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I-مقدمة عامة:  



ختالف يف مدى لنامية على حد سواء، لكن يبقى االتعترب التنمية هدفا لكل الدول املتقدمة وا
ف إدراك وسائل التنمية وسبلها وتوفري ظروف جناحها هي العوامل املهمة يف حتقيقها وبلوغ األهدا

  .املرجوة منها
واجلزائر كباقي دول العامل سعت منذ استقالهلا إىل حتقيق التنمية حيث انتـهجت يف البدايـة   
سياسة التصنيع إذ ركزت على املنشآت الصناعية الكربى حبيث كان االعتقاد أا النـهج الصـحيح   

املنـاطق الشـمالية   للنهوض باالقتصاد الوطين وحتسني ظروف املعيشة للسكان إذ مت االسـتثمار يف  
  .والساحلية بالتحديد

ومع مرور الزمن وتسارع التحوالت االقتصادية العاملية أظهرت تلك السياسة سلبيات مل يكن 
ـ    ر باستطاعة الدولة التحكم بانعكاساا الكبرية على املناطق واملدن الساحلية املصـنعة مثـل اجلزائ

تستطع حتمل أعباء ومتطلبات النازحني إليها، مع  وغريها، حبيث مل العاصمة ومدينة عنابة وسكيكدة 
  ظهور فوارق تنموية جمالية كبرية بني خمتلف ااالت الريفية والعمرانية

تطلب ذلك من الدولة انتهاج سياسات عديدة وخمتلفة إلدراك  اخللل وحماولة إجياد تـوازن  
نمية ومع استشراء اخللل يف سلوك اتمع جمايل بني خمتلف األقاليم إال أن تعدد العوامل املتحكمة يف الت

واال على حد سواء ومع قلة الكفاءة واإلمكانيات البشرية واملادية ظهر العجز الواضـح يف عـدم   
القدرة بالتحكم يف التنمية وصعوبة تسيري وسائلها رغم اعتماد مناهج وخمططات تنموية خمتلفة انطالقا 

إىل املخططات اخلماسـية   1974/77 األول والثاين 1970/74 والرباعي1967/69من املخطط الثالثي 
باإلضافة إىل املخططات العمرانية املختلفة اليت دف يف جمملها إىل حماولة ضـبط ومراقبـة النمـو    

  .والتوسع العمراين ملختلف املدن
ونظرا لعدم فعالية هذه املخططات وأثرها الضعيف على اال جلأت السـلطة احلاكمـة إىل   

والذي كان يهدف إىل حماولة التحكم أكثر يف تنمية اتمـع   1984ماد التقسيم اإلداري لسنة اعت
واال باعتماد أدوار جديدة للجماعات احمللية يف حتضري وتنفيذ ومراقبة الربامج التنموية احمللية مـع  

  .إشراك اتمعات احمللية فيها
ت احمللية يف التسيري والتنميـة البـد مـن    وانطالقا من هدف معرفة دور اجلماعات واتمعا

توضيح وحتديد مفهوم التنمية وأبعادها وأمهية اإلدارة ووظائفها بصورة عامة وكيفية حتقيق التنميـة  
وذلك بإسقاط هذا الدور على وضعية التنمية مبجال دراستنا ومدى األداء للجماعات احمللية لواليـة  

  .خنشلة



لـربامج  ات العمومية ملختلف املخططات القطاعية والبلدية وامن خالل متابعة جمال االستثمار
  .جتماعية والثقافية ومصادر متويلهاواال قتصاديةالتنموية لكل القطاعات اال

وملعرفة دور اتمعات احمللية من خالل اجلمعيات املدنية ومدى مسامهتها يف التسيري والتنميـة  
احمللية املختلفة من طرف اجلماعات احملليـة نتطـرق إىل    ودرجة إشراكها يف اقتراح املشاريع التنموية

حتليل مسار احلركة اجلمعوية على مستوى والية خنشلة مع أخذ عينة لبلديتني خمتلفتني مـن حيـث   
، وذلك بعرض الوضعية العامة للتنمية وحتليـل مسـار   )بلدية قايس، بلدية الرميلة(احلجم والوظائف 

املخططات التنموية القطاعية والبلدية حسب كل قطـاع اقتصـادي   االستثمارات العمومية يف إطار 
  .م99/2006واجتماعي للفترة املمتدة ما بني 

عرفة الدور احلقيقي للمجتمعات احمللية من خالل اجلمعيات املدنية وأسلوب إشراكها مـن  مل
طلعات اتمع طرف مسريي هذه البلديات يف حتضري الربامج التنموية مع إبراز مدى تلبية حاجيات وت

احمللي ودرجة اكتفائه مع التطرق إىل مدى مطابقتها ملناهج ومفاهيم احلكم الراشد يف تفعيل وإشراك 
  .خمتلف الفاعلني يف التنمية احمللية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :أهداف البحث
القتصـادي  لقد ظهر مفهوم التنمية يف البداية يف خمتلف تقارير املنظمات الدولية مبعىن النمو ا  

  .باالعتماد على ج متكامل يعتمد على مبدأ املشاركة والتخطيط الطويل املدى جلميع القطاعات
فيه العدالة والتمثيل، ومن هنا نشأت العالقة بني مفهوم احلكم الراشد يف تسيري  ىحيث تراع  

إىل تنمية مسـتدامة  خمتلف املوارد االقتصادية والبشرية ألنه هو الذي يضمن حتويل النمو االقتصادي 
  .شاملة معتمدا على جمموع الفاعلني يف التنمية

اخلاص  والقطاع املستويات    مبختلف   العمومية اإلدارات   يف املمثلة    الدولة من هيئات   
هـذه اجلماعـات     دور ، ولدراسة  املدنية والسياسية  واتمعات احمللية مبختلف منظماا ومجعياا

لية يف التسيري والتنمية يتطلب منا حتليل وضعية التنمية مبجال دراستنا لوالية خنشـلة،  واتمعات احمل
وسبل توزيع االستثمارات العمومية حسب خمتلف املخططات التنموية القطاعية والبلديـة وكيفيـة   

  .االحتضريها ومدى انعكاساا التنموية على اتمع و
قطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومدى توفري يتبني ذلك من مستوى تطور خمتلف ال  

وتلبية حاجيات اتمعات احمللية ودرجة إشراكها يف التسيري والتنمية، ويظهر لنا من خـالل عـرض   
الوضعية التنموية العامة لوالية خنشلة مع متابعة مسار االستثمارات العمومية للمخططات التنمويـة  

  .1999/2006للفترة املمتدة بني سنة  )PCD( والبلدية )PSD( القطاعية
حيث يتبني لنا املستوى واالجتاه العام للتنمية من خالل حجم اإلعتمادات املالية لكل قطـاع    

اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف واملخصصة سواء من موارد اجلماعات احمللية أو تدعيم مـن طـرف   



ملختلف اجلماعات احمللية يف شكل خمططات قطاعية  املدعمة خمتلف الصناديق الوطنية أو خزينة الدولة
  .موزعة على خمتلف البلديات

ولتحديد األثر احلقيقي هلذه االستثمارات ومدى مشاركة اجلمعيات املدنية يف التنمية احملليـة    
 ية قايس ذات الطابع العمراين تـؤدى بلد(نأخذ كعينة بلديتني خمتلفتني من حيث احلجم والوظائف 

  ).تميز مبميزات اال الريفيدية الرميلة ذات الطابع الفالحي توظائف احلضرية وبلفيها كل ال
باإلضافة إىل حماولة إبراز دور القطاع اخلاص يف التنمية احمللية ومدى مسامهته يف خلق حركية   

  .اقتصادية على املستوى احمللي
 
  
  
  
  

  :اإلشكالية
ة هلذه ريسيئات املئرية نالحظ حماولة خمتلف اهلرفتنا لواقع املدن واألقاليم اجلزامن خالل مع  

، إجياد وتوفري الظروف )والية، دائرة، بلدية(، أو حملية )خمتلف الوزارات(املدن سواء كانت مركزية 
  .الكاملة واجليدة لضمان التسيري احلسن وحتقيق التنمية احمللية

لتخطيط وحتضري برامج حيث كلفت هيئات إدارية مركزية وإقليمية وحملية بالسهر على ا  
إحتياجات كل إقليم االجتماعية والثقافية حسب  و  االقتصادية القطاعات   خمتلف تنموية خمتلفة يف 

  .حملي بلدي أو والئي
إضافة إىل حماولة إشراك اتمعات احمللية يف حتضري بعض الربامج التنموية احمللية باعتبارها أكثر   

القا من األحياء السكنية للبلدية اليت تقطن ا والدائرة والوالية اليت تنتمي انط رفة باحتياجاا احملليةمع
  .إليها

لكن رغم اإلجراءات اإلدارية والتقنية املختصة يف حتضري الـربامج التنمويـة علـى خمتلـف       
املستويات، باإلضافة إىل ختصيص  أموال وإمكانيات معتربة يف السنوات األخرية لتحقيق  وإجناز هذه 

تنمية وسوء األداء أدى إىل عـدم  اب التسيري الراشد لوسائل اليملخططات التنموية الشاملة، إال أن غا



تلبية حاجيات وتطلعات اتمعات احمللية، وظهور فوارق  جمالية كبرية ومعاناة خمتلف املـدن  حتقيق و
  :ة تساؤالتخمتلف القطاعات، هذا ما جيعلنا نطرح عديف من مشاكل عمرانية وتنموية كبرية 

  هل أن اخللل يكمن يف القوانني املسرية ملختلف اهليئات املكلفة بالتسيري والتنمية؟-
  هل يتم إشراك الفاعلني احلقيقيني يف تسيري وسائل التنمية؟-
  لجماعات احمللية كل الصالحيات واإلمكانيات لتحقيق التنمية؟هل أعطيت ل-
  التنموية للمناطق املوجهة هلا؟ هل أن اخللل يكمن يف عدم مطابقة املخططات-
  هل تلعب اتمعات احمللية دورا يف التنمية؟-

التنميـة بواليـة    يةلإلجابة على هذه التساؤالت العديدة حناول يف هذا البحث عرض وضع  
لكـل القطاعـات    99/2006خنشلة بدراسة وحتليل حجم االستثمارات العمومية للفترة املمتدة بني 

ماعية والثقافية مع إبراز مدى استغالل اإلمكانيات الطبيعية واالقتصـادية للواليـة   االقتصادية واالجت
ومدى إشراك اتمعات احمللية يف التنمية احمللية من خالل خمتلف اجلمعيات املدنية ونشـاطها علـى   

  .املستوى احمللي
ت احملليـة  واحد وعشرون بلدية يصعب حتديد دور اجلماعا )21(ونظرا الحتواء الوالية على   

على مستوى كل البلديات، نأخذ كعينة بلديتني خمتلفتني من حيث الطبيعة العمرانية واالقتصادية مع 
  .ات احمللية ا ومدى مشاركتها الفعلية يف التنمية احمللية للجمعي حماولة حتديد الدور احلقيقي

التنمية مع اقتراح  إشراك الفاعلني احلقيقيني يف مدى وذلك بغرض إدراك وتشخيص اخللل يف  
السبل احلديثة يف ممارسة احلكم الراشد لتسيري املوارد احمللية وحتقيق تنمية حملية تستفيد منها اتمعات 

  .احمللية وحتقق االستقرار االجتماعي هلا
IV -خمطط العمل:  

 واإلجابـة علـى  يف التسيري و التنميـة  لنتمكن من حتليل دور اجلماعات واتمعات احمللية   
  .التساؤالت السابقة

  :نقترح متابعة خمطط عمل يشمل ثالثة أبواب هي  
IV-1- ثالثة فصولنقوم بتقسيم هذا الباب إىل : الباب األول:  

يف هذا الفصل نقوم بعرض املفاهيم العامة للتنمية وأبعادها ودور اإلدارة وأمهيتـها   :الفصل األول-
  .ات احمللية مبجال دراستنا لوالية خنشلةووظائفها مع إسقاط ذلك على أداء إدارة اجلماع



االسـتثمارات  تقدمي عام للوضعية التنموية بالوالية مبتابعة وحتليل مسار نقوم فيه ب:  الفصل الثاين -
) PCD(والبلديـة   )PSD(من خالل خمتلف املخططات القطاعية  م99/2006للفترة ما بني  العمومية

  .لي مع إبراز املؤشرات االقتصادية واالجتماعية بصورة عامةومصادر متويلها وأثرها على اتمع احمل
يف التنمية من خالل مسامهة  ا الفصل حتليل نشأة اتمع املدين و دورهحناول يف هذ: الثالث الفصل-

خمتلف اجلمعيات املدنية احمللية ومدى إشراكها يف العملية التنموية من طرف اجلماعات احمللية وأثـر  
مع عرض الطرق املتبعـة يف   و االقتصادي واالستقرار االجتماعي على املستوى احملليذلك على  النم

  .إشراك اتمعات احمللية يف التسيري و التنمية و عوائق قيام اتمع املدين باجلزائر بصورة عامة 
IV-فصلني إىل تقسيمه تموي: الباب الثاين:  

التنمية ببلدية قايس كعينة لبلدية عمرانية بدايـة   يف هذا الفصل نقوم بدراسة وضعية: الرابع الفصل-
توزيع تلك االستثمارات مـن   مث حتليل مصادر متويلها وحجمها وكيفية  و نشأا بتقدمي عام للبلدية

خالل مسار خمتلف املخططات التنموية القطاعية والبلدية وحتديدحصة كـل قطـاع اقتصـادي أو    
ع اخلاص يف التنمية احمللية وحصة كـل فـرد مـن حجـم     اجتماعي أو ثقايف، مع حتليل دور القطا

  .االستثمارات
نقوم يف هذا الفصل بتحليل دور اجلمعيات املدنية احمللية يف التنمية احمللية على مجيع : اخلامس الفصل-

املستويات االقتصادية واالجتماعية والثقافية وذلك من خالل نشاطاا املختلفة واقتراحاا وتنسـيقها  
بإظهار مستوى العالقة ومدى تفاعل اهليئات احمللية  99/2006ماعات احمللية للفترة املمتدة بني مع اجل

  .مع اتمعات احمللية
  

IV-3-حناول يف هذا الباب دراسة عينة لبلدية فالحية من خالل فصلني: الباب الثالث:  
يلة ذات الطابع الفالحي من نقوم يف هذا الفصل بتحليل وضعية التنمية ببلدية الرم: السادس الفصل-

خالل تقدمي عام للبلدية، وحتليل مصادر متويلها وكيفية توزيع خمتلف إيراداا مـع متابعـة مسـار    
وحجـم   99/2006االستثمارات العمومية ملختلف املخططات التنموية القطاعية والبلديـة للفتـرة   

ف االستثمارات وأثرها علـى  االستثمار لكل قطاع اقتصادي أو اجتماعي وحصة كل فرد من خمتل
  .اتمع احمللي



نقوم يف هذا الفصل بتحليل دور اتمع احمللي وكيفية إشراكه من طرف القائمني : السابع الفصل-
يـة  على تسيري شؤون البلدية بالتعامل مع خمتلف اجلمعيات املدنية واألطراف الفاعلة يف إحداث التنم

متابعة نشاط احلركة اجلمعوية بالبلدية ومدى فعاليتها يف  خالل وخلق استقرار اجتماعي، وذلك من
  .صنع القرارات احمللية

سواء من يف اية البحث نقوم بتلخيص كل املميزات والعوائق املؤثرة يف عملية التنمية احمللية   
راك النقـائص  ومدى فعالية كل طرف مع استد  أو خمتلف اجلمعيات املدنيةجانب اجلماعات احمللية 

  .تسيري وسائل التنميةل حسب املناهج احلديثة لإلدراة الرشيدةقتراحات با
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
v- وسائل البحث:  

  :إلجناز هذا البحث اتبعنا ثالث خطوات هي  
خاصة بالبحث املكتيب وذلك باالطالع على خمتلف الكتب ورسـائل الـدكتوراه   : اخلطوة األوىل*

  .تعلقة مبوضوع البحث  ومواقع متعددة على شبكة االنترنيتواملاجستري وخمتلف املنشورات امل
  :وهي مرحلة مجع املعلومات من خمتلف املصاحل اإلدارية للوالية والبلديات ومنها: اخلطوة الثانية*
 – )DLEP(مديرية السكن والتجهيزات العموميـة  – )DPAT(مديرية التخطيط والتهيئة اإلقليمية -

–مديرية التربية والتعلـيم   –مديرية الصحة –مديرية الفالحة  – )DTP(مديرية األشغال العمومية 
  .الديوان الوطين لإلحصاء –ديوان الترقية والتسيري العقاري –مديرية التكوين املهين والتمهني 

مارات لعينة مـن اجلمعيـات   امليداين وذلك من خالل إجناز استهي مرحلة العمل : اخلطوة الثالثة*
حتليل خمتلف املعطيات امعة وصـياغتها يف شـكل جـداول وأشـكال     قمنا بعدها املدنية احمللية و

