ:ككػػػػػػاف قػػػػػػانكف البمديػػػػػػة  (4)إذ عرفػػػػػػت ىػػػػػػذه المرحمػػػػػػة إصػػػػػػبلحات دسػػػػػػتكرية كا 

 رقػػـ:أكؿ القػػكانيف التػػي صػػدرت فػػي إطػػار ىػػذه اإلصػػبلحات كمػػا صػػدر أيضػػا قػػانكف الكاليػػة ، (5)22/06/2011
كأىػػػـ مػػػا جػػػاء بػػػو القػػػانكنيف ىػػػك اعتػػػراؼ المشػػػرع الجزائػػػرم لمجماعػػػات  (6)21/02/2012 المػػػؤرخ فػػػي: 12/07

اإلقميميػػػة بالشخصػػػية المعنكيػػػة، كبالتػػػالي التمتػػػع بامتيػػػازات السػػػمطة العامػػػة كباالسػػػتقبلؿ المػػػالي كاإلدارم رعايػػػة 
ة المجالس الشعبية البمدية كالكالئية كىذا لمصالح العاـ، كما اعتمد المشرع الجزائرم عمى مبدأ االنتخاب في تشكيم

ضمانة قانكنية إلى جانب الضمانة الدستكرية تحكؿ مف تدخؿ السمطة المركزية في تشكيميا، كذلؾ اعتبر المشرع 
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الجماعات اإلقميمية مكػاف ممارسػة المكاطنػة كاإلطػار المناسػب لمشػاركة المػكاطنيف فػي تسػيير الشػؤكف العمكميػة، 
 (1).ب كلمشعبشعارىا ىك بالشع

كفي األخير نجد أف الجماعات اإلقميمية في الجزائر عرفت عدة تغييرات تأثرت بالظركؼ السياسية 
كاالجتماعية كاالقتصادية كالتاريخية التي عاشتيا الببلد، فالمشرع الجزائرم يحاكؿ دائما سف القكانيف المحمية التي 

يتبلئـ مع مقتضيات تحقيؽ التنمية كالتقدـ كتكطيد العبلقة ؿ مرحمة معينة كتحديث نظميا بما كتكاكب متطمبات 
 بيف المكاطنيف كالحككمة المركزية.

 امفرع امثامث: امصقسيم اإلداري مإلقليم في امجزائر ووحداصو
يشكؿ تقسيـ اإلقميـ إلى كحدات إدارية أيكلىى مراحؿ تأسيس نظاـ الجماعات اإلقميمية، كالكاقع أف ىذا 

 العديد مف العكامؿ أىميا التاريخية كاالقتصادية إضافة إلى طبيعة جغرافيا اإلقميـ في حٌد ذاتو.التٌقسيـ يتأثر ب
ـي المستكل األكؿ كحدات  يككف تقسيـ اإلقميـ مف الٌناحية اإلدارية عادة عمى عٌدة مستكيات، بحيث يىضي

كؿ المستكل الثاني لمٌنظاـ، فكمما صغرل تشكؿ قاعدة لمٌنظاـ المحمي في الٌدكلة، تعمكىا كحدات إدارية أكبر تش
 (2).كضكحوؾ مساعدا لتسييؿ العمؿ اإلدارم ك قٌمت مستكيات كدرجات التٌقسيـ اإلدارم كٌمما كاف ذل

 أوال: امصقسيم اإلداري مإلقليم في امجزائر
يد الميداني التجسحٌيز الجغرافي الٌشاسع لمببلد، ك يعٌد التقسيـ اإلدارم السبيؿ األنسب لمٌتعامؿ مع امتداد ال

يتـ مف خبللو تقسيـ اقميميا الترابي إلى عدد مف الكحدات حيث لمٌتكجو البلمركزم في تسيير الشؤكف المحمية 
المحمية، يتكلى رسـ حدكدىا الجغرافية، فتتخذ كؿ منيا كقاعدة ال مركزية إلقامة إدارة إقميمية ميمتيا تمبية 

تقسيـ الكحدات المحمية يجب أف يضمف أربعة متطمبات ىي: الكفاء لذا فإٌف  تدبير شؤكنيـ،احتياجات مكاطنييا ك 
بالخدمات التي يحتاجيا المكاطف المحمي بكفاءة، ضماف الكالء مف طرؼ المكاطف المحمي لكحدتو المحمية عف 
ة طريؽ التدعيـ كالتشجيع لممارسة المكاطنة عمى المستكل المحمي، ضماف تنمية القدرة الذاتية لمكحدة المحمي

أخيرا ضماف قدرة الكحدة عمى الٌتغيير كالتطكر، ألٌف ما صمح لعممية التسيير اليـك السيما مف الجانب المالي، ك 
اإلقميمية ، كعمكما يعتمد في كضع الخريطة اإلدارية لمجماعات (3)لف يككف لو أم مجاؿ لمتطبيؽ في المستقبؿ

المعيار ، معيار االنسجاـ كالٌتكامؿ، لبشرم كالثٌقافيالمعيار االمعيار الجغرافي، أىميا لدكلة ما عمى معايير 
 .المعيار االستراتيجي، الكمي

التزاماتيا إلى بمدية أخرل، تحكؿ جميع حقكقيا ك  كعندما تضـ بمدية أك أكثر أك جزء مف بمدية أك أكثر إلى
 (4).البمدية التي ضمت إلييا كتحدد كيفيات تطبيؽ ىذه المادة عف طريؽ التنظيـ

يتـ كؿ تعديؿ لذلؾ يسي لمكالية بمكجب مرسكـ رئاسي ك النسبة لمكالية فإٌنو يتـ تحديد االسـ كالمقر الٌرئأٌما ب
في كؿ تعديؿ  خضعكيليـ البمديات التي تتككف منيا، عمى أف يتطابؽ إقميـ الكالية مع أقا ،حسب األشكاؿ نفسيا

                                                           
(1)- . 
 .52 المرجع السابؽ، ص-(2)
(3)- . 
(4)- . 
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ؿ الحدكد اإلقميمية، فإف حقكؽ كالتزامات الكاليات القانكف، أٌما في حالة تعدي بمكجبلحدكد اإلقميمية لمكالية ا
 (1).المعنية تعدؿ تبعا لذلؾ، كتحدد كيفيات تطبيؽ ىذه الحالة عف طريؽ التنظيـ

 ثانيا: وحدات امجماعات اإلقليمية في امجزائر
كزية التي د البٌلمر ك تعتبر الجماعات اإلقميمية جزء ال يتجزأ مف الٌدكلة، أم أٌنيا تابعة ليا بالرغـ مف كج

التي تعني تكزيع الكظيفة اإلدارية بيف الٌسمطات المركزية في الٌدكلة مف أساليب التنظيـ اإلدارم ك  تعتبر أسمكبا
ميا إلى أقاليـ كالييئات اإلدارية المنتخبة، تباشر مياميا تحت رقابة ىذه الٌسمطة، فتنظيـ الٌدكلة يستكجب تقسي

ة التي تعد الخمية األساسية البلمركزية اإلقميمية، فيي تمعب دكرنا ىامنا في بالٌرجكع إلى البمديكالية ك بمدية، ك 
ا مف كحدة إدارية مف كحدات الٌدكلة ك  التكفؿ بحاجيات المكاطنيف، أٌما بالنسبة لمكالية فتعد في نفس الكقت شخصن

 (2).الٌذمة المالية المستقمةقانكف تتمتع بالشخصية المعنكية ك أشخاص ال
رع الجزائرم قد خصيما بمجمكعة مف الٌنصكص التشريعية كالتٌنظيمية مف أجؿ تحديد كما أٌف المش

 المؤرخ في: 11/10 رقـ:ماىيتيما كالٌدكر المنكط بيما كعبلقتيما بالٌدكلة كأىـ ىذه التشريعات قانكف البمدية 
يؼ بالكالية ثـ لذا سنتناكؿ التعر ، 21/12/2012 المؤرخ في: 12/07 رقـ:قانكف الكالية ، ك 22/07/2011

 البمدية كفؽ ىذيف القانكنيف.
 منظام امجماعات اإلقليمية الياموالية كوحدة ع  .1

الكالية ىي كحدة إدارية مف كحدات الٌدكلة، كىي في نفس الكقت شخص مف أشخاص القانكف اإلدارم، 
ذم يضـ ممثميو اٌلذيف ينتخبيـ تتمتعي بالٌشخصية المعنكية كالٌذمة المالية، تدار بكاسطة المجمس الشعبي الكالئي الٌ 

سبة لمسمطة المركزية مف ناحية، ككحدة المركزية بالنسبة لندة إدارية باحأٌف الكالية ك  أم أنفسيـ كاف الكاليةس
ممثمك سكاف الكالية أنفسيـ، إدارتيا ممثمك السمطة المركزية ك لمسمطة البلمركزية مف ناحية أخرل، كيتكلى 

اٌلذم يظير اليب عدـ التركيز اإلدارم مف ناحية أخرل، ك الكالية ىك أسمكب مف أسفاألسمكب المتبع في إدارة 
فييا ىك عمى رأس ىذه الييئات ىك الكالي، كأسمكب مف أساليب البلمركزية مف ناحية أخرل كالذم يظير 

 (3).المجمس الشعبي الكالئي
 ىي:يز الكالية بمجمكعة مف الخصائص ك كتتم

كتعتبر حمقة كصؿ بيف  ،كالية كحدة إدارية المركزية في الٌنظاـ اإلدارم الجزائرم: فالوحدة إدارية المركزية-أ 
كالٌتعاكف مؿ الكالية عمى تحقيؽ التنسيؽ عتعف المصمحة العامة في الٌدكلة، ك المصالح كالحاجات المحمية المميزة 

بيف المصمحة تحقيؽ التكازف تقكـ بالسمطة البلمركزية في الٌدكلة ك  اختصاصات البمديات كبيف مياـبيف كظائؼ ك 
 المصمحة العامة في الٌدكلة.المحمية اإلقميمية ك 

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)-. 
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كية : أف أنيا تعتبر كحدة إدارية المركزية إقميمية تتمتع بالٌشخصية المعنوحدة إدارية المركزية إقليمية -ب 
 محي.االستقبلؿ، ميًنحىت جزء مف سيمطة الٌدكلة عمى أساس إقميمي جغرافي كليس عمى أساس فٌني مصك 
: فالكالية في الٌنظاـ اإلدارم الجزائرم كحدة إدارية المركزية نسبية ألٌف أعضاء وحدة إدارية المركزّية نسبية-ج 

بينما كالي الكالية يعيف بمرسكـ مف قبؿ  ،الٌسرمشر ك المجمس الٌشعبي لمكالية يتـ اختيارىـ باالنتخاب العاـ المبا
نجاز المصالح المحمية لسكاف الكالية.ككحدة إدارية مركزية في تحقيؽ ك ارية المركزية كتشترؾ الدكلة الٌسمطة اإلد  ا 

الئي اٌلذم يعد ك ليس المجمس الشعبي المتع الكالية بالشخصية المعنكية ك : تتصصمصع اموالية بامشترية اممعنوية-د 
لمكالية، فيي في حالة حؿ المجمس الشعبي الكالئي ال يؤثر عمى الٌشخصية المعنكية يا، ك ترادىيئة تيعبر عف إ

 شخص معنكم عاـ المركزم.
الثقافية ة المركزية بالمياـ االقتصادية كاالجتماعية ك : تضطمع الكالية كييئة إداريملوالية اتصرارات مصعددة-ه 

  (1).في إقميـ الكالية
دىا ك حدمركزىا اإلدارم كالتعديؿ في ية، فيي تنشأ بقانكف، كيحدد اسـ الكالية، ك أٌما عف كيفية إنشاء الكال

 (2).اإلقميمية يتـ بمكجب مرسكـ رئاسي، كما يتطابؽ إقميـ الكالية مع أقاليـ البمديات التي تتككف منيا
كيتمتع الكالي بصبلحيات كاسعة بصفتو ممثبلن لمٌدكلة، ممارسنا بذلؾ لصكرة التسيير غير الممركز حيث تـ 

البالغة عمى المستكل المحمي، كمف أجؿ إيجاد تجميع العديد مف الصبلحيات المرتبطة بيذا المركز ذك األىمية 
نكع مف التكازف عمد المشرع إلى إضفاء صكرة أخرل لمكالي مف خبلؿ الصبلحيات الممنكحة لو، تككف ذات 
طبيعة تنفيذية مف جيةو كرقابية مف جية أخرل عمى أعماؿ الييئات المحمية التداكلية يككف فييا الكالي ممثبلن 

 (3).لمكالية
 كوحدة قاعدية ملجماعات اإلقليمية امبلدية.2

ما كرد في المادة باعتبارىا قاعدة لبلمركزية كىذا  (4)تضمنت مختمؼ الدساتير في الجزائر اإلشارة لمبمدية
، 1989 سنة مف دستكر 15، كالمادة 1976 سنة مف دستكر 36، كالمادة 1963 سنة التٌاسعة مف دستكر

 17كالٌذم نٌص في مادتو  (5)2020ية التعديؿ الدستكرم لسنة إلى غا، 1996 سنة مف دستكر 15كالمادة 
الجماعات المحمية لمٌدكلة ىي البمدية كالكالية، البمدية ىي الجماعة القاعدية بغرض تحقيؽ تكازف »بقكليا: 

اقتصادم كاجتماعي لمبمديات محدكدة التنمية، كتكىفؿ أفضؿ بإحتياجات سكانيا، كيمكف أف يخيص القانكف بعض 
 «.بمديات، األقؿ تنمية، بتدابير خاصةال

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
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المتضمف األحكاـ الخاصة  (1)13/12/2016 المؤرخ في: 16/320 رقـ:كبصدكر المرسكـ التنفيذم 
فصكؿ، كخصص الفصؿ السادس منو  8مادة مكزعة عمى  30المطبقة عمى األميف العاـ لمبمدية كاٌلذم تضمف 

منو كبالرغـ مف أٌف ىذا المرسكـ جاء  ،25إلى  19المكاد مف كذلؾ في  ،لكيفيات تعييف األميف العاـ كشركطو
م أإال أنو اعتبر األميف العاـ ىيئة عدـ تركيز إدارم حسب المعيار العضكم  11/10 رقـ: لتطبيؽ قانكف البمدية
بر منصبو كظيفة عميا لمدكلة مف جية، كاعتماد طريقة التعييف التي استحكذت اإلدارة طبيعة منصبو كاعتى 

غير أنو كاف األجدر ، زيادة عمى فرض شركط خاصة في المترشح لمنصب األميف العاـ لمبمدية ،ركزية عميياالم
بالمشرع أف يجعؿ األميف العاـ ىيئة مساعدة لرئيس المجمس الشعبي البمدم بالشكؿ اٌلذم ييبقي التسيير 

 (2).محمي
 اممبحث امثاني: ماىية امصنمية اممحلية اممسصدامة

ستراتيجية قاعدية في امبادئ التنمية المحمية المستدامة ك ،د مف دكؿ العالـ في الفترة األخيرةتبنت العدي
ف دكر البعد البيئي في رسـ استراتيجية التنمية أتحقيؽ التنمية الكطنية المستدامة، كلقد اثبتت التجارب المختمفة 

لبيئي يساىـ في الحفاظ عمى الخيرات الطبيعية دراج البعد اإف أالمحمية يعتبر دكرا محكريا أساسيا عمى اعتبار 
 لؤلجياؿ المتعاقبة.

كألف تاريخ التنمية يشيد بأف مفيكـ التنمية المحمية ظير قبؿ مفيكـ التنمية المحمية المستدامة كمنيج 
 فيـ ماىية التنمية المحميةلأنو مف الكاجب ك  ارتأت الباحثةتنمكم حديث عمى الصعيديف العالمي كاإلقميمي، 

)المطمب األكؿ( ثـ مفيكـ التنمية المحمية  كتعريفيا متنمية المحميةل لمتطكر التاريخيالمستدامة التطرؽ أكال 
لمتنمية  المستدامة )المطمب الثاني(، خاصة كأنو ال يمكف ضبط المفيكـ الحديث دكف دراسة المفيكـ القديـ

 .المحمية
 ومفيومياامصطور امصاريتي ملصنمية اممحلية اممطلب األول: 

يرتبط مفيكـ التنمية المحمية مف الناحية التاريخية، بكجكد شؤكف محمية رافقت تطكر حياة االنساف في 
كؿ التنمية دلي تجمعاتو مع بني جنسو، كفقا لتنظيـ اجتماعي كانت بدايتو االسرة ثـ القبيمة، حيث انحصر مى 

ذ إتطمبات الحياة الطبيعية لممجمكعات البشرية، ثناء تمؾ الحقبة التاريخية في حدكد ما تستدعيو مأالمحمية 
مني، لذا اعتبر العديد أكاستقرار  ،كلباس ،فراد القبيمة مف غذاءأاقتصر مضمكنيا عمى تحقيؽ كؿ ما يحتاجو 

مف المختصيف في عمـ اإلدارة العامة بأف نظاـ اإلدارة المحمية أسمكب تنظيمي مبلئـ لتحقيؽ مبادئ الديمقراطية 
 (3).، كنظاـ يسمح بمشاركة المكاطنيف في إدارة شؤكنيـ المحمية بأنفسيـ19في نياية القرف  التي برزت

كتأسيسا عمى ذلؾ كلدراسة مفيكـ التنمية المحمية اتناكؿ أكال التطكر التاريخي التنمية المحمية )الفرع 
 مية كابعادىا )الفرع الثالث(.ثـ تعريؼ التنمية المحمية )الفرع الثاني( كأخيرا مقكمات التنمية المح ،األكؿ(

                                                           
(1)- . 
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 امفرع األول: امصطور امصاريتي ملصنمية اممحلية
دبيات االقتصادية، فالمنظركف االقتصاديكف كانكا يركزكف لـ يكف مصطمح التنمية المحمية يذكر في األ

ف الماضي بشكؿ عاـ لكف منذ ستينات القر  ()ابحاثيـ كدراساتيـ عمى النمك االقتصادم كالتنمية االقتصادية
لبلىتماـ بالتنمية المحمية مف خبلؿ تنامي اىتماـ الدكؿ بالتسيير عمى المستكل  ،بدأت تظير البكادر األكلى

ت اقتصادياالمحمي كبديؿ ككرفض لنظاـ التسيير المكحد عمى المستكل المركزم الذم كاف يسيطر عمى غالبية 
 (1).دكؿ العالـ

ة المحمية باعتبارىا عممية كمنيج كحركة، فيي عممية ألنيا تشمؿ تأسيسا لما سبؽ يمكف النظر الى التنمي
عمى عدد مف التغيرات الرامية لتحقيؽ أىداؼ محددة كىي قبؿ كؿ شيء تغير كاقعي مف مرحمة كاف يقكـ فييا 

نفسيـ الحمكؿ لمشاكميـ التي يشعركف بيا أم مرحمة أعدد محدكد بتقدير األمكر الى مرحمة يقرر فييا الناس 
حاسيسيـ أكىي حركة اجتماعية ألنيا حركة يمتـز بيا الناس جميعا فتترجـ انفعاالت الناس ك ، تغيير االجتماعيال
 اء كحدة المجتمع المحمي كتماسكو.قى بى لى برامج حتى تصبح نظاما يعمؿ عمى إ

 امفرع امثاني: صعريف امصنمية اممحلية
باعتبارىا  ،ة تسعى لتحقيقيا غالبية الدكؿ المستقمةغايمنذ نياية الحرب العالمية الثانية أصبحت التنمية 

 ؿبداة أساسية يمكف مف خبلليا تحقيؽ التقدـ كالرفاىية لمشعكب. كقد حظي مكضكع التنمية باىتماـ كبير مف قً أ
المختصيف المسؤكليف كالباحثيف كالمخططيف في الحككمات كالمنظمات المختمفة، لما ليا مف أىمية كبيرة عمى 

باعتبارىا  ،جتمع في جميع الجكانب، كبذلؾ أضحى مفيكـ التنمية مف المفاىيـ الشائعة ككثيرة االستعماؿكياف الم
 (2).داة تستطيع مف خبلليا الدكؿ النامية مكاجية عكامؿ التخمؼأ

حد جكانب الحياة فقد تككف الزيادة في الجانب أف عمى أيطر  المَّذاففالتنمية تمثؿ الزيادة كالتحسف 
عف نيا عبارة أمر الذم يساعد عمى تحديد مفيـك كاضح لمتنمية يتمثؿ في ك اإلدارم األأك السياسي أم االقتصاد

خر لمتنمية يتمثؿ في آمتراكمة كدائمة عبر فترة مف الزمف، مما يساعد عمى تحديد مفيكـ  ،تحقيؽ زيادة متسارعة
ه مع ضركرة التركيز عمى أكلكية تعبئة المكارد فرادأقدرة المجتمع عمى االعتماد عمى نفسو كتطكير قدراتو كقدرات 

كبناء قاعدة عممية كتكنكلكجية محمية بكؿ متطمباتيا مف نشر المعارؼ كتككيف الميارات كتأىيؿ الككادر  ،المحمية
البشرية القادرة عمى المساىمة في تحقيؽ التنمية، فالتنمية تتطمب ضركرة التركيز عمى المشاركة كالديمقراطية 

شكؿ يساعد عمى تحقيؽ بي عمميات صناعة القرار كتحمؿ المسؤكلية تجاه االفراد كالمؤسسات كالمجتمع خاصة ف
حاطة كلئل ،(3)لى أىدافو كتحسيف مستكل حياتوإو في الكصكؿ تنساف كمساعدالتنمية الحقيقية كالبلزمة لبناء اإل

 .ليا التعريؼ القانكنية المحمية ثـ لمتنميي فقيبتعريؼ التنمية المحمية، ينبغي أكالن تحديد التعريؼ ال
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 : امصعريف امقانوني ملصنمية اممحليةأوال
مركزا ميما بيف القكانيف الكضعية الداخمية لمجزائر، ككذا بالنسبة لمقانكف  ،يحتؿ مكضكع التنمية المحمية

كالحركات االجتماعية،  الدكلي، كىذا ما برز بكضكح في المؤتمرات العالمية، كبرامج المنظمات الدكلية كاإلقميمية
لى كضع إ دذلؾ انيا عممية كمنيجا كمدخبل كحركة يمكف مف خبلليا االنتقاؿ بالمجتمع مف حالة التخمؼ كالركك 

بجيكدىـ المحمييف  كسد االحتياجات األساسية لمسكاف فضؿأ ىك لى ماإالتقدـ كالقكة في طريؽ النمك كاالرتقاء 
فضؿ مدخؿ لتحقيؽ التكازف بيف األقاليـ المختمفة، كتكفير أية، كتعتبر الذاتية كبمساندة مف الييئات الحككم

 (1).الشركط المبلئمة لمتنمية الكطنية عمى مستكل الدكلة ككؿ
 في امقانون امدوميصعريف امصنمية اممحلية .1

مف  ؿ العمؿ مف اجؿ التنمية، كابتداءن تقكـ األمـ المتحدة بدكر حاسـ في بناء تكافؽ دكلي في اآلراء حك 
، عممت الجمعية العامة في تحديد األكلكيات كاالىداؼ مف خبلؿ سمسمة مف استراتيجيات التنمية 1960عاـ 

حراز تقدـ إالدكلية، كرغـ تركيز ىذه االستراتيجيات عمى مسائؿ ذات أىمية معينة، فقد اكدت باستمرار ضركرة 
ىداؼ أالمتحدة االضطبلع بمسؤكلية صناعة  في جميع جكانب التنمية االجتماعية كاالقتصادية، كتكاصؿ األمـ

 (2).ىداؼلى تحقيؽ تمؾ األإلى برامج ترمي إجديدة في مختمؼ المجاالت، إضافة  إنمائية
عممية تغيير تتـ بشكؿ قاعدم إلشباع »نيا أكفي األخير، تعرؼ التنمية المحمية بمفيكـ القانكف الدكلي 

، مف فيي تكجد في الدكؿ المتقدمة، كما تكجد في الدكؿ الناميةالحاجات كالمطالب المتجددة لممجتمع المحمي، 
نطبلؽ لتنمية المجتمع ككؿ مف خبلؿ االستغبلؿ األمثؿ لكؿ التي تعتبر نقطة اال جؿ تنمية األقاليـ المحميةأ

 (3).«خذ بعيف االعتبار خصكصيات كؿ منطقة عمى حدل، كاألمحميةالمكارد ال
 يع امجزائريفي امصشر صعريف امصنمية اممحلية .2

ف المشرع الجزائرم. ككعادتو يبتعد عف كضع تعاريؼ لمصطمحات قانكنية في مختمؼ أف األصؿ أرغـ 
مختمؼ ل الباحثة نو كمف خبلؿ تفحصأال إتاركا المجاؿ لمفقياء كالباحثيف لبلجتياد فييا،  نصكصو التشريعية،

ية في الكثير لمشرع الجزائرم استعمؿ مصطمح التنمف اأنجد  ،القكانيف خاصة المتعمقة منيا بالجماعات اإلقميمية
ىداؼ التنمية المحمية، أجؿ تحقيؽ أك البمدية  مف أعند التطرؽ لمصبلحيات الممنكحة لمكالية  مف مكاده القانكنية

 رقـ:كالمادة األكلى مف قانكف الكالية  1110 رقـ:لكف بعبارات مختمفة، ففي المادة الثانية مف القانكف البمدم 
1207  تساىـ مع الدكلة في إدارة كتييئة اإلقميـ كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية  »نصت عمييا بعبارة...

طار المخطط إ...كفي »جاءت بقكليا:  1110 رقـ: مف القانكف البمدم 107، ثـ في المادة «كالثقافية...
 12/07 رقـ:مف قانكف الكالية  /الفقرة األخيرة75كذلؾ في المادة  «... الكطني لمتييئة كالتنمية المستدامة لئلقميـ

                                                           
(1)- . 
(2)- .  
(3)- . 
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كما يمكنو طبقا لمتشريع المعمكؿ بو في مجاؿ ترقية االستثمار، تشجيع كؿ مبادرة  ...»نصت عمييا بقكليا: 
 .«ترمي الى تفضيؿ التنمية المنسجمة كالمتكازنة إلقميميا

 المؤرخ في: 1002 رقـ:نكف مف خبلؿ تعريؼ المشرع الجزائرم لمتنمية المحمية في اطار القا
29072010  نو ربط مفيكـ التنمية المحمية بالمعيار الجغرافي )اإلقميـ المحمي( لمجماعات اإلقميمية أنستنتج
دراجيا ضمف ا  ي الكالية كالبمدية، كبالبعد االقتصادم لمتنمية المحمية، مف خبلؿ تثميف المكارد المحمية ك ىك 

 ؽ حكـ محمي مبلئـ.حت كصاية السمطة المركزية المتمثمة في الدكلة كفاالقتصاد الكطني كىذا دائما ت
 ملصنمية اممحلية فقييا: امصعريف امنيثا

تعددت الكتابات كالتعريفات التي تبحث في ىذا المفيكـ، كنتيجة لتطكر مفيكـ التنمية بصفة عامة، حيث 
لى إبعاد كالجكانب يسعى ية متعددة األبؿ أصبح يشكؿ عمم ،ف مفيكـ التنمية لـ يعد يركز عمى جانب معيفأ
ساير زيادة حداث تغيرات ىيكمية كجذرية في الجكانب االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالسياسية بشكؿ متكازف يي إ

معدالت النمك االقتصادم كتحقيؽ العدالة في تكزيع عكائد التنمية، أم تحقيؽ العدالة في تكزيع الدخؿ الكطني، 
 ،لتطكر في فكر التنمية تطكر أيضا مفيكـ التنمية المحمية خاصة بعد الحرب العالمية الثانيةكفي ظؿ ىذا ا

ىتماـ كبير في معظـ الدكؿ النامية كالتي تعد ككسيمة فعالة لتحقيؽ التنمية إحيث حظيت المجتمعات المحمية ب
لى تطكير إكبيرة ككنيا تيدؼ الشاممة عمى المستكل الكطني، كبالتالي أصبحت التنمية المحمية تأخذ أىمية 

 التي لى الجيكد الذاتية كالمتمثمة في المشاركة الشعبيةإف الجيكد الحككمية باإلضافة أالمجتمعات المحمية، كما 
 تمعب دكرا كبيرا في تحقيؽ التنمية المحمية.

ـ الجماعات ف مفيكـ التنمية المحمية يرتبط ارتباطا كثيقا بكجكد نظاألى إكفي األخير تخمص الباحثة 
اإلقميمية، كالتي يخكؿ ليا القانكف اختصاصات تنمكية بغية التكفؿ بالشؤكف اإلقميمية، باعتبارىا الركيزة القاعدية 

 ساسية في نجاح مشركع التنمية الكطنية.كاأل
 امفرع امثامث: مقومات امصنمية اممحلية وأبعادىا

لتطكير كافة الجكانب  لممكارد المادية كالبشرية تعرؼ التنمية المحمية بككنيا عممية االستغبلؿ األمثؿ
السياسية كالثقافية في المجتمع بتكامؿ الجيكد الرسمية كالشعبية، فيي جيد شامؿ ، االجتماعية، االقتصادية

لى تحسيف مستكل معيشة المكاطنيف في شتى المجاالت، كقد إكمستمر تعنى بمناحي الحياة المختمفة، كتيدؼ 
مفة مكضكع التنمية المحمية عناية خاصة، فازدادت األعباء كالكاجبات التي تقكـ أجيزتيا كلت الدكؿ المختأ

ما عمى الجماعات اإلقميمية مكاكبة التطكر، فبل تكتفي بتقديـ الخدمات األساسية اجعؿ لز  االمركزية بيا مم
ف خدمات كبرامج كمشاريع عماؿ الجباية فحسب، بؿ تسيـ في تحقيؽ التنمية في مجتمعيا المحمي بما تقدمو مأك 

 (1).لى جانب ما تقكـ بو أجيزة الدكلة المركزيةإإنتاجية 

                                                           
 .141المرجع السابؽ، ص -(1)
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 أوال: مقومات امصنمية اممحلية
لى اعتمادىا عمى إبالمشاركة، فنجاح تجربة أم دكلة في النمك يرجع  أساسا نجاح التنمية المحميةيرتبط 

ذا ما تجاىمت الدكلة ىذا العنصر كركزت عمى ا  ثمف ىذه المكارد ىك العنصر البشرم، ك أمكاردىا المحمية، ك 
ف أفإنيا ستخمؽ عبء مستمر عمى التنمية كىك كجكد عنصر بشرم يزداد عددا كيقؿ كفاءة دكف  ،عناصر أخرل

 يقدر عمى تقديـ جيد متزايد لخدمة التنمية، كعميو فإف تحقيؽ التنمية المحمية يقكـ عمى العناصر التالية:
 امشعبيةصشجيع وصعميق اممشاركة .1

نفسيـ لمنيكض بالتنمية كتحسيف مستكل معيشتيـ أكاألىالي  األفراددعـ الجيكد المبذكلة مف قبؿ  يقصد بو
 كالرقي بنكعية حياتيـ كذاؾ عف طريؽ:

لية مكحدة لممشاركة الشعبية في التنمية عمى مستكل الجماعات اإلقميمية بمشاركة المجالس الشعبية آتنظيـ -أ 
 .كالقيادات التنفيذية

ليات المشاركة الشعبية لئلسياـ في التكاليؼ االستثمارية لممشركعات آمف خبلؿ  ()تشجيع المبادرات الشعبية-ب 
 كفؽ األكلكيات كاالحتياجات الجماىيرية.

كالجمعيات لمقياـ بمياـ إدارة كتشغيؿ كصيانة مشركعات الخدمة العامة  ،تشجيع منظمات المجتمع المدني-ج 
 شراؼ الجيات الرسمية.إعماؿ النظافة مثبل تحت بالجماعات اإلقميمية كأ

التدريب المستمر لمقيادات الشعبية المحمية بكافة مستكياتيا كفئاتيا لبلرتقاء بقدراتيـ عمى القياـ بمياميـ في -د 
 المشاركة الشعبية كتشجيع فرص تبادؿ الخبرات التنمكية كنماذج المشاركة فيما بيف القيادات الشعبية.

 داريةامالمركزية اإل.2
ف الغاية مف تطبيؽ أسمكب البلمركزية اإلدارية ىك إعطاء الجماعات اإلقميمية نكع مف االستقبللية إ

كالمركنة الكافية في تجسيد البرامج كالمخططات حسب خصكصية كؿ منطقة كالمشركعات االستثمارية البلزمة 
البلمركزية باتباع أسمكب المركزية القرار كالعمؿ لخطة التنمية كفقا ألكلكياتيا كاحتياجاتيا الفعمية، كيككف تفعيؿ 

اإلقميمية، ككذا إيجاد منظكمة قانكنية تعمؿ عمى تحقيؽ التنمية المحمية ماعات عمى تدعيـ التمكيؿ الذاتي لمج
مف خبلؿ إعطاء صبلحيات كاسعة لرؤساء المجالس الشعبية مما يمكف تقريب السمطة مف المكاطف كرفع 

 (1).الكفاءة
 كزية امماميةامالمر .3

تستأثر عممية التنمية عمى المستكل المحمي باىتماـ خاص مف قبؿ جميع الدكؿ المتقدمة كالنامية عمى حد 
نشأت ألممكاطنيف، كلذلؾ  يسكاء، نظرا لما يترتب عمييا مف نيكض بالمجتمعات المحمية كرفع لمستكل المعيش

لتنفيذ برامج كمشركعات التنمية المحمية التي تعتبر  ،ة(الدكؿ العديد مف المؤسسات المحمية )الشعبية كالتنفيذي

                                                           
()- . 
(1)- . 
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لى أخرل إمكممة لبرامج الحككمة عمى المستكل القكمي، كلكف دكر ىذه المؤسسات قد اختمؼ مف فترة زمنية 
 .لى أخرلإكمف دكلة 

 لذا أصبحت البلمركزية اإلدارية ال تكفي لكحدىا في تحقيؽ التنمية المحمية بؿ البد مف اقترانيا
بالبلمركزية المالية التي تعتبر العنصر الرئيسي لبلمركزية، أم منح الجماعات اإلقميمية سمطة صنع قرارات 

لى إنفاؽ كالتمكيؿ مف الحككمة المركزية نفاؽ، كقد قامت بعض الدكؿ بنقؿ بعض مسؤكليات اإلاإليرادات كاإل
 (1).دؼ االستغبلؿ الكؼء لممكاردالجماعات اإلقميمية، كبتخفيؼ شدة الرقابة المركزية عمييا، بي

 ()صنمية امرأسمال االجصماعي.4
بتأسيس جائزة  "Foundation Bertelsman"لمانية أمؤسسة عممية بحثية  1993في سنة بادرت 

الديمقراطية كالفعالية في اإلدارة المحمية بحيث تمنح ىذه الجائزة السمطة المحمية التي تككف لدييا القدرة عمى 
فت بيذا الشأف عمماء كباحثيف متخصصيف في اإلدارة لتطكر كالمنافسة كالجكدة في تقديـ الخدمات ككمَّ االبتكار كا

دكلة لمتنافس عمى ىذه الجائزة األكلى،  90مدف مف  10جؿ اقتراح أالمحمية كالتنمية اإلدارية بإجراء تحقيؽ مف 
 يف تجارب ىذه الدكؿ ىي:فضؿ تجربة مف بأكقد تـ كضع سبعة معايير يتـ عمى أساسيا اختيار 

  طار رقابة ديمقراطية.إاألداء كسير العمؿ في 
  لى المكاطف.إالتكجو 
 .التعاكف بيف ىـر السمطة كقاعدتيا مف اإلدارة المحمية 
  لى المستكل األدنى الذم يتعامؿ معو المكاطف.إاإلدارة البلمركزية أم نقؿ تحمؿ المسؤكلية كالمكارد المالية 
 ع التقارير.الرقابة كرف 
 دارم تعاكني كنظاـ مسار كظيفي يركز عمى األداء.إف يتكفر لدل السمطة المحمية نمط أ 
 كعميو فقد اختيرت ىذه المدف باعتبارىا مدنا نمكذجية تكجد  ،القدرة عمى االبتكار كالتطكير في ظؿ المنافسة

 عمى قمة الحداثة في بمدانيا فيما يخص اإلدارة المحمية.
 صنموي اممحليامصتطيط ام.5

لمالو مف  (2)التخطيطف تيمؿ أال يمكف ألم دكلة اليكـ ميما كانت فمسفتيا كنظاميا السياسي كاالقتصادم 
فرادىا، كالتخطيط يتأثر تأثرا كاضحا بالفمسفة السياسية التي أأىمية في التكفيؽ بيف إمكانيات الدكلة كاحتياجات 

ييدؼ الذم جاالتو المتعددة، فيناؾ التخطيط عمى المستكل القكمي تتميز بيا الدكلة عمى صعيد تحديد أىدافو كم
االجتماعية عمى المستكل الكطني، ككذلؾ التخطيط  األفرادلى خمؽ نكع مف التكيؼ بيف البيئة كاحتياجات إ

حؿ المشاكؿ التي يتميز مف ف كجكد ىذا التخطيط المحمي مرده عدـ تمكف التخطيط القكمي )الكطني( إالمحمي، 
 .عدـ تجالس ىذه األخيرة في المجاؿ البيئي االقتصادم كاالجتماعيحكـ ا إقميـ معيف عف باقي األقاليـ ببي

                                                           
 .06، ص المرجع السابؽ-(1)
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نجع أنكاع أعمى حدل، كقد يككف مف  ما التخطيط المحمي فييتـ بمعالجة مشاكؿ كؿ مجتمع محمىأ
مى المستكل الكطني، كذلؾ حد الفاعميف في التنمية المحمية، كالذم ظير نتيجة صعكبة التخطيط عأى التخطيط ك 

كلى ىذا التخطيط المجالس الشعبية المحمية تى يلتبايف كاختبلؼ المشاكؿ التي يعيشيا كؿ مجتمع محمي، ك 
دة السكاف المحمييف كالتقنييف في المجاؿ المحمي، كتستمد الخطط المحمية اتجاىاتيا مف الخطة العامة ساعى بمي 

 (1).عاتيالمدكلة مع مراعاة احتياجات كخصائص مجتم
 اممحلية امرشيدة  امحكامة.6

اربة الفساد في ًبًكتابات البنؾ الدكلي حكؿ كيفية تحقيؽ التنمية كمح 1989سنة  (2)الحكامة ظير مصطمح
ات أصبح ي، كفي بداية التسعيناالقتصادممية كالنمك ك، حيث تـ الربط بيف  الكفاءة اإلدارية الحك فريقيةاإلالدكؿ 

لديمقراطية لممفيكـ مف حيث  تدعيـ المشاركة كتفعيؿ دكر المجتمع  المدني مف أحزاب التركيز عمى األبعاد ا
بح مؤشرا صكجمعيات كنقابات ككؿ مف يجعؿ الدكلة ممثبل شرعيا، لمكاطنييا، ثـ تطكر مصطمح الحكامة كأ

ركة الكاسعة في جميع دراسي ييتـ بالمشاركة كالمساءلة كالشفافية كالتنمية االنسانية كالتنمية بصفة عامة كالمشا
 قطاعات المجتمع.

كضح اإلعبلف الذم صدر عف مؤتمر االتحاد الدكلي إلدارة المدف الذم عقد في صكفيا في: ديسمبر كيي 
 عمى النحك التالي:  "Good local Governance"عناصر الحككمة المحمية الرشيدة  1998

 لمحمية المختمفة بمكجب القانكف.نقؿ مسؤكلية األنشطة العامة المبلئمة إلى المستكيات ا 
 .المركزية مالية كمكارد كافية لمقياـ بتمؾ األنشطة عمى المستكل المحمي 
 .مشاركة حقيقية لممكاطف في صنع القرار المحمي 
  الظركؼ التي مف شانيا خصخصة االقتصاد المحمي.تييئة 
 امديمقراطية امصشاركية اممحلية.7

مجمكعة اإلجراءات كالكسائؿ التي تتيح لممكاطنيف »ية عمى أنيا: يمكف تعريؼ الديمقراطية التشارك
 .«المباشر في تسيير الشؤكف العامة االنخراط

أم بكصفيا مفيكما، بؿ يتـ تعريفيا مف  كتبعا لذلؾ ال يتـ تعريؼ الديمقراطية التشاركية في حد ذاتيا،
تكريسيا، كتسد الديمقراطية د مف خبلؿ الكسائؿ المكضكعة عمى ذمتيا كذلؾ في عبلقة باليدؼ المقصك 

 .«التشاركية ثغرات الديمقراطية التمثيمية كتتجو إلى إصبلحيا أم أنيا تقكـ بدمقرطة الديمقراطية
نو ال يمكف القياـ بالتنمية المحمية دكف مقكمات بشرية، تنظيمية كمالية، البد أكفي األخير، تستنتج الباحثة 

قي لتي تـ التخطيط ليا مسبقا، ىذه األىداؼ أساسا في تحقيؽ التقدـ كالرُّ لى األىداؼ اإمف تكافرىا حتى تصؿ 
لى تنظيـ كتنسيؽ الجيكد المشتركة بيف مختمؼ الفكاعؿ المحمية إبالمجتمع المحمي، فالتنمية المحمية تحتاج 

                                                           
(1)- . 
(2)-. 
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ثمف ىذه أمحمية ك ية دكلة في التنمية يرجع أساسا عمى اعتمادىا عمى مكاردىا الأكالجيكد المركزية، فنجاح تجربة 
 المكارد ىك العنصر البشرم.
 ثانيا: أبعاد امصنمية اممحلية

ركاف التنمية الشاممة، كمنذ النصؼ الثاني مف القرف الماضي أتعتبر التنمية المحمية ركنا أساسيا مف 
نصاؼ في تكزيع ىـ االىتمامات لمختمؼ الحككمات، كىي مطمب أساسي لتحقيؽ العدالة كاإلأأصبحت مف 

لمكاسب داخؿ المجتمع المحمي، لذا تعتبر التنمية أداة ميمة لمكاجية مختمؼ التحديات المتزايدة ألفراد ا
المجتمع، كتحقيؽ نكع مف التكازف الجيكم بيف مختمؼ األقاليـ، كعميو يمكف تحديد ابعاد التنمية المحمية كما 

 يمي:
 امبعد االقصرادي.1

، كذلؾ عف طريؽ البحث اقتصادياجؿ تنمية اإلقميـ المحمي أمف تراعي التنمية المحمية البعد االقتصادم 
ك الصناعي، أف تتميز بيا المنطقة سكاء عف طريؽ النشاط الزراعي أعف القطاعات االقتصادية التي يمكف 

ف المنطقة التي تحدد مميزاتيا مسبقا تككف قادرة عمى النيكض بالنشاط االقتصادم المناسب ليا مف أكليذا نجد 
فراد المجتمع فرص أف تمنح ألى ذلؾ يمكف إتكفير فائض القيمة عف طريؽ المنتكجات المحققة باإلضافة جؿ أ

العمؿ في النشاط االقتصادم، كليذا تصبح التنمية المحمية ببعدىا االقتصادم طريؽ المتصاص البطالة مف 
ك أأخرل، سكاء لبلستيبلؾ المحمي المنطقة مف جية بيا جية ككسيمة لتكفير المنتكجات االقتصادية التي تتميز 

لمتكزيع العادؿ لمخدمات عمى األقاليـ األخرل، ككذلؾ تعتمد التنمية المحمية عمى بناء اليياكؿ القاعدية المحمية 
لى ككنيا تسمح بدمج طالبي العمؿ فإنيا إمف طرقات كمستشفيات كمدارس...، ىذه اليياكؿ القاعدية باإلضافة 

ف بذلؾ اإلقميـ كتستقطب أصحاب رؤكس األمكاؿ طنيؼ المناسبة ألفراد المجتمع القاتميد الطريؽ نحك الظرك 
 جؿ االستثمار بيذه المنطقة. أالمتكاجديف في األقاليـ األخرل مف 

 امبعد االجصماعي.2
ما بالنسبة لمتنمية االجتماعية فيي مرجعية لكجكد الشركط المؤدية أيككف فيو المجتمع ىك مركز التدخؿ 

لى كؿ أعضاء ىذا المجتمع لممشاركة في إ، كمف جية أخرل اقتصاديالى تطكر المجتمع ثقافيا إمف جية 
ف التنمية االجتماعية كثيقة االرتباط بالتنمية االقتصادية كالثقافية. كيركز إالتطكر كاالزدىار، كفي ىذا االتجاه ف
كىدفيا النيائي مف خبلؿ االىتماـ بالعدالة  نساف يشكؿ جكىر التنميةف اإلأالبعد االجتماعي لمتنمية المحمية عمى 

فراد المجتمع باإلضافة الى ضماف الديمقراطية أاالجتماعية، كمكافحة الفقر كتكفير الخدمات االجتماعية لجميع 
ف البعد االجتماعي لمتنمية المحمية يمثؿ أمف خبلؿ مشاركة الشعكب في اتخاذ القرار بكؿ شفافية، كليذا نجد 

ف تدمج كؿ طاقات المجتمع لتطكير الثركة كزيادة أألف تكفير الحياة االجتماعية المتطكرة مف شأنيا حجر الزاكية 
بؿ ف تقدـ لنا مجتمع يتصؼ بالنُّ أالقيمة المضافة كعميو نجد اف تسخير التنمية المحمية خدمة لممجتمع يمكنيا 
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ميا التنمية المحمية ليا عبلقة كطيدة بالبعد الجريمة، كمحبا لكطنو كمنطقتو، كىناؾ مياديف مختمفة تشم بذي نٍ كيى 
 (1).سكافمف كاإلالتعميـ كالصحة كاأل االجتماعي مثؿ:

 امبعد اإلداري.3
األنماط التنظيمية  ىي عممية تغيير مخطط تستخدـ فييا طرؽ عممية تمكف الجياز اإلدارم مف تحديث

لمتغيرات البيئية كتدعيميا بالميارات البشرية كالسمككية كاتباع اليياكؿ اإلدارية المبلئمة كتكييفيا في ضكء ا
فراد المنظمة، كتحسيف بيئة أ الضركرية، كتحديث القكانيف كالتشريعات المعمكؿ بيا، كتطكير كميارات كسمككات

ف إىداؼ التنمية المحمية بأقصى درجة مف الكفاءة كالفاعمية، كعميو فأجؿ تحقيؽ أالعمؿ اإلدارم، كذلؾ مف 
ة ىي تعبير عف حيكية السياسة العامة كتطكير في كافة نكاحي الحياة كمنيا النكاحي اإلدارية، التنمية المحمي

ا تستعمؿ فييا بعض مفن كحتى في المجاؿ اإلدارم فيي تمثؿ مجمكعة مف العمميات كاإلجراءات المخططة سى 
رفع مردكدية العمؿ  أجؿمارات مف األساليب الفنية كالتدريب كالتكجيو كتقديـ المساعدات المالية كالمعنكية كاالستث

 (2).اإلدارم كجعمو مؤىبل إلدارة التنمية
 امبعد امسياسي.4

المشاركة الشعبية الجماىيرية مبدأ كىذا باألخذ ب ،لى تحقيؽ استقرار النظاـ السياسيإيدؼ التنمية المحمية ت
ك ممثمي المجالس أنخب الحاكمة كالمتمثمة في حؽ المكاطنيف في اختيار مف يمثمكنيـ لتكلى السمطة كاختيار ال

الشعبية المحمية، كمف خبلؿ المشاركة السياسية يمعب المكاطف دكرا كبيرا في دعـ مسيرة التنمية السياسية، 
ك استحداث نظاـ سياسي مبلئـ مع أبعاد كالزكايا تستيدؼ تطكير ك تاريخية متعددة األيي كسٍ ا عممية سي نيأى كتعرؼ بً 

صادم لممجتمع، كيتألؼ بناء ىذا النظاـ مف مجمكعة مف المؤسسات السياسية الرسمية الكاقع االجتماعي كاالقت
ا، كتمثؿ الغالبية العظمى مف الجماىير كتعكس يفين ظً كالتي تتبادؿ التأثير فيما بينيا، كتتكامؿ مع بعضيا كى 

مؿ كاالستقرار داخؿ نيا عممية سياسية متعددة الغايات تستيدؼ فكرة المكاطنة كتحقيؽ التكاأمصالحيا، كما 
 (3).المجتمع كزيادة معدالت المشاركة في الحياة السياسية

 امبعد اإلنساني.5
جكىر التنمية المحمية ىك العنصر اإلنساني حيث يتـ التركيز عمى قكاعد مشاركة الفرد في التفكير 

اد المجتمع كاالىتماـ بخمؽ عداد كتنفيذ البرامج كالمشركعات الرامية لمنيكض بو كزيادة معدؿ الرفاىية ألفر كاإل
ية عممية تنمكية، فيك الذم يدفع بعممو أىك حجر الزاكية في  اإلنسافف أفالكاقع  ،الثقة في فاعمية برامج التنمية

لى حيث يريد المجتمع في ضكء إمكانياتو كمكارده المتاحة، كليذا فيك يعتبر رأسماؿ ميـ في عممية إلمنمك 
ف أمكنو أبالعناية المكانية كالتدريب المثمر كاكتممت لو مقكمات الصحة كالعمـ  سافاإلنحيط أي ذا ما ا  ك ، التنمية

باعتباره  اإلنسافيصنع الحضارة كالقياـ بالتغيير لتحقيؽ التقدـ المنشكد، كقد تـ اتفاؽ المفكريف االجتماعييف عمى 

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
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د مفيكميا فيي عند المشتغميف بالعمـك نيـ اختمفكا في تحديأال إ ()يةاإلنسانأساس التغيير، كعمى تحقيؽ التنمية 
كجي كنفسي كلي شباع بايي إعنيو ىذا التكافؽ مف يفراد المجتمع بما أاالجتماعية تعني تحقيؽ التكافؽ االجتماعي لدل 

كاجتماعي، كنجدىا لدل المصمحيف االجتماعييف تعني تكفير التعميـ كالصحة كالمسكف المبلئـ كالعمؿ المناسب 
 (1).كلمدخؿ الذم يكفر لو احتياجاتو اإلنسافلقدرات 

 اممطلب امثاني: مفيوم اسصدامة امصنمية اممحلية
العالمي كاإلقميمي أنو طرأ تطكر مستمر ككاضح عمى التنمية  يفبع تاريخ التنمية عمى الصعيدايجد مت

جتمعات، و لطبيعة المشكبلت التي تكاجييا الميبكصفيا مفيكما كمحتكل، ككاف ىذا التطكر استجابة كاقع
كانعكاسا حقيقيا لمخبرات الدكلية التي تراكمت عبر الزمف في ىذا المجاؿ كبشكؿ عاـ يمكف تمييز أربع مراحؿ 
رئيسية لتطكر مفيكـ التنمية كمحتكاىا في العالـ منذ نياية الحرب العالمية الثانية كحتى كقتنا الحاضر كتمثمت 

ا لمنمك االقتصادم كالتي امتدت تقريبا منذ نياية فن رادً صفيا مي ىذه المراحؿ في المرحمة األكلى كىي التنمية لك 
الحرب العالمية الثانية كحتى منتصؼ العقد السادس مف القرف العشريف باالعتماد عمى استراتيجية التصنيع 

  .معدالت نمك اقتصادم مرتفعة كسريعة كسيمة لزيادة الدخؿ القكمي كتحقيؽ
كلي اىتماما كبيرا كمتزايد بالبعد البيئي، إلى يتجو نحك استدامة كيي  مف جانب آخر فإف االتجاه العالمي

جانب البعديف االقتصادم كاالجتماعي، كالذم يعبر كذلؾ عف ضماف حالة التكازف بيف متطمبات كاحتياجات 
اإلقميمي  مي أكلالعا لاألجياؿ الحالية كالقادمة، كيعالج في الكقت ذاتو االختبلالت البيئية ليس فقط عمى المستك 

نما حتى عمى المستكل المحمي، كبيذا ازداد االىتماـ بقضايا التنمية المحمية المستدامة كذلؾ  أك الكطني كا 
 .(1) رقـلبلعتبارات التي يبينيا الشكؿ 

  

                                                           
()-. 
(1)- . 
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 مبررات االىصمام بقضايا امصنمية اممحلية اممسصدامة ( يمثل01امشكل رقم: )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .اممردر: 
مما  ،و بؿ كاف نتاج مخاض طكيؿ في رحـ الفكر التنمكمتنمية المستدامة لـ يكف كليد ساعكألف مفيكـ الت
السياؽ التاريخي لبمكرة مصطمح التنمية المستدامة )الفرع األكؿ( تـ تعريؼ استدامة التنمية  يقتضي الرجكع إلى

 .)الفرع الثالث( ىاالمحمية )الفرع الثاني( كفي األخير خصائص التنمية المحمية المستدامة كأبعاد
 امفرع األول: امسياق امصاريتي مبلورة مرطلح امصنمية اممسصدامة

تحسيف حياتو كتطكيرىا نحك األفضؿ كاستخداميا لكؿ  اإلنسافنتج عف مشاريع التنمية التي قاـ بيا 
حدث بذلؾ كثيرا المكارد كالكسائؿ البلزمة لذلؾ التحسيف، كقد نفذت خططيا لمتنمية االقتصادية كاالجتماعية كأ

كما حدث تحسنا  ،كزيادة في مستكيات االستيبلؾ ،مف اإلنجازات مثؿ زيادة معدالت الناتج الصناعي كالزراعي
في مستكيات المعيشة في بعض دكؿ العالـ المتقدـ بشكؿ كاضح كارتفع نصيب الفرد مف الناتج الكطني 

أحكاليـ في دكؿ أخرل مف العالـ أم الدكؿ النامية يقابؿ ذلؾ ارتفاع أعداد الناس الذيف تدىكرت  ،كاإلجمالي
دة في مختمؼ مجاالت الحياة، إضافة إلى المخاطر البيئية التي تيدد المحيط الحيكم برمتو نتيجة طرى بزيادة مي 

زاء ىذه المشكبلت كالمخاطر البيئية كتنامي إدراؾ الحككمات كالمؤسسات الدكلية ، لؤلنماط العشكائية لمتنمية كا 
، كمضار ىدامة هاءى نَّ إنو البد مف الكقكؼ كالتأمؿ لمقارنة ما حققتو سياسات التنمية المتبعة مف مكاسب بى بيا ف

ماـ الحقائؽ التي ذكرت كاف البد مف إيجاد نمكذج تنمكم بديؿ عف النمكذج الصناعي الرأسمالي أك عمى األقؿ أك 
، كمف ىنا كانت التنمية المستدامة مسار جديد أسمكب إلصبلح أخطاء كتعثرات ىذا النمكذج كعبلقتو مع البيئة

ف فحسب، بؿ في العالـ كمو يي ال في بضع مناطؽ أك بضع سناإلنسانعمى التقدـ  ءاقنو اإلبألمتنمية مف ش
 كحتى في المستقبؿ البعيد.

خمؽ اقتصاد قادر 
 االستدامة عمى

تحسيف مستكل 
 المعيشة لممكاطنيف

 

االستخداـ األمثؿ 
 لممكارد المحمية

 االىتماـ بالتنمية المحمية المستدامة مبررات

تقديـ خدمات 
 نكعية لممكاطنيف

 

خمؽ فرص عمؿ 
 لمسكاف المحمييف

بناء شراكة قكية بيف 
 المركز كالمحميات
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 امصنمية اممسصدامة امشريعة اإلسالمية في امدعوة إمى  سبقيةأوال: أ
مى اإلسبلـ كالمسمميف، ة، إال أف ىذا األخير ليس بجديد عمية المستدامالتن الرغـ مف حداثة مصطمحعمى 

حيث ضـ القرآف الكريـ كالسنة النبكية العديد مف النصكص التي تعتبر الركائز األساسية لمتنمية المستدامة، كمف 
ر كغير مباشر اقة في كضع القكاعد كاألحكاـ التي تعكس بشكؿ مباشىنا نجد أف الشريعة اإلسبلمية كانت السبٌ 

 (1)أبعاد االستدامة المختمفة.
 حماية امموارد امطبيعية وريانصيا وحماية امبيئة-1

تحتاج التنمية المستدامة إلى حماية المكارد الطبيعية البلزمة إلنتاج المكارد الغذائية كتكفير مصادر الطاقة 
ادر المياه البلزمة لمرم، كالثركة الحيكانية بما كمكاد البناء، كتتمثؿ ىذه المكارد في التربة الصالحة لمزراعة، كمص

 فييا مصائد األسماؾ كمختمؼ أنكاع الكقكد كالمعادف.
 اإلنساناالىصمام ب -2

ىك أساس برامج التنمية المستدامة، كىك غايتيا، كالقائـ بيا، لذلؾ أعمنت السنة النبكية  اإلنسافلما كاف 
البيئة نفسيا مسخرة  اعتباره أىـ عنصر مف عناصر البيئة، بؿ إفَّ كاىتمت بو كبتنمية قدراتو، ب اإلنسافقيمة 

لخدمتو، كىك خميفة اهلل في األرض دكف غيره مف سائر المخمكقات، ففي مجاؿ مكافحة الفقر نجد أف اإلسبلـ 
ائشة أف نو، فعف عمً  ستعاذي يي  عده ببلءن ينظر إلى الفقر فيراه خطرا عمى العقيدة كاألخبلؽ كالمجتمع كاألسرة، كيي 

 فٍ ، كمً ـً رى غٍ كالمى  ـً ثى أٍ ، كالمى ـً رى كاليى  ؿً سى الكى  فى مً  ؾى بً  كذي ي أعي ـ إنِّ يي المَّ » رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يتعكذ فيقكؿ:
 (2).«رً قٍ الفى  ةً نى تٍ فً  فٍ مً  ؾى بً  ذي ك عي ، كأى ينِّ الغى  ةً نى تٍ فً  رِّ شى  فٍ ، كمً ارً النَّ  ابً ذى كعى  ارً النَّ  ةً نى تٍ فً  فٍ ، كمً رً بٍ القى  ابً ذى ، كعى رً بٍ القى  ةً نى تٍ فً 
 سصغالل امعقالني وامرشيد ملموارداال -3

ستيبلؾ المكارد الطبيعية التي تعتبر مف أىـ آليات تحقيؽ التنمية المستدامة، فحث اىتـ اإلسبلـ بترشيد ا
مصداقا  (3)نيفستيبلؾ مف صفات المؤمعتداؿ في جميع مجاالت الحياة، كجعؿ عممية ترشيد االعمى اال األفراد

فإدارة المكارد  (4)َّجن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكُّلقكلو تعالى: 
المسمـ كذلؾ  اإلنسافعتداؿ كالكسطية التي يقكـ عمييا سمكؾ ستغبلليا برشد كعقبلنية يعد مبدأ مف مبادئ االاك 
 (5).َّيي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن منُّ  :ستجابة لقكلو تعالىا

 ية امجميعامبيئة وامموارد ملك ومسؤوم -4

                                                           
(1)- . 
(2)- .. 
(3)- . 
 .67سكرة الفرقاف، اآلية رقـ:  -(4)
 .29سكرة اإلسراء، اآلية رقـ:  -(5)
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. يقكؿ اهلل تعالى: (1)البيئة كالمكارد ىي حؽ لجميع الناس، كبالتالي فإف كاجب الجميع المحافظة عمييا
 (2).َّجم خكحك جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ ُّ

فالتنمية المستدامة مف المنظكر اإلسبلمي ىي تنمية شاممة، متكازنة ترتكز عمى مبدأ العدالة كالحرية 
لقكلو  (3).في األرض ؼىك محكر التنمية كحامؿ األمانة مف خالقو ألنو مستخم ،اإلنسافجتماعي ك كالتكافؿ اال

 (4).َّٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ُّتعالى: 
 سصغالل اممواردااإلنراف وامعدامة في  -5

مف استقراءنا لبعض آيات القرآف الكريـ كاألحاديث النبكية نجد أف اإلسبلـ كاف السباؽ في كضع قكاعد 
نمية المستدامة كحماية البيئة كتعزيز المسؤكلية االجتماعية كالتأكيد عمى أىمية البيئة كقيـ عظمى لتحقيؽ الت

كالحفاظ عمييا كصيانتيا كالحفاظ عمى تكازنيا لبقائيا بيئة سممية كالعمؿ عمى حماية المخمكقات التي تعيش عمى 
ة مف غير إفراط كال تفريط األرض كاإلحساف إلييا، مع االستفادة مما في األرض مف مكارد كفؽ ضكابط خاص

فاإلنساف كصي عمى ىذه المكارد البيئية ال ممؾ ليا، مثمما ىك مستخمؼ عمى نفسو كليس مالكا، فاإلنساف ممؾ 
لخالقو، كما أف البيئة بمكاردىا الطبيعية ال تعتبر ممكا خالصا لجيؿ مف األجياؿ يتصرؼ بيا كيفما يريد، إنما 

 (5). يستطيع أم جيؿ أف يدعي لنفسو ممؾ ىذا الحؽىي ممؾ كميراث دائـ لمبشرية، ال
 ثانيا: امجيود امدومية في بلورة مرطلح امصنمية اممسصدامة

صدار تقارير دكلية  سبؽ ظيكر مفيكـ التنمية المستدامة انعقاد العديد مف المؤتمرات كالممتقيات الدكلية كا 
 يمي: لمحطات ماميدت الطريؽ لبركز مفيكـ التنمية المستدامة كمف أىـ ىذه ا

حيث نشر االتحاد العالمي لمحفاظ عمى  ،1950ترجع جذكر التفكير العالمي بشأف التدىكر البيئي إلى سنة  -1
الطبيعة، أكؿ تقرير حكؿ حالة البيئة العالمية كييدؼ ىذا التقرير إلى دراسة كضعيتو البيئية في العالـ، كقد 

 (6).مجاؿ المكازنة بيف االقتصاد كالبيئة في ذلؾ الكقتاعتبر ىذا التقرير رائدا خبلؿ تمؾ الفترة في 
تـ إنشاء نادم ركما الذم يعتبر نقطة البداية في التفكير حكؿ التنمية المستدامة خاصة يعد  1968في عاـ  -2

 (7).نشره، ككاف اليدؼ مف إنشاء النادم معالجة النمك االقتصادم المفرط كتأثيراتو المستقبمية
نشر تقريرا ''حدكد النمك'' حكؿ تطكر المجتمع البشرم كعبلقة ذلؾ باستغبلؿ المكارد : نادم ركما ي1972 -3

االقتصادية، كمف أىـ نتائجو ىك أنو سيحدث عدـ تكازف خبلؿ القرف الكاحد كالعشريف بسبب التمكث كاستنزاؼ 
 (1).المكارد الطبيعية

                                                           
(1)- .. 
 .02سكرة المائدة، اآلية رقـ:  -(2)
(3)-. 
 .24سكرة األعراؼ، اآلية رقـ: (_ 4)
(5_) .. 
(6 _). 

)7( _
.  
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 05نسانية كالذم نظمتو األمـ المتحدة مف حكؿ البيئة اإل (*)انعقد مؤتمر ستككيكلـ: 1972كفي نفس السنة  -4
ككاف ذلؾ  ،، كيعتبر ىذا المؤتمر كبداية الىتماـ دكؿ العالـ بقضايا البيئة كالتمكث1972جكيمية  15إلى 

دكلة عربية، كمف جية أخرل انتقد المؤتمر الدكؿ كالحككمات التي ال تزاؿ تتجاىؿ البيئة عند  112بحضكره 
ضركرة ربط الدكؿ لمتخطيط التنمكم بالبيئة مف خبلؿ حماية مكاردىا الطبيعية  التخطيط لمتنمية مف خبلؿ

كاحتراـ حؽ األجياؿ الحالية كالقادمة في التنمية كما تمخض عف ىذا المؤتمر إنشاء أكؿ ككالة بيئية دكلية تيتـ 
 (UNEP).بالقضايا البيئية كالمتمثمة في برنامج األمـ المتحدة البيئي 

ياغف بالعاصمة الدانماركية )قمة المناخ(، كتعتبر مف أىـ المحطات التاريخية التي بنمة كك انعقاد ق :5-9002
كفدا مف جميع دكؿ العالـ  2900 ػدكلة ممثمة ب 229مرت بيا التنمية المستدامة، حيث شارؾ في ىذه القمة 

حتباس الحرارم رئيس دكلة كحككمة مف أجؿ معالجة قضايا التغير المناخي كالحد مف اال 220مف بينيـ 
 (2).كالتركيز عمى ما تـ إقراره في مؤتمر كيكتك

 عضاءياغف، لـ تخرج باتفاقيات ممزمة كالتي خرج بيا بركتكككؿ كيكتك، كاكتؼ األبنلكف ىذه القمة، قمة كك  -
 (3).محاربة التغيير المناخي كمكافحة االحتباس الحرارم أجؿالمشارككف بتحديد خطكط عريضة لمعمؿ مف 

جانيرك البرازيمية، كيسمى كذلؾ بمؤتمر  دم انعقاد مؤتمر األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة بريك :6-9029
 سنة مف انعقاد مؤتمر األمـ المتحدة حكؿ البيئة كالتنمية. 90نسبة إلى انعقاد المؤتمر بعد:  90ريك+

المتحدة بنيكيكرؾ، بمشاركة  بمقر األمـ 9000انعقاد مؤتمر قمة األمـ المتحدة لخطة التنمية لسنة  :7-9022
إنجازات استثنائية لمدة  00ة كيغا 262ىدفا،  21خص ىذا المؤتمر عمى كضع مدكلة كقد ت 220ما يقارب 

، بدأ رسميا تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة لخطة 9026، كفي جانفي 9000إلى غاية  9022سنة مف  22
9000
ذه األىداؼ في خططيا التنمكية الكطنية كاإلقميمية حيث تضع الدكؿ المشاركة بعيف االعتبار ى (*)

ىي امتداد لؤلىداؼ  9000كالعمؿ عمى تحقيقيا في حدكد إمكانياتيا االقتصادية، كأىداؼ التنمية المستدامة 
ضافة إلى األبعاد الثبلث لمتنمية المستدامة )االقتصادية، االجتماعية، كالبيئية( فقد تمت  اإلنمائية لؤللفية كا 

 بعديف آخريف كىما السبلـ كالشراكة. إضافة

مدل التقدـ في ىذه األىداؼ لمعرفة مقياس  902تحقيؽ ىذه األىداؼ تـ كضع حكالي  أجؿكمف 
 (4).اإلنمائية لؤللفية

                                                                                                                                                                                                 
(1_). 

)*(_
.       

(2)-. 
(3)- . 
(*)-. 
(4 _). 
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كىكذا أصبحت التنمية المستدامة مف المطالب الضركرية لممجتمع الدكلي، ككتكجو جديد كبديؿ لممفاىيـ 
ميع الدكؿ إلى تحقيقو بأبعاده الثبلث: االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية تمبية لحاجيات التنمكية السابقة، تسعى ج

 األجياؿ الحالية كالمستقبمية عمى حد السكاء.
 امفرع امثاني: صعريف اسصدامة امصنمية اممحلية

جياؿ الحالية تجاه التنمكم الجديد الذم يعبر عمى التكازف بيف األبعدما أصبحت التنمية المستدامة تمثؿ اال
كاألجياؿ المستقبمية كتمثؿ في نفس الكقت النمكذج التنمكم المستحدث الذم تدخؿ ضمف اىتماماتو المتطمبات 
البيئية كبعد جديد يدعـ االحتياجات االقتصادية كاألىداؼ االجتماعية كيعالج االختبلالت البيئية ليس فقط عمى 

نما حتى عم ييفالمستك  ى المستكل المحمي، كفي ظؿ تزايد االىتماـ بالمجتمعات المحمية العالمي أك الكطني، كا 
 األخيرة كسيمة كأسمكب ييدؼ إلى تحقيؽ التنمية الشاممة. ىذه كالتنمية المحمية، أصبحت

أوال: مبذأ االستذامت
(*)

 

، استدامة أم طمب دكامة.االسصدامة مغة- أ  : مأخكذة مف استدامة الشيء، داـ، يدـك
'' ىذا األخير يأخذ معاف كجاء في لساف العرب  كذلؾ أف االستدامة مشتقة مف الفعؿ استداـ الذم جذره ''دـك

 ككميا معاف مرتبطة بالمعنى االصطبلحي. (1)بة عميوظمتعددة منيا: التأني في الشيء كطمب دكامو، كالمكا
 "Ecologie"إلى عمـ اإليككلكجيا  "Sustainable": يعكد أصؿ مصطمح االستدامة االسصدامة ارطالحا- ب

حيث استخدمت االستدامة لمتعبير عف تشكؿ كتطكر النظـ الديناميكية التي تككف عرضة إلى تغيرات ىيكمية 
تؤدم إلى حدكث تغير في خصائصيا كعناصرىا كعبلقات ىذه العناصر ببعضيا البعض، كفي المفيكـ التنمكم 

تصاد كعمـ اإليككلكجيا عمى اعتبار أف استخدـ مصطمح االستدامة لمتعبير عف طبيعة العبلقة بيف عمـ االق
 العمميف مشتقاف مف نفس األصؿ اإلغريقي.

ة المعني بالبيئة كالتنمية كىذا ما تـ تأكيده مف خبلؿ المبادئ التي أعمف عنيا تقرير مؤتمر األمـ المتحد
 يقع البشر في صميـ»، خاصة في المبدأ األكؿ عندما نص عمى أنو 1992دم جانيرك سنة  كفي ري

كذلؾ أكد  «االىتمامات المتعمقة بالتنمية المستدامة كيحؽ ليـ أف يحيكا حياة صحية كمنتجة في كئاـ مع الطبيعة
تقرير مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالبيئة كالتنمية في المبدأ الثالث عمى ضركرة إعماؿ الحؽ في التنمية عمى 

البيئية لؤلجياؿ الحالية كالمقبمة، كفي المبدأ الرابع نص نحك يكفؿ الكفاء بشكؿ منصؼ باالحتياجات اإلنمائية ك 
تحقيؽ تنمية مستدامة يجب أف تككف حماية البيئة جزء ال يتجزأ مف عممية التنمية كال يمكف  أجؿمف »عمى أنو 

 (2).«النظر فييا بمعزؿ عنيا

                                                           
(*_)  . 
(1_). 
(2_) . 
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 -ضبط اممفيوم- ثانيا: امصنمية اممحلية اممسصدامة
مدرسة فكرية تنتشر في أنحاء العالـ المختمفة، ، 1992ألرض عاـ كمنذ قمة ا ،أصبحت االستدامة

كخصكصا في أكربا كالكاليات المتحدة األمريكية، كتتبناىا مجمكعة مف المؤسسات كالييئات الرسمية كالحككمية، 
ف كقد نجـ ع، تطبيقيا، ككذلؾ الحاؿ في العديد مف الدكؿ النامية بما في ذلؾ الدكؿ العربية أجؿكتعمؿ مف 

 مف بينيا التنمية المحمية المستدامة. (1)انتشار أفكاره االستدامة عمى المستكل العالمي ظيكر مفاىيـ جديدة
كألف االتجاه التنمكم العالمي. كما أشرت سابقا. يتجو نحك االستدامة، كيكلي اىتماما متزايدا بالبعد البيئي 

لؾ عف ضماف حالة التكازف بيف متطمبات كاحتياجات إلى جانب البعديف االقتصادم كاالجتماعي كالذم يعبر كذ
األجياؿ الحالية كالقادمة، كيعالج في الكقت ذاتو، االختبلالت البيئية ليس فقط عمى المستكل العالمي أك الكطني 

نما حتى عمى مستكل اإلقميـ المحمي التعاريؼ المتعمقة بالتنمية المحمية المستدامة خاصة بإدراج  لذا تعددت( 2)كا 
مع مفيـك التنمية المحمية فإف مفيـك التنمية المحمية المستدامة يستدعي أال تقتصر قابمية  االستدامةمصطمح 

االستمرارية في التحسف عمى الجيؿ الحالي مف المكاطنيف في فترة معينة مف الزمف، بؿ ال بد مف إدراج األفؽ 
ضمف ليا شركط الكفاء المناسب بحاجاتيا، كما ينجـ الزمني البعيد في الحسباف كحالة األجياؿ المتعاقبة، كما ي

 (3).عف ذلؾ مف تنمية قدراتيا المتنكعة لبلنتفاع األمثؿ بيا
 أف التنمية المحمية تتشارؾ مع التنمية المحمية المستدامة في نقطتيف أساسيتيف ىما:  االستنتاج كمنو يمكف

الحد مف التفاكت في المداخيؿ كالقضاء عمى  كؿ منيما ييدفاف إلى تحقيؽ البعد االقتصادم عف طريؽ -1
الفقر كتحقيؽ اإلنصاؼ بيف افراد المجتمع، ككذا البعد االجتماعي عف طريؽ مشاركة الناس في العممية التنمكية 
كضماف الحاجات األساسية لمسكاف مف تعميـ، رعاية صحية كفرص العمؿ لكؿ فئات المجتمع كتحقيؽ العدالة 

 د الجيؿ الحالي كالمستقبمي.االجتماعية بيف أفرا
قات البشرية كىك كسيمتو مف خبلؿ تحسيف مستكل معيشتو، كتحقيؽ أقصى استثمار لمطا اإلنسافأنيما غاية  -2

 أنيما يعتمداف عمى الجيكد المشتركة ما بيف الحككمة كالمكاطنيف.كما  المكجكدة في المجتمع،
كاالستمرارية  االستدامةالمحمية المستدامة تكمف في مبدأ  لكف أكجو االختبلؼ بيف التنمية المحمية كالتنمية

الذم يقضي بإضافة البعد البيئي لممفيكـ الحديث لمتنمية المحمية المستدامة، إلى جانب البعد االقتصادم 
كاالجتماعي لممفيكـ القديـ، بيدؼ تحقيؽ العدالة في تكزيع كاستغبلؿ المكارد المحمية لئلقميـ لصالح األجياؿ 

 فالبعد الزمني مف متطمبات استدامة التنمية المحمية. ، حالية كالقادمةال
كبما أف التنمية المحمية المستدامة تقكـ أساسا عمى المشاركة الشعبية لسكاف اإلقميـ المتكاجديف عميو، 

 مة تتمثؿ في:معتمديف في ذلؾ عمى مبادراتيـ الذاتية كمكاردىـ المحمية، فإف أىـ أىداؼ التنمية المحمية المستدا
 .األفرادتحقيؽ نكعية حياة أفضؿ لسكاف الكحدات اإلقميمية مف خبلؿ إحداث تغيير مستمر كمبلئـ لحاجيات  -أ

                                                           
(1 _). 
(2_) . 
(3_) . 
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 التخفيؼ مف الفكارؽ التنمكية بيف األقاليـ كالكاليات كداخؿ اإلقميـ الكاحد. -ب
 ترقية األنشطة االقتصادية كاالجتماعية المناسبة لخصكصية كؿ إقميـ. -ج
دماجيا في المجتمع. ،كاإلقصاء ،محاربة الفقر -د  كالفكارؽ االجتماعية كالتيميش كدعـ الفئات الضعيفة كا 
تحقيؽ استغبلؿ عقبلني لممكارد كاحتراـ البيئة مف خبلؿ تكطيد العبلقة بيف السكاف كالطبيعة كتعزيز كعييـ  -ىػ

 (1).بالمشكبلت البيئية
تدامة، كتحديد أكجو االختبلؼ كأكجو التشابو بينيما كبيف التنمية كبعد ضبط مفيكـ التنمية المحمية المس

 المفاىيمية، أتناكؿ في الفرع الثالث خصائص التنمية المحمية المستدامة كأبعادىا، استكماال لمدراسية المحمية
 لمفيكـ استدامة التنمية المحمية.

 امفرع امثامث: ترائص امصنمية اممحلية اممسصدامة وأبعادىا
ىي تعبير عف التنمية التي تتصؼ بالديمكمة كتمتمؾ عكامؿ االستمرار  ،مت التنمية المحمية المستدامةمادا

كالتكاصؿ، كىي ليست كاحدة مف تمؾ األنماط التنمكية المعركفة قديما، مثؿ التنمية االقتصادية، التنمية 
ى مف القاعدة الىتماميا بالمجتمعات االجتماعية أك الثقافية، بؿ ىي تشمؿ ىذه األنكاع كافة، فيي تنمية تبن

كمحيطو الطبيعي،  اإلنسافمية كالجماعات اإلقميمية، تنمية متكاصمة الىتماميا بالعبلقات المتبادلة ما بيف حالم
مف خبلؿ الحفاظ عمى قدرة األجياؿ الحالية كالقادمة في التمتع بالمكارد  ،تنمية تأخذ بعيف االعتبار البعد الزمني

إف ليذه األخيرة خصائص تميزىا عف بقية أنكاع التنمية األخرل كأبعاد تيدؼ إلى تحقيقيا كىذا ما ف ،الطبيعية
 تناكلو في ىذا الفرع.يجب 

 أوال: ترائص امصنمية اممحلية اممسصدامة
مف خبلؿ تعريؼ التنمية المحمية المستدامة نستخمص خصائصيا التي تميزىا عف بقية أنكاع التنمية، 

 ا يمي:كالمتمثمة فيم
أنيا عممية حشد كتنظيـ لجيكد أبناء الكحدة المحمية كتكجيييا لمعمؿ مع الييئات الحككمية بأساليب  -1

 (2).االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي األفرادديمقراطية لحؿ المشاكؿ كرفع مستكل 
، بإعتبارىا حمقة كصؿ بيف أنيا عممية قاعدية، فالجماعات اإلقميمية ىي الركيزة األساسية لمتنمية المستدامة -2

الحككمة المركزية كالطبقات الشعبية داخؿ كؿ إقميـ، لذا تحتؿ مكانة ىامة في بناء العممية التنمكية المستدامة 
 عمى المستكل المحمي كالكطني.

ية، إذ تتخذ مف البعد الزمني أساسا ليا كيتـ التخطيط ليا ألطكؿ فترة زمنية مستقبم ،ىي تنمية طكيمة المدل -3
 (3).االقتصادية، االجتماعية كالبيئية لؤلجياؿ الحاضرة كالبلحقة االستدامةألنيا النمكذج التنمكم الذم يحقؽ 

                                                           
(1_). 
 (2_). 
(3_)  .  
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ع الجيات ذات العبلقة في اتخاذ القرار، يتعتمد التنمية المحمية المستدامة عمى مبدأ المشاركة بيف جم -4
لتنمية التي تبدأ مف المستكل المحمي أم مف خصكصا في مجاؿ التخطيط ككضع السياسات كتنفيذىا، فيي ا

 األسفؿ كىذا مف خبلؿ المركزية اإلدارة المحمية.
ككبلىما  ،تعتمد التنمية المحمية المستدامة عمى حقيف أساسيف ىما الحؽ في التنمية، كالحؽ في حماية البيئة -5

يـ العبلقة بيف األنشطة البشرية األساسية، فاحتراـ البيئة الطبيعية يككف مف خبلؿ تنظ اإلنسافمف حقكؽ 
 (1).كعناصر البيئة كعدـ اإلضرار بيا، فضبل عف تعزيز الكعي البيئي لدل السكاف المحمييف

يتطمب تحقيقيا تكفير مقكمات البلمركزية اإلدارية  ،إف التنمية المحمية المستدامة، ىي تنمية مف أسفؿ
تنفيذ خططيا الطكيمة المدل كفؽ ثبلث أىداؼ ىي التي تمكف المجتمع المحمي مف المشاركة في إعداد ك 

 المحافظة عمى البيئة، كتحقيؽ نمك اقتصادم كتكريس العدالة كالمساكاة لنا كلؤلجياؿ القادمة.
 ثانيا: أبعاد امصنمية اممحلية اممسصدامة

شمؿ أيضا التنمية المحمية المستدامة، تنمية ال ترتكز عمى الجكانب االقتصادية كاالجتماعية فقط، بؿ ت
الجانب البيئي، فيي تنمية بأبعاد ثبلثة مترابطة كمتكاممة في إطار تفاعمي، يتسـ بالضبط كالتنظيـ كالترشيد 
لممكارد، كال يكفي كصؼ ىذه األبعاد بالترابط، بؿ البد مف اإلشارة إلى أف ىذه األبعاد متداخمة كمتكاممة، كيمكف 

 (2).فرعية لمنظكمة التنمية المحمية المستدامةالتعامؿ مع ىذه األبعاد عمى أنيا منظكمات 
 كتتمثؿ أبعاد التنمية المحمية المستدامة في:

 امبعد االقصرادي -1
ككنيا ليست مجرد دعكة لحماية البيئة، فيي تعني مفيكما جديدا في تكمف أىمية التنمية المحمية المستدامة 

ف مزيد مف التدمير لمصادر العالـ المحدكد كقدرتيا لمنمك االقتصادم، مفيكما يكفر العدؿ كالفرصة لمجميع دك 
ستثمار، كما عرفتيا الييئة العالمية المعنية بالبيئة كالتنمية أنيا التنمية التي تمبي عمى التحمؿ، كالتنمية القابمة لبل

 (3).احتياجات الجيؿ الحاضر دكف الحد مف امكانية تمبية احتياجات أجياؿ المستقبؿ
 يامبعد االجصماع -2

تحاـ اإلنساني الذم يجعؿ مف النمك كسيمة لئلليعد البعد االجتماعي لمتنمية المحمية المستدامة بمثابة البعد 
يصاؿ الخدمات االجتماعية ،االجتماعي صحة كالتعميـ كتحقيؽ كال كعممية التطكير في االختيار السياسي كا 

 (4).القرار المساكاة كالمحاسبة السياسية كمشاركة المجتمع المحمي في صنع
يزيد المجتمع  حيثىك حجر الزاكية في آية عممية تنمكية، فيك الذم يدفع بعممو إلى النمك إلى  اإلنسافف

ذا ما أحيط   اإلنسافحسب إمكانياتو كمكارده المتاحة، كليذا فيك يعتبر أساس ميـ كرأسماؿ في عممية التنمية كا 

                                                           
(1_). 
(2 _). 
(3 _). 
(4_) . 
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قكمات التنمية أمكنو أف يضع الحضارة كالقياـ بالتغيير لتحقيؽ بالعناية المكانية كالتدريب المثمر كاكتممت لو م
 (1).التقدـ المنشكد

كيقكـ البعد االجتماعي لمتنمية المحمية المستدامة عمى عامميف أساسييف، أحدىما مساىمة األىالي أنفسيـ 
ة مى ت قً رى طى د سى قى اعية، كى في الجيكد المبذكلة لتحسيف مستكل معيشتيـ، كثانييما تكفير ما يمـز مف الخدمات االجتم

جممة مف أىداؼ التنمية المحمية المستدامة مف الناحية االجتماعية  (2)1995ككبنياغف لمتنمية االجتماعية سنة 
 تمخصت فيما يمي: 

بناء القدرات المحمية لممجتمعات عف طريؽ تعزيز المكارد البشرية كالتجديد الشامؿ ألنظمة التعميـ في كؿ  -أ
 كنقؿ المعرفة كالمشاركة فييا في داخؿ الدكؿ كفيما بينيا.المستكيات 

كالمكاقؼ الديمقراطية كتدعيـ المنظمات المدنية، إلى جانب تعددية  اإلنسافمكافحة الفقر كاحتراـ حقكؽ  -ب
 كاستقبلؿ كسائؿ اإلعبلـ.

تعميـ لتنمكية كاتحسيف تكعية الحياة لسكاف التجمعات الريفية عف طريؽ جميع الكسائؿ كالمقكمات ال -ج
 كالتدريب.