مع حتليـل   لوالية خنشلة وبلدييت قايس والرميلةومنحنيات وتشخيص الوضعية التنموية ال دراستنا 
مستوى تفاعل اجلماعات احمللية مع مكونات اتمع احمللي، واقتراح األساليب العلمية احلديثة يف خلق 

  .يناميكية تفاعلية بني خمتلف الفاعلني يف التنميةد
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  :الفصل األول  

  مفاهيم عامة حول التنمية و اجلماعات احمللية و اإلدارة الرشيدة و دورها يف التنمية
  مقدمة

  .مفهوم التنمية وأبعادها-1
  .اجلماعات احمللية ودورها يف التنمية-2
  .تعريف الوالية وخصائصها-3

  :الوايل و صالحياته  -أ               
  .الصالحيات السياسية - 1-أ                          
  .الصالحيات االدارية - 2-أ                          

  الس الشعيب الوالئي و صالحياته -ب              
  .الصالحيات االقتصادية واملالية -  1-ب                         
  .الصالحيات املتعلقة بالتهيئة العمرانية - 2-ب                         
  .الصالحيات االجتماعية والثقافية - 3-ب                         

  .تعريف الدائرة ومهامها -4
  .البلدية ومهامها -5

  .الس الشعيب البلدي وصالحياته-أ                  
  .يف جمال التهيئة العمرانية والتخطيط والتجهيز -  1-أ                           
  .يف اال االجتماعي -  2-أ                           



  .يف اال االقتصادي واملايل -  3-أ                           
  .دة ودورها يف التنميةأمهية اإلدارة الرشي-6
  .وظائف ومهام اإلدارة احمللية-7

  .التخطيط -أ     
  .مبادئ التخطيط-ب                         

  
  .االلتزام - 1-ب                         
  .مرونة التخطيط - 2-ب                         

  .اخلطوات األساسية للتخطيط-ج               
  .حتديد األهداف - 1-ج                        

  .حتديد الوضع الراهن - 2-ج                        
  .اختيار التصرف املناسب -3-ج                        
  .التنظيم -4-ج                        
  .القيادة -5-ج                        
  .الرقابة -6-ج                        

  .حتديد املعايري وأمناط القياس -7-ج                        
  .حتديد مراكز املسؤولية - 8-ج                        
  .قياس النتائج الفعلية -9-ج                        
  .خالصة الفصل األول

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  



  :الفصل األول
  دارة الرشيدة و دورها يف التنميةمفاهيم عامة حول التنمية و اجلماعات احمللية و اإل        
  :مقدمة 

للتحكم يف حتليل و دراسة أي موضوع حبث البد من حتديد األطر املفامهية له للتمكن مـن            
  .املقارنة بني ماهو منظر و ما هو مقنن و ماهو واقع يف جمال الدراسة 
يري و التنمية  كان لزاما علينا حماولة هلذا الغرض و لدراسة دور اجلماعات و اتمعات احمللية يف التس

حتديد بعض املفاهيم العامة للتنمية و األساليب املتبعة من طرف الدولة اجلزائرية يف األخـذ بنظـام   
اجلماعات احمللية و املهام املوكلة إليها إلدارة وسائل التنمية احمللية من خالل القوانني اليت تضـبط دور  

  .املخولة لكل من الوايل و الس الشعيب الوالئي كل من الوالية و الصالحيات 
إضافة إىل دور البلدية من خالل جملسها املنتخب و املهام املكلف ا يف شىت اـاالت االقتصـادية   

  .واإلجتماعية والثقافية 
  . انتقاال إىل دور الدائرة سواء يف أداء دورها كوصاية أو كحلقة وصل بني البلدية و الوالية

قوم بعرض دور اإلدارة الرشيدة يف تسيري وسائل التنمية احمللية من خالل حتليل وظائفها و طرق كما ن
  . تنظيمها من خالل املبادىء العامة للتخطيط و اخلطوات األساسية له إلحداث التنمية احمللية احلقيقية 

  :مفهوم التنمية وأبعادها-1
  .اء باتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقاقياتعترب التنمية عملية تغيري حضاري تستهدف االرتق

  .كما توظف كل موارد اتمع املادية والطبيعية والبشرية من أجل املصلحة العامة  
االنتقال من حالة التخلف إىل حالة  ىل التنمية على أا منهاج  جوهرهفاالقتصاديون ينظرون إ  

  .للقدرة االقتصادية للمجتمع وزيادة االتقدم وتغيري أدوات اإلنتاج وعالقاا، ومنو
الطرق اليت تستخدم مـن أجـل   ووقد عرفت األمم املتحدة التنمية بأا جمموعة من الوسائل   

توحيد جهود السكان والسلطات العمومية دف حتسني املستوى االقتصادي واالجتماعي والثقـايف  
  .1للمجتمعات

ن جيب أن حيصال يف القطاعات اإلجتماعية ذاري الليإن التنمية تتضمن يف مفهومها النمو والتغ  
قتصادية والثقافية كما وكيفا يف آن واحد إلخراج هذه اتمعات من عزلتها لتشارك إجيابيـا يف  واإل
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عملية التنمية وتساهم يف تطورها، وميكن تلخيص العناصر األساسية اليت توضح مفهوم التنمية فيمـا  
  1:يلي
  .ناميكية موجهة أصال لإلنسانالتنمية مفهوم معنوي لعملية دي-
  .قتصادإطار اجتماعي يهدف إىل حتسني اإل التنمية تغري ثقايف يف-
التنمية مفهوم شامل وعملية إدارية موجهة الستغالل إمكانيات اتمع وموارده املاديـة والطبيعيـة   -

  .والبشرية املتاحة لتحقيق أقصى منفعة بأقل تكاليف وبأقصر وقت
  :تركة بني هيئتنيإذن هي عملية مش  

هيئة حملية تشمل جهود اتمع احمللي من مجعيات ومنظمات وأفراد مبختلف نشـاطام الفرديـة   -
  .واجلماعية

هيئة الدولة اليت متثلها سلطات عمومية ملا تقدمه من برامج  تنموية بإشراك اتمعات احمللية إلضفاء -
ويبقى جمهود هاتني اهليئتني موجها حنو حتسـني  الفعالية وتوجيهها حسب متطلبات كل إقليم حملي، 

املستوى االقتصادي واالجتماعي والثقايف والسياسي، باستخدام أنسب الوسائل وأجنع الطرق يف إطار 
  .السياسة العامة للدولة

إذن هي عملية ديناميكية تفاعلية تكاملية دف إىل حتقيق حياة أفضل من خالل توحيد جهود   
  .السلطات العمومية باالعتماد على املوارد املتاحة واستغالهلا بكفاءة عاليةأفراد اتمع  و

  :لتنمية أي إقليم البد من مراعاة ما يلي  
  .االحتياجات الضرورية للسكان وفق سلم األولويات-
  .مراعاة البعد اجلواري وتفعيل التنمية بني األقاليم املتجاورة-
  .التنموية جه احمللية مع األخذ بعني االعتبار التكامل بني الرباممراعاة خصوصية اإلقليم وترقية نشاطات-
  .إشراك سكان اإلقليم يف أخذ قرارات التنمية لتحمل مسؤوليام مستقبال-

  :يتم ذلك كله من أجل الغايات واألهداف التالية واليت يسعى إليها أي برنامج تنموي  
  .جتهيز مراكز احلياة وتطوير املراكز اجلوارية-
  .تدارك االختالالت يف التنمية سواء يف جمال واحد أو بني خمتلف ااالت-
  .حتسني الظروف املعيشية لسكان اإلقليم-
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  .حتقيق التهيئة احلضرية وتشجيع االستثمار اخلاص-
حتقيق الدعم واملساندة من أفراد اتمع لربنامج اإلنعاش االقتصادي برفـع مسـتوى سـلوكهم    -

  .نميةاالجتماعي لدفع الت
  :لكي تتحقق هذه الطموحات البد من توفري احملاور التالية  

  .حتسني اخلدمة العمومية االدارية والصحية واألمنية-
  .توفري السكن والتجهيزات املرافقة له مع مراعاة متطلبات الريف-
  .ترقية متطلبات الشباب الرياضية والثقافية واالجتماعية-
  .احلفاظ على البيئة-
  .ات املواصالت واالتصاالتتطوير شبك-
  .توفري املياه الصاحلة للشرب واجناز شبكة الصرف الصحي-
  .توفري الطاقة وتشجيع االستثمار الفالحي والصناعي واخلدمايت-
أبعاد التنمية وركائزهـا   )1(بعث وتشجيع النشاطات احلرفية والتقليدية، ويلخص لنا الشكل رقم -

  .1وأهدافها
جلهود بني اتمعات احمللية واجلماعات احمللية نتطـرق إىل دور هـذه   وملعرفة مدى تكامل ا  

تنظـيم اإلدارة   األجهزة من خالل األدوار احملددة هلا يف إطار قوانني الدولة اجلزائرية اليت تسـعى إىل 
  .احمللية وتفعيل دورها يف التنمية احمللية
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تنمية احملليةال

 األبعاد الركائز

 االجتماعية

 االقتصادية

 الثقافية

 األهداف

 يف اال االقتصادي

 يف اال االجتماعي

 يف اال الثقايف

 البيئية

 انتنظيم وترشيد السك

 العدالة االجتماعية

 املشاركة الشعبية

 املمارسة الدميقراطية

 االستدامة واالستمرار يف التنمية

 وحدة املصاحل واملستقبل املشترك

 القيم املشتركة

 )األبعاد، الركائز واألهداف(التنمية احمللية

 )1(الشكل   

إجناز : املصدر



  :لتنميةاجلماعات احمللية ودورها يف ا-2
اجلماعات احمللية هي جمموعة األجهزة التنفيذية والفنية على املستوى احمللي تتوىل إدارة الشؤون   

  .واخلدمات العامة ذات الطابع احمللي
قد تكون منتخبة أو معينة وتباشر اختصاصاا عن طريق النقل أو التفويض، فهي تعين توزيع   

ا املركزية يف العاصمة وهيئات  حملية مستقلة عنها ومن مث فهي الوظيفة اإلدارية يف الدولة بني أجهز
  .أسلوب من أساليب تنظيم الدولة من شأنه  حتقيق الالمركزية اإلدارية

إن اإلدارة احمللية تستوجب وجود قدر من الرقابة من طرف الوصاية دف لضمان وسـالمة    
  .زام سياستها العامةحسن سري املرافق احمللية واحلفاظ على وحدة الدولة والت

متتاز بأا ختفف العبء على اإلدارة املركزية اليت تعددت وظائفها وتدخالا يف ظل الدولـة    
  .احلديثة وانشغاهلا بإدارة وسائل التنمية

إن التعاريف الواردة حول اجلماعات احمللية متعددة مع اختالف تسمياا يف بعض األحيـان    
، لي وهذا ما جنده يف األنظمة األجنلوسكسونية وما يـدور يف فلكهـا  فهناك من يسميها باحلكم احمل

وهو ما يطبع النظام الفرنسي   administration localeدارة احمللية وهناك من يطلق عليها تسمية اإل
  .والدول اليت كانت مستعمرة هلا

ذلك اجلزء مـن  (بأن اجلماعة احمللية هي املفكرين االجنليز  إضافة إىل تعريفها من طرف أحد  
احلكومة األم أو الدولة الذي خيتص أساسا باملسائل اليت م سكان منطقة معينة أو مكان معـني إىل  
جانب املسائل اليت يرى الربملان مالئمة إدارا بواسطة سلطات حملية منتخبة تكمل عمل احلكومـة  

  .1)املركزية
قط مبنطقة دون أخـرى،  هـذه   إذن فوجود هيئات  حملية ضرورية للتكفل مبسائل ختتص ف  

  .اهليئات تشكل تابعا ومكمال لدور احلكومة املركزية فيها
رونار الـذي   Renardكما جند تعريف اجلماعة احمللية عند بعض املفكرين الفرنسيني  ومنهم   

اإلدارة احمللية من شأا تكييف اإلدارة العامة من حاجيات ورغبات كل منطقة وجهـة  (عرفها بأا 
  .2)ةحملي
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ال شك أن الرغبات واحلاجات ختتلف بني السكان، فاإلنسان يعترب ابن بيئته فما حتتاجه منطقة   
ما قد ال يصلح ملنطقة أخرى، وما يعترب حاجة لسكان الريف قد ال يكون كذلك لسكان املدن، كما 

  .قد ختتلف االحتياجات بني خمتلف أقاليم الدولة
كزية للدولة عند إعداد سياساا التنموية العامة األخذ بعـني  هلذا يعد لزاما على السلطات املر  

االعتبار هذا االختالف، فتعهد بالشؤون احمللية إىل اهليئات املركزية ملبية للحاجيات احمللية وتكييفهـا  
  . مع سياسة اإلدارة املركزية

العهد جبزء  من  وظيفـة  ميكن أن نستخلص مما سبق أن اجلماعة احمللية أو الالمركزية اإلدارية هي  اإذ
الدولة إىل هيئات حملية تقوم بإدارة املرافق احمللية  وجتسيد تدخالت الدولة علـى مسـتوى خمتلـف    

  .األقاليم
هذه اهليئات تتمتع باالستقاللية إىل احلد الذي يسمح بأداء املهام حبرية ودميقراطية، ويف نفس   

  .بالسياسة العامة للدولة مذي يضمن االلتزاالوقت ختضع إلشراف السلطة املركزية إىل احلد ال
واالجتماعية  ةولقد أولت الدول النامية على اختالف ظروفها التارخيية والسياسية واالقتصادي  

اهتماما باإلدارة احمللية على اعتبارها مظهر من مظاهر الدول احلديثة واقتناعها بالدور احلاسم الـذي  
مبا هو حاصل يف الدول ذات األنظمة العريقة يف هذا اال  الك اقتداءتلعبه يف حتقيق التنمية احمللية وذ

  .مثل فرنسا وبريطانيا
مث التقسيم اإلداري لسـنة   1969لقد أخذت اجلزائر بنظام اجلماعات احمللية تدرجييا  منذ سنة   

ـ أجري كما إداري جديد  قامت بتقسيم ن، أي1984إىل غاية سنة  1974 نة تعديل يف عدد الدوائر س
1990.  

وملعرفة دور هذه اجلماعات يف جماالت التنمية املتعددة حناول تعريف كـل مجاعـة وحتليـل      
مستوى جمال واليـة  لنا التقييم الصحيح ألدوارها على  ة هلا قانونا ألداء مهامها ليتسىناألدوار احملدد

  . خنشلة
ائزة على السـلطات  دائرة حمجاعة المركزية و(أا تعرف الوالية ب :تعريف الوالية وخصائصها-3

املختلفة للدولة، تقوم بدورها على الوجه الكامل وتعرب عن طموح سكاا، هلا هيئـات خاصـة أي   
  .1)جملس شعيب وهيئة تنفيذية فعالة
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هي مجاعة عمومية إقليمية ذات شخصـية  ( 90/09كما عرفتها املادة األوىل من قانون الوالية   
  ).اخل...اختصاصات سياسية واجتماعية وثقافية معنوية وذات استقالل مايل وهلا

تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املـايل، تباشـر   وحدة ترابية إقليمية  إذن فالوالية تعد   
نشاط سياسي واقتصادي واجتماعي وثقايف حتت إشراف ورقابة السلطة املركزية فهي تعترب حلقـة  

  .عن املصلحة العامة يف الدولة وصل بني املصاحل واحلاجات احمللية املتميزة
كما تعمل على التنسيق والتعاون بني وظائف واختصاصات البلديات وبني مهـام السـلطة     

املركزية يف الدولة حبيث تقوم بتحقيق التوازن بني املصلحة احمللية اإلقليمية واألهداف العامة لسياسات 
  .سلطة الدولة

  .يقدمه وزير الداخلية ويصادق عليه جملس الوزراءيتوىل إدارة الوالية وايل معني مبرسوم   
يعترب الوايل مندوب للحكومة وممثل لكل الوزراء يقوم بتنفيذ القوانني  واحملافظة على النظـام    

  .العام يف إقليم الوالية وميثل الدولة أمام القضاء
  .1إضافة إىل جملس شعيب والئي يشكل عن طريق االنتخاب من طرف سكان الوالية  

  :الوايل و صالحياته-أ
يقوم بـإعالم  الوايل رئيس اجلمهورية على مستوى الوالية كما ميثل : الصالحيات السياسية-1-أ

احلكومة بكل ما حيدث يف إقليم الوالية ويعد تقارير لكل وزير يهمه األمر عن كل نشاط أو قضـية  
اعية يف الوالية، وله أن يطلـب مـن   تتعلق باحلياة السياسية  واإلدارية واالقتصادية والثقافية واالجتم

  .السلطة العليا القيام بالتحريات والتحقيقات الالزمة يف القضايا اليت يرى أا ذات أمهية
ميثل الوايل السلطة االدارية يف الوالية ويسهر علـى تنفيـذ القـوانني    : الصالحيات االدارية- 2-أ

يقوم بالتنسـيق  يتلقاها من خمتلف الوزراء كما اليت  والتنظيمات وتنفيذ قرارات احلكومة والتعليمات
  :ويراقب  كل مصاحل الدولة املكلفة مبختلف القطاعات يف إقليم الوالية باستثناء

مفتشية الوظيـف  -مفتشية العمل، -إدارة اجلمارك، -مصاحل الضرائب وحتصيلها، -قطاع التربية، -
  .املصاحل اليت يتجاوز نشاطها إقليم الوالية-العمومي، 

وختضع هذه القطاعات إىل تسيري السلطة املركزية وحتكمها قواعد موحدة علـى املسـتوى   
  .الوطين
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، وهو املسؤول عن حفظ النظام العام 1كما أن الوايل مكلف حبماية حقوق وحريات املواطنني
  .على مستوى الوالية

ختاذ اإلجراءات كما ميارس الوايل سلطة احللول، فهو حيل حمل  رئيس الس الشعيب البلدي ال
اخلاصة باحملافظة على النظام العام يف إقليم البلدية يف حالة رفض رئيس الس الشعيب البلدي أو قـد  

  .2يكون أمهل دوره باختاذ اإلجراءات الالزمة وذلك بعد اعذراه
  .3ويباشر الرقابة االدارية على اهليئات احمللية واملؤسسات العامة يف الوالية  

يعد الس الشعيب الوالئي هيئة أساسية يف املسامهة يف : و صالحياته الشعيب الوالئي الس-ب    
إدارية المركزية، ويعترب األسلوب األمثل للقيادة اجلماعية إذ يتم انتخابـه   هيئةتسيري وإدارة الوالية ك

د اإلمجايل لسكان من مبدأ حياد اإلدارة واملشاركة الشعبية الدميقراطية ويتغري عدد أعضائه حسب العد
نسمة، وذلك لضـمان   1250000< / عضوا 55نسمة إىل  250000/ عضوا 35الوالية ابتدءا من 

  .املشاركة الواسعة للطبقة السياسية يف تسيري الشؤون احمللية
  :يتم تعيني جلان خمتصة بني أعضائه حمددة يف قانون الوالية وهي  

  .جلنة االقتصاد واملالية-  : اللجان الدائمة-
  .جلنة التهيئة العمرانية والتجهيز-      
  .جلنة الشؤون الثقافية واالجتماعية-      
تعترب أعمال هذه اللجان أعماال حتضريية ذات طبيعة فنية استشارية إذ تقترح من طرف أعضاء   

  .الس أثناء االجتماعات الرمسية حبيث تكلف كل جلنة مبوضوع اختصاصها
لظروف الطارئة واملستعجلة إذ تقوم بدراسة واحتواء الظواهر الطارئـة،  تتشكل يف ا: اللجان املؤقتة-

وتتشكل مبداوالت للمجلس وميكنها االستعانة بأي شخص تراه يستطيع أن يقـدم هلـا معلومـات    
حقيقية  وواقعية عن اإلشكاالت املطروحة للبحث والدراسة على مستوى اللجان املختصة اليت تلـزم  

  .بإعداد تقارير بذلك
  :يقوم الس يف اال االقتصادي باملهام التالية: الصالحيات االقتصادية واملالية-1-ب
  .4يصادق على خمطط الوالية من أجل ضمان التنمية االقتصادية-
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يتخذ كافة اإلجراءات اليت من شأا تنمية الوالية وذلك بتشجيع االستثمارات االقتصـادية علـى   -
  .1مستوى الوالية

العمليات اليت دف إىل محاية وتوسيع األراضي الفالحية ويشجع تدابري الوقاية مـن  يبادر وجيسد -
  .الكوارث الطبيعية

يتخذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة أخطار الفيضانات واجلفاف ويعمل على إجناز أشـغال التهيئـة   -
  .2وتطهري جماري املياه

  .واحليوانية يبادر بكل األعمال اليت دف اىل محاية الثروة الغابية-
يعمل على تطوير طرق ووسائل الري ويساعد البلديات تقنيا وماليا يف مشاريع التمـوين بامليـاه   -

  .الصاحلة للشرب وتطهري املياه
  .يقوم بالتصويت على ميزانية الوالية وضبطها على أساس خلق توازن-
  : الصالحيات املتعلقة بالتهيئة العمرانية-2-ب

ته يف إعداد خمطط التهيئة العمرانية للوالية ويراقب تنفيذه باإلضافة اىل يساهم الس باقتراحا
  .متابعة املشاريع ذات البعد الوطين واجلهوي

  .كما يعمل على إجياد التجهيزات اليت يتعدى حجم تكلفتها وأمهيتها قدرات البلديات-
  .يبادر باألعمال املتعلقة بأشغال طرق الوالية-
  .من شأا تنمية الريف بفتح املسالك والتموين باملياه الصاحلة للشربيدعم املبادرات اليت -
  : الصالحيات االجتماعية والثقافية-3-ب

اشر الس مهام عديدة للسهر على حسن سري املرافق االجتماعية والصـحية  والتربويـة    يب
  :منها

يئات االداريـة واملتعـاملني   يشجع املبادرة لربامج تشغيل الشباب بالتشاور مع البلديات وخمتلف اهل-
  .  3االقتصاديني

  .يسعى اىل حماصرة ظهور األوبئة  عن طريق توصية وسائل اإلدارة للوقاية-
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يساهم بالتنسيق مع االس البلدية يف األنشطة االجتماعية اليت ـدف إىل مسـاعدة الطفولـة    --

  .1واملعوقني واملعوزين والتكفل باملرضى واملتشردين
  .جراءات الالزمة لتشجيع إنشاء اهلياكل املتخصصة حلفظ الصحةيتخذ اإل-
يعمل على إنشاء منشآت ثقافية ورياضية وترفيهية لضمان حتسني وتطوير وسائل احلياة االجتماعية -

  .والثقافية يف الوالية
  .يقوم بكل األعمال اليت ختص ترقية التراث الثقايف واحملافظة عليه-

  .لبلديات لتطبيق برامج اإلسكانيعمل الس على تدعيم ا
  :تعريف الدائرة و مهامها -4

يف سياق دراستنا للجماعات احمللية نتعرض للدائرة باعتبارها قسم إداري إقليمي فهي هيئـة    
إدارية وليست مجاعة حملية مستقلة لكوا تتمتع بالشخصية املعنوية وال تتمتع باالستقالل املـادي أو  

  .اإلداري
ارا رئيس الدائرة باعتباره متصرف إداري يتبع لوزارة الداخلية واجلماعـات  يشرف على إد  

  :احمللية وميارس مهامه حتت سلطة وايل الوالية ويقوم باملهام التالية
  .يعمل على تقريب اإلدارة العامة وخدماا من مواطن الدائرة-
  .يعمل على تطبيق القوانني يف خمتلف بلديات الدائرة-
  .نفيذ التوجيهات العامة للحكومةيسهر على ت-
  .يشرف على تسيري املصاحل االدارية يف الدائرة واملؤسسات العمومية-
  .يقوم بتحرير تقارير للوايل ليحيطه علما بكل قضية ذات أمهية سياسية أو إدارية أو اجتماعية-

  .قل عن الواليةهلذا تعترب الدائرة مهزة وصل بني البلديات والوالية فهي جهاز إداري غري مست  
  :البلدية ومهامها-5

اجلماعة اإلقليمية األساسية (بأا  17/04/1990املؤرخ يف  90/09لقد عرف قانون البلدية رقم   
  ).وتتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وتستحدث مبوجب قانون
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واللجان عـن طريـق    تتميز بأا هيئة المركزية مطلقة يتم انتخاب أعضائها واهليئة التنفيذية  
  .االقتراع العام واملباشر كما تعتمد على إمكانياا الذاتية يف تلبية حاجيات السكان

  .يشرف على البلدية جهاز إداري يتشكل من الس الشعيب البلدي ورئيس له
  :و صالحياته الس الشعيب البلدي-أ
أعضائه حسب عدد سـكان   يتم انتخاب أعضائه من طرف سكان إقليم البلدية ويتغري عدد  

للبلديات اليت يقل عددها عن عشرة آالف سـاكن وثالثـة    07البلدية، فيكون عدد األعضاء سبعة 
  .وثالثني عضوا للبلديات اليت يفوق عدد سكاا مائتني ألف نسمة

 سشكل الس من بني أعضائه جلان دائمة وجلان مؤقتة نفسها هي اللجان املذكورة يف الي  
  .الوالئي الشعيب

  :كما أن الس الشعيب البلدي مكلف قانونا بعدة مهام يف خمتلف القطاعات منها  
يقوم الس بتحضري املخطط البلدي للتنمية ويصـادق  : يف جمال التهيئة العمرانية والتجهيز - 1-أ

وتوسـع  عليه ويسهر على تنفيذه بانسجام مع املخططات القطاعية للوالية كما يقوم مبتابعة تطـور  
  .النسيج العمراين واحلرص على تطبيق املخطط الرئيسي التوجيهي للتهيئة

كما يسعى للمحافظة على املواقع األثرية ومحاية الطابع العمراين إضـافة اىل احلفـاظ علـى      
الصحة العمومية بتوفري املياه الصاحلة للشرب لسكان البلدية ومعاجلتها واجنـاز شـبكات الصـرف    

رفع النفايات احلضرية، ومكافحة التلوث ومحاية البيئة وذلك باحملافظـة وإنشـاء   الصحي والتكفل ب
  .املساحات اخلضراء

  .ما يسهر على محاية املوارد املائيةك
يقوم الس الشعيب البلدي باجناز مؤسسات التعلـيم االبتـدائي وفـق    : يف اال االجتماعي-2-أ

ويعمل على صيانتها ويشجع النقل املدرسـي ويتخـذ    املقاييس الوطنية ومتطلبات اخلريطة املدرسية
اإلجراءات اليت من شأا التكفل بالفئات االجتماعية احملرومة ويقدم املساعدة هلا يف جمـال الصـحة   

  .والشغل والسكن
  .كما يتكفل الس باجناز املراكز الصحية وقاعات العالج وصيانتها وفق إمكانيات البلدية املادية

انة اهلياكل واألجهزة اخلاصة بالشباب والرياضة والثقافة، وصيانة املسـاجد واملـدارس   إضافة إىل صي
  .القرآنية واحلفاظ على املمتلكات الدينية



كما يقوم بتوفري وخلق شروط الترقية العقارية العامة واخلاصة بتوفري األراضي وظروف اجنازها، مـع  
  .خلاصة يف خمتلف القطاعاتتشجيع إنشاء التعاونيات العقارية واالستثمارات ا

يقوم الس الشعيب البلدي خبلق  مبادرات بغرض تطوير األنشطة : يف اال املايل واالقتصادي-3-أ
  .االقتصادية يف إطار خمططاته التنموية

إضافة إىل تشجيع املتعاملني االقتصاديني يف إقليم البلدية، كما خيول له القانون أن ينشأ مؤسسـات  
تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل ألجل توفري موارد ) ذات طابع صناعي أو جتاري(اقتصادية 

  .مالية لتفعيل عملية التنمية احمللية
كما يقوم الس الشعيب البلدي بالتصويت على ميزانية البلدية اليت يقـوم رئـيس البلديـة      

  .بتحضريها مع اهليئة التنفيذية 
احمللية واهليئات املسرية هلا وصالحيتها يف جمال التسيري والتنميـة  من خالل عرض اجلماعات   

يتضح جليا األخذ بصورة جدية بأمهية اإلدارة ودورها يف التخطيط وذلك من خالل قراءتنا للمهـام  
املسندة هلذه اجلماعات وصالحياا اليت تتطلب توفري ظروف قانونية وإمكانات بشرية ومالية لتـويل  

احمللية من قبل هذه األخرية وفق الشروط واألهداف العامة لإلدارة احمللية وسبل حتقيـق  مهام التنمية 
  .التنمية

  .هذا ما يستلزم أن نذكر أمهية اإلدارة بصورة عامة وطرق إجناح خمططاا على مجيع األصعدة  
  :أمهية اإلدارة الرشيدة ودورها يف التنمية-6

سائل الضرورية للتنسيق بني جهود خمتلف األطـراف  تعترب اإلدارة يف العصر احلديث من الو  
  .الفاعلة يف تسيري وسائل التنمية لتحقيق مستوى راقيا للحكم الراشد

  .ذلك من خالل االستغالل األمثل للموارد البشرية واالقتصادية لكل جمال أو إقليم  
اتمعـات،   كما أصبحت احلاجة ماسة الستخدام األساليب العلمية احلديثة يف إدارة شؤون  

خاصة وحنن يف بيئة تتميز بدرجة عالية من التعقيد وسرعة التغيري، إذ أصبحت اإلدارة معيار للتمييـز  
بني اتمعات والدول املتقدمة واملتخلفة، فهناك إدارة جيدة مؤدية لدورها يف التنمية وإدارة عـاجزة  

  .عن أداء وظيفتها



رجة التقدم والتخلف لألمم، وذلك مبـدى األداء  لقد أصبحت من املعايري األساسية لقياس د  
اإلداري باشتراك مجيع الفاعلني احلقيقيني يف إحداث تنمية فعالة ختلق توازن جمايل تتساوى فيه توزيع 
  .الثروات وتتحقق فيه العدالة االجتماعية، وتبقى هذه أهداف الدول النامية واملتقدمة على حد سواء

سيري الثروات الوطنية واحمللية وذلك بالتنسيق بني خمتلف اهليئات هذا ما يتطلب طرق حديثة لت  
  واملصاحل املتدخلة يف خمتلف األقاليم بغرض  تفعيل  التنمية  الوطنية  واحمللية  وذلك 

  .خبلق جمال للتنسيق وحتديد األدوار وضبطها بقوانني مرجعية لكل املتدخلني
لإلدارة احمللية بصفة عامة،  وميكن إسقاطها علـى  هذا ما جيعلنا نتطرق إىل الوظائف السليمة   

  .أساليب التسيري واإلدارة احمللية باجلزائر
  :وظائف ومهام اإلدارة احمللية-7

من املهام األساسية إلدارة اجلماعات احمللية حتضري الربامج التنموية احمللية والقطاعيـة والـيت     
تصادية احمللية واحتياجات اتمعات احمللية نفسـها،  تتطلب اإلملام الشامل باإلمكانيات البشرية واالق

هذا ما يستلزم ختطيطا حمكما وتنظيما دقيقا ورقابة صارمة وقيادة رشيدة تستطيع توجيه خمتلف املوارد 
توجيها سليما لتحقيق التنمية احمللية، لذلك حناول التطرق إىل كل هذه الشروط اليت تعترب ضـرورية  

  .التنمية للتحكم يف تسيري وسائل
يعترب التخطيط أول األبعاد أو العمليات اإلدارية وهو اخلطوة األساسية اليت تسـتخدم  : التخطيط-أ

الختيار األهداف وحتديد كيفية حتقيقها وهو ضرورة ملحة ال ميكن االستغناء عنها يف ترشيد خمتلف 
  .مسارات التنمية

ما يف املستقبل لتحقيق أهداف معينـة  إذن فالتخطيط هو عملية إعداد القرارات للقيام بعمل   
بوسائل ذات فعالية عالية، فهو استعداد للمستقبل، هذا االستعداد يتضمن اختاذ القـرارات بشـأن   
الوسائل واإلمكانات املتاحة املادية والبشرية وحماولة استغالهلا بأكرب حد ممكن، وتوجيهها حنو حتقيق 

  .األهداف بنسبة عالية
د هذه ال تتم بأسلوب التنبؤ فحسب، إمنا تتطلب حتليل البيانات للماضي أو إن عملية االستعدا  

  .التاريخ القريب واختاذ القرارات يف احلاضر مع التنبؤ مبا قد حيدث يف املستقبل
عتمد التخطيط على  استقصاء ملا حدث يف املاضي مع حتليل الوضع الراهن والتنبؤ ا قد يكون عليه ي

  .املستقبل



ة ضرورية تم ا الدول املتقدمة والنامية واملتخلفة واملنظمات الصـغرية واملعقـدة   فهو عملي  
  .لغرض حتقيق تغيري سريع وقفزة نوعية للتصدي لألزمات الطارئة والفترات احلرجة

فهو عملية حتليلية حسابية للماضي والواقع واملستقبل تتطلب التنسيق بني األطـراف املعنيـة     
 مباشرة بعملية التنمية، من هيئات عمومية ممثلة لسلطة الدولة وجمتمعات حملية بصورة مباشرة أو غري

مبختلف منظماا ومجعياا املدنية إضافة إىل القطاع اخلاص الذي أصبح عامال فعاال يف حتريك عملية 
  .التنمية