 رفع مستكل الدخؿ بتعزيز األنشطة المنتجة لمسياحة البيئية كالثقافية. -د
اعطاء األىمية الكاجبة لمظركؼ التاريخية كاالجتماعية كالثقافية لكؿ مجتمع كىي الشركط األساسية  -ىػ

 كالضركرية لمتنمية االجتماعية المستدامة.
 امبعد امبيئي -3

عمى مراعاة المقكمات البيئية بحيث لكؿ نظاـ بيئي حدكد  ،لبعد في التنمية المحمية المستدامةيركز ىذا ا
معينة ال يمكف تجاكزىا مف االستيبلؾ كاالستنزاؼ، أما في حالة تجاكز تمؾ الحدكد فإنو يؤدم إلى تدىكر النظاـ 

رصيد »البيئة بأنيا  1972كلـ سنة ، كلقد عرؼ مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة الذم انعقد في ستككي(3)البيئي
كتطمعاتو، كالبيئة  اإلنسافالمكارد المادية كاالجتماعية المتاحة في كقت معيف كفي مكاف معيف إلشباع حاجات 

  .«مة مف القيـ التي يسعى القانكف لمحفاظ عمييا مف خبلؿ التصدم ألم نشاط يمس أحد عناصرىايباعتبارىا ق
لتجسيد أبعاد التنمية المحمية المستدامة،  ةر البلمركزم لقطاع البيئة ضركريكمف ىنا أصبحت آلية التسيي

 عف طريؽ تفعيؿ دكر الجماعات اإلقميمية باعتبارىا المدخؿ األساسي لمتنمية المستدامة الكطنية.
  

                                                           
(1_) . 
(2_) . 
(3 _). 
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 تالرة امفرل األول
مفاىيـ األساسية تطرقت الباحثة مف خبلؿ ىذا الفصؿ إلى اإلطار المفاىيمي لمٌدراسة، كألٌف ضبط ال

ضركرة منيجية كمبدئية ألية دراسة، قسـ الفصؿ إلى مبحثيف، تناكؿ األكؿ البلمركزية اإلدارية كأسمكب لمتنظيـ 
اإلدارم في الجزائر لمعرفة مكانو كأىمية الجماعات اإلقميمية في النظاـ اإلدارم البلمركزم الجزائرم، في حيف 

 لمستدامة بإعتبارىا المتغير الثاني لمٌدراسة.خصص الثاني لماىية التنمية المحمية ا
كبذلؾ يمكف القكؿ أٌف التنمية المحمية المستدامة ىي التعبير عف التنمية التي تتصؼ بالديمكمة كعكامؿ 
اإلستمرار، كىي ليست مف تمؾ األنماط التنمكية المعركفة قديما، بؿ ىي التنمية التي تبنى مف القاعدة إلىتماميا 

المحمية كبكؿ المكارد الطبيعية التي يزخر بيا اإلقميـ المحمي بإعتبارىا فاعبل ميما في إحداث بالمجتمعات 
 التغيير كالتطكر كضماف استمراريتو.

كعمى ىذا األساس، كاف مف الضركرم إزالة الغمكض كالمُّبس عف مفيكمي الجماعات اإلقميمية كالتنمية 
تكاممية بينيما، نظرا ألىميتيما في حقؿ القانكف اإلدارم مف جية، المحمية المستدامة كتحديد طبيعة العبلقة ال

 كبالنسبة لمكضكع الٌدراسة مف جية ثانية.
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  سصدامة امصنمية اممحليةإامفرل امثاني: امسياسة امصنموية اممسصدامة في امجزائر وأثرىا على رالحيات امجماعات اإلقليمية في صحقيق 

طط تنمكية بيدؼ النيكض بالبنية االقتصادية كاالجتماعية لرفػع المسػتكل تتسابؽ المجتمعات إلى كضع خ
المعيشػػي لؤلفػػراد، كقػػد يػػؤدم ذلػػؾ إلػػى النمػػك كبالتػػالي التغييػػر كالزيػػادة فػػي االسػػتيبلؾ كاإلدخػػار كالنػػاتج الػػكطني، 

غالبا مػا يػؤدم إلػى كيعتبر النمك االقتصادم ضركرة لمتخفيؼ أك تبلفي الفقر، إال أف النمك السريع غير المتكازف 
مشاكؿ بيئية تزيد مف بؤس المجتمع المعني بالتنمية، كقد يظير ذلؾ فػي مختمػؼ المجػاالت مثػؿ الزيػادة المطػردة 

 ألنكاع التمكث في خضـ إقامة المشاريع التنمكية كتأثير ذلؾ عمى الصحة كنكعية الحياة.

مكيػػػة المسػػػتدامة فػػػي الجزائػػػر )المبحػػػث كتأسيسػػػا لمػػػا سػػػبؽ، تتنػػػاكؿ الباحثػػػة فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿ السياسػػػة التن
األكؿ(، ثـ أثر السياسة التنمكية المستدامة في الجزائر عمى صبلحيات الجماعات اإلقميمية )الكاليػة كالبمديػة( فػي 

 تحقيؽ استدامة التنمية المحمية )المبحث الثاني(.
 اممبحث األول: امسياسية امصنموية اممسصدامة في امجزائر

نمكية في الجزائر بعد االستقبلؿ مباشرة باستغبلؿ المنشآت الكبرل التي دمرىػا االسػتعمار بدأت السياسة الت
مف سدكد كآبار كمساحات زراعية لبناء بنية تحتية، حيث كاف انشغاؿ السمطات آنذاؾ. ميٍنكػب حػكؿ الخػركج مػف 

فيا األكؿ ىػػك تحقيػػؽ . كمػػف أجػػؿ ذلػػؾ تبنػػت الجزائػػر سياسػػات تنمكيػػة مختمفػػة كػػاف ىػػد(1)التخمػػؼ فػػي أقػػرب كقػػت
التنمية الشاممة، كذلؾ باختبلؼ المحطات التي مٌر بيا االقتصاد الجزائرم في تاريخو، فكانت السياسػات التنمكيػة 

 .تختمؼ باختبلؼ الظركؼ السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية المعاشة في كؿ مراحؿ المسار التنمكم لمجزائر
ػػيى كىػػذا مػػا تجسػػد فعميػػا فػػي سً  لتنمكيػػة مػػف خػػبلؿ منظكمتيػػا التشػػريعية كالمؤسسػػاتية مػػف جيػػة، كفػػي يا اتً اسى

، كعمػػػى ىػػػذا األسػػػاس تتنػػػاكؿ الباحثػػػة فػػػي ىػػػذا المبحػػػث اإلطػػػار مػػػف جيػػػة ثانيػػػة مخططاتيػػػا كبرامجيػػػا التنمكيػػػة
 التشريعي كالمؤسساتي لمتنمية المستدامة في الجزائر )المطمب األكؿ(، ثـ البرامج كالمخططات التنمكية المستدامة

 في الجزائر خبلؿ األلفية الثالثة )المطمب الثاني(.
 لصنمية اممسصدامة في امجزائرماممطلب األول: اإلطار امصشريعي واممؤسساصي 

بػػػػراـ  بعػػػػد أف اتضػػػػح مفيػػػػكـ التنميػػػػة المسػػػػتدامة عمػػػػى المسػػػػتكل الػػػػدكلي بانعقػػػػاد العديػػػػد مػػػػف المػػػػؤتمرات كا 
ضػػػركرة تضػػافر جيػػكد الػػدكؿ لتحقيػػؽ تنميػػة مسػػتدامة تيػػػدؼ المعاىػػدات كالبركتككػػكالت الدكليػػة التػػي تػػدعك إلػػى 

لمتكفيؽ بيف ثبلثة عناصر أساسية ىي: النمك االقتصادم، كاالجتماعي كحماية البيئة، تغيػرت مكاقػؼ العديػد مػف 
اتجاه السياسة المعارضة لحماية البيئة كالتػي يػدعك إلييػا المجتمػع الػدكلي، تبنػت  (*)دكؿ الجنكب بما فييا الجزائر

لجزائػػػر خاصػػػة بعػػػد انضػػػماميا إلػػػى المنظمػػػات الدكليػػػة كمشػػػاركتيا فػػػي نػػػدكات عالميػػػة مثػػػؿ: مػػػؤتمر سػػػتككيكلـ ا
، مؤتمر قيمة األرض، مؤتمر كيكتك كغيرىا مف الندكات الجيكية في مجاؿ حماية البيئة في إطار التنمية 1972

ؤسسػػػػاتية لمتنسػػػيؽ بػػػػيف األبعػػػػاد المسػػػتدامة، برسػػػػـ سياسػػػة متكاممػػػػة كمتكازنػػػػة مػػػف خػػػػبلؿ كضػػػػع أطػػػر قانكنيػػػػة كم
 االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كتحقيؽ التكامؿ بينيـ.

                                                           
(1)- . 

(*)– . 
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 امفرع األول: امصكامل امصشريعي واممؤسساصي بين حماية امبيئة وامصنمية اممسصدامة في امجزائر
سػػع إف مفيػػـك التنميػػة المسػػتدامة ال يمكػػف حصػػره فػػي مجػػاؿ محػػدد كػػالنمك االقتصػػادم فقػػط، بػػؿ نطاقػػو كا

يشػػمؿ أبعػػاد سياسػػية كاقتصػػادية كاجتماعيػػة كبيئيػػة، فيػػي تنميػػة تفاعميػػة حركيػػة تتخػػذ مػػف التػػكازف البيئػػي محػػكرا 
أساسٌيا ييدؼ إلى ضماف التقدـ المادم كالتكنكلكجي كالتحسيف في مستكل المعيشة، كألف التنمية كالبيئة عنصراف 

إذا تػػـ التركيػػز عمػػى االسػػتغبلؿ الرشػػيد كالعقبلنػػي لممػػكارد مرتبطػػاف ارتباطػػا كثيقػػا كأف فػػرص التنميػػة ال تتجسػػد إال 
لػػذا جػػاء التشػػريع بمختمػػؼ أنكاعػػو ألجػػؿ تكػريس كتفعيػػؿ العبلقػػة التكافقيػػة كالتكامميػػة بػػيف البيئػػة كالتنميػػة  ،الطبيعيػة

 (1).المستدامة بمفيكمييما الحديثيف
 امفرع امثاني: اإلطار امصشريعي ملصنمية اممسصدامة في امجزائر

اسػتراتيجيا، ممػا  كد المشرع الجزائرم أف مسػألة تحقيػؽ التنميػة المسػتدامة بأبعادىػا الػثبلث، أصػبحت أمػراتأ
تكجو تفكير السمطات العمكمية إلى اتخاذ جممة مف التدابير كاف أكليا إصدار تشريعات خاصة بحماية البيئة في 

ر لقػػانكف ك كػػاف أكؿ ظيػػ 1983، كفػػي سػػنة (2)الػػكطني كالمحمػػي ييفإطػػار تحقيػػؽ التنميػػة المسػػتدامة عمػػى المسػػتك 
أصػبحت الجزائػر مػف  (3)يتناكؿ مبدأ التكازف بيف النمك االقتصادم كمتطمبات حماية البيئة، كبصػدكر ىػدا القػانكف

 (4).ستدامةالدكؿ النامية األكلى التي تتكفر عمى تشريع يغطى الجكانب الرسمية لحماية البيئة في إطار التنمية الم
 واممصعلق بحماية امبيئة 83/03ون رقم: أوال: امقان

، كتكجو جديد في التشريعات الكطنية، كطرح مبدأ التكازف (5)05/02/1983جاء قانكف اإلطار لمبيئة في: 
بػػيف النمػػك االقتصػػادم كمتطمبػػات حمايػػة البيئػػة، حيػػث يعتبػػر أكؿ قػػانكف يتنػػاكؿ المسػػائؿ البيئيػػة المتخصصػػة مػػف 

بصدكر ىذا القانكف أصبحت الجزائر مف الدكؿ النامية األكلى التي تتكفر عمػى تشػريع الناحية المحمية كالدكلية، ك 
يغطى الجكانب الرسمية لحماية البيئة كالتنمية المستدامة، كيدمج االنشغاالت البيئية في مجاؿ التنمية االقتصادية 

 (6).كاالجتماعية
 03/01ي إطار تنمية مستدامة، القانكف رقـ: فقاـ المشرع بإلغائو، كأصدر بدلو قانكف جديد يحمي البيئة ف

كالمتعمػػػؽ بحمايػػػة البيئػػػة، فػػػي إطػػػار التنميػػػة المسػػػتدامة كيكػػػكف مسػػػايرا لمتطػػػكرات  19/07/2003كالمػػػؤرخ فػػػي: 
الداخميػػة كالدكليػػة، ككػػاف مػػف الضػػركرم عمػػى المشػػرع الجزائػػرم أف يكاكػػب ىػػذه المعطيػػات كىػػذا بتحػػديث الكسػػائؿ 

 (7).ضمف المشاريع التنمكية المستدامة القانكنية لحماية البيئة

                                                           
(1)-. 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 
(6)- . 
(7)- . 
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 واممصعلق بصييئة اإلقليم وصنميصو اممسصدامة 01/20ثانيا: امقانون رقم: 
يعتبػػر اإلقمػػيـ أىػػـ الممتمكػػات الطبيعيػػة التػػي تزخػػر بػػو الػػدكؿ، فػػرغـ ككنػػو مختمػػؼ كمتبػػايف مػػف منطقػػة إلػػى 

كمنبػػػع الثػػػركات الطبيعيػػػة كمكػػػاف لممارسػػػة أخػػػرل كمػػػف دكلػػػة إلػػػى أخػػػرل، إال أنػػػو يبقػػػى أىػػػـ مصػػػدر قػػػكة الدكلػػػة 
 المشاريع التنمكية التي تسطرىا.

عددا مف المخططات أيطمؽ عمييـ تسمية أدكات تييئة اإلقميـ كتنميتو  01/20كما أحدث ىذا القانكف رقـ: 
 المستدامة طبقا لممادة السابعة كما يمي:

كافػة التػراب الػكطني التكجيػات كالترتيبػات الػذم يتػرجـ بالنسػبة ل SNATالمخطط الكطني لتييئػة اإلقمػيـ  .1
 االستراتيجية األساسية فيما يخص السياسة الكطنية لتييئة اإلقميـ كتنميتو المستدامة.

 المخطط التكجييي لتييئة السكاحؿ. .2
 المخطط التكجييي لحماية األراضي كمكافحة التصحر. .3
 .SRATالمخططات الجيكية لتييئة اإلقميـ  .4
 ـ الكالئي.مخططات تييئة اإلقمي .5
 المخططات التكجييية لتييئة فضاءات الحكاضر الكبرل. .6

 واممصعلق بحماية امبيئة في إطار امصنمية اممسصدامة 03/10ثامثا: امقانون رقم: 
، 19/07/2003كالمتعمؽ بحماية البيئة في إطػار التنميػة المسػتدامة بتػاريخ  (1)03/10صدر القانكف رقـ: 

يا االىتماـ بمشاكؿ البيئة العالمية كاعتمػاد مبػادئ دكليػة حػكؿ التنميػة المسػتدامة، في ظركؼ دكلية جديدة، زاد في
فكػػرس تكجػػو الجزائػػر الجديػػد مػػف خػػبلؿ دعػػـ العبلقػػة التكامميػػة بػػيف البيئػػة كالتنميػػة المسػػتدامة، كىػػذا نتيجػػة تفػػاقـ 

أف التنمية المستدامة كالبيئة أصبحت المخاطر التي باتت تيدد البيئة كتجاكبا مع تنفيذ التزاماتيا الدكلية، باعتبار 
 (2).مطمبا عالميا

كالمبلحظ أف المشرع الجزائرم لـ يقتصر عمى المفيكـ الضيؽ لمبيئة كالمرتكز فقط عمى الكسط الطبيعي، 
ر تدىكر طى خى بؿ كسع نظرتو إلى عناصر أخرل يحمييا اإلنساف بكاسطة أنشطتو، كلقد تىفطَّف المشرع الجزائرم لً 

لطبيعية، كاعتمده كمبدأ مف المبادئ التي يتأسس عمييا قانكف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المكارد ا
في مادتو الثالثة كالتي عرفت مبدأ عدـ تدىكر المكارد الطبيعية بالمبدأ الذم ينبغي بمقتضاه تجنب  03/10رقـ: 

تعتبر في كؿ الحاالت جزءا ال يتجزأ مف مسار  الحاؽ الضرر بالمكارد الطبيعية كالماء كاليكاء كاألرض، التي
 03/10. كالجدير بالتنكيو أف القانكف رقـ: (3)ة منعزلة في تحقيؽ تنمية مستدامةالتنمية كيجب أف ال تؤخذ بصف

الممغى أسس كألكؿ مرة  83/03كالمتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة كمقارنة بالقانكف رقـ: 
 :(4)ة التي تحكـ التنمية المستدامة في الجزائر كىيلمبادئ العاما

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
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مبدأ المحافظة عمى التنكع البيكلكجي كالذم ينبغي بمقتضاه عمى كؿ نشاط تجنب إلحاؽ ضرر بالتنكع .1
 البيكلكجي.

مبدأ عدـ تدىكر المكارد الطبيعية الذم ينبغي بمقتضاه، تجنب إلحاؽ الضرر بالمكارد الطبيعية كالتي تعتبر .2
  تيؤخذ بصفة منعزلة في تحقيؽ تنمية مستدامة.الى ار التنمية، كيجب ألحاالت جزءا ال يتجزأ مف مسفي كؿ ا

مبدأ االستبداؿ أم استبداؿ عمؿ ميضر بالبيئة بآخر يككف أقؿ خطرا عمييا، كيختار ىذا النشاط األخير .3
 حتى كلك كانت تكمفتو مرتفعة مادامت مناسبة لمقيـ البيئية مكضكع الحماية.

دمج الترتيبات كالمتعمقة بحماية البيئة كالتنمية المستدامة عند إعداد تدأ االندماج الذم بمقتضاه، مب.4
 المخططات كالبرامج القطاعية كتطبيقيا.

كيككف ذلؾ باستعماؿ أحسف التقنيات  ،مبدأ النشاط الكقائي كتصحيح األضرار البيئية باألكلية عند المصدر.5
 كالمتضمف المصادقة عمى المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ 10/02القانكف رقـ:  :رابعا بكلة.المتكفرة كبتكمفة اقتصادية مق

انتيج المشرع الجزائرم في سبيؿ ضماف التسيير المحكـ لئلقميـ كضماف تنميتو المستدامة كالتي تتطمب 
قميـ كالتي تراعي تحقيؽ دعـ التنمية االقتصادية كاالجتماعية مع مراعاة االعتبارات البيئية، سياسة تييئة اإل

ة لمنيكض باإلقميـ اقتصاديا،  االنسجاـ كالتنسيؽ بيف مقكمات الكسط اإلقميمي المتنكعة كنماذج التنمية الميٍقتىرحى
، كمف أجؿ ذلؾ كتطبيقا ألحكاـ (1)ية كمكتسباتو الحضارية كالثقافيةاجتماعيا كعمرانيا، كحماية عناصره الطبيع

كالتي نصت  عمى كضع  -السابؽ الذكر–لمتعمؽ بتييئة اإلقميـ كتنميتو المستدامة كا (2)01/02القانكف رقـ: 
 10/02 مخطط كطني لتييئة اإلقميـ كالذم شرع في تطبيقو بعد أف تمت المصادقة عميو بمكجب القانكف رقـ:

 المصادؽ عمى المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ كتنميتو المستدامة.
، كالطريقة متييئة اإلقميـ قطيعة مع الممارسات القديمة لمتخطيط المركز كىكذا يعتبر المخطط الكطني ل

الجديدة التي اعتمدتيا الدكلة في إطار التنمية المستدامة لضماف التكازف كاالنصاؼ كاالستغبلؿ العقبلني لمقضاء 
مع الجماعات  عف طريؽ تفعيؿ الشراكة خاصة 2030الكطني نظرة استشرافية مستقبمية أىدافيا تمتد إلى آفاؽ 
 .في التسيير، مما يؤكد التكجو نحك الحكامة الرشيدة اإلقميمية، القطاع الخاص، المكاطنيف كالمجتمع المدني

 امفرع امثامث: اإلطار اممؤسساصي ملصنمية اممسصدامة في امجزائر
ا بػػدكائر عػػرؼ قطػػاع حمايػػة البيئػػة فػػي إطػػار التنميػػة المسػػتدامة تشػػكيبلت متعػػددة أخػػذت تػػارة ىػػيكبل ممحقػػ

كزارية، كتارة أخرل ىيكبل تقنيا كعمميا، لذلؾ يمكف القكؿ أف ىذا القطاع لـ يعرؼ االستقرار القطاعي، كذلؾ منػذ 
، كيتمثػؿ فػي كتابػة 1996، إلػى أف تػـ إحػداث أكؿ ىيكػؿ حكػكمي عػاـ 1974نشأة أكؿ ىيئة تتكفؿ بالبيئة سػنة 

 (3).الدكلة لمبيئة

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
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ية اممصناوبة على قطاع حماية امبيئة في إطار امصنمية اممسصدامة في امجزائر: من امييئات اإلدارية اممركز : أوال
 إمى يومنا ىذا  - 1974سنة 

اسػتحدثت الجزائػر  1972استجابة لئلعبلف الختامي لمؤتمر األمـ المتحدة حكؿ البيئػة المنعقػد بسػتككيكلـ 
 12/07/1974المػػؤرخ فػػي:  74/156: التػػي أنشػػئت بمكجػػب المرسػػـك رقػػـ 1974المجنػػة الكطنيػػة لمبيئػػة سػػنة 

، ككانػػػت أكؿ جيػػػاز إدارم مركػػػزم متخصػػػص فػػػي حمايػػػة البيئػػػة، كقػػػد (1)كالمتضػػػمف إحػػػداث لجنػػػة كطنيػػػة لمبيئػػػة
جيػػػزت المجنػػػة الكطنيػػػة لحمايػػػة البيئػػػة بكتابػػػة دائمػػػة تتكػػػكف مػػػف عػػػٌدة أقسػػػاـ متخصصػػػة، كتميػػػزت تركيبػػػة المجنػػػة 

صػػػاؿ بػػػيف الػػػكزارات المعنيػػػة بػػػاألمر كمػػػا تتػػػكلى تػػػأميف كتنسػػػيؽ عمميػػػة بالطػػػابع الػػػكزارم المشػػػترؾ، إذ تتػػػكلى االت
تحضير اإلجراءات كالبرامج ذات الطابع الكزارم المشترؾ، كلػـ يصػدر المرسػـك المػنظـ لصػبلحياتيا إال بعػد سػنة 

جنػة الكطنيػة كاحدة مف إنشائيا، كقد تػـ إنيػاء ميػاـ المجنػة الكطنيػة لمبيئػة بعػد سػنتيف مػف تنظػيـ الكتابػة الدائمػة لم
لمبيئة دكف أف تضع برنامجا أك مخططا كطنيا لتحديد كيفية التدخؿ لحماية البيئة، كبعد حؿ المجنة الكطنية لمبيئة 

، تػػـ تحكيػػؿ مياميػػا إلػػى كزارة الػػرم كاستصػػبلح (2)15/08/1977المػػؤرخ فػػي:  77/119بمكجػػب المرسػػـك رقػػـ: 
كؿ مػرة مكانػة فػي تسػمية دائػرة  كزاريػة، كقػد تضػمف التنظػيـ األراضي كحمايػة البيئػة، كيبلحػظ أف البيئػة أخػذت أل

الييكمػػي لمػػكزارة مديريػػة عامػػة لمبيئػػة إلػػى جانػػب مػػديريتيف مركػػزيتيف كمفػػت األكلػػى، بممػػؼ التمػػكث ككمفػػت الثانيػػة 
ت بحمايػػة الطبيعػػة، كبػػدكرىا لػػـ تعمػػر طػػكيبل كتػػـ تحكيػػؿ مصػػالح المديريػػة العامػػة لمبيئػػة إلػػى كتابػػة الدكلػػة لمغابػػا

، حيػث تػـ (3)79/264، بمكجػب المرسػـك التنفيػذم رقػـ: 1979كالتشجير كىذا تزامنا مع التعديؿ الحككمي لسػنة 
نقػػؿ كػػؿ الصػػبلحيات التػػي كانػػت تتمتػػع بيػػا كزارة الفبلحػػة كالثػػكرة الزراعيػػة فػػي الميػػداف الغػػابي إلػػى كتابػػة الدكلػػة 

  (4).لمغابات كالتشجير
كتابػة الدكلػة تسػمية  اسػتبداؿأعيػد  1980 ؿ التعػديؿ الحكػكمي لسػنةلكف ىي األخرل لػـ تػدـ طػكيبل، فخػبل

، (5)80/175: كذلؾ بمكجػب المرسػـك الرئاسػي رقػـلمغابات كالتشجير بكتابة الدكلة لمغابات كاستصبلح األراضي 
 (6).ا كتابة الدكلة لمغابات كالتشجيرمع االحتفاظ بنفس الصبلحيات التي كانت تتمتع بي

 84/12قـ: ، بمكجب المرسـك الرئاسي ر 1984الحككمي كبتغيير تشكيمة الحككمة سنة  كعمى إثر التعديؿ
، ثػػػـ الحػػػاؽ مصػػػالح إدارة البيئػػػة إلػػػى كزارة الػػػرَّم كالبيئػػػة كالغابػػػات كذلػػػؾ بمكجػػػب (7)22/01/1984المػػػؤرخ فػػػي: 

                                                           
(1)- .  
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 
(6)- . 
(7)- . 
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بلحيات نائػب الػكزير . الذم يحدد صبلحيات كزير الرَّم كالبيئػة كالغابػات كصػ(1)84/126المرسكـ التنفيذم رقـ: 
 (2).1988المكمؼ بالبيئة كالغابات، كىي الكزارة التي عرفت نكعا مف االستقرار استمر إلى غاية 

 امييئات اإلدارية اممسصقلة اممكلفة بامصنمية اممسصدامة :ثانيا
ػػصً العديػػد مػػف الييئػػات اإلداريػػة خً أنشػػئت  باشػػر، ا لحمايػػة البيئػػة فػػي إطػػار التنميػػة المسػػتدامة بشػػكؿ ميصن

 03/10، كبعضػيا اسػتحدث بعػد صػدكر القػانكف رقػـ: 1983لسػنة  83/03بعضيا أينشئ في ظؿ القػانكف رقػـ: 
، كفؽ مسميات مختمفة في شكؿ مجالس، مراصد، ككاالت، مراكػز كالتػي تسػير عمػى تنفيػذ السياسػة 2003لسنة 

أىـ ىذه الييئات اإلداريػة  يتـ دراسةذا األساس التنمكية المستدامة باعتبارىا امتداد لمكزارة المكمفة بالبيئة، كعمى ى
 حسب الشكؿ الذم تنتمي إليو.

 ت اممرنفة في شكل مجامس اسصشاريةامييئا-1
مجػالس كطنيػة لمتنميػة المسػتدامة،  دكلػة سػبعكف، مػا يزيػد عػف 1992منػذ انعقػاد قمػة األرض سػنة  أتأنش

تدامة بشكؿ ممحكظ مف بمد إلى آخر كمف منطقة إلى كيتبايف طابع كتككيف كىيكؿ المجالس الكطنية لمتنمية المس
عػػداد االسػتراتيجيات الكطنيػة لمتنميػة المسػتدامة، كفػي الجزائػ ر تػػـ أخػرل كيتفػاكت تأثيرىػا عمػى كضػع السياسػات كا 

 (3).استحداث مجمكعة مف المجالس
  جلس اموطني االقصرادي واالجصماعيامم - أ

بػػيف الييئػػات االستشػػارية المكضػػكعة تحػػت تصػػرؼ  يعتبػػر المجمػػس الػػكطني االقتصػػادم كاالجتمػػاعي مػػف
الحككمة كالتي تقكـ بطمب رأيو في المسائؿ ذات األبعاد االقتصادية كاالجتماعية، كمػا بإمكانػو المبػادرة مػف تمقػاء 
نفسػو بتقػػديـ النصػػح كاإلرشػاد لمحككمػػة فػػي أمػكر يراىػػا ميمػػة، إذ يتػكلى تقػػديـ تقػػارير حػكؿ األكضػػاع االقتصػػادية 

عيػػة لمػػببلد، كبيػػذه الطريقػػة تتػػابع المِّجػػاف الدائمػػة كالمتخصصػػة مػػدل تنفيػػذ البػػرامج كالمشػػاريع الحككميػػة، كاالجتما
كمف خػبلؿ تكصػياتو تػتـ المشػاركة الفعميػة فػي رسػـ السياسػة العامػة لمدكلػة مػف الناحيػة االقتصػادية كاالجتماعيػة، 

المػػػػػؤرخ فػػػػػي:  (4)68/610مػػػػػر رقػػػػػـ: أحػػػػدث المجمػػػػػس الػػػػػكطني االقتصػػػػػادم كاالجتمػػػػػاعي ألكؿ مػػػػرة بمكجػػػػػب األ
َـّ حميػػػو ليعػػػاد إنشػػػاؤه مػػػرة ثانيػػػة بمكجػػػب المرسػػػكـ الرئاسػػػي رقػػػـ:06/11/1968 الصػػػادر فػػػي  (5)93/225 ، ثيػػػـ تىػػػ
 (6).، كالذم حدد الكظيفة االستشارية لو في المجاؿ االقتصادم كالمالي05/10/1993

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 
(6)- . 
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اختصاصػات كميػاـ المجمػس، كنشػر فػي عمػى  2016مف التعديؿ الدستكرم لسنة  205كما نصت المادة 
ىػػػذا الصػػػدد أف المجمػػػس قػػػد أصػػػدر العديػػػد مػػػف التقػػػارير كالمتعمقػػػة بالتنميػػػة المسػػػتدامة كالبيئػػػة كالتييئػػػة العمرانيػػػة 

 (1).كمختمؼ جكانب االستراتيجية الكطنية االقتصادية كاالجتماعية
 ألعلى ملبيئة وامصنمية اممسصدامةاممجلس ا-ب

ستشػػارية مػػا بػػيف القطاعػػات أم يعتمػػد عمػػى التشػػاكر كالتنسػػيؽ فيمػػا بػػيف القطاعػػات، كىػػك عبػػارة عػػف ىيئػػة ا
كييتـ بدراسة الجكانب كالمتعمقة  25/12/1994، كالمؤرخ في: (2)94/465أنشئ بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ: 

يئػة كترقيػة التنميػة كذلػؾ بالبيئة كالتنمية المستدامة كالتي تيدؼ أساسا إلى تحديد الخيارات االستراتيجية لحماية الب
باالعتماد عمى كؿ األطراؼ المعنية أم القطاعات الحساسة، كلقد نصت المادة الثانية مف المرسـك التنفيذم رقـ: 

يكمؼ المجمس األعمى بما يػأتي: يضػبط »عمى مياـ المجمس األعمى لمبيئة كالتنمية المستدامة بقكليا:  94/465
 ة الكبرل لحماية البيئة كترقية التنمية المستدامة.االختبارات الكطنية االستراتيجي

 صييئة اإلقليم وصنميصو اممسصدامةاممجلس اموطني م -جـ
كالمتعمػؽ بتييئػة اإلقمػيـ كتنميتػو المسػتدامة، تػـ إنشػاء  (3)01/20 مػف القػانكف رقػـ: 21طبقا ألحكاـ المػادة 

المػػػؤرخ فػػػي:  (4)05/416سػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ: المجمػػػس الػػػكطني لتييئػػػة اإلقمػػػيـ كتنميتػػػو المسػػػتدامة بمكجػػػب المر 
؛ كلقػػد نصػػت المػػادة السػػابعة مػػف ىػػذ القػػانكف عمػػى أدكات تييئػػة اإلقمػػيـ كتنميتػػو المسػػتدامة، كػػاف 25/10/2005

أكليػػا كأىميػػا المخطػػط الػػكطني لتييئػػة اإلقمػػيـ كالػػذم ييتػػرجـ بالنسػػبة لكافػػة التػػراب الػػكطني، التكجيػػات كالترتيبػػات 
. ثـ تأتي خمس مخططات (5)ساسية فيما يخص السياسة الكطنية لتييئة اإلقميـ كتنميتو المستدامةاالستراتيجية األ

عمػػػى التػػػكالي: المخطػػػط التػػػكجييي لتييئػػػة السػػػكاحؿ، المخطػػػط التػػػكجييي لحمايػػػة األراضػػػي كمكافحػػػة التصػػػحر، 
جيييػػة لتييئػػػة فضػػػاءات المخططػػات الجيكيػػػة لتييئػػة اإلقمػػػيـ، مخططػػات تييئػػػة اإلقمػػػيـ الػػكالئي، كالمخططػػػات التك 

 .الحكاضر الكبرل
 موطني االسصشاري ملموارد اممائيةاممجلس ا-د

 08/96بمكجػػب المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ:  2008المجمػػس الػػكطني االستشػػارم لممػػكارد المائيػػة سػػنة  ئأنشػػ
قكاعػػد كالػػذم يحػػدده ميػػاـ المجمػػس الػػكطني االستشػػارم لممػػكارد المائيػػة كتشػػكيمتو ك  15/03/2008كالمػػؤرخ فػػي: 

كالمتعمػػػؽ  04/08/2005كالمػػػؤرخ فػػػي:  05/12مػػػف القػػػانكف رقػػػـ:  62، كذلػػػؾ تطبيقػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة (6)عممػػػو
تنشػػأ ىيئػػة كطنيػػة استشػػارية تػػدعى المجمػػس الػػكطني االستشػػارم لممػػكارد » :. كالتػػي تػػنص عمػػى مػػا يمػػي(7)بالميػػاه

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 
(6)- . 
(7)- . 
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ط الػػكطني لممػػاء ككػػذا كػػؿ المسػػائؿ كالمتعمقػػة المائيػػة، تكمػػؼ بدراسػػة الخيػػارات االسػػتراتيجية كأدكات تنفيػػذ المخطػػ
المػؤرخ  08/96، كمػا حػددت المػادة الثانيػة مػف المرسػـك التنفيػذم رقػـ: «بالماء التي يطمب منيا ابػداء الػرأم فييػا

كالذم يحدده مياـ المجمس الكطني االستشارم لممكارد المائية كتشكيمتو، كقكاعد عممو مياـ  15/03/2008في: 
ثمة في ابداء الرأم ال سيما فيمػا يخػص أىػداؼ تنميػة المػكارد المائيػة عمػى المػدل الطكيػؿ بانسػجاـ المجمس كالمتم

مػػع اتجاىػػات التييئػػة كالتنميػػة المسػػتدامة لئلقمػػيـ كالسياسػػات العمكميػػة لمختمػػؼ قطاعػػات الناشػػطات االقتصػػادية 
تمبيػػػة المتطمبػػػات الخاصػػػة بالميػػػاه كاالجتماعيػػػة، ككػػػذلؾ تقيػػػيـ نتػػػائج مخططػػػات كبػػػرامج التنميػػػة القطاعيػػػة سػػػكاء ب

المنزليػػة كالصػػناعية كالفبلحيػػة أك بحمايػػة إطػػار الحيػػاة كاألكسػػاط المائيػػة الطبيعيػػة ...، ىػػذا كيجػػب أف نشػػير أف 
َـّ إنشػػػاءه بػػػدؿ المجمػػػس الػػػكطني لممػػػاء  كالمينشػػػأ بمكجػػػب المرسػػػكـ المجمػػػس الػػػكطني االستشػػػارم لممػػػكارد المائيػػػة تىػػػ

 (1).18/12/1996مؤرخ في: ال 96/472التنفيذم رقـ: 
 مجلس امصنسيق امشاطئي -ىـ

، (2)22/11/2006المػؤرخ فػي:  06/424مجمس التنسيؽ الشاطئي بمكجب المرسكـ التنفيذم رقػـ:  ئأنش
المػػؤرخ  02/02مػػف القػػانكف رقػػـ:  34كالػػذم يحػػدد تشػػكيمة المجمػػس الشػػاطئي كسػػيره، كذلػػؾ طبقػػا ألحكػػاـ المػػادة 

 عمؽ بحماية الساحؿ كتنميتو.، كالمت(3)05/02/2002 في:
ينشأ مجمس لمتنسيؽ الشاطئي في المناطؽ الشػاطئية أك السػاحمية الحساسػة أك »كالتي تنص عمى ما يمي: 

، كمػػا نصػػت المػػادة الثالثػػة مػػف «المعرضػػة لمخػػاطرة بيئيػػة خاصػػة مػػف أجػػؿ تعبئػػة جميػػع الكسػػائؿ الضػػركرية لػػذلؾ
تنػػدرج جميػع أعمػػاؿ التنميػة فػػي السػػاحؿ »كتثمينػػو عمػى مػػا يمػي: كالمتعمػؽ بحمايػػة السػاحؿ  02/02القػانكف رقػػـ: 

ضػػمف بعػػد كطنػػي لتييئػػة اإلقمػػيـ كالبيئػػة، كتقتضػػي تنسػػيؽ األعمػػاؿ بػػيف الدكلػػة كالجماعػػات اإلقميميػػة كالمنظمػػات 
 «.كالجمعيات التي تنشط في ىذا المجاؿ، كتركز عمى مبادئ التنمية المستدامة كالكقاية كالحيطة

 ني ملجبلاممجلس اموط-و
كالمتعمػػػؽ بحمايػػػة  23/06/2004كالمػػػؤرخ فػػػي:  (4)04/03مػػػف القػػػانكف رقػػػـ:  12تطبيقػػػا ألحكػػػاـ المػػػادة 

يينشػػأ مجمػػس كطنػػي لحمايػػة المنػػاطؽ »المنػػاطؽ الجبميػػة فػػي إطػػار التنميػػة المسػػتدامة كالتػػي تػػنص عمػػى مػػا يمػػي: 
 ص بما يأتي:الجبمية كترقيتيا يسمى "المجمس الكطني لمجبؿ" يضطمع عمى كجو الخصك 

 .تحديد األنشطة الكفيمة بحماية كترقية كتييئة مختمؼ المناطؽ كالكتؿ الجبمية 
  تسػػػػييؿ عمميػػػػة التنسػػػػيؽ بػػػػيف مختمػػػػؼ األنشػػػػطة المبرمجػػػػة عمػػػػى مسػػػػتكل الكتػػػػؿ الجبميػػػػة عػػػػف طريػػػػؽ اآلراء

 كاالقتراحات التي يقدميا.
 لمساعدات التي يمنحيا "صندكؽ الجيؿ".تقديـ االستشارة حكؿ أكلكيات التدخؿ العمكمي ككذا شركط تقديـ ا 
 .التحسيس بأىمية المناطؽ الجبمية كضركرة حمايتيا كترقيتيا في إطار التنمية المستدامة 

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
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 تحدد تشكيمة المجمس الكطني لمجبؿ كميامو كتنظيمو ككيفيات سيره عف طريؽ التنظيـ». 
دـ المجمػس سػنكيا إلػى رئػيس الحككمػة أف يقػ 06/07رقػـ:  ونفسػمف المرسـك التنفيػذم  13كما تمـز المادة 

 تقريرا عف حالة المناطؽ الجبمية كتطكرىا.
 امييئات اممرنفة في شكل مرارد-2

ًاٍستحدىثت الجزائر في مجاؿ حماية البيئة فػي إطػار التنميػة المسػتدامة ىيئػات إداريػة مسػتقمة، تشػكؿ امتػداد 
مػػػة لحمايػػػة البيئػػػة كالتنميػػػة المسػػػتدامة، فيػػػذه الييئػػػات تقنػػػي كعممػػػي لػػػئلدارة المركزيػػػة ميمتيػػػا تنفيػػػذ السياسػػػة العا

الكسيطة تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ اإلدارة البيئية المستدامة، مف بيف ىذه الييئات اإلدارية التي جاءت في شكؿ 
مراصػػػد كطنيػػػة مثػػػؿ: المرصػػػد الػػػكطني لمبيئػػػة كالتنميػػػة المسػػػتدامة، المرصػػػد الػػػكطني لترقيػػػة الطاقػػػات المتجػػػددة، 

 الكطني لممدينة، كىذا ما نتناكلو كما يمي:المرصد 
 موطني ملبيئة وامصنمية اممسصدامةاممررد ا-أ

(ONEDD)المرصػػد الػػكطني لمبيئػػة كالتنميػػة المسػػتدامة 
مؤسسػػة عمكميػػة ذات طػػابع صػػناعي كتجػػارم،  

 02/115ىػػػذا المرصػػػد بمكجػػػب المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ:  ئيتمتػػػع بالشخصػػػية المعنكيػػػة كاالسػػػتقبلؿ المػػػالي، أينشػػػ
يخضػػع المرصػػد لمقكاعػػد المطبقػػة عمػػى اإلدارة فػػي عبلقاتػػو مػػع الدكلػػة كلمقػػانكف  (1)03/04/2002كالمػػؤرخ فػػي: 

 (2).الخاص في عبلقاتو مع الغير
كلممرصد الكطني لمبيئة كالتنمية المستدامة ذمة مالية تتكػكف مػف الممتمكػات المحكلػة إليػو المكتسػبة أك المنجػزة 

لؾ مػف المخصصػات كاإلعانػات التػي تمنحػو إياىػا الدكلػة كتبػيف قيمػة ىػذه األصػكؿ فػي مف أمكالػو الخاصػة، ككػذ
حصيمتو كعمى المدير العاـ لممرصد إرساؿ تقرير سنكم عف النشاط كتقرير محافظ الحسابات إلى الكزير المكمؼ 

 (3).بالمالية كالكزير المكمؼ بالبيئة بعد مكافقة مجمس اإلدارة عمييما
 (*)رقية امطاقات اممصجددةمصاممررد اموطني  - ب

فػػػي إطػػػار اتجػػػاه السػػػمطات اإلداريػػػة لحمايػػػة البيئػػػة فػػػي الجزائػػػر إلػػػى التقميػػػؿ مػػػف اسػػػتعماؿ الطاقػػػات غيػػػر 
المتجػػددة كاالسػػتعماؿ الرشػػيد ليػػا، ممػػا يسػػمح بتجػػددىا ضػػمانا لحقػػكؽ األجيػػاؿ القادمػػة فػػي االسػػتفادة منيػػا، لجػػأ 

المتعمؽ بترقية الطاقات المتجددة لتشجيع ىذه الطاقات كبديؿ يسمح ك  (4)04/09المشرع إلى إصدار القانكف رقـ: 
 (5).بالحفاظ عمى البيئة مف االستعماؿ العشكائي كالمفرط لمطاقات األخرل

كألف أىداؼ التنمية المسػتدامة ىػك الحفػاظ عمػى حقػكؽ األجيػاؿ القادمػة فػي الثػركات الطبيعيػة كىػك اليػدؼ 
فيػػي طاقػػات مسػػتدامة ال تيٍسػػتنزؼ باالسػػتغبلؿ المسػػتمر كغيرىػػا مػػف الطاقػػات الػػذم تحققػػو لنػػا الطاقػػات المتجػػددة 

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 

(*)– . 

(4)- . 
(5)- . 
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انة، أيضػا يمكػف أف تحقػؽ الطاقػات المتجػددة عكائػد  التقميدية، أم أف حقكؽ األجياؿ القادمة مف الطاقة تبقى ميصى
طؽ معزكلػة عػف مالية معتبرة كىك مػا يضػمف البعػد االقتصػادم لمتنميػة المسػتدامة، كمػا أف تكصػيؿ الكيربػاء لمنػا

طريػػػؽ مصػػػادر متجػػػددة يسػػػاىـ بشػػػكؿ كبيػػػر فػػػي تحقيػػػؽ العدالػػػة االجتماعيػػػة التػػػي نصػػػت عمييػػػا قػػػكانيف التنميػػػة 
 (1).المستدامة في بعدىا االجتماعي

 (*)طني ملمدينةاممررد امو  -جـ
مػى مػا كالتػي تػنص ع (2)مف القانكف التكجييي لممدينػة 26 ثـ إنشاء المرصد الكطني لممدينة بمكجب المادة

ينشػػأ مرصػػد كطنػػي لممدينػػة يػػدعى فػػي صػػمب الػػنص "المرصػػد الػػكطني"، يمحػػؽ المرصػػد الػػكطني بػػالكزارة » يمػػي:
 المكمفة بالمدينة كيضطمع بالمياـ اآلتية:

 .متابعة تطبيؽ سياسة المدينة 
 .اعداد دراسات حكؿ تطكر المدف في إطار السياسة الكطنية لتييئة اإلقميـ 
 ا كتحيينيا.إعداد مدكنة المدف كضبطي 
 .اقتراح كؿ التدبير التي مف شأنيا ترقية السياسة الكطنية لممدينة عمى الحككمة 
 .المساىمة في ترقية التعاكف الدكلي في ميداف المدينة 
 .اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة كاستشارة المكطف عمى الحككمة 
 ية لممدينة.متابعة كؿ إجراء تقرره الحككمة في إطار ترقية سياسة كطن 
 تحدد تشكيمة المرصد الكطني كتنظيمو كسيره عف طريؽ التنظيـ». 

 اممسصدامة في امجزائرامييئات اإلدارية اممرنفة في شكل وكاالت من أجل امصنمية -3
استحدثت الجزائر في سػياؽ بنػاء قػدرات مؤسسػاتية مػف أجػؿ تنميػة مسػتدامة مجمكعػة مػف الككػاالت يمكػف 

 أف تذكر منيا:
 امة اموطنية مصطوير االسصثماروكام-أ

تماشػػيَّا مػػع التحػػكالت الكبػػرل التػػي أقرتيػػا السػػمطات مػػف أجػػؿ النيػػكض باقتصػػاد مسػػتداـ لمػػببلد، تػػـ التركيػػز 
. منيػا (3)عمى العممية االستثمارية حيث تـ إيجاد عدد مف الييئػات كالككػاالت لػدعـ عمميػة االسػتثمار فػي الجزائػر

ANDIثمار الككالػػػة الكطنيػػػة لتطػػػكير االسػػػت
، كالتػػػي تػػػـ إنشػػػاؤىا بمقتضػػػى المػػػادة السادسػػػة مػػػف األمػػػر رقػػػـ: (4)

كالمتعمػػؽ بتطػػكير االسػػتثمار عكضػػا عػػف الككالػػة الكطنيػػة لترقيػػة كدعػػـ  20/08/2001المػػؤرخ فػػي:  (5)01/03
 (.2000إلى غاية سنة  1993كمتابعة االستثمار، )مف سنة 

                                                           
(1)- . 

(*)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 
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 اموكامة اموطنية ملنفايات-ب
أصػػبحت ذات أىميػػة كبيػػرة نظػػرا لتغيػػر فكػػرة الػػتخمص مػػف الفضػػبلت إلػػى فكػػرة إعػػادة إف قضػػية النفايػػات 

. المػػؤرخ فػػي: (2)01/09كلػػذلؾ صػػدر القػػانكف رقػػـ:  (1) ةعانالصػػاسػػتعماؿ ىػػذه البقايػػا كمػػادة أكليػػة تسػػتخدـ فػػي 
زالتيا، فعرؼ النفايات في المادة الثالثة 12/12/2001 يقصػد »منػو بقكلػو:  كالمتعمؽ بتسيير النفايات كمراقبتيا كا 

في مفيكـ ىذا القانكف النفايات بأنيا كؿ النفايات الناتجة عػف عمميػات اإلنتػاج أك التحكيػؿ أك االسػتعماؿ كبصػفة 
أعـ كؿ مادة أك منتكج ككؿ منقكؿ يقـك المالؾ أك الحائز بالتخمص منو أك قصد التخمص منػو أك يمػـز بػالتخمص 

لػػى النفايػػات المنزليػػة كمػػا شػػابييا، النفايػػات الضػػخمة النفايػػات الخاصػػة، ، كمػػا صػػنؼ النفايػػات إ«منػػو أك بإزالتػػو
 النفايات الخاصة الخطيرة، نفايات النشاطات العبلجية، النفايات اليامدة.

 اموطنية مصييئة وجاذبية األقاميماموكامة  -جـ
المػػؤرخ فػػي:  (3)11/137نشػػأت الككالػػة الكطنيػػة لتييئػػة كجاذبيػػة األقػػاليـ بمكجػػب المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: 

كالمتضمف إنشاء الككالة الكطنية لتييئة كجاذبية األقاليـ، كالذم نٌص في المادة األكلى منو عمى  20/03/2011
تنشػػػأ مؤسسػػػة عمكميػػػة ذات طػػػابع صػػػناعي كتجػػػارم، تتمتػػػع بالشخصػػػية المعنكيػػػة كاالسػػػتقبلؿ المػػػالي »مػػػا يمػػػي: 

ـ"، كتخضػع الككالػة لمقكاعػد المطبقػة عمػى اإلدارة فػي عبلقتيػا مػع كتسمى "الككالػة الكطنيػة لتييئػة كجاذبيػة األقػالي
 «. الدكلة كتعد تاجرة في عبلقتيا مع الغير

 اممطلب امثاني: امبرامج واممتططات امصنموية اممسصدامة في امجزائر تالل األمفية امثامثة
مايػة البيئػة كمتطمبػات التنميػة أىٍدركت الجزائر عمى غرار باقي دكؿ العالـ أىمية إقامة تكازف بيف كاجبػات ح

االقتصػػادية كاالجتماعيػػة مػػػف خػػبلؿ كضػػػع مخططػػات تنمكيػػػة مسػػتدامة تيػػػدؼ إلػػى تحسػػػيف األكضػػاع المعيشػػػية 
. فمجمػؿ المخططػات التنمكيػة التػي اعتمػدتيا الجزائػر خػبلؿ الفتػرة (4)كاالقتصادية كاالجتماعية كالصحية لممػكاطف

ى ضركرة إيجػاد اسػتراتيجية لمتطػكير االقتصػادم كاالجتمػاعي عػف ركزت عم 1974إلى  1969الممتدة مف سنة 
طريػؽ بعػػث حركػػة التصػنيع كتطػػكير الزراعػػة كاالعتمػاد عمػػى التخطػػيط المركػزم كبنػػاء اقتصػػاد كطنػي قػػادر عمػػى 
رفػع التحػػديات، فمػػـ تكػف بالمقابػػؿ مبػػادئ التنميػة المسػػتدامة تأخػػذ فػي االعتبػػار فػػي مختمػؼ المخططػػات التنمكيػػة، 

الػرافض لفكػرة ادمػاج البيئػة ضػمف الخيػارات التنمكيػة، كقػد يرجػع السػبب فػي  -آنػذاؾ -ا يؤكد مكقؼ الدكلةكىك م
ذلؾ إلى حداثة المكقؼ الػدكلي اتجػاه مسػألة حمايػة البيئػة فػي إطػار التنميػة المسػتدامة كالػذم ظيػر ألكؿ مػرة فػي 

صػادم كاالجتمػاعي المػكركث عػف مف جية، كمف جيػة أخػرل ضػعؼ الييكػؿ االقت 1972مؤتمر ستككيكلـ سنة 
المستعمر الفرنسي بعد االستقبلؿ، حيث كانت الجزائر خبلؿ ىذه الفتػرة تػكلي اىتماماتيػا حػكؿ أكلكيػة إعػادة بنػاء 

كتحسيف الكضع االجتماعي المتردم، فمػـ يكػف تنفيػذ الجزائػر لخياراتيػا التنمكيػة القائمػة عمػى  (5)االقتصاد الكطني
                                                           

(1)-. 
(2)-. 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 
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تتماشػػػى مػػػع أىػػػداؼ التنميػػػة المسػػػتدامة كالتػػػي تقتضػػػي المكازنػػػة بػػػيف اسػػػتدامة التنميػػػة إنعػػػاش االقتصػػػاد الػػػكطني 
 (1).االقتصادية، االجتماعية كالمحافظة عمى البيئة، كبالتالي حفظ حقكؽ  األجياؿ الحالية كالمستقبمية

 ي امجزائرامفرع األول: امبرامج امصنموية ذات امبعد االقصرادي واالجصماعي مبعث امصنمية اممسصدامة ف
(2000-2019) 

اقتحمػػت أىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة المجػػاؿ االقتصػػادم كفرضػػت نفسػػيا عمػػى كافػػة السياسػػات االقتصػػادية؛ 
حيث باتت ىػذه األخيػرة معنيػة أكثػر مػف أم كقػت مضػى بمراعػاة كػؿ الجكانػب االقتصػادية كاالجتماعيػة كالبيئيػة، 

إلػػػى ادمػػػاج مفيػػػـك التنميػػػة المسػػػتدامة ضػػػمف برامجيػػػا  كمػػػع تنػػػامي ىػػػذه الضػػػركرة كبغيػػػة تحقيقيػػػا عمػػػدت الػػػدكؿ
 كمخططاتيا التنمكية.

كلتبيػػاف مجيػػكدات الجزائػػر فػػي مجػػاؿ التنميػػة المسػػتدامة تتنػػاكؿ الباحثػػة ىػػذه البػػرامج التنمكيػػة خػػبلؿ الفتػػرة 
  (2).باالعتماد عمى أىـ مؤشرات قياس التنمية المستدامة 2019إلى سنة  2001الممتدة مف سنة 

 (2004-2001) برنامج دعم اإلنعاش االقصرادي :أوال
إف األكضػػاع التػػي سػػادت الجزائػػر فػػي مطمػػع القػػرف الكاحػػد كالعشػػريف، كػػاف ينظػػر إلييػػا مػػف زاكيػػة الجانػػب 
االجتمػػاعي الخطيػػر، لػػذا فكػػرت الدكلػػة الجزائريػػة فػػي إيجػػاد حمػػكؿ مناسػػبة إلعػػادة انطػػبلؽ النشػػاطات االقتصػػادية 

ت عمػػى مسػتكل المؤشػرات االقتصػادية لمبمػد كبالتػػالي بمػكغ األىػداؼ اإلنمائيػة لؤللفيػػة بصػكرة تسػمح بإدخػاؿ تغييػرا
، مػا بعػد مرحمػػة (3)الثالثػة كبالتػالي تعزيػػز إمكانيػات التنميػة المسػػتدامة، لػذا جػاء برنػػامج دعػـ اإلنعػاش االقتصػػادم

َـّ اإلعػػبلف عنػػو رسػػميا فػػي:  يكريػػة ليمتػػد إلػػى أربػػع فػػي خطػػاب رئػػيس الجم 26/04/2001التصػػحيح الييكمػػي، تىػػ
 7مميػػار دينػػار )حػػكالي  225، كخصػػص لػػو غػػبلؼ مػػالي أكلػػي بمبمػػغ 2004إلػػى سػػنة  2001سػػنكات مػػف سػػنة 

مميػار دكالر( بعػد  16مميار دينار )مػا يعػادؿ  2.216ر دكالر(، قبؿ أف يصبح غبلفو المالي مقدر بحكالي يمبليً 
جػػراء تقييمػػات لمعظػػـ المشػػا ريع المبرمجػػة سػػابقا، كتمثمػػت أىػػداؼ ىػػذا البرنػػامج فػػي إضػػافة مشػػاريع جديػػدة لػػو كا 

إنعػػاش التنميػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالتػػي اسػػتيدفت العديػػد مػػف القطاعػػات، أمػػا بالنسػػبة لمبػػرامج الفرعيػػة ليػػذا 
يد البرنامج تمثمت في برنامج األشغاؿ الكبرل كاليياكؿ القاعدية، برنامج التنمية المحمية دعـ قطاع الفبلحػة كالصػ

 (4).سسات الكطنية العامة كالخاصةالبحرم، دعـ اإلصبلحات التي تيدؼ إلى ترقية القدرة التنافسية لممؤ 
 2009إمى  2005( من P.C.S.Cامبرنامج امصكميلي مدعم امنمو االقصرادي ) :ثانيا

دعػػـ  جػػاء ىػػذا البرنػػامج فػػي اطػػار مكاصػػمة كتيػػرة المشػػاريع التػػي سػػبؽ إقرارىػػا كتنفيػػذىا فػػي إطػػار مخطػػط
(، كذلػػؾ بعػػد تحسػػف الكضػػعية الماليػػة لمجزائػػر نتيجػػة االرتفػػاع الػػذم 2004-2001اإلنعػػاش االقتصػػادم لمفتػػرة )

سجمو سػعر الػنفط الجزائػرم، كتزايػد التفػاؤؿ بخصػكص المػداخيؿ المتكقػع تحصػيميا، كالكضػعية الماليػة المسػتقبمية 
ة االقتصػاد كلخمػؽ ديناميكيػة نشػاط فػي االقتصػاد الجزائػرم، لمدكلة، أقر ىذا البرنامج الػذم أيٍعتيبػر دفعنػا قكينػا لعجمػ

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)-. 
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مميػار دينػار جزائػرم، حيػث أضػػيؼ لػو بعػد إقػراره برنػامجيف أحػػدىما  4203كلقػد بمغػت قيمتػو فػي شػكمو األصػػمي 
مميػار دج، زيػادة  668مميار دج، كآخر يخص مناطؽ اليضاب العميػا بقيمػة  432يخص مناطؽ الجنكب بقيمة 

مميػػار دج، كالصػػناديؽ اإلضػػافية  1071تبقيػػة مػػف مخطػػط دعػػـ اإلنعػػاش االقتصػػادم كالمقػػدرة بػػػ عمػػى المػػكارد الم
 (1).مميار دج 1140دج كالتحكيبلت الخاصة بحسابات الخزينة بقيمة 1191المقدرة بػ 

 2014إمى  2012من  (*)(P.C.C.Eبرنامج صوطيد امنمو االقصرادي ) :ثامثا
ار لدييا لمكصػكؿ إلػى األىػداؼ اإلنمائيػة لمتنميػة المسػتدامة ذات األكلكيػة تأكدت الدكلة الجزائرية أنو ال خي

مثػػؿ الحػػد مػػف معػػدالت الفقػػر، كتحقيػػؽ العدالػػة االجتماعيػػة كاالقتصػػادية المسػػتدامة، إال بمتابعػػة البػػرامج التنمكيػػة 
ت النمػػػك مميػػػار دكالر أمريكػػػي مػػػف أجػػػؿ الحفػػػاظ عمػػػى معػػػدال 286السػػػابقة، لػػػذا رصػػػدت ميزانيػػػة ضػػػخمة قػػػدرىا: 

، كينػدرج برنػامج تكطيػد (2)االقتصادم المحققػة سػابقا كالكصػكؿ إلػى معػدالت مقبكلػة مػف مؤشػرات التنميػة البشػرية
(  ضػػمف ديناميكيػػة إعػػادة اإلعمػػار الػػكطني التػػي انطمقػػت قبػػؿ عشػػر سػػنكات 2014-2010النمػػك االقتصػػادم )

عمػى قػدر المػكارد التػي كانػت متاحػة آنػذاؾ، ، 2001ببرنامج دعـ اإلنعاش االقتصادم الػذم تمػت مباشػرتو سػنة 
كتكاصمت ىذه الديناميكية التنمكية بالبرنػامج التكميمػي لػدعـ النمػك كالػذم تػدعـ ىػك اآلخػر بػالبرامج الخاصػة التػي 
رصدت لصػالح كاليػات اليضػاب العميػا ككاليػات الجنػكب. كقػد دخػؿ برنػامج تكطيػد النمػك االقتصػادم حيػزا لمتنفيػذ 

، كاسػػتيدفت الحككمػػة مػػف خبللػػو اسػػتكماؿ المشػػاريع الكبػػرل الجػػارم 2011انكف الماليػػة لسػػنة بالمصػػادقة عمػػى قػػ
إنجازىػػا عمػػى الخصػػكص فػػي قطاعػػات السػػكؾ الحديديػػة كالطػػرؽ كالميػػاه، مػػع اطػػبلؽ مشػػاريع جديػػدة تيػػدؼ إلػػى 

مج فرعيػة تتمثػػؿ تحسػيف الظػركؼ المعيشػػية لمسػكاف كالتخفيػػؼ مػف البطالػػة، كقػد تػـ تقسػػيـ البرنػامج إلػػى ثػبلث بػػرا
أسػاس فػي قطػػاع التنميػة المحميػػة كالبشػرية، يميػو قطػػاع األشػغاؿ العمكميػػة كاليياكػؿ القاعديػة، ثػػـ قطػاع الصػػناعة 
كالفبلحػػة كالصػػيد البحػػرم، كىػػذا مػػا يعكػػس رغبػػة الحككمػػة فػػي اسػػتيداؼ أىػػـ القطاعػػات التػػي تػػؤثر عمػػى النمػػك 

ى ىذا البرنامج األكلية لمتنمية البشرية التي تتضمف قطػاع االقتصادم كمستكيات البطالة بشكؿ مباشر؛ كما أعط
، أم كػػػػػؿ متطمبػػػػػات الحيػػػػػػاة التربيػػػػػة، التعمػػػػػيـ العػػػػػالي، التكػػػػػكيف المينػػػػػي، الصػػػػػػحة، السػػػػػكف، الميػػػػػاه كالطاقػػػػػة...

 (3).الضركرية
 (2019-2015امبرنامج امتماسي ملصنمية وصطوير اقصراد صنافسي ومصنوع ) :رابعا

المجمػػػػػس الػػػػػكطني االقتصػػػػػادم كاالجتمػػػػػاعي حػػػػػكؿ الظػػػػػركؼ االقتصػػػػػادية جػػػػػاء فػػػػػي تقريػػػػػر صػػػػػادر عػػػػػف 
إفَّ الجزائػػر تمكنػػت مػػف بمػػكغ أىػػداؼ األلفيػػة لمتنميػػة »، مػػا يمػػي: (4)2015كاالجتماعيػػة لمسداسػػي األكؿ مػػف سػػنة 

ة قبؿ األكاف سعيا إلػى تحقيػؽ تنميػة اجتماعيػة كاقتصػادية قائمػة عمػى مبػدأ التنميػ 2000المستدامة المسطرة سنة 
مف أجؿ التعبير عػف  2015المستدامة، مطالبة بإدراج سياستيا االقتصادية ضمف الرزنامة العالمية لما بعد سنة 

                                                           
(1)- . 

(*)
 –. 
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إرادتيػػا فػػػي المضػػي قػػػدما نحػػك تحقيػػػؽ أىػػداؼ التنميػػػة المسػػتدامة كالقضػػػاء عمػػى الفقػػػر، ضػػماف التعمػػػيـ لمجميػػػع، 
 .«تقميص كفيات األطفاؿ، حماية البيئة كالقضاء عمى األمراض...

كألجؿ ذلؾ كاصمت الدكلة الجزائرية مسار التنمية المستدامة بكضع برنامج جديد ىك برنامج التنمية 
(، فبتحسف المؤشرات االقتصادية في السنكات األخيرة بكصكؿ احتياطي الصرؼ إلى 2019-2015الخماسي )
ة الممتدة مف معدؿ نمك اقتصادم متكسط عمى طكؿ الفتر  4%، كتسجيؿ 2014دج سنة  رمميا 178.93
نجاز مشاريع البنى التحتية بيذا البرنامج الخماسي 2014إلى  2010 ، عزمت الحككمة عمى مكاصمة تكسيع كا 
مميار دكالر، كىك يضمف نظرة  262، كالذم رصدت لو الدكلة الجزائرية نحك (1)2019-2015الجديد 

كافة البرامج كالمشاريع المسطرة في  كيتـ كاستكماؿ 7%مف نسبة نمك تقدر بػ  2019استشرافية لغاية سنة 
 (2).(2014إلى  2001المخططات التنمكية )مف 

كتقييـ لمدل تحقيؽ الجزائر لؤلىداؼ اإلنمائية لؤللفية الثالثة، التػي حػددتيا األمػـ المتحػدة، كباعتبارىػا أحػد 
بؿ أفضػؿ لئلنسػانية، تػرل الٌدكؿ المكقعة عمى إعبلف األلفيػة الػذم تعيػد فيػو رؤسػاء الػدكؿ بالعمػؿ مػف أجػؿ مسػتق

الباحثػػة أنػػو بػػالرغـ مػػف أف الجزائػػر بػػذلت مجيػػكدات معتبػػرة مػػف أجػػؿ تجسػػيد أبعػػاد التنميػػة المسػػتدامة مػػف الناحيػػة 
االجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالبيئيػػة، إال أف المشػػكؿ الرئيسػػي الػػذم تعػػاني منػػو السياسػػة التنمكيػػة فػػي الجزائػػر، ىػػك 

نفطيػػة كبتقمبػػات أسػػعاره فػػي السػػكؽ العالميػػة، كخيػػر دليػػؿ عمػػى ذلػػؾ أنػػو فػػي سػػنة ارتباطيػػا كتبيعتيػػا لئليػػرادات ال
عنػػدما اسػػتمر انخفػػاض سػػعر البتػػركؿ كألجػػؿ تػػدارؾ الكضػػع بػػادرت السػػمطات إلػػى تبنػػي إجػػراءات ترشػػيد  2015

ـ النفقػػات العامػػػة مػػف خػػػبلؿ تجميػػد كػػػؿ العمميػػات المتعمقػػػة ببرنػػامج التنميػػػة الخماسػػي الجديػػػد، كفػػتح حسػػػاب باسػػػ
. الػذم يعطػي صػكرة حقيقيػة عػف انخفػاض (3)مميػار دج 300برنامج االستثمارات العمكمية كالمتضمف مبمػغ قػدره 

 (.2019-2017تمكيؿ البرنامج خبلؿ الفترة )
 امفرع امثاني: اممتططات امبيئية اممركزية في امجزائر

نػة كمسػتقبؿ مزدىػر ىػي التعامػؿ أف الطريػؽ الكحيػد لتػكفير حيػاة آم (*)كدت أجندة القرف الحادم كالعشريفأ
مػػػع قضػػػايا البيئػػػة كالتنميػػػة بطريقػػػة متكازنػػػة تعمػػػؿ عمػػػى إشػػػباع الحاجػػػات األساسػػػية كتحسػػػيف مسػػػتكيات المعيشػػػة 
دارة أفضؿ، بًحكمة كعقبلنية لؤلنظمة البيئية، حيث ال تستطيع أية دكلة تأميف  لممجتمع كفي نفس الكقت حماية كا 

 ي شراكة عالمية، يمكف تحقيؽ التنمية المستدامة.مستقبميا بمفردىا، لكف الجميع ف
أٌما بالنسبة لمفيػكـ التخطػيط البيئػي، فمػـ يػكرد المشػرع الجزائػرم تعريفػا لػو عمػى الػرغـ مػف اإلشػارة إليػو فػي 

كالمتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنميػة  03/10مف القانكف رقـ:  (4)بعض المكاد كما ىك الحاؿ في المادة الثالثة
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(3)- . 
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مػػف  14ك (1)13تدامة حيػػث أشػػارت إليػػو عنػػد تحديػػد المبػػادئ التػػي يقػػكـ عمييػػا ىػػذا القػػانكف، ككػػذا المػػادتيف المسػػ
نفس القانكف كالمَّتيف أشارتا إليو في سياؽ تحديد الجية المختصة بإعداد المخططات الخاصة بالنشاطات البيئيػة، 

مػنيج يقػـك كيعػدؿ » :التخطيط البيئي عمى أنو األمر الذم يدعك لتحديده مف خبلؿ التعاريؼ الفقيية حيث يعرؼ
خطػط التنميػػة مػف منظػػكر بيئػي، أك بمعنػػى آخػر ىػػك التخطػيط الػػذم يحكمػو بالدرجػػة األكلػى البعػػد البيئػي كاآلثػػار 

 (2)«.البيئية المتكقعة لخطط التنمية عمى المدل المنظكر كغير المنظكر
 1996مسنة  طط اموطني مألعمال من أجل امبيئةاممت :أوال

عرؼ التخطيط البيئي المركزم تأخرا كبيرا، كذلؾ رغـ المطالبة المبكرة باعتماد تخطيط بيئي مستقؿ خبلؿ 
، كاالنشغاالت الكاضحة التي تضمنيا الميثػاؽ الػكطني لسػنة 1972الندكة الكطنية التحضيرية في ندكة ستككيكلـ 

ى البيئػػة كالقضػػاء عمػػى التمػػكث كحفػػظ الصػػحة ، كالمتمثمػػة فػػي التػػزاـ السػػمطات العامػػة بتبنػػي المحافظػػة عمػػ1976
 (3).العامة في إطار التخطيط البيئي الكطني

، كالذم أصبح محؿ تجديد كؿ سنة، كبعد االنتياء مػف مرحمػة 1998كانتيت بتقرير حكؿ حالة البيئة سنة 
لتنميػة المسػتدامة التشخيص كالدراسة كتحديػد األكلكيػات، تػـ اعتمػاد المخطػط الػكطني مػف أجػؿ األعمػاؿ البيئيػة كا

 (4).إلدخاؿ السياسة الكطنية لمبيئة في مرحمتيا النشطة 2001سنة 
 2001ثانيا: اممتطط اموطني من أجل األعمال امبيئية وامصنمية اممسصدامة سنة 

َـّ إعػداد المخطػػط الػكطني مػف أىٍجػػؿ األعمػاؿ البيئيػة كالتنميػػة المسػتدامة فػي إطػػار عػرض التقريػر الػػكطني  تىػ
، كالػذم تػـ اعتمػاده مػف قبػؿ مجمػس الػكزراء بتػاريخ (5)2000"حالة كمستقبؿ البيئػة فػي الجزائػر لسػنة  األكؿ حكؿ

، كأمػاـ المؤشػػرات الخطيػػرة التػػي أكردىػػا التقريػػر الػػكطني حػػكؿ حالػػة كمسػػتقبؿ البيئػػة فػػي الجزائػػر، 12/08/2001
شػػػػارتو إلػػػػى ضػػػػركرة اتخػػػػاذ إجػػػػراءات اسػػػػتعجالية لمعالجػػػػة الكضػػػػع البيئػػػػي الػػػػرا ىف، التزمػػػػت الحككمػػػػة باإلعػػػػداد كا 

كالتحضير لمخطط كطني مف أجؿ األعماؿ البيئية كالتنمية المستدامة كمرجعية السػتراتيجية كطنيػة بيئيػة شػاممة، 
إضافة إلى فتح كزارة تييئة اإلقميـ كالبيئة نقاش كطني مكسع حكؿ حالة البيئة باشراؾ كافة المكاطنيف كالمتعامميف 

تركزت أىدافػو  12/05/2001عييف عمى مستكل البمديات الكاليات، كانطمؽ النقاش بتاريخ االقتصادييف كاالجتما
 عمى دعـ كتشجيع مشاركة كافة المجتمع في ميمة حماية البيئة.

كمػػػف ىػػػػذه المنطمػػػؽ اعتمػػػػد المخطػػػػط الػػػكطني اسػػػػتراتيجية كطنيػػػة بيئيػػػػة بعيػػػػدة المػػػدل )المخطػػػػط العشػػػػرم 
 (6).(2004-2001خطط مجمكعة مف األىداؼ ذات األكلكية )"(، إلى جانب ذلؾ سطر الم2001-2011"

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 

(4)- . 
(5)- . 
(6)- . 
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 2005ثامثا: اممتطط اموطني من أجل األعمال امبيئية وامصنمية اممسصدامة مسنة 
يعتبر ىذا المخطط الػكطني امتػداد لسػابقة كينػدرج ضػمف البرنػامج التكميمػي لػدعـ النمػك االقتصػادم، الػذم 

كشػػػيد تطبيػػػؽ المخطػػػط األكؿ كالثػػػاني فػػػي إطػػػار التنميػػػة المسػػػتدامة مميػػػار دج،  36.5اسػػػتفاد قطػػػاع البيئػػػة منػػػو 
زالػػة  اسػػتحداث مؤسسػػات بيئيػػة جديػػدة، كأيسػػندت أليخػػرل صػػبلحيات فعميػػة لمنشػػاط مثػػؿ الصػػندكؽ الػػكطني لمبيئػػة كا 

 التمكث لتحصيؿ الجباية البيئية كاستثمارىا، كقد أتاح ىذاف المخططاف:
  سيير النفايات المنزلية كالممحقة.مخطط تكجيي لت 908تزكيد البمديات بػ 
 .إنشاء مؤسسات كالئية عمكمية ذات طابع صناعي كتجارم لتسيير النفايات 
 (1).الدراسة كالشركع في إنجاز ثبلث حضائر طبيعية كدراسة تييئة عشر مناطؽ رطبة 
 (S.N.A.T) 2030اممتطط اموطني مصييئة اإلقليم آلفاق سنة  :رابعا

فػػي سػػبيؿ ضػػماف التسػػيير المحكػػـ لئلقمػػيـ كضػػماف تنميتػػو المسػػتدامة التػػي تتطمػػب  انػػتيج المشػػرع الجزائػػرم
دعـ التنمية االقتصػادية كاالجتماعيػة مػع مراعػاة االعتبػارات البيئيػة، سياسػة تييئػة اإلقمػيـ كالتػي تعػرؼ عمػى أنيػا 

، كتيػػدؼ ىػػذه (2)«ؿسياسػػة تداخميػػة إراديػػة مػػف جانػػب الدكلػػة، قائمػػة عمػػى فكػػرة عػػدـ تػػرؾ اإلقمػػيـ عرضػػة لئلىمػػا»
السياسػػة تحقيػػؽ االنسػػػجاـ كالتنسػػيؽ بػػػيف مقكمػػات الكسػػػط اإلقميمػػي المتنكعػػػة كنمػػاذج التنميػػػة المقترحػػة لمنيػػػكض 

 (3).باإلقميـ اقتصاديا كعمرانيا كحماية عناصره الطبيعية كمكتسباتو الحضرية كالثقافية
ؿ تييئة اإلقميـ، إذ انتيجت فػي مراحميػا عرفت الجزائر بعد استرجاع استقبلليا عٌدة مراحؿ أساسية في مجا

األكلػػػػى سياسػػػػة تػػػػكازف جيػػػػكم، أكثػػػػر منيػػػػا سياسػػػػة تييئػػػػة اإلقمػػػػيـ، حيػػػػث كانػػػػت تيػػػػدؼ إلػػػػى التصػػػػدم لمختمػػػػؼ 
االختبلالت الجيكية التي عرفتيا الجزائر كتحقيؽ عدالة اجتماعية دكف األخذ في االعتبار مميزات كخصكصيات 

ىذه األخيرة بدأت تتجمى بكضػكح بعػد صػدكر القػانكف رقػـ:  (4)ة تييئة اإلقميـكؿ منطقة مثمما ىك الحاؿ في سياس
، كاألزمة األمنية في 1988كالمتعمؽ بالتييئة العمرانية، غير أف األزمة المالية التي عرفتيا الجزائر سنة  07/03

انحطػػاط سياسػػة  سػػنكات التسػػعينات أثػػرت بشػػكؿ سػػمبي عمػػى سياسػػة تييئػػة اإلقمػػيـ، كعرفػػت ىػػذه المرحمػػة بمرحمػػة
كالمتعمػػػؽ بتييئػػػة  01/02تػػػاريخ صػػػدكر القػػػانكف رقػػػـ:  2001، كاسػػػتمر الكضػػػع إلػػػى غايػػػة سػػػنة (5)تييئػػػة اإلقمػػػيـ

كالػػذم نػػٌص عمػػى كضػػع مخطػػط كطنػػي لتييئػػة اإلقمػػيـ، كالػػذم شيػػرِّع فػػي تطبيقػػو بعػػد أف تمػػت المصػػادقة  (6)اإلقمػػيـ
 خطط الكطني لتييئة اإلقميـ كتنميتو المستدامة.. المصادؽ عمى الم(7)10/02عميو بمكجب القانكف رقـ: 

                                                           
(1)- . 

(2)
- . 

(3)- . 
(4)
–. 

(5)- . 
(6)- . 
(7)- . 
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 امفرع امثامث: امصتطيط امبيئي اممحلي كآمية حديثة مصحقيق امصنمية اممسصدامة في امجزائر
تعتمد السياسػة البيئيػة المعاصػرة عمػى مبػدأ البلمركزيػة فػي التسػيير، باعتبػار أف ميمػة حمايػة البيئػة قضػية 

ذلػؾ لقػرب الجماعػات اإلقميميػة مػف الكاقػع المعػاش كنظػرا لمخصػائص المتميػزة محمية أكثر منيػا قضػية مركزيػة، ك 
لممككنػػات البيئيػػة، كلمػػا كانػػت ىػػذه الميمػػة مػػف الميػػاـ الرئيسػػية لمدكلػػة بمختمػػؼ مؤسسػػاتيا المركزيػػة كالمحميػػة فػػإف 

 (1).المستدامةالجماعات اإلقميمية تعٌد امتداد لئلدارة المركزية في مجاؿ حماية البيئة في إطار التنمية 
الػػذم تمعبػػو الجماعػػات اإلقميميػػة فػػي مجػػاؿ حمايػػة البيئػػة فػػي  لميػػـت أغمػػب الػػدكؿ إلػػى الػػدكر امتنعػػلػػذلؾ ا

إطػػار التنميػػة المسػػتدامة، حيػػث مكنتيػػا مػػف آليػػات لمتػػدخؿ بفعاليػػة لمكاجيػػة مختمػػؼ أشػػكاؿ التػػدىكر البيئػػي، كأىػػـ 
 ىذه اآلليات ىي التخطيط البيئي المحمي.

 اق امبلدي ملبيئة وامصنمية اممسصدامةامميث :أوال
الميثػػاؽ البمػػدم لمبيئػػة كالتنميػػة المسػػتدامة ألكؿ مػػرة فػػي إطػػار برنػػامج اإلنعػػاش االقتصػػادم لمثبلثػػي  مػػدى عتي اي 

(، كجاء ضمف أىدافو تحديد األعماؿ التي يجب أف تقكـ بيا البمدية مف أجػؿ الحفػاظ عمػى بيئػة 2001-2004)
ة لتحقيػػؽ تنميػػة مسػػتدامة عمػػى مسػػتكل البمػػديات، كاشػػتمؿ الميثػػاؽ البمػػدم عمػػى ثبلثػػة سػػميمة، كانتيػػاج سياسػػة فعالػػ

أجػػزاء نػػٌص الجػػزء األكؿ منػػو عمػػى اإلعػػبلف العػػاـ المكجػػو لممنتخبػػيف المحميػػيف، كتضػػمف ىػػذا اإلعػػبلف جممػػة مػػف 
اعية لحمايػة البيئػة، المبادئ األخبلقية التي يجب عمى المنتخب المحمي التحمي بيا، منيا الكعي بالمسؤكلية الجم

الػػػدكر الفعػػػاؿ لمبمػػػديات لقربيػػػا مػػػف المػػػكاطف، ضػػػركرة المحافظػػػة عمػػػى المػػػكارد الطبيعيػػػة مػػػف أجػػػؿ تحقيػػػؽ التنميػػػة 
المسػتدامة، اشػراؾ جميػػع الفػاعميف مػف إدارات كجيػػات فػي الحفػاظ عمػػى البيئػة، كمػا شػػمؿ اإلعػبلف االلتػزاـ بتنفيػػذ 

يئة كالتنمية المستدامة لصالح المنتخبيف المحمييف كاشراؾ المجتمػع المػدني برنامج اإلعبلـ كالتربية حكؿ حماية الب
 (2).في تسيير البيئة

كاٍسًتكماالن لمتخطيط البيئي المحمي أكصى الميثاؽ البمدم لحماية البيئة كالتنميػة المسػتدامة بإحػداث مخطػط 
 المحمية(. 21محمي لمبيئة )المخطط البمدم لحماية البيئة أك أجندة 

 2004إمى سنة  2001 اممحلية( من سنة 21)أجندة  يا: اممتطط امبلدي محماية امبيئةثان
أكصػػى الميثػػاؽ البمػػدم لحمايػػة البيئػػة كالتنميػػة المسػػتدامة عمػػى اسػػتحداث مخطػػط محمػػي لمبيئػػة، كقػػد أشػػار 

تشػارة عامػػة الميثػاؽ البمػدم أف عمميػة اعػػداد المخطػط البمػدم لحمايػة البيئػػة تعتمػد عمػى معطيػات نقػػاش كاسػع كاس
حػكؿ حالػػة كمسػتقبؿ البيئػػة تحػت مسػػؤكلية رئػيس المجمػػس الشػعبي البمػػدم كبمسػاىمة مػػف كػؿ الجيػػات المعنيػػة ال 
سيما ممثمي المجتمع المدني، تضمف المخطط البمدم لحماية البيئػة أك كمػا يسػمى أيضػا المخطػط المحمػي لمعمػؿ 

تييئة إطار بيئي محمي نكعي مبلئػـ لمحيػاة كمحفػز  البيئي انشغاالت متنكعة، كطرح قضايا عديدة لممعالجة قصد
لمنمك المستداـ، كعميو فإف المكاضيع التي شمميا تيتـ أساسا بضماف التسػيير المسػتداـ لممػكارد البيكلكجيػة كالتربػة 
كالماء كالمساحات الخضراء، تييئة كاستدامة تسيير الفضاءات الطبيعية كااليككلكجية كما أشار ىذا المخطط إلى 

                                                           
 . 98المرجع نفسو، ص  -(1)

(2)
– . 
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ؽ المكاطف في االستشارة كالمشاركة في عمميات اتخاذ القرارات البيئية المحميػة، كضػركرة تجييػز البمديػة بتنظػيـ ح
 (1).كبمكارد بشرية مؤىمة كبإمكانات مالية كافية لتغطية المشاكؿ البيئية القائمة

  (PAW) (*)ثامثا: اممتططات اموالئية مصييئة اإلقليم 
تحدد » كالمتعمؽ بتييئة اإلقميـ كتنميتو المستدامة بقكليا: 01/20قانكف رقـ: مف ال 53نصت عمييا المادة 

 مخططات تييئة اإلقميـ الكالئي، بالنسبة إلقميـ كؿ منيا ما يأتي: 
 .مخططات تنظيـ الخدمات المحمية ذات المنفعة العمكمية 
 .مساحات التييئة كالتنمية المشتركة بيف البمديات 
  حدكد تمدف التجمعات الحضرية كالريفيةالسمـ الترتيبي العاـ ك». 

منو عمى أف يتخذ الكالي مبادرة اعػداد مخطػط تييئػة إقمػيـ الكاليػة، كأف ييعػد مخطػط  54كأضاؼ في المادة 
تييئػػة إقمػػيـ الكاليػػة لممػػدة التػػي يشػػمميا المخطػػط الجيػػكم لتييئػػة اإلقمػػيـ، كيعػػرض عمػػى المجمػػس الشػػعبي الػػكالئي 

 (2).«لممصادقة عميو
 حث امثاني: رالحيات امجماعات اإلقليمية في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامةاممب

تيعتبر الجماعات اإلقميمية في الجزائر الخمية األساسية لمببلد، كنكاة المجتمع، لذا فيي تحظى بأىمية بالغة 
ة التنميػػة المحميػػة باعتبارىػػا قاعػػدة البلمركزيػػة، كمكػػاف مشػػاركة المػػكاطنيف فػػي تسػػيير شػػؤكنيـ، كىػػي بػػذلؾ قاعػػد

مػف الدسػتكر  16، فػي المػادة (3)2020المستدامة، كىذا ما أكػده المؤسػس الدسػتكرم فػي التعػديؿ الدسػتكرم لسػنة 
كضػػماف الحقػػكؽ كالحريػػات كالعدالػػة الػػديمقراطي كالفصػػؿ بػػيف السػػمطات  لتمثيػػؿتقػػـك الدكلػػة عمػػى مبػػادئ ا»بقكلػػو: 

م يعبػر فيػو الشػعب عػف إرادتػو، كيراقػب عمػؿ السػمطات العمكمٌيػة، االجتماعية، المجمس المنتخب ىك اإلطار الػذٌ 
، ثػػـ «تشػػجع الدكلػػة الديمقراطيػػة التشػػاركية عمػػى مسػػتكل الجماعػػات المحميػػة، السػػيما مػػف خػػبلؿ المجتمػػع المػػدني

، ةلمدكلة ىػي البمديػة كالكاليػة، البمديػة ىػي الجماعػة القاعديػ محميةالجماعات ال»منو بقكلو:  17أضاؼ في المادة 
سػكانيا، يمكػف أف كاجتماعي لمبمػديات محػدكدة التنميػة، كتكفػؿ أفضػؿ باحتياجػات  اقتصادمبغرض تحقيؽ تكازف 

 .«األقؿ تنمية، بتدابير خاصةيخص القانكف بعض البمديات، 
كىذا ما كٌرسو المشرع الجزائرم في كؿ مف قانكني الكالية كالبمدية األخيريف، كقػكانيف البيئػة، كالقػكانيف ذات 
الٌصػػمة بالتنميػػػة المسػػػتدامة، لػػذا تتنػػػاكؿ الباحثػػػة فػػي ىػػػذا المبحػػػث صػػبلحيات الكاليػػػة فػػػي تحقيػػؽ التنميػػػة المحميػػػة 

 التنمية المحمية المستدامة )المطمب الثاني(. تحقيؽالمستدامة )المطمب األكؿ(. ثـ صبلحيات البمدية في 
 سصدامةاممطلب األول: رالحيات اموالية في صحقيق امصنمية اممحلية امم

تضمنت مختمؼ الدسػاتير فػي الجزائػر اإلشػارة لمكاليػة باعتبارىػا شػكبل مػف أشػكاؿ المركزيػة النظػاـ اإلدارم 
أشارت بشكؿ عاـ أف الجميكرية تتككف مف مجمكعات إدارية يتكلى  1963الجزائرم، فالمادة التاسعة مف دستكر 

                                                           
(1)- . 

(*)
 – .  

(2)- . 
(3)- . 
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مف  36ة بكضكح ديكفى النص عف الكالية، أما المادة القانكف تحديد نطاقيا كاختصاصيا، كذكرت ىذه المادة البمدي
، فأشػػارت أف المجمكعػػات اإلقميميػػة ىػػي الكاليػػة 1963فجػػاءت أكثػػر كضػػكحا مػػف سػػابقتيا لسػػنة  1976دسػػتكر 

َـّ تثبيتػػػو فػػػي التعػػػديؿ الدسػػػتكرم لسػػػنة 1989مػػػف دسػػػتكر  15كالبمديػػػة، كىػػػك مػػػا تكػػػرس فػػػي المػػػادة  ، 1996، كتىػػػ
مػػف  17المػػادة  ككػػذا، (2)2016لدسػػتكرم لسػػنة التعػػديؿ امػػف  16المػػادة  فػػي، ك (1)منػػو 15بمكجػػب نػػص المػػادة 

، أمػػا األسػػاس «لمدكلػػة ىػػي البمديػػة كالكاليػػة محميػػةالجماعػػات ال» بقكليػػا: 2020التعػػديؿ الدسػػتكرم األخيػػر لسػػنة 
ة ىي الجماعة اإلقميمية الكالي» :كالمتضمف قانكف الكالية بقكليا 12/07القانكني لمكالية فقد حدد في القانكف رقـ: 

لمدكلػػة، كتتمتػػع بالشخصػػية المعنكيػػة كالذمػػة الماليػػة المسػػتقمة، كىػػي أيضػػا الػػدائرة اإلداريػػة غيػػر الممركػػزة لمدكلػػة، 
 .«لتنفيذ السياسات العمكمية التضامنية كالتشاكرية بيف لجماعات اإلقميمية كالدكلة كتشكؿ بيذه الصفة قضاءن 

حثػػة صػػبلحيات الكاليػػة فػػي تحقيػػؽ تنميػػة محميػػة مسػػتدامة مػػف خػػبلؿ قػػانكف كعمػػى ىػػذا األسػػاس تتنػػاكؿ البا
)الفػػرع األكؿ(، كفػػي قػػكانيف البيئػػة )الفػػرع الثػػاني(، كفػػي بعػػض القػػكانيف ذات الصػػمة بالتنميػػة  12/07الكاليػػة رقػػـ: 

 المستدامة )الفرع الثالث(.
 12/07وفق قانون اموالية رقم:  امفرع األول: رالحيات اموالية في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة

يمػارس » كالمتعمؽ بالكاليػة عمػى مػا يمػي: (3)12/07مف القانكف رقـ:  77لمادة نٌص المشرع الجزائرم في ا
المجمػػػس الشػػػعبي الػػػكالئي اختصاصػػػات فػػػي إطػػػار الصػػػبلحيات المخكلػػػة لمكاليػػػة بمكجػػػب القػػػكانيف كالتنظيمػػػات، 

ؿي في مجاؿ الصحة العمكميػة كحم ايػة الطفكلػة كاألشػخاص كذكم االحتياجػات الخاصػة، السػياحة، اإلعػبلـ كيىتىدىاكى
كاالتصػػاؿ، التربيػػة كالتعمػػيـ العػػالي كالتكػػكيف، الشػػباب كالرياضػػة كالتشػػغيؿ، السػػكف كالتعميػػر كتييئػػة إقمػػيـ الكاليػػة، 

ما بيف البمػديات لفائػدة الفبلحة كالرم كالغابات، التجارة كاألسعار كالنقؿ، اليياكؿ القاعدية كاالقتصادية، التضامف 
البمػػديات المحتاجػػة كالتػػي يجػػب ترقيتيػػا، التػػراث الثقػػافي المػػادم كغيػػر المػػادم كالتػػاريخي، حمايػػة البيئػػة، التنميػػة 

 «.االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، ترقية المؤىبلت النكعية المحمية
 في مجال امصنمية االقصرادية واالسصثمار اممحلي :أوال

 س الشعبي الكالئي االختصاصات التالية في المجاؿ االقتصادم:يمارس المجم
عمى المدل المتكسط ييبىػيِّف فيػو األىػداؼ كالبػرامج كالكسػائؿ المعبػأة مػف طػرؼ الدكلػة  (4)يعٌد مخطط لمتنمية

ميػػة فػػي إطػػار مشػػاريع الدكلػػة كالبػػرامج البمديػػة لمتنميػػة، كييعتمػػد ىػػذا المخطػػط كإطػػار لمترقيػػة كالعمػػؿ مػػف أجػػؿ التن
االقتصػػادية كاالجتماعيػػة لمكاليػػة، كمػػا ينػػاقش المجمػػس الشػػعبي الػػكالئي مخطػػط التنميػػة الػػكالئي كيبػػدم اقتراحػػات 

 (5).بشأنو

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 



 امسياسة امصنموية اممسصدامة في امجزائر وأثرىا على رالحيات امجماعات اإلقليمية في صحقيق اسصدامة امصنمية اممحلية       مثاني امفرل ا
 

79 

 ثانيا: في مجال امصنمية االجصماعية
تقػـك الكاليػػة بالمسػاىمة فػػي بػػرامج ترقيػة التشػػغيؿ بالتشػاكر مػػع البمػػديات كالمتعػامميف االقتصػػادييف كال سػػيما 

شباب في المناطؽ المراد ترقيتيا، كما يتػكلى المجمػس الشػعبي الػكالئي فػي مجػاؿ الصػحة العمكميػة إنجػاز اتجاه ال
تجييػػزات الصػػحة التػػي تتجػػاكز إمكانيػػات البمػػديات، كمػػا يسػػير عمػػى تطبيػػؽ تػػدابير الكقايػػة الصػػحية، كمػػا أكػػدت 

لبمديػة فػي كػؿ نشػاط اجتمػاعي ييػدؼ عمػى دكر الكاليػة بالتنسػيؽ مػع ا 12/07مف قػانكف الكاليػة رقػـ:  96المادة 
إلػى ضػماف تنفيػذ البرنػامج الػكطني لمػتحكـ فػي النمػك الػديمغرافي، حمايػة األـ كالطفػؿ، مسػاعدة الطفكلػة، مسػاعدة 
المسػػػنيف كاألشػػػخاص ذكم االحتياجػػػات الخاصػػػة، مسػػػاعدة األشػػػخاص فػػػي كضػػػع صػػػعب كالمحتػػػاجيف كالتكفػػػؿ 

لمجاؿ الثقافي كالرياضي، فيتكفؿ المجمس الشعبي الكالئي بإنشاء اليياكؿ ، أما في ا(1)بالمتشرديف كالمختميف عقميا
القاعديػػة الثقافيػػة كالرياضػػية كالترفيييػػة الخاصػػة بالشػػباب، بالتشػػاكر مػػع البمػػديات ككػػؿ الييئػػات األخػػرل المكمفػػة 

ي بػػػرامج بترفيػػػو ىػػػذه النشػػػاطات أك الجمعيػػػات التػػػي تنشػػػط فػػػي ىػػػذا الميػػػداف، كمػػػا يقػػػدـ مسػػػاعدتو كمسػػػاىمتو فػػػ
 النشاطات الرياضية كالثقافية كالخاصة بالشباب.

 ثامثا: في مجال حماية امبيئة
أكثر كضكحا في تبني مكضكع حماية البيئػة، كيبػرز ذلػؾ مػف خػبلؿ إدراج  12/07ييعد قانكف الكالية رقـ: 

الدكلػة فػي إدارة كتييئػة اإلقمػيـ كتسػاىـ الكاليػة مػع »... عبارة حماية البيئة في المادة األكلػى، الفقػرة الثالثػة بقكليػا:
كالتنميػػػػػة االقتصػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػة كالثقافيػػػػػة كحمايػػػػػة البيئػػػػػة ككػػػػػذا حمايػػػػػة كترقيػػػػػة كتحسػػػػػيف اإلطػػػػػار المعيشػػػػػي 

كىػػذا تماشػػيا مػػع سياسػػة الدكلػػة المنخرطػػة مػػع الجيػػكد  (2)90/09، عكػػس قػػانكف الكاليػػة السػػابؽ رقػػـ: «لممػػكاطنيف
 .مة، الدكلية في إطار التنمية المستدا

 رابعا: في مجال صييئة اإلقليم وصنميصو اممسصدامة
تساىـ الكالية مع الدكلة فػي »في فقرتيا الثانية بقكليا:  12/07نصت المادة األكلى مف قانكف الكالية رقـ: 

إلطػار إدارة كتييئة اإلقميـ كالتنميػة االقتصػادية كاالجتماعيػة كالثقافيػة كحمايػة البيئػة ككػذا حمايػة كترقيػة كتحسػيف ا
 «.المعيشي لممكاطنيف

فرغـ أٌف مسػؤكلية سياسػة تييئػة اإلقمػيـ ىػي مػف مسػؤكلية الدكلػة إال أف القػانكف يشػرؾ الجماعػات اإلقميميػة 
المػػػؤرخ فػػػي:  (3)01/20فػػػي تسػػػيير ىػػػذه السياسػػػة كىػػػذا مػػػا أكدتػػػو المػػػادة الثانيػػػة الفقػػػرة الثانيػػػة مػػػف القػػػانكف رقػػػـ: 

تسير ىػذه السياسػة باالتصػاؿ مػع الجماعػات »يـ كتنميتو المستدامة بقكليا: كالمتعمؽ بتييئة اإلقم 12/12/2001
اإلقميمية في إطار اختصاصات كؿ منيا ككذلؾ بالتشاكر مع األعػكاف االقتصػادييف كاالجتمػاعييف لمتنميػة يسػاىـ 

 «.المكاطنكف في اعداد ىذه السياسة كتنفيذىا طبقا لمتشريع كالتنظيـ المعمكؿ بيما

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
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سػػاس تتنػػاكؿ الباحثػػة دراسػػة مخطػػط تييئػػة اإلقمػػيـ الػػكالئي كػػأداة قانكنيػػة ميمػػة لتييئػػة اإلقمػػيـ كعمػػى ىػػذا األ
عمػػى المسػػتكل المحمػػي، ثػػـ دراسػػة الػػٌدكر التسػػاىمي لمكاليػػة فػػي تنفيػػذ سياسػػة تييئػػة اإلقمػػيـ كتنميتػػو المسػػتدامة مػػف 

 .10/02خبلؿ كثيقة المخطط الممحقة بالقانكف رقـ: 
 «PAW»يم اموالئي متطط صييئة اإلقل -1

فمتجسيد سياسة تييئة اإلقميـ  (1)ييعٌد مخطط تييئة اإلقميـ الكالئي أحد أدكات تييئة اإلقميـ كتنميتو المستدامة
 (2).عمى أرض الكاقع كاف ال بد مف إحداث أدكات قانكنية مف بينيا مخططات تييئة اإلقميـ الكالئي

يسػػاىـ المجمػػس الشػػعبي الػػكالئي فػػي إعػػداد مخطػػط » .12/07مػػف قػػانكف الكاليػػة رقػػـ:  78كحسػػب المػػادة 
تييئػػة إقمػػيـ الكاليػػة كيراقػػب تطبيقػػو طبقػػا لمقػػكانيف كالتنظيمػػات المعمػػكؿ بيػػا، كيعممػػو الػػكالي بالنشػػاطات المحميػػة أك 

مف  الجيكية أك الكطنية الخاصة بتييئة اإلقميـ كًبتىدىاكيؿ قبؿ المصادقة عمى كؿ أداة مقررة في ىذا المجاؿ لما ليا
 «.انعكاسات عمى مخطط تييئة الكالية

 صييئة اإلقليم وصنميصو اممسصدامةامدور امصساىمي ملوالية في صنفيذ اممتطط اموطني م -2
يقتضػػػي التنفيػػػذ الجيػػػد لمسياسػػػة الكطنيػػػة لتييئػػػة كتنميػػػة اإلقمػػػيـ، كجػػػكد تعػػػاكف كتنسػػػيؽ بػػػيف جيػػػكد الدكلػػػة 

المخطػػػػط الػػػػكطني لتييئػػػػة اإلقمػػػػيـ، ىػػػػك الػػػػذم ييتىػػػػرجـ التكجييػػػػات ، كألف (3)كالجماعػػػػات اإلقميميػػػػة، خاصػػػػة الكاليػػػػة
كالترتيبػػات األساسػػية فيمػػا يخػػص السياسػػة الكطنيػػة لتييئػػة اإلقمػػيـ كتنميتػػو المسػػتدامة، كيطبػػؽ عمػػى كافػػة التػػراب 

عف الكطني، كيشكؿ اإلطار المرجعي لعمؿ السمطات المركزية كالمحمية، إذ تتكلى الدكلة اعداده كالمصادقة عميو 
كفعً طريػػؽ التشػػريع لمػػدة  سػػنة، كيكػػكف مكضػػكع تقييمػػات دكريػػة كتحيػػيف كػػؿ خمػػس سػػنكات كيػػتـ تنفيػػذه عػػف  شػػري

نيػػة كىػػذا فػػي مختمػػؼ طريػػؽ المخططػػات التكجيييػػة لمبنػػى التحتيػػة الكبػػرل كالخػػدمات الجماعيػػة ذات المنفعػػة الكط
 (4).قطاعات الدكلة

بقػػاء الجماعػػات ا  ة مػػف صػػبلحيات السػػمطة المركزيػػة ك كىػػذا مػػا يؤكػػد أف تخطػػيط التنميػػة المحميػػة المسػػتدام
ة مشددة عمى ىذه الكحدات اإلقميمية مف طرؼ السمطة ياإلقميمية مجرد منفذ ليذه السياسة خاصة مع كجكد كصا

 الكصية.
 امفرع امثاني: رالحيات اموالية في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة وفق قوانين امبيئة في امجزائر

القانكف األكؿ في الجزائر في مجاؿ حماية البيئػة  05/02/1983المؤرخ في:  83/03نكف رقـ: ييعتبر القا
كالذم كىرَّس فعبل نظاـ البلمركزية اإلدارية في حماية البيئة، إٍذ نىصَّ في المادة السابعة منو عمى الػدكر األساسػي 

ميػػػة المؤسسػػػات الرئيسػػػية لتطبيػػػؽ تػػػدابير تمثػػؿ المجمكعػػػات المح»لمجماعػػات اإلقميميػػػة فػػػي حمايػػػة البيئػػػة بقكليػػػا: 
سػػنة مػػف صػػدكر ىػػذا القػػانكف كنظػػرا لممعطيػػات الجديػػدة عمػػى المسػػتكل الػػكطني  20، كبعػػد مػػركر «حمايػػة البيئػػة

دراجػػو فػػي الكثيػػر مػػف قػػكانيف دكؿ العػػالـ، صػػدر القػػانكف الجديػػد رقػػـ:  كالعػالمي كتبمػػكر مفيػػكـ التنميػػة المسػػتدامة كا 
                                                           

(1)- . 
(2)- . 

(3)
– . 

(4)- . 
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كالمتعمػػؽ بحمايػػة البيئػػة فػػي إطػػار التنميػػة المسػػتدامة، حػػامبل معػػو تعريػػؼ  19/06/2003المػػؤرخ فػػي:  03/10
 .التنمية المستدامة، كالمبادئ األساسية كقكاعد تسيير البيئة

كفػػي األخيػػر تخمػػص الباحثػػة أنػػو رغػػـ الجكانػػب اإليجابيػػة التػػي أقرىػػا قػػانكف البيئػػة كالتنميػػة المسػػتدامة رقػػـ: 
لمعػػدؿ كالمػػتمـ، فيمػػا يخػػص صػػبلحيات الجماعػػات اإلقميميػػة بصػػفة عامػػة ا 19/06/2003المػػؤرخ فػػي: 03/10

كالكاليػػة بصػػفة خاصػػة، إال أنيػػا تبقػػى غيػػر كافيػػة نتيجػػة نقػػص اإلمكانػػات الماديػػة كالماليػػة مػػف جيػػة، ككػػذا نقػػص 
الكقائية المختصيف في المجاؿ البيئي، كعدـ التنسيؽ بيف الجماعات اإلقميمية كالمجتمع المدني في اتخاذ التدابير 

 لحماية البيئة قبؿ اإلجراءات العبلجية.
 لة بياامفرع امثامث: رالحيات اموالية في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة في امقوانين ذات امرّ 

كالمتعمػػؽ  05/02/1983المػؤرخ فػي:  83/03ات، كمػف خػبلؿ القػانكف رقػػـ: نيػػأدركػت الجزائػر منػذ الثماني
عمػػػى حمايػػػة البيئػػػة فػػػي إطػػػار التنميػػػة المسػػػتدامة، كأف التنميػػػة الحقيقيػػػة ىػػػي التػػػي بحمايػػػة البيئػػػة، ضػػػركرة العمػػػؿ 

تقتضي تحقيؽ التكازف بيف النمك االقتصادم كاالجتماعي كمتطمبات حماية البيئة، ككذلؾ المحافظة عمى مستكل 
ة بحمايػػػة البيئػػػة كمػػػع بدايػػػة األلفيػػػة الثالثػػػة أصػػػدرت الجزائػػػر العديػػػد مػػػف التشػػػريعات ذات الصػػػم (1)معيشػػة السػػػكاف

لػذا تتنػاكؿ الباحثػة ، صػر المككنػة لمبيئػة بيػذه القػكانيفكبالتنمية المستدامة ذات طبيعة قطاعية، نظرا الرتباط العنا
 أىميا حسب الترتيب التالي:

 أوال: في مجال حماية امثروة امغابية وصنميصيا واسصغالميا
يبػادر المجمػس الشػعبي الػكالئي باالتصػاؿ »ي: عمػى مػا يمػ 12/07مف قانكف الكالية رقـ:  85تنص المادة 

مع المصالح المعنية بكؿ األعماؿ المكجية إلى تنمية كحمايػة األمػبلؾ الغابيػة فػي مجػاؿ التشػجير كحمايػة التربػة 
صبلحيا  «.كا 

كألف المحافظػة عمػػى الثػركة الغابيػػة مػػف المحػاكر األساسػػية التػػي ترتكػز عمييػػا السياسػػة الجزائريػة فػػي مجػػاؿ 
كالمػػػػؤرخ فػػػػي:  (2)84/12البيئػػػػة فػػػػي إطػػػػار التنميػػػػة المسػػػػتدامة، نصػػػػت المػػػػادة الثالثػػػػة مػػػػف القػػػػانكف رقػػػػـ: حمايػػػػة 

إف حمايػػة الغابػػات كتنميتيػػا شػػرط أساسػػي لمسياسػػية »كالمتضػػمف النظػػاـ العػػاـ لمغابػػات بقكليػػا:  23/06/1984
ب الجماعػات اإلقميميػة كخاصػة الكاليػة كلحماية ىػذه الثػركة الغابيػة تمعػ، «متنمية االقتصادية كاالجتماعيةالكطنية ل

دكرا معتبػػرا فػػي تنميتيػػا كاسػػتغبلليا بصػػفة عقبلنيػػة ككقايتيػػا مػػف الحرائػػؽ كمػػف كػػؿ األسػػباب التػػي تػػؤدم بالكسػػط 
الغابي إلى الضرر كالتدىكر، كذلؾ باعتبار األمبلؾ الغابية الكطنية جزءا مف األمبلؾ االقتصػادية التابعػة لمدكلػة 

المعػػدؿ كالمػػتمـ كالمتضػػػمف النظػػاـ العػػػاـ  84/12 ميػػة، كفػػػي ىػػذا الصػػدد، يػػػنص القػػانكف رقػػػـ:كلمجماعػػات اإلقمي
لمغابػػػات عمػػػى أف كػػػؿ عمػػػؿ يجػػػرم داخػػػؿ المسػػػاحات الغابيػػػة لمجماعػػػات اإلقميميػػػة مػػػف طػػػرؼ الييئػػػات المكمفػػػة 

، (3)ا المحافظػة عمييػػابالغابػات ال يػتـ إال بعػػد استشػارة الجماعػػات اإلقميميػة باعتبػػار ىػذه الثػركة ممكيػػا كمػف كاجبيػػ
ال يجػكز القيػاـ بتعريػة األراضػي دكف »منػو كالتػي تػنص عمػى مػا يمػي:  18كىذا ما يظير جمٌيا مػف خػبلؿ المػادة 

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
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رخصػػػػة مسػػػػبقة مػػػػف الػػػػكزير المكمػػػػؼ بالغابػػػػات، بعػػػػد أخػػػػذ رأم المجمكعػػػػات المحميػػػػة المعنيػػػػة كمعاينػػػػة كضػػػػعية 
الكزير المكمؼ بالغابات بعػد استشػارة المجمكعػات المحميػة ، ككذلؾ تخضع الغابات لمخطط تييئة يقرره «األماكف

طبقػػػا لمسياسػػػة الكطنيػػػة لمتييئػػػة العمرانيػػػة كيحتػػػكم مخطػػػط التييئػػػة عمػػػى كجػػػو الخصػػػكص عمػػػى جميػػػع األعمػػػاؿ 
الخاصػػػة بالدراسػػػات كالتسػػػيير كاالسػػػتغبلؿ كالحمايػػػة التػػػي تسػػػاىـ فػػػي تنميػػػة الغابػػػة تنميػػػة اقتصػػػادية كاجتماعيػػػة 

 (1).متكاممة
في مجال اموقاية من األتطار امكبرى وصسيير امكوارث في إطار امصنمية اممسصدامة وفق امقانون رقم:  :نياثا

04/20 
تشكؿ الككارث، كالمشاكؿ البيئية إحدل التحديات التي تيؤرؽ كاىؿ الدكؿ مف خبلؿ ما تخمقو ىذه المشاكؿ 

ذا كاف أغمب ىذه المش اكؿ كالككارث يتعذر تبلفييا فإف األضرار التي مف آثار اقتصادية كاجتماعية كبيئية، كا 
تسببيا يمكف الكقاية منيا أك عمى األقؿ التقميؿ منيا إلى حد أدنى كذلؾ ال يتحقؽ إال مف خبلؿ كضع آليات 

. كىك التكجو الذم كرسو المشرع مف خبلؿ إصدار (2)تمكف الدكلة مف التنبؤ بيذه المخاطر كاالستعداد لمكاجيتيا
كالمتعمؽ بالكقاية مف األخطار الكبرل كتسيير الككارث في  (3)25/12/2004المؤرخ في:  04/20: لمقانكف رقـ

 إطار التنمية المستدامة.
عف كيفية  85/232، المرسكـ رقـ: 85/231أما عمى المستكل المحمي فقد نص كؿ مف المرسكميف رقـ: 
عمػى  03/332ا نػص المرسػـك التنفيػذم رقػـ: كشركط إعداد المخطػط الػكالئي لتنظػيـ التػدخبلت كاالسػعافات، كمػ

إنشػػػاء خميػػػة كالئيػػػة لمترقػػػب كالمتابعػػػة عمػػػى مسػػػتكل كػػػؿ الكاليػػػات لمسػػػاعدة المركػػػز العممػػػي الػػػكطني عمػػػى جمػػػع 
المعمكمػػػات ذات الصػػػػٌمة بالكقايػػػػة مػػػف األخطػػػػار كالكػػػػكارث، لػػػذا تتنػػػػاكؿ الباحثػػػػة دراسػػػة المخطػػػػط الػػػػكالئي لتنظػػػػيـ 

 ، ثـ الخمية الكالئية لمترقب كالمتابعة )ثانيا(.التدخبلت كاالسعافات )أكال(
 اممتطط اموالئي مصنظيم امصدتالت واالسعافات-1

يجػب عمػى كػؿ كاليػة ككػؿ » يمػي: عمػى مػا السػالؼ الػذكر 85/231المرسـك رقـ:  ت المادة الثالثة مفنص
بعػػة منػػو فنصػػت عمػػى مػػا المػػادة الرا ، أمػػا«سػػعافاتبمديػػة ككحػػدة أف تعػػد مخططيػػا الخػػاص لتنظػػيـ التػػدخبلت كاإل

عػد مخططػا أك عدة كاليات أك بمديات أك كحدات، يجػب عمييػا أف تي  حيف يككف الخطر مشتركا بيف كاليتيف»يمي: 
 .«كاحدا يدمج مخططاتيا األساسية إدماجا كميا أك جزئيا حسب طبيعة الخطر

ضػع تحػػت سػمطة الػػكالي سػعافات فػػي الكاليػة مركػز قيػػادة يك تنظػيـ التػػدخبلت كاإل اتمخططػػ كيقػكد عمميػات
كيكسػع ليشػمؿ أعضػاء مكتػب التنسػيؽ  ،كالذم يساعده أعضاء مف لجنػة األمػف، كمسػؤكلك أنمػاط التػدخؿ المعنيػة

 (4)...الحماية المدنية في الكاليةكمسؤكلي 

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
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كػكف ىػذه تت، مػف كحػدات تػدخؿ في الكالية كالبمدية كالكحدة تنظيـ التدخبلت كاالسعافاتكتتككف مخططات 
كحفػظ الصػحة،  ،بلءجػاإلسعاؼ، اإلنقاذ، األمف كالنظاـ العاـ، العبلج الطبي كاإلعمى مستكل الكالية مف األخيرة 

 (1)الخبرات كاإلرشادات...
 امتلية اممحلية اموالئية ملصرقب واممصابعة:-2

كالمتضػػػمف إنشػػػاء المركػػػز العممػػػي  08/10/2003المػػػؤرخ فػػػي:  03/332نػػػٌص المرسػػػكـ التنفيػػػذم رقػػػـ: 
تكضع عمى مستكل كؿ كالية »ممساعدة عمى القرار كتنظيمو كسيره في المادة العاشر منو عمى ما يمي: الكطني ل

خميػػػة محميػػػة لمترقػػػب كالمتابعػػػة يرأسػػػيا الػػػكالي، كتتشػػػكؿ الخميػػػة مػػػف الممثمػػػيف المحميػػػيف لمصػػػالح األمػػػف كالحمايػػػة 
 .«المدنية كالنقؿ كاألشغاؿ العمكمية، كالرم كالصحة كالسكف كالبيئة

ية المشرع الجزائرم في تحييف اإلطار التشريعي لمكقاية مف األخطار كالكػكارث كتنظػيـ النجػدة، إال أنػو ال ن
يكفػػي لكحػػده، بػػؿ ال بػػد مػػف تػػكفر اإلمكانػػات الماديػػة كالتكنكلكجيػػة كالعمميػػة الحديثػػة حتػػى تتجسػػد ميػػدانيا، ككضػػع 

لتفػػادم الفيضػػانات خاصػػة فػػي فصػػؿ الشػػتاء،  النظػػاـ المضػػاد لمػػزالزؿ عنػػد البنػػاء، كعصػػرنو قنػػكات صػػرؼ الميػػاه
 كمعٌدات محاربة الحرائؽ مف خبلؿ االستفادة مف تجارب الدكؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ.

 03/01في مجال امصنمية اممحلية امسياحية اممسصدامة وفق امقانون رقم:  :ثامثا
قػو، كيمكػف لكػؿ القطاعػات أف أصبحت التنمية المستدامة اليدؼ الرئيسي الذم تسعى الحككمػات إلػى تحقي

تسػػاىـ فػػي تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ، كمػػف بػػيف القطاعػػات التػػي أصػػبح يعتمػػد عمييػػا بشػػكؿ كبيػػر فػػي تحقيػػؽ التنميػػة 
المسػػػتدامة ىػػػك القطػػػاع السػػػياحي، ىػػػذا القطػػػاع الػػػذم يمكػػػف مػػػف خػػػبلؿ تطػػػكيره أف يمعػػػب دكرا كبيػػػرا فػػػي التنميػػػة 

 الت تمثؿ األبعاد الثبلثة التي تحقؽ مف خبلليا التنمية المستدامة.االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية، كىذه المجا
كألجػػػؿ ذلػػػؾ، تبنػػػت الجزائػػػر سياسػػػة جديػػػدة فػػػي مجػػػاؿ التنميػػػة السػػػياحية المسػػػتدامة، مػػػف خػػػبلؿ المخطػػػط 
نشاء مديريات كالئية لمسياحة عمى المستكل  التكجييي لمتييئة السياحية، تحديد مناطؽ التكسع كالمكاقع السياحية كا 

 المحمي.
 ممتطط امصوجييي ملصييئة امسياحيةا-1

، المعػػػػػػدؿ كالمػػػػػػؤرخ فػػػػػػي: (2)16/05تػػػػػػنص المػػػػػػادة الرابعػػػػػػة/الفقرة العاشػػػػػػرة مػػػػػػف المرسػػػػػػـك التنفيػػػػػػذم رقػػػػػػـ: 
في مجاؿ السياحة يكمؼ »كالذم يحدد صبلحيات كزير التييئة العمرانية كالسياحة عمى ما يمي:  10/01/2016

ؿ اإلجػػراءات كالييئػػات الخاصػػة التػػي تجسػػد تنفيػػذ السياسػػة الكطنيػػة لمسػػياحة... الػػكزير بمبػػادرة كتصػػكر كاقتػػراح كػػ
 «.السير عمى تنفيذ المخطط التكجييي لمتييئة السياحية كالمخططات التكجييية لمكالية...

كيشكؿ المخطط التكجييي لمتييئة السياحية في الكاليػة جانػب مػف المخطػط التػكجييي لمتييئػة السػياحية فػي 
، حيػػػث يشػػػكؿ خريطػػػة طريػػػؽ لبعػػػث السػػػياحة المسػػػتدامة عمػػػى المسػػػتكل المحمػػػي، كقػػػد تػػػـ إطػػػبلؽ 2030آفػػػاؽ 

 (3).المخطط في ثبلثة كأربعكف كالية بينما يظؿ قيد الدراسة في باقي الكاليات
                                                           

(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
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 صحديد مناطق امصوسع واممواقع امسياحية: -2
كالػذم يحػدد صػبلحيات  26/12/1981، المػؤرخ فػي: (1)81/372تنص المػادة الثانيػة مػف المرسػـك رقػـ: 

تسػػاىـ البمديػػة كالكاليػػة فػػي إطػػار صػػبلحياتيما فػػي »البمديػػة كالكاليػػة كاختصاصػػاتيما فػػي القطػػاع السػػياحي بقكليػػا: 
عػػػػػداد المخطػػػػط الرئيسػػػػي لمتييئػػػػػة السػػػػياحية، ال سػػػػػيما تحصػػػػيص األراضػػػػػي  تحديػػػػد منطقػػػػة التكسػػػػػع السػػػػياحي كا 

سػػػية كالتجييػػػزات الجماعيػػػة ككػػػذلؾ حمايػػػة منػػػابع الحمامػػػات كاستصػػػبلح األمػػػاكف كالقيػػػاـ بأشػػػغاؿ اليياكػػػؿ األسا
 ، فماذا يقصد بمناطؽ التكسع السياحي؟«المعدنية كالمحافظة عمييا

 نشاء اممديريات اموالئية ملسياحةإ-3
كالمتضػمف إنشػاء مديريػة كالئيػػة  11/06/2005، كالمػؤرخ فػي: (2)05/216يػنص المرسػـك التنفيػذم رقػـ: 

 كلى عمى ما يمي:" تنشأ عمى مستكل كؿ كالية مديرية لمسياحة".لمسياحة في مادتو األ
كفي األخير تػرل الباحثػة أٌنػو رغػـ الجيػكد المبذكلػة مػف طػرؼ الٌدكلػة الجزائريػة لمنيػكض بالقطػاع السػياحي 
باعتبػػاره محػػرؾ التنميػػة المسػػتدامة عػػف طريػػؽ رسػػـ تصػػكر جديػػد مػػف خػػبلؿ المخطػػط التػػكجييي لمتييئػػة السػػياحية 

، كتحديد مناطؽ التكسع كالمكاقع السياحية ككذا انشاء مديريات كالئية لترقية السياحة المستدامة عمى 2030آفاؽ 
المستكل المحمي، إال أنيا لـ تستطيع أف تككف مف بيف الدكؿ السياحية أك المنافسة فقػط لمػدكؿ المجػاكرة: كتػكنس 

قػكانيف المنظمػة لقطػاع السػياحة فػي الجزائػر، أك فالعائؽ ليس فػي ال ،مشتكالمغرب، فحتى السياحة الصحراكية ىي 
نما المشكمة في ضعؼ المنتكج كالخدمات السياحية، كنقػص البي اإلمكانيات الطبيعية التي  نػى التحتيػة تزخر بيا، كا 

 .كسكء تسيير المؤسسات الفندقية كالسياحية في الجزائر
 مسصدامة في امجزائراممطلب امثاني: رالحيات امبلدية في صحقيق امصنمية اممحلية ام

تضمنت مختمؼ الدسػاتير فػي الجزائػر اإلشػارة لمبمديػة باعتبارىػا قاعػدة البلمركزيػة، كىػذا مػا كرد فػي المػادة 
 15، كالمػادة (5)1989مػف دسػتكر  15، كالمادة (4)1976مف دستكر  36، كالمادة (3)1963التاسعة مف دستكر 

منػو، كلقػد نػص  49تضػمنو القػانكف المػدني فػي نػص المػادة  ، كمػا أف لمبمديػة كجػكد قػانكني(6)1996مف دستكر 
الجماعػػات اإلقميميػػة لمدكلػػة ىػػي البمديػػة، " بقكليػػا: 16، عمػػى البمديػػة فػػي مادتػػو (7)2016التعػػديؿ الدسػػتكرم لسػػنة 

 منو. 17فقد نصَّ عمييا في المادة  2020، أمَّا التعديؿ الدستكرم لسنة الكالية البمدية ىي الجماعة القاعدية"
المتضمف القانكف  67/24كذلؾ نصت قكانيف البمدية المتعافية عمى تعريؼ البمدية في كؿ مف األمر رقـ: 

كالذم عرؼ البمدية في المادة األكلػى  11/10، كالقانكف البمدم األخير رقـ: 90/08البمدم، كأيضا القانكف رقـ: 

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 
(6)- . 
(7)- . 
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كتتمتػع بالشخصػية المعنكيػة كالذمػة الماليػة المسػتقمة،  البمدية ىي الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدكلة،»منو بقكليا: 
البمديػة ىػي القاعػدة البلمركزيػة، كمكػاف لمممارسػة »، ثـ أضافت المادة الثانية منو بقكليا: «كتحدث بمكجب قانكف

 «.المكاطنة، كتشكؿ إطار مشاركة المكاطف في تسيير الشؤكف العمكمية
ات البمديػػػة فػػػي تحقيػػػؽ التنميػػػة المحميػػػة المسػػػتدامة تقسػػػيـ كلػػػذلؾ ارتػػػأت الباحثػػػة كمػػػف أجػػػؿ دراسػػػة صػػػبلحي

، )الفػرع 10/ 11المطمب إلى صبلحيات البمدية فػي تحقيػؽ التنميػة المحميػة المسػتدامة كفػؽ القػانكف البمػدم رقػـ: 
 األكؿ(، صػػبلحيات البمديػػة فػػي تحقيػػؽ التنميػػة المحميػػة المسػػتدامة فػػي الجزائػػر كفػػؽ قػػكانيف البيئػػة )الفػػرع الثػػاني(،

 )الفرع الثالث(. اصبلحيات البمدية في تحقيؽ التنمية المحمية المستدامة كفؽ القكانيف ذات الصمة بي
 11/10امفرع األول: رالحيات امبلدية في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة وفق امقانون امبلدي رقم: 

مػػف صػػميـ الشػػعب كاإلدارة األقػػرب  تعػػٌد البمديػػة أىػػـ تطبيقػػات البلمركزيػػة اإلداريػػة فػػي الجزائػػر ككنيػػا نابعػػة
إلى المكاطف كالشريؾ األمثؿ مع السػمطة المركزيػة لتنفيػذ السياسػة التنمكيػة المسػتدامة فػي الجزائػر، كلػذلؾ خصػيا 

 المشرع الجزائرم بصبلحيات كاسعة في ىذا المجاؿ، فيي تمارس اختصاصات مختمفة داخؿ اإلقميـ أىميا:
 نمية اممسصدامةفي مجال صييئة اإلقليم وص :أوال

الحػػالي أف المشػػرع  11/10تػػرل الباحثػػة مػػف خػػبلؿ المػػكاد المتعمقػػة بصػػبلحيات البمديػػة كفػػؽ القػػانكف رقػػـ: 
منػو التػي تػنص  109الجزائرم ركز عمى البعد البيئي لمتنمية المستدامة في الكثير مف مكاده، نػذكر مػثبل المػادة: 

مديػػة يخضػػع إلػػى الػػرأم المسػػبؽ لممجمػػس الشػػعبي البمػػدم فػػي عمػػى أف إقامػػة أم مشػػركع اسػػتثمارم عمػػى إقمػػيـ الب»
يقتضػي إنشػاء »بقكليػا:  11/10مف قانكف البمدية رقـ:  114، كذلؾ، ما نصت عميو المادة «مجاؿ حماية البيئة

حة العمكمية عمى إقميـ البمدية، مكافقة المجمس الشعبي البمدم، باسػتثناء أم مشركع يحتمؿ اإلضرار بالبيئة كالصِّ 
، كغيرىػا مػف المػكاد التػي تشػير كلػك «لمشاريع ذات المنفعة الكطنية التي تخضع لؤلحكاـ كالمتعمقة بحمايػة البيئػةا

بطريقة ضمنية إلى نية المشرع الجزائرم في تكريس البعد البيئي في مجاؿ التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالتي 
 .11/10تدخؿ في صبلحيات البمدية كفؽ القانكف 

 في اممجال االجصماعي ثانيا:
بصػػػػبلحيات ذات أىػػػػداؼ اجتماعيػػػػة تخػػػػدـ  124إلػػػػى  122نػػػػص المشػػػػرع الجزائػػػػرم بمكجػػػػب المػػػػكاد مػػػػف 

المجتمع المحمي لئلقميـ مف خبلؿ المبادرة باتباع كؿ إجراء قصد إنجاز مؤسسات التعميـ االبتدائي طبقا لمخريطة 
ة المصالح التقنية لمدكلػة عمػى احتػراـ التشػريع كالتنظػيـ المدرسية ككذا ضماف صيانتيا، كما تسير البمدية بمساعد

المعمػػكؿ بيمػػا كالمتعمقػػيف بحفػػظ الصػػحة كالنظافػػة العمكميػػة كال سػػيما فػػي مجػػاالت تكزيػػع الميػػاه الصػػالحة لمشػػرب 
 (1).لنفايات الصمبة كنقميا كمعالجتياكصرؼ المياه المستعممة كمعالجتيا كجمع ا

 ثامثا: في اممجال االقصرادي
قتصػػاد عصػػب التنميػػة المحميػػة، نظػػرا ألىميتػػو كمسػػاىمتو فػػي خمػػؽ الثػػركة، لػػذا أسػػند المشػػرع الجزائػػرم اال

جممة مف االختصاصات لممجالس الشػعبية البمديػة باعتبارىػا أكثػر درايػة باحتياجػات المػكاطنيف المحميػيف كالشػريؾ 

                                                           
(1)- . 
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مػف القػانكف  31جمٌيػا مػف خػبلؿ المػادة  األنسب لمسمطة المركزية في تجسيد أبعاد التنمية المستدامة، كيظير ذلػؾ
إذ أعطػػى المشػػرع الجزائػػرم لمبمديػػة حػػؽ إنشػػاء لجنػػة دائمػػة مكمفػػة بالشػػؤكف االقتصػػادية كالماليػػة  ،11/10البمػػدم 

كاالستثمار بمكجب مداكلة مصادؽ عمييا مف طرؼ أعضاء المجمس الشعبي البمدم بناء عمى اقتراح مف رئيسو، 
 (1).لجاف بمدية مؤقتة تتكفؿ بمتابعة النشاطات االقتصاديةإضافة إلى إمكانية إنشاء 

فالبمديػػػة كمػػػف أجػػػؿ تثمػػػيف مكاردىػػػا المحميػػػة أجػػػاز ليػػػا المشػػػرع الجزائػػػرم كفػػػؽ أحكػػػاـ القػػػانكف البمػػػدم رقػػػـ: 
أف تسػػتغؿ مصػػػالحيا العمكميػػػة إمػػػا عػػػف طريػػػؽ االسػػػتغبلؿ المباشػػػر أك المؤسسػػػات العمكميػػػة البمديػػػة أك  11/10

 المتياز كتفكيض المصالح العمكمية.بكاسطة عقكد ا
 رابعا: في مجال امصييئة امعمرانية

مػػنح المشػػرع الجزائػػرم لمجماعػػات اإلقميميػػة اسػػتقبللية تامػػة فػػي اعػػداد مخططػػات التييئػػة العمرانيػػة المحميػػة 
يػر، إضػافة إلػى باعتبارىا ىيئات المركزية، كنجد األساس القانكني في قانكف البمدية كالكالية كقانكف التييئة كالتعم

حػدل التحػديات التػي  التنظيمات الخاصة بو، كألف مجاؿ التييئة كالتعميػر بعػد مػف بػيف أبعػاد التنميػة المسػتدامة كا 
تكاجييػػا الجزائػػر لتجسػػيدىا عمػػى أرض الكاقػػع تتنػػاكؿ الباحثػػة مخططػػات التييئػػة كالتعميػػر عمػػى المسػػتكل المحمػػي 

 (2).عمير كمخطط شغؿ األراضيكالمتمثمة في المخطط التكجييي لمتييئة كالت
  اممتطط امصوجييي ملصييئة وامصعمير-1
 ()(POS) متطط شغل األراضي -2

 11/10تامسا: رالحيات امبلدية في مجال حماية امبيئة فق امقانون امبلدي 
متتاليػػػة مػػػا يمكػػػف مبلحظتػػػو مػػػف خػػػبلؿ الصػػػبلحيات المخٌكلػػػة لمبمديػػػة أنيػػػا تطػػػكرت مػػػف خػػػبلؿ القػػػكانيف ال

، إلى غاية قػانكف البمديػة رقػـ: 1990، كبعدىا قانكف 1981، ثـ قانكف 1967مف قانكف  ة لمبمدية ابتداءن كالمنظم
غيػػر  ، إال أنيػػا حسػػب إعتقػػاد الباحثػػة تبقػػىات الداخميػػة كالخارجيػػة لمػػببلدتطػػكر الكالػػذم جػػاء متماشػػيا مػػع  11/10

الصػػبلحيات المخكلػػة ليػػا مػػع المػػكارد  مفعمػػة ميػػدانيا، بسػػبب العديػػد مػػف المشػػاكؿ أىميػػا عػػدـ تناسػػب حجػػـ ىػػذه
 .المالية المتكفرة لدييا

 امفرع امثاني: رالحيات امبلدية في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة وفق قوانين امبيئة
صراحة بأف المجمكعات المحميػة تمتثػؿ  83/03نصت المادة السابعة مف قانكف حماية البيئة الممغى رقـ: 

يػػؽ تػػدابير حمايػػة البيئػػة، كتحػػدد كيفيػػة مشػػاركة المجمكعػػات المحميػػة بمكجػػب نصػػكص المؤسسػػات الرئيسػػية لتطب
تشريعية، كلـ يكتمػؿ االعتػراؼ باالعتمػاد عمػى النظػاـ البلمركػزم فػي تسػيير حمايػة البيئػة إاٌل بعػد صػدكر قػانكني 

 ، كبصكرة صريحة كفي جميع مجاالت التنمية المحمية.1990البمدية كالكالية لسنة 
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لة بياامفرع ام  ثامث: رالحيات امبلدية في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة وفق امقوانين ذات امرِّ
تؤدم البمدية دكرا أساسيا في مجاؿ التنمية المستدامة كحماية البيئة، فيي مػف جيػة ممثمػة لمدكلػة باعتبارىػا 

ف جيػػة أخػػرل تتػػدخؿ عػػف طريػػؽ سػػمطة تنفيذيػػة تسػػير عمػػى تنفيػػذ القػػكانيف الكطنيػػة كالمتعمقػػة بيػػذا المجػػاؿ، كمػػ
المجمس الشعبي البمدم الػذم يتخػذ جميػع اإلجػراءات البلزمػة كالتػدابير لبعػث تنميػة محميػة مسػتدامة عمػى مسػتكل 
اإلقميـ المحمي، فمسؤكلية البمدية تستمد مػف القػكانيف النافػذة لمدكلػة كالصػبلحيات الممنكحػة ليػا كفػؽ قػانكف البمديػة 

قػػكانيف ذات طبيعػػة قطاعيػػة أشػػارت ليػػذا الػػدكر كمػػف ذلػػؾ: قػػانكف الميػػاه، قػػانكف  بصػػفة عامػػة كخاصػػة، مػػع كجػػكد
زالتيا كىذا ما تتناكلو الباحثة في ىذا الفرع.  حماية الصحة العمكمية كقانكف تسير النفايات كمراقبتيا كا 

امقانون يصيا اممسصدامة وفق أوال: رالحيات امبلدية في اممحافظة على امموارد اممائية وصسييرىا وصنم
 05/12رقم:

كالػػػػذم يحػػػػدد صػػػػبلحيات البمديػػػػة  26/12/1981المػػػػؤرخ فػػػػي:  (1)81/379بػػػػالرجكع إلػػػػى المرسػػػػـك رقػػػػـ: 
كالكاليػػة كاختصاصػػاتيما فػػي قطػػاع الميػػاه، أف البمديػػة مسػػؤكلة عمػػى نقػػاكة المػػاء المخصػػص لبلسػػتيبلؾ المنزلػػي 

شػتراؾ مػع بمػديات أخػرل أم مؤسسػة لؤلشػغاؿ قصػد كالقياـ بمراقبيو دكريا، كما يمكف ليا أف تنشء كحدىا أك باال
ؽ التنظػيـ المتعمػؽ بحمايػة الكسػط الطبيعػي، يػإنجاز المنشآت األساسية المائية المنكطة بيا، كما تسػير عمػى تطب

 (2).ال سيما االحتياطات المائية مف أم صرؼ ممكث أك ركافد حضرية كصناعية
 18/11امصيا وفق قانون امرحة رقم: ثانيا: رالحيات امبلدية في حماية امرحة واسصد

المػؤرخ فػي:  (3)87/146لمساعدة رئيس المجمس الشعبي البمدم عمى تنفيذ ىذه المياـ أنشأ المرسـك رقػـ: 
ما يعرؼ بمكاتب حفظ الصحة البمدية كالتي تكضع تحت تصرؼ رئيس المجمس الشعبي البمدم  30/06/1987

مػػف جيػػة كمػػف جيػػة أخػػرل إنشػػاء لجػػاف بمديػػة لػػدل رئػػيس المجمػػس لمحفػػاظ عمػػى الصػػحة كالنقػػاكة العمكميػػة ىػػذا 
الشػػػعبي البمػػػدم مكمفػػػة بتنفيػػػذ النشػػػاطات كالتػػػدابير المرتبطػػػة بالكقايػػػة مػػػف األمػػػراض المتنقمػػػة عػػػف طريػػػؽ الميػػػاه 

 كىذا ما يتـ ببيانو عمى التكالي: 10/06/2019المؤرخ في:  (4)19/196كمكافحتيا كفؽ المرسـك التنفيذم رقـ: 
 اصب حفظ امرحة امبلدية.مك1

كالمتضػػػمف إنشػػػاء  30/06/1987المػػػؤرخ فػػػي:  87/146ت ىػػػذه المكاتػػػب بمكجػػػب المرسػػػـك رقػػػـ: ئى أىٍنشػػػ
الػذم  15/02/1902مكاتب لحفظ الصحة البمدية، كيرجع تاريخ ظيكرىػا لمقػانكف الصػحي الفرنسػي المػؤرخ فػي: 

 Bureau" عمكميػػػة كسػػػماىا بمكاتػػػب النظافػػػػة.أكجػػػدىا لمسػػػاعدة رئػػػيس البمديػػػة فػػػي الميػػػاـ المتعمقػػػة بالصػػػحة ال

d’hygiène" ككمفيا بتطبيؽ القانكف الصحي عمى مستكل إقميـ البمديػة، كيبلحػظ مػف حيػث الشػكؿ أف التسػمية ،
المػػػػػؤرخ فػػػػػي:  87/146ـ: قػػػػػر الرسػػػػػمية ليػػػػػذه المكاتػػػػػب تختمػػػػػؼ مػػػػػا بػػػػػيف الػػػػػنص بالمغػػػػػة العربيػػػػػة كفػػػػػؽ المرسػػػػػـك 

ة فػػػي نفػػػس المرسػػػـك الػػػذم ىػػػك بالمغػػػة الفرنسػػػية، بحيػػػث تضػػػمف الػػػنص كترجمتػػػو بالمغػػػة الفرنسػػػي 30/06/1987
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 Bureau d’hygiène" العربػػي ليػػذا المرسػػـك اسػػـ مكاتػػب لحفػػظ الصػػحة بالبمديػػة بينمػػا سػػماىا الػػنص الفرنسػػي

communal" (1).أم مكتب النظافة بالبمدية 
 يا.املجان امبلدية ملوقاية من األمراض اممصنقلة عن طريق اممياه ومكافحص2

ػػػأى المرسػػػكـ التنفيػػػذم رقػػػـ:  كالمتضػػػمف إنشػػػاء لجنػػػة كطنيػػػة  10/06/2019المػػػؤرخ فػػػي:  (2)19/196أىٍنشى
ة مف األمراض المتنقمة عف طريؽ المياه كمكافحتيا كتحديد مياميػا كتنظيميػا كسػيرىا، لجنػة كطنيػة ميمتيػا ايقك لم

مجنػػة الكطنيػػة لجػػاف كالئيػػة كبمديػػة، كلجػػاف الكقايػػة مػػف األمػػراض المتنقمػػة عػػف طريػػؽ الميػػاه كمكافحتيػػا، كليػػذه ال
 (3).الدكائر كالمقاطعات اإلدارية

زام  يا من أجل صنمية محلية مسصدامةصثامثا: رالحيات امبلدية في صسيير امنفايات ومراقبصيا وا 
 شىػكَّؿ التكسػػع المطػػرد كالسػػريع لممػػدف بػػالجزائر، كتطػػكر الصػػناعة فييػػا كتىغىييػػر أنمػػاط الحيػػاة الحضػػرية سػػيما
االنتشػػار الكبيػػر كالخطيػػر لمختمػػؼ النفايػػات انعكاسػػات خطيػػرة عمػػى مظيػػر البيئػػة كصػػحة المػػكاطف، األمػػر الػػذم 

كالمتعمػػػؽ بتسػػػيير  12/12/2001، المػػػؤرخ فػػػي: (4)01/19أجبػػػر المشػػػرع الجزائػػػرم عمػػػى إصػػػدار القػػػانكف رقػػػـ: 
زالتيػػػػا، فأدركػػػػت الجزائػػػػر كغيرىػػػػا مػػػػف دكؿ العػػػػالـ أف إشػػػػكالية النفايػػػػات كعبلقتيػػػػا بالتنميػػػػة  النفايػػػػات كمراقبتيػػػػا كا 

المسػػتدامة ال تنحصػػر فػػي حمايػػة البيئػػة بمفيكميػػا اإليككلػػكجي فحسػػب، بػػؿ تتعػػداه إلػػى مراعػػاة عمميػػة تسػػيير ىػػذه 
 (5).النفايات بالبحث عف الطرؽ المثمى لمعالجتيا بأقؿ التكاليؼ كبالشكؿ الذم يضمف عدـ اإلضرار بالبيئة

 منفايات اممنزمية وما شابييا اممتطط امبلدي مصسيير ا-1
زالتيا عمى ما يمي:  01/19مف القانكف رقـ:  29نصت المادة  ينشأ »كالمتعمؽ بتسيير النفايات كمراقبتيا كا 

 «.مخطط بمدم لتسيير النفايات المنزلية كما شابييا
ات النفايػػات أساسػػا عمػػى جػػرد كميػػ (*)كيتضػػمف ىػػذا المخطػػط البمػػدم لتسػػيير النفايػػات المنزليػػة كمػػا شػػابييا

المنزليػػة كمػػا شػػابييا كالنفايػػات اليامػػدة المنتجػػة فػػي إقمػػيـ البمديػػة مػػع تحديػػد مككناتيػػا كخصائصػػيا، جػػرد كتحديػػد 
مكاقػػع كمنشػػآت المعالجػػة المكجػػكدة فػػي إقمػػيـ البمديػػة، االحتياجػػات فيمػػا يخػػص قػػدرات معالجػػة النفايػػات ال سػػيما 

أك مجمكعػػػة مػػػف البمػػػديات مػػػع األخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار القػػػدرات  المنشػػػآت التػػػي تمبػػػي الحاجػػػات المشػػػتركة لبمػػػديتيف
المتػػكفرة كاالختيػػارات كالمتعمقػػة بأنظمػػة جمػػع النفايػػات كنقميػػا كفرزىػػا مػػع مراعػػاة اإلمكانيػػات االقتصػػادية كالماليػػة 
ة الضركرية لكضعيا حيز التطبيؽ، كيكضع ىذا المخطط البمدم لتسيير النفايات المنزلية كمػا شػابييا تحػت سػمط

رئػػيس المجمػػس الشػػعبي البمػػدم، كيجػػب أف يغطػػي ىػػذا المخطػػط كافػػة إقمػػيـ البمديػػة، كأف يكػػكف مطابقػػا لممخطػػط 
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جػػػراءات إعػػػداد ىػػػذا المخطػػػط كنشػػػره  الػػػكالئي لمتييئػػػة كيصػػػادؽ عميػػػو الػػػكالي المخػػػتص إقميميػػػا، كتحػػػٌدد كيفيػػػات كا 
 (1).كمراجعتو عف طريؽ التنظيـ

 ومية وامبيئة مدى امجماعات اإلقليميةإنشاء شعبة امنظافة وامنقاوة امعم-2
كالمتضػػػػمف القػػػػانكف األساسػػػػي  20/09/2011، المػػػػؤرخ فػػػػي: (2)11/334نػػػػٌص المرسػػػػكـ التنفيػػػػذم رقػػػػـ: 

تضػـ شػعبة النظافػة كالنقػاكة العمكميػة »عمػى مػا يمػي:  278الخاص بمكظفي إدارة الجماعات اإلقميمية في مادتو 
نظافػة كالنقػاكة العمكميػة كالبيئػة، مراقبػك النظافػة كالنقػاكة العمكميػة كالبيئػة، أعػكاف كالبيئة األسبلؾ اآلتيػة: ميفىتِّشيػك ال

ُـّ سمؾ مفتشي النظافة كالنقاكة العمكمية كالبيئة «النظافة كالنقاكة العمكمية كاألطباء البياطرة لئلدارة اإلقميمية ، كيىضي
، رتبػة مفػتش رئيسػي فػي النظافػة كالنقػاكة العمكميػة أربع رتب ىي رتبة مفتش في النظافة كالنقػاكة العمكميػة كالبيئػة

كالبيئة، رتبة مفتش قسـ في النظافة كالنقاكة العمكمية كالبيئة، كرتبة رئيس المفتشيف فػي النظافػة كالنقػاكة العمكميػة 
ت كالمتعمقػة ، كتتمثؿ مياـ مفتشك النظافة كالنقاكة العمكمية كالبيئة في التحقيؽ كالتػدخؿ كمعاينػة المخالفػا(3)كالبيئة

بالنظافة كالنقاكة العمكمية خاصة فيما يتعمؽ بالمساىمة في تنفيذ مختمؼ برامج النظافة كالنقاكة العمكمية، كتحديد 
المرافؽ العمكمية البمدية كالكالئية التي تخضػع لمتفتػيش كالكشػؼ عػف النقػائص كالمتعمقػة بالنظافػة كالصػحة كتقػديـ 

عداد تقارير  (4).كالحصائؿ الدكرية كالسنكية المقترحات الضركرية كا 
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 تالرة امفرل امثاني
مف بيف التأثيرات التي تركتيا المؤتمرات كاالتفاقيات الدكلية في مجاؿ التنمية المستدامة، ىي حتمية إدراج 

 المؤتمرات، فمسايرةك  االتفاقياتتمؾ  البعد البيئي ضمف السياسة التنمكية الداخمية لمختمؼ الدكؿ المصادقة عمى
أىداؼ التنمية المستدامة أصبحت حتمية ال مفر منيا مف أجؿ عدـ التخمؼ عف ركب األمـ، كىذا ما تجسد 

اسة التنمكية في الجزائر مف خبلؿ منظكمتيا التشريعية كالمؤسساتية مف جية، كفي مخططاتيا يفعبل في الس
 كبرامجيا التنمكية مف جية ثانية.

اممة، قضية محمية أكثر منيا قضية مركزية، كذلؾ لقرب كبما أف ميمة تحقيؽ تنمية مستدامة ش
اإلقميمية )الكالية كالبمدية(  لجماعاتاالجماعات اإلقميمية مف المكاطف كلكاقعو المعاش، منح المشرع الجزائرم 

اختصاصات متعددة في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة، حيث مكنيا مف آليات قانكنية كمؤسساتية لمتدخؿ 
ستحدثت آلية التخطيط البيئي في المجاؿ االقتصادم كاالجتماعي كالبيئي عمى المستكل المحمي، كما اي  بفعالية

المحمي مف أجؿ خمؽ التكامؿ بيف حماية البيئة كتحقيؽ استدامة التنمية المحمية، ىذه األخيرة التي تيعتبر حجر 
 لتنمية الكطنية الشاممة.كقاعدة ااألساس 

 



 

  



 -بين اإلمكانيات اممصاحة ومؤشرات قياسيا-واقع امصنمية اممحلية اممسصدامة في امجزائر               امفرل امثامث
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 -بين اإلمكانيات اممصاحة ومؤشرات قياسيا-اقع امصنمية اممحلية اممسصدامة في امجزائرامفرل امثامث: و 
 تعتبر الجماعات اإلقميمية ىيئات ال مركزية، يتمثؿ دكرىا في تحقيؽ التنمية كاختيار االستراتيجية المبلئمػة

العػػاـ حيػث ال تخػػرج عػف سػػياقيا تعػػدد متطمبػات التنميػػة، ببكالنمػاذج الكفيمػػة لتمبيػة حاجيػػات المػكاطف كالتػػي تتعػدد 
اإلداريػػة كالماليػة أسػػاس ممارسػػة ىػػذه الكحػػدات لبلختصاصػػات  ()كألف االسػػتقبللية (1)المسػػتداـكىػك البعػػد التنمػػكم 

المنكطة بيا، منحيا المشرع الجزائرم الشخصية المعنكية كالذمة المالية المستقمة حتى تسػاىـ مػع الدكلػة فػي إدارة 
 .ذا ترقية كتحسيف االطار المعيشي لممكاطنيفالتنمية المستدامة كك

 لى:إالتطرؽ مف خبلؿ كعميو تتناكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ كاقع التنمية المحمية المستدامة في الجزائر 
  جؿ تحقيؽ التنمية المستدامةأالمبحث األكؿ: المكارد المالية كالبشرية لمجماعات اإلقميمية مف. 
 لتنمية المستدامة كتطبيقاتيا في الجزائر.المبحث الثاني: مؤشرات قياس ا 

  

                                                           
(1)- . 
()- .  
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 جل امصنمية اممحلية اممسصدامةأاممبحث األول: امموارد اممامية وامبشرية ملجماعات اإلقليمية من 
تعػػد الجماعػػات اإلقميميػػة المحػػرؾ القاعػػدم لعجمػػة التنميػػة المسػػتدامة، فيػػي الكسػػيط كالػػرابط بػػيف الحككمػػة 

لتنظػيـ اإلدارم كصػكرة مػف صػكر البلمركزيػة، كليػذا أعطيػت ليػا صػبلحيات كالشعب، كىي أسمكب مف أسػاليب ا
 (1).كثيرة في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة

كعمػػى ىػػػذا األسػػػاس تتنػػاكؿ الباحثػػػة فػػػي ىػػػذا المبحػػث، المػػػكارد الماليػػػة الضػػركرية لتحقيػػػؽ التنميػػػة المحميػػػة 
ع مػػف مردكديػػة الجماعػػات اإلقميميػػة فػػي مجػػاؿ التنميػػة ة لمرفػػتاحػػالمسػػتدامة )المطمػػب األكؿ( كالمػػكارد البشػػرية الم

 المحمية المستدامة )المطمب الثاني(.
 ملجماعات اإلقليمية من أجل صحقيق صنمية محلية مسصدامةاممصاحة اممطلب األول: امموارد اممامية 

، 1985ة لسػػنة ركبػي لبلسػتقبللية المحميػك بػرز مكضػكع المػكارد الذاتيػة لمجماعػات اإلقميميػػة فػي الميثػاؽ األ
، حيػػث 2003لػػى تكريسػػو دسػػتكريا مػػف خػػبلؿ التعػػديؿ الدسػػتكرم لسػػنة إكىػػك الشػػيء الػػذم أدل بالدكلػػة الفرنسػػية 

مػر بػالغ األىميػة ألنػو ال يمكػف الحػديث عػف االسػتقبللية أأصبحت العبلقة بيف المكارد الذاتية كاالستقبللية المالية 
  المالية دكف كجكد مكارد ذاتية.

لى مكارد مالية ذاتيػة إ مياماعات اإلقميمية كالتي يمكف تقسيالمصادر مجمكع المكارد المالية لمجكتمثؿ ىذه 
 داخمية )جبائية كغير جبائية(، كمكارد مالية خارجية.

 امفرع األول: امموارد اممامية امذاصية )امداتلية(
يتيػػػا الخاصػػػة بيػػػدؼ القيػػػاـ ف الجماعػػػات اإلقميميػػػة فػػػي كػػػؿ دكؿ العػػػالـ تممػػػؾ مػػػكارد ذاتيػػػة لتمكيػػػؿ ميزانإ

بصبلحياتيا المختمفة كتحقيؽ التنمية المحمية كبالتالي المساىمة في التنمية الكطنية، كىي مكارد تساىـ في تفعيؿ 
عمػػى مػػنح الشخصػػية المعنكيػػة لمجماعػػات اإلقميميػػة كتنكيػػع الصػػبلحيات تبقػػى  رالبلمركزيػػة الماليػػة، ألف االقتصػػا

لى إف ىذه المكارد تؤدم أافقيا مكارد مالية ذاتية تكضع تحت تصرفيا بكؿ حرية، كما ذا لـ تر إمجرد مكاد قانكنية 
 ..تدعيـ الجكارية كتقريب المكاطف كاالستجابة الحتياجاتو

 أوال: امموارد امجبائية اممحلية
، كال نيػا جػزء ال يتجػزأ منػوأتندرج الجبايػة المحميػة فػي الجزائػر ضػمف النظػاـ الجبػائي العػاـ لمدكلػة، بمعنػى 

كيقصد بمصطمح الجباية مجمكع االقتطاعػات التػي تقػكـ بيػا  (2)يستقؿ عنو، فيي ال تخضع لنظاـ قانكني مستقؿ
ك فػػػي شػػكؿ اقتطاعػػػات أخػػػرل، لػػػذا فالجبايػػػة أكسػػػع مػػػف مفيػػػـك أك رسػػػـك أالدكلػػة سػػػكاء كانػػػت فػػػي شػػػكؿ ضػػػرائب 

 مصطمح الضريبة.
ة لفائػػدة البمػػديات كالكاليػػات كصػػندكؽ التضػػامف كتشػػمؿ الجبايػػة المحميػػة عمػػى الضػػرائب كالرسػػـك المحصػػم

كالضػماف لمجماعػات المحميػػة، كتفػرض ىػذه الضػػرائب مػف طػرؼ الحككمػػة بعػد مصػادقة السػػمطة التشػريعية عمييػػا 
 كىي كما يمي:

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
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 ا مفائدة امجماعات اإلقليميةي  امضرائب وامرسوم اممحرلة كل .1
كالكاليات كصندكؽ التضامف كالضماف لمجماعات  كىي الرسكـ كالضرائب التي تكزع نكاتجيا بيف البمديات

عانات، كتتمثؿ ىذه المكارد إلى الجماعات اإلقميمية في شكؿ إف جؿ إيرادات ىذا الصندكؽ تكجو أالمحمية، ذلؾ 
 :في
 امرسم على امنشاط امميني- أ

تأسػس ىػذا ىػـ الضػرائب التػي تسػتفيد منيػا الجماعػات اإلقميميػة، كقػد أعد الرسػـ عمػى النشػاط المينػي مػف ي
يسػتحؽ الرسػـ عمػى النشػاط المينػي بصػدد »بقكليػا:  (1)1996مف قػانكف الماليػة لسػنة  21 :الرسـ بمكجب المادة

اإليرادات االجمالية التي يحققيا المكمفكف بالضػريبة الػذيف لػدييـ فػي الجزائػر محػبل مينيػا دائمػا كيمارسػكف نشػاطا 
عمػاؿ يحققػو فػي الجزائػر األرقػـ ، األربػاح غيػر التجاريػة تخضع أرباحو لمضريبة عمى الدخؿ اإلجمالي في صنؼ

ػػلأرباحػػو  عالمكمفػػكف بالضػػريبة الػػذيف يمارسػػكف نشػػاطا تخضػػ فػػي صػػنؼ األربػػاح  ،ة عمػػى الػػدخؿ اإلجمػػالييبى رو مضى
عماؿ، مبمغ اإليػرادات المحققػة عمػى جميػع كبقصد برقـ األ ،ك الضريبة عمى أرباح الشركاتأالصناعية كالتجارية 

ستثنى العمميات التػي نو تي أطار النشاط المذككر أعبله، غير إك غيرىا التي تدخؿ في أك الخدمات أالبيع عمميات 
، كبالنسػبة لكحػدات فػي ىػذه المػادة مف مجاؿ تطبيؽ الرسـ المػذككر ،تنجزىا كحدات مف نفس المؤسسة فيما بينيا

بكضػات السػنة الماليػة، تًجػب تسػكية الحقػكؽ مؤسسات األشغاؿ العمكمية كالبناء، يتككف رقـ األعماؿ مف مبمغ مق
المستحقة عمى مجمكع األشغاؿ عمى األكثر عند تاريخ االستبلـ المؤقت باسػتثناء الػديكف لػدل اإلدارات العمكميػة 

 .«كالجماعات المحمية
 25مػع تخفػيض بنسػبة   2فيما يخص نشاطات البناء كاألشغاؿ العمكميػة كالػٌرم، يحػدد معػدؿ الرسػـ بػػ 

 ،3 يرفػع إلػى الرسـ عمػى النشػاط المينػي ر أف معدؿغي  ، فيمػا يخػص رقػـ األعمػاؿ النػاتج عػف نشػاط نقػؿ
كمػػا جػػػاء فػػػي  نفسػػػو، أم فبقػػػي ، أٌمػػػا عػػػف تكزيػػع نػػػاتج الٌرسػػػـ عمػػى النشػػػاط المينػػيالمحركقػػات بكاسػػػطة األنابيػػب

حصػػػػة   5كاليػػػػة كحصػػػػة ال  29لمبمديػػػػة،   66 ، أم2018التعػػػػديؿ األخيػػػػر كفػػػػؽ قػػػػانكف الماليػػػػة لسػػػػنة 
 .صندكؽ الضماف كالتضامف لمجماعات المحمية

 امضرائب وامرسوم اممحرلة مفائدة امبلديات دون سواىا-2
 عائدات ىذه الضرائب تمكؿ ميزانية البمديات فقط كىي:

 "La taxe foncièreامرسم امعقاري "-أ 
طبيعتيػا كنكعيػا، كمػف بينيػػا  ٌر المشػرع الجزائػرم فػرض الرسػـ العقػارم عمػى جميػػع العقػارات ميمػا كانػتأقػ

العقارات المبنية عمى اعتبار أٌف أكثرىا انتشارا كتداكال ما بيف األفراد، بغػض النظػر عػف طػرؽ تخصيصػيا، سػكاء 
سػػػتعمميا كػػاف مالكػػػا أك منتفعػػا، عممػػػا أف المشػػػرع كانػػت مكجيػػػة لمسػػكف أك التجػػػارة، دكف األخػػذ بعػػػيف االعتبػػار م

                                                           
(1)- . 
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ىي دائمة كأخرل مؤقتة، تراعى فييا طبيعػة الممػؾ المبنػي أك الغػرض المخصػص  الجزائرم أقٌر إعفاءات منيا ما
 (1)لو أك لصفة المالؾ.

 سم امصطييرر  -ب 
ػػك  ،(2)1984أنشػػأ ىػػذا الرسػػـ بمكجػػب قػػانكف الماليػػة لسػػنة  كيجمػػع بػػيف  ،1993 ؿ بقػػانكف الماليػػة لسػػنةدِّ عي

لغػي أ 1994قػانكف الماليػة لسػنة  صػدكر القمامػة، كرسػـ تصػريؼ الميػاه فػي المجػارم، لكػف مػع عرسػميف رسػـ رفػ
ة نلسػػ مػػف قػػانكف الضػػرائب المباشػػرة كالرسػػـك المماثمػػة 263كلقػػد نصػػت المػػادة بقػػي عمػػى األكؿ، أالرسػػـ الثػػاني ك 

سنكم لرفػع التي تشتغؿ فييا مصمحة رفع القمامات المنزلية رسـ البمديات  يؤسس لفائدة»عمى ما يمي:  (3)2020
 .«عمى كؿ الممكيات المبنيةكذلؾ  القمامات المنزلية

 امرسم على اإلقامة-ج 
عمى األشخاص غير المقيميف في البمديات، كال يممككف فييا إقامة دائمة، كأسس ألكؿ مرة بمكجػب  يفرضي 

لمبمػديات المصػنفة أف تؤسػس رسػما  كغي سيػيى »منو عمػى مػا يمػي:  262، إذ تنص المادة: 1967قانكف البمدية لسنة 
سػـ عمػى األشػخاص غيػر المقيمػيف فػي البمديػة كغيػر الحػائزيف لمسػكف امة، كيفرض الرَّ خصكصيا يدعى رسـ اإلق

 ،(4)«فييا، كتحدد تعريفة رسـ اإلقامة مػف قبػؿ المجمػس الشػعبي البمػدم كفقػا لمقػكانيف كاألنظمػة الجػارم بيػا العمػؿ
ؤسػػس رسػػـ عمػػى ي»يمػػي:  عمػػى مػػا 59. إذ نػػٌص فػػي مادتػػو 1998بمكجػػب قػػانكف الماليػػة لسػػنة  وتأسيسػػكأعيػػد 

، كيتـ تصنيؼ ىٌذه البمػديات بمرسػكـ «اإلقامة لفائدة البمديات المصنفة أك ىيدركمعدنية أك إستحمامية أك مختمطة
سػػـ عمػػى كتحػػدد تعريفػػة ىػػذا الرَّ  ،ات المصػػنفةرسػػـ عمػػى األشػػخاص غيػػر المقيمػػيف بالبمػػديال ىػػذا يفػػرضتنفيػػذم، ك 

، كالقػانكف التكميمػي 2006دلت مػكاده بمكجػب قػانكف الماليػة لسػنة عػ كقػد الشخص كاليػكـ كالميمػة الكاحػدة لئلقامػة،
 .2008لسنة 

 امحفالتعلى سم ر  ام-د 
 ،1966 المتضػػػمف قػػػانكف الماليػػػة لسػػػنة 65/320 :مػػػر رقػػػـمػػػف األ 106ىػػػذا الرسػػػـ بمكجػػػب المػػػادة  نشػػػأأ

دفع مبمغ ىٌذا الٌرسـ يحصؿ لفائدة البمديات حيث كيي  2001مف قانكف المالية لسنة  36كالذم عدؿ بمكجب المادة 
 500 المػدفكع إلػة خزينػة البمديػة مػا بػيفمبمػغ ال، كحػدد بكاسطة سند أمر مسمـ مف طػرؼ البمديػة قبػؿ بدايػة الحفػؿ

 2000إلػى  الغرامػةرفػع تك ، السػاعة السػابعة مسػاءا عنػدما ال تتعػدل مػدة الحفػؿدج عف كؿ يػـك  1000لى إدج 
 .ة مساءاالساعة السابع مدة الحفؿ تإذا ما تعددج 

  "Les Taxes sur les permis immobilières"سم على امرتص امعقارية امر  -ق 
 (5)2000كالمتضػػمف قػػانكف الماليػػة لسػػنة  99/11 :مػػف القػػانكف رقػػـ 55سػػـ بمكجػػب المػػادة ىػػذا الرَّ  ئأنشػػ

ميا سػػـ خػػاص عمػػى رخػػص العقػػارات، إذ تخضػػع عنػػد تسػػمييؤسػػس لصػػالح البمػػديات رَّ »بقكليػػا:  لصػػالح البمػػديات
                                                           

(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 
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، «لمرسـ شيادات رخص البناء، رخص تقسيـ األراضي، رخص التيديـ، شيادات المطابقة كالتجزئػة كالعمػراف ...
السػػػالؼ – 99/11رقػػػـ:  مػػػف القػػػانكف 55أحكػػػاـ المػػػادة  2018مػػػف قػػػانكف الماليػػػة لسػػػنة  77عػػػدلت المػػػادة كقػػػد 
بمػديات رسػـ خػاص عمػى عقػكد التعميػر يؤسس لصالح ال»، بقكليا: 2000كالمتضمف قانكف المالية لسنة  -الذكر

 56 المػادة أحكػاـ 2018مػف قػانكف الماليػة لسػنة  78عدلت المادة:  كما ،«ككؿ الرخص كالشيادات المتعمقة بيا
يحػدد مبمػغ الرسػـ حسػب عػدد اإلعبلنػات المعركضػة، كحسػب حجػـ ىػذه »بقكليا:  2000لسنة  المالية مف قانكف
 (1).«األخيرة....

 امسكن امسنوي علىامرسم -ك 
يؤسػس رسػـ سػنكم عمػى »بقكليػا:  (2)2003مػف قػانكف الماليػة لسػنة  67: بمكجػب المػادةرسػـ ىذا ال ئأنش

السػػكف يسػػتحؽ عمػػى المحػػبلت ذات الطػػابع السػػكني أك المينػػي الكاقعػػة فػػي البمػػديات مقػػر الػػدائرة، ككػػذا مجمػػكع 
، كقػد تػـ تعػديؿ ىػذه «لرسػـ إلػى البمػديات...بمديات كاليات الجزائر كعنابة كقسػنطينة ككىػراف...، يػدفع نػاتج ىػذا ا

مػػػف قػػػانكف الماليػػػة  37، ككػػػذا المػػػادة: (3)2015مػػػف قػػػانكف الماليػػػة التكميمػػػي لسػػػنة  41المػػػادة بمكجػػػب المػػػادة: 
2016.(4) 

 امرسم امتاص باإلعالنات وامرفائح اممينية -ز
، 2000قػانكف الماليػة لسػنة  مػف 57ك 56تـ استحداث ىذا الرسـ لفائدة البمػديات بمكجػب أحكػاـ المػادتيف 

باسػػتثناء تمػػؾ ينشػػأ لفائػػدة البمػػديات عمػػى اإلعبلنػػات كالصػػفائح المينيػػة »منػػو عمػػى مػػا يمػػي:  56إذ نصػػت المػػادة 
، «المتعمقة بالدكلة كالجماعات اإلقميمية كالحاممة لمطابع اإلنساني، رسـ خاص عمى اإلعبلنات كالصفائح المينية

 .ك كضع إعبلنات بجميع أنكاعياكيؤسس ىذا الرسـ عمى تعميؽ أ
 امبلدياتجزئيا مفائدة . امضرائب اممحرلة 3

جػػزء مػػػف  إلػػى تخصػػيص الدكلػػة ، سػػعتمجماعػػػات اإلقميميػػةل مػػف أجػػؿ تحسػػيف الكضػػعية الماليػػة الصػػعبة
اـ مف أجػؿ تمكينيػا مػف القيػاـ بالميػسـك مف الضرائب كالرٌ  مكاردىا لفائدتيا، كفي ىذا اإلطار تـ التنازؿ عف نسبة
 :المنكطة بيا في مختمؼ المجاالت، كالمتمثمة فيما يمي

 "Taxe sur la valeur ajoutée"  اممضافةامرسم على امقيمة  -أ 
ر مػػداخيؿ كثيػػرة تسػػتفيد منيػػا الدكلػػة بالدرجػػة األكلػػى، دِّ ىػػـ الرسػػكـ غيػػر المباشػػرة التػػي تيػػأيعتبػػر ىػػذا الرسػػـ 

تػػـ ادخػػاؿ ىػػذا الرسػػـ ليحػػؿ  طيع أداء الميػػاـ المككمػػة ليػػاكيمػػنح جػػزء منيػػا لصػػالح الجماعػػات اإلقميميػػة حتػػى تسػػت
(، TUGPS( كالرسـ الكحيد اإلجمػالي عمػى تأديػة الخػدمات )TUGPاإلجمالي عمى اإلنتاج )محؿ الرسـ الكحيد 

بمكجػػػػب  1991مػػػػف قػػػػانكف الماليػػػػة لسػػػػنة  65كقػػػػد شػػػػرع فػػػػي تطبيػػػػؽ ىػػػػذا الرسػػػػـ فػػػػي الجزائػػػػر بمكجػػػػب المػػػػادة 
المضافة الت الرسـ عمى القيمة معدَّ كلقد مرت ات، يي باشرتيا الحككمة في بداية التسعيناإلصبلحات الجبائية الت

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
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مػػف قػػانكف الماليػػة  37المػػادة  كمػػا نصػػت، 2017سػػنة   19 إلػػى أف كصػػمت 1991بعػػدة تعػػديبلت منػػذ سػػنة 
يػػأتي: يػػكزع مػػف قػػانكف الرسػػـك عمػػى رقػػـ األعمػػاؿ كتحػػرر كمػػا  161تػػتمـ أحكػػاـ المػػادة »بقكليػػا:  (1)2017لسػػنة 

  10الدكلػػة،  فائػػدة ميزانيػػةل  75: نػػاتج الرسػػـ عمػػى القيمػػة المضػػافة بالنسػػبة لمعمميػػات المحققػػة فػػي الػػداخؿ
 صندكؽ التضامف كالضماف لمجماعات المحمية. فائدةل  15، اتالبمدي فائدةل

 (حاميا امثروة على ضريبةامامضريبة على األمالك ) -ب 
أدرجػت  ،(2)1993مف قػانكف الماليػة لسػنة  31 :بمكجب المادة لجزائرعمى األمبلؾ في ا ضريبةالتأسست 
كيخضػػع ليػػا األشػػخاص  مػػف قػػانكف الضػػرائب المباشػػرة كالرسػػـك المماثمػػة، 15مكػػرر  281-274فػػي المػػكاد مػػف 

، الجزائػػػػػر خػػػػػارجك أبالنسػػػػػبة ألمبلكيػػػػػـ المكجػػػػػكدة بػػػػػالجزائر  ،الطبيعيػػػػػكف الػػػػػذيف يكجػػػػػد مقػػػػػرىـ الجبػػػػػائي بػػػػػالجزائر
، كتيقػدر شػػركط ص الطبيعيػكف الػذيف لػيس ليػـ مقػر جبػائي بػالجزائر بالنسػبة ألمبلكيػـ المكجػكدة بػالجزائركاألشػخا

 الخضكع لمضريبة في أكؿ يناير مف كؿ سنة.
 زافية اموحيدةامضريبة امج   -ج 

، كقػد (3)2007 لسػنة قػانكف الماليػة بمكجب أحكاـ المادة الثانيػة مػفالضريبة الجزافية الكحيدة تـ استحداث 
 األشخاص الطبيعيكف افية الكحيدة،ز ـ الضريبة الجانظحمت محؿ النظاـ الجزافي لمضريبة عمى الدخؿ، كيخضع ل

، ككػػذا التعاكنيػػات الحرفيػػة تجاريػػا كحرفيػػاتمػػارس نشػػاطا صػػناعيا ك  كالشػػركات المدنيػػة ذات الطػػابع المينػػي التػػي
مميػكف دينػار  راداتيػا المينيػة السػنكية خمسػة عشػرأك إي السػنكمكالصناعات التقميدية التي ال يتجػاكز رقػـ أعماليػا 

 (4)دج( ما عدا تمؾ التي اختارت نظاـ فرض الضريبة حسب الربح الحقيقي. 15.000.000) جزائرم
 قسيمة امسيارات -د 

كمػػا تضػػمنيا قػػانكف الطػػابع كيخضػػع ليػػا كػػؿ  (5)1997مػػف قػػانكف الماليػػة لسػػنة  46نصػػت عمييػػا المػػادة 
سػػػيارة أك مركبػػػة مرقمػػػة فػػػي الجزائػػػر، كتختمػػػؼ تعريفػػػة الضػػػريبة بػػػاختبلؼ نػػػكع شػػػخص طبيعػػػي أك معنػػػكم يممػػػؾ 

، كيػكزع (6)السيارة، كسنة بدء استعماليا، كيتـ دفع قيمتيا سنكيا لدل كؿ مف قابض الضرائب كالبريد كالمكاصػبلت
لصػػػالح صػػػندكؽ   30لمصػػػندكؽ الػػػكطني لمطرقػػػات كالطػػػرؽ السػػػريعة،   20حاصػػػؿ ىػػػذا الرسػػػـ كمػػػا يمػػػي: 

، كبحسػػػب رأم الباحثػػػة فػػػإف حصػػػة صػػػندكؽ (7) لميزانيػػػة الدكلػػػة  50لتضػػػامف كالضػػػماف لمجماعػػػات المحميػػػة، ا
تعػد ميمػة كػإيراد   30التضامف كالضماف لمجماعػات المحميػة مػف حصػيمة ضػريبة قسػيمة السػيارات كالمقػدرة بػػ 

 لصالح الجماعات اإلقميمية خاصة مع كثرة عدد المركبات.

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 
(6)- . 
(7)- . 
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 ملحومامرسم امرحي على ا -ه 
، كعدؿ بمكجب قانكف الماليػة التكميمػي 1980مف قانكف الكالية لسنة  62تأسس ىذا الرسـ بمكجب المادة 

، كيػتـ تحصػيؿ ىػذا الرسػـ بمناسػبة عمميػات الػذبح 2009، ثػـ بمكجػب قػانكف الماليػة التكميمػي لسػنة 2007لسنة 
الرسػػـ لمبمػػديات التػػي تمػػت عمميػػة دج لمكػػغ الكاحػػد، بحيػػث يػػتـ تخصػػيص حصػػيمة  10عمػػى أسػػاس الػػكزف بمعػػدؿ 

 تخصػص حصػيمة الرسػـ»بقكليا:  (1)مف قانكف الضرائب غير المباشرة 466الذبح عمى ترابيا، كقد نصت المادة 
ىػذه ، «مػف نفػس القػانكف 467الصحي عمى المحكـ إلى البمدية التي تـ في ترابيا الػذبح مػع مراعػاة أحكػاـ المػادة 

بمدم مشترؾ تستكفى حصػيمة الرسػـ فػي حسػاب يقيػد خػارج  تـ الذبح في مسمخعندما ي» :األخيرة نصت عمى أنو
 .«ميزانية البمدية التي يكجد عمى ترابيا ىذا المسمخ لكي تكزع فيما بيف البمديات المعنية ...