 هذا ما يتطلب إستراتيجية حمكمة لتحديد دور كل طرف من موقعه مع حتمل مسـؤولياته يف   
  .املراحل العملية

يتطلب حتقيق هذه اإلستراتيجية واليت تبقى هدفا يف حد ذاا احترام وفهم املبـادئ العامـة     
  :للتخطيط وهي كما يلي

  :العامة للتخطيط ئاملباد-ب
إن وضع أي خمطط تنموي يقتضي إتباع خطوات أو عوامل حمددة خـالل فتـرة   : االلتزام-1-ب

ا إيضاح الصور املستقبلية لكيفية استغالل الطاقات املاديـة والبشـرية   زمنية معينة إذ ميكن من خالهل
باإلضافة إىل التحكم يف قيمة املشاريع السنوية، ألن أي تأخر يزيد من تكلفتها ناهيك عن التداعيات 

  .اليت خيلفها على االستقرار االجتماعي على مستوى اتمعات احمللية
بعض املستجدات أو األحداث الطارئة أثنـاء اجنـاز    قد يصادف ظهور: مرونة التخطيط -2-ب

  .املخططات وذلك نتيجة لعدم علمنا بكل أحداث املستقبل، فقد حيدث ما خيالف ملا كان متوقعا
هلذا البد أثناء صياغة أو اجناز أي خمطط أن نأخذ يف احلسبان اخلطأ أو االحنراف عن املسـار    

  .خطط مرن قابل للتعديل يف أي وقت ممكناملرسوم ألهدافنا مما يستلزم أن يكون امل
إن هدف التخطيط يتحرك حسب كل مرحلة إذ يقتضي ضـرورة مراجعـة املخططـات      

  . وتطويرها بعد حتليل مدى فعاليتها مما قد يستلزم تعديلها أو استبداهلا مبخططات أكثر مالئمة
تنموية الـيت تشـهد   ويتضح لنا ذلك جليا على سبيل املثال من خالل املخططات الفالحية ال

الصندوق الوطين للتنميـة   )FNRDA(تغريات كبرية يف املضمون والزمن انطالقا من الربنامج األول 
  .وذلك بتدعيم الفالحني ماليا 2005إىل غاية  2000الريفية الذي انطلق سنة 



ربيد باجناز آبار وخزانات مائية وغرس لألشجار وتربية الدواجن، تربية النحل، إنشاء غرف للت
مث مت تقسيمه  08/07/2000املؤرخ يف  599والسقي بالتقطري حسب ما جاء يف املرسوم التنفيذي رقم 

  :إىل فرعني
FNDIA)-:( الفالحية  تالصندوق الوطين للتنمية واالستثمار الفالحي يهدف إىل تدعيم االستثمارا

املـؤرخ يف   259للفالحني ومدته عام واحد فقط حسب ما جـاء يف املرسـوم التنفيـذي رقـم     
22/06/2006 .  

-)FNRDA( :  الصندوق الوطين للتنمية ومحاية الفالحة وهو يهدف إىل حتسني اإلنتاج الفالحي مـن
خالل تدعيم املنتجني ملختلف املنتجات الفالحية وملدة عام واحد حسب ما جاء يف املرسوم التنفيذي 

  .22/05/2006املؤرخ يف  260رقم 
املشروع اجلواري للتنمية الريفيـة اذ تضـمن   ) PPDR(ني مشروع كما سبق هذين الربناجم  

فـالح ومـن بـني     370000لفائدة  2005و  20003مشروع دخلت حيز التنفيذ بني سنة  3000
  : اهتماماته

تطـوير  –. تطوير األراضـي الرعويـة  –. حماربة التصحر–. استغالل األراضي عن طريق االمتياز-
  .غابات، احلرف التقليديةالصناعات املرتبطة بالفالحة، ال

والذي حاول تغيري صيغة ) PPDRI(وبعد هذه الربامج جاء مشروع التنمية الريفية اجلوارية املدجمة -
من قيمة املشروع املراد إقامته يف اـال   % 25 إىل  %20التدعيم للفالحني وذلك مبسامهتهم بنسبة 

  .الفالحي
لتخطيط عملية ديناميكيـة تسـاعد علـى التنبـؤ     من خالل هذه األمثلة الواقعية يتبني أن ا  

باإلشكاالت اليت قد تصادف عملية تنفيذ املخططات ووضع احللول املالئمة يف الوقـت املناسـب   
  .لتجنب أي تأخر يف حتقيق األهداف املسطرة والتأكد من فعالية خمتلف الربامج

  : اخلطوات األساسية للتخطيط-ج
يعترب التنظيم كل يتكون من أجزاء والبد أن تتوافق أهـداف  : حتديد األهداف-1-ج              

  .األجزاء مع اهلدف الكلي للتنظيم
لذا البد من حتديد األهداف حتديدا دقيقا وواضحا لتجنب تشتت املوارد واجلهود والوقت بل   

  .توجيهها لتحقيق األهداف العامة



ن بدراسة معمقة للمـوارد املختلفـة   يتم حتديد و تقييم الوضع الراه: حتديد الوضع الراهن-2-ج
املتاحة، كما تشمل دراسة وحتديد مدى بلوغ األهداف أو االبتعاد عنها، وذلك من خـالل تقيـيم   
الواقع التنموي ومستوى احلركية االقتصادية ال التنمية وأثر خمتلف الربامج التنموية على اتمعات 

  .احمللية ومستواها االقتصادي
ن من حتديد النقائص واستدراكها بوضع خمططات تستطيع حتقيق التقدم يف املستقبل الشيء الذي ميك

وإلجراء هذه الدراسة البد من توفر بيانات خاصة لكل املعطيات يف مجيـع املسـتويات وملختلـف    
  .القطاعات لتسهيل عملية إعادة توجيه وتفعيل املخططات التنموية

يف  حالة اكتشاف أن املخططات املربجمة مل تسـتطع  ): القرار(اختيار التصرف املناسب -أ-3-ج
إدراك األهداف املرسومة فإنه البد من حتديد وأخذ قرارات بديلة بعد تقييم سـابقاا وتعويضـها   

  .بأفضل منها
هذا ما يستلزم متابعة تطبيق املخططات والربامج التنموية بصورة مستمرة لرصـد نتـائج التنميـة    

باإلجراءات الالزمة وإصدار قرارات يف حالة االحنراف عن التوقعات وهذا ما  واالستعداد الدائم للقيام
  .يظهر لنا جليا من خالل تغيري خمططات تنموية للقطاع الفالحي ببلدنا

يعترب التنظيم من النظرة الشمولية أنه هيكل وعملية فهو هيكل يتكون مـن عـدة   : التنظيم-4-ج
نسق للسلطة وتوزيـع األدوار واالختصاصـات لبلـوغ     جانب يشمل اللوائح والقوانني و: جوانب

أهداف حمددة  سلفا، وجانب  ديناميكي  يضفي  على  اهليكل أو اخلريطـة التنظيميـة احلركيـة    
والنشاط، فاهليكل التنظيمي مهما صمم بدقة وعناية وأحكمت العالقات بني أجزائه فإنـه ال ميثـل   

  .نجاح بكفاءة أجزائهضمانا لبلوغ األهداف إال إذا حتددت درجة ال
يعترب التنظيم من أهم وظائف اإلدارة فهو عملية جعل هيكل املنظومة اإلدارية مالئما مـع أهـدافها   
ومواردها وبيئتها، وهو أيضا يتمثل  يف حتديد نوع أو منط التنظيم املطلـوب لتنفيـذ املخططـات    

خططات أو عدم تنفيذها، إن عملية املوضوعة وهذا النمط يبني إىل درجة كبرية إمكانية تنفيذ تلك امل
التنظيم جتعل من اهليكل التنظيمي أداة ديناميكية تتفاعل فيها خمتلف العوامل لتحقق األهداف وهذا ما 
يدفع أو يبني لإلدارة والتنظيم فتجميع املهام والتنسيق بينها وحتديد الصالحيات والعمل على ختفيض 

  .ة تتوقف عليها فاعلية التنظيمالتناقضات والصراعات تعد أمناطا سلوكي



عملية (تعترب القيادة من ضروريات إجناح أي خمطط أريد به حتقيق أهداف معينة فهي : القيادة-5-ج
، فهي فـن التوجيـه والتنسـيق    1)تفاعل شخصي حياول ا القائد التأثري على اآلخرين إلتباع جه

  .طلوبة برضى وقناعة ويف االجتاه املراد إتباعهوتشجيع األفراد واجلماعات وحتفيزهم لبلوغ األهداف امل
إن القيادة ذا املعىن تتوقف بالدرجة األوىل على دور القائد وقدرته على التأثري على األفـراد    

  .واهليئات على حد سواء وتوجيهها فهي تتطلب امتيازات وخصائص حمددة لتويل القيادة واملسؤولية
ا القيادة راجع إىل الدور الذي تؤديه يف العديد من العمليات  إن االعتبار والعناية اليت حيطت  

، فالقـدرة علـى   2التنظيمية الداخلية واليت تؤثر بالفعل على كفاءة األداء للتنظيمات ومدى فاعليتها
إقناع التابعني وجتاوم مع ما يطلب منهم تعد من حوافز إجناح املخططات فاإلداري الفعال هو الذي 

ات الداخلية للتنظيم بإحكام وفعالية ليمكنه من االستمرار، والقائد هو الذي له رؤية بعيدة يدير العملي
يستطيع احملافظة على االجتاه الذي سيسري فيه التنظيم وتكييفه مع خمتلف التطورات، ولعل قدرة القائد 

كاء والقدرة هلا مصادرها كمركز السلطة ودرجة املعرفة باإلضافة اىل بعض الصفات الشخصية كالذ
  .على اختاذ القرارات احلامسة يف اللحظات الصعبة اليت لن حتتمل التأخري

عن القيادة الدميقراطية تساعد على حتقيق أهداف املخططات إذ أن اشتراك األفراد يف اختـاذ    
القرارات احلامسة وتوجيه املوارد املنظمة واليت هم جزء منها يسهل من مهمة القائد وجيعل أهـداف  

  .لتنظيم والتخطيط سهلة التحققا
  .ترتبط مهمة الرقابة ارتباطا وثيقا مبدى جناح التخطيط ومها عمليتان متالزمتان: الرقابة-6-ج
إن اإلدارة اجليدة تستلزم نظاما فعاال للرقابة يضمن سالمة وتنفيذ ما خطط له ذلك تبعا للسلوكات  

للتحقق من أداء العمل وتنفيـذ الـربامج وفـق    البشرية خاصة يف الدول النامية، فهي وسيلة وأداة 
األهداف املنوطة ووفق اإلجراءات والتعليمات واألوامر اليت تصدر من مستويات خمتلفة مـن اإلدارة،  
فهي عملية تنطوي على مقارنة ما هو مربمج وما هو منجز إذ جيب التأكد بأن العملية حتتاج إىل اختاذ 

إذن فالرقابة الفعالة تتطلب مرونـة  . داء إىل املستوى املخططإجراءات تصحيحية إلعادة مستوى األ
املخططات حىت يتسىن اختاذ اإلجراءات التصحيحية املالئمة يف الوقت املناسب، فهي إذا حتتـاج إىل  
نظرة مشولية تعكس طبيعة وحاجة النشاط للكشف الفوري عن اخللل قبل وقوعه، فهـي تـدفع إىل   

                                           
 .155: ص 1983اإلدارة ، األسس والنظريات والوظائف، دار مجدالوي القاهرة : فيصل فخري مراد/ د 1
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األداء وترمجتها إىل واقع عملي والتأكد من الكفـاءة يف األداء ومـدى    حتقيق املسؤولية الكاملة على
  :االلتزام بالقواعد احملددة مسبقا للحصول على األداء السليم للرقابة البد من حتديد ثالثة مراحل وهي

مما الشك فيه أن القياس يشمل األداء الفعلي ولذلك البد مـن  : حتديد معايري وأمناط القياس-7-ج
عايري حمددة للقياس أو التعبري عن األداء البد أن تكون هذه املعايري مقبولة من كل األطـراف  حتديد م

املعنية لتحقيق التعاون واملشاركة يف االلتزام ا، املعايري اجليدة ينبغي أن تكون مفهومة حىت يسـهل  
واملستجدات أن تكون االلتزام ا وقبوهلا كما تتطلب املرونة حىت حتظى بالتعديالت حسب التغيريات 

  .واقعية تساهم يف دفع األمل لتحقيق الغايات املسطرة
الفعليـة   مبا أن املعايري  تستهدف  قياس  الفروق  بني  النتـائج  : حتديد مراكز املسؤولية -8-ج

واألهداف املسطرة فهذا يستلزم حتديد مراكز املسؤولية وتنظيماا فنشاطات أي نظام إداري تصـاغ  
انني تنظيمية حيدد فيها دور كل مستوى وبالتايل فهو مسؤول عن تنفيذ جزء من السياسة يف شكل قو

العامة، فاملسؤولية البد أن تكون حمددة بدقة للتنفيذ السليم والرقابة املسؤولة، بالتايل البد من مراكز 
تـؤدى ـا   املسؤولية أن تكون منضبطة وحمددة الوظيفة وكيفية أداء اإلجراءات أو اخلطوات الـيت  

  .حول االستخدام األمثل تالوظائف واملسؤوليات مع توفر البيانا
إن تدرج املسؤوليات داخل اإلدارة ينطوي على تفويض حمدد املسؤولية مما يعين ضرورة حتمل   

املسؤولية كاملة عن األعمال املكلفة بأدائها، يقتضي هذا التفويض إتباع نظام فعال من االتصال بني 
ولية ومتابعة األداء من خالل تقدمي بيانات وتقييم النتائج يف الوقت املناسب، باإلضافة اىل مراكز املسؤ

سهولة االطالع على جمريات األمور يف وقتها بني كل أطراف املسؤولية مما يسمح لكـل طـرف أن   
  .يفهم املوقف الذي هو فيه وتقييم موقف اإلدارة العامة من وجهة نظره

وهو يعترب كنتيجة بعد مقاربة املعايري السابق ذكرها وذلك عن طريق : فعليةقياس النتائج ال-9-جـ
  :وضع نظام لتحليل التباين مما يستلزم مراعاة جمموعة من املبادئ

  .أن يدل التباين على أن هناك فشل مما يستلزم إجراء عملية تصحيحية حيوية-
يكون أيضا على دراية مبا جيب اختاذه مـن  أن يكون هلذه الفروق داللة يعرفها القانون بالرقابة وأن -

  .إجراءات
  .أن تنجز تقارير واضحة املضامني-
  .البد من تقصي أسباب التباين بالتفصيل لتحديد معاجلتها-



وذه اإلجراءات والعمليات اليت تنطوي عليها اإلدارة وهي عمليات مستمرة ومرتبطة وأدائها   
  .جناح اإلدارة واليت تعترب وسيلة وغاية يف نفس الوقتبالكفاءة واملسؤولية الكاملة يبدي مدى 

انطالقا من تعاريف ووظائف اإلدارة احمللية من ختطيط وأسلوب إعادة املخططات وشروطها   
انتقاال إىل دورها التنظيمي وكيفيته بلوغها إىل دور القيادة ومدى جناعتها حناول إبراز مفهوم ودور 

 ا السلطات املركزية ببالدنا عرب خمتلف املراحل التارخيية وكيفية اجلماعات احمللية واليت أخذت
تطورها وحماولة أقلمتها مع متطلبات كل مرحلة بتغيري أدوارها حسب األهداف املسطرة من 

  .السلطات املركزية يف الفصل املوايل 



  :خالصة الفصل األول 
يناميكية تفاعلية تكاملية بني السلطات عملية د بعد حتليل مفهوم التنمية اليت تعترب              

العمومية و اتمعات احمللية واليت دف إىل حتقيق ظروف معيشية حسنة ألفراد اتمع اعتمادا على 
  .املوارد احمللية املتاحة و استغالهلا بكفاءة عالية 

راك الوسائل ذلك من خالل حتديد اإلمكانات و االحتياجات احمللية لكل إقليم إذ يتطلب ذلك إد
احلقيقية للتنمية و توظيفها توظيفا عقالنيا من طرف اإلدارة احمللية مع إشراك الفاعلني احلقيقني يف 

  .التنمية من مجعيات مدنية و قطاع خاص 
لقد أوكلت الدولة اجلزائرية مهمة التنمية احمللية إىل اجلماعات احمللية و حددت هلا قوانني تضبط 

املعيشة ألفراد اتمع و حتقيق التنمية احمللية يف خمتلف واليات و بلديات تسيريها لتحسني ظروف 
الوطن ، وذلك من خالل حتديد دور الوالية و البلدية مبختلف هيئاا العمومية و املنتخبة املكلفة 

  .بإعداد خمتلف املخططات التنموية احمللية سواء القطاعية أو البلدية 
للجماعات احمللية إلدارة وسائل التنمية رهني اإلمكانات املادية الضرورية لكن يبقى التكليف القانوين 