 ةامضرائب وامرسوم امبيئي -و 
اط االقتصػادم ىػي مف بيف أىـ األدكات التي تستعمميا الحككمات لمحد مف التمكث البيئي الناجـ عػف النشػ

أىميػػة الضػػريبة فػػي حمايػػة البيئػػة فانتيجػػت سياسػػة جبائيػػة  1992الجبايػػة البيئيػػة، كلقػػد أدركػػت الجزائػػر منػػذ سػػنة 
جديػػدة عػػف طريػػؽ اسػػتحداث الرسػػـك البيئيػػة عمػػى األنشػػطة الممكثػػة، أك عػػف طريػػؽ الحػػكافز كاإلعفػػاءات الجبائيػػة 

كمػػػف بػػػيف الضػػػرائب كالرسػػػـك البيئيػػػة المحصػػػمة جزئيػػػا لفائػػػدة  لتشػػػجيع اسػػػتعماؿ التكنكلكجيػػػات الصػػػديقة لمبيئػػػة،
 نذكر البعض منيا كما يأتي: (2)الجماعات اإلقميمية

 و امتطرةأمنفايات امرناعية امتارة و/صشجيع عدم صتزين اعلى  رسمام 
مػػف  203المػػادة تعػػدؿ كتػػتمـ أحكػػاـ »عمػػى مػػا يمػػي:  (3)2020مػػف قػػانكف الماليػػة لسػػنة  89تػػنص المػػادة 

بمكجػػب  ةكالمعدلػػ، (4)2002الماليػػة لسػػنة  كالمتضػػمف قػػانكف 22/12/2001كالمػػؤرخ فػػي  01/21رقػػـ:  انكفقػػال
يػػػػة لسػػػػنة كالمتضػػػػمف قػػػػانكف المال 27/12/2017كالمػػػػؤرخ فػػػػي:  17/11مػػػػف القػػػػانكف رقػػػػـ:  62أحكػػػػاـ المػػػػادة 

طػػف مػػف  كػػؿ ج عػػفد 30.000حػػدد بمبمػػغ يتخػػزيف رسػػـ لتشػػجيع عػػدـ ال ييؤىسىػػسي »كتحػػرر كمػػا يػػأتي: ، (5)2018
ميزانية لفائدة   46: كما يأتيعائدات ىذا الرسـ  كتخصص ،ك الخطرةأمخزكف النفايات الصناعية الخاصة ك/

 .البمدياتلفائدة   16، الساحؿلمصندكؽ الكطني لمبيئة ك   38، الدكلة
 اه اممسصعملة ذات اممردر امرناعيامرسم امصكميلي على اممي 

إلػػػى أف ىنػػػاؾ العديػػػد مػػػف الضػػػرائب كالرسػػػـك البيئيػػػة التػػػي اسػػػتحدثيا المشػػػرع كفػػػي األخيػػػر تجػػػدر اإلشػػػارة 
 ، بيدؼ حماية البيئة كتحقيؽ أىداؼ التنمية المحمية كالكطنية المستدامة.1992الجزائرم منذ سنة 

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
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 ثانيا: امموارد امذاصية غير امجبائية
جماعػػػات اإلقميميػػػة، فػػػي حالػػػة تثمينيػػػا داة فعالػػػة فػػػي تمكيػػػؿ ميزانيػػػة الأتعػػػد المػػػكارد الذاتيػػػة غيػػػر الجبائيػػػة 

 (1)كاستغبلليا بطرؽ رشيدة.
كتتمثؿ المكارد الذاتية غير الجبائية فػي إيػرادات أمػبلؾ الجماعػات اإلقميميػة، إيػرادات االسػتغبلؿ، كايػرادات 

 االقتطاع مف ميزانية التسيير لفائدة ميزانية التجييز )التمكيؿ الذاتي(.
 قليميةيرادات أمالك امجماعات اإلإ .1

اعطػػى كػػؿ مػػف قػػانكني البمديػػة كالكاليػػة أىميػػة بالغػػة لمػػكارد أمػػبلؾ الجماعػػات اإلقميميػػة مػػف خػػبلؿ ترتيبيػػا 
لػـز المجػالس الشػعبية المحميػة القيػاـ بصػفة دكريػة باتخػاذ التػدابير البلزمػة مػف أكما  (2)مباشرة بعد المكارد الجبائية

ألف أمبلؾ البمديات كالكاليات ىي كؿ مػا تمتمكػو ك ، (3)ر مردكديةجؿ تثميف األمبلؾ المنتجة لممداخيؿ كجعميا أكثأ
يػػراد ىػػذه األمػػبلؾ بالثبػػات حيػػث تسػػرم عميػػو صػػحة التكقػػع إالجماعػػات اإلقميميػػة مػػف عقػػارات كمنقػػكالت كيتميػػز 

 مػػػبلؾ الخاصػػػة لمجماعػػػات اإلقميميػػػة، فبالنسػػػبة لؤلمػػػبلؾفإنػػػو يمكػػػف التمييػػػز بػػػيف األمػػػبلؾ العامػػػة كاأل (4)مسػػػتقببل
العامة فإنيا تشمؿ األمبلؾ المخصصػة إلشػباع حاجيػات النفػع العػاـ كبالتػالي فإنيػا تصػنؼ ضػمف األمػبلؾ غيػر 

 المنتجة لممداخيؿ.
كتندرج ضمف عائدات ىذه األمػبلؾ كالممتمكػات الناتجػة أساسػا مػف الممتمكػات المنتجػة لممػداخيؿ )األمػبلؾ 

 الخاصة( ما يمي:
 ايجار العقارات -أ 
 األماكف العمكمية حقكؽ الكقكؼ كشغؿ -ب 
 حقكؽ الطرؽ -ج 

 إيرادات االسصغالل اممامي .2
ك تأديػػػة خػػػدمات لممػػػكاطنيف كالتػػػي تكفرىػػػا أكتتمثػػػؿ فػػػي المػػػكارد الماليػػػة الذاتيػػػة الناتجػػػة عػػػف بيػػػع منتجػػػات، 

، حقكؽ الكزف كالقياس، حقكؽ أالجماعات المحمية، كمف  مثمتيا عكائد الرسكـ الجنائزية، عكائد فحص كختـ المحـك
يف كااليػػػداع فػػػي المخػػػازف العمكميػػػة، رخػػػص االمتيػػػاز كتفػػػكيض المصػػػالح العمكميػػػة، مػػػكارد حظػػػائر حجػػػز التخػػػز 

السػػيارات...، كتتميػػز ىػػذه اإليػػرادات بػػالتنكع كتػػرتبط كفرتيػػا بمػػدل قػػدرة الجماعػػات اإلقميميػػة فػػي خمػػؽ مثػػؿ ىػػذه 
 (5)الخدمات المدرة لؤلرباح.

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 
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 امصمويل امذاصي .3
عمى ما يمي: "تحتكم ميزانيػة البمديػة عمػى قسػميف: قسػـ  11/10 رقـ:مدية مف قانكف الب 179تنص المادة 

لػػى إيػػرادات كنفقػػات متكازنػػة كجكبػػا، يقتطػػع مػػف إيػػرادات إالتسػػيير، كقسػػـ التجييػػز كاالسػػتثمار، كينقسػػـ كػػؿ قسػػـ 
 .12/07: مف قانكف الكالية رقـ 158التسيير مبمغ يخصص لتغطية نفقات التجييز كاالستثمار" كتقابميا المادة 

 امفرع امثاني: امموارد اممامية امتارجية ملجماعات اإلقليمية
جػػػؿ دفػػػع عجمػػػة التنميػػػة المحميػػػة أكعمػػى ىػػػذا األسػػػاس كضػػػع المشػػػرع الجزائػػػرم كسػػػائؿ ماليػػة خارجيػػػة مػػػف 

 ثالثا(.ات كالكصايا )بكبالتالي التنمية الكطنية كالمتمثمة في اإلعانات المالية )أكال(، القركض )ثانيا( كأخيرا الي
 أوال: اإلعانات اممامية

ىػػـ المػػكارد التػػي تعتمػػد عمييػػا الجماعػػات اإلقميميػػة لتغطيػػة نفقاتيػػا بعػػد المػػكارد أتعػػد اإلعانػػات الماليػػة مػػف 
صػػات، المػػنح ككميػػا تفيػػد التمػػكيبلت الماليػػة التػػي يكتتعػػدد تسػػميتيا كػػالتحكيبلت، المسػػاىمات، التخص، (1)الجبائيػػة

ك صػػندكؽ التضػػامف كالضػػماف لمجماعػػات المحميػػة بيػػدؼ أا مػػف الدكلػػة ءن اميميػػة سػػك تحصػػؿ عمييػػا الجماعػػات اإلق
تكجيو التنمية مف خبلؿ القياـ بالمسؤكلية االقتصادية كاالجتماعية كبالتػالي تحقيػؽ التكافػؽ بػيف السياسػة المركزيػة 

 (2)كالمحمية.
 اإلعانات اممقدمة من طرف امدومة .1

نجػاز بػرامج كمشػاريع اقتصػادية كاجتماعيػة مختمفػة، إإلقميمية، قصػد عانات مالية لمجماعات اأتمنح الدكلة 
عانػات التجييػز كاالسػتثمار إىميػا أعانػات مخصصػة ك ا  كقد تككف ىذه اإلعانات غيػر مخصصػة بغػرض معػيف، ك 

(، كالمخططػػػات P.C.Dطػػػار المخططػػػات البمديػػػة لمتنميػػػة )أجػػػؿ تمكيػػػؿ المشػػػاريع فػػػي أكالتػػػي تقػػػدميا الدكلػػػة مػػػف 
ف تراعػػي فػػي تقػػديميا ليػػذه اإلعانػػات كفقػػا أعمػػى  (3)(P.S.D: تنميػػة )البػػرامج القطاعيػػة غيػػر الممركػػزةالكالئيػػة لم

مػى التػكالي مجمكعػة مػػف ع 12/07 رقػـ:، كالكاليػة 11/10 رقػػـ:مػف قػانكني البمديػة  154ك 172ألحكػاـ المػكارد 
 .االعتبارات

 (P.C.D) اممتطط امبلدي ملصنمية -أ 
شػراؾ إىـ الكسائؿ التي تيدؼ لتجسيد التنمية المحميػة، مػف خػبلؿ أتعد المخططات البمدية في الجزائر مف 

المػػػػؤرخ فػػػػي  (4)73/136 رقػػػػـ:بمقتضػػػػى المرسػػػػـك  1973البمديػػػػة فػػػػي عمميػػػػة التخطػػػػيط، كلقػػػػد تػػػػـ إقػػػػراره سػػػػنة 
نجاز المخططات البمدية لمتنمية، فيك يعػدؿ كػؿ سػنة كيمػكؿ كميػة مػف  09/08/1973 كالمتعمؽ بشركط تسيير كا 

 (5)ميزانية الدكلة.

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 
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 (P.S.D) ()()امبرامج امقطاعية غير امممركزة اممتططات اموالئية ملصنمية - ب
ف ىيمنػػة السػػمطات المركزيػػة تطغػػى عمييػػا مػػف خػػبلؿ كزيػػر أال إف ىػػذه البػػرامج رغػػـ ككنيػػا غيػػر ممركػػزة إ

 المالية الذم يتكلى عمميات التكزيع كالتعديؿ كالرقابة عمى ىذه البرامج.
خر يسجؿ بصفة ظرفية ضمف ميزانية التجييز لمدكلة، كىك آلى كجكد برنامج غير ممركز إكتجدر اإلشارة 

كيحمؿ  (1)2005عبارة عف نكع مف البرامج القطاعية غير الممركزة التي ظيرت في قانكف المالية التكميمي لسنة 
 (2)عنكاف البرامج التكميمي لفائدة الكاليات لتحقيؽ التنمية المحمية.

 اإلعانات اممقدمة من طرف رندوق امصضامن وامضمان ملجماعات اإلقليمية .2
نشػػػاء الصػػندكؽ المشػػػترؾ إغػػرض تفػػادم الفػػػكارؽ بػػيف الكحػػػدات اإلقميميػػة فػػػي مجػػاؿ التنميػػة المحميػػػة، تػػـ ل

مػى المسػتكل ليقكـ بتقديـ اإلعانات المالية لمكاليػات كالبمػديات العػاجزة كدعػـ بػرامج التنميػة ع (3)لمجماعات المحمية
صػبلحا كميػا مػف مختمػؼ إصػبلح الصػندكؽ إو، تػـ ئنشػاإىػداؼ أالمحمي، كنظػرا لعجػز ىػذا الصػندكؽ فػي تحقيػؽ 

كالمؤرخ  (4)14/116 رقـ:مف حيث ميامو كاختصاصاتو مف خبلؿ المرسـك كذلؾ الجكانب التنظيمية كالييكمية، ك 
نعػػػاش التنميػػػة إاعػػػات المحميػػػة بيػػػدؼ نشػػػاء صػػػندكؽ التضػػػامف كالضػػػماف لمجمإكالمتضػػػمف  24/03/2014فػػػي 

 (5)المحمية المستدامة كتجسيد التضامف كالتعاكف كتقميص الفكارؽ االقتصادية كالتنمكية ما بيف البمديات كالكاليات.
صػات الماليػة الممنكحػة مػف طػرؼ الصػندكؽ يخصف اعتمػاد الجماعػات اإلقميميػة عمػى التى ألذا ترل الباحثة 

يػدم فػي خمػؽ الثػركة عمػى المسػتكل اريعيا، يجعميػا مكتكفػة األدكف بذؿ أم جيد لمبحث عف مصادر تمكيمية لمشػ
 المحمي.

 ثانيا: امقروض
شخاص القانكف العاـ )الدكلة، الكالية، البمدية( مبالغ مالية مف الغير أحد أيعرؼ القرض العاـ بأنو استدانة 

ك عمػػى أقسػػاط كفقػػا أكاحػػدة مػػا دفعػػة إمػػع التعيػػد بردىػػا بفكائػػد سػػنكية محػػددة عػػف المبػػالغ المسػػتدانة، كيػػرد القػػرض 
 (6)لمشركط المحددة في عقد القرض.

 شروط منح امقروض اممحلية .1
يػػو الجماعػػات لإخػػر مػػف أنػػكاع التمكيػػؿ المحمػػي، فيػػي تمثػػؿ مصػػدرا احتياطيػػا تمجػػأ آشػػكؿ القػػركض نػػكع تي 

اإلقميميػػػة عنػػػد عجزىػػػا عػػػف تغطيػػػة نفقاتيػػػا كالتزاميػػػا بالمشػػػاريع التنمكيػػػة، كرغػػػـ أىميتيػػػا كفعاليتيػػػا فإنيػػػا تخضػػػع 
 .د حرية الجماعات المحمية في تسيير شؤكنياقًييلمجمكعة مف القيكد كالتي مف شأنيا تى 

                                                           
()-. 
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 

)6(
- . 
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 مى امقروض امماميةإأسباب محدودية مجوء امجماعات اإلقليمية  .2
لػػى طمػػب القػػركض مػػف المؤسسػػات الماليػػة محػػدكد رغػػـ العجػػز الكبيػػر الػػذم إف لجػػكء الجماعػػات اإلقميميػػة إ

 (1)مب اإلعانات مف الدكلػة رغػـ تػكفر البنػكؾ الجزائريػة عمػى أمػكاؿ مػدخرةتعاني منو، حيث تفضؿ ىذه األخيرة ط
 تية:لؤلسباب اآل

 .ركض البنكية لمجماعات اإلقميميةاإلجراءات اإلدارية المعقدة لمنح الق -أ 
عدـ كفاءة إطارات الجماعات اإلقميمية عمػى اختيػار المشػاريع المنتجػة لممػداخيؿ كالػتحكـ فػي تسػييرىا سػاعد  -ب 

 (2)طمب القركض المالية، خكفا مف تراكـ الديكف كفكائدىا.إلى عمى عدـ المجكء 
سبؽ لعممية الرقابة المشددة مف طرؼ السمطة الكصية عمى الجماعات اإلقميمية في المصادقة كالترخيص الم -ج 

ثقػاؿ ميزانيتيػا بالػديكف التػي قػد تعجػز عػػف إنفاقيػا كذلػؾ بيػدؼ حمايتيػا كعػدـ إاالفتػراض ككػذا تحديػد مجػاؿ 
 تسديدىا.

 لى االفتراض.إمبدأ التكازف المالي لمميزانية كالذم يعيؽ الجماعات اإلقميمية في المجكء  -د 
 يا لمسمطة الكصية كلمجية الدائنة.تؤثر القركض عمى استقبللية الجماعات اإلقميمية كتكرس تبعيت -ق 
ذ تتحمػػػؿ الجماعػػػات اإلقميميػػػة إرتفػػػاع تكمفػػػة القػػػرض، إتػػػأثير عامػػػؿ التضػػػخـ كتػػػدىكر القػػػدرة الشػػػرائية عمػػػى  -ك 

جماليػة إعبػاء إضػافية كتكمفػة أتسديدىا مف ميزانيتيا فػي فتػرات التضػخـ المػالي كبالتػالي طػكؿ فتػرة التسػديد ك 
 (3)مرتفعة.

 ثامثا: اميبات وامورايا اممقدمة ملجماعات اإلقليمية
ات كالكصايا مف المكارد الماليػة الخارجيػة لميزانيػة الجماعػات اإلقميميػة فنصػت باعتبر المشرع الجزائرم الي

قكليػػا: "يخصػػص لتغطيػػة نفقػػات قسػػـ التجييػػز فػػي فقرتيػػا الثانيػػة ب 11/10 رقػػـ:مػػف قػػانكف البمديػػة  195المػػادة 
 12/07 رقػـ:مػف قػانكف الكاليػة  151ات كالكصػايا المقبكلػة". كػذلؾ اعتبػرت المػادة بػكاالستثمار ما يمػي: "... الي

 اإلعانات كناتج الييئات كالكصايا مف مكارد الميزانية الخاصة بالكالية.
 اممطلب امثاني: امموارد امبشرية ملجماعات اإلقليمية

اعػػػدة بنػػػاء المػػػكرد البشػػػرم، ف نجػػػاح التنميػػػة االقتصػػػادية كاالجتماعيػػػة كالسياسػػػية أليػػػة دكلػػػة يقػػػـك عمػػػى قإ
ف العنصػر البشػرم يعػد أكبالتالي فإف ضماف تحقيؽ كتنفيذ الخطط التنمكية يبدأ مف تنمية المكارد البشػرية، حيػث 

المتغير المتحكـ في حركة جميع المتغيرات التنمكية كليذا فػإف االسػتثمار فػي المػكارد البشػرية يعػد أفضػؿ اآلليػات 
 (4)في تطكير المجتمع.

                                                           
)1(

- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
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 ول: أسلوب إتصيار مسصتدمي امجماعات اإلقليمية امفرع األ 
عييف، كالتكظيؼ المشرع الجزائرم في اختيار مستخدمي الجماعات اإلقميمية بيف أسمكب االنتخاب، الت جمز 

رتػأت الباحثػة تقػديـ إ، كتحقيػؽ الديمقراطيػة المحميػة، لػذا أىداؼ الكفاءة اإلدارية كالعمميةبذلؾ يككف قد جمع بيف ك 
كػؿ أسػمكب لمبحػث عػف مػدل اسػتقبللية المػكارد البشػرية لمجماعػات اإلقميميػة عػف السػمطة الكصػية فػي نماذج عف 

 ممارسة صبلحياتيا المككمة ليا في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة.
 أوال: عن طريق امصعيين

ر الكفػػاءة فػػي ؽ لمػػكاطني الدكلػػة كفقػػا لمعيػػاحػػيعتبػػر تقمػػد الكظػػائؼ العامػػة فػػي األحكػػاـ الدسػػتكرية الحديثػػة 
ػػمىًميىا  الشػػركط الػػكاردة فػػي القػػانكف كلقػػد نصػػت طػػار احتياجػػات الدكلػػة كبمكجػػبإفػػي  تػػكلي الكظػػائؼ كالتػػدرج فػػي سي

المتضػػمف القػػانكف األساسػػي العػػاـ لمكظيفػػة ك  15/06/2006المػػؤرخ فػػي:  (1)06/03 رقػػـ:مػػف األمػػر  16 المػػادة
كالتعييف حسب ، «لمسمطة المؤىمة لمدكلة إلى السمطة التقديريةميا يعكد التعييف في الكظائؼ الع»العمكمية بقكليا: 

لػػى شػػغؿ كظيفػة شػػاغرة بصػػفة المشػرع الجزائػػرم ىػك كػػؿ تعيػػيف فػي كظيفػػة لػػدل مؤسسػة أك إدارة عمكميػػة يػؤدم إ
كمػػف بػػيف  (2)اإلدارم كاالسػػتمرار كالديمكمػػة عمػػى المنصػػب، كىػػك إجػػراء سياسػػي إلضػػفاء طػػابع اإلسػػتقرار قانكنيػػة
 :عف طريؽ التعييف عات اإلقميمية التي يتـ إختيارىاالبشرية لمجما المكارد
 اموامي .1
 األمين امعام ملبلدية .2

 ثانيا: عن طريق االنصتابات
يعتبػػر االنتخػػاب مػػف أىػػـ عناصػػر قيػػاـ البلمركزيػػة اإلداريػػة فػػي الجماعػػات اإلقميميػػة، كمظيػػر مػػف مظػػاىر 
مشاركة المكاطف في تسيير الشؤكف المحمية عف طريؽ مجمس منتخػب، فػي إطػار تكػريس الممارسػة الديمقراطيػة، 

حػػؽ مػػف الحقػػكؽ المكفكلػػة دسػػتكريا لجميػػع المػػكاطنيف، ذلػػؾ أف الشػػعب صػػاحب السػػيادة فػػي اختيػػار ممثميػػو، فيػػك 
فمسػػألة تشػػكيؿ مجالسػػيا عػػف طريػػؽ االنتخػػاب ضػػمانة ، كالكاليػػة ىػػي كحػػدات إداريػػة ال مركزيػػة كلمػػا كانػػت البمديػػة

كلقد تبنى المشػرع الجزائػرم  ،لكصيةستقبللية أعضاء ىذه المجالس المحمية عف ىيمنة كتدخؿ السمطة اأساسية ال
 .أسمكب االنتخاب في اختيار أعضاء المجمس الشعبي الكالئي ككذلؾ رئيس المجمس الشعبي البمدم

 اممجلس امشعبي اموالئي أعضاء-1
 رئيس اممجلس امشعبي امبلدي-2

 ثامثا: عن طريق امصوظيف
فػػبل يمكػػف التسػػميـ بتقػػدـ نسػػبة النمػػك  ممػػا الشػػؾ فيػػو إف تطػػكر أم مجتمػػع مرىػػكف بقطػػاع الكظيفػػة العامػػة،

كمػػا يحتكيػػو مػػف أعػػداد ىائمػػة لممػػكظفيف العمػػكمييف  ،داخػػؿ أم مجتمػػع بعيػػدا عػػف مسػػاىمة قطػػاع الكظيفػػة العامػػة
خػػرل جيكيػػة كمرافػػؽ عامػػة ذات أنشػػطة مختمفػػة، لػػذلؾ أميػػة ك دارات محا  مػػكزعيف عمػػى أجيػػزة مركزيػػة كػػالكزارات ك 
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ذىب البػاحثكف فػي عمػـ اإلدارة لمقػكؿ إف األداء الػكظيفي يعتمػد عمػى اإلنسػاف فميمػا تػكافرت اإلمكانػات كالكسػائؿ 
بػػيف يػػػدم اإلدارة تظػػػؿ حاجاتيػػا ماسػػػة لخػػػدمات كتػػػدخؿ المكظػػؼ العػػػاـ، كاذا كانػػػت الكظيفػػة العامػػػة فػػػي الجزائػػػر 

 المػػػؤرخ فػػػي:ك  (1)06/03رقػػػـ: ساسػػػا بالقػػػانكف األساسػػػي العػػػاـ لمكظيفػػػة العامػػػة الصػػػادر بمكجػػػب األمػػػر منظمػػػة أ
، إال أف ىػػػذا القػػػانكف كثيػػػؽ الصػػػمة بقػػػكانيف كمراسػػػيـ تتعمػػػؽ بأسػػػبلؾ مختمفػػػة مػػػف بينيػػػا مػػػكظفي 15/06/2016

 20/09/2011 لمػؤرخ فػي:ا (2)11/334كػاـ المرسػـك التنفيػذم رقػـ: الجماعات اإلقميميػة الػذيف تطبػؽ عمػييـ أح
أشػػار صػػراحة ضػػمف مقتضػػياتو  إدارة الجماعػػات اإلقميميػػة كالػػذم كالمتضػػمف القػػانكف األساسػػي الخػػاص بمػػكظفي

 منو. 11الثالثة كالمادة ، باعتباره نصا مرجعيا، السيما 06/03لؤلمر 
ػػػ ػػػإا عػػػف شػػػركط التكظيػػػؼ، فقػػػد تشػػػابيت شػػػركط التكظيػػػؼ كالترقيػػػة، أمَّ ا عػػػف طريػػػؽ المسػػػابقة، االمتحػػػاف مَّ

تػػػابعيف لػػػئلدارة ذكر عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ شػػػركط التكظيػػػؼ بالنسػػػبة لسػػػمكيف نػػػالمينػػػي، أك عمػػػى سػػػبيؿ االختيػػػار ك 
 اإلقميمية كىما: 

 فين اإلقليميين بامنسبة مسلك اممصرر -1
 اإلقليمية  بامنسبة مسلك محاسبي اإلدارة-2

كالمتضػػمف القػػػانكف األساسػػػي الخػػػاص بمػػػكظفي إدارة الجماعػػػات  11/334 رقػػػـ:لمرسػػػـك لغػػػي ىػػػذا اأكلقػػد 
كالمتضمف القػانكف األساسػي لمعمػاؿ  02/02/1991 المؤرخ في: (3)91/26 رقـ:اإلقميمية المرسكميف التنفيذييف 

مف إنشػػػاء كالمتضػػػ 27/01/1996 المػػػؤرخ فػػػي: (4)96/61 رقػػػـ:المنتمػػػيف لقطػػػاع البمػػػديات، كالمرسػػػـك التنفيػػػذم 
ماعػػدا أحكػػاـ البػػاب الرابػػع كالمطبقػػة عمػػى المناصػػب العميػػا فػػي ار تقنػػي لػػدل الجماعػػات المحميػػة، منصػػب مستشػػ

سػارم المفعػكؿ إلػى غايػة صػدكر  02/02/1991 المػؤرخ فػي: 91/26 رقـ:اإلدارة البمدية مف المرسكـ التنفيذم 
 النصكص التنظيمية المحددة لتنظيـ اإلدارة البمدية.

 مثاني: امصكوين ودوره في صنمية امموارد امبشرية ملجماعات اإلقليميةامفرع ا
يعتبػػػر المػػػكرد البشػػػرم أىػػػـ مػػػكرد تمتمكػػػو الجماعػػػات اإلقميميػػػة إلػػػى جانػػػب المػػػكارد الماليػػػة، حيػػػث ال يمكػػػف 

فػػبل يمكنيػػا فعػػؿ أم  ،قتصػػر فقػػط عمػػى أصػػكؿ جامػػدة بػػبل ركحتصػػكر ىػػذه األخيػػرة بػػدكف أفػػراد، الف ذلػػؾ سػػكؼ ي
 (5)في ظؿ غياب قكة محركة تبقى الركيزة األساسية لنشاطيا. تغيير

لة تككيف المكارد البشرية مف المسؤكليات األساسية لمجماعات اإلقميميػة باعتبػاره الكسػيمة أكلقد أصبحت مس
يعرفيػػا مجػػاؿ اإلدارة العمكميػػة  األمثػػؿ لتنميػػة القػػدرات كالمػػؤىبلت المينيػػة لممػػكظفيف لمتكيػػؼ مػػع التحػػكالت التػػي

الكالية كالبمدية ىي أكثػر الكحػدات اإلقميميػة اىتمامػا بيػذا الجانػب بحكػـ حاجياتيػا لمتكاصػؿ مػع المػكاطنيف كعمػى ك 
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، فكؿ الصبلحيات التي ككمت لمجماعػات تحقيؽ التنمية المحمية المستدامةرفع التحديات المرتبطة بالمساىمة في 
 عمى تحقيؽ أىدافيا.ة في غياب العنصر البشرم المؤىؿ لك ماإلقميمية تبقى مش

كلقػػػد تبنػػػػت كزارة الداخميػػػػة كالجماعػػػات المحميػػػػة كالتييئػػػػة العمرانيػػػة عػػػػدة إجػػػػراءات لتعزيػػػز قػػػػدرات مكاردىػػػػا 
مػػى متغيػػر المػػكرد صػػبلح منظكمػػة الجماعػػات اإلقميميػػة بػػالتركيز عإجػػؿ أالبشػػرية، فخصصػػت ميزانيػػة معتبػػرة مػػف 

نشػاء ا  البشرم المحمي )المكظؼ كالمنتحب المحمػي(، مػف خػبلؿ اسػتراتيجية تعزيػز قػدرات مكاردىػا البشػرية )أكال( ك 
يف كالبحػث بالشراكة مع معيػد األمػـ المتحػدة لمتكػك  العربي مركز دكلي بالجزائر لتككيف الفاعميف المحمييف لممغرب

 ات الفاعميف في التنمية المحمية )ثالثا(.بداؿ لدعـ قدر ا)ثانيا( ككضع برنامج ك
 أوال: اسصراصيجية وزارة امداتلية وامجماعات اممحلية وامصييئة امعمرانية في صعزيز قدرات مواردىا امبشرية

طار مرافقة سياسػتيا اإلصػبلحية كلغػرض تطػكير الكفػاءات كتحسػيف الخػدمات التػي يقػدميا مكظفييػا، إفي 
تتمحكر حكؿ  2015بتداءا مف سنة إعات المحمية كالتييئة العمرانية استراتيجية تككيف تبنت كزارة الداخمية كالجما

 :(1)تيةآلالنقاط ا
  لتحاقػو إاالعتماد عمى التككيف القاعدم كالتكػكيف التحضػيرم لمكظػؼ اإلدارة المحميػة كالمنتخػب المحمػي منػذ

 بمنصبو حتى يتـ ترسيخ ثقافة المرفؽ العاـ لديو.
 السػػيما فػػي ظػػؿ التكجػػو  ،جػػؿ تنفيػػذ سياسػػة الدكلػػةألتػػي تشػػغؿ مناصػػب ككظػػائؼ عميػػا مػػف تكػػكيف اإلطػػارات ا

 لى تنكيع مكارد الجماعات اإلقميمية كتطكير الجباية المحمية.إالجديد الرامي 
 ثانيا: انشاء مركز دومي بامجزائر مصكوين امفاعلين اممحليين باممغرب امعربي

( المكقع U.N.I.T.A.Rدة لمتككيف كالبحث )بمكجب اتفاؽ الشراكة بيف حككمة الجزائر كمعيد األمـ المتح
انشاء مركز دكلي بالجزائر لتككيف الفاعميف المحمييف بالمغرب العربي:  ـٌ ت (2)18/10/2011 :بالجزائر بتاريخ

(Cifal Maghreb كلقد نصت المادة األكلى مف المرسكـ التنفيذم ،):المؤرخ في: (3)13/137 رقـ 
لمغرب العربي عمى بايـ كسير المركز الدكلي لتككيف الفاعميف المحمييف كالمتضمف انشاء كتنظ 10/04/2013

تنشأ مؤسسة عمكمية لمتككيف كالخبرة في مجاؿ الحكـ الراشد المحمي تحت تسمية المركز الدكلي »ما يمي: 
 العربي كيرمز لو سيفاؿ المغرب العربي كتدعى في صمب النص "المركز" لتككيف الفاعميف المحمييف لممغرب

كيكضع المركز تحت كصاية كزير الداخمية كالجماعات المحمية، كيعيف المدير العاـ لممركز بمكجب مرسـك 
 رئاسي بناءا عمى اقتراح كزير الداخمية كالجماعات المحمية.

كمػػا يمكػػف لممثػػؿ معيػػد األمػػـ المتحػػدة لمتكػػكيف كالبحػػث حضػػكر اجتماعػػات مجمػػس إدارة المركػػز، كتعػػرض 
يكمػػا المكاليػػة لتػػاريخ المصػػادقة عمييػػا،  15خػػبلؿ  عمييػػا مػػداكالت مجمػػس اإلدارة عمػػى السػػمطة الكصػػية لممكافقػػة
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ال فػػي حالػػة إلػػى السػػمطة الكصػػية، إرسػػاليا إمػػف تػػاريخ  يكمػػا ابتػػداءن  30مػػداكالت مجمػػس اإلدارة نافػػذة بعػػد  كتكػػكف
 (1)جؿ.بمغ في ىذا األاعتراض صريح مي 
 بدال مدعم قدرات امفاعلين اممحليين في امصنميةاثامثا: برنامج ك

نكات األخيػرة كبصػفة خاصػة ة الكبػرل التػي اضػطمعت بيػا الجزائػر فػي السػيفي سياؽ اإلصبلحات المؤسس
بإدمػػاج الديمقراطيػػة التشػػاركية عمػػى مسػػتكل الجماعػػات اإلقميميػػة، بػػادرت الحككمػػة الجزائريػػة بمشػػركع تعػػاكف مػػع 

بي كبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية، يرمي الى اشراؾ المكاطنيف كالمجتمع المدني في التسيير البمدم ك تحاد األكر اإل
 (2)مستدامة.كممارسة التنمية المحمية ال

 ةؿ كىك ما يقابمو بالمغة الفرنسيبرنامج كنابدا
“Programme de renforcement des capacites des acteurs de développement local” 

شرؼ عمػى تنفيػذه كمتابعتػو كزارة الداخميػة ، كتي 2017مف سنة  ىك برنامج أطمقتو الحككمة الجزائرية ابتداءن ك 
األكركبػي  االتحػادة التييئة العمرانية، بشراكة مع برنامج األمـ المتحدة لمتنمية كمفكضػية كالجماعات المحمية ككزار 

بتمكيػػػؿ مشػػػترؾ: ، 2020-2017بػػػالجزائر، كقػػػد خصػػػص ليػػػذا البرنػػػامج الػػػذم يمتػػػد عمػػػى ثػػػبلث سػػػنكات مػػػف 
، دكالر 8.532.000أكرك أم  7.700.00 بػػػػػاألكركبػػػػي  كاالتحػػػػاددكالر،  2.970.000 بػػػػػ الحككمػػػػة الجزائريػػػػة

 دكالر. 200.000كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي بػ 
كفي األخير يأمؿ القائمكف عمى ىذا البرنامج ككذلؾ السمطات المحمية كالمكاطنكف فػي البمػديات النمكذجيػة 

سػػيف نكعيػػة الخػػدمات العمكميػػة حية كتكحقػػؽ طمكحػػاتيـ فيمػػا يتعمػػؽ بالتنميػػة المسػػتدامة كالديمقراطيػػة التشػػار تأف 
 تعميـ تطبيؽ ىذا البرنامج عمى مستكل كافة بمديات الكطف.كبالتالي 

 اممبحث امثاني: مؤشرات قياس امصنمية اممسصدامة وصطبيقاصيا في امجزائر
عدة اتفاقيات كمعاىدات كبركتكككالت متعددة في مجاؿ التنمية المسػتدامة مثػؿ مػؤتمر  فيالجزائر  شاركت

يرىػا غ، ك 1997، كمؤتمر كيكتػك 1992ريك دم جانيرك لسنة ، كمؤتمر قمة األرض في 1972استككيكلـ لسنة 
مف الندكات العالمية كالجيكية في ىػذا المجػاؿ، كىػذا مػا يػدؿ عمػى مػدل اىتماميػا بتحقيػؽ األىػداؼ المسػطرة فػي 

المؤشػػػػرات االجتماعيػػػػة كالبيئيػػػػة كالمؤسسػػػػية ككػػػػؿ مؤشػػػػر مػػػػف ىػػػػذه  ،(3)ىػػػػذه المعاىػػػػدات عمػػػػى المسػػػػتكل الػػػػداخمي
المؤشػػر مػػف طػػرؼ منظمػػة  ختيػػاراالمؤشػػرات مبػػيف فػػي بطاقػػة مفصػػمة تبػػيف التعريػػؼ كمنػػاىج الحسػػاب كمعػػايير 

أكلكياتيػػا الكطنيػػة ف تختػػار مػػف بػػيف ىػػذه المؤشػػرات تمػػؾ التػػي تػػتبلئـ مػػع أاألمػػـ المتحػػدة، كقػػد طمػػب مػػف الػػدكؿ 
لػى اإلطػار العػاـ لمؤشػرات قيػاس التنميػة المسػتدامة إرتػأت الباحثػة تقسػيـ المبحػث إمػف ىػذا المنطمػؽ  .(4)كأىدافيا

 ئر )المطمب الثاني(.)المطمب األكؿ( ثـ مؤشرات قياس التنمية المستدامة في الجزا

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
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 اممطلب األول: مؤشرات قياس امصنمية اممسصدامة
ك لتقيػيـ أة السياسػات كالخطػط كتحديػد األىػداؼ غايية المستدامة ذاتيا ضػركرة القيػاس لصػتطرح فكرة التنم

، ؤشػر فإنػو ال يبػدك معرفػا بشػكؿ كاؼدبيات لمصػطمح مطار األإالنتائج، كعمى الرغـ مف االستعماؿ المكثؼ في 
فػإف المؤشػر يخػدـ بالدرجػة األكلػى حصائيات كالمتغيػرات، لكف االستعماؿ الفعمي كثيرا ما يتـ الخمط بينو كبيف اإل

. كلدراسػػة اإلطػػار العػػاـ (1)الصػػحة العامػػة لاألطفػػاؿ يشػػكؿ مؤشػػرا لقيػػاس مسػػتك  تيػػؿ كفيػػالاإلشػػارة، مثػػاؿ ذلػػؾ د
 لمؤشرات قياس التنمية المستدامة البد مف التعرض لمفيكميا كتحديد أنكاعيا.

 األول: مفيوم مؤشرات قياس امصنمية اممسصدامة امفرع
عػػدد كبيػػر مػػف المتغيػػرات التػػي بف األصػػؿ فػػي المؤشػػر ىػػك االسػػتغناء عػػف الكثيػػر بالقميػػؿ، أم االسػػتعانة إ

كمنظمػػػة التعػػػاكف كالتنميػػػة ك عػػػدد محػػػدكد جػػػدا مػػػف المتغيػػػرات، أمختمػػػؼ جكانػػػب الظػػػاىرة بمتغيػػػر كاحػػػد  ؼي ًصػػػتى 
مؤشر، كقبػؿ  58لى إ 130نتائج األكلية بتقميص القائمة مف ت في عدد مف الدكؿ، كسمحت الرى بً االقتصادية اختي 

 عدادىا.إؿ حلى أصناؼ ىذه المؤشرات البد أكال مف تعريفيا كتحديد خصائصيا كمراإالتطرؽ 
 أوال: صعريف اممؤشر

ك مشكمة معينة، كبالتػالي فيػك يمثػؿ اإلجابػة عػف أالمؤشر عبارة عف مقياس يعبر عف مقدار كحجـ ظاىرة 
ك المحمػػػي، كالمؤشػػرات تػػكفر بيانػػػات كميػػة كنكعيػػػة ألتػػي يطرحيػػػا متخػػذا القػػرار عمػػػى المسػػتكل الػػكطني األسػػئمة ا

تساعد في تحديد أكلكيات التنمية، كتعتبر المؤشرات األساس في كضػع السياسػات كالخطػط التنمكيػة، كيػتـ كضػع 
ؽ مػػف قاعػػدة عريضػػة مػػف ىػػذه المؤشػػرات كاسػػتخراجيا كفػػؽ معػػادالت رياضػػية كأسػػاليب إحصػػائية متقدمػػة، تنطمػػ

البيانات التي تتـ جمعيا مف مجاالت تنمكية متعددة، يجرم تبكيبيػا فػي جػداكؿ إحصػائية، كتصػنؼ كفػؽ معػايير 
ليػػات الفعالػػة فػػي قيػػاس مػػدل التطػػكر المسػػتيدؼ حػػدل اآلأتمبػػي حاجػػة المسػػتخدـ لتمػػؾ البيانػػات، كتعػػد المؤشػػرات 

يمكف متابعػة التغيػرات الدكريػة التػي تحػدث كتبػيف مػدل التقػدـ  عمى المستكيف الكطني كالمحمي، حيث مف خبلليا
ك أك نسػبي، أي مطمػؽ رقمػكبتعريؼ بسػيط المؤشػر ىػك  تعبيػر  (2)ىداؼ التنمية المستدامةأك التراجع في تحقيؽ أ

لػػى تعزيػػز إكعمػػى مسػػتكل االسػػتراتيجيات ىنػػاؾ حاجػػة ماسػػة ، ك عػػف حالػػة معينػػةأتعبيػػر لفظػػي عػػف كضػػع سػػائد، 
يػا كعمػى المسػتكل الجزئػي التفصػيمي كعمػى المسػتكل القطػاعي، لقيػاس التقػدـ نحػك رقمالسػتدامة لمتنميػة مؤشرات ا

 التنمية المستدامة عمى المستكل التنفيذم.
 ثانيا: ترائص اممؤشرات

ف أك تضػميمو، ك أك تكقعو، كيشترط فيو عدـ تحيػزه أنو يمكف التنبؤ بو أف يككف المؤشر دقيقا بمعنى أيجب 
ف أع البيانػػات كاسػػتخداميا، ك يسػػتجيب لمتغيػػرات الخاصػػة بالحالػػة المعنيػػة بالقيػػاس، كيتمتػػع بالسػػيكلة النسػػبية لجمػػ

 جؿ.ك البيئية طكيمة األأك االجتماعية أيعكس شيئا جكىريا لصحة المجتمع االقتصادية 

                                                           
(1)- . 
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 ثامثا: مراحل إعداد اممؤشرات
عداد مؤشرات التنمية المسػتدامة كىػذا بػاختبلؼ إمنيجية  2001جاء في دليؿ األمـ المتحدة المنشكر سنة 

 ىي:  (1)لى مجمكعة مف المراحؿإالمنيجية مقسمة  المعايير المكانية، فكانت ىذه
 كىي تشمؿ الخطكات التالية:اممرحلة األومى:  -1-

 تحديد الجيات ذات العبلقة بعممية التنمية المستدامة بشقييا المركزية كالمحمية. -أ 
 ىداؼ التي تسعى لتحقيقيا في ظؿ األكلكيات الكطنية.تحديد دكر كؿ جية في عممية التنمية كاأل -ب 
 لية لتحقيؽ التنسيؽ كالتكامؿ بيف أدكار ىذه الجيات.آضع ك  -ج 
 تحديد المؤشرات التي تستخدميا ىذه الجيات في تقييـ إنجازاتيا. -د 
 اممرحلة امثانية -2-

 ك اإلقميـ كالكضع الحالي ليذه المؤشرات.أتحديد المؤشرات المستخدمة في الدكلة  -أ 
التػػػػي أعػػػػدتيا األمػػػػـ المتحػػػػدة لقيػػػػاس التنميػػػػة بيػػػػاف مػػػػدل انسػػػػجاـ ىػػػػذه المؤشػػػػرات مػػػػع قائمػػػػة المؤشػػػػرات  -ب 

 المستدامة.
 تحديد الجيات التي تستخدـ ىذه المؤشرات. -ج 
 جميا تستخدـ ىذه المؤشرات.أتحديد األىداؼ التي مف  -د 
  اممرحلة امثامثة -3-

كلة يجب اختيار المؤشرات التي تعكس العبلقة بيف األكلكيات الكطنية كاستراتيجية التنمية المستدامة في الد
 ك اإلقميـ مف خبلؿ قائمة المؤشرات المستخدمة كتمؾ المقترحة مف طرؼ األمـ المتحدة مع التأكد عمى ما يمي:أ

 مدل تكفر البيانات ليذه المؤشرات. -أ 
 ت.ناياكانية جمع ما ىك غير متاح مف البإم -ب 
 مصدر البيانات. -ج 
 استمرارية تكفر البيانات. -د 
 إمكانية الحصكؿ عمى البيانات بسيكلة. -ق 
 ل كاقعية ىذه البيانات.مد -ك 
 طريقة انجاز ىذه البيانات. -ز 

كلقػػػد كػػػاف مػػػف أشػػػير المعػػػامبلت الخاصػػػة بقيػػػاس التنميػػػة المسػػػتدامة مػػػف كػػػؿ جكانبيػػػا ىػػػك معامػػػؿ الرفػػػاه 
، حيػػث بنػػي ىػػذا 1990فػػي فػػانككفر بكنػػدا سػػنة  -فػػي مػػؤتمر البيئػػة-االقتصػػادم المسػػتداـ الػػذم تمػػت مناقشػػتو 

س المػاؿ الطبيعػي مػف النػاتج اإلجمػالي المحمػي لمحصػكؿ عمػى أستيبلؾ في ر اإل المعامؿ عمى فكرة حسـ كؿ مف
الناتج المحمي الصافي، كما طالب بعض المفكريف بضركرة أف تستثنى النفقات المخصصة لممحافظة عمى البيئة 

                                                           
(1)
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خؿ الػكطني مف الناتج المحمي اإلجمالي ألنيا ناجمة عف النشاطات االقتصادية المختمفة كمف ثـ ظير مفيـك الػد
 (1)المستداـ القائـ عمى مبدأ العيش المستداـ.

 امفرع امثاني: أنواع مؤشرات قياس امصنمية اممسصدامة
مػػؤتمر األمػػـ المتحػػدة المعنػػي بالبيئػػة كالتنميػػة المسػػتدامة، كالمعػػركؼ بقمػػة األرض الػػذم عقػػد فػػي ريػػك  إفٌ 

 المستدامة لتقييـ مدل تقدميا.عطى أىمية بالغة لمؤشرات قياس التنمية أ، 1992ديجانيرك عاـ 
خصػػص فصػػبل كػػامبل ليػػذا المكضػػكع، فػػي القسػػـ الخػػاص بكسػػائؿ التنفيػػذ كعمػػى  21عمػػاؿ القػػرف أفجػػدكؿ 

لػى كضػع مؤشػرات التنميػة إالمعنكف "المعمكمات البلزمة لعممية صنع القرار" كالذم يدعك  40الخصكص الفصؿ 
  :، كتاب بعنكاف1996المستدامة، بأنكاعيا األربعة، كالتي نشرت عاـ 

"Indicators of sustainable development framework and methodologies." 

ناسػبة مػػف المؤشػرات األساسػية، كتتمثػػؿ قائمػة المؤشػرات األساسػػية ف تختػار منيػػا مجمكعػة مأيمكػف لمػدكؿ 
 أربعة أنكاع ىي: (2)2000لمتنمية المستدامة حسب لجنة التنمية المستدامة التابعة لؤلمـ المتحدة 

 أوال: اممؤشرات االقصرادية
، كىػذه السػمع يػتـ يعرؼ النمك االقتصادم بأنو الزيادة في كمية السمع كالخدمات التي ينتجيا اقتصػاد معػيف
كتعتبػػػػر المؤشػػػػرات انتاجيػػػػا باسػػػػتخداـ عناصػػػػر اإلنتػػػػاج الرئيسػػػػية كىػػػػي األرض، العمػػػػؿ، راس المػػػػاؿ كالتنظػػػػيـ، 

ف عممية التنمية تعني بصػكرة مباشػرة المجػاؿ أىـ المؤشرات المتعمقة بالتنمية المستدامة عمى اعتبار أاالقتصادية 
ىػـ المؤشػرات أمة تتعمػؽ بػالمكارد كاالمكانيػات االقتصػادية المتاحػة كتتمثػؿ االقتصادم في البداية، كما أف االستدا

 االقتصادية لقياس التنمية المستدامة فيما يمي:
 مؤشر قياس معدالت امصضتم -1

غمػب دكؿ العػالـ عمػى اخػتبلؼ مسػتكيات تقػدميا، أيعتبر التضػخـ أحػد المشػكبلت االقتصػادية التػي تكاجػو 
 ؤثراىمتو في تغيير المستكل العاـ لؤلسعار عمى المدل الطكيؿ كبشكؿ دائـ مما يي مف خبلؿ مس هثر أحيث يظير 

 (3)عمى مختمؼ نكاحي الحياة االقتصادية كاالجتماعية.
ألطكؿ فترة زمنية، يبقى  ك التخفيض مف التضخـ كالمحافظة عمى معدالتو عند مستكيات معقكلةأف الحد إ

 عياكنيػػػة الداخميػػػة كالخارجيػػػة كتشػػػجيتبط بمػػػدل تحكػػػـ الدكلػػػة بسياسػػػتيا النقديػػػة كالماليػػػة ككيفيػػػة تسػػػييرىا لممديمػػػر 
 (4).لمختمؼ أنكاع االستثمار

 ياس نريب امفرد من امناصج اموطنيمؤشر ق -2
ـ كحجػ ،ثنػيف ىمػا: النػاتج الػكطني مػف جيػةإكىك عنصر ميـ في قياس نكعية الحياة، يعتمد عمػى عػامميف 

السػػكاف مػػف جيػػة أخػػرل، فكممػػا كػػاف الفػػرؽ بػػيف نسػػبة زيػػادة النػػاتج الػػكطني كنسػػبة زيػػادة السػػكاف كثيػػرا، كممػػا كػػاف 
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ضػػػرار الناتجػػػة عػػػف كبػػػر، فمػػػف متطمبػػػات التنميػػػة المسػػػتدامة اقتطػػػاع جػػػزء مػػػف الػػػدخؿ لتغطيػػػة األأنصػػػيب الفػػػرد 
مػر الػذم يعنػي تنػاقص ع مػع مػركر الػزمف، األاالنعكاسات السمبية لزيادة النمػك، كىػك مػا يعنػي مزيػدا مػف االقتطػا

ف أف االقتصػػاد العػػالمي ال يمكػػف أنػػو مػػف المؤكػػد أرأس المػػاؿ مػػع الػػزمف كىػػك مػػا يتنػػاقض مػػع االسػػتدامة، عممػػا 
ذا اسػتمرت األنظمػة البيئيػة التػي يعتمػد عمييػا فػي التػدىكر، لػذلؾ فػإف التحػدم إلى ماال نياية إيستمر في التكسع 
ية فػي القػرف الحػادم كالعشػريف ىػك كضػع تصػكر لنظػاـ اقتصػادم جديػد قػادر عمػى االسػتمرار الذم تكاجيو البشػر 

ذا كػػاف ىنػػاؾ فعػػبل إفقيػػا كعمكديػػا، كلمعرفػػة مػػدل االسػػتدامة ينبغػػي تصػػحيح النػػاتج المحمػػي بيئيػػا، ثػػـ معرفػػة مػػا أ
 استدامة في النمك أكال.

 مؤشر قياس حرة االسصثمار من امناصج اموطني اإلجمامي -3
رات فػي تكػكيف خالمػد ـداخاسػت زيػادة كتكسػع يادتػو كتكسػعو، أم ىػيإف حصة االسػتثمار تعبػر عػف مػدل ز 

ك أالطاقات اإلنتاجية الجديدة البلزمة لعمميات انتاج السمع كالخدمات، كالمحافظة عمى الطاقات اإلنتاجيػة القائمػة 
تجديػػدىا، بيػػدؼ االسػػتجابة لتمبيػػة الطمػػب المتزايػػد لمسػػكاف النػػاتج عػػف زيػػادة السػػكاف مػػف جيػػة، كتحسػػف مسػػتكل 

مػػاـ عػػف طريػػؽ تشػػجيع لػػى األإلػػى دفػػع عجمػػة النمػػك إ، كيػػؤدم المنػػاخ الجيػػد لبلسػػتثمار لخػػر أ المعيشػػة مػػف جيػػة
االستثمار كتحسيف اإلنتاجية، فيعمؿ ذلؾ عمى تعزيز النمك عبر تكفير المزيد مف المػدخرات لعمميػة اإلنتػاج، ممػا 

مػػر الػػذم ينػػتج عنػػو تخفػػيض األبنصػػيب الفػػرد مػػف النػػاتج الػػكطني،  رتفػػاعااليسػمح بمزيػػد مػػف اإلنتاجيػػة، كبالتػػالي 
عػف طريػؽ التكسػع الكبيػر  فقػراء بشػكؿ كبيػر خػبلؿ فتػرة كجيػزةنسبة الفقر، فقد خفضػت الصػيف كالينػد مػف عػدد ال

مميكف شخص مف الفقر، كتضاعؼ متكسط الدخؿ خبلؿ الفترة الممتدة:  400في االستثمارات، فأخرجت الصيف 
يف فائض في الميزاف التجارم نتيجة لزيادة صادراتيا عمى عشر مرات، كأصبح لدل الص 2002لى إ 1980مف 

الكاردات، بسبب انخفػاض الكثيػر مػف أسػعار منتجاتيػا فػي السػكؽ الدكليػة، نتيجػة االعتمػاد المكثػؼ عمػى عنصػر 
 2570لػى إ 1980دكالر سػنة  670مرات، فانتقؿ مف  4العمؿ المتكفر بالصيف، كما تضاعؼ الدخؿ في اليند 

 .2002دكالر سنة 
 امصحكم في اإلنصاجية  مؤشر قياس -4

رئيسػيا فػي حسػف إسػتثمار كحمايػة أىمية اإلرتقاء بمستكل اإلنتاجيػة فػي مختمػؼ الػدكؿ لككنيػا عػامبل تأتي 
المكارد الكطنيػة الماديػة كالبشػرية كزيػادة الػدخؿ الػكطني، ألنيػا تعمػؿ عمػى تعظػيـ فائػدة اسػتخداـ العمػؿ، كعنصػر 
مػػف عناصػػر اإلنتػػاج، إضػػافة إلػػى تأثيرىػػا عمػػى تخفػػيض تكػػاليؼ إنتػػاج السػػمع كالخػػدمات، كزيػػادة مػػردكد إسػػتخداـ 

الية، كبالتالي المسػاىمة فػي حػؿ مشػكمة البطالػة كتحسػيف مسػتكل المعيشػة بشػكؿ العمالة، كتأميف أجكر حقيقية ع
كالخػدمات عمػى المنافسػة دكلٌيػا، كيػؤدم تػدنييا إلػى تراجػع عاـ، كتمعب اإلنتاجية دكرا ميما في تحديػد قػدرة السػمع 

االقتصػػادية كزيػػادة  األمثػػؿ لممػػكارد اإلنتاجيػػة يػػؤدم إلػػى اإلسػػتغبلؿالصػػادرات أك بػػطء نمكىػػا، كليػػذا فػػإف تحسػػيف 
كبالتػالي زيػادة الرخػاء الػذم ىػك ىػدؼ رئيسػي لمتنميػة  (1)حجـ الناتج الحمي كالدخؿ القكمي مردكدىا المباشر عمى

 المستدامة.
                                                           

(1)- . 
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 ثانيا: اممؤشرات االجصماعية
نسػاف إلكىي مؤشرات ال تقؿ أىمية عف المؤشرات االقتصادية كضركرية لتحقيؽ األكلى، فيي تركز عمى ا

ك جػػكىر التنميػػة كىػػدفيا النيػػائي، كتيػػدؼ لتحقيػػؽ العدالػػة االجتماعيػػة، ألف التنميػػة المسػػتدامة تسػػعى فػػي الػػذم ىػػ
عتنػػاء بالجانػػب اإلنسػػاني لػػى تحسػػيف المسػػتكل االجتمػػاعي، مػػف خػػبلؿ حػػث الػػدكؿ عمػػى ضػػركرة اإلإمػػر حقيقػػة األ

 القياسية أىميا: بف عف الناس كىي تشمؿ عمى مجمكعة مف األدكاتلمقضاء عمى الفقر كرفع الغي 
 مؤشر قياس نسبة امفقر -1-

كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ معرفػػة نسػػبة السػػكاف الػػذم يعيشػػكف تحػػت خػػط الفقػػر، فكممػػا زادت نسػػبتيـ زادت معكقػػات 
ككثػػػرة الػػػديكف، كارتفػػػاع نسػػػبة الجػػػكع،  ()دخػػػارف نقػػػص الػػػدخؿ بسػػػبب الفقػػػر ينػػػتج عنػػػو نقػػػص اإلأالتنميػػػة، حيػػػث 

ل التعميـ، كتفشي ظاىرة العنؼ مف شأنيا عزكؼ المستثمريف مػف إقامػة نخفاض المستكل الصحي كتدني مستك ا  ك 
 (1)عقكد كصفقات مع الدكلة التي ترتفع فييا نسبة الفقر.

 مؤشر قياس نسبة امبطامة -2-
لػػـ يحصػػمكا عمػػى فرصػػة عمػػؿ فػػراد الػػذيف ىػػـ فػػي سػػف العمػػؿ كالقػػادريف عميػػو ك يعكػػس ىػػذا المؤشػػر عػػدد األ

ك تخمفيػػا كيرجػػع أكيعبػػر ىػػذا المؤشػػر عمػػى مػػدل تقػػدـ الدكلػػة ، امػػ كنسػػبة مئكيػػة مػػف القػػكل العاممػػة الكميػػة فػػي بمػػد
لػػى كجػػكد طاقػػات بشػػرية معطمػػة ال يسػػتفاد منيػػا، بسػػبب غيػػاب التنميػػة االقتصػػادية كالبشػػرية إارتفػػاع ىػػذا المعػػدؿ 

شػػاكؿ التػػي تكاجػػو دكؿ العػػالـ فػػي العصػػر الحػػالي، كلمكاجيػػة ىػػذه المشػػكمة ىػػـ المأكمشػػكمة البطالػػة مػػف ، البلزمػػة
لػػى إيجػػاد الحمػػكؿ المناسػػبة لمشػػكمة البطالػػة ضػػمف اسػػتراتيجية إسػػعت الػػدكؿ مػػف خػػبلؿ سياسػػة التنميػػة المسػػتدامة 

 (2)قؿ معدؿ بطالة ممكف.ألى إمتكاممة تستفيد مف المكارد المتاحة لمكصكؿ 
 مؤشر قياس نسبة األمية -3-

نسػاف، فيػك أساسػي لتنفيػذ حقػكؽ أخػرل، كىػك ضػركرم لتحقيػؽ تنميػة ف التعميـ حؽ أساسي مف حقػكؽ اإلإ
مػػة يسػػيـ فػػي تطػػكير قػػدرت ألفيػػة لمتنميػػة، فػػالتعميـ فػػي كػػؿ ألىػػداؼ اأمنصػػفة كمسػػتدامة، كىػػك اليػػدؼ الرابػػع مػػف 

الرشيد لممكارد المتاحة كتنفيذ البرامج  ستثمارالكانساف لمنيكض بأعباء التنمية، اإل ئكيييع العقمية كالفكرية المجتم
مػػػتبلؾ الثػػػركات كتكػػػديس المعػػػدات ىػػػك المؤشػػػر الكحيػػػد لتصػػػنيؼ الػػػدكؿ، بػػػؿ باتػػػت اكالخطػػػط التنمكيػػػة، فمػػػـ يعػػػد 

لرىػاف الػػذم يحكػـ مسػتكل التنميػػة لػدل الػػدكؿ، حػػداث مخرجػات العمػػـ ىػي اإالقػدرات العمميػة كميػػارات الػتحكـ فػي 
ميػػة فػػي جميػػع مراحمػػو االبتدائيػػة كالمتكسػػطة كالثانكيػػة ع ضػػركرة االىتمػػاـ بػػالتعميـ كالقضػػاء عمػػى األنبيػػكمػػف ىنػػا تى 

 (3)نو مصدر الطاقة البشرية كمككف فعاؿ لرأس الماؿ االجتماعي كالفكرم لمفرد.أحتى الجامعية بحكـ ك 

                                                           
()- . 
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
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 دة امحياةمؤشرات قياس جو  -4
كثػػػر المفػػػاىيـ التػػػي تناكليػػػا البػػػاحثيف فػػػي مختمػػػؼ المجػػػاالت االقتصػػػادية، أيعػػػد مفيػػػـك "جػػػكدة الحيػػػاة" مػػػف 

يعتمػػد عمػػى تحقيػػؽ مختمػػؼ غمػػب التعػػاريؼ عمػػى جػػانبيف، جانػػب مكضػػكعي أ... كترتكػػز  االجتماعيػػة، السياسػػية،
الحاجػػات كالخػػدمات االجتماعيػػة، كجانػػب ذاتػػي قػػائـ عمػػى التقيػػيـ الػػذاتي لكػػؿ فػػرد لحياتػػو، كمػػا ظيػػر فػػي غالػػب 

 (1)األحياف ارتباط مفيـك "جكدة الحياة" بصكرة كثيقة بمفيـك الرفاه. الكرامة، تحسيف مستكل المعيشة.
 مؤشر قياس معدل امنمو امسكاني -5

ك نقصػانو فػي فتػرة زمنيػة معينػة، كىػذا أاف تزايػد حجػـ السػكاف دبيػات عمػـ السػكأيقصد بػالنمك السػكاني فػي 
ك نػزكال حسػب ظػركؼ الدكلػة، حيػث يمكػف أما صعكدا إف حركتو تككف أف النمك ال يسير في اتجاه كاحد ك أيعني 

، كقػد يحػدث العكػس أم السػكاني حػبلؿلػى حالػة تسػمى بمسػتكل اإلإلى حػد يصػؿ فيػو إف يتناقص حجـ السكاف أ
نفجػػػار سػػػكاني كالػػػذم يػػػنجـ عػػػف ارتفػػػاع فػػػي معػػػدالت الػػػكالدات مقارنػػػة مػػػع معػػػدالت إى حػػػدكث لػػػإيصػػػؿ النمػػػك 

 (2)الكفيات.
 مؤشر قياس امصنمية امبشرية -6

كمػا يمػي: "التنميػة  (3)1990عرؼ برنامج األمـ المتحػدة اإلنمػائي التنميػة البشػرية فػي تقريػره الصػادر سػنة 
ف تكػػكف مطمقػػة، أمػػف حيػػث المبػػدأ ىػػذه الخيػػارات يمكػػف ك ، "فػػرادالبشػػرية المسػػتدامة ىػػي عمميػػة تكسػػيع لخيػػارات األ

ف يعػيش أف تتغير بمركر الكقت، كلكف الخيػارات األساسػية الثبلثػة لجميػع مسػتكيات التنميػة البشػرية ىػي أكيمكف 
 ف يحصمكا عمػى المػكارد البلزمػة لمسػتكل معيشػة الئقػة، كلكػفأف يكتسبكا المعرفة ك أفراد حياة طكيمة كصحية، ك األ

التنمية البشرية المستدامة ال تنتيػي عنػد ذلػؾ، فالخيػارات اإلضػافية تتػراكح مػا بػيف الحريػة السياسػية، كاالقتصػادية 
 (4)نساف المكفكلة.بداع كاإلنتاج كبحقكؽ اإللى التمتع بفرص اإلإكاالجتماعية 

يات التنميػة البشػرية فػي ىنالؾ العديد مف المقاييس المتبعة مف قبؿ المنظمات العالمية اليادفة لقياس مستك 
 جميع الدكؿ أىميا:

 دميل امصنمية امبشرية امعام -أ 
 دميل امفقر امبشري -ب 
 دميل امصمكين حسب امجنس -ج 

 ثامثا: اممؤشرات امبيئية
سػػػتخداـ المسػػػتداـ لممػػػكارد المائيػػػة كالميػػػاه لػػػى ضػػػماف الحمايػػػة الكافيػػػة لمبيئػػػة مػػػف خػػػبلؿ ضػػػماف اإلإتيػػػدؼ 

ئي لصػالح يفية، كالحفاظ عمى األراضي كالغابات كالحياة البرية، كالطاقة كالمكارد الطبيعية، كحماية النظاـ البالجك 

                                                           
(1)- . 
(2)- . 

(3)- . 
(4)- . 
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مػػػدىا ألطػػػكؿ فتػػػرة زمنيػػػة أطالػػػة ا  األجيػػػاؿ الحاليػػػة كالمسػػػتقبمية مػػػف خػػػبلؿ ترشػػػيد اسػػػتخداـ كػػػؿ العناصػػػر البيئيػػػة ك 
 (1)ممكنة.

دارة امنفايا -1  تمؤشر قياس امصحكم في انصاج وا 
ك صػػمبة، كفػػي كػػؿ الحػػاالت فيػػي ناتجػػة عػػف أك سػػائمة أشػػكاال مختمفػػة، فقػػد تكػػكف غازيػػة أالنفايػػات  خػػذتت

لتقديـ التكجييات فيما يتعمؽ بنقؿ النفايػات الخطػرة ك المكاد األكلية اإلنتاجية، أاالستخداـ الكبير لممكارد الكيماكية 
لدكؿ غير القادرة عمى التخمص منيا لى اإقؿ حد ممكف كتحريـ شحنيا ألى إعبر الحدكد، كتقميص كمية النفايات 
المتعمقػػة بػػالتحكـ فػػي نقػػؿ النفايػػات الخطػػرة عبػػر الحػػدكد  (2)اتفاقيػػة بػػازؿ توبطريقػػة سػػممية بيئيػػا، كىػػذا مػػا تضػػمن

لػى محاربػة جميػع أنػكاع التصػرفات إكىػي تكجييػات تيػدؼ  1992كالتخمص منيا، كالتي دخمت حيز التنفيذ سنة 
 ميـ اقتصاد مستداـ يحمي البيئة.التي تضر بالبيئة عف طريؽ تص

 مؤشر قياس امصحكم في امطاقة -2
يػـ فػي تحقيػؽ التنميػة االقتصػادية كاالجتماعيػة مػرتبط ميعد قطاع الطاقة قطاعػا اسػتراتيجيا ذا دكر تنمػكم 

لػػى حػػد كبيػػر بتػػكفير مصػػادر كافيػػة لمطاقػػة التػػي تزايػػد اسػػتيبلكيا نتيجػػة التطػػكرات الحاصػػمة فػػي شػػتى الميػػاديف، إ
رتبة عف نمط انتاجيا كاستيبلكيا لتشػكؿ بػذلؾ الطاقػة تلى حدكث العديد مف المشاكؿ البيئية المي إمر الذم أدل األ
لػػذلؾ يعػػد االعتمػػاد  ،(3)بعػػاد ىػػذه األخيػػرةأحػػدل العقبػػات التػػي تكاجػػو اسػػتدامة التنميػػة الرتباطيػػا الكبيػػر بمختمػػؼ إ

شكاؿ الطاقة المستدامة كمؤشػرا عمػى اسػتدامة التنميػة، فكممػا زاد االعتمػاد عمػى أحدل إعمى الطاقة الشمسية ىي 
مػػػا كانػػػت التنميػػػة قابمػػػة لبلسػػػتمرار، كلقػػػد تػػػـ تجزئػػػة ىػػػذا المؤشػػػر حسػػػب لجنػػػة التنميػػػة مػػػكارد الطاقػػػة المتجػػػددة كم

 (4)لى عدة مؤشرات ىي االستيبلؾ الفردم السنكم مف الطاقة، كثافة االستعماؿ الطاقكم.....إالمستدامة 
 ؤشر قياس األراضي اممعرضة ملصرحرم -3

عمى الصعيد العالمي كالعربي، كالممفت لبلنتباه ىػك  تمثؿ مشكمة التصحر خطرا حقيقيا ييدد البيئة كالتنمية
السرعة التي أصبحت تنتشر بيا ىذه الظاىرة الطبيعيػة نتيجػة اسػتخداـ االنسػاف لممػكارد األرضػية كالمائيػة بطريقػة 

لػػى إمػػر الػػذم أدل كالعقبلنيػػة فضػػبل عػػف التغيػػرات فػػي الػػنظـ البيئيػػة كتكػػرار مػػدد الجفػػاؼ، األ ةـ بعػػدـ الرشػػادسػػتت
كر الكثير مف المساحات الكاسعة مف األراضي الزراعية في المناطؽ الجافة كشبو الجافة كشػبو الرطبػة، لػذلؾ تدى
صػػبح خطػػػر التصػػػحر يحظػػى باىتمػػػاـ العديػػػد مػػػف المنظمػػات كالييئػػػات الدكليػػػة، كمػػػف ىنػػا تػػػأتي ضػػػركرة كضػػػع أ

كبالتالي تحسػيف األكضػاع المعيشػية ىـ أكلكياتيا معالجة التصحر أمؤشرات لتحقيؽ تنمية زراعية مستدامة كالتي 
 (5)لمسكاف.

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
(4)- . 
(5)- . 
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 رابعا: اممؤشرات اممؤسسية
لخدمات العامة التي تقدميا المؤسسػات فػي داخػؿ كىي مؤشرات تعبر عف مستكل الرفاه لؤلفراد مف خبلؿ ا

الدكلػػة، كتتعمػػؽ بمجػػاالت حيكيػػة كثيػػرك منيػػا عمػػى الخصػػكص، ميػػاديف االتصػػاالت كخطػػكط اليػػاتؼ، تكنكلكجيػػا 
المعمكمات كاشتراكات االنترنت، تطبيؽ المعاىدات الدكلية المتعمقة بالتنمية المستدامة، نسبة االنفاؽ عمػى البحػث 

 بعاد التنمية المستدامة ىي:أـ ىذه المؤشرات المؤسسية لقياس مدل التقدـ في تحقيؽ ىأك ، (1)العممي
 مئوية من امناصج اممحلي اإلجمامينفاق على امبحث امعلمي وامصطوير كنسبة مؤشر قياس اإل  -1

ة طػي جميػع ميػاديف الحيػاغيمثؿ البحث العممػي كالتطػكير اسػتثمار بػالغ األىميػة بالنسػبة ألم دكلػة، ككنػو ي
لػػى إلػػى أفكػػار مبتكػػرة تػػثمف بػػدكرىا كتتحػػكؿ إلػػى غايػػة الكصػػكؿ إبػػدءا بالبحػػث األساسػػي مػػركرا بالبحػػث التطبيقػػي 

صػبح يقػاس عمػى أسػاس كثافػة انتػاج كاسػتخداـ المعرفػة كمعيػار أتصنيؼ المجتمعػات عالميػا مؤسسات إنتاجية، فى 
لثػػركة الجديػػدة، حيػػث تغيػػر المفيػػـك المػػادم صػػبح مقيػػاس األمكانػػة كتطػػكر المجتمػػع، فحيػػازة المعرفػػة كاسػػتخداميا 

ب بػػؿ ضػف المعرفػػة ىػي مػكرد اسػتراتيجي ال ينأجمػاع عمػى إصػبح ىنػاؾ أكالمػالي كمعيػار لنمػك الػدكؿ كتفكقيػػا، ك 
 (2)د بالممارسة كاالستعماؿ.دايز 
 مؤشر قياس مجصمع اممعلومات -2

ة مف المؤشرات التي تسمح بقياس كتقدير تطػكر لمرصد المستمر لمجمكع (3)تبناء مجتمع المعمكما يحتاج
قػػػرت خطػػػة العمػػػؿ الناتجػػػة عػػػف القيمػػػة العالميػػػة لمجتمػػػع أالمجتمػػػع كتنميتػػػو المسػػػتدامة نحػػػك ىػػػذا اليػػػدؼ، كقػػػد 

ضركرة اختيار ىذه المؤشرات حتى تساعد متخذم القرار عمػى متابعػة كتحميػؿ  2003المعمكمات في جنيؼ سنة 
جتمػػػػع المعمكمػػػػات كذلػػػػؾ بتقيػػػػيـ القػػػػدرات الكطنيػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ تكنكلكجيػػػػا المعمكمػػػػات فػػػػي بنػػػػاء م زالتقػػػػدـ المحػػػػر 

كاالتصاالت، كتقضي خطة عمؿ القمػة بإعطػاء األكلكيػة إلعػداد منظكمػة مؤشػرات مترابطػة كقابمػة لممقارنػة عمػى 
لتقريػػر الخػػاص ف اإخػػذ بعػػيف االعتبػػار المسػػتكيات المختمفػػة لمتنميػػة، باإلضػػافة الػػى ذلػػؾ فػػالمسػػتكل الػػدكلي مػػع األ

برصد مجتمع المعمكمات الصادر عف مجمكعة العمؿ اإلحصػائية المشػتركة بػيف لجنػة األمػـ المتحػدة االقتصػادية 
ألكركبػػػا كمػػػؤتمر األمػػػـ المتحػػػدة لمتجػػػارة كالتنميػػػة )االكنكتػػػاد( كاليكنيسػػػكك كاالتحػػػاد الػػػدكلي لبلتصػػػاالت السػػػمكية 

م كالمكتب االحصائي األكركبي كغيرىا مف المنظمات كالمؤسسات كالبلسمكية كمنظمة التنمية كالتعاكف االقتصاد
جػػػؿ خمػػػؽ مؤشػػػرات مشػػػتركة لقيػػػاس أالتابعػػػة لؤلمػػػـ المتحػػػدة كالتػػػي تيػػػتـ برصػػػد قضػػػايا مجتمػػػع المعمكمػػػات مػػػف 

 تكنكلكجيا المعمكمات.
 اممطلب امثاني: مؤشرات قياس امصنمية اممسصدامة في امجزائر

بعػػػاد انتيجػػػت الجزائػػػر العديػػػد مػػػف السياسػػػات االقتصػػػادية، االجتماعيػػػة، البيئيػػػة لتحسػػػيف لتجسػػػيد ىػػػذه األ
يعية، كىػك كثر حفاظا عمى البيئة كتثمينا لممكارد الطبأكثر تنكعا ك ألى اقتصاد إالمستكل المعيشي لؤلفراد كالتحكؿ 

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
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مر الذم يتـ قياسو كفؽ مؤشرات التنمية المستدامة التي كضعتيا لجنة األمـ المتحدة لمتنمية المستدامة، كعمػى األ
المؤسسػػية ع األكؿ(، ثػػـ المؤشػػرات البيئيػػة ك ىػػذا األسػػاس تتنػػاكؿ الباحثػػة المؤشػػرات االقتصػػادية كاالجتماعيػػة )الفػػر 

 )الفرع الثاني(.
 االقصرادية واالجصماعيةامفرع األول: اممؤشرات 

فاؽ تنمكية عمى المػدل البعيػد فػي المجػاؿ آفي سبيؿ تحقيؽ التنمية المستدامة في الجزائر، كضعت الدكلة 
دمػػاج االسػػتمرارية البيئيػػة فػػي بػػرامج التنميػػة االقتصػػادية كاالجتماعيػػة كالعمػػؿ إاالقتصػػادم كاالجتمػػاعي مػػف بينيػػا 

قر، حماية الصحة العمكمية لمسكاف، تقميص حجـ التضخـ كالقضاء عمػى عمى النمك المستداـ كتقميص ظاىرة الف
المديكنيػػة الخارجيػػة، لػػذا سػػأحاكؿ دراسػػة بعػػض ىػػذه المؤشػػرات المتعمقػػة بػػالجزائر كمػػا يمػػي المؤشػػرات االقتصػػادية 

 )أكال(، المؤشرات االجتماعية )ثانيا(.
 أوال: اممؤشرات االقصرادية ملصنمية اممسصدامة في امجزائر

ات كػػاف ىػػدفيا إعػػادة التػػكازف عمػػى يػػاإلصػػبلحات االقتصػػادية التػػي طبقتيػػا الجزائػػر منػػذ أكاخػػر الثمانين فإ
قػػرار مبػدأ اقتصػػاد السػػكؽ  مسػتكل االقتصػػاد الكمػػي كبعػث عجمػػة التنميػػة المسػتدامة، مػػف خػػبلؿ تحريػر االقتصػػاد كا 

كد الشفافية كالمساءلة كتفكيض السمطات تؤ  التيلى تطبيؽ الحرية السياسية إالذم يقكـ عمى المنافسة، باإلضافة 
ف القػكانيف كالتشػريعات سػطػار سػعت الجزائػر مػف خػبلؿ اإلصػبلحات االقتصػادية ك لممجتمع المػدني، كفػي ىػذا اإل

لػػػػى تييئػػػػة الظػػػػركؼ المناسػػػػبة لتنميػػػػة اقتصػػػػادية مسػػػػتدامة تػػػػتبلئـ مػػػػع إالمرتبطػػػػة ببرنػػػػامج اإلنعػػػػاش االقتصػػػػادم 
مع  بلئـ، فيؿ استطاعت الجزائر تحقيؽ تنمية اقتصادية مستدامة تت(1)المتكفرة لدييا اإلمكانيات الطبيعية كالبشرية

 .اإلمكانيات المتكفرة لدييا؟
 معدل امنمو االقصرادي -1

ف النمػػك االقتصػػادم المسػػتداـ فػػي الجزائػػر مػػرتبط بالعكائػػد النفطيػػة، لػػذا يجػػب تنكيػػع أكعميػػو تػػرل الباحثػػة 
التػػي االىتمػػاـ بالقطػػاع الزراعػػي كالصػػناعي، كبالطاقػػات المتجػػددة ك االقتصػػاد الجزائػػرم خػػارج قطػػاع المحركقػػات، 

 النفط.أسعار تقمبات النمك مستداما كبعيدا عف تحكـ  ى يككفضركرة حت تأصبح
، يبيف الجػدكؿ أدنػاه المؤشػر االقتصػادم 2019لمعرفة تطكر مؤشر النمك االقتصادم في الجزائر لسنة: ك 

، مع مختمؼ البيانات المتعمقة بو لتقييـ أداء االقتصاد الجزائػرم فػي ىػذه السػنة، كالصػادر 2019الجزائرم لسنة: 
 .2019دكؽ النقد الدكلي عف صن

  

                                                           
(1)- . 
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 .2019( مؤشر امنمو االقصرادي ملجزائر مسنة 1ل رقم: )جدوام

 2019 اممؤشر اإلقصرادي  

 

 183.7 مميار دكالر(الناتج المحمي اإلجمالي اإلسمي )
 2.3 ٪(الحقيقي لمناتج المحمي اإلجمالي)معدؿ النمك 

 4.229.8 ر(نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي اإلسمي )دكال
 5.6 متكسط أسعار المستيمؾ(التضخـ )

 36.4 إجمالي اإلنفاؽ الحككمي ٪ مف الناتج المحمي
 -23.0 مميار دكالر() ميزاف الحساب الجارم

 -12.5 ميزاف الحساب الجارم ٪ مف الناتج المحمي 
 40.5 ، مميار دكالر(إجمالي الصادرات )سمع كخدمات

 63.1 مع كخدمات، مميار دكالر()س إجمالي الكاردات
 55.6 إجمالي االحتياطات الرسمية )مميار دكالر(

 11.5 عدد شيكر الكاردات التي تغطييا االحتياطات
 2.1 الخارجي اإلجمالي ٪ مف الناتج المحمي  الديف

 43.4 مميكف نسمة(عدد السكاف )
 12.6 معدؿ البطالة٪ مف إجمالي القكة العاممة

 : اممردر
في الجزائر، قد تراجع بشكؿ ممحكظ  2019مف خبلؿ الجدكؿ أعبله، يتبيف أف المؤشر االقتصادم لسنة: 

، كذلػػؾ ألسػػباب مختمفػػة، أىميػػا انييػػار أسػػعار البتػػركؿ، كمػػع أزمػػة كبػػاء فيػػركس 2018ك 2017مقارنػػة بسػػنتي 
تيػػب آثػػار سػػمبية ، تتكقػػع الباحثػػة تى 19ككفيػػد  عمػػى االقتصػػاد الجزائػػرم نتيجػػة ىػػذه الجائحػػة، كىػػذا مػػا أكدتػػو كممػػة رى

كالتػي  محافظ بنؾ الجزائر، في االجتماع المشترؾ لصندكؽ النقد العربي، كصػندكؽ النقػد الػدكلي، كالبنػؾ الػدكلي،
ئ ظيػػكر حػػاالت طػػكار العالميػػة، التػػي لػػـ يسػػبؽ ليػػا مثيػػؿ، إلػػى أٌدت ىػػذه األزمػػة الصػػحية ... »كمػػا يمػػي:  جػػاءت
تطمبػػت ىػػذه الحػػاالت، رد فعػػؿ سػػريع تجسػػد فػػي اسػػتخداـ أدكات ية ممزكجػػة بحػػاالت طػػكارئ اجتماعيػػة، اقتصػػاد

ككذا التخفيؼ مف القيكد االحترازية المفركضة عمػى البنػكؾ. كمػا تػـ المجػكء إلػى سياسػات ماليػة السياسات النقدية 
، كالػػػذم سػػػيؤدم العجػػػكزات فػػػي الميزانيػػػةتكسػػػعية، كسػػػيترتب عػػػف ىػػػذه السياسػػػات الظرفيػػػة الطارئػػػة، تفػػػاقـ بعػػػض 

بالنسػػبة لعػػدد كبيػػر مػػف دكؿ منطقتنػػا، إلػػى ارتفػػاع نسػػبة الػػديف العمػػكمي الػػداخمي ككػػذا الػػديف الخػػارجي، تمكيمػػو، 
نشػكء العجػز المػزدكج )الميزانيػة كميػزاف المػدفكعات( فػي الػدكؿ المنتجػة لمبتػركؿ فػي سػياؽ عػبلكة عمػى ذلػؾ، فػإف 
سيشكؿ تحديا كبيرا في المستقبؿ، كما سيؤدم كؿ مف انخفاض الطمػب كتػداعيات الحجػر  انييار أسعار البتركؿ،

الصحي إلى ظيكر فيما يخص النظاـ المصرفي، مخاطر جديدة تصاعدية فػي مجػاؿ المسػتحقات غيػر المنتجػة، 
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ى نمػك شػامؿ كىكذا تظير أمامنا أربع تحديات رئيسية لفترة مػا بعػد األزمػة يجػب العمػؿ عمػى تجسػيدىا: العػكدة إلػ
 (1).«كمستداـ الذم يسمح بدكره بإنشاء الثركة كفرص العمؿ، ...