للتحكم يف التنمية و الذي يعترب العائق الكبري أمام اهليئات املسرية للجماعات احمللية اليت تشهد عجزا 
قا أمام حتقيق كبريا يف اإليرادات احمللية سواء لقلة املمتلكات أو يف حتصيل املوارد اجلبائية مما يشكل عائ

االحتياجات احمللية ، و ذلك مقارنة مع مفهوم اإلدارة الرشيدة و األسـاليب املتبعـة يف التخطـيط    
ملختلف الربامج و املخططات التنموية احمللية اليت تتطلب حرية أكثر يف حتديد االحتياجـات احملليـة   

ها دون اللجـوء إىل السـلطات   واختيار طرق و مناهج تتماشى و طبيعة اتمعات احمللية الستدراك
  .املركزية يف الدولة مقتصرة هذه األخرية على التنظيم والرقابة ال التوجيه
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  : مقدمة
هامة يف التوجهات السياسية و االقتصادية واالجتماعيـة ،كمـا   لقد عرفت اجلزائر حتوالت         

خمططـات خمتلفـة و    إجياد توازن يف مستوى التنمية بني خمتلف األقاليم بانتهاجحاولت يف كل مرة 
م تشرف عليهـا جمـالس    1969متعددة الستدراك الفوارق التنموية بإنشاء مجاعات حملية منذ سنة 

  .منتخبة حمليا أوكلت هلا مهام التسيري و التنمية احمللية 
ستوى األقطار الصغرية و اتمعات احمللية البـد مـن   ملعرفة دور و أثر هذه اجلماعات احمللية على م

  .متابعة مسار التنمية و جماالت تدخل هذه اهليئات احمللية
و لتقييم األداء و مستوى التنمية ال دراستنا لوالية خنشلة  نقوم بتقدمي عام للوالية مـع عـرض   

 إىل حتليل وضعية التنميـة مبجـال   اإلمكانات الطبيعية و السياحية إلدراك مستوى استغالهلا ، انتقاال
  .الوالية 

وأحجامهـا للفتـرة املمتـدة بـني سـنة       ذلك من خالل حتليل أثر خمتلف االستثمارات العمومية
لكل قطاع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقايف إلبداء و معرفة مدى الكفاءة و العجـز يف   2006و1999

ئل التنمية  من خالل حسـن توجيـه و تفعيـل    التسيري للجماعات احمللية و قدرا بالتحكم يف وسا
االستثمارات العمومية املمولة سواء من الدخل احمللي أو اهليئات املركزية للدولة للنـهوض مبسـتوى   

  . التنمية
  :تقدمي عام لوالية خنشلة-1

يعترب اال الطبيعي للجزائر مسرحا ملختلف السياسات التنموية عرب مراحل خمتلفة انطالقا من   
حلة االستعمار الذي ركز كثريا على تنمية املناطق الساحلية ذات األراضي اخلصـبة وإمكانيـات   مر

النقل والتصدير آنذاك اليت تعتمد على النقل البحري بصورة خاصة وكان لتلك السياسة أثر كبري يف 
  .خلق فوارق متباينة على مستوى املدينة والريف على مستوى املناطق الساحلية

املناطق الداخلية معزولة ومهمشة مل متسها آليات االستثمار اليت اتبعها املسـتعمر،  كما بقيت   
ومنطقة خنشلة باعتبارها من املناطق الداخلية عانت كثريا من التهميش حيث كان حيكمها النظـام  

  .القبلي الذي كانت حتدد فيه معامل احلدود لكل قبيلة
  :عدة قبائل وهيإذا جند إقليم خنشلة مقسم بصورة منظمة بني 



باملنطقة الشمالية الشـرقية جلبـال   ) أوال عمار(قبيلة بودرهم -اجلنوبية الشرقية  ةالنمامشة يف املنطق 
  .األوراس

 .قبيلة احلراكتة يف املنطقة الشمالية-
 .قبيلة بين وجانة يف املنطقة اجلنوبية الغربية جلبال األوراس-
 .سطىقبيلة بين ملول يف املنطقة اجلنوبية الو-

كانت هذه القبائل تتعامل فيما بينها مبنطق اجلوار وتتبادل املنتجات الفالحية املختلفة مبنطـق    
  .احلفاظ على مصاحل القبيلة ومسعتها والدفاع عن جماهلا

مث , م1837إىل اجلزائر العاصمة مث قسنطينة سنة  1830وبعد دخول االستعمار الفرنسي سنة   
القادم من منطقـة تبسـة     Négrierلى منطقة خنشلة بقيادة اجلنرال  م ع1842استويل يف ربيع سنة 

 1846ويف سـنة  , والذي أرغم يف البداية خمتلف قبائل املنطقة على دفع الضرائب لصاحل املسـتعمر 
  .استوىل على معظم األراضي الزراعية اخلصبة وانتزعها من خمتلف القبائل

منها من أراضي سهلية وقامت مبقاومة منعزلة تلتها  أين أبدت قبيلة بين وجانة رفضها ملا انتزع  
  .وبصورة منفردة دائما, فيما بعد عدة مقاومات من خمتلف القبائل

أين أصدرت السلطات االستعمارية فرارا يقضي بترقية خنشـلة إىل بلديـة    1880إىل غاية   
دوار احلراكتة من جهة خمتلطة تشمل املنطقة القريبة لألوراس وسهل الرميلة باإلضافة إىل جزء من 

  .مسكانة مبنطقة أم  البواقي
أين حاولت السلطات  االسـتعمارية   تم أعطيت بلدية خنشلة كل الصالحيا1913ويف سنة   

  .توفري بعض املدارس للتعليم الذي اقتصر على فئة قليلة من سكان املنطقة
نـذ أول انطالقـة إىل   م انطلقت ثورة التحرير اليت كانت منطقة خنشلة قلعة هلا م1954و يف  

  .االستقالل
ذلك حبكم موقعها اجلغرايف، إذ تعترب منطقة عبور بني احلدود التونسية واملنـاطق اجلزائريـة     

  .الداخلية
وقد أثرت ظروف الثورة كثريا على نزوح سكان املناطق الريفية إىل مقر بلدية خنشلة وبعض   

احلياة  تانية عفوية تفتقر إىل وسائل وإمكانيااملراكز العمرانية ااورة أين تشكلت جتمعات عمر
  .البسيطة



بعد االستقالل ورغم السياسات التنموية اليت اتبعتها احلكومات املتعاقبة على الدولة اجلزائرية   
إال أن منطقة خنشلة مل تستفد بصورة مباشرة خبطة تنموية خاصة ألا كانت مقسمة اىل ثـالث  

  :دوائر موزعة على ثالث واليات
  .دائرة خنشلة تابعة إىل والية أم البواقي-
  .دائرة أوالد رشاش تابعة لوالية تبسة-
  .دائرة قايس تابعة لوالية باتنة-

م 1984ومل تكن يف جمملها عواصم للواليات اليت شهدت برامج خاصة لتنميتها، إىل غاية سنة   

دها من الشـمال واليـة أم   أين مت تقسيم إداري جديد مت من خالله ترقية خنشلة إىل والية، حي
البواقي، ومن الشرق والية تبسة، ومن اجلنوب والية الوادي ومن الغرب واليـة باتنـة، ومـن    

  ).01( اجلنوب الغريب والية بسكرة اخلريطة رقم

كلم  كما  100: كلم وعن باتنة بـ 120: وعن تبسة بـكلـم    152: بـ كما تبعد عن قسنطينة
  .02هو موضح يف اخلريطة رقم 

  .2كلم 9715كما تتربع على مساحة تقدر حبوايل   
وتضم واحد وعشرون بلدية كما  م1990استحدثت سنة  )5(تتكون من مثانية دوائر منها مخسة 

  .03هم مبني يف اخلريطة رقم 
ونظرا للتأثري الكبري للوسط الطبيعي على توزيع السكان وحركيتهم االقتصادية نتعرض بصورة   

  .ت الطبيعية ال الواليةموجزة ألهم املكونا
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يتشكل جمال الوالية من أربع وحدات طبيعية متباينـة  : الوسط الطبيعي ال والية خنشلة -2
  :هي
وراس، وباملنطقة الوسـطى  ية للوالية وهي تتكون من جبال األوجندها يف املنطقة الغرب: اجلبال-

 2كلم 1749: عني الطويلة وتتربع على مساحة تقدر بـ جبال النمامشة وباملنطقة الشرقية جبال
  .من إمجايل مساحة الوالية % 18أي ما يقدر بنسبة 

وتنحصر يف املنطقة الشمالية الشرقية ببلدية أوالد رشاش وبلديـة احملمـل وتقـدر    : اهلضاب-
  .من املساحة الكلية للوالية % 11، أي نسبة 2كلم 1069: مساحتها بـ

ر يف اجلهة الشمالية لبلدية متوسة والشمال الغريب للوالية ببلديـة الرميلـة   وتنحص:  السهول-
مـن مسـاحة    % 15أي بنسـبة   2كلم 1457واجلنوب الغريب ببلدية بومحامة مبساحة تقدر بـ 

  .الوالية
وتنحصر يف املنطقة اجلنوبية للوالية وهي تعترب أقدام للصحراء الشـرقية بـاجلزائر   : السهوب-

السبخات اليت تشكل منطقة تالقي لألودية املتجهة حنو اجلنوب وتشـغل أكـرب   وتتخللها بعض 
  .من مساحة الوالية ككل % 56أي ما يعادل  2كلم 5440مساحة من جمال الوالية إذ تقدر بـ

  )04(أكثر من خالل اخلريطة رقم ويتضح لنا ذلك 





  يسها جند املعطيات املناخية نظرا للموقع اجلغرايف للوالية واالختالف الكبري لتضار: املناخ-
  تتميز بفوارق كبرية يف درجات احلرارة وكميات األمطار فيما بينها وبني خمتلف الفصول

فهي تتميز مبناخ متوسطي قاري يف املنطقة الشمالية وشبه صحراوي يف املنطقة السهبية اجلنوبية بشتاء  
  .بارد وصيف حار وجاف

د  21.4د ومعدل درجات احلـرارة القصـوى    2ا يبلغ كما جند معدل درجات احلرارة الدني  
  .د4.8-ودرجة دنيا بلغت 420ودرجة حرارة قصوى بلغت 

يتلقى جمال والية خنشلة كميات خمتلفة من األمطار إذ جند أكربها يف منطقة بومحامة : التساقط-
باملنـاطق  السنة أمـا  / مم  1200مم و 800وبلدية شلية جببل أيذال وجبل شلية إذ تتراوح بني 

السنة كما يتضح لنا ذلك من خالل اخلريطة رقم / مم  600و 200األخرى للوالية فتتراوح بني 
)05.(  

  : يتخلل جمال والية خنشلة جمموعتان من األودية: اهليدرولوجيا-
وادي أم البواقي ووادي قـايس، وادي بـولفرايس   (اموعة األوىل تصب باجتاه الشمال وهي 

  .04هو موضح يف اخلريطة رقم  كما )ووادي طامزة
، وهي )وادي العرب، وادي مالقو، وادي جبن(اموعة الثانية تصب باجتاه اجلنوب وهي األهم 

  .يف جمملها أودية مومسية



  

5



  : املوارد الطبيعية لوالية خنشلة-3
رية إن املوقع اجلغرايف لوالية خنشلة وتنوع تضاريسها وغطائها النبايت يعطي هلا أمهيـة كـب    

تتطلب املزيد من االهتمام الستغالل قدراا وطاقاا الطبيعية واليت بإمكاا إعطاؤها نفس تنمـوي  
  .معترب

  28. 92هكتار أي ما يعادل 280. 964يتميز جمال الوالية مبساحة فالحية معتربة تقدر حبوايل   

مـن   % 15ما يعـادل   أي145.611من املساحة اإلمجالية للوالية وتقدر مساحة الغابات ا   %
، )الصـنوبر، البلـوط، واألرز  (املساحة الفالحية وهي حتتوي على أنواع عديدة من األشجار الغابية 

السنة من عدة / 3م 40000قدر طاقتها اإلنتاجية حبوايل  2005سنة  BNDERوحسب دراسة أجراها 
مـن   % 45نة أي بنسبة الس/ 3م 18000أنواع من اخلشب، إال أنه ال يتم سوى استغالل ما يقارب 

  .الطاقة اإلنتاجية
إن حتسني مستوى استغالهلا ميكن من متوين منشآت صناعية إنتاجية صغرية تساهم يف تنميـة  

  .إقليم الوالية
إضافة إىل املساحات السهبية الواسعة اليت تتميز باالنبساط واألراضي اخلصبة لكنها تفتقد اىل 

ها أمهية أكرب بتدعيم الفالحني هلذه املناطق ألا باسـتطاعتها  سياسة تنموية خاصة مما يستلزم إعطائ
خلق وتوفري اكتفاء ذايت للمنطقة من احلبوب واخلضروات، كما جند يف املنطقة السهبية اجلنوبية بعض 
املبادرات لالستصالح الناجحة واليت بإمكاا خلق حركية اقتصادية فعالة إذا تلقت التدعيم الكـايف  

إضـافة إىل  . العميقة واليت أظهرت نتائج جد معتربة يف كمية إنتاج احلبوب ذه املنطقـة حبفر اآلبار 
  .إنتاج الثروة احليوانية ا ألا حتتوي على مساحات رعوية واسعة

إضافة إىل متيز املنطقة اجلنوبية الغربية والوسطى مبناظر طبيعية غابية بإمكاـا خلـق نشـاط    
  .سياحي حملي

بين (ية بعدة منابع مائية طبيعية دائمة السيالن، فاملنطقة اجلنوبية بغابة كل من كما تتميز الوال
ميكن استغالهلا يف شكل حمطات إلنتاج مياه معدنية وقد أجريت ) اوجانة، وبين ملول، أوالد يعقوب

عدة دراسات لذلك ومل يرخص إىل حد اآلن باستغالهلا من طرف القطاع اخلاص رغم تقدمي عـدة  
  .ذا الغرض للمصاحل الوالئيةملفات هل



هذا باإلضافة إىل توفر جمال الوالية على عدة منابع للمياه الطبيعية الساخنة والغري مسـتغلة إذ  
جند يف منطقة بومحامة عني جعرير وعني اخليام ويف بلدية خريان عني تامرسيت وعني أبركان ببلديـة  

  .جالل عني تاحسونت وببلدية ملصارة عني الصاحلني
ا ما يتطلب من اجلماعات احمللية تشجيع االستثمار باستغالل هذه املنابع املائية لترقية التنمية هذ

  .احمللية
جند جل بلديات الوالية تفتقد إىل اهلياكل واخلدمات الفندقية اليت بإمكاا املسامهة يف  حتريك 

  .عجلة التنمية بالوالية 
م  1987منوا معتربا حبيث قدر عدد السكان لسنة شهد سكان والية خنشلة : منو وتطور السكان-4

م حسب اإلحصـاء  2008نسمة لسنة  384268نسمة و 348348م  1998نسمة، ويف سنة  246541
  .األخري

بلدية ويتركز معظمهم يف التجمعات العمرانية مبقرات البلدية أي ما يقـارب   21تتوزع على   
 4.60نسمة أي بنسـبة  17712بقى حوايل من جمموع السكان وي  % 70.30نسمة بنسبة  270153

) 01(نسمة يف املناطق الريفية املبعثرةحسب اجلدول رقم 96403موزعة على التجمعات الثانوية ،و %

  .ويتمركز معظم السكان بالبلديات الشمالية للوالية
   .87/2008سنة  لوالية خنشلةتطور عدد السكان 

  )01(جدول رقم 

  التعداد
  المناطق المبعثرة  تجمعات الثانويةال  التجمعات الرئيسية

  المجموع
  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد  %النسبة   العدد

1987  145040  58.82  10700  4.34  90801  37  246501  
1998  241555  69.34  16185  4.64  90884  26  348348  
2008  270153  70.30  17712  4.60  96403  25.08  384268  

  مديرية التخطيط+ حصاء الديوان الوطين لإل: املصدر

 114627: من جمموع سكان الوالية، أي ما يقدر بـ% 29.83الناشطني  كما تبلغ نسبة السكان

  .بطال من جمموع الناشطني 20174حالة بطالة، أي ما يقدر بـيف  % 17.6نسمة منها نسبة 

عامل بنسبة  34475يتوزع املشتغلني على قطاعات عديدة أمهها قطاع الفالحة أي ما يقارب   
  . 94453من جمموع املشتغلني فعال املقدر بـ % 36.5



من جممـوع   % 36.1موظف وعامل أي بنسبة  34096مث يأيت قطاع اخلدمات والتجارة بـ  
ويبقى ما  % 20.1عامل أي بنسبة  18985املشتغلني مث قطاع األشغال العمومية والبناء بعدد يقدر بـ 

  ).02(كما هو مبني يف اجلدول رقم  % 6.8لصناعة أي بنسبة عامل يشتغلون بقطاع ا6423يقارب 
  )02(جدول رقم                    .2008لسنة  والية خنشلة توزيع العمالة حسب القطاعات

 السنة
قطاع 
 الفالحة

النس
  بة

جتارة 
 وخدمات

النس
  بة

البناء
واألشغال 
 العمومية

النس
  بة

 الصناعة
النس
  بة

 اموع

2008 34475  36.5 %  34096  36.1 %  18985  20.1 %  6423  6.84 %  94453  

مديرية التخطيط والتهيئة : املصدر                                                                              

  .لوالية خنشلة اإلقليمية

 هـذه  مـن بـني   م2008لسنة  94453يتبني لنا عدد املشتغلني البالغ ) 02(من خالل اجلدول رقم 
منصب  1484منصب موزعة على برامج احلكومة اخلاصة حلماية الشغل منها  5500املناصب حوايل 

منصب مؤقت موزع  1813دج شهريا، و 3000مؤقت للشبكة االجتماعية ويتقاضى أصحاا مبلغ 
  .جد 1200.00املقدر بـ   على قطاع الغابات واألشغال العمومية مببلغ احلد األدىن لألجر القاعدي

كما يشمل العدد السابق املناصب اخلاصة باملؤسسات املصغرة املدعمة من طرف احلكومة يف إطـار  
مؤسسة خاصة ممونة مـن   180موزعة على ) منصب 520(الوكالة الوطنية حلماية وتشغيل الشباب 

  .طرف البنوك
  .مشروع صغري ممون من طرف الصندوق الوطين للبطالة 77إضافة إىل  

  م99/2006ت العمومية ملختلف املخططات للفترة ما بني االستثمارا-5
لقد مرت اجلزائر مبرحلة اقتصادية صعبة جعلت اهليئات املركزية للدولـة تتراجـع بصـورة      

م أين بدأت الدولـة  1999واضحة عن االستثمارات العمومية وتدعيم اجلماعات احمللية اىل غاية سنة 
تعتمد يف مداخيلها على تصدير الغاز والبتـرول بالدرجـة    تسترجع عافيتها االقتصادية، خاصة وأا

  .األوىل، حيث شهد ارتفاعا يف أسعاره يف هذه السنة
  .مما جعلها ختصص اعتمادات مالية هامة من سنة ألخرى ملختلف الواليات  



لقد استفادت والية خنشلة من مبالغ مالية هامة حناول معرفة كيفية تسيري هذه األموال  مـن    
 والبلدية )PSD(حتليل مسار االستثمارات العمومية ملختلف املخططات التنموية احمللية القطاعية خالل 

)PCD(  واملوزعة حسب اجلدول رقم  2006و  1999للفترة ما بني سنة)03(.  
  



  )03(جدول رقم                .99/2006االستثمارات العمومية للفترة  تطور والية خنشلة

  النسبة  اموع  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  الربنامج السنة

  9.70  6657202  1465000  681000  358000 1350000  768000  985202  710000  340000  املخطط البلدي للتنمية

  50.10  34355442 13551852  3495479 3981471 6193641 4823994 1400005 493000 425500  املخطط القطاعي للتنمية
  10.40  7138056  -  -  4906304  778737  217792  614404  314482  305977  عي التكميلياملخطط القطا

  16.37  11228482 1215000  1145000 1435783 410245 701457 4856908 1251874 212215  قطاع الفالحة
  4.73  3246623  1389049  139664  569810  417800  378000  268000  38700  45600  قطاع الطاقة

  8.67  5947847  -  1200177  500000  636500  937500  1192500  609170  872000  قطاع السكن

 %100  68573652 17620901  6661320  11751368 9786923 7826743  9317019  3418086 2191292  اموع

  مديرية التخطيط التهيئة اإلقليمية لوالية خنشلة: املصدر

  

  2006/ 99ترةالوضعية العامة للتنمية لوالية خنشلة ومسار االستثمارات العمومية للف:الفصل الثاني



  بوالية خنشلة 2006 -1999تطور حجم االستثمارات العمومية للفترة 
  )01(منحىن  رقم                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مديرية التخطيط التهيئة اإلقليمية لوالية خنشلة: املصدر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خنشلة مديرية التخطيط التهيئة اإلقليمية لوالية: املصدر
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 )02(شكل رقم  99/2006للفترة لوالية خنشلةحصة خمتلف القطاعات من االستثمارات العمومية
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سنة  إىل 1999يبني حجم االستثمارات العمومية للفترة ما بني سنة ) 1( من خالل املنحىن رقم
2006.  

يتضح جليا االهتمام الكبري املعطى لتنمية هذه الوالية من خالل استثمارات ومشاريع عديدة   
إال أن االعتماد كان على املخططات القطاعية بنسبة عالية مقارنة مع املخططات البلدية للتنميـة إذ  

. 99/2006ية للفترة من جمموع االستثمارات العموم % 50بلغت نسبة املخططات القطاعية أكثر من 
من جمموع االستثمارات، هذا ما يوضح  %9. 7مقارنة باملخططات البلدية للتنمية واليت بلغت نسبتها
العمومية إذ يقتصر ذلك على الوالية مبـديرياا   لالدور الضئيل للبلديات على مستوى تسيري األموا

ك اتمع املدين ويقتصر ذلك على املصاحل التنفيذية اليت تقوم بتحضري هذه الربامج التنموية دون إشرا
/ دج 183بلغـت   2006 التقنية فقط كما نشري إىل أن حصة الفرد من االستثمارات العمومية لسـنة 

  .99للفرد سنة / دج20للفرد  بعدما كانت حوايل 
يرجع ضعف دور البلديات يف التنمية إىل نقص مداخيلها الذاتية بالدرجة األوىل واالعتمـاد  

التمويل املركزي للمشاريع التنموية من خزينة الدولة من خالل صـناديق خمصصـة لتمويـل    على 
خمططات حمددة يف شكل برامج تنموية لقطاعات اقتصادية واجتماعية وثقافية متنوعة يف إطار سياسة 

إذ تبقى خمتلف القطاعات األخرى ) 1(تنموية وطنية شاملة، ويظهر لنا ذلك من خالل الشكل رقم 
بنسبة أقل من املخططات البلدية لكن تبقى يف جمملها ذات متويل مركزي يف إطـار خمططـات    ولو
  .وطنية

نظرا ألسلوب التمويل ذو الطابع املركزي وعدم االستقالل املادي املذكور يف الوالية والبلدية   
  .املركزيفإنه يقلل من حرية هذه األخرية اليت تبقى مرتبطة مبا رصد هلا من أموال من املستوى 

حجم متطلبات نفقات التسيري لتغطية عجزها ومدى عجز عدد  )04(إذ يبني لنا اجلدول رقم   
حملاولة خلق تـوازن يف   )FCCL( كبري من البلديات اليت تلجأ إىل الصندوق املشترك للجماعات احمللية

  .ميزانيتها
  
  



  )04(جدول رقم                     .99/2006للفترة  والية خنشلةالوضعية املالية لبلديات 

 جمموع إيرادات البلديات  السنة
العجز املسجل لتغطية 

  النفقات

إعانات الصندوق املشترك 

FCCL 

نسبة التغطية 

% 

عدد البلديات 

  العاجزة

1999 34560000  20585400 17068000  82.91 %  18  
2000 37865000  21066500 17254000  81.90  %  18  
2001 44632000  21955000 18865000  85.92  %  17  
2002 45726800  22245000 19040000  85  %  17  
2003 58005000  13100000 12100000  92.36  %  12  
2004 51174800  14000000 11500000  79.64  %  12  
2005 67766600  20000000 15000000  75  %  15  
2006 70745100  19000000 13750000  72.37  %  15  

  التخطيط والتهيئة اإلقليمية لوالية خنشلة مديرية: املصدر
  

يتضح لنا جليا من خالل اجلدول السابق العجز الكبري الذي يشهده العدد الكبري من البلديات 
مثانية عشر بلدية مل تستطع تلبية نفقات تسيريها واملقتصـرة علـى   ) 18(م  99إذ بلغ عددها يف سنة 

تدعيم الصندوق املشترك للجماعات احمللية هلا إال أا مل  أجور العمال ومتطلبات صيانة عتادها، ورغم
  .تبلغ درجة االكتفاء

يرجع هذا العجز إىل أن معظم البلديات ذات طابع فالحي وتفتقر إىل املداخيل الضـريبية وال    
  .متلك إرادات أخرى دوا، وألن اجلانب الفالحي ال يشهد تنظيما جبائيا إىل يومنا هذا

نظـرا ألثـر   م 2006مخسة عشر بلدية سنة  )15(لبلديات العاجزة اخنفض إىل كما جند عدد ا  
التدعيمات باملشاريع التنموية من إجناز بعض املرافق والربامج السكنية الذي يدفع جزءا من ضـرائبها  

  .إىل بلديات إقامة هذه املشاريع وهو ما حسن من إرادا احمللية
شهد عجزا هي البلديات العمرانية اليت تشـهد حركـة   اليت ال ت )05(وتبقى البلديات الستة   

جتارية وتركز لإلدارات ذات البعد اجلواري اليت تلعب دورا يف خلق حركية اقتصادية حملية، وجنـد  
) قايس، احلامة، بومحامة، أوالد رشاش، بابار(، ومقرات الدوائر األخرى )خنشلة(مقر الوالية : أمهها



سكاين معترب مسح بتطور النشاط التجاري واخلدمي ا وهو املـورد   وهي البلديات اليت تتميز حبجم
  .اهلام ملختلف التحصيالت الضريبية هلذه البلديات

لذا جند جل االستثمارات مدعمة بصورة مركزية، ولتحليل كيفية تسيري هـذه االعتمـادات     
وضعية كل قطاع اقتصـادي أو  املالية املعتربة ومعرفة دور اجلماعات احمللية يف تفعيلها، حناول دراسة 

اجتماعي ومدى األمهية اليت أعطيت له ومدى أثر توزيع هذه األموال وحتريكها لعجلة التنمية احملليـة  
  .على مستوى جمال والية خنشلة

  :قطاع الفالحة والري-أ-5
ر يعترب قطاع الفالحة والري بوالية خنشلة من أهم القطاعات االقتصادية احليوية نظرا ملا تزخ  

هكتار كمساحة صـاحلة   964280به الوالية من إمكانيات فالحية معتربة إذ تتربع على ما يقدر بـ
من املسـاحة   % 24.03هكتار كمناطق صاحلة للزراعة أي ما يعادل نسبة  231768: للفالحة منها

من املسـاحات الفالحيـة    % 48.47هـ كمساحات رعوية بنسبة  467932الفالحية اإلمجالية، و
كمناطق  % 12.52من املساحة الصاحلة للفالحة تبقى بنسبة  % 15هـ كغابات بنسبة  145.611و

  ).05(لألحراش واحللفاء كما هو مبني يف اجلدول رقم 
  )05(جدول رقم                                               :توزيع األراضي الفالحية      

  %النسبة    املساحة هـ  طبيعة استغالل األرض
  24 231768  )هـ(املساحة الزراعية 
  48.40 267392  )هـ(املناطق الرعوية 

  15.08 145611  )هـ(الغابات 
  12.52 120900  )هـ(أحراش وحلفاء 

  100 964280  املساحة الفالحية اإلمجالية
  مديرية الفالحة لوالية خنشلة: املصدر

  
  
  



  )03(ل رقم شك       2006بوالية خنشلة   توزيع األراضي الفالحية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مديرية الفالحة لوالية خنشلة: املصدر  

  
لقد حضي قطاع الفالحة بأمهية كبرية من طرف احلكومة إذ خصصت له اعتمادات ماليـة  

م يف شكل برامج عديـدة وبلـغ حجـم االسـتثمار ـا حـوايل        1999معتربة ابتداء من سنة 
20.504.451,34 x310  أي  % 16.37وع االستثمارات منـها  من جمم %43.90دج أي ما يعادل

11.228.482x 310  مـن   % 27دج موجهة مباشرة لقطاع الفالحة من خالل برامج وطنية وبنسبة
، وكانت هذه  دجx 10 3 9.275.969,34حجم االستثمارات يف املخططات القطاعية أي ما يعادل 

  :االستثمارات يف شكل برامج تدعيمية للفالحني هي
املـؤرخ يف   599جاء هذا الربنامج مبوجب املرسوم التنفيذي رقم  : للتنمية الريفيةالربنامج الوطين-

يف إطار تدعيم الدولة للتنمية الفالحية وتطويرها من خالل دعـم مـايل للفالحـني     08/07/2000
  .)06(ويستمر ملدة مخس سنوات حيث يتبني لنا من خالل اجلدول رقم 

  
  
  
  
  

المساحة الزراعية (هـ)
المناطق الرعویة (هـ)
àالغابات (هـ
أحراش وحلفاء (هـ)



  )06(جدول رقم    2006لسنة  FNRDAنامج الوطن للتنمية الريفية املشاريع املنجزة يف إطار الرب

العدد املنجز اىل الوحدة  طبيعة العملية
  2006غاية 

املبلغ اإلمجايل 
  للعمليات

 عدد املستفيدين

 236  و  آبار عميقة

32879970 
  3724  دج

 1337  و  آبار عادية
 1467  و  جتهيز اآلبار مبضخات

 1792  و  أحواض مائية
السقي بالتقطري السقي 

  بالرش
  1929 هكتار 

 330  هكتار  السقي بالرش
 4782  هكتار  غرس األشجار املثمرة

 25  و  غرف التربيد
 02  و  وحدات جتميع احلليب
 35000  و  وحدات لتربية النحل

ــة   ــاحة الفالحي املس
  بالكهرباء

 49055110  17610  هكتار
  دج

952  

 22616620  لتر 30800  ل  تدعيم منتجي احلليب
  دج

159  

 41124911  18637  هكتار  إنتاج احلبوب
  دج

523  

 2308428  04  04  و  آالت احلصاد
  دج

 12430498  41  41  و  اجلرارات
  دج

 2269407  11  11  و  توابع اجلرارات
  دج



 162684944      اموع
  دج

5414  

  مديرية الفالحة لوالية خنشلة: املصدر

من طرف صندوقني مها الصندوق الوطين حلماية التنميـة الريفيـة    لقد مت متويل هذا الربنامج  
)FNRPA( الذي أنشأ للتكفل بتنمية ومحاية الفالحة ملدة عام واحد فقط.  

  .)FNDIA(والصندوق الوطين لتنمية االستثمارات الفالحية 
ها مت بعـد   )FNRDE(يعترب الصندوقان السابقان مها فرعان للصندوق الوطين للتنمية الريفية   

اعتماد برنامج خاص يتكفل باستصالح األراضي عن طريق االمتياز وحماربة التصحر وتطوير األراضي 
  :الذي سعى إىل) PPDR(الرعوية وبرنامج للتنمية الريفية اجلوارية 

  ).املياه، األراضي(االستعمال األمثل وتطوير املوارد الطبيعية -
  ).اطات احلرفيةالنش(تطوير الصناعات املرتبطة بالفالحة -

  ) 07(ولقد مت تدعيم واجناز العمليات املبينة يف اجلدول رقم   
  )07(جدول رقم            .2006املشاريع املنجزة يف إطار الربنامج اجلواري للتنمية الريفية إىل غاية 

 عدد املستفيدين  مبلغ العملية  العدد املنجز  الوحدة  طبيعة العملية

  2192  دج 2862646727 37476  هكتار  ق االمتيازاستصالح األراضي عن طري
  130  دج 3605243.86 200  م  الزيادة يف تعميق اآلبار

  11  دج 20133477 11  و  أحواض مائية
  70  دج 9391590 849  م  حفر اآلبار

  مجاعية  دج 39879207.47 16  و  اجناز سدود صغرية
  مجاعية  دج 61759339.20 35359  م ط  اجناز سواقي

  مجاعية  دج 1466015.85 07  و  نابع املائيةيئة امل
  11  دج 5028425.41 11  و  يئة اآلبار

  مجاعي  دج 2187145.35 01  و  اجناز اآلبار العميقة
  05  دج 1130932.35 05  و  جتهيز اآلبار
  2419  دج 3007228103.49      اموع

  مديرية الفالحة لوالية خنشلة: املصدر



صتها الدولة لالهتمام بقطاع الفالحة إال أن استصالح األراضي رغم األموال املعتربة اليت خص
عن طريق االمتياز واليت استفاد منها الشباب مبساحة مخس هكتارات للواحد مع تـدعيمها بآبـار   
مجاعية وسكنات ريفية مزودة بالكهرباء إال أا مل تعطي النتائج املرجوة منها ألن طريقة التوزيـع مل  

بطريقة أريد ) جمموعة من القبيلة(نية، بل اعتمدت على تقسيمها بني خمتلف املشايت تراعي الكفاءة امله
منها توفري االستقرار االجتماعي ومراعاة ألعراف املنطقة كما مت تدعيم الوالية من طـرف احملافظـة   