 حجم االسصثمار األجنبي اممباشر: .1
تنميػػة لػػى تحقيػػؽ إانتيجػػت الجزائػػر فػػي ظػػؿ اإلصػػبلحات االقتصػػادية سياسػػات متعػػددة تيػػدؼ فػػي مجمميػػا 

كاألجنبػي منػذ سياسػة  المحمػي ()االسػتثماراقتصادية مستدامة، ففػي مجػاؿ االسػتثمار عممػت الدكلػة عمػى تشػجيع 
الجزائر بعد انتياج سياسة اإلصبلحات االقتصادية اكتسبت خبرة ال يستياف بيا في ف أاالنفتاح االقتصادم، كما 

كيمكػػف تعريػػؼ اإلسػػتثمار األجنبػػي المباشػػر عمػػى أنػػو تحكيػػؿ رأس المػػاؿ  ،(2)ميػػداف تشػػريع كتنظػػيـ االسػػتثمارات
إلػى دكلػة أخػرل لئلسػتثمار فػي المشػاريع، كيسػتطيع المسػتثمر األجنبػي أف يػدير  )نقدم، عيني، تقنيات، معارؼ(

أك كميا حسب قكة التصكيت التي يتمتع بيا، كمنو فاإلستثمار األجنبي المباشر يمثؿ عبلقة طكيمة المشركع جزئيا 
  (3)كالدكلة المضيفة.المدل بيف المستثمر األجنبي 

نيا كجؿ تحسيف مناخ االستثمار المحمي كاالجنبي لأرغـ الجيكد المبذكلة مف طرؼ الحككمة الجزائرية مف 
امػػاـ المشػػاكؿ التػػي يكاجييػػا المسػػتثمر األجنبػػي كغيػػاب الحريػػة االقتصػػادية، المخػػاطر تبقػػى غيػػر كافيػػة خاصػػة 

األمنية، النظاـ الضريبي كمشكؿ العقار كخاصة الفساد اإلدارم كالمالي في الجزائر، مما جعؿ ىذه األخيرة بعيدة 
 مقارنة بغيرىا مف الدكؿ النامية. توعف جذب االستثمار كتنمي

 سصثمارية األجنبية اممباشرة امجديدة امواردة إمى امدول امعربية من بينيـا امجزائـرشاريع اال( امم2) رقم: جدولام
 2018معام 

 .2018المشاريع االستثمارية األجنبية المباشرة الجديدة الكاردة إلى الدكؿ العربية لعاـ 
 تعدد الشركا عدد الكظائؼ التكمفة بالمميكف دكالر عدد المشاريع الدكؿ المستقبمة
 44 106897 196635 57 سمطنة عماف
 92 106679 156537 103 السعكدية
 353 296322 146130 378 اإلمارات
 73 326273 126453 91 مصر
 17 106349 96259 18 الجزائر
 66 156351 46485 71 المغرب
 8 16673 26851 11 العراؽ
 25 36502 16426 27 البحريف

                                                           
. 
()- . 
(2)- . 
(3)- . 
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تتبػػػع عػػػدد المشػػػاريع االسػػػتثمارية األجنبيػػػة كمػػػف خػػػبلؿ  ،يتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ قػػػراءة معطيػػػات الجػػػدكؿ أعػػػبله
لضػماف االسػتثمار كائتمػاف  ، حسب احصائيات المؤسسة العربيػة2018المباشرة الجديدة الكاردة إلى الجزائر سنة 

أقػػؿ  إلػػى الجزائػػر اإلسػػتثمارية الػػكاردة أف عػػدد ىػػذه المشػػاريع يتبػػيفالصػػادرات، كمقارنتيػػا بػػبعض الػػدكؿ العربيػػة، 
دكلػػة الجػػكار المغػػرب، بحتػػى بػػؿ بكثيػػر مقارنػػة بدكلػػة االمػػارات، السػػعكدية، مصػػر، سػػمطنة عمػػاف، قطػػر، الككيػػت 

عؼ البنية التحتية، كثرة اإلجراءات اإلدارية في كافة مراحؿ إنشاء المشركع، ى ضيرجع في اعتقاد الباحثة إل كىذا
األعماؿ غير المشجع خاصة في ظؿ النقائص التي  غياب الحكافز كالمزايا الضريبية، ككذلؾ بسبب طبيعة مناخ

 تعاني منيا المنضكمة البنكية الجزائرية. 
 امة في امجزائرثانيا: اممؤشرات االجصماعية مقياس امصنمية اممسصد

، كلكػػػػف أيضػػػػا بتحسػػػػيف الظػػػػركؼ االىتمػػػػاـ لػػػػيس فقػػػػط بػػػػالنمك االقتصػػػػادم تحقيػػػػؽ التنميػػػػة تكجيػػػػو يتطمػػػػب
االجتماعية لمناس عف طريؽ القضاء عمى الفقر كالبطالة كتحقيؽ العدالة في تكزيع المداخيؿ بػيف أفػراد المجتمػع، 

مفيػػـك ييػػا لنً عرقمػػت مسػػارىا التنمػػكم خاصػػة بعػػد تبى كالجزائػػر كغيرىػػا مػػف الػػدكؿ تكاجػػو تحػػديات اجتماعيػػة كثيػػرة 
جتماعيػة كمسػتكل تقػدميا ، فما مدل مسايرة الجزائر لمؤشػرات التنميػة المسػتدامة ذات األبعػاد االالتنمية المستدامة

 كالمعاىدات الدكلية؟كالتي صادقت عمييا بمقتضى االتفاقيات  2030لسنة  مف أجؿ بمكغ األىداؼ اإلنمائية
 امة في امجزائرمعدل امبط .1

لى غاية منتصؼ الثمانين اتيكالسبعين اتيلـ يكف مشكؿ البطالة شائعا كمنتشرا في فترة الستين ات، بحكـ يكا 
كػػاف ليػػا  1986المػػكارد البتركليػػة الكافيػػة نتيجػػة أسػػعار البتػػركؿ المرتفعػػة آنػػذاؾ، غيػػر أف األزمػػة البتركليػػة سػػنة 

فػػي مػػدة قصػػيرة أصػػبحت تشػػكؿ إحػػدل أىػػـ االنشػػغاالت لمحككمػػػة األثػػر الكبيػػر فػػي بدايػػة ظيػػكر البطالػػة، بػػؿ ك 
٪  سػػػنة 17االرتفػػاع مػػف فػػي  أن الجزائريػػة، حيػػث تشػػير التقػػارير الرسػػػمية إلػػى أف مسػػتكل البطالػػة فػػي الجزائػػػر بػػد

عػػدة عكامػػؿ كزيػػادة نسػػبة االرتفػػاع جػػاء نتيجػػة  ىػػذا ،1999٪ سػػنة 30،  ليبمػػغ 1995٪ سػػنة 28، إلػػى 1987
لجزائػػر عمػػى قطػػاع المحركقػػات كضػػعؼ القطاعػػات األخػػرل كالعػػزكؼ عػػف االسػػتثمار كبالتػػالي ، اعتمػػاد االسػػكاف

 (1)عدـ امتصاص سكؽ العمؿ لميد العاممة في الجزائر.
، غير د أىداؼ السياسة الكطنية لمتشغيؿغاية الحد مف البطالة كخفض مستكياتيا عند أدنى حد تعد أح إفَّ 

يا، مما يجعميا تبحػث تحقيقطت باألىداؼ السياسية التي ترمي الحككمة مف خبللو إلى أف ىذه الغاية لطالما ارتب
ف احتػػكاء طػػالبي العمػػؿ يتطمػػب تفعيػػؿ قطػػاع إنتػػاجي كطنػػي قػػادر عمػػى خمػػؽ الثػػركة إدكف الكيػػؼ، لػػذا فػػـ عػػف الكىػػ

ب المتزايد سنكيا االستثمار الكطني كاألجنبي مف أجؿ خمؽ مناصب شغؿ كتمبية الطملى تسييؿ آليات باإلضافة إ
 (2)عمى سكؽ الشغؿ في الجزائر.

  

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
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 .2018إمى  1980ل امفصرة امممصدة من ( صطور معدل امبطامة في امجزائر تال 2امشكل رقم: )

 
  :اممردر

بيف أف معدؿ ي 2018-1980إف تتبع منحنى تطكر معدالت البطالة في الجزائر خبلؿ الفترة الممتدة بيف 
ات كالتػػي يات كالتسػػعينيػػ٪ عكػػس فتػػرة الثمانين10إلػػى نسػػبة  2012مػػف سػػنة  بتػػداءن االبطالػػة أخػػذ فػػي االنخفػػاض 

معػدالت  زيادةالجزائر ، كمف أىـ أسباب ارتفاع نسبة البطالة في 2018٪ ثـ ارتفع نكعا ما سنة 30كصمت إلى 
التحرر ي، ، برنامج التصحيح الييكمبايف التكزيع السكانيت ،، ارتفاع عدد المتخرجيف مف الجامعاتالسكانيالنمك 

االقتصػػادم كانخفػػاض معػػدالت النمػػك االقتصػػادم الناجمػػة عػػف ضػػعؼ السياسػػة االقتصػػادية كعػػدـ نجػػاح القػػكانيف 
 .فرص عمؿ بالقدر الكافي منحالمحفزة لئلستثمار في 

 دالت امرعاية امرحية في امجزائر:مع -2-
عيػدا عػف المسػتكيات المحققػة فػي عمى الرغـ مف ارتفاع مستكل االنفػاؽ الصػحي الػكطني، إال أنػو مػا زاؿ ب

، بؿ حتى مع الدكؿ ذات الخصائص المشػتركة مػع الجزائػر كمتكسػط الػدخؿ الفػردم مػثبل، فحسػب تقدمةالدكؿ الم
المحمػي اإلجمػػالي نجػد أف الكاليػات المتحػدة األمريكيػػة تػأتي عمػى رأس القائمػػة النػاتج  مػػفمؤشػر اإلنفػاؽ الصػحي 

البشػػرية  المػػكارد تكػػكيف، كعػػدـ كطنيراجػػع إلػػى ضػػعؼ االقتصػػاد الػػ ، كىػػذا(1)انيػػابالنسػػبة لمعػػالـ، بعػػدىا فرنسػػا كألم
، ممػػا أثػػر سػػمبا عمػػى نكعيػػة الخدمػػة ات العمميػػة كالتكنكلكجيػػة فػػي الطػػبمكاكبتيػػا لمتطػػكر التابعػػة لمقطػػاع الصػػحي ك 

 الصحية في الجزائر.
  

                                                           
(1)- . 

0

5

10

15

20

25

30

35

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

 معدل البطالة 

 معدل البطالة 



 -بين اإلمكانيات اممصاحة ومؤشرات قياسيا-واقع امصنمية اممحلية اممسصدامة في امجزائر               امفرل امثامث
  

120 

 .2016إمى  2000من سنة ( صطور معدل وفيات األطفال حديثي اموالدة في امجزائر 3امشكل رقم: )

 
 : اممردر

إلػى سػنة  2000يتبيف مف خبلؿ بياف تطكر معدالت كفيات األطفػاؿ حػديثي الػكالدة فػي الجزائػر مػف سػنة 
، 2016٪ سػنة 1566، ثػـ بػدأت تػنخفض تػدريجيا إلػى أف كصػمت 2000أف أعمى نسبة كانت فػي سػنة  2016

مجانيػػة الباحثػػة يعػػكد ىػػذا اإلنخفػػاض إلػػى عػػدة أسػػباب أىميػػا تحسػػف الظػػركؼ المعيشػػية كالصػػحية، كبحسػػب رأم 
الصػػحية كتػػأطير التمقػػيح، اىتمػػاـ الدكلػػة الجزائريػػة بصػػحة الطفػػؿ كاألـ مػػف خػػبلؿ بنػػاء اليياكػػؿ العػػبلج، إجباريػػة 

  .الككادر الطبية المختصة
 2015-2017ائر( اممنشآت امقاعدية امرحية في امجز 3امجدول رقم: )

 
2015 2016 2017 

 العدد
عدد األسرة 

 التقنية
 العدد

عدد األسرة 
 التقنية

 العدد
عدد األسرة 

 التقنية
 ستشفائية عامة )ـ.إ.ع(امؤسسة 

 )مستشفيات القطاع الصحي سابقا(
200 305 38 200 407 38 205 322 40 

 ستشفائية )ـ.إ( امؤسسة 
 1 354 09 1 324 09 960 09 )مستشفيات قطاع الصحة سابقا(

 12 799 15 12 910 15 13 050 15 ستشفائية جامعية )ـ.إ.ج(امراكز 
 869 01 818 01 810 01 ستشفائية جامعية امؤسسة 

 11 818 77 11 725 75 11 637 75 متخصصة)ـ.إ.ـ( ستشفائيةاة سمؤس
 : اممردر

  

21 20,9 20,6 20,2 19,7 19,3 18,8 18,3 17,7 17,3 16,8 16,4 16,1 16 15,8 15,7 15,6 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  وفيات األطفال حديثي الوالدة
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 2015-2017ممنشآت امقاعدية تارج اممسصشفيات في امجزائر( ا04) رقم:ل جدوام

 
2015 2016 2017 

عدد  امعدد
عدد  امعدد األسرة

عدد  امعدد األسرة
 األسرة

 )ـ.ع.ص.ج( عمكمية لمصحة الجكاريةالمؤسسة ال
 عيادات متعددة الخدمات   -  تجمع:

 قاعات العبلج 
 دكر الكالدة العمكمية 

271 - 273 - 273 - 
659 1 889 3 684 1 075 4 695 1 213 4 
762 5 - 875 5 - 957 5 - 
415 175 3 416 142 3 409 056 3 

 - 653 - 630 - 627 مركز طبي اجتماعي
 الصيدليات
 الخاصةمنيا 

% 

865 10 
962 9 

91669 

- 
- 
- 

140 11 
260 10 

92610 

- 
- 
- 

385 11 
516 10 

92637 

- 
- 
- 

 اممنشآت امتارة
 - 9 795 - 9 042 - 8 352 مختص عيادة طبيب

 - 7 803 - 7 298 - 6 910 عيادة طبيب عاـ
 - 6 952 - 6 514 - 6 144 عيادة طبيب أسناف

 - 821 - 709 - 600 عيادة ممارسة مجمكعة
 : اممردر
لمتزايػد لعػدد السػكاف، فػإف ىػذه الزيػادة ـ اإلرتفػاع امف خبلؿ قراءة معطيات الجدكليف أعبله، أنػو رغػ يتضح

إضػافة إلػى  ة المتػكفرة عمػى مسػتكاىا،لـ يصػاحبيا ارتفػاع فػي عػدد المنشػآت القاعديػة الصػحية كال فػي عػدد األىًسػرى 
ممػػا يػػؤدم إلػػى عػػدـ المسػػاكاة فػػي اإلسػػتفادة مػػف الخػػدمات سػػكء تكزيػػع المؤسسػػات الصػػحية عبػػر التػػراب الػػكطني، 

الصػحية  تعاني مف بعػد المؤسسػات العمكميػةعمى مستكل البمديات النائية كالفقيرة، التي مازالت صة الصحية، خا
كفي عدد األىًسرة المتكفرة مف أجؿ تحقيؽ الصحية  البد مف إعادة النظر في الخريطة كتكبد عناء التنقؿ إلييا، لذا

 ية صحية شاممة كمستدامة.التكازف في تكزيع الخدمات الصحية عبر مختمؼ المناطؽ مف أجؿ تنم
 مؤشر امصنمية امبشرية في امجزائر -3-

، مشػجعا عمػى بػركز رؤيػة اطو عمػى الجكانػب البشػرية لمتنميػةبرنامج األمـ المتحػدة اإلنمػائي فػي نشػ ؼى كى عى 
، كبحمػػكؿ 1990جديػدة لمتنميػػة ثػػـ تكضػػيحيا مػػف خػػبلؿ التقػػارير السػػنكية لمتنميػػة البشػػرية التػػي يصػػدرىا منػػذ عػػاـ 

ع االنساف فػي ضى ، أطمؽ البرنامج رؤية جديدة لمتنمية تحت عنكاف: "التنمية البشرية المستدامة" التي ت1993ـ عا
، فأعيد االعتبار لمفكرة القائمػة بػأف النػاس ىػـ كسػيمة (1)قمة التنمية عمى أساس أف الناس ىـ الثركة الحقيقية لؤلمـ

                                                           
(1)- . 
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التنمية البشػرية عمػى أنيػا تنميػة  (1)1993لتنمية البشرية لعاـ التنمية كغايتيا، ال كسيمتيا فحسب، كيعرؼ تقرير ا
النػػػاس، مػػػف أجػػػؿ النػػػاس، كبكاسػػػطة النػػػاس كىػػػذا يعنػػػي االسػػػتثمار فػػػي قػػػدرات البشػػػر سػػػكاء فػػػي التعمػػػيـ، الصػػػحة 

تػـ تعريػؼ التنميػة  (2)1994كالميارات حتى يمكنيـ العمؿ عمى نحك منتج، كبصػدكر تقريػر التنميػة البشػرية لعػاـ 
جميػػع األفػػراد مػػف تكسػػيع نطػػاؽ قػػدراتيـ البشػػرية إلػػى أقصػػى حػػد ممكػػف  في ًكػػمى نمػػكذج لمتنميػػة يي  ية عمػػى أنيػػار البشػػ

كتكظيؼ تمؾ القدرات أفضؿ تكظيػؼ ليػا فػي جميػع المجػاالت، كىػي تحمػي أيضػا خيػارات األجيػاؿ التػي لػـ تكلػد 
سػػتقبؿ، كيعتبػػر كػػؿ مػػف التعمػػيـ، الصػػحة بعػػد، كال تسػػتنزؼ قاعػػدة المػػكارد الطبيعيػػة البلزمػػة لػػدعـ التنميػػة فػػي الم

  .كالدخؿ مقكمات أساسية لقياس معدؿ التنمية البشرية في أية دكلة
مف البمداف التي حققت تطكرا ممحكظا في مجاؿ التنمية البشرية، فحسػب تقريػر منظمػة األمػـ كتعد الجزائر 

تعػد الجزائػر مػف بػيف  «ى التنميػة البشػريةمسػارات إلػ الثػكرة الحقيقيػة لؤلمػـ» :تحػت عنػكاف (3)2010المتحدة لعػاـ 
 1980٪ فػي الفتػرة الممتػدة مػف 53، بحيػث عرفػت تطػكرا بنسػبة في العػالـ ذات تنميػة بشػرية عاليػةالعشر الدكؿ 

، كأنيا تحتؿ المرتبة التاسعة عالميا ضمف الدكؿ التي حققت أسرع تقدـ في مجاؿ التنمية البشرية بعد 2010إلى 
جػػاءت فػػي المرتبػػة الخامسػػة، كتػػكنس السػػابعة، كالمغػػرب فػػي المرتبػػة العاشػػرة، فػػي حػػيف  كػػؿ مػػف السػػعكدية التػػي

المرتبة الخامسة عالميا ضمف الدكؿ التػي حققػت أسػرع تقػدـ فػي مجػاؿ التنميػة البشػرية مػف حيػث المؤشػر  احتمت
 84فػػي المركػػز  جػػاءت الجزائػػر 2011سػػنة ، أم خػػارج النػػاتج الػػداخمي الخػػاـ، كفػػي ةغيػػر النقػػدم لمتنميػػة البشػػري

 (4).104نقطة بعد ما كانت في العاـ السابؽ في المرتبة  20 محققة تقدما بػ
، كفػي 2015عالميا حسب تقرير األمـ المتحدة لسػنة  83 حازت الجزائر عمى المرتبة 2015ـ أما في عا

لمرتبة األكلى عمى تنمية بشرية مرتفعة، محتمة بذلؾ ا مجمكعة الدكؿ التي لدييا بقيت الجزائر ضمف 2017سنة 
كبػذلؾ تكػكف  ،2017عالميػا حسػب تقريػر برنػامج األمػـ المتحػدة االنمػائي لسػنة  85المستكل المغاربي، كالمرتبػة 

فر برنامج األمـ المتحدة اإلنمػائيممحكظا في مستكل التنمية البشرية حسب تقاري ارتفاعاالجزائر حققت   كػاف ، كا 
، الصػحة، الػدخؿ، إال أنيػا ال ترقػى إلػى مسػتكيات التقػدـ التػي يتطمػع عمػى مسػتكل التمػدرس سانعكػ االرتفاعىذا 

 إلييا الفرد الجزائرم مقارنة بالدكؿ المتقدمة.
  

                                                           
(1)- . 

(2)
-. 

(3)- . 
(4)- . 
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 .2018(: صرصيب امجزائر حسب دميل امصنمية امبشرية معام 5)رقم:ل جدوام
 98 فيجي 52 الجبؿ االسكد 49 االتحاد الركسي

 118 فيتناـ 82 الجزائر 173 اثيكبيا
 31 قبرص 60 جزر البياما  87 ربيجافأذ

 41 قطر 153 جزر سميماف 48 األرجنتيف
 122 قيرغيكستاف 156 جزر القمر  102 األردف
 126 كابك فيردم 117 جزر مارشاؿ 81 أرمينيا
 50 كازاخستاف 188 جميكرية افريقيا الكسطى 182 ارتيريا
 : اممردر

، قػػد عػػرؼ تطػػكرا كتحسػػينا 2018مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ نبلحػػظ أف مؤشػػر التنميػػة البشػػرية فػػي الجزائػػر لسػػنة 
حسػب تقريػر برنػامج األمػـ المتحػدة  82بالسػنكات الماضػية، إذ احتمػت المرتبػة ائر مقارنػة ممحكظا في ترتيب الجز 

كىػػي الرتبػػة التػػي ، 2018، كبػػذلؾ تكػػكف قػػد حافظػػت عمػػى نفػػس المرتبػػة التػػي حققيػػا سػػنة 2019اإلنمػػائي لسػػنة 
 تجعميا مصنفة ضمف الدكؿ األكائؿ في قائمة الترتيب العالمي لمؤشر التنمية البشرية.
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 فرع امثاني: اممؤشرات امبيئية واممؤسسية مقياس امصنمية اممسصدامة في امجزائرام
خػػبلؿ بقػػدرات األجيػػاؿ القادمػػة عمػػى تمبيػػة لػػى تمبيػػة احتياجػػات الحاضػػر دكف اإلإتيػػدؼ التنميػػة المسػػتدامة 

كمػف ىاتػو األبعػاد احتياجاتيا، فالتنميػة المسػتدامة عمميػة متعػددة األبعػاد: اقتصػادية، اجتماعيػة، بيئيػة، مؤسسػية، 
اشتقت مؤشرات قياسيا، كالمؤشرات البيئية كالمؤسسية التي عمى أساسيا يػتـ معرفػة مػدل تقػدـ الدكلػة فػي تحقيػؽ 

ة دراسػػة المؤشػرات البيئيػػة فػػي ثػػأىػداؼ التنميػػة المسػػتدامة كلتشػخيص كضػػع الجزائػػر فػي ىػػذا المجػػاؿ تتنػاكؿ الباح
 لجزائر )ثانيا(.الجزائر )أكال( ثـ المؤشرات المؤسسية في ا

 اممؤشرات امبيئية -أوال
التنميػػة، أدركػت الجزائػر عمػػى غػرار بػاقي دكؿ العػػالـ ضػركرة إيجػاد تػػكازف بػيف الكاجبػات البيئيػػة كمتطمبػات 

د مػػف تقمػػيص الفجػػكة بػػيف نمػػك النشػػاط االقتصػػادم كتػػدىكر البيئػػة، كمػػف أجػػؿ ذلػػؾ تبنػػت بػػكلتجسػيد ىػػذا التػػكازف ال
بلليػػا البعػػد البيئػػي لممحافظػػة عمػػى الثػػركات الطبيعيػػة كاسػػتدامتيا مػػف خػػبلؿ البرنػػامج سياسػػة تنمكيػػة تراعػػي مػػف خ

(، تقميص نسبة انبعاثات الغازات الدفينة لحماية المناخ كاإلدارة 2030-2011الكطني لتنمية الطاقات المتجددة )
 المتكاممة لممكارد المالية.

 اسصتدام مرادر امطاقة اممصجددة مؤشر -1
ئلنػػػدماج فػػػي االقتصػػػاد العػػػالمي كاسػػػتغبلؿ ثركاتيػػػا الطبيعيػػػة األمثػػػؿ، اعتمػػػدت الجزائػػػر عمػػػى سػػػعيا منيػػػا ل

مصػػػادر بديمػػػة لمتنميػػػة عػػػكض المصػػػادر التقميديػػػة، إدراكػػػا منيػػػا بمتطمبػػػات التنميػػػة المسػػػتدامة كبأىميػػػة الطاقػػػات 
 المتجددة كضركرة االستثمار فييا عمى المستكل الكطني كالمحمي:

 :على اممسصوى اموطني - أ
بعػاد البيئيػة لمتنميػة المسػتدامة، خاصػة تناكؿ جػدكؿ أعمػاؿ القػرف الكاحػد كالعشػريف العبلقػة بػيف الطاقػة كاأل

تمػػؾ المتعمقػػة بحمايػػة الغػػبلؼ الجػػكم مػػف التمػػكث النػػاجـ عػػف اسػػتخداـ الطاقػػة فػػي مختمػػؼ النشػػاطات االقتصػػادية 
إلػى تجسػيد مجمكعػة  21عػت األجنػدة كاالجتماعية كفي قطاعي الصناعة كالنقػؿ عمػى كجػو الخصػكص، حيػث د

و مراعػاة العدالػة فػي عػمف األىداؼ المرتبطة بحمايػة الغػبلؼ الجػكم كالحػد مػف التػأثيرات السػمبية لقطػاع الطاقػة م
تكزيػع مصػػادر الطاقػػة، كذلػؾ بتطػػكير سياسػػات كبػرامج الطاقػػة المسػػتدامة مػف خػػبلؿ العمػػؿ عمػى تطػػكير مصػػادر 

 البيئية.تأثيرات الطاقة األقؿ تمكيثا لمحد مف ال
بػالرغـ  ،مازالػت بعيػدة عػف المػأمكؿ يػابالرغـ مف الجيكد المبذكلة مف طرؼ الجزائػر فػي ىػذا المجػاؿ إالَّ أن

 .كىذا ما يؤكده الجدكؿ أدناه مكانياتيا الطبيعية بسبب نقص الكسائؿ التكنكلكجية كضعؼ التمكيؿإ قكة مف
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 .( امقدرات امشمسية في امجزائر6) رقم:ل جدوام
 رحراء ىضاب عليا منطقة ساحلية اممناطق

 86 10 04 (%مساحة )
 3500 3000 2650 عة/سنة(معدل إشراق امشمس )سا

 2650 1900 1700 /ساعة/سنة(2)كيلواط ساعي م معدل امطاقة اممحرل علييا
شراؽ اليػكمي إلدة امف ،كبر حقكؿ الطاقة الشمسية في العالـأالجزائر مف  فَّ أذا الجدكؿ نبلحظ ىمف خبلؿ 

سػاعة فػي  3500لػى إتصػؿ  فأسػاعة فػي السػنة كيمكنيػا  2000عبر كامؿ التراب الػكطني فػي المتكسػط تفػكؽ 
، كما أف كاليات الجنكب الجزائػرم تزخػر بإمكانيػات كقػدرات شمسػية ىائمػة، تعػد مصػدرا اليضاب العميا كالصحراء

مػف مسػاحة الجزائػر، لػذا  % 86بػالجزائر، خاصػة كأف الصػحراء الجزائريػة تمثػؿ  ميما في تكليػد الطاقػة الشمسػية
الشمسية الذم تتكفر عمييا ىذه البمديات كالكاليات مثؿ: أدرار، تمنراست، ترل الباحثة أف المخزكف اليائؿ لمطاقة 

إليػػزم، كرقمػػة يمكػػف اسػػتغبلليا خاصػػة فػػي تزكيػػدىا بالكيربػػاء، كباإلنػػارة العمكميػػة، كمنػػو تقمػػيص االعتمػػاد عمػػى 
ركػة تنمكيػػة مصػادر الطاقػة التقميديػة، كتػكفير مناصػب شػغؿ كاالسػتثمار فػػي ىػذا المػكرد المتجػدد كبالتػالي خمػؽ ح

 .الجنكب الجزائرم في النائية كالمعزكلةمحمية كمستدامة داخؿ ىذه الكاليات 
-2015) ( مساىمة مرادر امطاقة اممصجددة في صحقيق امبرنامج اموطني ملطاقـات اممصجـددة7) رقم:ل مجدوا

2030.) 
 اممرحلة                   

 اممردر
 اممرحلة األومى

2015-2020 
 اممرحلة امثانية

 اممجموع 2021-2030

 13575 10575 3000 امطاقة امشمسية امكيروضوئية
 5010 4000 1010 طاقة امرياح

 2000 2000 _ امطاقة امشمسية امحرارية اممركزة
 400 250 150 امصوميد اممشصرك ملطاقة

 1000 640 360 طاقة امكصلة امحيوية
 15 10 05 طاقة امحرارة امجوفية

 22000 17475 4525 اممجموع
يتبػػيف مػػف خػػبلؿ الجػػدكؿ أعػػبله، أف لمجزائػػر إمكانيػػات جػػد ميمػػة فػػي مجػػاؿ الطاقػػات المتجػػددة كالتػػي تعػػد 
المحرؾ األساسي لتطكير نمكذج جديد لمنمك االقتصادم، االجتماعي كالبيئي المستداـ خاصة مف خبلؿ البرنامج 

ابة لئلحتياجػػات الداخميػػة مػػف الكيربػػاء، فػػؾ الػػكطني لمطاقػػات المتجػػددة كالػػذم ييػػدؼ إلػػى المسػػاىمة فػػي اإلسػػتج
 العزلة عف المناطؽ النائية، خمؽ فرص عمؿ جديدة كتشجيع الصناعات المحمية.

 على اممسصوى اممحلي  - ب
خػػػبلؿ الٌمقػػػاء الػػػكطني حػػػكؿ الجماعػػػات اإلقميميػػػة فػػػي قمػػػب اإلنتقػػػاؿ الطػػػاقكم الػػػذم أنعقػػػد بػػػالمركز الػػػدكلي 

شػػددت الحككمػػة عمػػى ضػػركرة تطبيػػؽ مخطػػط كطنػػي ييػػدؼ إلػػى ترشػػيد ، (1)02/06/2018لممػػؤتمرات بتػػاريخ: 
                                                           

(1)- . 
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اسػػتيبلؾ الطاقػػة عمػػػى مسػػتكل الجماعػػات اإلقميميػػػة، كخػػبلؿ ىػػذا المقػػػاء أكػػد كزيػػر الداخميػػػة كالجماعػػات المحميػػػة 
كالتييئػػة العمرانيػػة عمػػػى ضػػركرة ترشػػيد كعقمنػػػة اسػػتيبلؾ الطاقػػة الكيربائيػػػة عمػػى مسػػتكل البمػػػديات عمػػى ضػػػركرة 

مػػف  % 5نسػػبتو  ؿ نحػػك الطاقػػات البديمػػة، عمػػى أسػػاس أف الطاقػػة التقميديػػة تكمػػؼ الجماعػػات اإلقميميػػة مػػااإلنتقػػا
ميزانية التسيير حيث أف اإلنارة العمكمية في المدارس اإلبتدائية كالمساجد ىي األكثر إستيبلكا لمطاقػة ممػا يػدعك 

لكيرباء المكجية لػذلؾ، لػذا فػإف البرنػامج الػكطني تكرة ااإلى إيجاد بدائؿ جديدة لمطاقة تمكف البمديات مف خفض ف
يمكف أف يحد مف نفقات الطاقػة الكيربائيػة لمجماعػات  2030إلى  2015لمطاقات المتجددة كالذم يمتد مف سنة 

 ( فػػي تكليػػدالشػػمس، ريػػاح،...اإلقميميػػة مػػف خػػبلؿ اسػػتغبلؿ المصػػادر الطبيعيػػة التػػي تزخػػر بيػػا الجزائػػر )أشػػعة 
  (1).تكنكلكجيات جديدة تعتمد عمى ىذه المكارد مثؿ مسخف الماء الشمسي كاأللكاح الشمسيةالكيرباء كتطكير 

 ؤشر نسبة انبعاث امغازات امدفيئةم -2
ك متخمفػة، أىػـ انشػغاالت الػدكؿ سػكاء كانػت متقدمػة أتعد التغيرات المناخية التػي يشػيدىا العػالـ حاليػا مػف 

ذ يعتبػر االسػتيبلؾ المفػرط كالبلعقبلنػي إثػار سػمبية عمػى البيئػة، آنظرا لما صاحب ظاىرة االحتباس الحرارم مف 
ىػـ األسػباب المباشػرة لمتمػكث ألممكارد الطبيعية كزيادة حجـ الغازات السػامة المنبعثػة مػف المصػانع كالنفايػات، مػف 

 البيئي.
 دارة امموارد اممائيةإمؤشر  -3

تكتسػػب المػػكارد المائيػػة أىميػػة كبيػػرة فػػي الجزائػػر نتيجػػة ارتباطيػػا بمختمػػؼ القطاعػػات الرئيسػػية لمدكلػػة مثػػؿ 
قطاع الزراعة كالصناعة، كما تزداد ىذه األىمية بمبلزمة ىذه المكارد لعمميات انتاج الطاقة ممػا يجعميػا جػزء مػف 

ىػػداؼ التنميػػة المسػػتدامة، كلمػػا كانػػت الجزائػػر كسػػائر الػػدكؿ العربيػػة الكاقعػػة فػػي المنطقػػة المناخيػػة الجافػػة كشػػبو أ
، عمػػى المسػػتكل 3ـ 7000 مقابػػؿ 3ـ 700الجافػػة، حيػػث يبمػػغ المعػػدؿ السػػنكم لنصػػيب الفػػرد مػػف الميػػاه حػػكالي 

ثػػػر ارتفػػػاع معػػػدالت النمػػػك أ 2025 سػػػنة 3ـ 500لػػػى حػػػكالي إخفض ىػػػذا المعػػػدؿ يػػػنف أالعػػػالمي، كمػػػف المتكقػػػع 
 ككػػذا (2)التقميديػةمػف المػكارد المائيػػة السػطحية نتيجػة انتشػػار طػرؽ الػرم السػػطحية   50السػكاني كىػدر حػػكالي 

لػػى تبنػػي اسػػتراتيجية اإلدارة إاالسػػتخدامات البشػػرية غيػػر العقبلنيػػة لمميػػاه، كفػػي ظػػؿ ىػػذه الظػػركؼ لجػػأت الجزائػػر 
ىػداؼ رئيسػية ىػي الكفػاءة االقتصػادية أم ضػركرة ضػماف ألى تحقيؽ ثبلثة إالتي تيدؼ المتكاممة لممكارد المائية 

االستغبلؿ األمثؿ لممكارد المائية في ظؿ ندرتيا، كاليدؼ الثاني يتمثؿ في العدالة االجتماعية كالذم يعني تحقيػؽ 
دؼ الثالػػث عمػػى االسػػتدامة التكزيػػع العػػادؿ لممػػكارد المائيػػة عمػػى مختمػػؼ الطبقػػات االجتماعيػػة فػػي حػػيف يؤكػػد اليػػ

 (3)كاستدامتو.يككلكجي اإلأم المحافظة عمى التكازف  ةيككلكجياإل
 ثانيا: اممؤشرات اممؤسسية

تمثػػؿ اإلدارات كالمؤسسػػات العامػػة الػػذراع التنفيػػذم لمدكلػػة التػػي بكاسػػطتيا ترسػػـ كتطبػػؽ سياسػػتيا التنمكيػػة 
عمػػى تطبيػػؽ مخططػػػات التنميػػة المسػػتدامة، لػػف تسػػتطيع الدكلػػة المضػػي فػػػي  المسػػتدامة، فبػػدكف مؤسسػػات قػػادرة
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دماج البيئػة كالتنميػة فػي صػنع إليات مؤسسية لضماف آلى كضع إ كمف أجؿ ذلؾ سعت الجزائر (1)تحقيؽ أىدافيا
جػػؿ قيػػاس أالقػػرار منيػػا عمػػى الخصػػكص فػػي مجػػاؿ تكنكلكجيػػا المعمكمػػات كاالتصػػاؿ، ككػػذا البحػػث العممػػي كمػػف 

ثػـ مؤشػر  ،تقدـ الدكلػة فػي ىػذيف القطػاعيف تتنػاكؿ الباحثػة مؤشػر اسػتخداـ تكنكلكجيػا المعمكمػات كاالتصػاؿمدل 
 الجزائر. تحقيؽ التنمية المستدامة في داء المعرفي كنمكذجيف مف المؤشرات المؤسسية فياأل
 ام صكنوموجيا اممعلومات واالصرالمؤشر اسصتد -1

ع االتصػػاالت التػػي كانػػت تشػػرؼ عميػػو كزارة البريػػد كالمكاصػػبلت التػػي اىتمػػت الجزائػػر منػػذ االسػػتقبلؿ بقطػػا
تكلت مسؤكلية مد شبكات الياتؼ الثابت عبر التراب الكطني، بيدؼ تسييؿ االتصاالت كالسعي لفؾ العزلػة عػف 

لػػى كضػػع كػػاببلت دكليػػة عبػػر الحػػدكد مػػع بعػػض الػػدكؿ األكربيػػة، كىػػذا فػػي الفتػػرة إالمنػػاطؽ الريفيػػة كمػػا عمػػدت 
ات انطمقػت مبػادرة عصػرنة قطػاع االتصػاالت كفػؽ ي، كمع بدايػة التسػعين1979لى غاية إ 1970متدة ما بيف الم

 1994كفػػي سػػنة   465 ػمشػػترؾ باليػػاتؼ الثابػػت بكثافػػة تقػػدر بػػ 3788حيػػث تػػـ إيصػػاؿ  ،التكنكلكجيػػا الحديثػػة
عممػػي كالتقنػػي، ككانػػت الجزائػػر عرفػػت الجزائػػر أكلػػى ارتبػػاط ليػػا باألنترنػػت كذلػػؾ عبػػر مركػػز البحػػث كاالعػػبلـ ال

حػػػرؼ ثنػػػائي فػػػي الثانيػػػة كتعػػػد سػػػرعة  9600 ػمرتبطػػػة آنػػػذاؾ باألنترنػػػت عبػػػر إيطاليػػػا كقػػػدرت سػػػرعة االرتبػػػاط بػػػ
ضعيفة، ككاف ىذا االرتباط نتيجة مشركع تعػاكف مػع منظمػة اليكنسػكك بغيػة تأسػيس شػبكة معمكمػات فػي افريقيػا، 

أصػػبحت قػػدرة  1999لػػؼ حػػرؼ فػػي الثانيػػة، بينمػػا سػػنة أ 64ى لػػإفقػػد كصػػمت سػػرعة الخػػط  1996مػػا فػػي سػػنة أ
خطػػا ىاتفيػػا جديػػد مػػف خػػبلؿ نقػػاط  30لػػى جانػػب تأسػػيس إميغػػا بايػػت/ فػػي الثانيػػة،  2االنترنػػت فػػي الجزائػػر بقػػكة 

، إال أنػػػو كبعػػػد صػػدكر المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ: الكصػػكؿ التابعػػػة لممركػػػز كالمتػػكفرة عبػػػر كػػػؿ كاليػػػات ربػػكع الػػػكطف
الػذم يحػدد مػف  14/10/2000 فػي: المؤرخ (2)2000/307عدؿ بمرسكـ تنفيذم آخر يحمؿ رقـ: الم 98/257

خبللو شػركط ككيفيػات كضػع كاسػتغبلؿ خػدمات االنترنػت ظيػر مػزكدكف جػدد مػف كػبل القطػاعيف العػاـ كالخػاص 
 (3).الشبكةعبلـ العممي كالتقني ما زاد مف عدد مستخدمي الى  جانب مركز البحث في اإل

طػار ترقيػة البنيػة التحتيػة كتحسػيف الخدمػة تتكاصػؿ الجيػكد لتمديػد إما عف مؤشرات شػبكة االنترنػت، ففػي أ
كمـ، كػذلؾ لػـ  145120لياؼ البصرية: بمغ طكؿ شبكة األ 2018شبكات االتصاؿ باأللياؼ البصرية ففي عاـ 

ميغػػا بايػػت/ الثانيػػة،  155.810حػػكالي  2017يتكقػػؼ عػػرض النطػػاؽ الػػدكلي عػػف التطػػكر بحيػػث بمػػغ فػػي سػػنة 
 1154748ميغػػػا بايت/ثانيػػػة. كمػػػا ارتفػػػع عػػػدد مشػػػتركي االنترنػػػت مػػػف  1.050.000الػػػى  2018كارتفػػػع سػػػنة 
 (4).2018ة مشترؾ سن 3063835لى إ 2012مشترؾ سنة 
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 ( صطور امصداد األمياف امبررية )كم(4) رقم:امشكل 

 
صػرية فػي الجزائػر قػد ارتفػع بشػكؿ مسػتمر مػف سػنة مف خبلؿ الشكؿ أعبله، نسػتنتج أٌف امتػداد األليػاؼ الب

، كرغػػـ ذلػػػؾ فػػإٌف الزبػػكف الجزائػػرم يشػػكك مػػػف ضػػعؼ مؤشػػر اسػػتخداـ تكنكلكجيػػػا 2018إلػػى غايػػة سػػنة  2012
المعمكمات كاالتصاؿ، كالسبب في ذلؾ يعكد خاصة إلى معكقات البنية التحتية لتكنكلكجيا المعمكمػات كاالتصػاؿ، 

 ألنترنيت كأجيزة الحكاسيب كاليكاتؼ النقالة.كمفة استخداـ اتكارتفاع 
 مؤشر األداء اممعرفي -2

صبح ألنمك الدكؿ كتقدميا، ك  كمعيار في ظؿ التطكرات العممية العالمية، تغير المفيـك المادم كاالقتصادم
ف العمػػػـ كالمعرفػػػة بمثابػػػة العناصػػػر أفػػػراد اإلبداعيػػػة، ك ف الثػػػركة الحقيقيػػػة تكمػػػف فػػػي قػػػدرة األأجمػػػاع عمػػػى إىنػػػاؾ 

ة التطػػكرات التكنكلكجيػػة العالميػػة الراىنػػة مقارنػػة بػػف الجزائػػر مازالػػت تتخمػػؼ عػػف مكاكأاألساسػػية لقياسػػيا، كرغػػـ 
ليات االنتقاؿ اإليجابي نحك مجتمع المعرفة القائـ آير نيا مجبرة عمى تحضأال إببعض الدكؿ اإلقميمية كالعالمية، 

كىذا بتدعيـ الفعمي لئلنتاج فػي مجػاؿ البحػث العممػي  ،عمى الكفاءات البشرية كمكرد أساسي كميزة تنافسية أساسا
 كأف لمجزائػػر إمكانيػػات ىائمػػة بشػػرية كماديػػة معتبػػرة،، خاصػػة كاالىتمػػاـ بجػػكدة التعمػػيـ كمخرجاتػػو كاالسػػتثمار فييػػا

 ،(1)يكػكف آليػػة لتحقيػؽ التنميػة المسػػتدامة ()حػداث نقمػة نكعيػػة تضػمف ليػا اإلنػدماج فػػي مجتمػع المعرفػةإبإمكانيػا 
اإلنتػاج  :فػيكمف أجؿ تقييـ الكاقع الحالي لػؤلداء المعرفػي فػي الجزائػر ال بػد مػف دراسػة بعػض المؤشػرات كتتمثػؿ 

البشػػػرية العاممػػػة فػػػي انتػػػاج المعرفػػػة  كير، المػػػكاردالمعرفػػػي فػػػي الجزائػػػر فػػػي عػػػدد مؤسسػػػات البحػػػث العممػػػي كالتطػػػ
 كاالنفاؽ عمى أنشطة البحث العممي كالتطكير.
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، 2004مؤسسػة سػنة  56لػى إ 2000مؤسسػة سػنة  35فبالنسبة لعدد المؤسسات الجامعية فقد ارتفػع مػف 
ارتفعػػت  مؤسسػػة جامعيػػة )جامعػػات، مراكػػز جامعيػػة، مػػدارس كطنيػػة عميػػا(، ثػػـ 62لػػى نحػػك إ 2009ليصػػؿ عػػاـ 

 10جامعػػة،  47مؤسسػػة كىػػي مكزعػػة كالتػػالي:  97أصػػبحت  2012، كفػػي سػػنة 2011مؤسسػػة سػػنة  84لػػى إ
مػػدارس تحضػػيرية  10مػػدارس عميػػا لؤلسػػاتذة،  5مدرسػػة كطنيػػة عميػػا،  19ممحقػػات جامعيػػة،  4مراكػػز جامعيػػة، 

 كقسماف تحضيرياف مدمجاف.
لػػى نظػػاـ كطنػػي لبلبتكػػار، حيػػث مازالػػت الجزائػػر إالتكنكلكجيػػا الجزائريػػة لػػـ تتحػػكؿ بعػػد منظكمػػة العمػػـ ك  إفَّ 

نعداـ اتشكك مف العديد مف النقائص في تييئة بيئة االبتكار كاالبداع، كتتمثؿ أساسا في إنفاؽ منخفض لمقطاع، ك 
لي تػػدني القػػدرة عمػػى انتػػاج البحثيػػة فػػي الجماعػػات كمؤسسػػات اإلنتػػاج، كبالتػػاك التعػػاكف بػػيف المؤسسػػات أالشػػراكة 

 (1)الممكية الفكرية كقمة براءات االختراع.
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 تالرة امفرل امثامث
شرعت الجزائر مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة إلى كضع آفاؽ تنمكية عمى المدل المتكسط 

إلقميمية مف خبلؿ كالبعيد لضماف حاجيات األجياؿ الحاضرة كالمستقبمية، فرأت ضركرة االىتماـ بالجماعات ا
تخكيميا اختصاصات متعددة في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة باعتبارىا المدخؿ الرئيسي الستدامة التنمية 

  .الكطنية بأبعادىا االقتصادية، االجتماعية كالبيئية

إف كاقع التنمية المحمية المستدامة في الجزائر ماىك إال إنعكاس لمسياسة التنمكية الكطنية التي كضعتيا 
ة المركزية، فبالرغـ مف أف قانكني الكالية كالبمدية يمنح اإلستقبللية اإلدارية كالمالية لمجماعات اإلقميمية، السمط

إال أنيا في الكاقع تبقى جكفاء مف آليات التفعيؿ عمى المستكل العممي، بؿ أصبحت مظاىر عدـ اإلستقبللية 
في عدـ نجاح مشركع التنمية المحمية المستدامة في الكحدات المحمية السبب الرئيسي  اإلدارية كالمالية ليذه

الكصية مف حيث التخطيط، التمكيؿ، الرقابة، الجباية كىذا الجزائر، كالدليؿ عمى ذلؾ تبعية ىذه األخيرة لمسمطة 
ما أدل في النياية إلى أنيا أصبحت عبئا إضافيا عمى ميزانية الدكلة بدؿ أف تككف قاعدة التنمية الكطنية 

 .2030األىداؼ اإلنمائية آلفاؽ مة كالمدخؿ الرئيسي لبمكغ المستدا

إف تفعيؿ دكر الجماعات اإلقميمية في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة ال يككف إال مف خبلؿ ثبلث 
االقتصادم، االجتماعي كالبيئي المستداـ عمى المستكل عناصر أساسية ىي األساس في تحسيف معدالت النمك 

اإلقميمية عف لمجماعات  اإلستقبلؿ الماليالذم يقكد التنمية المحمية، اإلستثمار في العنصر البشرم الكطني: 
كمة اإلدارة المحمية، فمف دكنيا ال يمكف تغيير كاقع الكاليات كالبمديات في الجزائر نحك ك ميزانية الدكلة، كح

 األفضؿ.
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 وآميات صفعيلياامفرل امرابع: معوقات امصنمية اممحلية اممسصدامة 
تعد الجماعات اإلقميمية المحرؾ القاعدم لعجمة التنمية المستدامة، حيث تعتبر الكسيط بيف الحككمة 
كالمكاطف المحمي، فيي أسمكب مف أساليب التنظيـ اإلدارم، كصكرة مف صكر البلمركزية اإلدارية، كما تتمتع 

بلث؛ االقتصادية، االجتماعية كالبيئية باعتبارىا بصبلحيات كاسعة مف أجؿ تحقيؽ التنمية ذات األبعاد الث
 الشريؾ األساسي لمسمطة المركزية في تسيير الشؤكف العامة.

أنو كرغـ االختصاصات الممنكحة لمجماعات اإلقميمية مف طرؼ المشرع الجزائرم مف أجؿ تحقيؽ  إالٌ 
المعكقات المختمفة التي تحكؿ دكف تحقيؽ تنمية محمية مستدامة، إالَّ أفَّ الكاقع الميداني يصطدـ بمجمكعة مف 

األىداؼ المسطرة مف طرؼ السمطة المركزية عمى المستكل المحمي، كأماـ ىذا الكاقع كالمشاكؿ التي تعيشيا 
الجماعات اإلقميمية كالتحديات التي تكاجييا عمى مختمؼ األصعدة، كجب كضع تصكر حقيقي إلستراتيجية 

ي إطار منظكر متكامؿ قكامو كضع آليات تمس القطاع االقتصادم، تنمكية محمية ككطنية مستدامة ف
االجتماعي، كالبيئي، تأخذ في الحسباف خصكصيات كؿ منطقة أك إقميـ، كيتـ كفؽ أسمكب عممي كمكضكعي 

باعتبار أف الجماعات اإلقميمية بكابة التنمية الكطنية  (1)دقيؽ، مبني عمى إحصائيات حقيقية لمكاقع المحمي
 مة كحجر األساس في تحقيقيا تطبيقا لمبدأ بناء الدكلة مف القاعدة إلى القمة.المستدا

تأسيسا لما سبؽ تتناكؿ الباحثة في ىذا الفصؿ دراسة معكقات التنمية المحمية المستدامة في الجزائر 
 )المبحث األكؿ(، ثـ آليات تفعيؿ التنمية المحمية المستدامة في الجزائر )المبحث الثاني(.

 ث األول: معوقات امصنمية اممحلية اممسصدامة في امجزائراممبح
إفَّ الحديث عف التنمية الكطنية المستدامة، يقضي حتما االىتماـ بالتنمية المحمية، تمؾ التي تراعي 
خصكصيات اإلقميـ المحمي مف جية، كتطمعات المجتمع المحمي مف جية أخرل، عمى نحك يؤدم إلى مساىمة 

في إطار المقاربة التشاركية كمدخؿ ال بديؿ لو إذا ما أريد إعطاء قيمة مضافة لمفضاء  كؿ األطراؼ الفاعمة
عتراؼ ليا تدبير الشأف المحمي، كاإلصبلحية اإلدارة المحمية كىيئاتيا المنتخبة  منحالمحمي، ىذا بالمكازاة مع 

 ت.ختصاصاباالستقبلؿ اإلدارم كالمالي كتخكيميا القدر البلـز مف اال
مؿ بالنجاح ما لـ يدعـ بمقكمات رئيسية ثبلث ىي: كى فإف مشركع التنمية المحمية المستدامة لف يي  كمع ذلؾ

تكفير العنصر البشرم المؤىؿ لقيادة كمتابعة تنفيذ ىذا المشركع، تكفر المكارد المالية الكافية لتمكيؿ المشاريع 
ا حاكلت الجزائر تىٍكًفيريهي، إالَّ أنو كرغـ الجيكد . كىذا م(2)االستراتيجيالتنمكية، كأخيرا االعتماد عمى التخطيط 

المبذكلة في مختمؼ المجاالت السياسية، االقتصادية، االجتماعية، كالبيئية ال تزاؿ بعيدة عف تحقيؽ أىداؼ 
يرجع إلى عدة معكقات تحكؿ دكف تحقيؽ ذلؾ، كتختمؼ ىذه المعكقات بحسب تنكع  كىذاالتنمية المستدامة، 

دارية )المطمب األكؿ(، كمعكقات سياسية كبيئية أبعاد التنمي ة المحمية المستدامة إلى معكقات اقتصادية كا 
 )المطمب الثاني(.

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
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 اممطلب األول: اممعوقات االقصرادية واإلدارية
تعتبر عممية التنمية ضركرة حتمية لتطكير المجتمعات المحمية عف طريؽ المشاركة الشعبية إلى جانب 

مختمؼ معكقات التنمية معالجة ىتماـ بذلؾ تعمؿ الدكلة الجزائرية كعمى غرار دكؿ العالـ باإلالجيكد الحككمية، ل
المحمية، فالعكامؿ االقتصادية كاإلدارية تمعب دكرا ميما في تييئة مناخ التنمية المحمية المستدامة كأبعادىا 

مة لمدكلة في تحقيؽ الميمة التي المختمفة، كالتي تعتبر مف معكقات عدـ نجاحيا في حالة فشؿ السياسة العا
، كعميو يتناكؿ (1)أخذتيا عمى عاتقيا، كالتي كاف المكاطنكف ينتظركنيا كىي التنمية لؤلجياؿ الحاضرة كالمستقبمية

ىذا المطمب أىـ المعكقات االقتصادية )الفرع األكؿ( ثـ المعكقات اإلدارية )الفرع الثاني( التي تعترض مسار 
 مية المستدامة في الجزائر.ككاقع التنمية المح

 امفرع األول: اممعوقات االقصرادية
يحتؿ مكضكع التنمية المحمية المستدامة مركزا ميما بيف مكاضيع التنمية، ذلؾ أنيا عممية كمنيج يمكف 
مف خبللو االنتقاؿ بالمجتمع مف حالة التخمؼ كالرككد، إلى كضع التقدـ كاالرتقاء إلى ما ىك أفضؿ كسد كتمبية 

الذاتية كبمساندة مف الييئات الحككمية، كما تيدؼ إلى حماية  المحمي بجيكده ممجتمعالحتياجات األساسية لا
حقكؽ األجياؿ الحاضرة كالمستقبمية مف خبلؿ تحقيؽ أبعادىا االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية لكف ىذا المسعى 

كالمحرؾ األساسي  الماؿ ىك عصب التنمية يصطدـ بمجمكعة مف المعكقات االقتصادية كالمالية، خاصة كأفٌ 
، مما يدفعنا لمتساؤؿ حكؿ أىـ العكائؽ التي تقؼ أماـ مسار التنمية المحمية المستدامة في الجزائر، كىك ما ليا
 عمى النحك اآلتي:تناكلو ـ تيس

 التمىيل المركزي للمبادرة المحليتتقييذ أوال: 

دكلة  يةأدرية في مدل التكجو تكسع نطاؽ البلمركزية اإل يعتبر التمكيؿ المحمي مدخبل ضركريا لتحديد
ف حقيقة التمكيؿ المحمي بالجزائر أتبنت ىذا النظاـ، كمؤشرا ميما يعكس مدل استقبللية الجماعات ماليا، غير 

تمكف الحكـ كد تبعية ميزانية الجماعات االقميمية لممالية العامة لمدكلة بالرغـ مف االستقبللية القانكنية ليا، التي تؤ 
ات كالمساىمات المالية المركزية المقدمة مف طرؼ الدكلة، كمف صيصعمييا أنيا شكمية نظرا لمعدالت التخ

طار تنفيذ ميزانيتيا العامة تمكيؿ كمتابعة إذ تتكلى الدكلة في إصندكؽ التضامف كالضماف لمجماعات المحمية، 
ذه النفقات نفقات التجييز العمكمي لمدكلة التي تنجزىا ، كمف بيف أىـ ى(2)العديد مف نفقات التجييز العمكمي

( كىي برنامج تشمؿ P.C.Dالجماعات اإلقميمية كالمتمثمة أساسا في شكؿ مخططات التنمية البمدية )
تخصيصات مالية صادرة مف ميزانية الدكلة لفائدة البمديات، يكجو لقسـ التجييز كاالستثمار إلقامة مشاريع ذات 

 لتنمية مثؿ التزكيد بماء الشرب كالتطيير كالطرؽ كالشبكات كفؾ العزلة....                                      األكلكية في ا

                                                           
(1)– . 
(2)- . 
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 مركزية امنظام امجبائي وضعف امجباية اممحليةثانيا: 
تعتبر الجماعات اإلقميمية اإلطار األمثؿ لترسيخ البلمركزية، كالخمية األساسية لممارسة الديمقراطية، كىذه 

و، كال يمكف ليا أف تاأكثرىا استئثارا بمشاغمو كاىتمامك  كشاكمو اليكمية، األقرب إلى المكاطف الكحدات ىي
تضطمع بالشؤكف المحمية إال إذا تكفرت مكارد مالية كافية تحررىا مف التبعية لمسمطة المركزية، كغني عف البياف 

كمما تقمص حجـ ىذه  القكؿ أف استقبللية ىذه الجماعات تتدعـ كمما نمت المكارد المالية الذاتية، كتتضاءؿ
 .يا، كما أنيا تمثؿ الممكؿ األساسي لتعبئة الميزانية المحميةالمكارد، كتعد المكارد الجبائية أىم

تحديد  الضريبة،لدكر الذم تمعبو السمطة التشريعية في مجاؿ تأسيس خبلصة القكؿ، ترل الباحثة أف ا
 ىذا لو مارغـ أف بالسياسة الجبائية ك  كعائيا كنسبيا يؤكد تبعية الضرائب المحمية لمسمطة المركزية كاستئثارىا

 إال أف كحدة ،... كالمساكاة كالعدالةكمبدأ الشرعية  يبرره مف المبادئ التي تحكـ النظاـ الجبائي في الجزائر
 العبء كمركزية النظاـ الجبائي في الجزائر ال تمنع مف إرساء ما يعرؼ بالبلمركزية الجبائية مف أجؿ التخفيؼ

 مع الخصائص ميزانية الدكلة مف التبعية المالية لمجماعات اإلقميمية كالتأسيس إليرادات محمية تتماشى عف
كاألخرل  كبالتالي القضاء عمى مشكؿ التفاكت بيف البمديات الفقيرةاالقتصادية كاالجتماعية لكؿ إقميـ،  كالمميزات

كعصرنة  النظاـ الضريبي كلكف ال يمكف أف يتحقؽ ذلؾ إال كفؽ شركط كآليات حديثة أىميا إصبلح ،الغنية
 عف إصبلح جباية الدكلة. اإلدارة الضريبة، ألف إصبلح جباية الجماعات اإلقميمية ال ينفصؿ

 سلطة اممركزية ملصتطيط ملبرامج امصنموية اممحليةا: احصكار اممثثا
إذ تحقؽ كظائفو بمكرة برامج تسمح بتفعيؿ  ،المحمية اليدؼ األساسي لمتخطيط المحمييعتبر تحقيؽ التنمية 

تنمية محمية تمبي احتياجات المكاطنيف، فالتخطيط المحمي يساعد عمى كشؼ المكارد كالفرص االستثمارية في 
يفيا ظاإلمكانيات الطبيعية كالبشرية لمكحدات المحمية كتك  الدكلة الكاحدة، كيسمح باستغبلؿ فيفة المختم قاليـاأل

حيث يسمح  الخطيط، لخدمة تنمية محمية مستدامة، كما نجد أف التخطيط المحمي ىك آداة لتطبيؽ المركزية
، كمف الناحية السياسية يساىـ كمشكبلتو كبتحقيؽ تكازف بيف أقاليـ الدكلة بإنشاء مؤسسات قريبة مف المكاطف

مف خبلؿ برامج التجييز العمكمي ذات الطابع الكطني المكجية  لميزانية الدكلةالتخطيط المحمي في تحقيؽ 
/الفقرة 02كالمرافقة ليا، كىذا ما نصت عميو المادة  لفائدة الجماعات اإلقميمية، كالمخططات كالبرامج المدعمة

المتعمؽ بنفقات الدكلة لمتجييز  02/05/2009المؤرخ في:  (1)09/148الرابعة مف المرسكـ التنفيذم رقـ: 
 .«تخص أحكاـ ىذا المرسـك ... نفقات التجييز العمكمي لمدكلة التي تنجزىا الجماعات اإلقميمية ...»بقكليا: 

ة أف الكاقع يثبت عدـ التجسيد الفعمي لبلمركزية التخطيط لمتنمية المحمية، فرغـ أف في األخير ترل الباحث
باسـ الكالي، كالمخططات " كالذم يسجؿ PSC" مركزة )البرنامج القطاعي غير الممركزىذه البرامج غير م

إال أف ىيمنة السمطة الكصية كالمتمثمة في كزير الدخمية  " كالتي تسجؿ باسـ البمدية(،PCDالبمدية لمتنمية "
تييئة العمرانية ككزير المالية تطغى عمييا كىذا ما يؤدم إلى إحداث فجكة بيف أىداؼ كالجماعات المحمية كال

تبايف أقاليـ الدكلة  ـالسكاف المحمييف كأكلكياتيـ التنمكية خاصة أمارية كانشغاالت كمتطمبات القطاعات الكزا
                                                           

(1)- . 
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الدكلة الكاحدة كأبرز مثاؿ عمى ذلؾ ىك ىيمنة الكالي عمى جميع مراحؿ تجسيد المخططات البمدية لمتنمية 
كليس فاعبل حقيقيا في لتنفيذ ىذه المخططات عمى البمدية كبالتالي أصبحت فضاءن باعتباره جية كصية 

في حمكؿ بديمة تعالج ىذا اإلشكاؿ القانكني بإعطاء التخطيط اإلقميمي معنى حقيقي كليذا يجب التفكير ، إعدادىا
 .في ىذه العمميةيعكس فحكاه، يجعؿ مف الدكلة تتخمى عف دكرىا القيادم 

 ا: ضعف دور اممنصتب اممحلي في صسيير مامية امجماعات اإلقليميةبعار 
ترؼ القانكف الجزائرم لمجماعات اإلقميمية باالستقبللية المالية كذلؾ بمقتضى نص المادة األكلى مف اع

ىذا التنصيص بتكريس  عى تبً ستى ، ككاف لزاما عميو أف يى 12/07، كقانكف الكالية رقـ: 11/10قانكني البمدية رقـ: 
يف، لكف تكجو المشرع جاء خبلفا لما ىك مظاىرىا، كالتي مف أىميا تسيير المالية المحمية مف قبؿ المنتخب

 بحكـ محدكدية دكر الجياز التداكلي في تسيير ميزانية البمدية كالكالية. ،اظر تمن
تجدر اإلشارة إلى أف سحب صبلحية إعداد الميزانية مف رئيس المجمس الشعبي البمدم غير منطقي 

مصالح كبيذه الصفة يككف المسؤكؿ المباشر عمى تسيير الخاصة كأنو اآلمر بالصرؼ عمى مستكل البمدية 
لتحديد طرؽ تمكيميا، كىكذا فإف دكر  أالمحمية كىك األدرل بحجـ احتياجات التنمية المحمية، كبالتبعية يككف األكف

مجرد التصكيت عمى الميزانية التي لـ يشارؾ في إعدادىا، بؿ كحتى بعد تقديـ مشركع  عمىالمنتخب يقتصر 
الي بحكـ إلزامية عرضيا عميو لممصادقة، كىذا ما نصت عميو الميزانية لمتداكؿ فإف القرار النيائي فيو يعكد لمك 

بقكليا: " ال تنفذ إال بعد المصادقة عمييا مف طرؼ الكالي، المداكالت  11/10مف قانكف البمدية رقـ:  57المادة 
 ما يؤكد تقكية مركز السمطة الكصية عمى الجماعات المتضمنة ما يمي: ... الميزانيات كالحاسابات..." كىذا

 (1).اإلقميمية
 ا: امصيرب امضريبي واالقصراد امموازيتامس

يمس ىذا المشكؿ كؿ مف الدكلة كالجماعات اإلقميمية، إذ تنعكس آثاره سمبا عمى ميزانيتيما بحرمانيا مف 
 (2).اإليرادات الجبائية، الشيء الذم ينجر عنو قصكر في اإلنفاؽ العاـ الذم ييدؼ إلى تحقيؽ المنفعة العامة

 اما ينعكس عنوظاىرة امتناع المكاطنيف كتحايميـ في دفع مستحقاتيـ الضريبية سمككا يكاد يككف عإفَّ 
اإلدارية المعنية حيث يدخؿ العديد مف المكاطنيف صعكبة في تحصيؿ الجباية المحمية مف طرؼ المصالح 

ب غالبا ما تنتيي الممارسيف لمنشاطات المينية أك التجارية في منازعات ال نياية ليا مع مصالح الضرائ
اف الطعكف عمى مستكل الدائرة أك الكالية، بحسب الحالة، مما يؤخر في جمع المكارد الجبائية جَّ حتكاـ ًلمً باإل

، كمما زاد في حدة التيرب الضريبي ىك ضعؼ مستكل مكظفي إدارة الضرائب، خاصة كأف كضعؼ تحصيميا
، ككذلؾ (3)السمطات العمكمية اىتمت بمضمكف اإلصبلحات الجبائية دكف االىتماـ بمف ينفذ ىذه اإلصبلحات

رائب يتيربكف بطرؽ أيف نجد العديد مف المتعامميف االقتصادييف المعنييف بالض ()القضاء عمى االقتصاد المكازم
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ممتكية عف أداء الضريبة مما يؤثر سمبا عمى تعبئة المكارد المالية لمجماعات اإلقميمية كبالتالي ضعؼ تمكيؿ 
 التنمية المحمية المستدامة.

 امفرع امثاني: اممعوقات اإلدارية
ى أٌف الحؽ في تسعى الجزائر إلى تحقيؽ تنمية مستدامة شاممة، السيما بعد إتفاؽ المجتمع الدكلي عم

عمو حقا مف حقكؽ التضامف كالجماعة التي اصطمح عمى تسميتيا بحقكؽ جى مية ىك حؽ ألجياؿ اليـك كالغد، ك التن
الجيؿ الثالث مف حقكؽ اإلنساف، إالَّ أفَّ ىذه التنمية كرغـ الجيكد المتكاصمة مف طرؼ الحككمة الجزائرية 

كذلؾ يرجع إلى عدة  ،يئية ال تزاؿ بعيدة عف تحقيؽ المأمكؿ منيابمختمؼ أبعادىا االجتماعية كاالقتصادية، كالب
 نذكر أىميا فيما يمي: (1)معكقات إدارية تؤثر في سير العممية التنمكية

 أوال: اموراية اإلدارية اممشددة على امجماعات اإلقليمية
الجماعات اإلقميمية كاف مف المفترض عمى المشرع الجزائرم أف يكازف في تنظيمو لمكصاية اإلدارية عمى 

بيف ضركرة منح استقبللية نكعية لممجالس الشعبية المحمية المنتخبة، لتخكيميا ممارسة االختصاصات المنكطة 
قدره مناسبا، كبيف حتمية عدـ الخركج عف المبادئ كالبرامج المسطرة مف قبؿ الدكلة قصد تحقيؽ بيا حسب ما تي 

لجزائرم جاء عكس المفترض مف خبلؿ استئناسو بالنمكذج الفرنسي تنمية محمية مستدامة، لكف خيار المشرع ا
التقميدم في الكصاية، حيث تبنى تعدد صكر الكصاية اإلدارية عمى الجماعات اإلقميمية، سكاء عمى المجمس 
ككؿ، عمى األعضاء، كعمى األعماؿ، ىذه األخيرة التي بالغ المشرع في تشديد الكصاية عمييا، إلى حد ىيمنة 

 (2).طة الكصية عؿ اتخاذ القرار المحمي نيابة عف األعضاء المنتخبةالسم
كرغـ أف المشرع الفرنسي قد عرؼ تغييرات جذرية لنظاـ الكصاية اإلدارية عمى الجماعات اإلقميمية مف 

حذرة مف منح  بقتبر لممارسة صبلحياتيا، إال أف السمطة المركزية في الجزائر كخبلؿ منحيا لحريات أ
يىا، مما يحد مف حريتيا في ًرييً التدبير الحر لمكحدات اإلقميمية ككأنيا ال تىًثؽي في قدرات ميسى االستقبللية المالية ك 

تسيير عممية التنمية المحمية المستدامة كتبعيتيا إداريا كماليا لمسمطة المركزية، لذا ترل الباحثة ضركرة التخفيؼ 
كألكؿ مرة كبمكجب كأف المشرع الجزائرم  مف الكصاية الممارسة عمى المجالس المحمية المنتخبة، كخصكصا

منح لمكالي سمطة طمب إلغاء  12/07/الفقرة الثانية مف قانكف الكالية رقـ 54/الفقرة األخيرة، كالمادة 53المادة 
لمرقابة القضائية عمى مداكالت  ما يعد تكريسا ، كىذالمقانكف أماـ القضاء اإلدارمالمداكالت غير المطابقة 

اإللغاء أماـ  لية الكالئية، كلكف اعتبار الكالي الشخص الكحيد الذم لو الحؽ في رفع دعك المجالس الشعب
المحكمة اإلدارية المختصة إقميميا دكف منحيا لرئيس المجمس الشعبي الكالئي فيو إجحاؼ لممنتخبيف المحمييف 

 .ف جية ثانيةم تعميميا عمى جميع المجالس المحمية المنتخبةترل الباحثة ضركرة  لذامف جية، 
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 ثانيا: امفساد اإلداري واممامي ملمنصتب اممحلي
إٌف الجزائر بالرغـ مف امتبلكيا لمكارد طبيعية، بشرية كمالية ككبيرة، إاٌل أنيا لـ تستطع تحقيؽ تنمية 
ة اقتصادية كاجتماعية منشكدة، كيىرجع ذلؾ أساسا إلى االستخداـ غير الكؼء كغير الرشيد ليذه المكارد، نتيج

الذم يتسبب في ىدرىا، مما يؤثر سمبا عمى االقتصاد الكطني كعمى تحقيؽ  ()انتشار مختمؼ أشكاؿ الفساد
 (1).أىداؼ التنمية المستدامة

الشفافية، المساءلة، المحاسبة كحكـ كلمتقميؿ مف آثاره السمبية ال بد مف إرساء مبادئ الحكـ الراشد خاصة 
القانكف، عمى اعتبار أف الفساد ظاىرة ناتجة عف فشؿ اإلدارة كسكء استخداـ السمطة، فإذا عرؼ الحكاـ أنيـ 
سيككنكف محبل لممسائمة كالمحاسبة، فإف ذلؾ يعد ضماف لعدـ إساءة استخداـ السمطة كحسف االلتزاـ بالقانكف، 

إال ى استعداد مسبؽ لتجنيب كؿ األعماؿ المشبكىة، كفي حقيقة األمر ىذا لف يتأتى كبذلؾ يجعؿ المسؤكليف عم
بتقديـ كبار المسؤكليف المتيميف بإرتكاب الفساد لممحاكمة فعبل، كما أف المساءلة كالمحاسبة تتطمب أجيزة 

 (2).ي إلحقاؽ الحؽمستقمة تقكـ بيذه الكظيفة كعمى رأسيا السمطة القضائية التي تعد استقبلليتيا شرط أساس
 ثامثا: ضعف اممسصوى امعلمي ملمنصتب اممحلي

يعتبر المنتخب المحمي عنصر فاعؿ في الجماعات اإلقميمية، نظرا لمدكر الذم يقكـ بو في إطار تكريس  
تمثيؿ المكاطف عمى مستكل المجالس المنتخبة، فالعممية الديمقراطية تستجكب إشراؾ المكاطف في تسيير شؤكنو 

السير الحسف لمصالحو، كتكريس الشفافية في األداء كالتسيير، كنظرا ألىمية مكانة المنتخب المحمي  لضماف
عمى القانكف األساسي لممنتخب البمدم في  11/10عمى مستكل الجماعات اإلقميمية، نص قانكف البمدية رقـ: 

شرح القانكف  46إلى  38 تناكؿ في مكاده مف 12/07، ككذلؾ قانكف الكالية رقـ: 45إلى  37مكاده مف 
األساسي لممنتخب كصبلحياتو، كالمبلحظ أنيما لـ يشترطا كبقية قكانيف اإلدارة المحمية السابقة مستكل تعميمي 
أك ميني لممترشحيف لممجالس الشعبية المحمية، كيعكد ذلؾ إلى تغميب الجانب الديمقراطي عمى الجانب الفني 

ة كى درو ة كمي فأى رة كسمبية عمى أداء البمديات كالكاليات التي تتطمب قيادة كى كالعممي، مما أدل إلى انعكاسات خطي
 (3).لقكاعد العمؿ التنمكم المحمي

كألف المشرع الجزائرم سىار عمى نفس التكجو كحافظ عمى مكقفو في عدـ اشتراط التأىيؿ العممي 
لبلنتخابات المحمية، خاصة كأف عممية االنتخاب تتحكـ فييا الكثير مف اإلكراىات السياسية كاالقتصادية 

في عممية االختيار بفعؿ انعداـ كعي الناخب بحجـ المسؤكليات الممقاة تغميب المصالح الشخصية عية، ك كاالجتما
عميو، كقميبل ما تتحكـ االعتبارات المكضكعية في ىذا االختيار مما يؤدم إلى عجز المنتخبيف المحمييف عف 

زية عف طريؽ الحمكؿ، كتكجيو المنتخبيف أداء مياميـ كعف إيجاد الحمكؿ المناسبة، كبالتالي تدخؿ السمطة المرك
حسب رغبتيا، كتقكية ىيمنة الكالي مف جية، كاألميف العاـ عمى المستكل البمدم، فرغـ اعتبار قكانيف البمدية 
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رئيس المجمس الشعبي البمدم رئيسا لمبمدية، إال أنو كبحكـ عدـ قدرتو عمى مكاجية الصبلحيات المنكطة بو، 
 (1).تجعؿ مف األميف العاـ رئيسا فعميا لمبمديةخصكصا المالية منيا، 
 امجديدرابعا: امصقسيم اإلقليمي 

 (2)84/09 ، بمقتضى القانكف رقـ:1984يعتبر اإلصبلح اإلقميمي الذم بادرت بو السمطة الجزائرية سنة 
مية فبقدر ما كاف سابؽ الذكر أحد األسباب الرئيسية في تعقيد الكضعية المالية لمجماعات اإلقميالمعدؿ كالمتمـ 

ىذا اإلصبلح اإلدارم ناجحا في بمكغ األىداؼ السياسية التي قصدتيا السمطة مف كرائو، كتدعيـ البلمركزية 
اإلدارية الحقيقية، إاٌل أٌف ذلؾ النجاح نجـ عنو آثار سمبية عمى المالية العمكمية المحمية، سيما عمى مستكل 

قدراتيا االقتصادية  تشتيتحجـ سابقا، إلى بمديات صغيرة، تسبب في ـ بعض البمديات كبيرة اليتقس، فالبمديات
 كالمالية كتقزيميا، في حيف بقيت األعباء المكمفة بيا ذاتيا بدكف تغيير. 

كلة بكاسطة آلية الضـ حتى ترل الباحثة ضركرة تجميع البمديات إلى حدكد معق ،لمخركج مف ىذه الكضعية
بت عكس تصبح قادرة عمى التكفؿ بنفسيا ماليا كبالتالي التقميؿ مف نفقات التسيير خاصة، لكف لؤلسؼ الكاقع أث

الذم  (3)19/12لمقانكف رقـ: مايجب أف يككف إذ سارت إرادة الدكلة في اإلتجاه المعاكس مف خبلؿ إصدارىا 
التنظيـ اإلقميمي لمببلد، كالذم نص في مادتو الثالثة عمى التنظيـ تضمف الم 84/09رقـ:  يعدؿ كيتمـ القانكف

كالية  48في عدد الكاليات مف القانكف كسع بمدية، كبيذا  1541كالية ك 58اإلقميمي الجديد لمببلد يتككف مف 
ماف كاليات كالية مف خبلؿ ترقيتو لعشرة مقاطعات إدارية المنشأة عمى مستكل الجنكب كالمكزعة عبر ث 58إلى 

إلى كاليات كاممة الصبلحية كيتعمؽ األمر بػ: تيميمكف، برج باجي مختار، أكالد جبلؿ، بني عباس، عيف قزاـ، 
 تقرت، جانيت، المغير، المنيعة كعيف صالح.