دج  3.008.754.000الوطنية للسهوب يف إطار برنامج تنمية السهوب بغالف مايل معترب قدر حبوايل 
دج  2500.000.000مل يتم استغالله إضافة إىل استفادة الوالية من برامج اهلضاب العليا مببلغ قدر بـ

نظرا لتحضري الربامج يف إطار بـرامج التنميـة الريفيـة اجلواريـة      2006وهي مبالغ مل تستغل سنة 
)PPDRI (لفالحي بنسـبة  إذ تتم فيها مسامهة الفالحني يف االستثمارات اخلاصة باإلنتاج الصناعي ا

  ).PPDR(من تكاليف املشروع وهو تعديل للربنامج السابق  % 25-20تقدر بني 
يبقى حجم هذه االستثمارات العمومية يف قطاع الفالحة له األثر على سكان الريف الـذي  
شهد نزوحا كبريا يف العشرية األخرية إذ ساعدت هذه االستثمارات على تثبيت السكان مبنـاطقهم  

 5482.47كما وصلت نسبة كل فرد من سكان الريف بالوالية من هـذه االسـتثمارات   الفالحية 

  .للفرد /دج
لكن ما ميكن مالحظته هو ضرورة توجيه املسار الفالحي من خالل املتابعة وتقدمي التوجيهات 
من قبل املختصني خاصة فيما خيص غرس األشجار املثمرة اليت تتطلب تكوينا خاصا وهو غائب عن 

ملنطقة باإلضافة إىل تربية النحل وهي نشاطات جديدة تتطلب تكوينا خاصا ا الشيء الـذي  أهل ا
بإمكانه دفع الفالحني إىل االهتمام واالستثمار أكثر يف مثل هذه املشاريع اليت بإمكاـا النـهوض   

فالحة من خالل مبستوى التنمية احمللية وحتقيق االكتفاء الذايت، كما يظهر لنا التحسن الكبري لوضعية ال
  .الذي يبني املؤشرات االقتصادية هلذا القطاع )08(اجلدول رقم 

 145611يبقى قطاع الغابات من القطاعات اهلامة على مستوى الوالية إذ تتسع مساحتها إىل   
من املساحة الفالحية اإلمجالية وقد مت تدعيم إنتاج اخلشب جبميع أنواعه ابتداءا من  % 15هـ بنسبة 

. )09(موزعة على عدة سنوات حسب اجلدول رقم  3م 118949بكمية معتربة تقدر بـ 2002سنة 
حيث امتصت أعداد كبرية من البطالني مما جيعلها متنفسا للتنمية لسكان الوالية حيث بلـغ عـدد   

ويبقـى  . 2006و  2002عامل بني الفترة املمتـدة بـني    21490املشتغلني ذا القطاع ما يقدر بـ



ـ الغابات دون حدة األقصى املقدر استغالل هذه  سنة والذي يسـتغل منـه سـوى    /  3م 40000بـ
  .% 45السنة أي ما يقدر بنسبة /  3م18000
           

  
  
  



                                            .99/2006للفترة لوالية خنشلة تطور املؤشرات الفالحية 
  )08(جدول رقم
  قيمة املؤشر 2006  2005 2004 2003 2002  2001 2000 1999  السنة/املؤشر

  SAU 204966 204996 206593  208097 213106 231106 231768  231768 +26772م، الصاحلة للفالحة هـ
   +20682 29986  29970 29100 26653 15163  11184 10307 9304 )هـ(املساحة املسقية 

  1618+ 15227  14332 11888 6782 5137  3349 2603 2473 م مغروسة باألشجار املثمرة هـ
  1519+ 2618  2612 2541 2381 2100  1620 1200 1000 )وحدة(اآلبار العميقة 

  2730+ 4449  4440 4419 4168 3944  3591 3083 2930 )وحدة(اآلبار االرتوازية 
  SSIN 90 559 1290  1512 1733 1946 2169  2820 +2464)وحدة(أحواض مائية 

  350+ 2464  1932 1398 1169 780  470 75 - )هـ(م املسقية بنظام التقطري
  1200+ 350  325 300 25 205  160 85 - م املسقية بنظام الرش حموري

  190+ 12000  9500 7500 4000 1000 - - - )3م(حجم غرف التربيد 
  1140+ 310  310 - - - - - 120 التموين بالكهرباء كلم
  34930+ 11140  10400 8190 6660 4850  2654 1230 - عدد املشتغلني الدائمني
  593+ 1179  8252 9461 5748 5686  3599 1005 - هدد املشتغلني املؤقتني
   713  713 480 430 360  240 140 120 طول املسالك كلم

+ مديرية التخطيط والتهيئة اإلقليمية : املصدر                                                         
  معاجلة خاصة

  2006/ 99الوضعية العامة للتنمية لوالية خنشلة ومسار االستثمارات العمومية للفترة:الفصل الثاني 



 

 

  )09(جدول رقم         99/2006مالة واإلنتاج لقطاع الغابات لوالية خنشلة الع تطور 
  اموع  2006  2005 2004 2003 2002  السنة

  118946  22000  26780  24325 25873 18960  كمية إنتاج اخلشب
  اموع  2006  2005 2004 2003 2002  السنة/ عدد املشتغلني

  21490  5095  5541 3273 3607 3974  الدائمني
  3593  343  662 923 853 782  املؤقتني

مديرية : املصدر                                                                                            

  الغابات والية خنشلة

رغم االهتمام الكبري بقطاع الغابات من خالل فتح املسالك الوعرة مبختلف غابات املنطقة إال   
ا املسامهة يف تنميـة  أا تتطلب املزيد لتوفري الظروف الستغالل أكرب هلذه املوارد اهلامة اليت من شأ

الوالية وحتسني ظروف سكان هذه املناطق اجلبلية وتشجيعهم على االستقرار وعدم الرتوح إىل املناطق 
  .ااورة
د من التدعيم حبيث أثرت عليها هذا باإلضافة إىل توفر الوالية على ثروة حيوانية تتطلب املزي  

الظروف األمنية للعشرية األخرية الشيء الذي دفع بسكان األرياف إىل الرتوح إىل املراكز العمرانيـة  
وبيع كل ما ميلكون من ثروة حيوانية، ومع حتسن الظروف األمنية بدأ السكان يف العودة إىل أريافهم 

 )09(ادية بذلك، ويظهر لنا ذلك جليا من اجلدول رقم ولكن بوترية ضعيفة نظرا لتأثر ظروفهم االقتص
من خالل التطور البطيء يف عدد رؤوس املاشية مبختلف أنواعها بسبب اجلفاف الذي تعـاين منـه   
املنطقة منذ عدة سنوات باإلضافة إىل عدم تطور طرق ووسائل التربية واالعتناء ذه الثروة احليوانيـة  

عي اعتمادا على املساحات الرعوية الكبرية اليت تزخر ـا الواليـة   حبيث تقتصر يف معظمها على الر
ورغم السياسات والربامج العديدة لتدعيم هذا القطاع إال أن شروط االستفادة من هذه التـدعيمات  

  .جد معقدة وتتطلب وثائق التمليك لألراضي وهذا ما يعاين منه معظم سكان الوالية
  



 

 

  )10(جدول رقم                2006والية خنشلة إىل غاية وة احليوانية بالثرتطور       
  2004 2005  2006  

  9217منها  14100  8450منها  13500  8350منها  13000 عدد األبقار منها احللوب
  172000منها  272000 56100منها  25970  160680منها  244800  عدد املاشية منها الولود

  50400  48000 51980  عدد املاعز
  495  480 484  حصنةاأل

  124000  245000 321000  دجاج
  28000  93000 77000  دجاج للتبييض

  13710  19082 17522  )صندوق(النحل 
مديرية الفالحة لوالية خنشلة: املصدر  

أما فيما خيص قطاع الري فنجد الوالية تشمل على عدة سدود بسعات خمتلفـة وبكميـات     
السنة واملوجهة إىل السقي ـذه  / 3هكتم 43تستغل منه كمية  استغالل متفاوتة حبيث جند سد بابار

املنطقة، سد قايس الذي يعاين من التوحل وعشرة حواجز مائية أخـرى بنسـبة اسـتغالل تقـدر     
السنة ونظرا لضعف استغالل املياه السطحية فقد مت برجمة عدة سـدود وحـواجز   /3هكتم 0.640بـ

سد آخر ببلدية الوجلة والسد األزرق ببلدية ملصارة، وسـد  مائية منها سد تاغريست ببلدية يابوس، و
موقع قيد الدراسة إلنشاء حواجز مائية موجهة لسـقي  ) 37(مالقو ببلدية بومحامة، وسبعة وثالثني 

األراضي الزراعية، ويبقى تلبية احلاجيات من املياه الصاحلة للشرب معتمدة على عدة آبـار عميقـة   
د كدية املدور ببلدية متقاد، إال أنه ال يزال دون مستوى تلبية حاجيـات  واملياه اليت يتم ضخها من س

السكان من املياه الصاحلة للشرب ويتضح لنا ذلك جليا من وضعية تسيري املياه من خالل اجلدول رقم 
  .الذي يبني تطور خمتلف املؤشرات ملدى تلبية االحتياجات لسكان الوالية) 11(



 

 

  )11(جدول رقم             99/2006ه الصاحلة للشرب لوالية خنشلة  للفترة تطور مؤشرات استغالل امليا

  2006  2005  2004  1999  السنة/ 
الفارق 

99/2006 
/ هكتم  20  االحتياجات هكتم

  السنة
/ هكتم 21

  السنة
/ هكتم 22

  السنة
/ هكتم  22.5

  السنة
/ هكتم 2.25

  السنة
  + 6.17  17  14.8 13 10.83  كمية اإلنتاج هكتم

جة تلبية االحتياجات در
%

54 62 67.2  73.25  19.25 +  

  -15  25  35 40 40 %نسبة املياه الضائعة 
  + 258  900  840 819 642  طول الشبكة كم

، 540(152 عدد وحجم اخلزانات م
54(  

174 )520 ،
56(  

180 )220 ،
57(  

180 )220 ،
57(  

 +28 
)30.68+ ( 

نسبة التوصيل بشبكة 
  املياه 

60.33 85 85.7  87  26.67 +  

عدد املراكز العمرانية 
  املوصلة 

76 76 76  76  00  

معدل تلبية االحتياجات 
  فر/ يوم/ ل

80 127 130  135  55+  

: املصدر                                                                                                

  مديرية الري لوالية خنشلة

خمتلف املؤشرات املوضحة لوضعية قطاع املياه الصاحلة للشرب يتضح جليا من خالل مالحظة 
مدى اهودات املبذولة لتحقيق أكرب درجة من االكتفاء للسكان من هذه املادة الضـرورية للحيـاة   

وتبقى بعض املناطق اجلبلية املعزولة حتتاج إىل اهتمـام  % 73.25حيث بلغت نسبة التلبية للحاجيات 
  .كثر لتلبية حاجيام من املياه الصاحلة للشربوبذل جهود أ

  :االستثمارات العمومية بقطاع الصناعة والطاقة-ب-5



 

 

بعد تراجع الدولة عن االستثمار يف قطاع الصناعة وبعد غلق املؤسستني الصناعيتني إلنتـاج  
اليت يوفرها اخلشب والنسيج بوالية خنشلة يبقى القطاع يشهد تأخرا كبريا رغم التسهيالت القانونية 

لتشجيع املستثمرين اخلواص يف قطاع الصناعة، ومل يتم االسـتثمار   97/ 435املرسوم التنفيذي رقم 
يوم مما / كلغ 13/ قارورة 1000إىل  5000سوى يف ثالث وحدات لتعبئة قارورات غاز البوتان بسعة 

م  960بسعة ) ن ومازوتبرتي(منصب شغل، إضافة إىل مركز لتخزين املواد البترولية  50يسمح خبلق 
حمطة للخـدمات،  ) 17( منصب شغل إضافة إىل وحدة لتحويل الزفت وسبع عشر 40ويسمح خبلق 

  .ونشري إىل أن والية خنشلة ا منطقة صناعية واحدة مبركز الوالية
 )10(: قطعة منها 43هـ قسمت إىل  68.72مبساحة تقدر بـ 04/06/1976أنشأت بتاريخ 
هـ للقطاع العمومي سابقا إذ مت بيع هذه املؤسسـات وخوصصـتها    46.25عشر وحدات مبساحة 

  .للعاملني ا
  .هـ 11.52ثالث وثالثون وحدة للقطاع اخلاص مبساحة  )33(

  :يبقى استغالهلا دون املستوى املطلوب إذ جند عدد الوحدات اليت تشتغل ا هي
  . وحدة وأغلبها تستعمل كمستودعات للتخزين 24
  .ريق االجنازوحدة يف ط 07
  .وحدات توقفت ا األشغال 06
  .وحدات مل يتم بناؤها إىل حد الساعة 06

 3100كلم للضغط املتوسـط و  2140أما قطاع الطاقة فالوالية ممونة بشبكة كهربائية بطول   
وبعدد إمجايل للمشتركني يقدر  2006/99كلم أجنزت يف الفترة بني  760كلم للضغط املنخفض منها 

يبقى العجز املقدر  % 90شترك كما بلغت نسبة التغطية يف التجمعات العمرانية حوايل م 68658بـ
مركز للتحويل حسب تقديرات مديرية التخطيط، أما فيما خيـص التمـوين    59كلم و 650حبوايل 

ـ   416.925كلم و 84.831بالغاز الطبيعي فيبلغ طول أنبوب نقل الغاز   30335: كلم للتوزيـع لـ

بلدية خنشلة، قايس، احلامة، احململ، نسيغة، يابوس، تاوزيانت، متوسة وبلديـة   مشترك يف كل من
  ).06(بغاي، كما هو موضح يف اخلريطة رقم 

ممـا يتطلـب    % 40تبقى نسبة التموين بالغاز الطبيعي على مستوى الوالية ضعيفة إذ بلغت   
لسكان يف مناطقهم والتقليل من إعطاء االهتمام وختصيص استثمارات أكثر هلذا القطاع اهلام لتثبيت ا

  .ظاهرة الرتوح إىل البلديات اليت تتوفر على مثل هذه اخلدمات باإلضافة إىل تشجيع التنمية ا



 

 

أما فيما خيص الصناعة التقليدية فوالية خنشلة تتميز بطابع تقليدي مميز يف صناعة خمتلف أنواع   
 2006احللفاء، وبقيت كمبادرات خاصة إىل سنة الزرايب مبنطقة ششار وبابار باإلضافة إىل منتوجات 

أين اعتمد صندوق اهلضاب العليا تسجيل بناء دار للصناعة التقليدية وإنشاء مركز لترقيـة الصـناعة   
املتوسطة وتشجيع إنشاء املشاتل إلنتاج األشجار الغابية واملثمرة واجناز مركز لعرض وبيع املنتوجات 

  .التقليدية



 

 



 

 

  :العمومية اخلاصة بالتجهيز واهلياكل القاعدية االستثمارات-جـ-5
لقد مت ختصيص اعتمادات هامة من خمتلف الصناديق الوطنية لترقية وتوفري خمتلف التجهيزات   

لكل أحناء الوالية وكان ذلك يف إطار خمططات قطاعية يتم حتضريها على مستوى خمتلف املـديريات  
ع تنموية حسب األولوية يتم متويلها من خمتلـف الصـناديق   التنفيذية للوالية حتدد فيها برامج ملشاري

  .الوطنية كل حسب االختصاص
بعدها يتم متابعة إجنازها من طرف خمتلف أقسام هذه املديريات املوجودة على مستوى كـل    

  .دوائر الوالية
  :حناول عرض وحتليل مستوى تسيري وإجناز هذه املخططات وبراجمها لكل قطاع على حدى  

  :قطاع السكن -1-جـ-5
  )12(جدول رقم                              98/2008 تطور احلظرية السكنية لوالية خنشلة 

 معدل إشغال املسكن  عدد السكان  عدد السكنات  السنة

1998  61085 348348  70 .5  

2008  85395 384268  49 .4  
  مديرية التخطيط والتهيئة اإلقليمية: املصدر

يتضح لنا جليا التطور الكبري يف عدد املساكن بالواليـة وذلـك    )12( ممن خالل اجلدول رق
بــ  م إذ قـدرت   99/2004نظرا الستفادة الوالية من عدة برامج سكنية هامة من خالل املخطط 

يف طور اإلجناز أي ما يعـادل   3278و %42.56وحدة أي ما يعادل نسبة  2466أجنزت منها  5794
  .مل تنطلق ا األشغال بعدوحدة سكنية  50وتبقى % 56.57
رغم الربامج الضخمة املخصصة للوالية إال أن وترية االجناز تبقى ضعيفة إىل حـد كـبري إذ     

وذلك ألسباب كثرية منها نقـص  حسب املعاينة امليدانية  % 51بلغت نسبة تقدم األشغال يف جمملها 
  .املؤسسات املختصة واملؤهلة إلجناز الربامج الكبرية للسكنات