فالتساؤؿ الذم يطرح نفسو: ىؿ أف التقسيـ الجديد سيحؿ مشكمة التنمية في الجنكب؟ خاصة كأف الزيادة 
 يات معناه الزيادة في عدد إعانات الدكلة المخصصة لمجماعات اإلقميمية.في عدد الكال

 اممطلب امثاني: اممعوقات امسياسية وامبيئية
تعاني الجماعات اإلقميمية في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة مف عدة معكقات سياسية كبيئية، تعيؽ 

ـ يطبعو التغير االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي، بشكؿ أك بآخر كتيرة تطكرىا، كجعمتيا تراكد مكانيا في عال
كألف الجزائر مف بيف الدكؿ التي سعت إلى إدراج البعد البيئي في السياسة العامة لمدكلة مف أجؿ تحقيؽ تنمية 
متكاصمة تحمي حقكؽ األجياؿ الحاضرة كالمستقبمية، إال أف الكاقع يعكس الكثير مف  المعكقات التي تحكؿ مف 

ىداؼ المسطرة خاصة المشاكؿ البيئية كالسياسية، كالتي تتناكؿ الباحثة دراستيا كما يمي: المعكقات تنفيذ األ
 السياسية )الفرع األكؿ( ثـ المعكقات البيئية )الفرع الثاني(.
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 امفرع األول: اممعوقات امسياسية
المتقدمة كالنامية معا،  كؿبعاد اىتماما كبيرا مف طرؼ الدُّ تشيد اليكـ التنمية المستدامة كمفيكـ متعدد األ

كتسعى كؿ منيا إلى تحقيقيا بحسب إمكانياتيا الطبيعية كالبشرية، إالَّ أفَّ الجزائر تعاني مف الكثير مف المعكقات 
التي تقؼ حائبل دكف تحقيؽ أىدافيا السيما السياسية، كىذا ما انعكس عمى دكر الجماعات اإلقميمية في تحقيؽ 

كالتي تعاني مف عدَّة معكقات سياسية أثرت سمبا عمى استدامة التنمية المحمية نذكر تنمية محمية مستدامة 
 أىميا:

 أوال: محدودية اممعامجة امدسصورية ملجماعات اإلقليمية في امدساصير امجزائرية
يعتبر الدستكر الكثيقة األساسية لمببلد، كىك مرجعية كؿ القكانيف السارية المفعكؿ، لذلؾ فإف المبادئ 

لمكرسة مف خبللو ىي مبادئ أساسية تمـز السمطات كاألفراد باحتراميا كعدـ الخركج عنيا، كبالرغـ مف ا
االختبلؼ الكاضح لمدساتير التي عرفتيا الجزائر منذ استقبلليا إلى يكمنا ىذا، بسبب التبايف األيدلكجي لممؤسس 

 1963احد في ظؿ دستكرم البرامج لسنة: كنظاـ الحزب الك  الدستكرم الجزائرم مف تبنيو لمنظاـ االشتراكي
 1996ك 1989، تـ التحكؿ إلى النيج الذم فتح آفاؽ الديمقراطية مف خبلؿ دستكرم القكانيف لسنة 1976ك

القائميف عمى أساس التعددية الحزبية كتبني الحريات السياسية إال أنيا كميا انتيجت نفس األسمكب في معالجة 
ىذا األخير الذم لـ تعطيو جميع الدساتير الجزائرية المتعاقبة المكانة كاألىمية البلزمة  مبدأ البلمركزية اإلقميمية،

ضمف مكاردىا الدستكرية، فرغـ اعترافيا الصريح بالجماعات اإلقميمية كاقتصارىا عمى تحديد كحداتيا في الكالية 
دتيا، كيراقب عمؿ السمطات، طار الذم يعبر فيو الشعب عف إراالبمدية، كعمى أف المجمس المنتخب ىك اإل

كضماف الحقكؽ كالحريات كالعدالة االجتماعية، إال أنيا لـ تحدد الكسائؿ كالضمانات الدستكرية التي تمكنيا مف 
 (1)انيف العادية تفصيبلت المكضكع.ك ممارسة الصبلحيات المخكلة ليا قانكنا، تاركة الق

فرغـ أف مشركع التعديؿ الدستكرم الجديد حضي بالكثير مف االىتماـ كالمتابعة منذ إعبلف رئيس الجيكرية 
البلزمة التي  عف إجراء التعديؿ الدستكرم، إال أنو لـ يعزز مف مكانة الجماعات اإلقميمية، كلـ يعطييا األىمية

تستحقيا في بنياف الدكلة، كمف خبلؿ استقراء الباحثة لمنصكص الدستكرية الجديدة كالمتعمقة بالبلمركزية 
االستقبللية اإلدارية كالمالية لمجماعات المحمية مف  مبدأ دسترة يذكر فيما يخص اإلقميمية، نجد أنو ال جديد

في  منوالمحدكدة التنمية، كفي انتظار ذلؾ، تخمص الباحثة إلى أنو ما كاف مأمكال خبلؿ االعتراؼ الصريح في 
فيما يخص الجماعات اإلقميمية جاء مخيبا لآلماؿ خاصة كأنيا المدخؿ  2020التعديؿ الدستكرم األخير لسنة 

يا ليذا المفيكـ الحديث، كىذا نكع الرئيسي في تحقيؽ التنمية الكطنية المستدامة التي سعت إلييا الجزائر منذ تبني
مف التقصير مف طرؼ المجنة المكمفة بإعداد مسكدة الدستكر كصياغة مكاده المتعمقة بالجماعات اإلقميمية، 

ييئة تالخطابات الرسمية لكزير الداخمية كالجماعات المحمية كال تضمنتياخاصة كأنيا كانت مف أبرز النقاط التي 
 العمرانية.
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 ممشاركة امسياسية في االنصتابات اممحلية: ضعف اثانيا
تعتبر المشاركة السياسية محصمة الجيكد التي يقـك بيا المكاطنكف لمساعدة السمطات الحككمية. في تنفيذ 
كنجاح المشركعات كاألنشطة المختمفة داخؿ مجتمعاتيـ المحمية، فيصبح المكاطف مدركا لمشاكؿ كقضايا 

بداء الرأم فيما يقترح مف قرارات مجتمعو، كبالتالي إشراكو في ال بحث عف الحمكؿ الممكنة كالمبلئمة ليا، كا 
شراكيـ في أعماؿ اإلدارة المحمية أمر ضركرم لنجاح برامج التنمية  بشأنيا كعميو يعتبر اىتماـ المكاطنيف كا 

كفير سبؿ نجاحيا، المحمية كمشركعاتيا، فبالمشاركة السياسية يمكف تكفير الدعـ المادم كالمعنكم لممشاريع، كت
كمف ىنا تىبرزي أىمية المشاركة السياسية في ظؿ تبني معظـ دكؿ العالـ لبلمركزية بمختمؼ أنكاعيا كاعتماد 
أسمكب التخطيط مف أسفؿ إلى أعمى ألغراض تنمكية، كيتصدر كسائؿ المشاركة السياسية االنتخاب أك 

ممي لمبادئ الديمقراطية، ثـ األحزاب السياسية لما تمعبو باعتباره المرآة العاكسة عف مدل التطبيؽ الع ،التصكيت
 (1).مف دكر في تىرًشيح الممثميف خاصة في مجاؿ النكعية السياسية

أماـ  كفي األخير ترل الباحثة، أف أزمة المشاركة السياسية في الجزائر مف أىـ المشاكؿ التي تقؼ حائبل
تجسيد نظاـ سياسي ديمقراطي يعبر عف انشغاالت المكاطنيف كآماليـ في تحقيؽ تنمية مستدامة كمتكاصمة، كمف 

نتخاب نتيجة انعداـ قناعتيـ بأىمية المشاركة االبيف أسباب ىذه األزمة ىك عزكؼ الجزائرييف عف المشاركة في 
السياسية في الحياة السياسية، ككذلؾ انعداـ ثقتيـ في المترشحيف، لذا البد مف تقكية الثقة بيف المكاطف كاألحزاب 

 .كتعزيز دكر المجتمع المدني في نقؿ صكرة حقيقية عف انشغاالت المكاطف إلى البرلماف كالحككمة
 اممجامس اممحلية اممنصتبة ا: ضعف صشكيلةمثثا

عف ديمقراطية الحكـ  ميماتعتبر االنتخابات عنصرا أساسيا مف عناصر الديمقراطية المحمية كمظيرا 
كاإلدارة، كركنا أصيبل في نظاـ اإلدارة المحمية، ىذا الرتباطو الشديد بالمفاىيـ الديمقراطية الحديثة كلمبعد العالمي 

فاختيار أعضاء المجالس الشعبية المحمية عف طريؽ االنتخاب ضمانة  لو، إضافة إلى ضمانات تطبيقو،
، فاالنتخاب يمنح المنتخب شرعية شعبية، كبمكجبيا ال يككف ممزما باالمتثاؿ ألكامر (2)الستقبلليتيا كنجاحيا

عالية ىذه الجية الكصية، بقدر ما يككف ممزما بالتعبير عف احتياجات المكاطنيف، إاٌل أف المشكؿ يبقى في مدل ف
العممية االنتخابية أم بمعنى إشكالية مدل كفاءة كخبرة المنتخبيف المحمييف في تمثيؿ الجماعات اإلقميمية، نظرا 
لضعؼ تشكيمة المجالس الشعبية المحمية مف جية، كانتشار ظاىرة ما يعرؼ بخدمة المصالح الشخصية عمى 

يقاؼ أعضائيا.إلى حؿ المجالس ا كىذا ما أدل في أغمب األحياف ،حساب مصالح المكاطنيف  لمحمية المنتخبة كا 
ألخير ترل الباحثة أف إشراؾ المكاطنيف في إدارة شؤكنيـ المحمية، ال تستدعيو مبادئ الديمقراطية كفي ا

كحدىا، فحتى يككف التمثيؿ االنتخابي سميما البد مف حياد اإلدارة في مراقبتيا لبلنتخابات، كعدـ مقاطعة 
يف المحمييف بناخبييـ قبؿ كبعد كالمشاركة في التصكيت دكف أف ننسى اإلتصاؿ الدائـ لممنتخب ،االنتخابات
 االنتخاب.
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 ا: إشكامية صفعيل امديمقراطية امصشاركية على مسصوى اممجامس امشعبية اممحليةرابع
الديمقراطية التمثيمية كآداة ممارسة السمطة كمقتضيات التسيير تعد المجالس الشعبية المنتخبة آلية تجسيد 
ا األساسي في تحقيؽ طمكح الدكلة في عصرنة مرافقيا العامة العمكمي عمى المستكل المحمي، فضبل عف دكرى

صبلح نمط الخدمة العمكمية بما ينسجـ كحاجات المكاطنيف، ككنيا الجياز القاعدم األصمح لممارسة  كا 
الديمقراطية الجكارية كتحسيف انشغاالت الجميكر كتبني تطمعاتو المشركعة كتجسيدىا في سياسة التسيير كالتنمية 

 .المحمية
تأسيسا لما سبؽ تعتقد الباحثة أنو رغـ تكريس النصكص القانكنية لممشاركة الديمقراطيةعمى المستكل 

أحزاب سياسية ضعؼ مؤسسات المجتمع المدني مف المحمي، تبقى غير مجسدة عمميا أم شكمية بسبب 
آلية النقاش العاـ كتقديـ الممتمسات كالعرائض كحؽ اإلطبلع  كجمعيات، كغياب اآلليات البلزمة لممارستيا مثؿ

كؿ مكاطف لو » :عمى أف 51نص في مادتو  2020كالحصكؿ عمى المعمكمة خاصة كأف الدستكر الجديد لسنة 
حصائيات، كالحصكؿ عمييا كتداكليا، عمى أف ال تمس ممارسة كالكثائؽ كاإل عمكماتالحؽ في الكصكؿ إلى الم

ىذا الحؽ بالحياة الخاصة لمغير كبحقكقيـ كبالمصالح المشركعة لممؤسسات، كبمقتضيات األمف الكطني، يحدد 
ى ىذه المادة في انتظار القانكف الذم يحدد آليات تفعيؿ ىذا الحؽ، تبق «كيفيات ممارسة ىذا الحؽالقانكف 

 القانكنية جكفاء إلى غاية ضبط كيفية ممارسة ىذا الحؽ كاقعيا كحدكد ىذه الممارسة.
 : عدم فعامية مساىمة اممجصمع اممدني في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامةتامسا

 اتيأجمعت مختمؼ مؤتمرات كاجتماعات القمـ العالمية التي نظمتيا ككاالت األمـ المتحدة منذ تسعين
القرف الماضي عمى اعتبار المجتمع المدني بمختمؼ تككيناتو رافدا ميما مف ركافد التنمية المستدامة، كما عرفت 

كترقية دكره التنمكم، فمكضكع  ()السنكات األخيرة تنامي الكعي العالمي كالكطني بضركرة إشراؾ المجتمع المدني
مف السياؽ العالمي كانعكاساتو عمى المستكل الكطني المجتمع المدني كدكره في التنمية المستدامة يندرج ض

بلقي ركاجا كبيرا عمى مستكل الخطاب السياسي في الجزائر حكؿ كجكد ىذا كالمحمي، كىك األمر الذم أصبح يي 
 (1).الدكر كحقيقة يمكف إيجادىا عمى أرض الكاقع

ة في تعزيز مكانة كدكر المجتمع المدني تممس الباحثة مف خبلؿ ىذه المكاد الدستكرية الجديدة نية الدكل
 كتجسيد الديمقراطية التشاركية بعد أف كاف غائبا في األزمات التي مرت بيا الجزائر.في تسيير الشؤكف العمكمية 

 امفرع امثاني: اممعوقات امبيئية
ة حدة بدأت العبلقة بيف االقتصاد كالبيئة تظير في أكاخر الستينات مف القرف الماضي نتيجة لزياد

المشاكؿ البيئية كارتفاع التكاليؼ المرتبطة بإىماؿ عبلج ىذه المشاكؿ، فاالقتصاد يعتمد عمى المكارد الطبيعية 
المكجكدة بالبيئة لمقياـ باألنشطة اإلنتاجية، أم أف النشاط االقتصادم يقكـ بالدرجة األكلى عمى استغبلؿ المكارد 

ؽ بالبيئة عف طريؽ سكء االستخداـ سيؤثر سمبا عمى كمية كنكعية المتاحة بالبيئة كبالتالي فإف أم ضرر يمح

                                                           
()- . 
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ىذه المكارد كىك ما يؤثر بالتبعية عمى مستكل األنشطة االقتصادية، ىذه األخيرة تتخمص مف المخمفات الناتجة 
دكؿ عنيا عف طريؽ تصريفيا في البيئة سكاء كانت التربة، المياه، أك اليكاء كتعتبر الجزائر مف بيف أكبر ال

تيح الفرصة أماـ اتساع إقميميا الجغرافي كتنكع مكاردىا، غير أنيا اإلفريقية مف حيث المساحة، األمر الذم يي 
 نحاكؿ التطرؽ ألىميا: (1)تعاني مف معكقات بيئية تؤثر سمبا عمى مسار التنمية المستدامة

 أوال:  ندرة امموارد اممائية واسصنزافيا
يعية التي ال يمكف ألم مجتمع متقدـ أك متخمؼ االستغناء عنيا، كتعتبر تعتبر المياه مف المكارد الطب

كفاية المياه مف حيث الكـ كالكيؼ مف القضايا الرئيسية التي تشغؿ اىتماـ دكؿ العالـ في الكقت الحالي ذلؾ أف 
رغـ مف تنكع ندرة المياه تمثؿ عقبة رئيسية لمتنمية المستدامة، كالجزائر كاحدة مف بيف الدكؿ التي عمى ال

مصادرىا المائية كمكقعيا الجغرافي، إال أف مشكمة المياه تعد مف أخطر التحديات التي تكاجو نمكىا االقتصادم 
كاالجتماعي كالبيئي، حيث أف التزايد السكاني السريع كارتفاع حجـ النشاط االقتصادم زاد الضغط عمى المكارد 

تشيد منذ عدة سنكات أزمة مياه حادة بسبب الجفاؼ الذم يضر  المائية كأصبح الكضع ميدد بالخطر، فالجزائر
بالتنمية، جراء انعداـ تساقط األمطار كسكء استغبلؿ كتسيير ىذه الثركة مف قبؿ المسؤكليف المتعاقبيف عمى قطاع 

يجة منطقية المكارد المائية منذ االستقبلؿ، باإلضافة إلى ارتفاع الكثافة السكانية الذم زاد في تفاقـ األزمة كنت
 (2).لتزايد الطمب عمى المياه

كقد أجمعت عدة مؤتمرات إقميمية كدكلية عمى أف مسألة المياه سكؼ تشكؿ في العقديف القادميف مف 
القرف الكاحد كالعشريف عامبل ييدد مستقبؿ العديد مف الدكؿ التي تقع في المناطؽ الجافة كشبو الجافة، كالجزائر 

قة جنكب حكض البحر األبيض المتكسط التي تتميز بمحدكدية المكارد المائية كعدـ بمكقعيا الجغرافي في منط
انتظاميا، يجعميا تعاني مشكمة ندرة المياه، مما يؤثر عمى الزراعة كالصناعة ككؿ القطاعات الحيكية التي تعتبر 

 (3).المكارد المائية المحرؾ الرئيسي ليا
دارصياثانيا: إش  كامية صسيير امنفايات وا 

تعد النفايات مف أىـ المشكبلت البيئية في الجزائر، فبل شؾ أف البيئة بعناصرىا المختمفة تتأثر بالنفايات 
الخطرة، خاصة كأف ىذه النفايات تضـ عناصر كيميائية ضارة بالبيئة كبصحة اإلنساف فمثبل النفايات الطبية في 

ات المستشفيات كنفايات صناعة األدكية كما تسببو مف أضرار كبيرة عمى مجمكعيا، كعمى الخصكص نفاي
صحة اإلنساف، إذا لـ يتـ التخمص السميـ كالقانكني منيا، باإلضافة لمنفايات الكيماكية الناتجة عف صناعة 

 (4).الكيماكيات المختمفة كما تسببو مف أضرار لمبيئة كصحة اإلنساف
يات بكؿ أنكاعيا في الجزائر نتيجة إتباع األنماط االستيبلكية الممكثة كلقد طرحت إشكالية تسيير النفا

لمبيئة، باإلضافة الرتكاز السكاف في المنطقة الساحمية، حيث أدل إلى تدىكر الكضعية في مجاؿ النظافة 
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 كالصحة العمكمية بشكؿ خطير بالرغـ مف المجيكدات المبذكلة مف طرؼ الدكلة، كتعكد ىذه الكضعية في جزء
كبير منيا إلى النقائص الممحكظة في تسيير النفايات البمدية مما ترتب عف ىذا االرتفاع المعتبر لمنفايات تحت 
الضغط المزدكج لمنمك الديمكغرافي كالتشبع المفرط في اليياكؿ الحضرية، إلى اختبلؿ نمط تنظيـ المصالح 

ف ضاعفت الدكلة إم كاناتيا المادية في مجاؿ  تسيير النفايات، لف تصؿ المكمفة بتسيير النفايات؛ إال أنو حتى كا 
إلى تسير مثالي كناجع في غياب الكعي البيئي كالثقافة البيئية عند المكاطنيف، كعدـ إدراكيـ  ألىمية مشاركتيـ 
في دعـ سياسات الدكلة البيئية عف طريؽ تغيير السمككات السمبية كالبلىمباالة اتجاه الحفاظ عمى البيئة، كيتـ 

يادة درجة الكعي البيئي كالمشاركة في تسييؿ عممية إدارة النفايات مف خبلؿ مختمؼ الكسائؿ اإلعبلمية ز 
بإيضاح كافة قضايا البيئة كالعمؿ كحمقة كصؿ بيف األطراؼ المعنية بتنفيذ سياسة إدارة البيئة المتمثمة في 

 (1).الييئات غير الحككميةاليياكؿ الرسمية، المكاطنيف كالمؤسسات التربكية ككذا الجمعيات ك 
 ثامثا: غياب امسياحة امبيئية اممحلية واموطنية

يشكؿ قطاع السياحة أحد القطاعات االقتصادية الميمة الخالقة لمثركة كمناصب الشغؿ في كثير مف بمداف 
كقع الجيد في العالـ، كتىبذيؿ الدكؿ كمؤسساتيا السياحية مجيكدات كبيرة لزيادة تنافسية كجيتيا السياحية كالتمى 

سكؽ السياحة العالمية، كيعتبر قطاع السياحة في بعض الدكؿ الصغيرة، المصدر الرئيسي لجمب العممة 
اني كلفترة طكيمة اإلىماؿ كالتيميش كسكء التسيير فالقطاع السياحي في الجزائر يعكالتكظيؼ، كمع تزايد االىتماـ 

بعدـ إعطائو الدكر البلئؽ في البرامج التنمكية، كىك ما أدل إلى تدىكر الكضع الذم آؿ إليو ىذا القطاع الياـ 
في التنمية المستدامة، فالسياحة البيئية المحمية كالكطنية يمكف ليا تنشيط القطاع السياحي في الجزائر مف خبلؿ 

الستثمار فيو كاالستفادة مف الجماؿ الطبيعي كالتنكع البيكلكجي الذم تزخر بو الببلد، فدعـ السياحة البيئية يعمؿ ا
عمى تحقيؽ مستكل أعمى مف االستمتاع دكف اإلخبلؿ بالتكازف البيئي الذم تقع مسؤكلية الحفاظ عميو عمى 

 (2).اإلنساف
ير الحظائر الطبيعية كيتمثؿ في التسيير التشاركي، حيث كقد ظير في السنكات األخيرة أسمكب جديد لتسي

يتـ إشراؾ السكاف المحمييف في تسيير ىذه المناطؽ في إطار استراتيجية حماية التنمية، ففي حيف يستفيد بعض 
السكاف مف دخؿ شيرم، يستفيد الطرؼ الثاني مف حماية الطبيعة، كما يتـ تككيؿ جمعيات األحياء بتسيير 

احة البيئية داخؿ الحظائر، كحث السكاف المحميف عمى إنشاء مؤسسات مصغرة لمعمؿ في السياحة أنشطة السي
البيئية كمرشديف أك حرفييف تقميديف، كىذا األسمكب أفضؿ بكثير مف أسمكب التسيير الحككمي، أما في  الجزائر 

ت المجتمع المدني المعنية فكؿ الحظائر الكطنية تسير حككميا كفي غياب شبو تاـ لمسكاف المحميف كجمعيا
بالبيئة باإلضافة إلى ندرة االستثمارات الخاصة البلزمة لترقية السياحة البيئية كىك ما جعؿ غالبيتيا يتخبط في 

 (3).مشاكؿ تسييرية كتمكيمية كبيرة تعيؽ التنمية المحمية المستدامة في الجزائر
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 رابعا: ضعف اموعي امبيئي مدى اممواطن امجزائري
يؽ التكازف بيف اإلنساف كالبيئة البد أف يمر عبر قناة التكعية، ىذه األخيرة التي مف أىـ أىدافيا إف تحق

تكجيو سمكؾ األفراد لمتعامؿ بصكرة رشيدة مع البيئة، فقد أضحى السبيؿ األمثؿ لمعالجة مختمؼ القضايا البيئية 
تكجييات كقيكد تفرض عمى المجتمع، بؿ ىك  ليس مجرد ()تمتع أفراد المجتمع بكعي بيئي سميـ، كالكعي البيئي

سمكؾ فردم كمجتمعي يتمثؿ في ممارسة تصرفات متحضرة كأساليب حياتية عصرية، فيك يبدأ كينتيي بكجكد 
حس المكاطنة الصالحة كارتباطيا المصيرم بما يحدث لمبيئة مف حكلنا، كال يتحقؽ كعي األفراد بالبيئة إال مف 

 (1).تمؼ مؤسسات المجتمعخبلؿ الدكر الذم تمعبو مخ
كبيذا أصبح الكعي البيئي أىـ إستراتيجية لحماية البيئة، الرتباطيا بالتنمية االقتصادية كاالجتماعية 
كالثقافية، مما يفرض أف يككف لمفرد دكر في ىذه التنمية، كال يتمكف اإلنساف مف ذلؾ مف دكف فيـ ككعي بالبيئة 

 كما يحكميا مف عبلقات كتكمف أىميتو فيما يمي:
لمفاىيـ التي اعتاد عمييا األفراد في المجتمع، بحيث تككف نظرتيـ لمبيئة ال عمى أساس الخكؼ مف تيذيب ا _1

نما االنصياع الذاتي لممحافظة عمييا كاالىتماـ بيا، لما يترتب عميو مف تدمير لمبيئة مف مخاطر عمى  العقاب كا 
 حياتيـ، أكال كعمى حياة األجياؿ القادمة.

ستشعار الخطر البيئي، مما ينمي لدل الفرد المسؤكلية إدل المكاطف، كالقدرة عمى س البيئي لتككيف الحٌ  _2
 األخبلقية نحك البيئة كمكاردىا.

تنشئة األفراد اجتماعيا في إطار مفيكـ الكعي البيئي كىي الكظيفة المنتظرة مف التربية البيئية بمختمؼ  _3
  (2)مؤسساتيا.

 عات اإلقليمية في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة في امجزائراممبحث امثاني: آميات صفعيل دور امجما
إفَّ تحقيؽ تنمية محمية مستدامة في الجزائر، مرتبط بإجراءات كقكاعد صعبة مف الناحية العممية، ألنو 
يتطمب إرادة سياسية قكية، مجتمع مدني كمكاطف كاع بأىميتيا، كمجمكعة مف اآلليات الحديثة التي تتماشى 

بات المرحمة الراىنة، كما أف تحقيؽ تنمية محمية مستدامة يفرض عمى السمطات المحمية تشخيص دقيؽ كمتطم
كاالتجاه نحك إشراؾ الجماعات اإلقميمية لكافة المشاكؿ التي تمثؿ عائقا أماـ تجسيدىا عمى أرض الكاقع، 

البلمركزية كطرؼ محكرم في تطبيؽ مبادئ كأىداؼ استدامة التنمية المحمية التي تعد حجر باعتبارىا قاعدتيا 
الزاكية في تحقيؽ تنمية كطنية متكازنة كشاممة، مف خبلؿ التكجو نحك نمكذج جديد لمتسيير كالقائـ عمى 

مع احتراـ قكانيف البيئة المبادرات كالمشاريع المينًشئىة لمثركة، كتقديـ الخدمات لممكاطنيف بطريقة اقتصادية 
كالمحافظة عمى الثركات الطبيعية حماية لحقكؽ األجياؿ الحالية كالمستقبمية، كتأسيسا عمى ما سبؽ تتناكؿ 

                                                           
()- . 
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الباحثة في ىذا المبحث آليات تفعيؿ دكر الجماعات اإلقميمية في تحقيؽ التنمية المحمية المستدامة في الجزائر 
 ارية )المطمب األكؿ(، ثـ اآلليات االقتصادية كالبيئية )المطمب الثاني(.مف خبلؿ اآلليات القانكنية كاإلد

دور امجماعات اإلقليمية في صحقيق امصنمية اممحلية مصفعيل  اممطلب األول: اآلميات امسياسية واإلدارية
 اممسصدامة

يؿ كالتحديات ذات إفَّ كاقع الجماعات اإلقميمية في تحقيؽ تنمية محمية مستدامة تعترضو الكثير مف العراق
الطبيعة القانكنية كاإلدارية، مما منعيا مف مسايرة التطكرات التنمكية المطمكبة منيا، مما أثر سمبا عمى حياة 
المكاطف الجزائرم كعمى تكسيع نطاؽ مشاركتو في اتخاذ القرار مف أجؿ إنجاح  التنمية المستدامة المحمية 

ىذا المطمب اآلليات القانكنية )الفرع األكؿ( ثـ اآلليات اإلدارية )الفرع كالكطنية، كألجؿ ذلؾ تتناكؿ الباحثة في 
 الثاني(، كالتي يمكف مف خبلليا تجاكز كؿ المعكقات التي تحكؿ دكف تحقيؽ أىداؼ التنمية المحمية المستدامة.

 مسصدامة مصفعيل دور امجماعات اممحلية في صحقيق امصنمية اممحلية ام امفرع األول: اآلميات امسياسية
إف تحقيؽ أىداؼ التنمية المحمية كالكطنية المستدامة، يعد أىـ التحديات التي تكاجو السمطة المركزية 
كالجماعات اإلقميمية، خاصة في ظؿ الظركؼ الداخمية كالعالمية المستجدة في الكقت الراىف، فرغـ انتياج 

دماج مبادئ الجزائر لمعديد مف السياسات االقتصادية، االجتماعية البيئي ة مف أجؿ تحسيف مستكل النمك كا 
االستدامة في التشريعات كاالىتماـ بالبعد البيئي كفؽ ما تتطمبو أبعاد التنمية المستدامة، إال أف كتيرة التحسف 

 تبقى بطيئة مقارنة بإمكانيات الجزائر الطبيعية كالبشرية التي تتكفر عمييا.
ما سبؽ تقترح الباحثة أىـ اآلليات القانكنية كالسياسية التي يمكف بكاسطتيا المضي كفؽ خطة كتأسيسا ل

 مدركسة كبناءة تحقؽ نتائج ايجابية كفعالة.
 ر ملجماعات اإلقليمية في امجزائرح  أوال: دسصرة مبدأ امصدبير ام

بعض االختصاصات لصالح تنظيما إداريا يقكـ عمى تحكيؿ  ايتجاكز مفيكـ البلمركزية مجرد اعتبارى
ع الجماعات اإلقميمية بحرية التسيير كالتقرير مفيكـ أكسع مف ذلؾ، فيي تعني تمت ىك الجماعات اإلقميمية، بؿ
، كبيذا المفيكـ فإف اإلعتراؼ لمجماعات اإلقميمية باختصاصات كاسعة ال يعني أبدا (1)عمى المستكل المحمي

تسيير تمكنيا خيرة ال تتحقؽ إال بتزكيد الجماعات اإلقميمية بكسائؿ المساس بمبادئ البلمركزية، ككف ىذه األ
 فعبل مف التقرير في شؤكنيا المحمية.

لمبدأ التدبير الحر  2020 التعديؿ األخير مشركع ليذا فإف تجاىؿ المؤسس الدستكرم الجزائرم في
تصؼ يم ينبغي أف ذٌ ف تعزيز أسمكب تسيير الجماعات اإلقميمية اللمشؤكف المحمية يككف قد تخمؼ ع

 (2).باالستقبللية كمنح المنتخبيف كالمجالس المحمية في تسيير الييئات المحمية بعيدا عف أساليب الرقابة المشددة

                                                           
(1)
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 ثانيا: امحكم امراشد كآمية مصحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة
صادية كالسياسية، نظرا أىـ المكاضيع المطركحة عمى الساحة االقت أصبح تسيير الجماعات اإلقميمية مف

ـ الذم أصبحت تمعبو ىذه الجماعات في دفع عجمة النمك االقتصادم إلى األماـ كرفع الرفاه يملمدكر ال
االجتماعي كاستثمار المكارد االقتصادية بشكؿ جيد كعقبلني في سبيؿ تحقيؽ متطمبات التنمية المحمية 

، كمف ثـ أصبحت األنظار متجية إلى نمط تسيير الجماعات كمحاكلة إيجاد الطريقة المثمى التي المستدامة
تمكف مف الكصكؿ إلى تسيير فعاؿ كناجح يسمح باالستعماؿ األمثؿ لمختمؼ المكارد المتاحة لمدكؿ سكاء كانت 

 مادية أك بشرية.
فالجزائر ككغيرىا مف الدكؿ مطالبة اليكـ كقبؿ أم كقت مضى بمسايرة مختمؼ التحكالت السياسية 
اإلقميمية منيا كالدكلية، بيدؼ تحقيؽ تنمية شاممة كمتكاصمة، كبطبيعة الحاؿ ال يتحقؽ ذلؾ إال باألخذ بمؤشراتيا 

ختياراتيـ، العدالة في التكزيع كالتي تشمؿ اإلمكانات كالمتمثمة في التمكيف، أم تكسيع قدرات المكاطنيف في ا
كالفرص المتاحة لمفرد، التعاكف كمصدر أساسي لئلشباع الذاتي، األمف الشخصي كالمتعمؽ بحؽ الحياة لكؿ فرد 
بعيدا عف أم تيديدات كأخيرا االستدامة مف خبلؿ إيجاد نمط تسيير فعاؿ لمجماعات اإلقميمية، كبدكرىا ىذه 

 (1).ال تبلمس الكاقع كالكفاءة اإلدارية إال بتطبيؽ مقكمات الحكـ الراشد لمجماعات اإلقميمية المؤشرات
 كتتمثؿ مقكمات الحككمة المحمية الرشيدة فيما يمي:

 _ المشاركة الشعبية الفاعمة1
 لمؤسسات_ حكـ القانكف كدكلة ا2
 المساءلة _3
 _ الشرعية4
 _ الشفافية5
 _ العدؿ االجتماعي6
 مع المكارد كالحؽ في بيئة سميمة _ الحرص في التعامؿ7

 اممنيج اإلسالمي في امصشريع امبيئي امجزائري اممسصوحاة منثامثا: صكريس مبادئ امصنمية اممسصدامة 
، التي أصبحت ال تعني ()ة إال باالستدامةأدرؾ العالـ بأسره أف مختمؼ مشاريع التنمية ال تككف ناجح

نما يتعدل ذلؾ الحفاظ عمى كؿ ما يتعمؽ باإلنساف مف  الحفاظ عمى الثركات الطبيعية كالمكارد الحياتية فقط، كا 
الجكانب الثقافية كاالقتصادية كاالجتماعية، كصكف حياتو حاضرا كمستقببل، فأصبحت فكرة التنمية المستدامة مف 

الت كاالىتمامات لدكؿ العالـ كالييئات كالمنظمات كمؤسسات المجتمع المدني، لما ليا مف ضركرة أكثر االنشغا
 حتمية لمحفاظ عمى المحيط الحيكم لمجيؿ الحاضر كاألجياؿ القادمة.
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يد مفيكـ التنمية إلى المعاني السابقة، كالتي تؤكد كىكذا تشير اجتيادات اإلسبلمييف المعاصريف في تحد
مف المفيكـ الكضعي، كىذا ما يؤكد أف الديف اإلسبلمي كاف لو السبؽ  كأقدـكجكد مفيكـ إسبلمي حقيقي أرقى 

في الحث عمى التنمية المستدامة كما ىك الشأف لكؿ أمكر الديف كالدنيا، مف خبلؿ القرآف الكريـ كالسنة النبكية 
 :(1)رة كيمكف الكقكؼ عمى ذلؾ مف خبلؿ مبادئ أك ركائز التنمية المستدامة في الشريعة اإلسبلميةالمطي

 مبدأ الشمكؿ_ 1
 _ مبدأ التكازف2
 _ مبدأ العدالة3
 _ مبدأ الكفاية4
 ط التنمية_استخداـ أسمكب النظـ في إعداد كتنفيذ خط5
 _حماية المكارد الطبيعية كصيانتيا كالمحافظة عمى البيئة6

 رابعا: االسصثمار في امرأسمال امبشري
لمستدامة، فالجماعات يعتبر الرأسماؿ البشرم أحد أىـ الركائز األساسية في تحقيؽ التنمية المحمية ا

اإلقميمية التي تستثمر في الرأسماؿ البشرم الشؾ كأنيا تنتج الثركة المادية، فالبشر ىـ مف ينتجكف الثركة، فبل 
يمكف الحديث عف التنمية المادية، كتغييب الثركة اإلنسانية، فقد اعتمدت الدكؿ المتقدمة في نيضتيا العممية 

ستثماراتيا نحك تمكينو مف أدكات ككسائؿ العمـ النظرم، كالتطبيؽ العممي كالعممية عمى البشر، فكجيت جؿ ا
المتقدـ، كىدفت مف كراء ذلؾ إلى رفع كفاءتو كتميزه كىك ما تـ بالفعؿ، فقد حققت ىذه الدكؿ ىدفيا، فالياباف 

ي الجيد لياتو كألمانيا كالصيف استثمركا منذ سنيف في الجانب البشرم كالبلمادم، فالتككيف العممي كاألخبلق
 (2).الطاقات يشكؿ أحد المداخؿ الرئيسية المنشكدة لتحقيؽ تنمية اقتصادية كاجتماعية مستدامة

مف كجية نظر الباحثة، أف اإلنساف ىك محكر اإلستدامة التنمية بمختمؼ أنكاعيا، فاإلنساف ىك كسيمتيا 
كىدفيا في نفس الكقت، لذا البد عمى الجزائر مف اإلستثمار في ىذه الثركة التي تزخر بيا، خاصة كأف نسبة 

 مقارنة بالدكؿ المتقدمة. مرتفعةالشباب 
قيقي لمتنمية ينطمؽ مف اإلنساف كاإلستثمار فيو، كمف أىـ كسائؿ تنميتو االىتماـ باألسرة إف البناء الح

باعتبارىا العمكد الفقرم في التربية كالتعميـ كالتكعية كفي تعزيز مبادئ اإلنتماء كالمكاطنة، فيي البيئة األكلى 
 لتككيف جيؿ صالح في كؿ األكقات كميما كانت الظركؼ.

 مصفعيل دور امجماعات اإلقليمية في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة ميات اإلداريةامفرع امثاني: اآل
في ظؿ التحديات الجديدة التي تعيشيا الجزائر حاليا عمى الصعيديف االقتصادم كاالجتماعي، كاف مف 

ة كالكطنية الكاجب عمييا ضركرة إيجاد حمكؿ مبلئمة لممشاكؿ التي تقؼ حاجزا أماـ أىداؼ التنمية المحمي
المستدامة، يككف المستفيد منيا المكاطف الجزائرم، خاصة بعد التزاميا بتنفيذ جدكؿ أعماؿ القرف الكاحد 
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كالعشركف، كأىداؼ التنمية المستدامة التي حددتيا الدكؿ األعضاء في منظمة األمـ المتحدة مف أجؿ تجسيدىا 
 .2015مف أجؿ التنمية كالتي انتيت سنة كالتي جاءت لتكمؿ مسار أىداؼ األلفية  2030في آفاؽ 

كبالنظر إلى حقيقة الكاقع التنمكم الصعب المممكس عمى المستكل الكطني كالمحمي بالجزائر، حاكلت 
الباحثة اقتراح أىـ اآلليات اإلدارية التي يمكف بكاسطتيا تحقيؽ تنمية محمية متكازنة كمستدامة كمنو تنمية كطنية 

كؿ مجاالت الحياة االقتصادية، االجتماعية كالبيئية، خاصة كأف الجماعات اإلقميمية شاممة تأخذ في الحسباف 
حاليا تحتؿ مركزا ىاما عمى المستكل الداخمي، كالدكلي العالمي باعتبارىا الحمقة الكسيطة التي تجسد أىداؼ 

 السياسة التنمكية ميدانيا.
 عصرنت طرق تسيير المرفق العمىمي المحليأوال: 

ظائؼ الدكلة ىك تقديـ الخدمات العامة كتمبية حاجياتيـ المتزايدة، كتمبية ىذه الحاجيات كاف مف أىـ ك 
لممرفؽ العاـ أك عف طريؽ إنشاء مؤسسات سابقا يتـ مف طرؼ الدكلة كالجماعات اإلقميمية بالتسيير المباشر 

ثر زيادة تدخؿ الدكلة ككثرة نشاطاتيا أصبح مف الضركرم إشراؾ القطاع الخاص في تمبية  عمكمية تابعة ليا، كا 
" La délégation du service publicىذه الحاجيات بكاسطة عقكد إدارية تسمى تفكيضات المرفؽ العمكمي "

التي تتصرؼ لحساب شخص معنكم خاضع لمقانكف العاـ بتفكيض تسيير ىذه األخيرة التي ستسمح بتقميص 
العاـ بمكجب إتفاقية، كبيذه الصفة يمكف لمسمطة المفكضة أف تعيد لممفكض لو إنجاز منشآت أك اقتناء  المرفؽ

 «.ممتمكات ضركرية لسير عمؿ المرفؽ العاـ، تحدد كيفيات تطبيؽ أحكاـ ىذا الباب بمكجب مرسـك تنفيذم
في األخير ترل الباحثة أنو رغـ تأخر المشرع الجزائرم في تحديد اإلطار القانكني آللية تفكيض المرفؽ ك 

العاـ، كعدـ كضكح نطاؽ تطبيؽ عقكد التفكيضات كتحديد أنكاعيا، مما أدل إلى الخمط في المفاىيـ، تكصمت 
اإلقميمية مف أجؿ تسيير جيد  إلى أف تفكيض المرفؽ العاـ المحمي كسيمة فعالة في يد مسيرم الجماعات

رقى بمستكل أىداؼ التنمة المحمية المستدامة كمستداـ لممرافؽ العامة المحمية كضماف تقديـ خدمات عمكمية تى 
 كأبعادىا.
 امصسيير اممحلي امصشاركي كآمية مصحقيق أىداف امصنمية اممحلية اممسصدامةثانيا: 

تقميدم الذم كاف يعتبر الجماعات اإلقميمية بمثابة الفاعؿ تغيرت مفاىيـ التنمية المحمية مف المنظكر ال
الرئيسي كالكحيد في عممية التنمية عمى المستكل المحمي، إلى منطؽ جديد قكامو مشاركة مختمؼ األطراؼ 
الفاعمة عمى مستكل اإلقميـ في إطار مقاربة تشاركية تجمع القطاع الخاص المحمي، المجتمع المدني كالمكاطف 

 لى جانب الكحدات اإلقميمية.المحمي إ
كلقد كرس المشرع الجزائرم مبدأ مشاركة المكاطف في صنع القرار المحمي الحتكاء أزمة الديمقراطية 

كاطف المشاركة، التمثيمية، لكف بضمانات غير كافية تظير مف خبلؿ محدكدية كعدـ تعدد اآلليات التي تكفؿ لمم
ف كجدت فإنيا إجراءات استشارية ال تتمتع باإللزامية، كما أف المكاطف بدكره غير ميتـ بأىمية دكره في إعداد  كا 

 كصياغة السياسة العامة المحمية باالشتراؾ مع السمطات العامة.
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ي كطابعيا إف محدكدية اآلليات التي تكفؿ دكر المكاطف في المشاركة في عممية صنع القرار المحم
االستشارم يقتضي ضركرة تبني المشرع الجزائرم آلليات أخرل ذات فعالية مثمما ىك معمكؿ بو في بعض الدكؿ 

بصفتيا آليات تسمح بإضفاء الشفافية عمى  ()مثؿ إجراء النقاش العاـ، مجالس األحياء كالميزانية التشاركية
 (1).المكاطف في عممية صنعياعمميات اتخاذ القرارات المحمية ككنيا تسمح بمساىمة 

 : صأىيل وصعزيز كفاءات امموارد امبشرية ملجماعات اإلقليميةثامثا
أضحت مسألة تككيف المكارد البشرية مف المسؤكليات كالمياـ األساسية لمدكلة، فالكؿ يتفؽ عمى أف 

مية القدرات المينية لممكظفيف التككيف ىك الكسيمة األمثؿ إليجاد الحمكؿ لئلشكاليات المرتبطة بتنظيـ كتحديث كتن
لتأىيميـ لمتكيؼ مع التحكالت التي يعرفيا مجاؿ اإلدارة العمكمية، كالجماعات اإلقميمية ىي أكلى الييئات 
العمكمية اىتماما بيذا الجانب بحكـ حاجياتيا المتجددة دائما لتكفر مكظفيف قادريف عمى التكاصؿ مع المكاطنيف 

ة بالمساىمة الفعالة في تحقيؽ تنمية محمية مستدامة، لذا فإف الرفع مف ميارات كعمى رفع التحديات المرتبط
المكظفيف تعتبر ضركرة يجب اعتمادىا حتى يتسنى إنجاز برنامج اإلصبلح اإلدارم بسرعة كفعالية كبيرة سكاء 

 عمى المستكل المركزم، أك المحمي.
إف الرقي بمنظكمة الجماعات اإلقميمية في الجزائر كفي مقدمتيا البمدية، يقتضي تكافر شرطيف أساسييف، 

ية كالتي ليا القدرة عمى التكيؼ مع التسيير أكليما متعمؽ بتكفير المكارد البشرية ذات المؤىبلت اإلدارية كالفن
المعاصرػ كتجدر اإلشارة ىنا إلى ضركرة التمييز بيف المكارد البشرية الثابتة داخؿ الجماعات اإلقميمية كالمكارد 
البشرية المنتخبة بصفة دكرية كىي فئة المنتخبيف المحمييف الذيف يتداكلكف عمى المجالس الشعبية المحمية، لذا 

لمسؤكلية تقع عمى عاتؽ األحزاب السياسية التي ال تراعي في أغمب منتخبييا المحمييف شرط المؤىؿ فإف ا
العممي كالكفاءة، كالتي نكاد نفتقدىا في المنتخبيف المحمييف مما ينعكس سمبا عمى أداء الجماعات اإلقميمية كمف 

رد المالية الذاتية لمجماعات اإلقميمية لمتخمص ثـ التنمية بيا، أما الشرط الثاني فيتعمؽ بالبحث عف إيجاد المكا
 (2).مف صكرة ذلؾ العجز الذم يتطمب باستمرار تمكيبل مف السمطة المركزية

 ا: امصعاون امالمركزي كمدتل مصحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامةرابع
كف الدكلة ىي الفاعؿ إف ظيكر مفيكـ التعاكف البلمركزم في الجزائر يعكس النظر في العبلقات الدكلية ك

الكحيد في صناعة السياسة العامة، كأف األطراؼ غير الحككمية ال يمكف ليا التدخؿ في ىذه العممية كال يمكف 
فما المقصكد بالتعاكف  (3)تصكر أف الجماعات المحمية تقكـ بسياسات عبر الحدكد دكف عمـ السمطة المركزية

 ؟.البلمركزم
 لمفيوم امضيق ملصعاون امالمركزياعصماد اممشرع امجزائري م -1

                                                           
()- . 
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
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آلية فعالة لتطكير كتنشيط العمؿ الجماعي، كفتح المزيد مف اآلفاؽ أماـ  لتعاكف البلمركزميشكؿ ا
تنمكية ذات فائدة  الجماعات اإلقميمية حتى تستفسد مف تجارب نظيراتيا الكطنية كاألجنبية في إنجاز مشاريع

طرح كبديؿ أك يم ذم بأنو شكؿ مف أشكاؿ التعاكف الدكلي الحديث المشتركة، كيمكف تعريؼ التعاكف البلمركز 
يعرؼ بالمساعدة مف أجؿ التنمية، كيتـ ىذا الشكؿ مف التعاكف بيف مجمكعة مف الفاعميف  مكمؿ لما كاف

 البلمركزييف لمدكؿ، فالتعاكف البلمركزم أكثر تقدما مف المساعدة مف أجؿ التنمية ألنو يتضمف مساعدات متبادلة
 (1).بيف األطراؼ المعنية

 أىمية امصعاون امالمركزي في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة -2
يستجيب التعاكف البلمركزم لمتطمبات التنمية المحمية المستدامة، فإذا كاف اإلقميـ مجاال محددا مؤسساتيا 

لتي ال تتصادؼ كجكبا مع اإلقميـ المحدد مسبقا، كعدـ كتنظيميا، فإف المجاؿ يعبر عف معطيات اإلسكاف ا
 التكافؽ بيف اإلقميـ كالمجاؿ في كؿ البمديات تقريبا يستدعي بناء المركزية التعاكف ما بيف البمديات.

ة، ما بيف البمديات مما يؤدم إلى إضعاؼ يإٌف التعاكف ما بيف البمديات يؤدم إلى إنشاء ىيئة جديدة بمد
ميدية البمدية، الكالية، الدكلة، فتسمح بتبادؿ نقاط القكة كالضعؼ لمبمديات مف حيث المشركعية التركيبية التق

كالميارة، إنو تنظيـ ييدؼ إلى التعريؼ بمجاؿ تضامني ما بيف بمديتيف أك أكثر مف كالية كاحدة أك كاليتيف 
االت متعددة مثؿ حماية البيئة، يساعدىا عمى تحقيؽ مشاريع مشتركة لتييئة كتطكير اإلقميـ في مج تيفمختمف

جمع النفايات، تكزيع كعبلج المياه، مما يؤدم إلى خفض التكاليؼ اإلجمالية لمشاريع كبرامج التنمية المحمية 
 المستدامة.

 ا: صفعيل دور املجان اممحلية امدائمة وامتارة في مجال امصنمية اممحلية اممسصدامةتامس
شعبي البمدم كالمجمس يشرؼ عمى إدارة الشؤكف البمدية كالكالئية المختمفة مجمس منتخب، كىك المجمس ال

الشعبي الكالئي، المذاف يعتبراف أداة لممارسة الديمقراطية المحمية كمكاف مشاركة المكاطنيف في تسيير شؤكنيـ 
ف كاف ىذاف المجمساف ىما ىيئتاف تداكليتاف، تتخذ قراراتيما بأغمبية أعضائيما، غير أف ىذه  العمكمية، كا 

قد يؤدم إلى استحالة مناقشة كمعالجة جميع المسائؿ كالقضايا المتعمقة التشكيمة باإلضافة إلى اتساع نشاطيا 
باحتياجات المكاطنيف، كبالتالي ال يمكف اإللماـ بجميع التفاصيؿ مف خبلؿ مداكالت المجمس الشعبي المحمي، 

اميا بدقة، مف أجؿ دراسة المسائؿ المطركحة أم (3)ككالئية (2)لذلؾ فإف ىذه المجالس ممزمة بتشكيؿ لجاف بمدية
 كالفصؿ في العديد مف القضايا التي تيـ مصمحة المكاطف المحمي كتنمية إقميمو.

لذا ترل الباحثة ضركرة إعادة النظر في دكر المجاف المحمية البمدية كالكالئية في المسائؿ المنكطة بيا 
تمس أبعاد التنمية المحمية كالكطنية المستدامة، خاصة كأف التقارير التي تعدىا ىذه المجاف  قانكنا كالتي كميا

 غير إلزامية قانكنا باعتبار أف دكرىا ال يتعدل الدكر االستشارم.

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
(3)- . 
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مصفعيل دور امجماعات اإلقليمية في صحقيق امصنمية اممحلية  اممطلب امثاني: اآلميات االقصرادية وامبيئية
 اممسصدامة

ي كؿ مجتمع، إال أف النمك السريع غير المتكازف لو، غالبا ما يؤدم إلى كألف النمك االقتصادم ضركرة ف
مشاكؿ بيئية تزيد مف بؤس المجتمع المعني بالتنمية، لذا فالسؤاؿ الذم يطرح نفسو في ىذا المقاـ ما ىي اآلليات 

القتصادم دكف االقتصادية كالبيئية التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ تنمية متكاصمة كمستمرة تحافظ عمى النمك ا
 المساس بالثركات الطبيعية كبحماية البيئة.

اآلليات االقتصادية )الفرع األكؿ( ثـ  عرض كىذا ما سكؼ تتناكلو الباحثة في ىذا المطمب مف خبلؿ
 اآلليات البيئية )الفرع الثاني(.دراستو 

 صنمية اممحلية اممسصدامةمصفعيل دور امجماعات اإلقليمية في صحقيق ام امفرع األول: اآلميات االقصرادية
مما ال شؾ فيو أف صفة "المحمية" التي تتسـ بيا الجماعات اإلقميمية تتكقؼ عمى نكع كطبيعة االقتصاد 

في القياـ  -الكالية كالبمدية-المحمي، فظركؼ كتركيبة االقتصاد المحمي تحدد مدل قدرات ىذه الكحدات اإلقميمية 
 ىك عصب كؿ تنمية محمية ككطنية.بدكرىا في تحقيؽ 

تأسيسا لما سبؽ ارتأت الباحثة تقديـ أىـ اآلليات االقتصادية التي تيدؼ إلى تحقيؽ استدامة التنمية مف 
 الناحية الميدانية كمف خبلؿ تجارب الدكؿ الرائدة في ىذا المجاؿ.

 مية مصحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامةأوال: االسصقالمية اممامية ملجماعات اإلقليمية كحص
إف الدكر األساسي لمجماعات اإلقميمية، كىك تحقيؽ تنمية محمية مستدامة كال يتـ إال عف طريؽ المكارد 
المالية كالتي تتجسد في الميزانية، ككف أم نفقة البد أف يقابميا تقييد مالي في الميزانية كتعتبر ىذه األخيرة تعبيرا 

في كظائؼ الجماعات اإلقميمية كمسؤكلياتيا أمر ضركرم لذا فإف التصكر الفعاؿ لماليتيا المحمية عف سياسة 
ت اإلقميمية كتشجيعيا قصد تطكير مكارد جديدة بدال ىك اآلخر أمر ضركرم، كعميو كيؼ يمكف تحفيز الجماعا

 (1).مف انتظار تسكية مشاكميا المالية عف طريؽ زيادة التحكيبلت كاإلعانات الكاردة مف ميزانية الدكلة فقط؟
كلغرض تنمية المكارد فإنو يجب تكسيع سمطات الجماعات اإلقميمية في الحصكؿ عمى إيراداتيا الذاتية، 

طكير كأف يككف لكؿ منيا مكازنة مستقمة يتـ إعدادىا عمى المستكل المحمي، بحيث يتـ ترشيد اإلنفاؽ العاـ كت
عداد الدراسات التقنية كاالقتصادية كتييئة المناخ المناسب لبلستثمار، كتنظيـ  القدرات الفنية كاإلدارية لمعامميف كا 
الجيكد الذاتية الخاصة باألفراد كالقطاع الخاص، كدعـ البلمركزية المالية مف خبلؿ تكسيع صبلحيات 

محمي في إطار ضكابط البلمركزية اإلدارية، فالتمكيؿ الجماعات اإلقميمية في خمؽ مصادر لمتمكيؿ الذاتي ال
 (2).المحمي عامؿ أساسي في تحقيؽ تنمية مستدامة

                                                           
(1)- . 
(2)- . 
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 ثانيا: دعم االسصثمار اممحلي من أجل تلق امثروة
تشكؿ التنمية المحمية المستدامة تحديا كبيرا لمجماعات اإلقميمية، خاصة منيا الفقيرة كالنائية، ففي ىذا 

حداث تغيير في األساليب التقميدية في مجاؿ اإلطار تسعى الجز  ائر إليجاد آليات تمكف مف خمؽ الثركة كا 
التنمية، عبر تشجيع االستثمار المحمي، مف خبلؿ دعـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كدعـ تشغيؿ الشباب 

يا الجزائر لتفعيؿ كفؽ برامج كمشاريع إنتاجية ممكلة، فبالرغـ مف كؿ ىذه اإلجراءات كالتحفيزات التي اتخذت
النشاط المقكالتي كتشجيع االستثمار المحمي قصد تحقيؽ التنمية المحمية، إال أنيا لـ تصؿ إلى المستكل 
المطمكب، كتبقى نتائجيا متكاضعة ال ترقى لتحقيؽ الثركة المحمية كفؽ ما ىك مخطط لو، ىذا ما يضعيا أماـ 

 أصبح ميددا في ظؿ انخفاض أسعار البتركؿ.الذم  الريعيتحديات كثيرة لمخركج مف االقتصاد 
تيا ممى إف الدكر الجديد الذم يجب أف تمعبو الجماعات اإلقميمية في ترقية االستثمارات ىك ضركرة أى 

أغمب البمديات في الجزائر، كىك ما أدل إلى ضركرة تفعيؿ آليات جديدة مف أجؿ  الكضعية المالية التي تمر بيا
خمؽ الثركة مثؿ تكسيع نشاطات المؤسسات المصغرة كالمتكسطة، كمرافقة الجماعات اإلقميمية لمبرامج كالمشاريع 

يجاد بيئة بيئية محمية م ناسبة كمشجعة المكجية لبلستثمار بجميع أشكالو الصناعي، الفبلحي كالسياحي كا 
لبلستثمار المحمي كمراجعة القكانيف المتعمقة بالتعامبلت البنكية بما يتكافؽ مع أىداؼ االستثمار لدل 

 (1).المؤسسات، المكاطنيف كمختمؼ الفاعميف المحمييف
 في امجزائراممسصدامة ثامثا: امصنويع االقصرادي كتيار اسصراصيجي مصحقيق امصنمية اممحلية 

تاريخ االقتصادم يكتشؼ أف االقتصاديات التي تتنكع لدييا مصادر الدخؿ تمتاز بأداء تنمكم إف المتتبع لم
أفضؿ مف تمؾ التي تعتمد عمى قطاع كاحد في تكفير الدخؿ كتحقيؽ التنمية المستدامة، كقد تجمى ذلؾ أساسا 

ات الريعية، كالجزائر بعد التأكد مف عدـ ثبات أسعار النفط كما صاحب انخفاضيا مف خطكرة عمى االقتصادي
خاصة نتيجة ارتباط أسعار ىذا المكرد باألسكاؽ العالمية، كما فييا مف تقمبات حادة مف حيف آلخر. مما حتـ 
عمى السمطات الجزائرية البحث عف مختمؼ البدائؿ المتاحة لمكاجية تراجع اإليرادات، كمف بيف تمؾ البدائؿ 

ٍذ األخير في ظؿ االستفادة مف المكارد الطبيعية كالقدرات "سياسات التنكيع االقتصادم" التي أصبحت  المىبلى
البشرية المتكفرة لدييا، كاالنفتاح عمى التطكر التكنكلكجي عمى مختمؼ القطاعات، مع احتراـ مبادئ حماية البيئة 

 في إطار التنمية المستدامة.
نما في االعتماد عميو  إف مشكمة االقتصاد الريعي في الجزائر ال تكمف في طبيعة االقتصاد بحد ذاتو، كا 

تنكع خارج المحركقات، كعميو يمكف كضع مجمكعة لو، كبالتالي عدـ استخداـ الجدية في بناء اقتصاد م لتبعيةكا
مف الركائز التي يمكف لمجزائر االعتماد عمييا لبناء إستراتيجية جديدة تيدؼ إلى التخمص مف االقتصاد الريعي 

 كبناء تنمية مستدامة محمية ككطنية، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:
 المستكل المحمي كالكطني. زيادة االىتماـ بالقطاع السياحي بجميع أنكاعو عمى _1

                                                           
(1)- . 
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تيا التنافسية، باعتبارىا المبنة األساسية ارى دي تنمية القطاع الصناعي كالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتعزيز قي  _2
 لمصناعات الجديدة كتشجيع ركح اإلبداع كالمنافسة.

، يمكف لمدكلة (1)رمالجزائ صندكؽ ضبط المكاردفباإلضافة إلى صندكؽ  إنشاء صندكؽ ثركة سيادية جديد:_ 3
إنشاء صندكؽ آخر يككف ىدفو تحقيؽ التنكيع االقتصادم كيمكف في ىذا المجاؿ االستفادة مف تجربة أبكظبي 
مف خبلؿ االستثمار في جميع القطاعات التي يمكف أف تعكد بالفائدة عمى أبكظبي كدكؿ اإلمارات ككؿ مف بينيا 

 (2)ة البنية التحتية كقطاع الطاقة....قطاع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت، صناع
 _ سياسة امعناقيد في إطار امشراكة مصحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة:4

دخاؿ عناصر إف االقتصاد الحقيقي ييدؼ إلى تحقيؽ تنمية حقيقية كمستد امة في شتى القطاعات، كا 
حداث طفرة في فرص العمؿ المتاحة،  إنتاجية جديدة في منظكمتو، تكفؿ زيادة الناتج المحمي اإلجمالي لمدكلة كا 
كتككيف رؤكس أمكاؿ جديدة في المكازنة العامة لمدكلة بالتكجو نحك استثمارات في قطاعات تككف ضمف المياديف 

ييا الجزائر مف مزايا تنافسية لمنتجاتيا كتنكيع اقتصادىا الذم أصبح حتمية ال خيار أماـ التي يمكف أف تستفيد ف
 (3).متخذم القرار لتقميص التبعية المفرطة لقطاع النفط

 رابعا: امشراكة بين امجماعات اإلقليمية وامقطاع امتاص كآمية مصحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة
لذا فإف تبني الشراكة مف طرؼ الجماعات اإلقميمية مع القطاع الخاص تعتبر أداة تتكيؼ مع أنظمة 
اإلنتاج المرنة، حيث تككف ليا القدرة عمى التكيؼ مع مختمؼ التغيرات ضمف المحيط الذم تنتمي إليو، كتككف 

رة عمى التعامؿ مع الشريؾ أك الشركاء المناسبيف الذيف يقدمكف أفضؿ المشاريع باستخداـ أحدث الكسائؿ، ليا قد
المحمية المستدامة ىي بديؿ عف قياـ الجماعات اإلقميمية في إنجاز تعيداتيا  فالشراكة في إطار التنمية

 (4).كالمشاريع التنمكية بنفسيا انطبلقا مف مكاردىا الخاصة التي ال تكفي
اإلنفاؽ العاـ كتقميؿ  مف متقميؿلكألف أسمكب مشاركة القطاع الخاص ىك نمط استثمارم ضركرم 

االقتراض الحككمي، كتحقيؽ منافع ترفع كفاءة الجماعات اإلقميمية كتخفيض التكاليؼ كاإلسراع في التكيؼ مع 
ية حسب اتبو في تقديـ المشركعات الخدمالتقنيات الحديثة، كتجاكز الصعكبات االستشارية التقميدية، تتعدد أسالي

 ،عقكد االمتياز ،عقكد التأجير ،عقكد اإلدارة ،درجة مساىمتو كمسؤكلياتو فييا عمى النحك التالي: عقكد الخدمة
 عقكد البناء كالتشغيؿ كنقؿ الممكية.

 _ عقود امتدمة:1
 _ عقود اإلدارة:2
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 (B.O.T_عقود امبناء وامصشغيل ونقل امملكية )3
 في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامةمصفعيل دور امجماعات اإلقليمية  ي: اآلميات امبيئيةامفرع امثان

إف االىتماـ بالبيئة كقضاياىا مف خبلؿ إتباع سياسات بيئية حديث نسبيا حيث تعتبر حماية البيئة مف أىـ 
يـك التنمية المستدامة التي تقـك المكاضيع التي حظيت باىتماـ كاسع في الفترة األخيرة، كارتبط ىذا االىتماـ بمف

عمى نمط جديد لمتنمية مف خبلؿ المحافظة عمى مكارد الطبيعة المكجكدة لؤلجياؿ الحالية كالمستقبمية، إف تحقيؽ 
 ىذه الحماية يقتضي اتخاذ آليات بيئية فعالة مف أجؿ تحقيؽ تنمية محمية ككطنية مستدامة.

بيرة مف أجؿ المحافظة عمى البيئة كتحقيؽ التنمية المستدامة كلقد كرست منظمة األمـ المتحدة جيكدا ك
، مما دفع بالحككمة الجزائرية إلى (1)لكؿ الدكؿ، كاعتبرت أف البيئة تمثؿ تراثا مشتركا ينبغي المحافظة عميو

ؿ تحقيؽ تنمية كضع آليات بيئية عمى المستكل الكطني كالمحمي تحد مف تكسع مشكؿ تدىكر البيئة مف أج
الكاقع عدـ فعاليتيا لؤلسباب كالمعكقات السابقة الذكر، لذا تقترح الباحثة أىـ اآلليات البيئية  تثبى مة، لكف أى متكاص

مف خبلؿ تجارب بعض الدكؿ التي حققت نجاحا مممكسا في مجاؿ التنمية المستدامة المحمية كالكطنية بكؿ 
 أبعادىا.

 مصحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة بديلة كإسصراصيجيةأوال: امصوجو نحو االسصثمار في امطاقات اممصجددة 
يشيد العالـ تطكرا صناعيا كبيرا كنمكا متكاصبل القتصاديات الدكؿ الصناعية الكبرل حيث تزايد الطمب 
العالمي عمى الطاقة بشكؿ ممفت في السنكات األخيرة، كفي ظؿ ارتفاع ىذا الطمب عمى الطاقات التقميدية 

لسمبية عمى البعد البيئي لمتنمية المستدامة، مما استدعى البحث عف مكارد طاقكية بديمة مف أجؿ تزايدت اآلثار ا
لذا أصبح مف الضركرم انتياج إستراتيجيات ككضع سياسات لمبحث عف  ،تحقيؽ تنمية متكاصمة كمتكازنة

ممحافظة عمى البيئة مصادر بديمة لمطاقة، كبحث سبؿ التعاكف الدكلي لتطكير استغبلؿ الطاقات المتجددة ل
كتحقيؽ تنمية تحافظ عمى حقكؽ األجياؿ الحالية كالمستقبمية، خاصة كأف مصادر الطاقة األحفكرية قابمة 

 (2).لمنضكب، كما أنيا السبب الرئيسي في زيادة انبعاث الغازات السامة في اليكاء كالمسببة لبلحتباس الحرارم
تأسيسا لما سبؽ، تعد دكلة اإلمارات العربية المتحدة مف النماذج الرائدة التي يمكف لمجزائر أف تستفيد مف 
تجربتيا عمى المستكل الكطني كالمحمي في مجاؿ االستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة كأف الجزائر لدييا مف 

بيعية التي تفكؽ إمكانيات الكثير مف الدكؿ الناجحة في ىذا المجاؿ، مف خبلؿ تكفير اإلمكانيات كالثركات الط
المناخ المبلئـ كالجاذب لبلستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة عمى مستكل الجماعات اإلقميمية )البمديات، 

قة، ككذلؾ استخداـ األلكاح الكاليات( في اإلنارة العمكمية كتكليد الحرارة كتحكيؿ النفايات بكؿ أنكاعيا إلى طا
 الشمسية عمى أسطح المباني، كبالتالي تحقيؽ تنمية ثبلثية األبعاد اقتصادية، بيئة، كاجتماعية.
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 ثانيا: االقصراد األتضر مسار جديد في امصنمية اممسصدامة
عمؽ لمنماذج دفع ظيكر األزمات المالية العالمية الممتدة خبلؿ العقكد األربعة الماضية إلى إجراء تحميؿ م

االقتصادية الحالية كلمدل قدرتيا عمى زيادة الرفاه البشرم كالمساكاة االجتماعية ككذلؾ لعدـ االستدامة المتأصؿ 
ي تركز تركيزا تس التقميدية لؤلداء االقتصادم الفي طريقة التفكير المتمثمة في ترؾ األمكر عمى حاليا كالمقايي

التفاكتات االجتماعية المتزايدة كالمخاطر البيئية المرتبطة بأنماط  راظيعمى الناتج المحمي اإلجمالي، إل
االستيبلؾ كاإلنتاج الراىنة، إذ يستيمؾ النشاط االقتصادم في الكقت الحاضر كمية مف الكتمة الطبيعية تفكؽ 

 قدرة األرض عمى إنتاجيا بصكرة مستدامة.
إف التحكؿ إلى االقتصاد األخضر كآلية جديدة لتحقيؽ التنمية المحمية كالكطنية المستدامة، ليس حدثا 
فكريا يمكف أف يحدث بقرار كاحد مف السمطات العميا، بؿ ىك عممية طكيمة كشاقة تكجييا إرادة سياسية مف 

كة الشعب مف القاعدة إلى القمة، كعممية التحكؿ تككف باالنتقاؿ مف االقتصاد الحالي األعمى إلى القاعدة بمشار 
كالمتميز باالستيبلؾ المفرط لمكارد الطاقة األحفكرية كالمتميز بإنتاج كميات كبيرة مف النفايات كغازات االحتباس 

عاثات قميمة لمغازات السامة الحرارم إلى اقتصاد أخضر يستخدـ مكارد طبيعية متجددة كطاقات نظيفة مع انب
، لذا فإف التكجو إلى االقتصاد األخضر يقكـ عمى مبدأ االنتقاؿ التدريجي إليو بطرؽ (1)كيقكـ بتدكير مخمفاتو

تمخص فيما  كالتي تتماشى كالخصائص االقتصادية كاالجتماعية لكؿ بمد عف طريؽ اعتماد السياسات المبلئمة
 :(2)ل العربي لمبيئة كالتنميةدراسات المنتد عمى باالعتماد يمي
عادة تصميميا لتحفيز التحكالت في أنماط اإلنتاج كاالستيبلؾ كاالستثمار. _1  مراجعة السياسات الحككمية كا 
 إعطاء األكلكية لمتنمية الزراعية كيدؼ استراتيجي لمتخفيؼ مف الفقر في األرياؼ. _2
 نع تمكيثو.االىتماـ بقطاع المياه كتعزيز كفاءة استخدامو كم _3
 استحداث استثمارات مستدامة في مجاؿ الطاقة المتجددة. _4
 دعـ النقؿ الجماعي المستداـ كاستعماؿ المعايير البيئية في البناء. _5
 .التصدم لمشكمة النفايات الصمبة مف الرمي العشكائي كالحرؽ إلى مقاربة صديقة لمبيئة _6

 ائرثامثا: إرالح نظام امجباية امبيئية في امجز 
إف التمكث البيئي مف اآلفات الخطيرة التي يعاني منيا العالـ، كالتي أثرت عمى الحياة البشرية في صكرىا 
المتعددة، األمر الذم أدل إلى تنامي مكجة مف الكعي لدل العديد مف الدكؿ فيما يخص تبني آليات تيدؼ إلى 

 جممة ىذه األدكات الجباية البيئية.الحد مف التمكث البيئي بغية تحقيؽ التنمية المستدامة كمف 
إف مسائؿ البيئة كالتنمية التي كانت مستقمة بعضيا عف بعض في كقت مف األكقات، أصبحت اآلف 

 متشابكة كال يمكف الفصؿ بينيما.
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كألف الجباية البيئية إحدل أىـ األدكات المستخدمة في تحقيؽ التنمية المستدامة، كالمحافظة عمى البيئة، إذ 
لبيئية لما ليا مف األىداؼ كضماف بيئة أصبحت مف أىـ المقاربات الدكلية المستخدمة في رسـ السياسات ا

صحية، تكجيو االستيبلؾ كتغيير سمكؾ المستيمكيف، إيجاد مصادر تمكيمية جديدة... كىك مما يستكجب عمى 
 الجزائر تعديؿ نظاميا الجبائي بما يسمح باستيعاب التطبيقات الجديدة لضرائب التمكث مثؿ:

 لمخفضة لمستكل التمكث.معكنات االستثمار عمى اقتناء التكنكلكجيا ا 
 .تصاريح التمكث القابمة لمتداكؿ 
  ضرائب االنبعاثات خاصة عمى غازCO2. 
 .الضرائب غير المباشرة عمى مدخبلت اإلنتاج 
 (1).قكاعد كأحكاـ االىتبلؾ المعجؿ عمى معدالت اإلنتاج التي تكفر الطاقة، كتحد مف التمكث 

قتصادية الصديقة لمبيئة كالمستخدمة لمطاقات المتجددة كأخيرا ترل الباحثة ضركرة تشجيع القطاعات اال
 كالتي تحافظ عمى حقكؽ األجياؿ الحالية كالمستقبمية.

 رابعا: مشاركة اممواطن في صدبير امشأن امبيئي
ميما في مجاؿ حماية البيئة، إف لـ نقؿ أنو أىـ فاعؿ في ىذا الميداف باعتباره كلذا فإف الفرد يمعب دكرا 

 مصدر التمكث البيئي في كؿ الحاالت بصفة مباشرة كغير مباشرة.
خمقة حاكؿ أأف المشرع  يتضحكمف خبلؿ استقراء الباحثة لمختمؼ النصكص المتعمقة بمجاؿ حماية البيئة 

دة كاجبات تتعمؽ بحماية البيئة مخاطبا خاصة منتجي كحائزم النفايات كذلؾ ـ الفرد بعالز إ مف خبلؿالقانكف، 
 :(2)بالقياـ بما يمي

يمـز كؿ منتج لمنفايات أك حائز ليا باتخاذ كؿ اإلجراءات الضركرية لتفادم انتاج النفايات بأقصى قدر  _1
 ممكف.

اج أك تثميف نفاياتو فإنو يمـز بضماف أك في حالة عدـ مقدرة منتجي النفايات أك الحائز ليا عمى تفادم إنت _2
 بالعمؿ عمى ضماف إزالة ىذه النفايات عمى حسابو الخاص بطريقة عقبلنية بيئيا.

 ال يمكف معالجة النفايات الخاصة الخطرة إال في المنشآت المرخص ليا مف قبؿ الكزير المكمؼ بالبيئة. _3
 األخرل.يحضر خمط النفايات الخاصة الخطرة مع النفايات  _4
يمـز منتجك أك حائزك النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح لمكزير المكمؼ بالبيئة بالمعمكمات المتعمقة بطبيعة  _5

 .ككمية كخصائص النفايات
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 تالرة امفرل امرابع 
الفقيرة كالنائية، تشكؿ التنمية المحمية المستدامة تحديا كبيرا لمجماعات اإلقميمية في الجزائر، خاصة منيا 

مؼ كالتي تعاني العديد مف المشكبلت كالعراقيؿ كالتي جعمتيا تشكك عجزا كظيفيا منعيا مف أداء دكرىا عمى مخت
، فرغـ باحتياجات المكاطنيف، كاالستجابة لتطمعاتيـ الحالية كالمستقبمية األصعدة، خاصة تمؾ التي تتعمؽ

في ىذا المجاؿ، إاٌل أٌف الكاقع الميداني يصطدـ بمجمكعة  زائرمالمخكلة ليا مف طرؼ المشرع الجاإلختصاصات 
 مف المعكقات التي تقؼ حاجزا أماـ تنفيذ البرامج كالمخططات التنمكية المحمية المستدامة.

يدعـ بمقكمات كثيرة أىميا تكفير العنصر بالنجاح مالـ  ؿى كمى إٌف مشركع التنمية المحمية المستدامة لف يي 
الكافية لتمكيؿ المشاريع التنمكية ككذلؾ ، تكفر المكارد المالية لقيادة كمتابعة تنفيذ ىذا المشركعالبشرم المؤىؿ 

عمى التخطيط اإلستراتيجي، كىذا ما حاكلت الجزائر تكفيره، إالَّ أٌنو كرغـ الجيكد المبذكلة في مختمؼ اإلعتماد 
كتختمؼ ىٌذه  دة معكقات تحكؿ دكف تحقؽ ذلؾ،المجاالت، ال تزاؿ بعيدة عف تحقيؽ أىدافيا، كذلؾ يرجع إلى ع

، إجتماعية، المعكقات بحسب تنكع أبعاد التنمية المحمية المستدامة إلى تنظيمية إدارية، إقتصادية مالية، سياسية
حت عاجزة عف تغطية حجـ لمجماعات اإلقميمية التي أصب كبيئية، كمف أىميا ضعؼ المكارد المالية الذاتية

كالكاليات لمياميا كصبلحياتيا المتعددة، كىذا ما أدل بصكرة  دة، مما أثر سمبا عمى آداء البمدياتالنفقات المتزاي
في تغطية ذلؾ العجز عف طريؽ تخصيص  حتمية إلى عجز ميزانيتيا كفتح المجاؿ لتدخؿ السمطة المركزية

 مالية ليا مف جية، كبالتالي تكجيو القرار المحمي مف جية ثانية. إعانات
اإلقميمية ليس فقط منح الصبلحيات كاإلعتراؼ بالشخصية المعنكية لمجماعات اإلقميمية، لبلمركزية إٌف ا

نما ىي ضركرة إعطاء سمطة التقرير كالبت في الشؤكف المحمية مف خبلؿ التخفيؼ مف الكصاية اإلدارية  كا 
عتماد البلمركزية اإلدارية الفعميةالمجالس الشعبية المحمية، المشددة عمى  في إطار كحدة الٌدكلة مف خبلؿ مبدأ  كا 

 ضمف لمجماعات اإلقميمية إستقبللية إتخاذ القرار المحمي.يالتدبير الٌحر الٌذم 
متكازنة كضع تصكر حقيقي الستراتيجية تنمكية محمية  ه الكضعية السمبية، كاف البد مفكأماـ ىذٌ 

، السياسية اإلدارية االقتصادية،المجاالت يع مس جمي المبادرة بإصبلح كمستدامة في إطار منظكر متكامؿ قكامو
كفؽ آليات حديثة تتماشى كمتطمبات المرحمة الراىنة مف جية كخصكصيات  عمى المستكل المحمي االجتماعيةك 

لمتسيير المحمي، يقكـ عمى  ، كمف أىـ ىٌذه اآلليات التكجو نحك نمكذج جديدمف جية ثانيةمنطقة أك إقميـ  كؿ
 اإلستثمار المحمي كحككمة اإلدارة ع المنشئة لمثركة، عصرنة المرفؽ العمكمي المحمي، تشجيعالمبادرات كالمشاري

كسياسيِّا مما يفرض عمييا مكاكبة التطكرات  ، خاصة كأف الجزائر تعيش مرحمة إنتقالية صعبة إقتصادٌياالمحمية
أىداؼ التنمية المستدامة عمى جماعات إقميمية فاعمة كشريكة لمٌدكلة في تحقيؽ  كجكد التي تتطمبالحالية 

 المستكل المحمي كالكطني.
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 الخاتمت

قصد الكصكؿ إلى تحقيؽ تنمية محمية مستدامة، عمدت الجزائر إلى استخداـ مجمكعة مف الكسائؿ التي 
في  تعتبر إطارا عاما لمكاكبة متطمبات الظركؼ الداخمية كالعالمية الداعية إلى حتمية إشراؾ الجماعات االقميمية

 كقد تكصمت ىذه الدراسة إلى تحديد المدل الذمعممية صنع القرار المحمي مف أجؿ تنمية كطنية شاممة، 
تحقيؽ أبعاد كأىداؼ ىذه السياسة التنمكية الكصكؿ إليو في استطاعت ىذه الكحدات اإلدارية البلمركزية 

التنمكية كمف خبلؿ منظكمتيا القانكنية المنتيجة منذ تبني الجزائر لمبدأ االستدامة ضمف مخططاتيا كبرامجيا 
 .كالمؤسساتية المعتمدة

حيث  إلجابة عف اإلشكالية الرئيسية لممكضكع كعف جميع األسئمة الفرعية عنيامف اىذه الدراسة  مكنت
خميصت الباحثة إلى نتيجة عامة مفادىا أفَّ الجزائر كمنذ االستقبلؿ لـ تصؿ بعد إلى ما كاف مرغكبا فيو 

لو، سكاء في مجاؿ التنمية المحمية بمفيكميا التقميدم أك في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة بمفيكميا كمخططنا 
الحديث، فرغـ كؿ اإلمكانيات كالثركات التي تزخر بيا الجزائر، ككؿ الجيكد المبذكلة مف طرؼ الحككمة 

لتنمية المحمية المستدامة، إاٌل أٌف الكضع كالقكانيف العديدة كالمؤسسات كالييئات المنشاة مف أجؿ تجسيد أىداؼ ا
 مف جية، كآماؿ المكاطف مف جية ثانية. دكلةإلى ما تطمح إليو ال لـ يرقى

كمف ىذا المنطمؽ، رأت الباحثة ضركرة تبياف أىـ النتائج المتكصؿ إلييا في ىذه الدراسة، كالتي يمكف 
 :تصنيفيا حسب الترتيب كالتقسيـ المنيجي لؤلطركحة كالتالي

 ةــــــامدراسنصائــــــــــج 
 أوال: فيما يصعلق بمفيومي امجماعات اإلقليمية وامصنمية اممحلية اممسصدامة 

 بامنسبة ملجماعات اإلقليمية -1
أخذت الجزائر كمنذ االستقبلؿ في تنظيميا اإلدارم بأسمكبىٍي التنظيـ المركزم كالتنظيـ البلمركزم، ىذا األخير  أ.

الجماعات االقميمية كالتي تيتـ بتسيير الشؤكف المحمية، ككاف بى سمى ىيئات ال مركزية إقميمية تي يقكـ عمى إنشاء 
 تقسيميا ليا ثنائيا ىما الكالية كالبمدية.

. تعتبر الجماعات اإلقميمية المحرؾ القاعدم لعجمة التنمية عمى المستكل المحمي كالكطني، كىذا لقربيا مف ب
حيات المخكلة ليا قانكنا مف جية ثانية، إذ تساىـ مع الدكلة بصفة خاصة في المكاطف مف جية كبحكـ الصبل

االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية ككذا الحفاظ عمى اإلطار المعيشي  تو المستدامةإدارة كتييئة اإلقميـ كتنمي
 لممكاطنيف كتحسينو.

الجماعات اإلقميمية، فمرة يستخدـ عدـ ثبات المشرع الجزائرم عمى استعماؿ مصطمح مكحد لمداللة عمى  ج.
كالمتضمف  18/01/1967 المؤرخ في: 67/24 مصطمح الجماعات المحمية مثمما ىك الحاؿ في األمر رقـ:

ؿ عمى ستى اً كما ، «ال تزاؿ الجماعات المحمية، عقب نيؿ االستقبلؿ، تسير كفقا لقكاعد...»القانكف البمدم بقكلو: 
كالمتعمؽ بالبمدية، في مادتو  22/06/2011 المؤرخ في:ك  11/10نكف رقـ: مصطمح الجماعة اإلقميمية في القا

أٌما المؤسس ، «البمدية ىي الجماعة اإلقميمية القاعدية لمدكلة كتتمتع بالشخصية المعنكية...»األكلى بقكلو: 
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قكليا ب 36في مادتو  1976الدستكرم الجزائرم، فنجده قد استخدـ مصطمح المجمكعات اإلقميمية في دستكر 
مصطمح  فاستخداـ 2016، أٌما في التعديؿ الدستكرم لسنة «المجمكعات اإلقميمية ىي الكالية كالبمدية»

، عكس ما جاء في 15منو، ككذلؾ مصطمح الجماعات المحمية في المادة  16الجماعات االقميمية في المادة 
، لذا ترل 16،17،18في مكاده كالذم استعمؿ مصطمح الجماعات المحمية  2020لتعديؿ الدستكرم لسنة ا

الباحثة ضركرة تبنى مصطمح كاحد مف طرؼ المشرع كالمؤسس الدستكرم الجزائرم كىك الجماعات اإلقميمية 
السميـ كىك مجمكعة مف األشخاص  االصطبلحيكاألقرب لممفيكـ  -حسب كجية نظر الباحثة–ألنو األصح 

سي مؤخرا، إذ كرس مصطمح الجماعات اإلقميمية منذ التعديؿ فكؽ إقميـ معيف، كىذا ما استقر عميو المشرع الفرن
بمكجب  ككذلؾ في التعديؿ الدستكرم 28/03/2003 المؤرخ في: 276/2003بمكجب القانكف رقـ:  الدستكرم

 منو. 28خاصة في المادة  23/07/2008 المؤرخ في: 724/2008القانكف رقـ 
النظاـ السياسي لمدكلة كيعتبر  اختبلؼدكلة ألخرل، حسب  اختبلؼ نظـ اإلدارة البلمركزية اإلقميمية مف. د

الًنظامىاف البريطاني كالفرنسي أكثر نماذج نظاـ اإلدارة المحمية شيكعا في العالـ، كيختمؼ ىاذيف الًنظامىيف حتى 
في التسمية، إذ يشيع في بريطانيا مصطمح الحكـ المحمي، في حيف يتبنى الدستكر الفرنسي مصطمح الجماعات 

ذت ب بيدؼ التخفيؼ مف أعباء السمطة المركزية  فرنسينمكذج الالاإلقميمية، كتعد الجزائر مف بيف الدكؿ التي أىخى
رساء قكاعد الديمكقراطية المحمية بيف المكاطنيف مف جية ثانية.  مف جية، كا 

 منسبة ملصنمية اممحلية اممسصدامةبا -2-
العالمية الثانية، كلقد برز بداية في عمـ االقتصاد حيث أيستخدـ ظير مفيـك التنمية بصكرة أساسية منذ الحرب  أ.

لمداللة عمى عممية إحداث مجمكعة مف التغييرات الجذرية في مجتمع معيف كاالستجابة لمحاجات األساسية 
عديد كالمتزايدة ألعضائو، ثـ انتقؿ مفيكـ التنمية إلى حقؿ السياسة منذ ستينات القرف العشريف، كبعدىا ارتبط بال

 مف الحقكؿ المعرفية فأصبحت ىناؾ التنمية الثقافية، التنمية البشرية، التنمية المحمية.
. إٌف حدكث النمك االقتصادم )أم الزيادة في متكسط الدخؿ الفردم الحقيقي( ليس قرينة كافية عمى حدكث ب

مقصكد، فالنمك ال يحتاج إلى تنمية بيذا المعنى الكاسع، فالنمك االقتصادم عفكم تمقائي كلكف التنمية جيد 
األمثؿ لمثركة بشقييا المادم  كاالستخداـكضع البرامج كالخطط عكس التنمية التي تحتاج إلى تخطيط مدركس 

 كالبشرم.
كاقعية لطبيعة المشكبلت  استجابةطرأ عمى مفيـك التنمية كمحتكاىا تطكر مستمر ككاضح، ككاف ىذا التطكر  ج.

مى المستكل الدكلي كالعالمي، كبشكؿ عاـ يمكف تمييز أربع مراحؿ رئيسية لتطكر التي تكاجييا المجتمعات ع
ات القرف العشريف يمف نياية الحرب العالمية الثانية إلى منتصؼ ستين كامتدتمفيكـ التنمية، المرحمة األكلى 

ات يمف نياية الستين متدتاكفي ىذه المرحمة كصفت التنمية بأنيا مرادفة لمنمك االقتصادم، المرحمة الثانية كالتي 
إلى غاية منتصؼ العقد السابع مف القرف العشريف، كبدأ مفيكـ التنمية فييا يشمؿ أبعادا اجتماعية، المرحمة 

ات القرف العشريف كظير فييا مفيـك يات إلى منتصؼ ثمانينيتقريبا مف منتصؼ السبعين امتدتالثالثة كقد 
كؿ جانب مف جكانب المجتمع بشكؿ مستقؿ عف الجكانب األخرل، ككضع التنمية الشاممة أم أنيا تيتـ بمعالجة 
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ات القرف الماضي إلى يكمنا ىذا كقد جاءت ي، المرحمة الحالية كقد بدأت منذ ثمانينانفرادالحمكؿ لكؿ مشكمة عمى 
 ىذه المرحمة بمفيـك جديد لمتنمية عرؼ بالتنمية المستدامة.

الدكلية، عمدت الجزائر إلى صياغة مجمكعة مف البرامج  بالتزاماتيابيدؼ تحقيؽ تنمية مستدامة كالكفاء  .د
 2001منذ سنة  بصكرة صريحة كالخطط التنمكية عمى مختمؼ األصعدة، كما قامت بإدراج مبدأ االستدامة

ية ضمف التشريعات التي إستحدثيا المشرع الجزائرم كالتي تتماشى مع المفيـك الجديد لمتنمية، كألٌف التنمية المحم
ىي قاعدة التنمية الكطنية الشاممة، اىتمت الدكلة الجزائرية ببناء منظكمة تشريعية كمؤسساتية تخدـ المجتمع 

تجدر اإلشارة ىنا المحمي في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة بأبعادىا الثبلث االقتصادية، االجتماعية كالبيئية، ك 
اإلقميمية في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة جاءت ضمف إلى أٌف القكانيف التي تحكـ صبلحيات الجماعات 

ف أشارا إلى االعديد مف القكانيف ذات الطابع القطاعي في شكؿ مكاد متناثرة، ما عدا قانكنىٍي البمدية كالكالية، المذ
 التنمية المحمية المستدامة كلكف ليس بالقدر الكافي الذم يحممو مضمكف ىذه األخيرة.

 29/06/2010 المؤرخ في:ك  10/02شرع الجزائرم التنمية المحمية كألكؿ مرة في القانكف رقـ: الم ؼى رَّ . عى ه
بقكلو:  15كالمتضمف المصادقة عمى المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ عند تطرقو لبرنامج العمؿ اإلقميمي رقـ: 

 كاحتماالميا البمديات، الكاليات التنمية المحمية ىي تنمية اإلقميـ المنطمقة مف الجماعات اإلقميمية التي تشك»
فضاء البرمجة اإلقميمية، كىي كذلؾ تنمية اقتصادية محمية معتمدة عمى اإلنتاجية كتجديد الثركات كتسيير محمي 
فعاؿ يعتمد عمى تأطير ذم نكعية مع مخططات تككيف مكجية حسب مختمؼ مجاالت الكفاءة كمرتبة مسبقا 

التدخؿ، كالتعرؼ عمييا كتجسيد المشاريع المحمية لمتييئة كالتنمية، ليا كميا كمحددة........، إٌف تعريؼ برامج 
طابع يجعميا مف صبلحيات الجماعات اإلقميمية، غير أفَّ الدكلة تستمر في أداء دكر حاسـ في سياسة التنمية 

 .«المحمية
العمؿ اإلقميمي لمتنمية المحمية حدد المشرع الجزائرم في كثيقة المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ أىداؼ برنامج و. 

كالمتمثمة في إدراج االقتصاد المحمي ضمف االقتصاد الشامؿ ككذلؾ إدراج مجمكع األقاليـ في شبكات النمك، 
 كيتـ دعـ التنمية المحمية مف خبلؿ تدخبلت الدكلة كالجماعات اإلقميمية.

ىداؼ برنامج العمؿ اإلقميمي لمتنمية المحمية مف خبلؿ تعريؼ المشرع الجزائرم لمتنمية المحمية، كتحديده أل ز.
نستشؼ بصكرة كاضحة تبعية السياسة التنمكية المحمية لمسمطة المركزية، كالذم يؤكد ىذا الطرح العبارة التالية 

إفَّ تعريؼ برامج التدخؿ، »... السالؼ الذكر:  10/02الكاردة في تعريؼ التنمية المحمية كفؽ القانكف رقـ: 
مييا كتجسيد المشاريع المحمية لمتييئة كالتنمية، ليا كميا طابع يجعميا مف صبلحيات الجماعات كالتعرؼ ع

نفس الشيء عندما نص ىذا  ،«، غير أفَّ الدكلة تستمر في أداء دكر حاسـ في سياسة التنمية المحميةاإلقميمية
دعـ » :بقكلو لبلستراتيجيةند التطرؽ ع 15القانكف عف أىداؼ التنمية المحمية كفؽ برنامج العمؿ اإلقميمي رقـ: 

، ثـ أضاؼ المشرع الجزائرم عند تطرقو لشرط «التنمية المحمية مف خبلؿ تدخبلت الدكلة كالجماعات المحمية
أمَّا المجمكعات  تحدد الدكلة كتجسد السياسة الكطنية لمتنمية المحمية،».....إقامة إدارة محمية مبلئمة بقكلو: 
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يؤكد الدكر القيادم  ، كىذا ما«لبرنامج اإلقميمي فيي عكامؿ رئيسية في التنمية المحميةاإلقميمية كفضاءات ا
 .لمدكلة في رسـ سياسة التنمية المحمية المستدامة في الجزائر

أفَّ ممارسة التنمية المحمية المستدامة ىي  صريحةكمف ىنا نستنج أفَّ المشرع الجزائرم يعترؼ كبطريقة 
ركزية كما الجماعات اإلقميمية إالَّ عامؿ مف عكامؿ نجاحيا، كالدليؿ عمى ذلؾ ىك السمطة الم اختصاصمف 

 عدـ تمييزه بيف ما ىك شأفه محمي كما ىك شأف كطني.
. إذَّا كاف مفيكـ التنمية المستدامة حديثا، فإفَّ الشريعة اإلسبلمية قد عرفت ىذا المفيكـ كأبعاده قبؿ النظريات ح

يا مفيكما شامبل، متكامبل كمتكازنا، فيك ال يركز فقط عمى الجكانب المادية كعمى الغربية، فاإلسبلـ كضع ل
عبلقة اإلنساف بالبيئة فقط، بؿ جعؿ التنمية مرتبطة بالجانب األخبلقي كالركحي لئلنساف، الذم يعد محكر 

 التنمية، ألنَّو مستخمؼ في ىذه األرض كأساس عمارتيا. استدامة
مصنموية اممسصدامة في امجزائر وأثرىا على رالحيات امجماعات اإلقليمية في صحقيق ثانيا: بامنسبة ملسياسة ا
 إسصدامة امصنمية اممحلية

 من حيث امسياسة امصنموية اممسصدامة في امجزائر -1
ات متأثرة يبمكضكع التنمية المستدامة مع بداية السبعين اىتماماالجزائر كغيرىا مف الدكؿ النامية تكلي بدأت  -أ

فكانت أكؿ مبادرة تدؿ عمى قناعتيا بأىمية التنمية المستدامة كحماية البيئة  ،1972ائج مؤتمر ستككيكلـ سنة بنت
كالمتعمؽ بحماية البيئة كالذم كرس مجمكعة مف المبادئ  83/03عمى أرض الكاقع ىك إصدارىا لمقانكف رقـ: 

ل الكطني كالمحمي، إذ نص في المادة السابعة المتعمقة بحماية البيئة مف أجؿ التنمية المستدامة، عمى المستك 
كما جسد المشرع أبعاد  مؤسسات رئيسية لتطبيؽ تدابير حماية البيئة،ك قميميةالمجمكعات اإلدكر منو عمى 

تقتضي التنمية الكطنية تحقيؽ التكازف الضركرم بيف متطمبات » التنمية المستدامة مف خبلؿ مادتو الثالثة بقكليا:
 «.دم كمتطمبات حماية البيئة كالمحافظة عمى إطار معيشة السكافالنمك االقتصا

مف بيف التأثيرات التي تركتيا المؤتمرات كاالتفاقيات الدكلية في مجاؿ التنمية المستدامة ىي حتمية إدراج  -ب
التأثير  البعد البيئي ضمف القكانيف الداخمية لمختمؼ الدكؿ المصادقة عمى تكصيات تمؾ المؤتمرات لتتأكد عبلقة

بيف البيئة كالتنمية، كبالتالي اقتراف البعد البيئي بآفاؽ كمقتضيات التنمية المستدامة، كىذا ما تجسد فعبل  كالتأثر
في النصكص القانكنية التي تحكـ التنمية المستدامة في الجزائر، لذا ما يجب اإلشارة إليو ىك كجكد تكامؿ 

المستدامة ككؿ القكانيف المصاحبة ليا في المجاؿ التنمكم المستداـ في تشريعي بيف قانكف البيئة كقانكف التنمية 
داخؿ منظكمتيا  االستدامةالجزائر بعد تبنييا لمبدأ  انتيجتياعمى السياسة التنمكية التي  انعكسالجزائر، كىذا ما 

 القانكنية كالمؤسساتية.
أفَّ المشرع الجزائرم قد جعؿ  كجدتالمستدامة  الباحثة ألغمب التشريعات المتعمقة بالتنمية استقراءمف خبلؿ  -ج

العبلقة بيف البيئة كالتنمية تكاممية، كعبلقة تأثير كتأثر، تبرز في ثبلث مظاىر تكامؿ اقتصادم، كاجتماعي 
كالمتعمؽ  19/07/2003 المؤرخ في:ك  03/10كبيئي، كىذا ما ظير جميا في المادة الرابعة مف القانكف رقـ: 

التنمية »إطار التنمية المستدامة المعدؿ كالمتمـ عندما عرفت التنمية المستدامة بقكليا:  بحماية البيئة في
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كحماية البيئة، أم إدراج البعد  لبلستمرارالمستدامة مفيكـ يعني التكفيؽ بيف تنمية اجتماعية كاقتصادية قابمة 
، بؿ حتى المؤسس «جياؿ المستقبميةالبيئي في مفيـك التنمية مف أجؿ ضماف تمبية حاجات األجياؿ الحاضرة كاأل

لسنة  الدستكرم أكد عبلقة التبعية المكجكدة بيف التنمية المستدامة كحماية البيئة في ديباجة التعديؿ الدستكرم
الشعب الجزائرم متمسؾ بخياراتو مف أجؿ الحد مف الفكارؽ االجتماعية كالقضاء عمى أكجو  إف»بقكلو:  2020

 ، كما يظؿ الشعب منشغبلعمى بناء اقتصاد منتج كتنافسي في إطار التنمية المستدامةالتفاكت الجيكم، كيعمؿ 
بتدىكر البيئة كالنتائج السمبية لمتغير المناخي، كحريصا عمى ضماف حماية الكسط الطبيعي كاالستعماؿ العقبلني 

 «.لممكارد الطبيعية ككذا المحافظة عمييا لصالح األجياؿ القادمة
المؤسساتي لحماية البيئة بعدة مراحؿ، حيث أىككىمت حماية البيئة لمعديد مف القطاعات الكزارية  مرَّ التنظيـ -د

بشكؿ غير مستقؿ، إلى أىٍف شكمت كزارة خاصة بالبيئة سميت بكزارة تييئة اإلقميـ كالبيئة، ليتـ مف خبلليا 
 .يا تسمى بكزارة البيئةل، كحافي مشركع التنمية المستدامة عمى المستكل الكطني كالمحمي االنطبلؽ

، كىذا ما صعب في إطار التنمية المستدامة في مدكنة كاحدة المتعمقة بحماية البيئةالتشريعات عدـ تجميع  -ه
األحكاـ المتعمقة كمنو استخبلص  ،مف أجؿ دراستيا كتحميمياعمى الباحثة حصر نطاؽ ىذِّه التشريعات 

مف القكانيف ذات الطبيعة القطاعية )الصحة، المياه، الغابات، الطاقات  فتناثرىا عبر الكثير بالجماعات اإلقميمية،
 .ةالكطنيعف التنمية التنمية المحمية المستدامة كعدـ استقبللية ، ترتب عنو تبعية ...(المتجددة، 

يعكس التنمكية المستدامة في الجزائر، إذ  يعتبر المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ مف بيف أىـ أدكات السياسة -و
اإلرادة الحقيقية لمدكلة في إدراج األبعاد االقتصادية، االجتماعية كالبيئية ضمف المفيكـ الجديد لمتنمية الكطنية 

لتنفيذ البرامج  استدالليةكالمحمية، خاصة في نظرتو المستقبمية كالتي حددت آفاقيا إلى عشركف سنة كخارطة 
لزامية عمى ىذا المخطط مف خبلؿ المادة الثانية مف القانكف التنمكية، كما أضفى المشرع الجزائرم الصبغة اإل

 كالمتضمف المصادقة عمى المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ كالتي نصت عمى ما يمي: 10/02رقـ: 
ضكابط كقكاعد  باحتراـتمتـز كؿ القطاعات الكزارية ككذلؾ الجماعات اإلقميمية كالمؤسسات الكطنية كالمحمية »

غير أفَّ تحقيؽ أىداؼ ىذا  ،«لتييئة اإلقميـ كالعمؿ بيا في إعداد كؿ مشاريعيا كمخططاتياالمخطط الكطني 
المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ مرىكف بتكفر اإلمكانيات المالية كالبشرية إلى جانب مشاركة الجماعات اإلقميمية 

 في تجسيده عمى أرض الكاقع.
ؽ التنمية المحمية المستدامة في الجزائر ال تزاؿ بحاجة إلى التفعيؿ إفَّ آلية التخطيط البيئي المحمي في تحقي -ز

كالدعـ، بسبب عدـ كضكح القيمة القانكنية لممكاثيؽ البيئية المحمية كعدـ كضكح حدكد مسؤكلية الجماعات 
اإلقميمية في تنفيذ تكجييات ىذه المكاثيؽ مف جية، كغياب ىيئات مختصة بشكؿ مستقؿ في تكلي الميمة 

الميثاؽ البمدم حكؿ البيئة كالتنمية المستدامة،  تماداعفنبؤية الخاصة بحماية البيئة عمى المستكل المحمي، الت
نما جاء نتيجة نقاش عاـ حكؿ حالة البيئة  كالمخطط المحمي لمعمؿ البيئي لـ يكف بمكجب قانكف أك مرسكـ كا 

بمشاركة المنتخبيف المحميف كممثمي المجتمع عمى مستكل الكاليات تحت إشراؼ كزارة تييئة اإلقميـ كالبيئة ك 
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المدني، عمى عكس تجربة التخطيط البيئي المحمي في فرنسا كالتي تستند إلى نظاـ قانكني كاضح المعالـ كممـز 
 يمكف إثارتو أماـ اإلدارة كاإلدعاء بو أماـ القضاء.

ترسانة  داؼ التنمية المستدامة كتكفربالرغـ مف كجكد إرادة سياسية صادقة لمدكلة الجزائرية في تحقيؽ أى -ح
قانكنية في مختمؼ القطاعات في ىذا المجاؿ، إالَّ أفَّ كؿ ىذه الجيكد المبذكلة لـ تحقؽ النتائج المرغكب فييا 

ممكاطف الجزائرم لعدة أسباب أىميا تقييد الدكلة لممارسة الجماعات اإلقميمية ل بالنسبةمدكلة، أك بالنسبة لسكاء 
خضاع عممية إدارتيا، التخطيط ليا، تسييرىا كتمكيميا كمراقبتيا لصالح لميمة التنم ية المحمية المستدامة، كا 

السمطة المركزية، مما يؤدم إلى تكبيؿ ككبح إرادة الجماعات اإلقميمية في خمؽ ديناميكية كحيكية تنمكية متعددة 
 ي لتنمية كطنية شاممة كمستدامة.األبعاد عمى مستكل اإلقميـ المحمي، ىذا األخير يعد المدخؿ الرئيس

 صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامةمن حيث رالحيات امجماعات اإلقليمية في  -2
 في مدكنةلجماعات اإلقميمية في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة صبلحيات االمشرع الجزائرم  ييقنفلـ  -أ

صفة متناثرة ضمف مجمكعة مف القكاعد خاصة، كلكف مجمؿ القكانيف التي نظمت ىذه الصبلحيات جاءت ب
 المؤرخ في:ك  03/10القانكنية المختمفة، فباإلضافة إلى قانكني الكالية كالبمدية األخيريف، جاء القانكف رقـ: 

 01/20كالمتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المعدؿ كالمتمـ، كالقانكف رقـ:  19/08/2003
كالمتضمف المصادقة عمى المخطط الكطني  10/02كتنميتو المستدامة، كالقانكف رقـ:  كالمتعمؽ بتييئة اإلقميـ

ة في المجاالت التنمكية يلتييئة اإلقميـ ككذلؾ بعض القكانيف القطاعية التي أشارت إلى دكر الكالية أك البمد
بب الرئيسي في عدـ تجميع المختمفة كالسكف، الصحة، المياه، الطاقة، النفايات....، لذا ترل الباحثة أفَّ الس

القكانيف المنظمة لصبلحيات الجماعات اإلقميمية في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة ىك حداثة مفيكـ ىذه 
بمختمؼ القطاعات المكجكدة في الدكلة، المحمية المستدامة األخيرة مف جية، كمف جية ثانية عبلقة التنمية 

، السكف، الطاقات المتجددة، النفايات....، كىذا راجع لككف ميمة حماية كقطاع البيئة، المياه، الغابات، الصحة
البيئة في إطار التنمية المستدامة مسؤكلية جماعية تتقاسميا الدكلة كالجماعات اإلقميمية كمختمؼ الكزارات التابعة 

 لمحككمة، لذا يجب إعتماد أسمكب التعاكف كالتنسيؽ فيما بينيا.
أنو لـ يشر إلى  03/10ؿ الجديد لقانكف حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة رقـ: ما يبلحظ عمى التعدي -ب

 83/03الجماعات اإلقميمية كدكرىا في حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، عكس القانكف الممغى رقـ: 
سية لتطبيؽ تدابير حماية تمثؿ المجمكعات المحمية المؤسسات الرئي»كالذم نص في مادتو السابعة عمى ما يمي: 

 «.البيئة، تحدد كيفيات مشاركتيا بمكجب نصكص تشريعية أك تنظيمية
التنمية المستدامة مف أكلكيات السياسة  باعتبار اكتفىالمعدؿ كالمتمـ  03/10فالقانكف الجديد رقـ: 

مفيكـ يعني التكفيؽ بيف تنمية  التنمية المستدامة ىي»الكطنية، كما عرفيا في مادتو الرابعة/الفقرة الرابعة قكلو: 
كحماية البيئة، أم إدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمف تمبية حاجات  لبلستمراراجتماعية كاقتصادية قابمة 

 «.األجياؿ الحاضرة كاألجياؿ المستقبمية
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الكالية كالبمدية  ينكنحماية البيئة إالَّ بعد صدكر قا لمجماعات اإلقميمية بصبلحية المشرع الجزائرم رؼيعتلـ  -ج
 ، كالمذاف نصا عمى مياـ كؿ مف الكالية كالبمدية في مجاؿ حماية البيئة بصكرة مباشرة.1990لسنة 

أفَّ ميمة حماية البيئة في إطار  باعتبارتعتمد السياسة البيئية المعاصرة عمى مبدأ البلمركزية في التسيير،  -د
آلية التخطيط  استحداثقضية مركزية، لذا سارع المشرع الجزائرم في التنمية المستدامة قضية محمية أكثر منيا 

البيئي المحمي في إطار التنمية المستدامة مف خبلؿ النصكص القانكنية التي تمنح لمجماعات اإلقميمية المتمثمة 
 في البمدية كالكالية سمطات كاسعة في قضايا البيئة.

في تكظيؼ مبالغ الدعـ المقدمة مف قبؿ الدكلة بسبب القيد  ال تمتمؾ المجالس الشعبية المحمية الحرية -ه
 172لمغرض المحدد مف طرؼ السمطة المركزية كفؽ نص المادتيف  االتشريعي الذم يفرض عمييا تكجييي

 .12/07مف قانكف الكالية رقـ:  155ك 154، كالمادتيف 11/10مف قانكف البمدية رقـ:  173ك
كالتعمير المتمثمة في المخطط التكجييي لمتييئة كالتعمير، كمخطط شغؿ األراضي تعتبر مبدئيا كثائؽ التييئة  -و

أكلى أدكات التخطيط المحمي البيئي، كنتيجة لقصكر نظاـ التخطيط القطاعي العمراني كالذم عجز عف تحقيؽ 
مف خبلؿ  جميع األىداؼ البيئية المرجكة، أعاد المشرع الجزائرم التفكير في نمط التخطيط البيئي المحمي

استحداث الميثاؽ البمدم لحماية البيئة كالتنمية المستدامة، المخطط البمدم لحماية البيئة كالمخططات الكالئية 
لتييئة اإلقميـ....، إالَّ أفَّ نظاـ التخطيط البيئي المحمي ال يزاؿ يشكبو الغمكض في جكانب متعددة مف بينيا عدـ 

التنبؤم الخاص بحماية البيئة بمفردىا، ذلؾ أفَّ الطريقة التي  كجكد ىيئات محمية متخصصة تقكـ بالعمؿ
اعتمدت عمييا ىذه المخططات البيئية المحمية تمت عف طريؽ فتح نقاش عاـ حكؿ حالة البيئة تحت إشراؼ 
كزارة تييئة اإلقميـ كالبيئة، فيي لـ تصدر بقانكف أك مرسـك تنفيذم مثؿ ما ىك عميو الحاؿ بالنسبة لمخططات 

بؿ جاءت بطريقة المنح كبدكف كجكد أم تنسيؽ مسبؽ بيف الجماعات المحمية فيما بينيا كبيف  ،تييئة كالتعميرال
 الجيات المركزية.

يعد خيار المشرع الجزائرم في أخذه بالنمكذج الفرنسي التقميدم لنظاـ الكصاية اإلدارية عمى الجماعات  -ز
المخكلة ليا في مجاؿ التنمية المحمية المستدامة، نظرا لشدتيا اإلقميمية، أىـ عائؽ في ممارستيا لمصبلحيات 

مف قانكف  55القرار المحمي بنفسيا، كعمى سبيؿ المثاؿ نص المادة  كاتخاذكتضييقيا لمجاؿ حريتيا في المبادرة 
ال تنفذ مداكالت المجمس الشعبي »: كالتي تنص عمى أنو 21/02/2012: المؤرخ فيك  12/07الكالية رقـ: 

 «الئي المتضمنة الميزانيات كالحسابات إالَّ بعد مصادقة الكزير المكمؼ بالداخمية عمييا في أجؿ أقصاه شيرافالك 
مما يعني بطء تنفيذ ميزانية الكالية، كرغـ أفَّ المادة حددت المدة في أجؿ أقصاه شيراف، إال أنيا سكتت عف 

إذا كانت الكالية ال تسطيع  استقبلليةة الكالية، فأم حالة ما إذا مرت ىذه المدة كلـ يتـ المصادقة عمى ميزاني
 تنفيذ ميزانيتيا إال بعد مصادقة كمكافقة السمطة المركزية؟

إذا كانت مبررات أخذ المشرع الجزائرم بنظاـ الكصاية اإلدارية المشددة عمى المجالس الشعبية المحمية ىك  -ح
في ه الكحدات المحمية )الكالية كالبمدية(، فإف الحقيقة الحفاظ عمى كحدة الدكلة كضماف صحة كسبلمة أعماؿ ىذ

الدكلة في قدرات مسيرم كمنتخبي الجماعات اإلقميمية مف جية، كمف جية ثانية عدـ  ةثقىك عدـ لباحثة ا اعتقاد
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تقبميا لفكرة أف تتقاسـ الجماعات اإلقميمية معيا عممية إدارة التنمية المحمية المستدامة مف حيث التخطيط، 
لتسيير، كالمراقبة، فالجماعات اإلقميمية في الجزائر ليست إالَّ كحدات محمية لتنفيذ خطة تنمكية كطنية معدة ا

كالذم يؤكد ىذا الطرح أفَّ التجربة الميدانية لنظاـ ، مطة المركزية عمى المستكل المحميمسبقا مف طرؼ الس
ؿ التنمكم، لذا حاف األكاف كمف أجؿ بمكغ أىداؼ التنمية ا في المجايى قمي البلمركزية اإلقميمية في الجزائر أثبتت عي 

المحمية المستدامة تغيير األسمكب في إدارة التنمية عمى المستكل المحمي مف خبلؿ منح الجماعات اإلقميمية حؽ 
مشكؿ تداخؿ  يتـ القضاء عمىذات الصمة بالشؤكف المحمية، كبذلؾ  االختصاصاتالمبادرة كالحرية في ممارسة 

 المكجكد بينيا كبيف السمطة المركزية، مقابؿ إخضاعيا لمرقابة القضائية.  االختصاصاتىذه 
 ثامثا: بامنسبة مواقع امصنمية اممحلية اممسصدامة في امجزائر

 من حيث اإلمكانيات اممامية اممصاحة مدى امجماعات اإلقليمية في امجزائر-1
ؿ بالنجاح ما لـ يتدعـ بركزتيف رئيسيف كىما تكفر العنصر إفَّ مشركع التنمية المحمية المستدامة، لف يتكم -أ

البشرم المؤىؿ كالمؤمف بالرسالة التي يجب إف يؤدييا في قيادة كتنفيذ ىذا المشركع، كالركيزة الثانية كىي تكفر 
إلعانات المكارد المالية الكافية لتأدية الصبلحيات الكثيرة الميمقىاة عمى عاتؽ الجماعات اإلقميمية بعيدا عف ا

كالتخصيصات المالية الممنكحة مف طرؼ الدكلة، كما يجب اإلشارة إليو أفَّ المشرع الجزائرم لـ يكازف بيف 
المخكلة لمجماعات اإلقميمية كالمتعددة المياديف، كبيف اإلمكانيات المالية  االختصاصاتالحجـ الكبير مف 

لمبدأ  احتراموميزانية الجماعات اإلقميمية، لعدـ المتاحة ليا، كالذم يعد مف أىـ أسباب العجز المالي في 
كالمكارد المالية، رغـ إقراره في كؿ مف المادتيف الرابعة مف قانكف البمدية رقـ:  االختصاصاتالتناسب بيف 

عمى ضركرة مرافقة كؿ ميمة جديدة يىعيدي بيا إلى الكالية أك البمدية مف قبؿ  12/07، الكالية رقـ: 11/10
 كفير المتبلـز لممكارد المالية الضركرية لمتكفؿ بيذه المياـ بصفة دائمة.الدكلة، الت

لتجسيد المركزية حقيقة في الجزائر، ال بد مف منح الجماعات اإلقميمية )الكالية كالبمدية( القدرة عمى إمتبلؾ  -ب
يا مف طرؼ السمطة المركزية الكسائؿ المالية الكافية لتسيير شؤكنيا المحمية كتنفيذ كاجباتيا التنمكية المخكلة ل

دكف إعتمادىا عمى التخصيصات كاإلعانات المالية الممنكحة مف الدكلة، كالتي تضعؼ مف سمطة إتخاذىا لمقرار 
ستقبلليتو، فالجماعات اإلقميمية تعاني مشاكؿ كثيرة فيما يخص ماليتيا المحمية كىذا ما يؤثر سمبا عمى  المحمي كا 

دامة، فرغـ اإلصبلحات المتعاقبة كالتي قامت بيا الدكلة في مجاؿ المالية كالجباية مسار التنمية المحمية المست
را  المحمية إالَّ أفَّ النتيجة كاحدة كىي العجز المالي الٌذم تعاني منو أغمب البمديات في الجزائر كىذا ما سبب تأخي

 كبيرا في عجمة التنمية المحمية المستدامة.
مي لمدكلة الجزائرية حسب طريقة تسييرىا إلى نفقات التجييز الممركزة كالتي تقسـ نفقات التجييز العمك  -ج

ممركزة، كنفقات التجييز غير الممركزة كالتي تدخؿ في إطارىا البرامج تدخؿ في إطارىا البرامج القطاعية ال
الكزارة  اسـ( بPSCالقطاعية غير الممركزة كالمخططات البمدية لمتنمية، يسجؿ البرنامج القطاعي الممركز )

( فيسجؿ باسـ الكالي، أما المخططات البمدية لمتنمية PSDكينفذ مركزيا، أما البرنامج القطاعي غير الممركز )
(PCD فتسجؿ )إال أف  كؿ مف المخطط الكالئي كالمخطط البمدم غير ممركز أف باسـ البمدية، إال أنو كرغـ
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إذ خصيصات المالية، كعمى الرقابة عمى ىذه البرامج، ىيمنة السمطات المركزية تطغى عمى عمميات تكزيع الت
كالمتعمؽ بنفقات الدكلة لمتجييز الذم يعدؿ كيتمـ المرسـك التنفيذم  09/148منح كؿ مف المرسـك التنفيذم رقـ: 

كالذم يحدد معايير تخصيص مكارد  21/02/2013خ في ككذلؾ القرار الكزارم المشترؾ المؤر  98/227رقـ: 
مشاريع أك البرامج المقترحة بعنكاف مخططات البمديات لمتنمية لكؿ مف كزير الداخمية كالجماعات الميزانية لم

المحمية كالتييئة العمرانية، ككزير المالية صبلحية الترخيص بيذه التخصيصات عف طريؽ قرار مشترؾ بينيما 
 .مف المرسـك السالؼ الذكر 12كفؽ المادة 

ة أىـ مصادر التمكيؿ المحمي، فًبالرغـ مف مجيكدات الحككمة الجزائرية في مجاؿ تعد المكارد الجبائية المحمي -د
إصبلح النظاـ الجبائي، إالَّ أفَّ ىذا الجياز لـ يرقى إلى مستكل النظاـ الجبائي الفعاؿ، مما أىثر سمبا عمى 

قميمية المتزايدة، حيث أفَّ حصيمة الجباية المحمية، إذ تعتبر ىذه األخيرة غير كافية لتغطية نفقات الجماعات اإل
ية مف ئالزيادة في النفقات المحمية لـ يصاحبو زيادة في اإليرادات، خاصة أماـ ىيمنة الدكلة عمى الحصيمة الجبا

، لذا ال بد مف إعادة اإلعتبار لممكارد مف جية ثانية جية، كتيميش الكحدات المحمية في تحصيميا كتحديد كعائيا
ميا عف طريؽ إشراؾ الجماعات اإلقميمية في جبايتيا كمراجعة التكزيع غير العادؿ لمجباية الجبائية المحمية كتفعي

بيف الدكلة كالجماعات اإلقميمية، خاصة تمؾ الضرائب ذات الطابع المحمي كالتي يسيؿ ربط كعائيا بالكحدات 
 تميز بيا كؿ إقميـ عف اآلخر.الحرؼ التقميدية التي يالسياحية ك المحمية مف خبلؿ تشجيع القطاعات االقتصادية ك 

مف بيف المصادر المالية التي تعتمد عمييا الجماعات اإلقميمية في تغطية نفقاتيا كتحقيؽ التكازف المالي، ما  -ه
يعرؼ بالمكارد المالية الخارجية إليرادات الجماعات اإلقميمية كالمتمثمة في اإلعانات المالية، القركض كاليبات، 

ف كجدت فيي جد قميمة، فبالنسبة لياتيف ا ألخيرتيف يمكف القكؿ بأنيما شبو منعدمتاف مف الناحية العممية، كا 
فغياب التبرع باليبات يعكد إلى كاقع ثقافة المجتمع التي ال تتقبؿ مشاركة الفرد في تمكيؿ ميزانية محمية ىي 

نكني مستقؿ يشجع عممية أساسا مف كاجبات الدكلة في تغطية عجزىا، أما القركض فناتج عف غياب نظاـ قا
اإلقتراض بيف الجماعات اإلقميمية كبيف مؤسسات بنكية متخصصة في مجاؿ تمكيؿ الكاليات كالبمديات في القياـ 

قكاعد في إطار بمشاريع تنمكية محمية ذات أبعاد اقتصادية كاجتماعية كبيئية تخدـ التنمية المحمية المستدامة، 
ادة مف ىذه القركض، بعيدا عف التعقيدات كاإلجراءات التعجيزية، كأماـ قانكنية مضبكطة تحدد شركط اإلستف

محدكدية الممارسة الفعمية لمقركض كاليبات كمصدر لتمكيؿ ميزانية الجماعات اإلقميمية ال يبقى أماـ ىذا األخيرة 
لتي ىي األخرل صندكؽ التضامف كالضماف لمجماعات اإلقميمية كا الٌدكلة كمف إالَّ اإلعانات المقدمة مف طرؼ

 .التي تحددىا الدكلة لؤلغراضفقط تخضع لقيد تشريعي يفرض عمى الجماعات اإلقميمية تكجيو الدعـ 
 من حيث امموارد امبشرية ملجماعات اإلقليمية -2
تعتبر المكارد البشرية أىـ آلية إلحداث التغيير في تطكير أداء الجماعات اإلقميمية إلى جانب المكارد المالية،  -أ

لذا كفي إطار مرافقة سياسة اإلصبلح اإلدارم المعتمدة مف طرؼ الدكلة الجزائرية منذ عدة سنكات اعتمدت كزارة 
الداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة العمرانية استراتيجية التككيف كتحسيف مستكل أداء مكاردىا البشرية، بيغية 

الجيكد المبذكلة كالتخصيصات المالية مف أجؿ رفع تأىيؿ كتحسيف قدراتيـ في التسيير كالعمؿ، كرغـ كؿ 
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مستكل الكفاءة كتطكيرىا عمى مستكل الجماعات اإلقميمية إالَّ أفَّ ثمارىا لـ ترقى إلى المستكل المطمكب لعدة 
أسباب أىميا عزكؼ الكفاءات في تقمد الكظائؼ المتكفرة عمى مستكل اإلدارة المحمية لغياب التحفيزات المعنكية 

دية التي يتطمع إلييا ذكم الخبرات كالمستكيات العممية المتخصصة في المجاؿ اإلدارم كالمالي لمجماعات كالما
اإلقميمية، خاصة فيما يخص القانكف األساسي الخاص بمكظفي الجماعات اإلقميمية، ىذا مف جية، كمف جية 

 تجسيدىا ميدانيا.ثانية عدـ إىتماـ ىذه المكارد البشرية بأىمية برامج التككيف كمحاكلة 
إف الممارسة المالية داخؿ المجالس الشعبية المحمية في الجزائر أثبتت ضعؼ قدرات المنتخب المحمي  -ب

كنقص تجربتو في مجاؿ التسيير المالي كالمحاسبي، مما أثَّر سمبا عمى حيسف التدبير المالي المحمي مف حيث 
براـ  يرادات الميزانية، كا  ة لمثركة، لذا عمكمية في مجاؿ المشاريع التنمكية المحمية المنشأالت صفقاالمتابعة مكارد كا 

اختيار  األحزاب السياسةعمى بد مف إشتراط المؤىؿ العممي عند الترشح لعضكية المجالس الشعبية المحمية ك ال
 اإلستحقاؽ كالجدارة بدؿ المصالح الحزبية. ممثمييا عمى أساس

التمتع بعضكية المجالس الشعبية المحمية إقرار حرية الترشح لكؿ مف متطمبات الديمقراطية المحمية ك  -ج
المكاطنيف عمى أساس المساكاة بينيـ كأف يككف مف يمثؿ المجتمع المحمي فردا منيـ كقريبا مف مشاكميـ اليكمية، 
كلما كاف ىذا الحؽ ال يمارس عمى إطبلقو فقد أحاطو المشرع الجزائرم بمجمكعة مف الشركط بيدؼ تنظيـ 

لـ ينص عمى شرط  أنَّو -كحسب كجية نظر الباحثة-ممارسة ىذا الحؽ، لكف ما يؤخذ عمى المشرع الجزائرم 
كالمتعمؽ بنظاـ االنتخاب المعدؿ كالمتمـ اذ  16/10المؤىؿ العممي رغـ اإلصبلحات التي جاء بيا القانكف رقـ: 

فييا الشركط المطمكبة قانكنا عمى مستكل يعتبر إيداع القائمة التي تتكفر »منو بقكليا:  72نص في المادة 
الكالية، تصريحا بالترشح، يقدـ ىذا التصريح المكقع مف كؿ مترشح صراحة ما يأتي: االسـ كالمقب كالكنية إف 
كجدت، كالجنس كتاريخ الميبلد كمكانو كالمينة كالعنكاف الشخصي كالمستكل التعميمي لكؿ مترشح كمستخمؼ، 

ما يفيـ مف نص ىذه المادة أنو صحيح أٌف المشرع الجزائرم أضاؼ « القائمة.... كترتيب كؿ كاحد منيـ في
شرطا جديدا لـ يكف مف قبؿ، كلكف جاء غير دقيقا كغامضا في تعبيره عف ىذا الشرط، إذ يفيـ مف عبارة 

مستكل  المستكل التعميمي ىك إيداع المترشح لعضكية المجالس الشعبية المحمية أم شيادة تعممية دكف تحديد
ىذه الشيادة، ككاف األجدر بو أف يقيد الحؽ في الترشح بضركرة تحصمو عمى شيادة عممية ذات مستكل يميؽ 
بالمياـ التي تنتظره في ممارسة ىذه المسؤكلية اليىامىة في بناء الدكلة، خاصة كأفَّ التجربة قد أثبتت عجز أغمب 

بسبب عدـ الكفاية العممية، كىنا تقع المسؤكلية عمى المنتخبيف المحميف في القياـ بعمميـ عمى أكمؿ كجو 
 األحزاب السياسية في إختيار المترشحيف ذكم الكفاءة كالجدارة، كليس عمى حساب المصالح الشخصية كالحزبية.

 من حيث مؤشرات قياس امصنمية اممسصدامة في امجزائر -3
مية لقياس التنمية المستدامة كالتي يجب لـ يصؿ المجتمع الدكلي بعد إلى حصر قائمة المؤشرات  الرس -أ

إعتمادىا عالميا، بسبب الصعكبات التي تكاجو معدييا كتغير المكاف كالزماف، لذا إكتفى بتبادؿ تجارب القياس 
المعتمدة في أغمب الدكؿ كالتي أثبتت قابمية إستخداميا لدييـ، إذ يعتبر مؤشر التنمية البشرية أحسف مؤشر تـ 

كـ، كما أفَّ البحكث في ىذا المجاؿ الزالت مستمرة، فيي تتطكر بتطكر الظركؼ كالتحكالت التي تبينو لغاية الي
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يعيشيا العالـ، كعمكما يمكف تحديد مؤشرات التنمية المستدامة بأربعة أنكاع ىي المؤشرات االقتصادية، 
 االجتماعية، البيئية كالمؤسساتية.

 التنمية المستدامةمؤشرات ؿ قياس ال مف خبلإالمحمي تكل عمى المسال يمكف قياس مدل نجاح التنمية  -ب
، لكف ما يجب اإلشارة إليو كحسب كثيقة األجندة المحمية لمقرف الحادم كالعشركف كما عمى المستكل الكطني

تيدؼ إليو مف تجسيد أفضؿ لمتنمية المستدامة عمى المستكل المحمي، خاصة فيما يتعمؽ بتفعيؿ ال مركزية 
كامؿ أقاليـ الدكلة، مف خبلؿ مشاركة المكاطنيف كالمجتمع المدني في قضايا التنمية المحمية حقيقية عبر 

المستدامة، فانو ىناؾ تفاكت في نسب تحقيؽ ىذه األىداؼ بيف مختمؼ المناطؽ، مما يدؿ عمى كجكد تنمية 
مر الذم ال يتماشى غير متكازنة خاصة بيف البمديات كالكاليات المكجكدة في الشماؿ عنو في الجنكب، األ

 كمبادئ التنمية المستدامة كالرَّامية إلى تنمية كؿ األقاليـ المحمية بالتساكم كبطريقة عادلة كمتكازنة.
  ،بادرت الجزائر إلى تخصيص مبالغ مالية معتبرة لدعـ التنمية المستدامة عمى المستكل الكطني كالمحمي -ج

، إذ حددت السمطة السياسة العامة لمتنمية الكطنية ال يتجزأ عفخاصة كأفَّ السياسة التنمكية المحمية جزء 
المركزية آفاؽ تنمكية عمى المدل المتكسط كالبعيد بيدؼ تحقيؽ النمك المستداـ، تقميص ظاىرة الفقر كالبطالة 

كؿ  كالتعميـ، تحرير االقتصاد الكطني مف التبعية النفطية كتحسيف المستكل المعيشي كالصحي لممكاطنيف، كرغـ
، كىذا ال 2015الجيكد المبذكلة أالَّ أنَّيا مازالت بعيدة عف األىداؼ اإلنمائية لؤللفية كالتي إعتمدتيا في سبتمبر 

يعني مف باب اإلنصاؼ نفي العديد مف اإلنجازات في بعض القطاعات الميمة في الدكلة كقطاع السكف، التعميـ 
بيف القطاعات المختمفة كعدـ التعامؿ مع أىداؼ األلفية بصفتيا حزمة  كالفبلحة، إالَّ أفَّ غياب المقاربة التكاممية

كاحدة غير قابمة لمتجزئة، حاؿ دكف تحقيؽ األىداؼ التنمكية بالمستكل المرجك، مف جية، كمف جية أخرل ىك 
الريعي في  أفَّ مؤشرات التنمية المستدامة في الجزائر تبقى ضعيفة لعدة أسباب أىميا إعتماد الجزائر عمى المكرد

تمكيؿ مكازنة الدكلة، كنفس الشيء بالنسبة لمجماعات اإلقميمية فيما يخص مشكؿ التبعية المالية كاالقتصادية 
لمكحدات المحمية في الجزائر لمسمطة المركزية، مما نتج عنو غياب سياسة تنمكية محمية مستقمة عف السياسة 

 بلمركزية اإلقميمية في الجزائر.العامة لمتنمية الكطنية بسبب الممارسة المقيدة ل
تعد الطاقات المتجددة مف القضايا الرئيسية في التنمية المستدامة، كأحد أىـ الثركات التي تعمؿ الجزائر عمى  -د

بسرعات رياح معتدلة إلى تمتاز لمطاقة الشمسية في العالـ، ك  ىائؿ مخزكف تممؾإستغبلليا، خاصة كأنيا 
يستياف بيا مف طاقة حرارية جكفية كطاقة مائية، لكف عمى الرغـ مف ىذه الفرص  مرتفعة، إضافة إلى كميات ال

بسبب إف استغبلؿ ىذه المكارد  عمى المستكل الكطني كالمحمي الكاعدة، فإف مؤشرات قياسيا ال يزاؿ ضعيفا
 .يقتصر عمى برامج االبحاث كالتطكير، أمَّا التطبيقات العممية فمازالت أقؿ بكثير مما ىك متاح

ميمة في بناء  الباحثة التي تراىايمكف تقديـ جممة مف اإلقتراحات السابؽ ذكرىا كبناءا عمى النتائج 
جماعات إقميمية حديثة، تتماشى كمتطمبات الكاقع التنمكم الجديد، كفؽ تطمعات مستقبمية يفرضيا منطؽ المرحمة 

الجانب المحمية كالكطنية في الجزائر مف  التي تمس صميـ السياسة التنمكية قتراحاتاالالراىنة، خاصة تمؾ 
 التشريعي كالجانب العممي.
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 حـــــــــــــــــــــــاتقصراالا
 أوال: من امجانب امصشريعي

كالذم أثبتت التجربة عدـ  ،12/07، كقانكف الكالية رقـ: 11/10قانكف البمدية رقـ:  كؿ مف ضركرة مراجعة -1
مجاؿ التنمية المحمية بمفيكميا القديـ كال بالمفيكـ الجديد ذك األبعاد ألم تغيير في  نجاعتيما في إحداثيما

لذا حاف األكاف لسف  ،مع متطمبات المرحمة الراىنة لمببلد اكعدـ تماشييم االقتصادية، االجتماعية، البيئية....
كليست رمزية ال يمكف المجالس الشعبية المحمية البمدية كالكالئية صبلحيات تقريرية  بمكجبيا قكانيف جديدة تمنح

 تجسيدىا ميدانيا، خاصة في ظؿ نظاـ الكصاية اإلدارية المشددة.
حضي بالكثير مف االىتماـ كالمتابعة منذ إعبلف  2020لسنة  رغـ أف مشركع التعديؿ الدستكرم الجديد -2

ة، كلـ يعطييا رئيس الجيكرية عف إجراء التعديؿ الدستكرم، إال أنو لـ يعزز مف مكانة الجماعات اإلقميمي
األىمية البلزمة التي تستحقيا في بنياف الدكلة، كمف خبلؿ استقراء الباحثة لمنصكص الدستكرية الجديدة كالمتعمقة 

، االستقبللية اإلدارية كالمالية لمجماعات المحمية فيما يخص خاصة يذكر بالبلمركزية اإلقميمية، نجد أنو ال جديد
ر كمبدأ التفريع في تكزيع اإلختصاصات بيف السمطة المركزية كالجماعات دسترة مبدأ التدبير الحلذا يجب 

كتنظيـ ممارسة الكحدات لدكرىا التنمكم المستداـ  ،اإلقميمية بيدؼ عدـ تداخؿ الصبلحيات بينيما مف جية
محمي بشكؿ فكرم دكف الحاجة إلى إجراءات قد تمتد لشيكر مما يعرقؿ فعاليتيا كمبادرتيا في إتخاذ القرار ال

 المناسب.
إدراج شرط المؤىؿ العممي بدؿ عبارة المستكل التعميمي ضمف شركط الترشح لعضكية المجالس الشعبية  -3

مع مبادئ  -حسب كجية نظر الباحثة-الكالئية كالبمدية في قانكف اإلنتخابات المقرر تعديمو، كىذا ال يتعارض 
بقى دائما عف طريؽ اإلنتخاب، فقط أف يككف إختياره مف الديمكقراطية المحمية، ألف إختيار المنتخب المحمي ي

ضركرة لتحمؿ عبء المسؤكلية التي تنتظره في  مبدأ التمييز اإليجابيبيف الكفاءات التي تزخر بيا الجزائر، ف
تحقيؽ األىداؼ التنمكية لمدكلة عمى المستكل المحمي كمف خبللو يمكف لممشرع الجزائرم أف يسد ثغرة الترشيح 

ًثًميفائي لمي العشك   يف حسب المصالح الحزبية بدؿ مبدأ اإلستحقاؽ كالجدارة.يً مً محى  مى
سف قانكف خاص بالجباية المحمية قصد ضبط مشاركة الجماعات اإلقميمية في تحصيؿ الضرائب كمحاربة  -4

 الغش الضريبي، كتثميف الجباية المحمية كمصدر ميـ لتمكيؿ مشركع التنمية المحمية المستدامة.
العمؿ عمى جمع القكانيف البيئية في تقنيف كاحد، يمكف الرجكع إليو خاصة لمتميز بيف صبلحيات السمطة  -5

 المركزية كالسمطات المحمية في تنفيذ برامج كأىداؼ السياسة البيئية في الجزائر، كبالتالي تنسيؽ العبلقة بينيما.
الجزائرم، يكرس اإلستقبللية اإلدارية ضركرة تخصيص باب خاص بالجماعات اإلقميمية في الدستكر  -6

كالمالية لمجماعات اإلقميمية بعبارات كاضحة ضمف مكاد دستكرية تخفؼ مف الكصاية اإلدارية بكاسطة الرقابة 
القضائية ككذلؾ التنصيص عمى مشاركة الكحدات المحمية في تدبير شؤكنيا المحمية كفؽ نظاـ ال مركزم 

 حقيقي.



 امتاصمة
 

171 

نكني خاص باإلقتراض المحمي لتمكيؿ المشاريع التنمكية التابعة لمجماعات اإلقميمية ضركرة تأسيس نظاـ قا -7
كفؽ شركط بعيدة عف التعقيد كقريبة مف الممارسة العممية، فالمشرع الجزائرم قد أغفؿ ىذه اآللية الفعالة كالتي 

ض المحمية مف خبلؿ إصبلح تستجيب لمتطمبات التنمية المحمية المستدامة، لذا مف الضركرم تفعيؿ نظاـ القرك 
نشاء مؤسسات بنكية مكمفة بتمكيؿ التنمية المحمية كفؽ أحكاـ قانكنية مضبكطة مف طرؼ  النظاـ المصرفي كا 

 مختصيف في ىذا المجاؿ.
إنشاء مجمس أعمى لمجماعات اإلقميمية يتككف مف مختصيف مؤىميف في مجاؿ التنمية كالتكازف الجيكم بيف  -8

ستدامتيا، كمتابعتيا كتقييميا كمراقبة تنفيذىا.األقاليـ مف أجؿ ا  لتخطيط لممشاريع التنمكية المحمية كا 
 ثانيا: في امجانب امعملي )امميداني(

لتنمية المحمية مف أجؿ إستدامتيا كنجاحيا، ألفَّ التنمية ا التقميدية لمفيكـ ضركرة أف تغير الدكلة نظرتيا -1
سياسية التنمكية الكطنية عمى المستكل المحمي، بؿ ىي التنمية التي المحمية المستدامة ليست مجرد تنفيذ ال

تنطمؽ مف القاعدة إلى المركز كليس العكس، مف خبلؿ تثميف المكارد الذاتية لمجماعات اإلقميمية كمنح ىذه 
بتكار مصادر تمكيمية جديدة بعيدة عف الدعـ المالي لمدكلة كالذم يعد كىابً  إيجاداألخيرة الحرية في  ا لمتنمية كا  حن

 المحمية المستدامة في الجزائر.
 مركزيةلبلافي الجزائر، ألف التجربة كالكاقع المحمي أثبت عدـ جدكل  لبلستقبللية الماليةالتجسيد الحقيقي  -2

 اإلدارية دكف أف ترافقيا ال مركزية مالية، ىذه األخيرة ىي التي تينًيي أزمة العجز المالي لمكحدات المحمية.
ة إسراع الدكلة الجزائرية في تطكير القطاع السياحي كترقيتو عمى مستكل كؿ مناطؽ الكطف، خاصة ضركر  -3

تزخر بمقكمات طبيعية متميزة عف األخرل، فيذه الثركة ىي أىـ مصدر لتنمية االقتصاد المحمي  كاليةكأف كؿ 
تنمية القطاع السياحي ليس شرط ، فالبتركؿ بدؿ التبعية النفطية التي أصبحت ميددة بسبب عدـ إستقرار أسعار

أف يككف مف طرؼ مستثمريف جزائرييف، فالشراكة مع أطراؼ أجنبية قد يككف البداية إلحياء السياحة بمختمؼ 
أنكاعيا، كبالتالي مضاىاة الدكؿ العربية المجاكرة كغير المجاكرة كالتي أحسنت إستغبلؿ ىذا القطاع في تمكيؿ 

 الميزانية العامة لمدكلة.
مف  ضركرة تكجو الجماعات اإلقميمية مف أداء الدكر الخدماتي التقميدم إلى الدكر االقتصادم المنتج لمثركة -4

، فالتنمية االقتصادية المحمية ىي عصب إستدامة خبلؿ دعـ اإلستثمار المحمي كالشراكة مع القطاع الخاص
 ة كالبشرية لكؿ إقميـ داخؿ الكطف.التنمية المحمية إذا أيحسف إستغبلؿ المميزات االقتصادية كالطبيعي

ضركرة تثميف مردكدية أمبلؾ الجماعات اإلقميمية كنكاتج إستغبلؿ المصالح العمكمية المحمية، كالتي مازالت  -5
عائداتيا ضعيفة نتيجة عدـ اإلىتماـ بيذا المكرد المالي الذم يمكف مف خبللو زيادة إيرادات الجماعات اإلقميمية 

 في الجزائر.
تسيير كاستغبلؿ المصالح المحمية أماـ القطاع الخاص لما يتميز بو ىذا األخير مف لمجاؿ الركرة فتح ض -6

إمكانيات تحفيزية لجمب مكارد مالية إضافية، تساعد في القياـ بمشاريع تنمكية جديدة كتخدـ أبعاد التنمية المحمية 
 المستدامة.
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مستكل المحمي، كالتحفيز عمى اإلستثمار في تكنكلكجيات عمى المشاريع الطاقات المتجددة ضركرة تطكير  -7
ستدامتيا.  الطاقة الشمسية كا 

ىتماـ  -8 ضركرة تخفيؼ العبء عف الميزانية العامة لمدكلة عف طريؽ إصبلح المالية المحمية مف جية، كا 
ع مصادر إيراداتيا المحمية الجماعات اإلقميمية بالنشاط االقتصادم كبالمبادرة بإنشاء المشاريع المنشأة لمثركة لتنكي

 كبالتالي خمؽ قطاع إنتاجي داخؿ كؿ إقميـ محمي.
ييتـ بدارسة  في مجاؿ التعميـ العالي، «لمجماعات المحمية اد المحميإدارة كتنمية االقتص»فتح تخصص  -9

التطبيقية  مف الجانب االقتصادم بيدؼ ربط الجانب البحثي األكاديمي بالممارسة خاصة قضايا التنمية المحمية
 مف جية، ك تزكيد اإلدارة المحمية بكفاءات متخصصة في التنمية المحمية كاستراتيجيتيا مف جية ثانية.

ضركرة استغبلؿ الطاقة الشيبانية لمجزائر، كطمكحات جميع الكفاءات العممية المتخرجة مف الجامعات  -10
لشعبية الكالئية كالبمدية، كداخؿ اإلدارة المحمية الجزائرية كالتي تنتظر إعطائيا الفرصة عمى مستكل المجالس ا

 .طنيتيا ميدانيامف أجؿ إثبات ك 
اث الدكلة لنظاـ إحصائي تقترح الباحثة استحد كمحينة حديثة حصائياتإصعكبة الكصكؿ إلى نتيجة  -11
عادة تنظيـ ىياكميا بيدؼ تسييؿ الحصكؿ عمى معمكمدقيؽ ات ، مف خبلؿ اصبلح المنظكمة اإلحصائية كا 

، كذلؾ انشاء قاعدة رقمية 2020/الفقرة األكلى مف التعديؿ الدستكرم األخير لسنة 55مكثكؽ بيا، تطبيقا لممادة 
خدمة لمبحث لمبيانات كاإلحصائيات تتعمؽ بجميع القطاعات االقتصادية، االجتماعية، الصحية، الديمغرافية ...، 

يجاد الحمكؿ اصبلح السياسة التنمكية المستدامة  في لما لو مف دكر فعاؿ خاصة في جانبو التطبيقي العممي كا 
 لمشاكؿ التنمية في الجزائر.

مف أجؿ تحقيؽ تنمية مستدامة في الجزائر ضركرة تفعيؿ آلية الحكـ الراشد  ىكفي األخير تؤكد الباحثة عم-12
 رغـ كؿ الظركؼ.ك  في كؿ األكقات عمى المستكل الكطني كالمحمي مف أجؿ بناء جزائر قكية

                                                 
 صم بحمد اهلل وشكره، وما صوفيقي إال باهلل                                               
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 قائمة اممرادر واممراجع
 امقرآن امكريم

 باملغة امعربية  
    أوال: اممرادر

 اممعاىدات واالصفاقيات امدومية -1
ؿ بشأف التحكـ في نقؿ النفايات الخطيرة كالتخمص منيا عبر الحدكد، المكقع عمييا بتاريخ: اتفاقية باز .1

بمقتضى المرسـك الرئاسي رقـ:  -مع التحفظ–ببازؿ بسكيسرا، كالتي انظمت إلييا الجزائر  22/03/1989
 (.19/05/1998المؤرخة في:  32)ج ر عدد  16/05/1998، المؤرخ في: 98/158
كالمصادؽ  23/11/1972اصة بحماية التراث العالمي الثقافي كالطبيعي المبرمة بباريس في: االتفاقية الخ.2

المؤرخة في  69)ج ر عدد  25/06/1973 :، المؤرخ في73/38 :عمييا مف طرؼ الجزائر بمكجب األمر رقـ
28/08/1973). 
كالمصادؽ عمييا بمكجب  05/06/1992 :االتفاقية المتعمقة بالتنكع البيكلكجي المكقعة بريك ديجانيرك في.3

 (.14/07/1995المؤرخة في:  32، )ج ر عدد 06/06/1995، المؤرخ في: 95/163المرسـك الرئاسي رقـ: 
مكافحة التصحر في البمداف التي تعاني مف الجفاؼ الشديد ك/أك التصحر باتفاقية األمـ المتحدة المتعمقة .4

كالمصادؽ عمييا مف طرؼ الجزائر بمكجب  17/06/1994 كخاصة إفريقيا، كالمكافؽ عمييا في باريس بتاريخ:
 .(24/01/1996المؤرخة في:  06)ج ر عدد ، 22/01/1996 :المؤرخ في 96/52المرسـك الرئاسي رقـ: 

 اممواثيق اموطنية -2
 كالمتضمف نشره،  05/07/1976، المؤرخ في: 76/57 :الصادر باألمر رقـ 1976الميثاؽ الكطني لعاـ .1

 (.30/07/1976 :ؤرخة فيالم 61)ج ر عدد 
 (.23/05/1969 :، المؤرخة في44)ج ر عدد  1969ميثاؽ الكالية لسنة .2
 اممعاجم وامقواميس-3
، لساف العرب، دار المعارؼ، مصر، .1  .1998ابف منظكر محمد بف مكـر
عمر عمتكت، قامكس المصطمحات القانكنية في تسيير شؤكف الجماعات المحمية دار ىكمة، الجزائر، .2

2009. 
 مدساصيرا -4

 امدساصير امجزائرية - أ
، المؤرخة في: 64)ج ر عدد  10/09/1963دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر في:  .1

10/09/1963. 
 :، المؤرخ في76/97دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بمكجب األمر رقـ:  .2

، المعدؿ كالمتمـ بمكجب القانكف رقـ: (24/11/1976، المؤرخة في: 94)ج ر عدد  22/11/1976
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القانكف كبمكجب (، 10/07/1979 :كالمؤرخة في 28)ج ر عدد  07/07/1979 :المؤرخ في 79/06
، كبمكجب (15/01/1980المؤرخة في:  03)ج ر عدد  12/01/1980المؤرخ في:  80/01رقـ: 

)ج ر عدد  05/11/1988المؤرخ في:  88/223المنشكر بمكجب المرسكـ رقـ:  03/11/1988إستفتاء: 
 .(05/11/1988 :المؤرخة في 45

، المؤرخ 89/18دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ:  .3
)ج ر عدد  23/02/1989 :كالمتضمف نص تعديؿ الدستكر المكافؽ عميو في استفتاء 28/02/1989 :في
 (.01/03/1989 المؤرخة في: 09

، المؤرخ 96/438دستكر الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر بمكجب المرسكـ الرئاسي رقـ:  .4
 28/11/1996كالمتعمؽ بإصدار نص تعديؿ الدستكر، المصادؽ عميو في استفتاء:  07/12/1996في: 

 :كالمؤرخ في 02/03: (، المعدؿ بمكجب القانكف رقـ08/12/1996كالمؤرخة في:  76)ج ر عدد 
 :كالمؤرخ في 08/19، كبالقانكف رقـ: (14/10/2020 المؤرخة في: 25ج ر عدد ) 10/04/2002
، المؤرخ في: 16/01 :، كبالقانكف رقـ(16/11/2008 :المؤرخة في 63)ج ر عدد  15/11/2008
المؤرخ  20/442، كبالمرسكـ الرئاسي رقـ: (07/03/2016المؤرخة في:  14)ج ر عدد  06/03/2016
في  01/11/2020كالمتعمؽ بإصدار التعديؿ الدستكرم، المصادؽ عميو في استفتاء  30/12/2020 في:

 .(30/12/2020المؤرخة في:  82الجريدة الرسمية لمجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) ج ر عدد 
 األجنبيةامدساصير  - ب

  29/07/2011 :الصادر في 1-11-91لشريؼ رقـ: بتنفيذه الظيير ا الصادردستكر المممكة المغربية .1
 (.30/07/2011 :مكرر بتاريخ 5964)ج ر، ـ ـ، عدد 

المؤرخ  157، عدد الخاص، الرائد الرسمي التكنسي) 27/01/2014المؤرخ في: دستكر الجميكرية التكنسية .2
 (.10/02/2014: في
 2008/724بمكجب القانكف رقـ:  لو يؿ، آخر تعد، المعدؿ04/10/1958 :الدستكر الفرنسي الصادر بتاريخ.3

 (.24/07/2008المؤرخة في:  171، العدد )الجريدة الرسمية لمجميكرية الفرنسية 23/07/2008كالمؤرخ في: 
 امقوانين امعضوية -5
 ، كالمتضمف القانكف العضكم المتعمؽ بنظاـ االنتخابات 06/03/1997، المؤرخ في: 97/07ألمر رقـ: ا.1

كالمؤرخ في  04/01(، المعدؿ كالمتمـ بالقانكف العضكم رقـ: 06/03/1997ة في: المؤرخ 12)ج ر عدد 
 (.11/02/2004المؤرخة في:  09)ج ر عدد  07/12/2004
 01كالمتعمؽ بنظاـ االنتخابات )ج ر عدد  12/01/2012، المؤرخ في: 12/01القانكف العضكم رقـ: .2

 (.14/01/2012 :كالمؤرخة في
كالذم يحدد حاالت التنافي مع العيدة البرلمانية  12/01/2012 :، المؤرخ في12/02القانكف العضكم رقـ: .3

 (.14/01/2012كالمؤرخة في:  01)ج ر عدد 
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كالذم يحدد كيفيات تكسيع حظكظ تمثيؿ المرأة  12/01/2012، المؤرخ في 12/03القانكف العضكم رقـ: .4
 (.14/01/2012كالمؤرخة في:  01في المجاؿ المنتخبة )ج ر عدد 

 02كالمتعمؽ باألحزاب السياسية، )ج ر عدد  12/01/2012كالمؤرخ في:  12/04القانكف العضكم رقـ: .5
 (.15/01/2012كالمؤرخة في: 

 50كالمتعمؽ بنظاـ االنتخابات، )ج ر عدد  25/08/2016، المؤرخ في: 16/10القانكف العضكم رقـ: .6
كالمؤرخ في:  19/08كف العضكم رقـ: المعدؿ كالمتمـ بمكجب القان(، 28/08/2016: كالمؤرخة في

 (.15/09/2019 :كالمؤرخة في 55)ج ر عدد  14/09/2019
 واألوامر امقوانين امعادية-6
المتضمف تمديد العمؿ بالتشريع الفرنسي باستثناء المكاد  31/12/1962المؤرخ في:  62/157القانكف رقـ:  .1

 (.11/01/1963 :المؤرخة في 02ر عدد  المخالفة لمسيادة الكطنية )ج
كالمتضمف القانكف األساسي لمصندكؽ الكطني لمتكفير  10/08/1964المؤرخ في:  64/227القانكف رقـ:  .2

 (.25/08/1964المؤرخة في:  26كاالحتياط )ج ر عدد 
المؤرخػػػػة فػػػػي:  06)ج ر عػػػػدد  05/02/1983المتعمػػػػؽ بحمايػػػػة البيئػػػػة المػػػػؤرخ فػػػػي:  83/03القػػػػانكف رقػػػػـ:  .3

 .( )ممغى(08/02/1983
المؤرخة  06كالمتعمؽ بالتنظيـ اإلقميمي لمببلد )ج ر عدد  04/03/1984المؤرخ في:  84/09انكف رقـ: الق .4

 . المعدؿ كالمتمـ (07/03/1984في: 
 55)ج ر عدد  1984كالمتضمف قانكف المالية لسنة  18/12/1983المؤرخ في:  83/21القانكف رقـ:  .5

 (.31/12/1983المؤرخة في: 
المؤرخػة  26كالمتضػمف النظػاـ العػاـ لمغابػات )ج ر عػدد  23/06/1984لمػؤرخ فػي: ا 84/12القػانكف رقػـ:  .6

 62( )ج ر عػػػػدد 02/12/1991المػػػػؤرخ فػػػػي:  91/20المعػػػػدؿ كالمػػػػتمـ بالقػػػػانكف رقػػػػـ:  26/06/1984 :فػػػػي
 (.04/12/1991المؤرخة في: 

المؤرخػػة  34عػػدد كالمتعمػػؽ بنظػػاـ البنػػكؾ كالقػػرض )ج ر  19/08/1986المػػؤرخ فػػي:  86/12القػػانكف رقػػـ:  .7
 (.20/08/1986في: 

 27ر عدد  كالمتعمؽ بالجمعيات ذات الطابع السياسي )ج 05/07/1989المؤرخ في:  89/11القانكف رقـ:  .8
 (.05/07/1989المؤرخة في: 

المؤرخػػػة فػػػي:  15كالمتضػػػمف قػػػانكف الكاليػػػة )ج ر عػػػدد  07/04/1990المػػػؤرخ فػػػي:  90/09القػػػانكف رقػػػـ:  .9
 .الممغى (11/04/1990
المؤرخػػػػػػة فػػػػػػي:  15كالمتعمػػػػػػؽ بالبمديػػػػػػة )ج ر عػػػػػػدد  07/04/1990المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي:  90/08القػػػػػػانكف رقػػػػػػـ:  .10
 . الممغى (11/04/1990
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 52كالمتضػػػػمف قػػػػانكف األمػػػػبلؾ الكطنيػػػػة )ج ر عػػػػدد  01/12/1990المػػػػؤرخ فػػػػي:  90/30القػػػػانكف رقػػػػـ:  .11
)ج ر عػػدد  20/07/2008: المػػؤرخ فػػي 08/14( المعػػدؿ كالمػػتمـ بالقػػانكف رقػػـ: 02/12/1990المؤرخػػة فػػي: 

 (.03/08/2008المؤرخة في:  44
المؤرخة في:  52كالمتعمؽ بالتييئة كالتعمير، )ج ر عدد  01/12/1990المؤرخ في:  90/29القانكف رقـ:  .12
المؤرخػػة  51)ج ر عػػدد  14/08/2004المػػؤرخ فػػي:  04/05( المعػػدؿ كالمػػتمـ بالقػػانكف رقػػـ: 02/12/1990
 (.15/08/2004في: 
 57)ج ر عػػدد  1991كالمتضػػمف قػػانكف الماليػػة لسػػنة  31/12/1990المػػؤرخ فػػي:  90/36رقػػـ:  القػػانكف .13

 (.31/12/1990المؤرخة في: 
 89)ج ر عدد  1998كالمتضمف قانكف المالية لسنة  31/12/1997المؤرخ في:  97/02القانكف رقـ:  .14

 (.31/12/1997المؤرخة في: 
المؤرخػػة  56كالمتعمػػؽ بػػالتحكـ فػػي الطاقػػة )ج ر عػػدد  08/07/1999 المػػؤرخ فػػي: 99/09القػػانكف رقػػـ:  .15
 (02/08/1999في: 
 92ر عدد  ج) 2000كالمتضمف قانكف المالية لسنة  23/12/1999كالمؤرخ في:  99/11القانكف رقـ:  .16

 (.25/12/1999المؤرخة في: 
 80عدد )ج ر  2001كالمتضمف قانكف المالية لسنة  23/12/2000المؤرخ في:  2000/06القانكف رقـ:  .17

 (.24/12/2000المؤرخ في: 
)ج ر  2001كالمتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  19/06/2001المؤرخ في:  01/12القانكف رقـ:  .18

 (21/06/2001المؤرخة في:  38عدد 
 79)ج ر عػػدد  2002كالمتضػػمف قػػانكف الماليػػة لسػػنة  22/12/2001المػػؤرخ فػػي:  01/21القػػانكف رقػػـ:  .19

 (.23/12/2001المؤرخة في: 
، كالمتعمؽ بتييئة اإلقميـ كتنمينو المستدامة )ج ر عدد 12/12/2001كالمؤرخ في:  01/02القانكف رقـ:  .20
 (.15/12/2001كالمؤرخة في  77
زالتيا )ج ر عدد  12/12/2001 :كالمؤرخ في 01/19 :القانكف رقـ .21 كالمتعمؽ بتسيير النفايات كمراقبتيا كا 
 (.15/12/2001المؤرخة في  77
 10كالمتعمػػػػػؽ بحمايػػػػة كترقيػػػػػة السػػػػاحؿ )ج ر عػػػػػدد  05/02/2002كالمػػػػػؤرخ فػػػػي:  02/02رقػػػػـ:  القػػػػانكف .22

 (.12/02/2002المؤرخة في: 
 86)ج ر عدد  2003كالمتضمف قانكف المالية لسنة  24/12/2002المؤرخ في:  02/11القانكف رقـ:  .23

 (.25/12/2002المؤرخة في: 
 86)ج ر عػػدد  2003لمتضػػمف قػػانكف الماليػػة لسػػنة كا 25/12/2002المػػؤرخ فػػي:  02/11القػػانكف رقػػـ:  .24

 (.25/12/2002المؤرخة في: 
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الجريػػدة الرسػػمية )عػػدد  17/02/2003كالمتعمػػؽ بمنػػاطؽ التكسػػع كالمكاقػػع السػػياحية  03/03القػػانكف رقػػـ:  .25
 (.19/02/2003المؤرخة في:  11
 11عدد  )ج ر سياحييف لمشكاطئكالذم يحدد القكاعد العامة لبلستعماؿ كاالستغبلؿ ال 03/02القانكف رقـ:  .26

 (.19/02/2003المؤرخة في: 
كالمتعمؽ بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة )ج ر  19/07/2003 :المؤرخ في 03/10 :القانكف رقـ .27

 13/05/2007المؤرخ في:  07/06رقـ: ( المعدؿ كالمتمـ بالقانكف 20/07/2003 :المؤرخة في 43عدد 
(، كبالقانكف 13/05/2007 :المؤرخة في 31حات الخضراء كحمايتيا كتنميتيا )ج ر عدد المتعمؽ بتسيير المسا

كالمتعمؽ بالمجاالت المحمية في إطار التنمية المستدامة )ج ر عدد  17/02/2011 :المؤرخ في 11/02 :رقـ
 (.28/02/2011 :المؤرخة في 13
ة البيئة في إطار التنمية المستدامة )ج كالمتعمؽ بحماي 19/07/2003كالمؤرخ في:  03/10القانكف رقـ:  .28

 ( المعدؿ كالمتمـ.20/07/2003كالمؤرخة في:  43ر عدد 
كالمتعمػػػؽ بحمايػػػة المنػػػاطؽ الجبميػػػة فػػػي إطػػػار التنميػػػة  23/06/2004كالمػػػؤرخ فػػػي:  04/03القػػػانكف رقػػػـ:  .29

 (.27/06/2004المؤرخة في:  41المستدامة )ج ر عدد 
كالمتعمػػػؽ بترقيػػػة الطاقػػػات المتجػػػددة فػػػي إطػػػار التنميػػػة  04/08/2004المػػػؤرخ فػػػي:  04/09القػػػانكف رقػػػـ:  .30

 (.18/08/2004المؤرخة في:  52المستدامة: )ج ر عدد 
كالمتعمػؽ بالكقايػة مػف األخطػار الكبػرل كتسػيير الكػكارث  25/12/2004المػؤرخ فػي:  04/20القانكف رقػـ:  .31

 (.29/12/2004 :المؤرخة في 84في إطار التنمية المستدامة )ج ر عدد 
: كالمؤرخ في 75/58رقـ:  األمرمـ يتعدؿ ك ي 20/07/2005كالمؤرخ في:  05/10القانكف رقـ:  .32
 (.26/07/2005كالمؤرخة في:  44)ج ر عدد  كالمتضمف القانكف المدني، المعدؿ كالمتمـ 26/09/1975
ي: المؤرخػػػػػػة فػػػػػػ 60عػػػػػػدد  كالمتعمػػػػػػؽ بالميػػػػػػاه )ج ر 04/08/2005المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي:  05/12القػػػػػػانكف رقػػػػػػـ:  .33
 ( المعدؿ كالمتمـ.04/09/2005
 15كالمتضمف القانكف التكجييي لممدينة )ج ر عدد  20/02/2006المؤرخ في:  06/06القانكف رقـ:  .34

 (.12/03/2006المؤرخة في: 
 85)ج ر عدد  2007كالمتضمف قانكف المالية لسنة  26/12/2006المؤرخ في:  06/24القانكف رقـ:  .35

 (.27/12/2006المؤرخة في: 
كالمتعمؽ بتسيير المساحات الخضراء كحمايتيا كتنميتيا  13/05/2007المؤرخ في:  07/06قانكف رقـ: ال .36

 (.13/05/2007 :المؤرخة في 6)ج ر عدد 
ر عدد  كالمتضمف قانكف اإلجراءات المدنية كاإلدارية )ج 25/02/2008المؤرخ في:  08/09القانكف رقـ:  .37
 (. 23/04/2008، المؤرخة في: 21
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كالمتضمف المصادقة عمى المخطط الكطني لتييئة  29072010المؤرخ في:  1002رقـ:  القانكف .38
 (.21102010المؤرخة في  61اإلقميـ، )ج ر عدد: 

المؤرخة في:  37ر عدد  المتعمؽ بالبمدية )ج 22/07/2011المؤرخ في:  11/10القانكف رقـ:  .39
03/07/2011.) 
 72)ج ر عدد  2012، كالمتضمف قانكف المالية لسنة 28/12/2011 :، المؤرخ في11/16القانكف رقـ:  .40

 (.29/12/2011كالمؤرخة في 
المؤرخة في:  12ر عدد  المتعمؽ بالكالية )ج 21/02/2012المؤرخ في:  12/07 :القانكف رقـ .41
29/02/2012 .) 
 72)ج ر عدد  2013كالمتضمف قانكف المالية لسنة  26/12/2012كالمؤرخ:  12/12القانكف رقـ:  .42
 (.30/12/2012المؤرخة في: ك 

 68)ج ر عدد  2014كالمتضمف قانكف المالية لسنة  30/12/2013كالمؤرخ في:  13/08القانكف رقـ  .43
 (.31/12/2013كالمؤرخة في: 

 78)ج ر عدد  2015كالمتضمف قانكف المالية لسنة  30/12/2014كالمؤرخ في:  14/10القانكف رقـ:  .44
 (.31/12/2014كالمؤرخة في: 

 72)ج ر عدد  2016كالمتضمف قانكف المالية لسنة  30/12/2015المؤرخ في:  15/08ف رقـ: القانك  .45
 (.31/12/2015المؤرخة في: 

المؤرخة فػي:  46كالمتعمؽ بترقية االستثمار )ج ر عدد  03/08/2016كالمؤرخ في:  16/09القانكف رقـ:  .46
03/08/2016.) 
 77)ج ر عػػدد  2017ضػػمف قػػانكف الماليػػة لسػػنة كالمت 28/12/2016المػػؤرخ فػػي:  16/14القػػانكف رقػػـ:  .47

 (.29/12/2016المؤرخة في: 
المؤرخػػػػػة فػػػػػي:  46عػػػػػدد  كالمتعمػػػػػؽ بالصػػػػػحة )ج ر 02/07/2018المػػػػػؤرخ فػػػػػي:  18/11القػػػػػانكف رقػػػػػـ:  .48
29/07/2018.) 
كالمؤرخة  46كالمتعمؽ بترقية االستثمار )ج ر عدد  03/08/2016 :كالمؤرخ في 16/09القانكف رقـ:  .49
 .03/08/2016في: 
 77، )ج ر عدد 2017، كالمتضمف قانكف المالية لسنة 2/12/2016 :كالمؤرخ في 16/14القانكف رقـ:  .50

 (.29/12/2016كالمؤرخة في: 
 76)ج ر عدد  2018كالمتضمف قانكف المالية لسنة  27/12/2017المؤرخ في:  17/11القانكف رقـ:  .51

 (.28/12/2017المؤرخة في: 
)ج ر  2018كالمتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة  11/06/2018 :مؤرخ فيكال 18/187القانكف رقـ:  .52

 (.15/06/2018كالمؤرخة في:  42عدد 
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 79)ج ر عدد  2019كالمتضمف قانكف المالية لسنة  27/12/2018كالمؤرخ في  18/18القانكف رقـ:  .53
 (.30/12/2018كالمؤرخة في: 

 81)ج ر عدد  2020متضمف قانكف المالية لسنة كال 11/12/2019المؤرخ في:  19/14القانكف رقـ:  .54
 (.30/12/2019المؤرخة في: 

)ج ر  2020كالمتضػػمف قػػانكف الماليػػة التكميمػػي لسػػنة  04/06/2020كالمػػؤرخ فػػي:  20/07القػػانكف رقػػـ:  .55
 (.04/06/2020المؤرخة في:  33عدد 
 10جزائية )ج ر عدد ، المتضمف قانكف اإلجراءات ال08/06/1966، المؤرخ في: 66/155األمر رقـ:  .56

 09)ج ر عدد  23/01/1968، المؤرخ في: 68/10(، كالمتمـ باألمر رقـ: 10/06/1968المؤرخة في: 
، )ج ر عدد 27/03/2017كالمؤرخ في:  17/07( المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ: 03/01/1968كالمؤرخة في: 

 (.29/03/2017المؤرخة في:  20
كالمؤرخة في:  06كالمتضمف القانكف البمدم )ج ر عدد  18/01/1966، المؤرخ في: 67/24األمر رقـ:  .57
 .الممغى (18/01/1967
كالمتعمؽ بإصبلح التنظيـ اإلقميمي لمكاليات )ج ر عدد  02/06/1974كالمؤرخ في:  74/69األمر رقـ:  .58
 04/02/1984كالمؤرخ في:  84/09( كالممغى بمكجب القانكف رقـ 09/07/1974 :كالمؤرخة في 55
المعدؿ كالمتمـ بالقانكف رقـ: ، (07/02/1984كالمؤرخة في:  06متعمؽ بالتنظيـ اإلقميمي لمببلد )ج ر عدد كال
 (.18/12/2019المؤرخة في:  78)ج ر عدد  11/12/2019المؤرخ في:  19/12
كالمؤرخة في:  78، كالمتضمف القانكف المدني )ج ر عدد 26/09/1975المؤرخ في:  75/58األمر رقـ:  .59
 (، المعدؿ كالمتمـ.30/09/1975
كالمتضمف قانكف الضرائب المباشرة كالرسكـ المماثمة  09/12/1976المؤرخ في:  76/101األمر رقـ:   .60

 ( المعدؿ كالمتمـ.22/12/1976كالمؤرخة في:  102)ج ر عدد 
المتضمف قانكف الرسكـ عمى رقـ األعماؿ )ج ر عدد  09/12/1976المؤرخ في:  76/102األمر رقـ:  .61

 ( المعدؿ كالمتمـ.26/12/1976كالمؤرخة في:  103
المؤرخة في:  39المتضمف قانكف الطابع )ج ر عدد  09/12/1976المؤرخ في:  76/103األمر رقـ:  .62
 ( المعدؿ كالمتمـ.15/05/1977
 70المتضمف قانكف الضرائب غبر المباشرة )ج ر عدد  09/12/1976المؤرخ في:  76/104األمر رقـ:  .63

 ( المعدؿ كالمتمـ.02/10/1977المؤرخة في: 
المؤرخة في:  70المتضمف قانكف التسجيؿ )ج ر عدد  09/12/1976المؤرخ في:  76/105األمر رقـ:  .64
 ( المعدؿ كالمتمـ.18/12/1977
، كالمتعمؽ بإنشاء المجمس الكطني االقتصادم 06/11/1986كالمؤرخ في:  68/610األمر رقـ:  .65

 .(08/11/1968في: كالمؤرخة  90كاالجتماعي )ج ر عدد 
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كالمؤرخة  47كالمتعمؽ بتطكير االستثمار )ج ر عدد  20/08/2001كالمؤرخ في:  01/03األمر رقـ:  .66
 47)ج ر عدد  15/06/2006المؤرخ في:  06/08(، المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ: 22/08/2001في: 

 (.19/06/2006كالمؤرخة في: 
كالمؤرخة في  52المتعمؽ بالنقد كالقرض )ج ر عدد ، ك 26/08/2003كالمؤرخ في:  03/11األمر رقـ:  .67
المؤرخة  50)ج ر عدد  26/08/2010المؤرخ في:  10/04(، المعدؿ كالمتمـ باألمر رقـ: 27/08/2003
 (.01/09/2010في: 
)ج ر  2012، كالمتضمف قانكف المالية التكميمي لسنة 13/02/2012كالمؤرخ في:  12/03األمر رقـ:  .68

 (.15/02/2012ي: كالمؤرخة ف 08عدد 
، كالمتضمف القانكف األساسي العاـ لمكظيفة العمكمية )ج ر 15/07/2006كالمؤرخ في  06/03األمر قـ:  .69

 (.16/07/2006كالمؤرخة في  46عدد 
 امصنظيميةامنروص -7

 اممراسيم امرئاسية -أ 
ج ر عػدد كالمتضػمف تنظػيـ كتكػكيف الحككمػة ) 15/01/1980المػؤرخ فػي:  80/175المرسكـ الرئاسي رقـ: .1

 (.16/01/1980المؤرخة في:  03
، كالمتضػمف تنظػيـ كتشػكيؿ الحككمػة )ج ر عػدد 22/01/1984المػؤرخ فػي:  84/12المرسكـ الرئاسي رقػـ: .2

 (.24/01/1984المؤرخة في:  04
ر عدد  المتضمف اإلعبلف عف حالة الطكارئ )ج 09/02/1992المؤرخ في:  92/44المرسكـ الرئاسي رقـ: .3

 (. 09/02/1992: المؤرخة في 10
كالمتضػػػمف إنشػػػاء مجمػػػس كطنػػػي كاقتصػػػادم  05/10/1993المػػػؤرخ فػػػي:  93/225المرسػػػـك الرئاسػػػي رقػػػـ: .4

 (.05/10/1993المؤرخة في:  64كاجتماعي )ج ر عدد 
كالمتضػمف إحػداث مجمػس أعمػى لمبيئػة كالتنميػة  25/12/1994المؤرخ فػي:  94/465المرسكـ الرئاسي رقـ: .5

 (.08/01/1995المؤرخة في:  01حياتو كتنظيمو كعممو )ج ر عدد المستدامة كيحدد صبل
كالمتضمف التصديؽ عمى اتفاقية األمـ المتحدة  22/01/1996 :المؤرخ في 96/52المرسكـ الرئاسي رقـ .6

  17/06/1994 :لمكافحة التصحر في البمداف التي تعاني الجفاؼ في افريقيا المكافؽ عميو في باريس بتاريخ
 (.24/01/1996 :المؤرخة في 6)ج ر عدد 

كالمتعمؽ بالتعييف في الكظائؼ المدنية  27/10/1999المؤرخ في:  99/240المرسكـ الرئاسي رقـ: .7
 (. 31/10/1999المؤرخة في:  76كالعسكرية لمٌدكلة )ج ر عدد 

كالمتعمػػػػؽ بػػػػالتعييف فػػػػػي الكظػػػػائؼ المدنيػػػػػة  27/10/1999المػػػػؤرخ فػػػػػي:  99/240المرسػػػػـك الرئاسػػػػي رقػػػػػـ: .8
 (.31/10/1999المؤرخة في:  76العسكرية لمدكلة )ج ر عدد ك 
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كالمتضػمف تعيػيف أعضػاء الحككمػة )ج ر عػدد  24/12/1999المؤرخ فػي:  99/300المرسكـ الرئاسي رقـ: .9
 (.26/12/1999المؤرخة في:  93
ر  كالمتضمف حؿ مجالس شعبية بمدية )ج 20/07/2005المؤرخ في:  05/254المرسكـ الرئاسي رقـ: .10
 (.20/07/2005المؤرخة في:  51د عد
كالػذم يتضػمف التصػديؽ عمػى اتفػاؽ الشػراكة  11/12/2011المػؤرخ فػي:  11/428المرسكـ الرئاسي رقػـ: .11

(، مػػف UNITARبػػيف حككمػػة الجميكريػػة الجزائريػػة الديمقراطيػػة الشػػعبية كمعيػػد األمػػـ المتحػػدة لمتكػػكيف كالبحػػث )
بػػػالجزائر المكقػػػع  (Cifal Maghreb)المحميػػػيف لممغػػػرب العربػػي أجػػؿ انشػػػاء المركػػػز الػػػدكلي لتكػػكيف الفػػػاعميف 

 (.14/12/2011المؤرخة في:  68، )ج ر عدد 18/10/2011بالجزائر في: 
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة )ج ر عدد  04/09/2012المؤرخ في:  12/326المرسكـ الرئاسي رقـ: .12
 (.09/09/2012المؤرخة في:  49
كالمتضمف تعييف أعضاء الحككمة )ج ر عدد  11/09/2013المؤرخ في:  13/312المرسكـ الرئاسي رقـ: .13
 (.15/09/2013المؤرخة في:  44
كالمتضمف إحداث مقاطعات إدارية داخؿ  27/05/2015 :المؤرخ في 15/140المرسكـ الرئاسي رقـ: .14

 (.21/05/2015 :المؤرخة في 29بعض الكاليات كتحديد القكاعد الخاصة المرتبطة بيا )ج ر عدد 
كالمتضمف تنظيـ الصفقات العمكمية  16/09/2015المؤرخ في:  15/247المرسكـ الرئاسي رقـ: .15

 (.20/09/2015المؤرخة في  50كتفكيضات المرفؽ العاـ )ج ر عدد 
كالمتضمف إنشاء المرصد الكطني لممرفؽ العاـ  07/01/2016المؤرخ في  16/03المرسكـ الرئاسي رقـ: .16

 (.13/01/2016 :في المؤرخة 02)ج ر عدد 
كالمتضػػػػػػمف تشػػػػػػكيمو المجمػػػػػػس الػػػػػػكطني  28/11/2016المػػػػػػؤرخ فػػػػػػي:  16/309المرسػػػػػػـك الرئاسػػػػػػي رقػػػػػػـ: .17

 (.06/12/2016المؤرخة في:  69)ج ر عدد  هاالقتصادم كاالجتماعي كسىٍير 
 اممراسيم امصنفيذية -ب 
ف حؿ مجالس يتضم 11/04/1992المؤرخ في:  92/142المؤرخ في:  92/142المرسكـ التنفيذم رقـ: .1

 (.12/04/1992، المؤرخة في: 27ر عدد  شعبية بمدية )ج
الذم يحدد أحكاـ القانكف األساسي الخاص  25/07/1990المؤرخ في:  90/230المرسكـ التنفيذم رقـ: .2

 (.28/07/1990المؤرخة في:  31بالمناصب كالكظائؼ العميا في اإلدارة المحمية )ج ر عدد 
كالمتعمؽ بالتعييف في الكظائؼ العميا في اإلدارة  25/07/1990المؤرخ في:  90/25المرسكـ التنفيذم رقـ: .3

 (. 28/07/1990المؤرخة في:  31المحمية )ج ر عدد 
كالمتضمف القانكف األساسي الخاص بالعماؿ  02/02/1991كالمؤرخ في:  91/26المرسكـ التنفيذم رقـ: .4

 (.06/02/1991المؤرخة في:  06ر عدد  المنتميف لقطاع البمديات )ج
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كالمتضمف األحكاـ الخاصة المطبقة عمى  13/12/2016المؤرخ في:  16/320المرسكـ التنفيذم رقـ: .5
 (. 15/12/2016المؤرخة في:  73األميف العاـ لمبمدية )ج ر عدد 

 كالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزيػة لػكزارة التييئػة 21/10/2010المؤرخ في:  10/259المرسكـ التنفيذم رقـ: .6
 (.28/10/2010المؤرخة في:  64العمرانية كالبيئة كالسياحة )ج ر عدد 

ـ كالػػػذم يحػػػدد صػػػبلحيات كزيػػػر الػػػرم كالبيئػػػة 19/05/1984المػػػؤرخ فػػػي:  84/126المرسػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ: .7
 (.22/05/1984المؤرخة في:  21كالغابات كصبلحيات نائب الكزير المكمؼ بالبيئة كالغابات )ج ر عدد 

كالمتضمف تنظػيـ اإلدارة المركزيػة لكتابػة الدكلػة  22/12/1979المؤرخ في:  79/264نفيذم رقـ: لمرسكـ التا.8
 (23/12/1979المؤرخة في:  52لمغابات كالتشجير )ج ر عدد 

كالمتضػػػمف تشػػػكيمة المرصػػػد الػػػكطني لممدينػػػة  08/01/2007المػػػؤرخ فػػػي:  07/05المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ: .9
كالمؤرخػة  14، )ج ر عػدد 26/02/2017المػؤرخ فػي:  17/94ـ التنفيػذم رقػـ: كتنظيمو كسيره كالمتمـ بالمرسك 

 (.01/03/2017في: 
كالمتضػػػػمف تنظػػػػيـ اإلدارة المركزيػػػػة لػػػػكزارة  01/12/1990المػػػػؤرخ فػػػػي:  90/393المرسػػػػـك التنفيػػػػذم رقػػػػـ: .10

 (.11/12/1990المؤرخة في:  54البحث كالتكنكلكجيا )ج ر عدد 
كالمتضػمف تنظػيـ اإلدارة المركزيػة لمجامعػات  10/10/1993كالمؤرخ في:  93/235المرسكـ التنفيذم رقـ: .11

 (.13/10/1993المؤرخة في:  65كالبحث العممي )ج ر عدد 
نظػػيـ اإلدارة المركزيػػة فػػي كزارة كالمتضػػمف ت 10/08/1994المػػؤرخ فػػي:  94/248المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .12

( المعػػدؿ 21/08/1994المؤرخػػة فػػي:  53دارم )ج ر عػػدد الداخميػػة كالجماعػػات المحميػػة كالبيئيػػة كاإلصػػبلح اإل
كالمتضمف إحداث مديرية عامة لدل البيئة  22/03/1995كالمؤرخ في:  95/87كجب المرسكـ التنفيذم رقـ: بم

 (.26/04/1995المؤرخة في:  23بكزارة الداخمية الجماعات المحمية كاإلصبلح اإلدارم )ج ر عدد 
كالذم يحدد صبلحيات كزير التييئة العمرانيػة  25/11/2013المؤرخ في:  13/395المرسكـ التنفيذم رقـ: .13

الػذم يحػدد  10/258( كالػذم يعػدؿ المرسػـك التنفيػذم رقػـ: 11/12/2013 :المؤرخة في 62كالبيئة )ج ر عدد 
 (.21/10/2010المؤرخة في:  32صبلحيات كزير التييئة العمرانية كالبيئة )ج ر عدد 

كالذم ينظـ اإلدارة المركزية فػي كزارة التييئػة  25/10/2013كالمؤرخ في:  13/396قـ: المرسكـ التنفيذم ر .14
 (.11/12/2013المؤرخة في:  62العمرانية كالبيئة كسيرىا )ج ر العدد 

كالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزيػة لػكزارة المػكارد  01/03/2016المؤرخ في:  16/89المرسكـ التنفيذم رقـ: .15
 (.09/03/2016المؤرخة في:  15)ج ر عدد المائية كالبيئة 

كالمتضمف تنظيـ اإلدارة المركزية لكزارة البيئػة  25/12/2017المؤرخ في:  17/365المرسكـ التنفيذم رقـ: .16
 (.25/12/2017المؤرخ في:  74كالطاقات المتجددة )ج ر عدد 

ت كزيػر البيئػة كالطاقػات كالذم يحدد صػبلحيا 25/12/2017المؤرخ في:  17/364المرسكـ التنفيذم رقـ: .17
 (.25/12/2017المؤرخة في:  74المتجددة )ج ر عدد 
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كالمتضػػمف تنظػػيـ اإلدارة المركزيػػة فػػي كزارة  18/11/2007المػػؤرخ فػػي:  07/351المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .18
 (.21/11/2007المؤرخة في:  73التييئة العمرانية كالبيئة كالسياحة )ج ر عدد 

كالمتضػػػمف تنظػػػيـ اإلدارة المركزيػػػة فػػػي كزارة  07/01/2001المػػػؤرخ فػػػي:  01/09المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ: .19
 (.14/01/2001المؤرخة في:  04تييئة اإلقميـ كالبيئة )ج ر عدد 

كالمتضػػػمف إنشػػػاء الككالػػػة الكطنيػػػة التييئػػػة  28/03/2011المػػػؤرخ فػػػي:  11/137المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ: .20
 (.30/03/2011: المؤرخة في 20كجاذبية األقاليـ )ج ر عدد 

كالمتضمف صبلحيات الككالة الكطنية لتطكير  24/09/2001المؤرخ في:  01/282المرسكـ التنفيذم رقـ: .21
 (.26/09/2001المؤرخة في  55االستثمار )ج ر عدد 

كالذم يحدد تشكيمة مجمس التنسيؽ الشاطئي  22/11/2006كالمؤرخ في:  06/424المرسكـ التنفيذم رقـ: .22
المػػػؤرخ فػػػي:  08/122( كالمػػػتمـ بالمرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ: 26/11/2006المؤرخػػػة فػػػي:  75د كسػػػيره )ج ر عػػػد

 (.30/04/2008المؤرخة في:  22)ج ر عدد  15/04/2008
   كالمتضػػػمف إنشػػػاء المجمػػػس الػػػكطني لممػػػاء 18/12/1996 كالمػػػؤرخ فػػػي: 96/472 المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ:.23

 (.25/12/1996المؤرخة في:  83)ج ر عدد 
كالذم يحدد مياـ المجمػس الػكطني االستشػارم  15/03/2008كالمؤرخ في:  08/96سكـ التنفيذم رقـ: المر .24

 (16/03/2008المؤرخة في:  15لممكارد المائية كتشكيمتو كقكاعد عممو )ج ر عدد 
كالمتضػػػمف إنشػػػاء المرصػػػد الػػػكطني لمبيئػػػة  03/04/2002كالمػػػؤرخ فػػػي:  02/115المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ: .25

 (.03/04/2002كالمؤرخة في:  22المستدامة )ج ر عدد  كالتنمية
كالػذم يحػػدد تشػػكيمة المجمػػس الػػكطني لتييئػػة  25/10/2005المػػؤرخ فػػي:  05/416المرسػـك التنفيػػذم رقػػـ: .26

 (.02/10/2005المؤرخة في  72اإلقميـ كتنميتو المستدامة كميامو ككيفيات سيره )ج ر عدد 
كالمتضػمف صػبلحيات الككالػة الكطنيػة لتطػكير  24/09/2001فػي المػرخ  01/282المرسكـ التنفيذم رقػـ: .27

(، كالمعػدؿ بمقتضػى المرسػـك التنفيػذم 26/09/2001المؤرخػة فػي  55االستثمار كتنظيميا كسػيرىا )ج ر عػدد 
كالمتضمف صبلحيات الككالة الكطنية لتطكير االستثمار )ج ر عدد  09/10/2006المؤرخ في:  06/356رقـ: 
 (.11/10/2006المؤرخة في  64
كالذم يحدد كيفيات تسيير حساب التخصػيص  15/01/2017كالمؤرخ في:  17/11المرسكـ التنفيذم رقـ: .28

حسػػاب تسػػيير عمميػػات االسػػتثمارات العمكميػػة المسػػجمة بعنػػكاف ميزانيػػة  الػػذم عنكانػػو: 145/302الخػػاص رقػػـ: 
 (.10/01/2017المؤرخة في:  03الدكلة لمتجييز )ج ر عدد 

لمجبػػؿ  يكالػػذم يحػػدد تشػػكيمة المجمػػس الػػكطن 09/01/2006كالمػػؤرخ فػػي:  06/07تنفيػػذم رقػػـ: المرسػػـك ال.29
 (.15/01/2006المؤرخة في:  02كميامو كتنظيمو ككيفيات سيره )ج ر عدد 

كالمتضػػمف إنشػػاء الككالػػة الكطنيػػة لمنفايػػات  20/05/2002كالمػػؤرخ فػػي:  02/175المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .30
 (.26/05/2002المؤرخة في:  37عدد  كتنظيميا كعمميا )ج ر
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كالػػذم يحػػدد كيفيػػات إقامػػة عبلقػػات التعػػاكف  15/10/2017المػػؤرخ فػػي:  17/329المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .31
 (.28/10/2017المؤرخة في:  68البلمركزم بيف الجماعات اإلقميمية الجزائرية كاألجنبية )ج ر عدد 

كالػذم يحػدد كيفيػات إعػداد مخطػط تييئػة إقمػيـ  01/03/2016المػؤرخ فػي:  16/83المرسكـ التنفيذم رقػـ: .32
 (.02/03/2016المؤرخة في:  13الكالية )ج ر عدد 

كالمتعمؽ بكقاية األمبلؾ الغابية الكطنية كما  10/02/1987المؤرخ في:  87/44المرسـك التنفيذم رقـ: .33
 (.11/02/1987المؤرخة في:  07جاكرىا مف الحرائؽ، )ج ر عدد 

كالػذم يحػدد صػبلحيات كزيػر التييئػة العمرانيػة  10/01/2016المػؤرخ فػي:  16/05يذم رقػـ: المرسكـ التنف.34
( المعػػػدؿ بالمرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ: 13/01/2016المؤرخػػػة فػػػي:  02كالسػػػياحة كالصػػػناعة التقميديػػػة )ج ر عػػػدد 

 (.17/10/2017المؤرخة في:  59)ج ر عدد  07/10/2017المؤرخ في:  17/274
كالمتضػػػمف إنشػػػاء المركػػػز العممػػػي الػػػكطني  08/10/2003المػػػؤرخ فػػػي:  03/332رقػػػـ: المرسػػػـك التنفيػػػذم .35

 (.12/10/2003المؤرخة في:  61لممساعدة عمى القرار كتنظيمو )ج ر عدد 
الذم يضبط التنظيـ المطبؽ عمى المؤسسػات  31/05/2006المؤرخ في:  16/198المرسكـ التنفيذم رقـ: .36

 (.04/06/2006المؤرخة في  37المصنفة لحماة البيئة )ج ر عدد 
كالػػػذم يحػػػدد كيفيػػػات اعػػػداد مخطػػػط التييئػػػة  11/03/2007المػػػؤرخ فػػػي:  07/86المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ: .37

( كالمعػػػدؿ بالمرسػػػـك 14/03/2007المؤرخػػػة فػػػي  17السػػػياحية لمنػػػاطؽ التكسػػػع كالمكاقػػػع السػػػياحية )ج ر عػػػدد 
 (.08/03/2015المؤرخة في  12)ج ر عدد  02/03/2015المؤرخ في:  15/78التنفيذم رقـ: 

كالمتضػػمف إنشػػاء مديريػػة السػػياحة بالكاليػػة  11/06/2005المػػؤرخ فػػي:  05/2016المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .38
 (.12/06/2005المؤرخة في:  41)ج ر عدد 

ؽ كمحتػػكل كيفيػػات يػػكالمتضػػمف مجػػاؿ تطب 19/05/2007 المػػؤرخ فػػي: 07/145المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .39
 (.22/05/2007المؤرخة في  34سة كمكجز التأثير عمى البيئة )ج ر عدد المصادقة عمى درا

كالمتضػػمف القػػانكف األساسػػي الخػػاص بالعمػػاؿ  02/02/1991المػػؤرخ فػػي:  91/26المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .40
 (.06/02/1991 ي:المؤرخة ف 6المنتميف إلى قطاع البمديات )ج ر عدد 

كالػػذم يمغػػي بعػػض أحكػػاـ الممحػػؽ بالمرسػػـك  06/12/2004المػػؤرخ فػػي:  04/398المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .41
 (.08/12/2004المؤرخة في:  79)ج ر عدد  88/232رقـ: 
كالػػػػػذم يحػػػػػدد إجػػػػػراءات اعػػػػػداد المخطػػػػػط  28/05/1991المػػػػػؤرخ فػػػػػي:  91/177المرسػػػػـك التنفيػػػػػذم رقػػػػػـ: .42

 :المؤرخػػػػػة فػػػػػي 26 التػػػػػكجييي لمتييئػػػػػة كالتعميػػػػػر كالمصػػػػػادقة عميػػػػػو كمحتػػػػػكل الكثػػػػػائؽ المتعمقػػػػػة بػػػػػو )ج ر عػػػػػدد
 62)ج ر عػدد  10/09/2005المؤرخ في:  05/317: المعدؿ كالمتمـ بالمرسـك التنفيذم رقـ (01/06/1991

 (.11/09/2005 :المؤرخة في
شػػغؿ  اتعػػداد مخططػػإكالػػذم يحػػدد إجػػراءات  28/05/1991المػػؤرخ فػػي:  91/178المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ:.43

( المعػدؿ 01/06/1991 :المؤرخػة فػي 26)ج ر عػدد  االمتعمقػة بيػ كمحتكل الكثائؽ اكالمصادقة عميي األراضي
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 :المؤرخػػػػػػػة فػػػػػػػي 62)ج ر عػػػػػػػدد  10/09/2005المػػػػػػػؤرخ فػػػػػػػي:  05/318كالمػػػػػػػتمـ بالمرسػػػػػػػـك التنفيػػػػػػػذم رقػػػػػػػـ: 
11/09/2005.) 
جراءات إعداد المخطػط  30/06/2007المؤرخ في:  07/205المرسكـ التنفيذم رقـ: .44 كالذم يحدد كيفيات كا 

 (.01/06/2007المؤرخة في:  43ير النفايات المنزلية كما شابييا كنشرة كمراجعتو )ج ر عدد البمدم لتسي
كالمتضػػػمف تعريػػػؼ الحػػػكض الييػػػدركغرافي  06/03/1996المػػػؤرخ فػػػي:  96/100المرسػػػـك التنفيػػػذم رقػػػـ: .45

 (.13/03/1996المؤرخة في:  17كتحديد القانكف النمكذجي لمؤسسات التسيير العمكمية )ج ر عدد 
كالمتضػػمف إنشػػاء لجنػػة كطنيػػة لمكقايػػة مػػف  10/06/2019المػػؤرخ فػػي:  19/196لمرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: ا.46

المؤرخػػة فػػي:  45األمػػراض المتنقمػػة عػػف طريػػؽ الميػػاه كمكافحتيػػا كتحديػػد مياميػػا كتنظيميػػا كسػػيرىا )ج ر عػػدد 
17/07/2019.) 
د كيفيػػات تطبيػػؽ الرسػػـ السػػنكم كالػػذم يحػػد 30/05/2016المػػؤرخ فػػي:  16/160المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .47

 (.05/06/2016المؤرخة في:  33عمى السكف )ج ر عدد 
كالمتعمػػؽ بنفقػػات الدكلػػػة كالتجييػػز، المعػػػدؿ  13/07/1998المػػؤرخ فػػػي:  98/227المرسػػـك التنفيػػذم رقػػػـ: .48

 (.15/06/1998المؤرخة في:  51كالمتمـ )ج ر عدد 
كالمتضمف إنشاء صندكؽ التضامف كالضماف  24/03/2014المؤرخ في:  14/116المرسكـ التنفيذم رقـ: .49

 (.02/04/2014المؤرخة في:  19لمجماعات المحمية كيحدد ميامو كتنظيمو كسيره )ج ر عدد 
كالمتضمف القانكف األساسي الخاص بمكظفي  20/09/2011المؤرخ في:  11/334المرسكـ التنفيذم رقـ: .50

 (.28/09/2011في  المؤرخة 53إدارة الجماعات اإلقميمية )ج ر عدد 
كالمتضمف انشاء كتنظيـ كسير المركز الدكلي  10/04/2013المؤرخ في:  13/137المرسكـ التنفيذم رقـ: .51

المؤرخػػػػػػة فػػػػػػي:  21المغػػػػػػرب العربػػػػػػي( )ج ر عػػػػػػدد  -لتكػػػػػػكيف الفػػػػػػاعميف المحميػػػػػػيف لممغػػػػػػرب العربػػػػػػي. )سػػػػػػيفاؿ
23/04/2013.) 
كالمتعمػػؽ بتكػػكيف المػػكظفيف كتحسػػيف مسػػتكاىـ  03/03/1996المػػؤرخ فػػي:  96/92المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .52

 (.06/03/1996المؤرخة في:  5كتجديد معمكماتيـ )ج ر عدد 
كالمتضػػمف القػػانكف األساسػػي لمعمػػاؿ المنتمػػيف  02/02/1991المػػؤرخ فػػي:  91/26المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .53

 (.06/02/1991المؤرخة في:  6لقطاع البمديات )ج ر عدد 
 كالمتضػػمف انشػػاء المدرسػػة الكطنيػػة لػػئلدارة  08/06/1964المػػؤرخ فػػي:  64/155قػػـ: المرسػػـك التنفيػػذم ر .54

 (.10/11/1964المؤرخة في:  48)ج ر عدد 
الػػػػذم يعػػػػدؿ المرسػػػػـك التنفيػػػػذم رقػػػػـ:  14/10/2000المػػػػؤرخ فػػػػي:  2000/307المرسػػػػـك التنفيػػػػذم رقػػػػـ: .55
مات انترنيػػت كاسػػتغبلليا )ج ر كالػػذم يضػػبط شػػركط ككيفيػػات إقامػػة خػػد 25/08/1998المػػؤرخ فػػي:  98/257

 (.15/10/2000المؤرخة في:  60عدد 
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كالمتضمف النظاـ الداخمي النمكذجي لممجمس  17/03/2013المؤرخ في  13/105المرسكـ التنفيذم رقـ .56
 (.17/03/2013المؤرخة في  15الشعبي البمدم )ج ر عدد 

النظاـ الداخمي النمكذجي لممجمس  كالمتضمف 18/06/2013المؤرخ في  13/217المرسكـ التنفيذم رقـ .57
 (.23/06/2013المؤرخة ؼ  23الشعبي الكالئي )ج ر عدد 

كالذم يحدد كيفيات إقامة عبلقات التعاكف  15/11/2017كالمؤرخ في  17/329المرسكـ التنفيذم رقـ: .58
 (.28/11/2017كالمؤرخة في  68البلمركزم بيف الجماعات اإلقميمية الجزائرية كاألجنبية )ج ر عدد 

كالػذم يحػدد أحكػاـ القػانكف األساسػي الخػاص  25/07/1990المؤرخ في:  90/230المرسكـ التنفيذم رقـ: .59
 (.28/07/1990المؤرخة في:  31في اإلدارة المحمية )ج ر عدد  ابالمناصب كالكظائؼ العمي

يمارسػػكف  كالػػذم يحػػدد حقػػكؽ العمػػاؿ الػػذيف 25/06/1990المػػؤرخ فػػي:  90/226المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .60
( المعػػػػدؿ كالمػػػػتمـ بمكجػػػػب 28/06/1990المؤرخػػػػة فػػػػي:  31كظػػػػائؼ عميػػػػا فػػػػي الدكلػػػػة ككاجبػػػػاتيـ )ج ر عػػػػدد 

 .(11/05/2008المؤرخة في:  24)ج ر عدد  11/05/2008المؤرخ في:  08/141المرسـك التنفيذم رقـ: 
اصػػة المطبقػػة عمػػى كالمتضػػمف األحكػػاـ الخ 13/12/2016المػػؤرخ فػػي:  16/320المرسػػـك التنفيػػذم رقػػـ: .61

 (.15/12/2016المؤرخة في:  3االميف العاـ لمبمدية، )ج ر عدد 
كالمتضمف انشاء منصب مستشار تقني لدل  27/01/1996المؤرخ في:  96/61المرسكـ التنفيذم رقـ: .62

 (.28/01/1996المؤرخة في  7الجماعات المحمية )ج ر عدد 
 اممناشير اموزارية-ج 

كالمتعمؽ  14/11/2012: المؤرخ في 2102داخمية كالجماعات المحمية رقـ: المنشكر الصادر عف كزارة ال.1
عادة تأىيؿ المرافؽ العمكمية اإلدارية.بتحسيف   العبلقة بيف اإلدارة كالمكاطف كا 

 امصعليمات اموزارية-د 
فة الصادرة عف كزارة الداخمية كالجماعات المحمية كالمتعمقة بإنشاء لجاف كالئية مكم 1477 التعميمة رقـ:.1

 .30/09/2013بإعادة تأىيؿ المرافؽ العمكمية اإلدارية المحمية مؤرخة في: 
كالصادرة عف كزارة الداخمية كالجماعات المحمية كالتييئة  24/02/2019كالمؤرخة في:  309 التعميمة رقـ:.2

 العمرانية كالمتعمقة بتسيير ممتمكات الجماعات المحمية المنتجة لممداخيؿ.
كالصادرة عف المديرية العامة لمكظيفة العمكمية، الجزائر،  31/03/2009لمؤرخة في: ا 03التعميمة رقـ: .3

كالمتعمقة بالمناصب المالية المخصصة في المخططات السنكية لتسيير المكارد البشرية لمترقية في إطار التككيف 
 المسبؽ.

 امصقارير امدومية-8
إلى  03يئة كالتنمية المنعقد بريك دم جانيرك مف األمـ المتحدة، تقرير مؤتمر األمـ المتحدة المعني بالب.1

 228/44، المجمد األكؿ )القرارات التي إتخذىا المؤتمر( عقد بمكجب قرار الجمعية العامة رقـ: 14/06/1992
 .20/12/1992المؤرخ في 
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 .A/CONF.151/26/HEV.1: رقـ: 1992تقرير مؤتمر األمـ المتحدة لمبيئة كالتنمية، ريكديجانيرك، .2
 .: التنمية البشرية، نيكيكرؾ1993رير برنامج األمـ المتحدة االنمائي، لسنة تق.3
 .2017صندكؽ النقد العربي، التقرير االقتصادم العربي المكحد لسنة .4
برنػػامج األمػػـ المتحػػدة اإلنمػػائي كالصػػندكؽ العربػػي لئلنمػػاء االقتصػػادم كاالجتمػػاعي: تقريػػر التنميػػة اإلنسػػانية .5

 ك إقامة مجتمع المعرفة، عماف، المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية.، نح2003العربية لعاـ 
 .2010المؤسسة العربية لضماف االستثمار كائتماف الصادرات: تقرير مناخ االستثمار في الدكؿ العربية لسنة .6
 امصقارير اموطنية-9
عبي الػػػكطني تقريػػػر الحككمػػػة حػػػكؿ مشػػػركع القػػػانكف المتعمػػػؽ بحمايػػػة البيئػػػة المػػػكدع لػػػدل مكتػػػب المجمػػػس الشػػػ.1

 .PL-6-82/L.2، مسجؿ مف قبؿ الحككمة تحت رقـ: 22/04/1982بتاريخ: 
التقرير التمييدم حكؿ مشركع القانكف المتعمػؽ بحمايػة البيئػة فػي إطػار التنميػة المسػتدامة المعػد مػف قبػؿ لجنػة .2

مػارس  07/09/2002الفبلحة كالصيد البحرم كحماية البيئة لممجمس الشعبي الكطني كالمسجؿ تحت رقػـ: ت.أ/
2003. 

 .2005تقرير حكؿ حالة كمستقبؿ البيئة في الجزائر لسنة .3
 .2000كزارة تييئة اإلقميـ كالبيئة، تقرير حكؿ حالة كمستقبؿ البيئة في الجزائر لسنة .4
 ، التطكر االقتصادم كالنقدم لمجزائر.2017بنؾ الجزائر، التقرير السنكم لسنة .5

 ثانيا: اممراجع
I-  امكصب 

 تررةامكصب اممص. أ
، دار الشركؽ، القاىرة، الطبعة امصنمية في عامم مصغير: دراسة مفيوم امصنمية ومؤشراصياإبراىيـ العيسكم، .1

 .2003الثالثة، 
، دار ىكمػػػة لمطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػع، امنظـــام امقـــانوني محمايـــة امبيئـــة وامصنميـــة االقصرـــاديةأحمػػػد لكحػػػؿ، .2

 .2015الجزائر، د.ط، 
، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، دور امجماعات اممحلية في حماية امبيئة، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.3

 .2014د.ط، 
، مؤسسة شباب الجامعة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، مصر، د. ط، اإلدارة اممحليةأحمد محمد المصرم، .4

1986. 
، المكتب صمعات اممحلية، نموذج اممشاركة في إطار ثقافة اممجصمع، صنمية اممجأحمد مصطفى خاطر.5

 .1999الجامعي الحديث، مصر، د. ط، 
 .2013، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، األردف، الطبعة الثانية، اإلدارة اممحليةأيمف عكدة المعاني، .6
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بلف، العراؽ، الطبعة الثانية، ، مكتب التفسير لمنشر كاإلع، امبيئة وامصنمية اممسصدامةأيكب أنكر حمد سماقي.7
2016. 

، مكتبة الكفاء -دراسة مقارنة–االصجاىات امحديثة مصطوير اإلدارة اممحلية في اموطن امعربي باديس بف حدة، .8
 .2016القانكنية، مصر، الطبعة األكلى، 

ركز دراسات ، م-منابع امصكوين وموانع امصمكين -جدمية نيج امصنمية امبشرية اممسصدامةباسؿ البستاني، .9
 .2009 الكحدة العربية، بيركت، الطبعة األكلى،
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، الدار الجامعية لمنشر كالطباعة، مصر، اصجاىات حديثة في امصنميةادر محمد عبد القادر عطية، عبد الق.24

 .2003د.ط، 
 .1978، دار النيضة العربية، مصر، د. ط، امقانون اإلداريطعيمة الجرؼ، .25
، مكتبة القاىرة الحديثة، سة مقارنة في صنظيم و نشاط اإلدارة امعامةامقانون اإلداري، درا، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.26

 .1964مصر، د. ط، 
 .1991، منشأة المعارؼ، مصر، د. ط، امقانون اإلداريعبد الغني بسيكني عبد اهلل، .27
، دار الكتػػب لمطباعػػػة كالنشػػػر، العػػػراؽ، د. ط، مبـــادئ وأحكـــام امقـــانون اإلداريعمػػي محمػػػد بػػػدير كآخػػركف، .28

1993. 
 .2014، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، الطبعة الرابعة، شرح صنظيم امرفقات امعموميةعمار بكضياؼ، .29
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 .2013، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، الطبعة الثالثة، اموجيز في امقانون اإلداري، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.30
، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، الطبعة مقانون اإلداري، امجزء األول، امنظام اإلدارياعمار عكابدم، .31

 .1999السادسة، 
، دار معضلة امفساد في امجزائر_دراسة في امجذور واألسباب وامحلولعنتر بف مرزكؽ، عبدك مصطفى، .32

 .2009جيطمي لمنشر كالتكزيع، الجزائر، د.ط، 
، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف، الطبعة امبيئية بين امنظرية وامصطبيقامسياحة فؤاد بف غضباف، .33

 .2015االكلى، 
 .1981، شركة عكاظ لمنشر كالتكزيع، جدة، الطبعة األكلى، نحو اقصراد إسالميمحمد شكقي الفنجرم، .34
ويض ، صفBOTاالمصياز، امشركات اممتصلطة،  -طرق توررة اممرافق امعامةمركاف محي الديف القطب، .35

 .2009منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، الطبعة األكلى،  ،-دراسة مقارنة-اممرفق امعام 
 .2007، منشكرات الحمبي الحقكقية، لبناف، الطبعة األكلى، امقانون اإلداري امعاممحي الديف القيسي، .36
ىا في األنظمة امعالقة بين امحكومة اممركزية واممجامس اممحلية واصجاىات صطور مصطفى أحمد فيمي، .37

 .1970، 70، المنظمة العربية لمعمـك اإلدارية، مصر، العدد اممقارنة
 .2009 ،د.ط ي لمنشر كالتكزيع، الجزائر،، دار الكعجدمية االسصثمارات امعربية في امجزائرمصطفى دالع، .38
 .1955، د. ت، دمشؽ، د. ط، امموجز في امحقوق امرومانية وصاريتيامعركؼ الدكاليبي، .39
د ط،  ،مصر ، المكتب الجامعي الحديث،امموارد امبشرية وصنمية اممجصمع اممحليطمعت محمكد،  مناؿ.40

2003. 
، دار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، الجزائر، الطبعة االكلى، االقصراد امبيئيمنكر أك سرير، محمد حمك، .41

2011. 
طبكعػػات الجامعيػػة، الجزائػػر، د.ط، ، ديػػكاف المفعاميــة امنظــام امضــريبي بــين امنظريــة وامصطبيــقناصػػر مػػراد، .42

2011. 
، دار زىراف لمنشر، األردف، إدارة امصنمية، األسس، امنظريات، امصطبيقات امعمليةنائؿ عبد الحافظ العكامة، .43

 .2010الطبعة األكلى، 
 .2008، الكتاب األكؿ، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، األردف، الطبعة األكلى، امقانون اإلدارينكاؼ كنعاف، .44

II-األطروحات وامرسائل امعلمية 

 أطروحات امدكصوراه . أ
، أطركحػة دكتػكراه فػي العمػـك االقتصػادية، دور امجماعات اإلقليمية في صحقيق امصنمية اممحليـةأحمد شريفي، .1

 .2011-2010كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر، 
، أطركحػػة دكتػػكراه فػػي -دراســة حامــة امجزائــر-فــي مجــال امصســويق  دور االنصرنــت وصطبيقاصــوإبػػراىيـ، بختػػي .2

 .2003-2002العمـك االقتصادية كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر، 
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، أطركحة الدكتكراه في 12/07إرالح امجماعات اإلقليمية، اموالية في إطار امقانون رقم: ببلؿ بمغالـ، .3
 .  2013-2012ـ، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر، القانكف العا

، أطركحػة دكتػكراه فػي القػانكف العػاـ، كميػة اموسائل امقانونية محمايـة امبيئـة فـي امجزائـربف أحمد عبد المنعـ، .4
 .2009-2008الحقكؽ، جامعة بف يكسؼ بف خدة، الجزائر، 

، أطركحػػة دكتػػكراه فػػي _حامــة امبلــديات  _امصمويــل اممحلــي واســصقالمية امجماعــات اإلقليميــة بػف عيسػػى قػػدكر، .5
 .2015-2014، 2القانكف العاـ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة كىراف 

، أطركحػة 2004-1992امنظام امضريبي امجزائري وصحديات اإلرالح االقصرادي في امفصـرة: بكزيدة حميد، .6
مـك االقتصادية كالتجاريػة كعمػـك التسػيير، جامعػة دكتكراه في العمـك االقتصادية، تخصص تدقيؽ كجباية، كمية الع

 .2007-2006الجزائر، 
، -دراسـة اسصشـرافية-ظاىرة آثار امصغيرات اممناتية على امصنمية اممسصدامة في امجزائـر بكسبعيف تسػعديت، .7

لتسػيير، أطركحة دكتكراه في عمكـ التسيير، تخصص تسيير المنظمات، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك ا
 .2015-2014جامعة محمد بكقرة بكمرداس، 

اآلميات امقانونية ملوقاية من األتطار امطبيعية وامصكنوموجية امكبرى وصسيير امكوارث في بكصفصاؼ خالد، .8
 .2019-2018دكتكراه في العمـك القانكنية، تخصص قانكف عاـ، ، أطركحة امجزائر

، أطركحة دكتكراه في -اآلفاقامواقع و -ة بين االسصقالمية وامرقابة امجماعات اإلقليمية امجزائريتي بكحانة، بثا.9
 . 2015-2014، تممساف ،جامعة أبي بكر بمقايد ،القانكف العاـ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية

، دراسة حامة بلديات دائرصي وزرة واممدية موالية اممدية-إشكامية امعجز في ميزانية امبلدية، جماؿ برقي، .10
-2011، 03عمكـ التسيير، جامعة الجزائر دكتكراه في العمكـ االقتصادية، كمية العمكـ االقتصادية كأطركحة 
2012. 

، أطركحػػة دكتػػكراه فػػي الحقػػكؽ امحمايــة امقانونيــة ملبيئــة فــي إطــار امصنميــة اممســصدامةحسػػكنة عبػػد الغػػاني، .11
 .2013-2012بسكرة،  تخصص قانكف أعماؿ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة محمد خيضر،

، أطركحة دكتكراه في العمكـ االقتصادية، -واقع وآفاق-صمويل امصنمية اممحلية في امجزائر خنفرم خيضر، .12
-2010، 3تخصص التحميؿ االقتصادم، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير، جامعة الجزائر 

2011. 
، 2007نوفمبر  29دراسة حامة االنصتابات اممحلية  -اممشاركة امسياسية في امجزائردريس نبيؿ، .13

 .2010-2009أطركحة دكتكراه، كمية العمـك السياسية كاإلعبلـ، جامعة بف يكسؼ بف خدة، الجزائر، 
، أطركحػػة دور امحكــم امراشــد فــي صحقيــق امصنميــة اممســصدامة، بامــدول امعربيــة حامــة امجزائــرسػػايح بكزيػػد، .14

، تخصص اقتصاد التنمية، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير كالعمـك التجارية، دكتكراه في العمكـ االقتصادية
 .2013-2012جامعة أبي بكر بمقايد، تممساف، 
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 أطركحة، اسصراصيجية امصرنيع وامصنمية باممجصمعات امنامية، حامة امجزائر، دراسة نظريةالسعيد فكركف، .15
 .2005العمـك اإلنسانية كالعمـك االجتماعية، جامعة قسنطينة، دكتكراه دكلة في عمـ اجتماع التنمية، كمية 

، أطركحة دكتكراه في الحقكؽ، تخصص الدكلة مفيوم امصنمية في امقانون امجزائريسبلكم يكسؼ، .16
 .2018-2017، 1كالمؤسسات العمكمية، كمية الحقكؽ، جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر

دراسـة –اممسـصدامة  ة في اممنظمات وانعكاساصيا على امصنميةصطبيق إدارة امجودة امشاملشامية بف عباس، .17
أطركحة دكتكراه في العمـك االقتصادية، كمية العمـك االقتصادية، التجارية كعمـك التسػيير، جامعػة  ،-حامة امجزائر

 .2015-2014عبد الحميد ميرم قسنطينة، 
، انية مجمعيات مدينة بسكرة نموذجاواقع اممجصمع اممدني في امجزائر، دراسة ميدشاكش اخكاف جييدة، .18

أطركحة دكتكراه في عمـ االجتماع، تخصص عمـ اجتماع التنمية، كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة 
 .2015-2014محمد خيضر، بسكرة، 

، أطركحة دكتكراه في حقوق وحريات امجماعات اممحلية في امجزائر مقارنة بفرنساشكيح بف عثماف، .19
 .2018-2017العاـ، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، القانكف 

 ،(2012-1989أثـــر امسياســـة امماميـــة علـــى امنمـــو االقصرـــادي اممســـصديم فـــي امجزائـــر )ضػػيؼ أحمػػػد، .20
التسػيير، أطركحة دكتكراه في العمـك االقتصادية، تخصص: نقكد كمالية، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك 

 .2014/2015، 3جامعة الجزائر
، أطركحػة الػدكتكراه فػي إشكامية صمويل امجماعات اإلقليمية ومقصضيات امحكم امراشد فـي امجزائـرعمك كداد، .21

بجايػة،  ،سياسػية، جامعػة عبػد الرحمػاف ميػرةالقانكف، تخصص قانكف الجماعات اإلقميمية، كمية الحقكؽ كالعمػـك ال
2016-2017. 

ـــا اممعلومـــات ، اعمػػػكم ىنػػػد.22 ـــى صكنوموجي ـــاذ ام ـــاس امنف ـــامجزائر_ قي ـــوطني ممجصمـــع اممعلومـــات ب ممررـــد ام
، أطركحػة دكتػكراه فػي عنابة، سطيف، نموذجا -واليات قسنطينة -واالصراالت بقطاع امصعليم بامشرق امجزائري

م، قسػػنطينة، تخصػػص إعػػبلـ عممػػي كتقنػػي، كميػػة العمػػـك اإلنسػػانية كاالجتماعيػػة، جامعػػة منتػػكر  ،عمػػـ المكتبػػات
 .2008-2007الجزائر، 

ٍنًتيٍر رضا، .23 ، أطركحػة دكتػكراه فػي الحقػكؽ، تخصػص قػانكف عػاـ، امنظام امقـانوني ملرـحة امعموميـةعمر شى
 .2013-2012، 1كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر 

فػي العمػـك ، أطركحة دكتػكراه عمػـك امشراكة امعمومية امتارة وامصنمية االقصرادية في امجزائرقنادزة جميمة، .24
االقتصػػادية تخصػػص تسػػيير الماليػػة العامػػة، كميػػة العمػػـك االقتصػػادية كالتجاريػػة كعمػػـك التسػػيير، جامعػػة أبػػي بكػػر 

 .2018-2017بمقايد، تممساف، 
اصجــاه امسياســـة االقصرـــادية فـــي صحقيـــق امنمــو االقصرـــادي، بـــين صحفيـــز امطلـــب وصطـــور كػػريـ بكدخػػػدخ، .25

، أطركحة دكتكراه في عمـك التسيير، تخصػص نقػكد كماليػة، كميػة 2014-2001دراسة حامة امجزائر  -امعرض
 .2015-2014، 3العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير، جامعة الجزائر
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، أطركحػة دكتػكراه فػي العمػـك -دراسـة حامـة امجزائـر-اسصراصيجية األمم اممصحدة محماية امبيئة لميف ىماش، .26
منظمػػات الدكليػػة كاإلقميميػػة، كميػػة الحقػػكؽ كالعمػػـك السياسػػية، جامعػػة قاصػػدم مربػػاح السياسػػية، تخصػػص إدارة ال

 .2018-2017كرقمة، الجزائر، 
حامـة امحـوض امييـدروغرافي  -امصسـيير اممصكامـل ملميـاه كـأداة ملصنميـة اممحليـة اممسـصدامةمحسف زكبيدة، .27

تصػادية، كميػة العمػـك االقتصػادية، جامعػة ، أطركحة دكتكراه في العمـك االقتصادية، تخصص دراسػات اقملرحراء
 .2014-2013كرقمة، 

مشاركة اممجامس امبلدية في امصنمية اممحلية_ دراسة ميدانية على مجامس بلدية والية محمد خشمكف، .28
، أطركحة دكتكراه تخصص عمـ اجتماع التنمية، كمية العمكـ اإلنسانية كالعمكـ االجتماعية، جامعة قسنطينة

 .2011-2010ينة، منتكرم، قسنط
، أطركحػة دكتػكراه صأثير امبنية امسكانية وامصنمية االقصرـادية علـى صطـور امشـغل فـي امجزائـرمحمد صػالي، .29

 .2016-2015، 2 في العمكـ االجتماعية، تخصص ديمكغرافيا، كمية العمكـ االجتماعية، جامعة كىراف
دكتكراه في القانكف، جامعة عيف  الةرس، اموراية على امييئات اممحليةمحمد محمد ابراىيـ رمضاف، .30

 شمس، كمية الحقكؽ، مصر، د.ت.
، أطركحػة دكتػكراه فػي عمػـ امسياسة امبيئية في امجزائر في ظل االصجاىات امبيئيـة امعامميـةمحمكد األبرش، .31

االجتمػػػاع، تخصػػػص عمػػػـ اجتمػػػاع البيئػػػة، كميػػػة العمػػػـك اإلنسػػػانية كاالجتماعيػػػة، جامعػػػة محمػػػد خيضػػػر، بسػػػكرة، 
2016-2017. 

دراسـة حامـة -حدود امصنمية اممسـصدامة فـي االسـصجابة مصحـديات امحاضـر واممسـصقبل محي الديف حمػداني، .32
أطركحػػة دكتػػكراه فػػي العمػػـك االقتصػػادية، تخصػػص تخطػػيط كميػػة العمػػـك االقتصػػادية كعمػػـك التسػػيير،  ،-امجزائــر

 .2009-2008جامعة الجزائر، 
، أطركحػػػة دكتػػػكراه فػػػي الحقػػػكؽ، تخصػػػص حقػػػكؽ االنسػػػاف حـــق االنســـان فـــي جـــودة امحيـــاةمػػػريـ حسػػػاـ، .33

 .2017-2016كالحريات األساسية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية جامعة باتنة، 
 ، أطركحةاممجامس امشعبية اممحلية في ظل نظام امصعددية امسياسية في امصشريع امجزائريمزياني فريدة، .34

 .2006-2005رم قسنطينة، دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ، جامعة منتك 
دراســة صقييميــة مصجــارب بعــض امــدول منيــا -فعاميــة اآلميــات االقصرــادية محمايــة امبيئــة مسػػعكدم محمػػد، .35

، أطركحة دكتكراه في العمكـ االقتصادية، كمية العمػـك االقتصػادية كالتجاريػة كعمػـك التسػيير، جامعػة ابػي -امجزائر
 .2014-2013تممساف،  بكر بمقايد،

، أطركحة اإلدارة امرشيدة وامصنمية اممسصدامة كآميصين ممكافحة امفساد: صونس نموذجاكش، منى ىرم.36
 .2018-2017، 1 دكتكراه في العمـك السياسية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة باتنة

ية، كميػة ، أطركحة دكتكراه في العمـك االقتصػاددراسة صحليلية ممناخ االسصثمار في امجزائرناجي بف حسيف، .37
 .2007-2006العمـك االقتصادية كعمـك التسيير، جامعة منتكرم، قسنطينة، 
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امدور اممعدل ملحكم امرشيد في امعالقة بين إدارة امصنمية اممحلية وامصنمية نعماف منذر كردم االلكسي، .38
ات العميا، جامعة ، أطركحة مقدمة لنيؿ درجة دكتكراه في الفمسفة في اإلدارة العامة، كمية الدراساممسصدامة

 .2018-2017السكداف لمعمـك كالتكنكلكجيا، 
، أطركحة دكتكراه في القانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك حوكمة اممدن وامصنمية اممسصدامةنكر الديف قالقيؿ، .39

 .2018-2017، 1 السياسية، جامعة باتنة
، أطركحػػة االقصرـاديات امعربيــة امكفـاءة االســصتدامية الســصغالل امطاقـات اممصجــددة فــيىػكارم عبػد القػػادر، .40

دكتكراه في العمـك االقتصػادية، تخصػص االقتصػاد الػدكلي كالتنميػة المسػتدامة، كميػة العمػـك االقتصػادية كالتجاريػة 
 .2018-2017، 1كعمـك التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ 

القػانكف العػاـ، كميػة الحقػكؽ  ، أطركحػة دكتػكراه فػياآلميات امقانونية محماية امبيئـة فـي امجزائـركناس يحػي، .41
 .2008-2007كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، 

 رسائل امماجسصيرمذكرات و  . ب
، رسالة ماجستير، تخصص قانكف ادارم معمؽ، كمية امبعد امبيئي مقواعد امصعمير وامبناءبراىيمي مكفؽ، .1

 .2017-2016اف، الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممس
مصنمية امبشرية اممسصدامة واقصراد اممعرفة في امـدول امعربيـة، دراسـة مقارنـة: االمـارات بك لصباع ريػاض، ا.2

رسػػالة ماجسػػتير فػػي العمػػـك االقتصػػادية تخصػػص االقتصػػاد الػػدكلي كالتنميػػة  ،امــيمن -امجزائــر–امعربيــة اممصحــدة 
 .2013-2012ير، جامعة فرحات عباس سطيؼ، المستدامة، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسي

، رسػالة ماجسػتير فػي 2004-1998ميزانيـة امبلـديات وامصنميـة اممحليـة فـي واليـة قسـنطينة، بكدادة امػاؿ، .3
 .2012، 2011التييئة اإلقميمية، كمية عمـك األرض، الجغرافيا كالتييئة العمرانية، جامعة منتكرم، قسنطينة، 

، رسػالة ماجسػتير فػي قانوني ملصتطيط امبيئـي فـي امجزائـر ودوره فـي حمايـة امبيئـةامنظام امبكطالبي سالمي، .4
، 2 القانكف العاـ، تخصص قانكف البيئػة، كميػة الحقػكؽ كالعمػكـ السياسػية، جامعػة محمػد األمػيف دبػاغيف، سػطيؼ

2016-2017. 
رسػالة ماجسػتير التييئػة  ،-حامة بلديات قسنطينة–دور امجماعات اممحلية في حماية امبيئة بكىنقؿ زكليخة، .5

العمرانيػػة تخصػػص التييئػػة اإلقميميػػة، كميػػة عمػػـك األرض الجغرافيػػا كالتييئػػة العمرانيػػة، جامعػػة منتػػكرم قسػػنطينة، 
2014/2015. 

دراسة حامة امجماعات -دور امجماعات اممحلية في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة خديجة قطار، .6
تخصص إدارة األعماؿ االستراتيجية ، ماجستير في إطار مدرسة الدكتكراهة ، رسال-اممحلية موالية سوق أىراس

، 1 كالتنمية المستدامة، كمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيؼ
2012-2013. 

ة ماجستير، ، مذكر -دراسة صحليلية-إمى يومنا  1967صطبيق امالمركزية في امجزائر من خير مقطؼ، .7
 .2002-2001تخصص اإلدارة المالية، كمية الحقكؽ كالعمـك االدارية، جامعة الجزائر، 
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رسػالة ماجسػتير فػي القػانكف، تخصػص تحػكالت  ،سياسة امصتطيط امبيئي في امجزائردعمكش فاطمة الزىراء، .8
 .2011-2010الدكلة، كمية الحقكؽ، جامعة معمرم تيزم كزك، 

 ،ماعات اإلقليمية بين مبدأ االسصقالل ونظام اموراية اإلدارية في امقانون امجزائريمجا زيف الديف لعمارم،.9
 .2017-2016، 1رسالة ماجستير في القانكف العاـ، تخصص قانكف إدارم، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر 

العمـك  ، رسالة ماجستير، كميةامصنمية اممسصدامة بين امشريعة وامقانون امجزائريسحنكف جماؿ الديف، .10
 .2016-2015، 1 اإلسبلمية، جامعة الجزائر

، رسالة ماجستير في القانكف العاـ، تخصص امصنمية اإلنسانية اممسصدامة وحقوق اإلنسانسقني كافية، .11
 .2010-2009حقكؽ االنساف كالحريات األساسية، كمية الحقكؽ، جامعة فرحات عباس، سطيؼ، 

، رسػالة صنمية اممسصدامة بين اآلميات امدومية وفي امقانون امجزائريحماية امبيئة في إطار امسميماني مػراد، .12
   ماجسػػػػتير فػػػػي القػػػػانكف تخصػػػػص ىيئػػػػات عمكميػػػػة كحككمػػػػة، كميػػػػة الحقػػػػكؽ كالعمػػػػـك السياسػػػػية، جامعػػػػة بجايػػػػة،

2015-2016. 
دراسة حامة بلديصي بني دوامة -دور اممتططات امبلدية في صحقيق امصنمية اممحلية صاحب أغيبلس، .13
، رسالة ماجستير، كمية العمـك السياسية كالعبلقات الدكلية، (2012-2007اع بن تدة، والية صيزي وزو )وذر 

 .2016-2015، 3جامعة الجزائر 
مذكرة ماجيستير،  ،-دراسة حامة بلدية سعيدة-مصطلبات امالمركزية اممامية في امجزائر ، صدكقي غريسي.14

 .2011-2010 سيير، جامعة أبكبكر بمقايد تممساف،كمية العمـك االقتصادية التجارية كعمـك الت
، اممنيج اإلسالمي في االسصدامة وأثره في بناء امبيئة امعمرانية اممعاررةطارؽ محمد أحمد فرج اهلل، .15

 .2012-2011رسالة ماجستير في اليندسة المعمارية، كمية اليندسة، الجامعة اإلسبلمية، فمسطيف، 
ملصنمية  21اممحلية وامحضرية، ومؤشرات قياسيا في مجال صنفيذ األجندة سياسات امصنمية عادؿ بكنقاب، .16

، رسالة ماجستير في العمكـ االقتصادية كعمـك التسيير، كمية العمـك االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمـك اممحلية
 .2011-2010التسيير، جامعة سطيؼ، 

رسػػالة  ،-دراســة حلــة واليــة ميلــة -محليــة سياســات صســييير اممــوارد امبشــرية بامجماعــات امعقػكف شػػراؼ، .17
دية كعمػػـك التسػػيير، جامعػػة ماجسػػتير فػػي عمػػـك التسػػيير، تخصػػص تسػػيير المػػكارد البشػػرية، كميػػة العمػػـك االقتصػػا

 .2007-2006قسنطينة ، منتكرم
ــة اممســصدامةعػػبلؿ عبػػد المطيػػؼ، .18 ــي امجزائــر بامصنمي ــة ف ــة امقانونيــة ملبيئ ــأثر امحماي ، رسػػالة ماجيسػػتير، ص
 .2011-2010، 1 خصص الدكلة كالمؤسسات العمكمية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائرت

واقع وفاعلية آداءه صتطيط امموارد امبشرية في ظل امصتطيط االسصراصيجي عمي بف راشد بف سالـ اليعقكبي، .19
ية، االكاديمية ، رسالة ماجستير في إدارة االعماؿ، تخصص إدارة المكارد البشر في امنظام امصربوي بسلطنة عمان

 .2011العربية البريطانية لمتعميـ العالي، بريطانيا، 
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، رسػالة ماجسػػتير فػي القػػانكف العػػاـ، نظـام امورــاية اإلداريــة ودورىــا فــي ديناميكيــة األقــاميمعميػكر ابتسػػاـ، .20
 .2013-2012، 1 تخصص إدارة عامة كتسيير األقاليـ، كمية حقكؽ، جامعة قسنطينة

، رسػالة صنمية اممحلية في امجزائر بـين مقصضـيات امديمقراطيـة واالنشـغاالت اممركزيـةصمويل امفرارم محمػد، .21
 .2013-2012، 1ماجستير في القانكف تخصص الدكلة كالمؤسسات العمكمية، كمية الحقكؽ، جامعة الجزائر 

، -امجلفةدراسة ميدانية ببلدية حاسي بحيح، -أثر امرقابة اإلدارية على امصنمية اممحلية كماؿ بكدانة، .22
 .2014-2013رسالة ماجيستير، كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

، رسالة ماجستير في القانكف، امديمقراطية ونظام اممجامس امشعبية اممحلية في امجزائرلخضر ميساكم، .23
 .2006-2005كمية الحقكؽ كالعمـك اإلدارية، جامعة الجزائر، 

، رسالة ماجستير في القػانكف اإلدارم، تخصػص دور امجماعات اممحلية في حماية امبيئةم، مالؾ بف لعبيد.24
 .2015-2014إدارة عامة كتسيير ألقاليـ، كمية الحقكؽ، جامعة األخكيف منتكرم جامعة قسنطينة، 

صص ، رسالة ماجستير في العمـك السياسية، تخإرالح امدومة ومكافحة امفساد في امجزائرمجبكر فازية، .25
 .2016-2015تنظيـ كسياسة عامة، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة مكلكد معمرم، تيزم كزك، 

صمويل امصنمية اممحلية في إطار رندوق امجنوب، دراسة واقع اممشاريع امصنموية في والية كسيمة السبتي، .26
مكـ االقتصادية كعمكـ التسيير، ، رسالة ماجستير في العمكـ االقتصادية تخصص نقكد كتمكيؿ، كمية العبسكرة

 .2005-2004جامعة محمد خيضر بسكرة، 
، رسالة مقدمة لتيؿ شيادة الماجيستير امحكم اممحلي امرشيد كأمية ملصنمية اممحلية في امجزائركفاء معاكم، .27

اج في العمكـ السياسية، تخصص سياسات عامة كحككمات مقارنة، كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية، جامعة الح
 .2010-2009لخضر، باتنة، 

III-امعلمية اممقاالت 
، «مــدى فاعليــة مرــادر ماميــة ميزانيــة امبلــديات فــي صحقيــق امصنميــة علــى اممســصوى اممحلــي»إبػػراىيـ يامػػة، .1

مجمػػػة الدراسػػػات الماليػػػة، المحاسػػػبية كاإلداريػػػة، مخبػػػر المحاسػػػبة الماليػػػة، الجبائيػػػة كالتػػػأميف، جامعػػػة اـ البػػػكاقي، 
 .2016الثالث، العدد السادس  الجزائر، المجمد

، مجمة جسر التنمية، المعيد العربي لمتخطيط، الككيت، «االقصراد األتضر وامبلدان امعربية»أحمد الككاز، .2
 .2014، 118المجمد الثاني، العدد 

-1977محـددات امصضـتم فـي امسـودان تـالل امفصـرة »حمد عبد اهلل إبػراىيـ، محمػد شػريؼ بشػير الشػريؼ، أ.3
، مجمػػة االقتصػػاد كالماليػػة، كميػػة العمػػـك االقتصػػادية كالتجاريػػة كعمػػـك التسػػيير، جامعػػة «ســة صطبيقيــة، درا2015

 .2017حسيبة بف بكعمي، الشمؼ، الجزائر المجمد الثالث، العدد الثاني، 
ك امة في امجزائر»أحمد غاكم، .4 ، مجمة الباحث لمدراسات األكاديمية، «امصقسيم اإلداري كمدتل مصمكين امح 
 .2018، الجزائر، المجمد الخامس، العدد الثاني عشر، 1ية الحقكؽ ك العمـك السياسية، جامعة باتنةكم
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، مجمػػة دراسػػات اقتصػػادية، جامعػػة زيػػاف «إشــكامية صطبيــق امضــريبة علــى امثــورة فــي امجزائــر»أحمػػد مقػػدمي، .5
 .2018، 36، العدد 12عاشكر، الجمفة، المجمد 

، المجمػػة الجزائريػػة «محليــة فــي مجــامي صييئــة اإلقلــيم وامصنميــة اممحليــةامجماعــات ام ردو »أحميػػداتك محمػػد، .6
، 1لمعمػػـك القانكنيػػة كاالقتصػػادية كالسياسػػية، كميػػة الحقػػكؽ كالعمػػـك السياسػػية، جامعػػة بػػف يكسػػؼ بػػف خػػدة، الجزائػػر

 .2017، العدد األكؿ، 53المجمد
 –تــالل مؤشــرات أىــداف األمفيــة  صقيــيم االنفــاق امرــحي بــامجزائر مــن»أزمػػكر رشػػيد، عمػػي دحمػػاف محمػػد، .7

ــة قياســية ، مجمػػة التنميػػة كاالستشػػراؼ لمبحػػكث كالدراسػػات، مخبػػر السياسػػات التنمكيػػة كالدراسػػات «دراســة صحليلي
 .2018االستشرافية، جامعة البكيرة، المجمد الثالث، العدد الرابع، 

ــد»أسػػياخ سػػمير،  .8 ــة امجدي ــانون اموالي ــي إطــار ق ــة ف ــة امبيئ كاديميػػة لمبحػػث القػػانكني، كميػػة ة األجمػػ، الم«حماي
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ج االسصثمارية امعامة في صحقيق امصنمية اممحلية اممسصدامة بوالية مساىمة امبرام»صادؽ جميمة، .89

، مجمة المعيار، المركز الجامعي، تيسمسيمت، الجزائر، المجمد «صيسمسيلت في ظل رىان صنويع االقصراد
 .2017الثامف، العدد األكؿ، 

امصشـاركية وامصنميـة كابدال كبرصـاج نمـوذجي مصجسـيد امديمقراطيـة »صالحي بف صالح، نكر الديف خاركش، .90
ــر ــي امجزائ ــة ف ، مجمػػة العمػػـك القانكنيػػة كالسياسػػية، كميػػة الحقػػكؽ كالعمػػـك السياسػػية، جامعػػة الشػػييد حمػػة «اممحلي

 .2019لخضر بالكادم، الجزائر، المجمد العاشر، العدد األكؿ، 
الفكػرم، مخبػر ، مجمػة الحػكار «-دراسـة صحليليـة صقييميـة-مناخ االسصثمار في امجزائـر »صبيحي شػييناز، .91

، 11الدراسػػػػات االفريقيػػػػة لمعمػػػػـك اإلنسػػػػانية كالعمػػػػكـ االجتماعيػػػػة، جامعػػػػة أحمػػػػد درايػػػػة، أدرار، الجزائػػػػر، المجمػػػػد 
 .1016، 12العدد
، مجمة دراسات «واقع امجباية اممحلية في امجزائر وسبل صفعيليا»طالبي محمد، مسعكدم عبد القادر، .92

 .2019المجمد الثامف، العدد الثاني،  ،2جبائية، جامعة لكنيسي عمي، البميدة 
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، مجمػػة «إشــكامية امصنميــة االقصرــادية فــي امجزائــر، دراســة صحليليــة صقييميــة»طػػالـ عمػػي، فيبللػػي بكمػػديف، .93
االقتصاد كالتنمية، مخبر التنمية المحمية المسػتدامة، جامعػة يحػي فػارس، جامعػة المديػة، الجزائػر، المجمػد الرابػع، 

 .2016العدد الثاني، 
تبرات دومية في مجال امعناقيد وامصجمعات امرناعية مصوطين اممشاريع امرغيرة »ركبيا ندير، ط.94

، مجمة االقتصاد «-مع اإلشارة إمى صجربة امعناقيد امصكنوموجية بسيدي عبد اهلل-واممصوسطة وصفعيل دورىا 
دارة األعماؿ، جامعة أحمد دراية، أدرار، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير، المجمد الثالث، العدد  كا 

 .2017األكؿ، 
، مجمػة الحقػكؽ «مقاربة كابدال امصشاركية كآمية مصحقيق امديمقراطية اممحليـة فـي امجزائـر»الطيب بػكىبلؿ، .95

 .2019كالعمـك اإلنسانية، كمية الحقكؽ، جامعة الجمفة، الجزائر، المجمد الثاني، العدد الرابع، 
صفعيل دور امجماعات اممحلية في إطار امشراكة مصحقيق امصنمية اممحلية »حمد، العابد لزىر، دىاف م.96

مجمة اقتصاد الماؿ كاألعماؿ، كمية العمـك  ،«-سياسة امعناقيد في امصجربة امفرنسية نموذجا-اممسصدامة 
مجمد الثالث، الجزائر، ال، ميمة، االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، المركز الجامعي عبد الحفيظ بكالصكؼ

 .2019العدد األكؿ، 
، المجمة «دور اممتططات امبلدية في امصنمية اممحلية في امجزائر»عادؿ انزارف، انتصار عريكات، .97

، الجزائر، المجمد 1 ، جامعة باتنة-الكاقع، الرىانات كاآلفاؽ-الجزائرية لؤلمف اإلنساني، مخبر األمف اإلنساني
 .2018الثالث، العدد الثاني، 

ــوطني االقصرــادي واالجصمــاعي فــي امجزائــرايػػب سػػامية، الع.98 ــانوني ملمجلــس ام حكليػػات  مجمػػة ،«امنظــام امق
 .2016، 14 جامعة قالمة لمعمكـ االجتماعية كاإلنسانية، المجمد األكؿ، العدد

مبدأ امصدبير امحر ملجماعات امصرابية باممغرب بين امصأريل امدسصوري وامحماية »عبد الرفيع زعنكف، .99
 .2019، مجمة القانكف الدستكرم كالعمـك اإلدارية، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا، العدد الثاني، «ائيةامقض
رالحيات اموامي برفصو ممثاًل ملوالية في امنظام امقانوني »عبد السبلـ سالمي، بف دراح عمي إبراىيـ، .100

، مجمة العمكـ القانكنية كاالجتماعية، «؟امجزائري ضمان محسن سير امّدومة أم صضييق على مبدأ امالمركزية
 .2018جامعة زياف عاشكر، الجمفة، الجزائر، المجمد الثالث، العدد الثالث، 

دور امجماعات اممحلية في دعم االسصثمار اممحلي وتلق امثروة »عبد السبلـ عبد البلكم، آماؿ بكبكر، .101
الية، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير، مجمة االقتصاد كالم ،«وصفعيل امصنمية اممحلية في امجزائر

 .2020جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ، الجزائر، المجمد السادس، العدد األكؿ، 
برامج االسـصثمارات امعموميـة كآميـة ملصنويـع االقصرـادي، وزيـادة »عبد الصمد سعكدم، بف العارية أحمد، .102

دارة األعمػاؿ، كميػػة «(2019-2001ل امفصــرة )معـدالت امنمــو االقصرـادي فــي امجزائــر تـال  ، مجمػة االقتصػػاد كا 
الجزائػػر، المجمػػد األكؿ، العػػدد الرابػػع،  ،حمػػد درايػػة، أدرارأالعمػػـك االقتصػػادية، التجاريػػة، كعمػػـك التسػػيير، جامعػػة 

2017. 
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ماعة االصرال امصشاركي كآمية مصحقيق أىداف امصنمية اممسصدامة على مسصوى امج»عبد الغاني لكلك، .103
، العدد 17، مجمة الحقكؽ كالعمكـ االنسانية، جامعة زياف عاشكر، الجمفة، الجزائر، المجمد «اممحلية "امبلدية"

34 ،2018. 
امحكم امراشد كآمية مصفعيل صسيير امجماعات اممحلية من أجل »عبد القادر بكدم، عبد الصمد بكدم، .104

لتنمية لمبحكث كالدراسات،  مخبر تسيير الجماعات المحمية ، مجمة اإلدارة كا«صنمية محلية مسصدامة في امجزائر
 .2012، الجزائر، المجمد األكؿ، العدد األكؿ، 2كدكرىا في تحقيؽ التنمية، جامعة لكنيسي عمي، البميدة 

، مجمة الفكر البرلماني، مجمس األمة، «اإلرالحات اممامية وامجبائية اممحلية»عبد القادر كشير، .105
 .  2003الجزائر، 

، المجمة «2016امديمقراطية امصشاركية في امصعديل امدسصوري األتير مسنة مارس »عبد المالؾ بكلشفار، .106
 -الجزائرية لمحقكؽ كالعمكـ السياسية، معيد العمـك القانكنية كاإلدارية، المركز الجامعي أحمد بف يحي الكنشريسي

 .2018تيسمسيمت، الجزائر، المجمد الثالث، العدد الخامس، 
اإلطـــار امقـــانوني واإلجـــراءات امصحفيزيـــة مصطـــوير قطـــاع امطاقـــات اممصجـــددة فـــي »بػػػدك عمػػػي الطػػػاىر، ع.107

، مجمة القانكف الدكلي كالتنمية، مخبر القانكف الدكلي لمتنمية المستدامة، جامعػة عبػد الحميػد بػف بػاديس، «امجزائر
 مستغانـ، المجمد السادس، العدد األكؿ.

، مجمػػة الحػػكار الفكػػرم، مخبػػر «تيــة واثارىــا علــى امصنميــة فــي امجزائــرامصغيــرات اممنا»عشاشػػي محمػػد، .108
، العػػدد 11الدراسػػات االفريقيػػة لمعمػػـك اإلنسػػانية كالعمػػكـ االجتماعيػػة، جامعػػة أحمػػد درايػػة، أدرار، الجزائػػر، المجمػػد 

12 ،2016. 
ــ»عقػػكف شػػراؼ، بكقجػػاف كسػػاـ، .109 ــرامج امصنموي ــر مــن تــالل امب ــة اممســصدامة فــي امجزائ -2001ة )امصنمي

، مجمة نماء لبلقتصاد كالتجارة، كمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجاريػة كعمػـك التسػيير، جامعػة محمػد «(2019
 .2018الصديؽ بف يحي، جيجؿ، المجمد الثاني، عدد خاص، 

 صداعيات انييار أسعار امنفط وحصمية امصنويع االقصرادي في امجزائر »عمي حميدكش، زىير بكعكريؼ، .110
مجمة االقتصاد كالتنمية البشرية، مخبر التنمية  ،«-مية امقطاع امسياحي كأحد امتيارات اإلسصراصيجيةصن-

 .2017، الجزائر، المجمد الثامف، العدد األكؿ، 2 االقتصادية كالبشرية في الجزائر، جامعة لكنيسي عمي، البميدة
المجمة الجزائرية لؤلمف اإلنساني، مخبر  ،«امصعاون امالمركزي في امجزائر: واقع وصحديات»عمياف رادية، .111

 .2016، الجزائر، المجمد األكؿ، العدد الثاني، 1، جامعة باتنة-اآلفاؽ، الرىانات، الكاقع-األمف اإلنساني
امشراكة بين امقطاع امعام وامتاص كآمية مصسيير امتدمـة امعموميـة ملميـاه »عميكط سياـ، بكجعدار خالد، .112

مجمػػة دراسػػات اقتصػػادية، كميػػة العمػػـك االقتصػػادية كالتجاريػػة كعمػػـك ، «-يــة قســنطينةدراســة صقيميــة مصجربــة وال–
 .2017، العدد الرابع، 1عبد الحميد ميرم، المجمد 2التسيير، جامعة قسنطينة 

، مجمػػة الميػػاه «االســصراصيجية اموطنيــة مصــوفير وصورــيل امميــاه»عمػػار عبػػد اليػػادم، بكفكػػاف عبػػد المجيػػد، .113
 .2017الكطنية العميا لمرم، البميدة، الجزائر، المجمد األكؿ، العدد الثاني،  كالبيئة، المدرسة
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انعكـاس األداء امصنظيمـي فـي جـودة امبحـوث مـن منظـور بعـض األسـاصذة » ،حمػد بخػكشأعمر حمداكم، .114
ثػامف، ، مجمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة كرقمة، المجمد األكؿ، العػدد ال«بجامعة قاردي مرباح بورقلة

2012. 
، المجمة المغربية لئلدارة المحمية كالتنمية، «صطور نظام امالمركزية اإلدارية في امجزائر»عمر صدكؽ، .115

 . 1995مارس،  -دار النشر لمتكزيع، الرباط، العدد العاشر، يناير
ريعات ، مجمػػة تشػػ«امبعــد امبيئــي ألدوات امصييئــة وامصعميــر ومقصضــيات امصنميــة اممســصدامة»عكابػػد شػػيزاد، .116

 .2018التعمير كالبناء، جامعة ابف خمدكف، تيارت، الجزائر، المجمد الثاني: العدد الخامس، 
امعالقة بين امسياسات امصنموية وحماية امبيئـة )إدراج امبعـد امبيئـي ضـمن اممتطـط »عيسى آسيا زكرياء، .117

مخبػر القػانكف كالتنميػة المحميػة، جامعػة  ، المجمة اإلفريقية لمدراسات القانكنيػة كالسياسػية،«اموطني مصييئة اإلقليم(
 .2017أدرار، المجمد األكؿ، العدد الثاني، 

، مجمة الدراسات «اممعوقات امسياسية واالقصرادية ملصنمية اممسصديمة في امدول امنامية»عيشة بكزيدم، .118
 .2018ؿ، القانكنية، مخبر السيادة كالعكلمة، جامعة المدية، الجزائر، المجمد الرابع، العدد األك 

، مجمة البحكث كالدراسات العممية، كمية «أبعاد امصنمية اممحلية وصحدياصيا في امجزائر»غريبي أحمد، .119
العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير، المركز الجامعي بحي فارس، المدية، الجزائر، المجمد الرابع، العدد 

 .2010األكؿ،
ور اموقـــائي ألدوات امصييئـــة وامصعميـــر فـــي امقـــانون امـــد»غيثػػػاكم عبػػػد القػػػادر، عكمػػػارم فاطمػػػة الزىػػػراء، .120

 .2018، مجمة التعمير كالبناء، جامعة ابف خمدكف تيارت، الجزائر، المجمد الثاني، العدد الرابع «امجزائري
دور اموكامــة اموطنيــة مصطــور االســصثمار علــى ضــوء امقــانون امجديــد مصرقيــة »فػػاتح جػػارم، زىيػػر شػػبلؿ، .121

، مجمػػة االقتصػػاد كالتنميػػة، مخبػػر التنميػػة المحميػػة «(2016-2002) -مواقــع واآلفــاقا-اإلســصثمار فــي امجزائــر
 .2018المستدامة، جامعة يحي فارس، المدية، العدد التاسع، 

امصنميــة وأثرىــا فــي اممجصمعــات اإلســالمية مصحقيــق »فخػػر األدب بػػف عبػػد القػػادر، أشػػرؼ محمػػد زيػػداف، .122
ــة اممســصدامة مية كالفكػػر لمبحػػكث التخصصػػية، المعيػػد العممػػي لمتػػدريب المتقػػدـ ، مجمػػة الدراسػػات اإلسػػبل«امصنمي

 .2017كالدراسات، ماليزيا، المجمد الثالث، العدد الرابع، 
دراسـة مواقـع مشـروع -امطاقات اممصجددة كمدتل مصحقيق امصنميـة اممسـصدامة فـي امجزائـر»فركحات حػدة، .123

كميػة العمػـك االقتصػادية كالتجاريػة كعمػـك التسػيير،  مجمة الباحػث ،«-صطبيق امطاقة امشمسية في امجنوب امكبير
 .2012، 11، العدد 11جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، الجزائر، المجمد 

ــة مصحقيــق امصنميــة اممســصدامة وســبل صفعيليــا آ»فركخػػي كافيػػة، .124 دراســة -ميــات صــدتل امجماعــات اممحلي
اصػرة، كميػة العمػـك االقتصػادية كالتجاريػة كعمػـك مجمػة الدراسػات االقتصػادية المع ،«-ميدانية على بلديـة امـدويرة

 .2018التسيير، جامعة محمد بكضياؼ المسيمة، الجزائر، المجمد الثاني، العدد الخامس، 
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األسس امديمقراطية منظام امجماعات اممحلية في امجزائر، )كيفية صشكيل اممجامس »فريجات اسماعيؿ، .125
لقانكف، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، ، مجمة دفاتر السياسة كا«امشعبية امبلدية(

 .2016، 14الجزائر، المجمد الثامف، العدد 
حكليات  مجمة ،«امثقافة امبيئية وانعكاساصيا على امصنمية اممسصدامة في اممجصمع اممعارر»فكيرم أماؿ، .126

 .2016عدد األكؿ، ، ال30جامعة الجزائر، جامعة يكسؼ بف خدة، الجزائر، المجمد 
امنمـو امـديمغرافي فـي امجزائـر وأثـره علـى معـدالت امفقـر تـالل امفصـرة »فمفكؿ عبد القادر، بف جمكؿ خالد، .127
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دارية، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير، جامعة خيضر « (2010 ، مجمة أبحاث اقتصادية كا 
 .2012، 12بسكرة، الجزائر، المجمد السادس، العدد 

، مجمة الدراسات المالية «قصراد امموازي في امجزائر: امحجم، األسباب وامنصائجاال»نسريف يحياكم، .173
كالمحاسبية كاإلدارية، مخبر المحاسبة المالية الجباية كالتأميف، جامعة العربي بف مييدم، أـ البكاقي، الجزائر، 

 .2016المجمد الثالث، العدد الثاني، 
، «اإلقليمية و مفارقات امصنمية اممحلية في امجزائر امجماعات»نصر الٌديف بف شعيب، شريؼ مصطفى، .174

 .2012، العدد العاشر، 11مجمة الباحث، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، الجزائر، المجمد 
، مجمة الحكمة لمدراسات اإلعبلمية «دور اإلعالم في نشر اموعي امبيئي»نصر الديف عبد القادر عثماف، .175

 .2013شر كالتكزيع، الجزائر، المجمد األكؿ، العدد الثاني، كاالتصالية، مؤسسة كنكز الحكمة لمن
، مجمة «2014-2010امصنمية امبشرية في امجزائر وآفاقيا في ظل برنامج امصنمية: »نصيرة قكريش، .176

األكاديمية لمدراسات اإلجتماعية كاإلنسانية، جامعة حسيبة بف بكعمي، الشمؼ، الجزائر، المجمد األكؿ، العدد 
 .2016السادس، 

، «-دراية ملمؤشرات وصشتيص ملمعيقات-صكنوموجيا االعالم واالصرال في امجزائر »نكاؿ مغزيمي، .177
، المجمد السابع، 1المجمة الجزائرية لؤلمف كالتنمية، مخبر البحث "االمف في منطقة المتكسط"، جامعة باتنة 

 .2018، 1العدد
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ودورىا في صنمية امسياحة اممسصدامة_ حامة  امسياحة امبيئية في اممجاالت اممحمية»نكر الديف شارؼ، .178
دارية، كمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير، «امحظائر اموطنية في امجزائر ، مجمة أبحاث اقتصادية كا 

 .2019، العدد األكؿ، 13جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، المجمد 
، مجمة البحكث «في امجزائر بين امواقع واممأمولسياسة صييئة اإلقليم »ىاجر فخار، عايدة مصطفاكم، .179

، المجمد السادس، 2كمية الحقكؽ كالعمكـ السياسية، جامعة لكنيس عمي البمدة  ،كالدراسات القانكنية كالسياسية
 .2017، 12العدد
امشراكة بين امقطاعين امعام وامتاص كأداة مصحقيق امصنمية »ىشاـ مصطفى محمد سالـ الجمؿ، .180

 .2016، العدد الرابع، 31، مجمة كمية الشريعة كالقانكف، جامعة األزىر، القاىرة، المجمد «اممسصدامة
صأىيل وصعزيز قدرات امموارد امبشرية ملجماعات اممحلية كأحد مرصكزات »الكافي الطيب، جنينة عمر، .181

ة كالتجارية كعمـك ، مجمة الباحث االقتصادم، كمية العمـك االقتصادي«-دراسة حامة امجزائر-نجاعة إرالحيا 
 .2017التسيير، جامعة برج بكعريريج، الجزائر، المجمد الرابع، العدد األكؿ، 

امصجربة امماميزية في امصنمية اممسصدامة. اسصثمار في امفرد وصوفير »كداد غزالني، حناف حكار، .182
 2017عدد الثالث، ، مجمة العمـك السياسية كالقانكف، المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا ال«ملقدرات
-90اممتطــط امصــوجييي ملصييئــة وامصعميــر ومتطــط شــغل األراضــي فــي ظــل قــانون »كلػػد رابػػح صػػافية، .183
، المجمػػة الجزائريػػة لمعمػػـك القانكنيػػة كالسياسػػية كاالقتصػػادية، كميػػة الحقػػكؽ كالعمػػـك السياسػػية، جامعػػة مػػكالم «29

 .2017طاىر، سعيدة، المجمد الخامس، العدد الخامس، 
، مجمة البحكث كالدراسات القانكنية «امصمويل اممحلي ودوره في عملية امصنمية اممحلية»ة بف ناصر، كىيب.184

 .2016، المجمد الثالث، العدد الثاني، 2كالسياسية، كمية الحقكؽ كالعمـك السياسية، جامعة لكنيسي عمي، البميدة 
محلية في انعاش امصنمية مدى مساىمة رندوق امصضامن وامضمان ملجماعات ام»يامة إبراىيـ، .185

مجمة ميبلؼ لمبحكث كالدراسات، كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية، المركز  ،«اممحلية_دراسة نظرية صقييمية
 .2016الجاكعي عبد الحفيظ بك الصكؼ، ميمة، الجزائر، المجمد الثالث، العدد األكؿ، 

، مجمة معارؼ، جامعة أكمي «حوكمة اممحليةحصمية االنصقال من اإلدارة اممحلية إمى ام»يحياكم أحمد، .186
 .2017، 22، العدد 12محند أكلحاج، البكيرة، الجزائر، المجمد 

، مجمة الدراسات المالية «االقصراد األتضر صنمية مسصدامة صكافح امصلوث»يزيد تقرارت كآخركف، .187
امعة العربي بف مييدم، أـ البكاقي، كالمحاسبية كاإلدارية، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير، ج

 .2017الجزائر، المجمد الرابع، العدد الثاني، 
، المجمة الجزائرية «امصنمية اممحلية في ظل امشراكة مع امقطاع امتاص»يكسؼ بف يزة، فاتح زغادم، .188

المجمد الثاني،  ، الجزائر،1 ، جامعة باتنة(اآلفاؽ ،الرىانات ،الكاقع)لؤلمف اإلنساني، مخبر األمف اإلنساني 
 .2017العدد األكؿ، 
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-1990ن مذجة قياسية ممحددات امصضتم في االقصراد امجزائري ملفصرة »يكسؼ حميدم كآخركف، .189
، مجمة عمكـ االقتصاد كالتسيير كالتجارة، كمية العمكـ االقتصادية كالعمكـ التجارية كعمكـ التسيير، «2010

 .2014، العدد،2، المجمد3جامعة الجزائر
IV-مداتالت امعلميةام 

الممتقػى  بمناسبة أعماؿأحمد عزكز، الدكر االقتصادم كاالجتماعي لمزكاة في التقميؿ مف الفقر، مداخمة ألقيت .1
فيفػػرم  24ك 23المركػػز الجػػامعي غردايػػة يػػكمي  -الكاقػػع كرىانػػات المسػػتقبؿ- الػػدكلي حػػكؿ االقتصػػاد اإلسػػبلمي

2011. 
ألقيت بمناسبة الممتقى الكطني األكؿ حكؿ حماية البيئة في إطار  برحماني محفكظ، الجباية البيئية، مداخمة.2

مام  06ك 05التنمية المستدامة بيف الكاقع كمقتضيات التطكر، بالمركز الجامعي، الجمفة _الجزائر، يكمي 
2008. 

قمة إلى  1972بميادؼ رحمة، الكسي فكزية، السعدم عياد، كركنكلكجيا التنمية المستدامة، مف تقرير النمك .3
ـ دراسة تقييمية، كرقة بحثية قدمت في الممتقى العممي الدكلي األكؿ حكؿ S.D.G  ،2015)األمـ المتحدة )

إلى  23دراسة تجارب بعض الدكؿ. مف –استراتيجيات الطاقات المتجددة كدكرىا في تحقيؽ التنمية المستدامة 
 جامعة البميدة. ، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير،24/04/2018
بف عيشكبة رفيقة، لعممي فاطمة، السياسة العامة لتحديد تسعيرات المياه كتكاليؼ خدماتيا في الجزائر، .4

الممتقى الدكلي الثالث عشر حكؿ المكارد المائية: مصادر المياه كاألمف المائي،  بمناسبة أعماؿمداخمة ألقيت 
 .26/11/2018ك 25المنعقد بجامعة مستغانـ، الجزائر، يكمي 

بكزار صفية، فعالية كانعكاسات سياسات التشغيؿ عمى البطالة كالفقر في الجزائر، خبلؿ الفترة الممتدة .5
الممتقى الدكلي حكؿ تقييـ سياسات اإلقبلؿ مف الفقر في الدكؿ أعماؿ (، مداخمة ألقيت بمناسبة 1990-2014)

 .09/12/2014ك 08، يكمي 3العربية في ظؿ العكلمة بجامعة الجزائر 
بكزيدة حميد، تحديات تمكيؿ ميزانية الجماعات المحمية، بحكث كأكراؽ عمؿ ممتقى التكامؿ بيف األجيزة .6

يات -الحككمية كاإلدارات المحمية كالبمديات المنظمة منشكرات ، 2010في يكنيك  -المنعقد بتركيا -خيارات كتىكىجي
 .2011التغيير في اإلدارات المحمية كالبمديات(،  )إدارة -أعماؿ المؤتمرات -العربية لمتنمية اإلدارية

بكقرة رابح، عريكة محاد، استراتيجية ترقية التشغيؿ في الجزائر في إطار برامج دعـ التنمية المحمية المستدامة، .7
استراتيجية الحككمة لمقضاء عمى البطالة كتحقيؽ التنمية »الممتقى الدكلي حكؿ:  بمناسبة أعماؿمداخمة مقدمة 

 ، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة مسيمة.«16/11/2011لى إ 15ستدامة مف الم
حنيش أحمد، بكضياؼ حفيظ، التنمية المستدامة كالمحافظة عمى البيئة أساس االستثمار في الطاقات .8

لطاقات المتجددة كدكرىا في الممتقى الدكلي الخامس حكؿ استراتيجيات ا مداخمة ألقيت بمناسبة أعماؿالمتجددة، 
، كمية العمـك 24/04/2018ك23يكمي ، المنعقد -دراسة تجارب بعض الدكؿ -تحقيؽ التنمية المستدامة

 ، الجزائر.2االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير، جامعة البميدة 
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ستدامة )مقارنة تجربة بعض خالد قاشي، رمزم بكدرجة، دكر اإلدارة المحمية في تحقيؽ التنمية المحمية الم.9
الممتقى الكطني الثاني حكؿ التنمية المحمية في  ضمف فعالياتمداخمة ألقيت الدكؿ المتطكرة مع الجزائر(، 

، بكمية العمكـ االقتصادية 20/10/2015ك 19، المنعقد يكمي: -رىاف التحكؿ االقتصادم المربح-الجزائر، 
 ي ميمة.كالتجارية كعمـك التسيير، المركز الجامع

رزيؽ كماؿ كآخركف، كاقع التنمية المستدامة عمى أثر السياسات المعاصرة في الجزائر، مداخمة ألقيت .10
الممتقى الدكلي حكؿ استراتيجية الحككمة في القضاء عمى البطالة كتحقيؽ التنمية المستدامة، أعماؿ بمناسبة 

 ، الجزائر.16/09/2011ك 15المنعقد بجامعة المسيمة يكمي 
دم عبد السبلـ، تمكيؿ الجماعات المحمية في الجزائر بيف محدكدية المكارد المالية كترشيد النفقات زاي.11

الممتقى الكطني حكؿ المجمكعات اإلقميمية كحتميات الحكـ الراشد، الحقائؽ  ضمف فعالياتالعامة، مداخمة القيت 
 .4/12/2008-2كاالفاؽ، جامعة عبد الرحماف ميرة، بجاية، أياـ 

الممتقى  ضمف فعالياتي رشيد، عزم ىاجر، كاقع كآفاؽ التنمية المستدامة في الجزائر، مداخمة ألقيت سالم.12
دراسة تجاب بعض –العممي الخامس حكؿ "استراتيجيات الطاقات المتجددة كدكرىا في تحقيؽ التنمية المستدامة 

 .2ية كعمـك التسيير، جامعة البميدةر ، كمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجا24/04/2018ك  23يكمي:  -الدكؿ
، آليات تنفيذ استراتيجيات االستثمار السياحي في المخطط التكجييي لمتييئة .13 سامية فقير، محمد أميف لعرـك

الممتقى الدكلي حكؿ آليات تفعيؿ االستثمار كدكرىا في تحسيف  بمناسبة، مداخمة ألقيت 2030السياحية آفاؽ 
ـ مف طرؼ كمية الحقكؽ كالعمكـ االقتصادية، المركز الجامعي، بريكة المنعقد مؤشرات قطاع السياحة المنظ

 .31/10/2017ك 30يكمي 
، مدل مساىمة الجماعات المحمية في تحقيؽ التنمية في ظؿ التعديبلت .14 سامية فقير، محمد أميف لعرـك

الجماعات المحمية في ترقية  الممتقى الدكلي الخامس حكؿ دكرفعاليات الجديدة في الجزائر، مداخمة ألقيت ضمف 
المنظـ مف طرؼ كمية العمكـ االقتصادية التجارية كعمكـ التسيير، جامعة البشير  -تجارب دكلية  -االستثمار 

 .   18/04/2018ك17اإلبراىيمي برج بكعريريج يكمي
، -لمعراؽ إشارة خاصة-سحر قىديكرم الرفاعي، التنمية المستدامة مع تركيز خاص عمى اإلدارة البيئية .15

، مصر، )أكراؽ عمؿ المؤتمر العربي الخامس لئلدارة البيئية المنعقد بتكنس في المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية
 .، تحت عنكاف: المنظكر االقتصادم لمتنمية المستدامة2006سبتمبر(، 

كلي حكؿ سمكؾ السعيد دراجي، التنمية المستدامة مف منظكر اإلقتصاد اإلسبلمي، الممتقى العممي الد.16
 20المؤسسة االقتصادية في ظؿ رىانات التنمية المستدامة كالعدالة االجتماعية، المنعقد يكمي: 

 ، كمية العمـك االقتصادية  كالتجارية كعمـك التسيير، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة.21/11/2012ك
ة كالبمديات، خيارات كتكجيات، سمير محمد عبد الكىاب، التكامؿ بيف األجيزة الحككمية كاإلدارات المحمي.17

خيارات كتكجيات،  -كرقة بحث مقدمة ضمف ممتقى التكامؿ بيف األجيزة الحككمية كاإلدارات المحمية كالبمديات
 .2011، المنظمة العربية لمتنمية اإلداريةمنشكرات ، 2010تركيا، يكنيك 
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مداخمة ألقيت بمناسبة التنمية المستدامة، سنكسي زكليخة، بكزياف الرحماني ىاجر، البعد البيئي الستراتيجية .18
الممتقى الدكلي حكؿ ''التنمية المستدامة كالكفاءة االستخدامية لممكارد المتاحة''، المنعقد يكمي أعماؿ 

 .، الجزائر، كمية العمـك االقتصادية كالبحث العممي، جامعة فرحات عباس، سطيؼ02/04/2008ك01
المنيج اإلسبلمي، مداخمة ألقيت في الممتقى الدكلي حكؿ: مقكمات صميحة عشي، التنمية المستدامة في .19

كالتجارية كعمكـ التسيير، جامعة قالمة،  تحقيؽ التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسبلمي، كمية العمكـ االقتصادية
 . 04/12/2012ك 03يكمي 
مداخمة ألقيت –ستدامة في الجزائر عبد اهلل بكشيرب، الطاقات المتجددة كبعد استراتيجي لتحقيؽ التنمية الم.20

الممتقى العممي الدكلي الخامس حكؿ استراتيجيات الطاقات المتجددة كدكرىا في تحقيؽ التنمية  بمناسبة أعماؿ
، كمية العمـك االقتصادية كالتجارية كعمـك 24/04/2018ك  23المستدامة دراسة تجارب بعض الدكؿ يكمي: 

 .2ميدة الب -جامعة لكنيس عمي –التسيير 
حالة -عصاـ بف الشيخ، األميف سكيقات، إدماج مقاربة الديمقراطية التشاركية في تدبير الشأف المحمي .21

التيديدات األمنية لمدكؿ المغاربية في »، مداخمة ألقيت في المؤتمر المغاربي الدكلي حكؿ: -الجزائر كالمغرب
ياسية، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة، الجزائر، بتاريخ المنعقد بكمية الحقكؽ كالعمكـ الس« ضكء التطكرات الراىنة

 .28/03/2013ك 27
لطرش ذىبية، متطمبات التنمية المستدامة في الدكؿ النامية في ظؿ قكاعد العكلمة، بحكث كأكراؽ الممتقى .22

كعمـك التسيير،  الدكلي: التنمية المستدامة كالكفاءة االستخدامية لممكارد المتاحة، المنعقد بكمية العمـك االقتصادية
 .08/04/2008إلى  07جامعة فرحات عباس، سطيؼ، الجزائر، مف 

 -محمد بكديسة، نكر الديف عسمى، نحك بناء استراتيجية متكاممة لمحد مف البطالة كتحقيؽ التنمية المستدامة.23
لمقضاء عمى  مداخمة القيت بمناسبة الممتقى الدكلي حكؿ استراتيجية الحككمة -دراسة تحميمية لتجربة تركيا

البطالة كتحقيؽ التنمية المستدامة، المنعقد بكمية العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير، جامعة المسيمة، 
 .16/11/2011-15الجزائر، خبلؿ الفترة الممتدة مف 
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