إضافة إىل اإلجراءات اإلدارية اليت تأخذ وقتا طويال بني تاريخ املناقصة وبداية األشـغال وأن    
  .سوق مواد البناء تشهد تغريات سريعة مما جيعل األسعار دون القيمة احلقيقية لإلجناز

عـزوف  تسبب يف كما أن جلوء اإلدارة إىل وضع شروط عدم مراجعة األسعار يف صفقاا   
  .اجناز هذه املشاريع املؤسسات عن



 

 

اإلجراءات اإلدارية مع األخذ بعني االعتبار تغريات األسعار وهذا ما يتطلب مراجعة اآلجال   
البناء واألشغال العمومية يف تويل اجنـاز هـذه    تمكاا حتفيز مؤسسااعلى مستوى السوق واليت ب

ري يف نسبة االجناز مـن خـالل   املشاريع السكنية والتخفيف من أزمة السكن ويتضح لنا  التأخر الكب
  ).13(اجلدول رقم 
  )13(جدول رقم           .99/2004للربنامج بوالية خنشلة  عدد املساكن

 % غري منطلقة. م.عدد % يف طور اإلجناز. م. عدد % املنجزة.م.عدد عدد املساكن املربجمة نوع املساكن

ــة  م اجتماعي
  إجيارية

1382  592  42.8
3  

790  57.
16 

-  -  

ــة م اجت ماعي
  ترقوية

-  -  -  -  -  -  -  

87.2  1527  1750 م ريفية
5 

223  12.
74 

-  ِ-  

55.7  116  208 م ترقوية
6 

92  44.
23 

-  -  

.92  1799 8.03  159  1954 بناء ذايت
06 

-  -  

Fnpos 400 72 18 328  5.5 -  -  
 50  50 50  50 00   100 تضامنية.م

42.5  2466  5794 اموع
6 

3278  56.
57 

50  0.8
6  

  .مديرية التخطيط التهيئة اإلقليمية: املصدر

يتبني التأخر الكبري يف نسبة اإلجيار رغم انقضاء آجال املخطـط   )13( من خالل اجلدول رقم
  .مما يستلزم مراجعة أسباب هذا التأخر واملذكورة سابقا  99/2004

ة وحدة سـكنية إال أن وتـري   14220من  2005/2009ورغم استفادة الوالية يف إطار برنامج 
الذي  )14(االجناز تشهد تعطال كبريا يف بداية هذا املخطط، ويتضح لنا ذلك من خالل اجلدول رقم 



 

 

والربامج اليت مل يتم انطالقها إىل حـد   2006يوضح عدد املساكن املربجمة واملنجزة إىل غاية اية سنة 
  .الساعة



 

 

  )14(رقم جدول         .2005/2009نسبة االجناز لربنامج السكن بوالية خنشلة 

 نوع املساكن
عدد املساكن
  املربجمة

.م.عدد
  املنجزة

% 
يف . م.عدد

  طور اإلجناز
% 

غري . م.عدد
  املنطلقة

% 

م اجتماعية
  إجيارية

2910  90 3.09 2576  88.52 44  1.51 

م اجتماعية
  ترقوية

1374  126 9.17 965  70.23 283  20.59 

 3.16  233 74.62  5490 22.21 1634  7357 م ريفية
  -  - 66.42  539 33.58 181  539 بناء ذايت
 4.60  560 77.08  9570 14.34 2031 12180 اموع

  مديرية التخطيط والتنمية واإلقليمية: املصدر

رغم الربنامج السكين الضخم الذي استفادت به الوالية إال أن بداية اإلجناز كانت ضعيفة إىل 
ور اإلجناز تشهد توقفا عن األشـغال بسـبب تغـري    حد كبري، كما أن جل املشاريع اليت هي يف ط

  .والزيادة السريعة يف أسعارها معطيات سوق مواد البناء
وحدة سكنية لكل أنواع  6000: هذا إضافة إىل برنامج اهلضاب العليا الذي دعم الوالية بـ  

  .السكن إال أنه مل يشرع بإجنازها إىل حد الساعة
إىل  99وحدة سكنية منذ سـنة   17974: بـ )15(رقم  تبقى استفادة الوالية حسب اجلدول  

وحدة سكنية أي ما يعادل نسـبة   4497مل يتم إجناز منها سوى  2009-2005 غاية الربنامج األخري
موع من جم %70.47يف طريق االجناز أي ما يعادل نسبة  12667من جمموع الربامج وتبقى  % 25.01

من جممـوع   %  04.50  يتم انطالقها بعد أي يقدر بـوحدة سكنية مل 810 الربامج السكنية وتبقى
الربامج السكنية، الشيء الذي يبني التأخر الكبري يف نسبة اإلجناز وعدم القدرة يف تسيري اإلمكانـات  

  .املادية املتاحة واملوفرة من طرف خمتلف الصناديق الوطنية
  )15(م جدول رق           .99/2009وضعية املساكن املربجمة لوالية خنشلة  

  عدد م غري املنطلقة  عدد م طور اإلجناز عدد م املنجزة عدد م املربجمة  
  810  12667 4497 17974  عدد املساكن



 

 

  %04.50  %70.47 %25.01 %100  النسبة

  مديرية التخطيط والتهيئة اإلقليمية: املصدر



 

 

  :املرافق الصحية -2-جـ-5
قطاعات صحية ختتلف درجة تغطيتـها   تلىب اخلدمات الصحية بوالية خنشلة عن طريق ثالث  

  ) 16(من قطاع آلخر كما هو موضح يف اجلدول رقم 
  )16(جدول رقم             2008 التغطية الصحية بوالية خنشلة

القطاع 
  الصحي

عدد 
  البلديات

املساحة 
 ²كلم املغطاة

عدد السكان 
 2006سنة 

عدد 
 املستشفيات

 عدد األسرة
مؤشرات التغطية 

  مسكن 1000/سرير
  061 292  01 178388 1304  07  لةخنش
  0.34 240  01 82456 1754  07  قايس
  1.16 106  01 123424 6657  07  ششار
  0.60 638  03 384268 9715  21  اموع

  .مديرية الصحة لوالية خنشلة: املصدر
كما توفر القطاعات الصحية خدمات أخرى من خالل خمتلف املرافـق الصـحية املتعـددة      

  )17(تلف بلديات الوالية كما يبينه اجلدول رقم واملوزعة على خم
  )17(جدول رقم               2008املرافق الصحية بوالية خنشلة

  المجموع  المعدل الوطني  معدل التغطية للوالية ق، ص، ششار ق، ص، قايس ق، ص، خنشلة  

  06  61239  62333  03  01  02  ع متعددة الخدمات
  11  25997  34000  02  04  05  مركز صحي

  13      04  04  05  ة أمومةعياد
  59  7744  11000    20  39  قاعة عالج

وحدات الصحة 
  المدرسية

04  04  04  -  -  12  

PMI 12  05  04  -  -  11  
/ فرد602  01  01  01  المستشفيات

  سرير
/ فرد560
  سرير

03  

  مديرية الصحة لوالية خنشلة: املصدر

ه الوالية يف خمتلف املرافق يتضح لنا التطور الكبري الذي شهدت )17(من خالل اجلدول رقم   
عدا املستشفيات اليت تشهد نقصا كبريا إذ تقدر نسبة التغطية  2006اىل  99الصحية من سنة 

ساكن مما استدعى اىل برجمة اجناز مستشفى مبقر الوالية خبنشلة، واألشغال ال تزال  1.01/1000بـ
 2006/2009طار املخطط جارية به مع برجمة ثالث مستشفيات أخرى وستة مراكز صحية يف إ



 

 

سرير / ساكن602وذلك ضمن املخططات القطاعية وتبقى نسبة التغطية لوالية خنشلة واملقدرة بـ
  .سرير/ ساكن 560قريبة من املعدل الوطين 

  
  :الطرق 3-جـ-5

تعترب شبكة الطرق من أهم وسائل التنمية فكلما توفرت مبجال معني سـاعدت يف حركيـة     
كلم يف  566.4أي  % 30كم منها نسبة  1888.2ل شبكة الطرق بوالية خنشلة التنمية به، وتبلغ طو

  .حالة جيدة
كلم طرق  457تنقسم شبكة الطرق يف جمملها اىل عدة أنواع من الطرق فمنها الوطنية بطول   

  .كلم 495كلم ومسالك غري معبدة بطول  665.2بلدية معبدة بطول 
مـن   %40.51كلم أي ما يعادل نسبة  765: م بـ 1999كما يبلغ طول الطرق  املنجزة بعد سنة 

  .)07(طول طرق الوالية، كما هو موضح يف اخلريطة رقم 



 

 



 

 

كما استفادت . 4.7وحبصة  ²كلم/ كلم 0.19وتبقى كثافة الطرق بالوالية ضعيفة إذ بلغت   
امج اهلضاب ويف إطار الربنامج التكميلي حلماية النمو وبرن  2009/ 2005الوالية يف إطار املخطط 

العليا بغالف مايل هام ميون اجناز خمتلف الطرق الوطنية الوالئية والبلدية حسبما هو موضح يف اجلدول 
  ).18(رقم 

  االستثمارات اخلاصة بالربنامج التكميلي حلماية النمو وبرنامج اهلضاب العليا
)18(جدول رقم   

 PHP هلضاب العليابرنامج ا PCSCحلماية النمو  الربنامج التكميلي  الربنامج
 دج 310حجم االستثمار   كلمالطول  دج 310حجم االستثمار   الطول  دج 310 الطول واملبالغ 
  510.000 28 1532.567 78.3  طرق وطنية
  1240.000  112 2.004.000 172.5  طرق والئية
  4.440.000  576.4 1.007.000 184  طرق بلدية
  6.190.000  716.4 4.543.567 434.8  اموع

  مديرية األشغال العمومية لوالية خنشلة: املصدر

دج استفادت الوالية  x 103 10.733.567باإلضافة إىل جمموع هذه االستثمارات واملقدرة بـ  
دج خمصص لصيانة الطرقات مع تسجيل مخس عمليات يف إطار املخطط  x 103 802.644مببلغ 

دج إذن  x 103 127.000مية ملختلف الدوائر مببلغ القطاعي لبناء أقسام فرعية ملديرية األشغال العمو
لكن . دج موع الربامج املخصصة هلذا القطاع 11663211000بلغ جمموع االستثمارات العمومية 

تبقى االنطالقة يف اجناز هذه املشاريع ضعيفة جدا نظرا لعدم توفر الوالية على مؤسسات اإلجناز 
  .املؤهلة سواء اخلاصة أو العمومية

يشهد قطاع التربية تطورا كبريا إثر االهتمامات املعتربة اليت : قطاع التربية والتعليم -4- جـ-5
حضي ا من طرف اهليئات املختلفة للدولة ويتضح لنا ذلك بصورة واضحة من خالل خمتلف 

  )19(املؤشرات  للقطاع املبينة يف اجلدول رقم 



 

 

  )19(جدول رقم      2000/2007 مؤشرات قطاع التربية بوالية خنشلة
  2006/2007  2005/2006  2004/2005  2000/2001  املؤشر حسب السنة

        التعليم االبتدائي
  49000  50789 52453 53541  عدد التالميذ

94 93 94.65  94  
  32.22 35 34 40  ق/معدل إشغال القسم ت

  29.10 30 30 30.67  حجم األقسام البيداغوجية
  47.57  47.13 47.07 46.19  معدل مشاركة البنات

  25.2  26.26 26.62 29  معلم/ معدل التأطري االبتدائي ع ت
       التعليم املتوسط
  29135  22148 25591 23825  عدد التالميذ

  40 40 40 40  حجم األقسام البيداغوجية
  48.75  47.31 47.43 45.94  معدل مشاركة البنات
  25.60  21.74 23.08 21  معدل التأطري املتوسط

       التعليم الثانوي
  12850  14691 13849 13197  عدد التالميذ

  28.49 37 35 37  حجم األقسام البيداغوجية
  56.23  50.40 56.26 52.88  معدل مشاركة البنات

  17.18  19.48 18.87 20  أستاذ/ معدل التأطري الثانوي ت

  .مديرية التربية لوالية خنشلة: املصدر
ات اليت تشهد تطورا ملحوظا يف معدالت إشغال األقسام ملختلف بعد توضيح خمتلف املؤشر  

األطوار ومعدالت التأطري سواء للمعلمني أو األساتذة بالنسبة لعدد التالميذ يف خمتلف املراحل 
 49000م 2006التعليمية ويتضح لنا ذلك من خالل عدد التالميذ بالتعليم االبتدائي الذي بلغ سنة 

قسم / ت 38قسم مدرسي مبعدل إشغال يقدر حبوايل  1521مدرسة وبـ 269تلميذ مواظبني على 
  .)20(حسب اجلدول رقم 



 

 

  )20(جدول رقم       .م2006لسنة  التربوية لوالية خنشلة  حجم املؤسسات
 نسبة االنتقال بني األطوار معدل إشغال القسم عدد األقسام عدد املؤسسات عدد التالميذ  

  96.47  32.22 1521 269 49000 التعليم االبتدائي
  59.45  39.64 253 55 29135 التعليم املتوسط
  44.10  35.69 360 24 12850  التعليم الثانوي

  .مديرية التربية لوالية خنشلة: املصدر

 55تلميذ موزعني على  29135أما فيما خيص التعليم املتوسط فيقدر عدد املتمدرسني به   
قسم وتشكل نسبة املنتقلني من التعليم االبتدائي اىل / ت 39.64مؤسسة مبعدل إشغال للقسم يقدر بـ

مما يبني التسرب املدرسي الكبري من التالميذ نظرا لعدم توفر املناطق النائية  % 59.45التعليم املتوسط 
على مؤسسات التعليم املتوسط إذ يتعذر على السكان مواصلة تعليم أبنائهم خاصة فئة البنات نظرا 

ة اإلمكانيات هلؤالء السكان إضافة اىل السلوك االجتماعي البدائي للمجتمع الذي لبعد املسافة وقل
  .يأىب تعليم الفتيات مما يؤثر سلبا على سلوك اتمع حاضرا ومستقبال

 % 44تلميذ أي ما يقدر بنسبة  12850 2006كما جند على مستوى التعليم الثانوي لسنة   
يبني ثانية نسبة النجاح الضئيلة وعدم مواصلة مسار التعليم  من املتمدرسني يف التعليم املتوسط مما

وتبقى نسبة تعليم الفتيات مرتفعة يف التعليم املتوسط والثانوي نظرا لتمركز هذه املؤسسات يف املراكز 
حيث يتمتع اتمع بوعي وتفتح أكثر وإدراك أمهية التعليم  % 56.23 العمرانية إذ جندها تبلغ حوايل

  .مرأةبالنسبة لل
ثانويات انطلقت األشغال بثالثة ) 05(ونظرا هلذه الوضعية لقد مت تسطري برنامج هام لبناء مخسة 

مؤسسة تعليمية للطور الثاين ) 13(م كما مت برجمة ثالثة عشر  2009منها سيتم استالمها سنة ) 03(
ي تعاين منه هذه موزعة على خمتلف البلديات الريفية مما قد يقلل من نسبة التسرب املدرسي الذ

) 21(املناطق ويتضح لنا ذلك من خالل اجلهود املبذولة لترقية قطاع التربية من خالل اجلدول رقم 
  م2006تطورها إىل غاية  99الذي يوضح عدد املؤسسات قبل سنة 



 

 

  )21(جدول رقم         99/2006تطور إجناز املنشآت التربوية للفترة 
 اموع العام  اموع 2006  2005  99/2004 98  نوع اإلجناز

  24  12 05  01 06 12  ثانوية
  55  29 18  03 08 26  متوسطة

  269  38 07 أقسام03 قسم كتوسع63+31 231  مدرسة ابتدائية
  163  76 46  02 28 87  مطعم مدرسي
  217  46 -  - 46 171  سكن وظيفي

  32  20 09  06 05 12  قاعة رياضية مدرسية
  16  03 -  - 03 10  مرقد للنظام الداخلي

  مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية: املصدر

  
التربوية  تمن خالل األرقام املبينة يف اجلدول أعاله يتضح التطور املعترب يف اجناز املؤسسا  

ثانوية مل يتم اجناز  12إذ برجمة  2005/2006املختلفة إضافة إىل العدد اهلام املربمج يف إطار املخطط 
وتبقى الستة األخرى ال جتد مؤسسات االجناز  2005/2006ها يف سنيت ستة من )06(سوى رقم 

املؤهلة رغم اختاذ اهليئات املعنية طريقة ختصيص هذه املشاريع إىل حصص كما أدى نقص مؤسسات 
  . االجناز على مستوى الوالية إىل تأخر إجناز هذه املشاريع الضخمة

جودة حاليا حتسبا للزيادة املستقبلية يف عدد ويبقى هذا التأخر يشكل عبئا على املؤسسات املو  
تالميذ هذا ما يتطلب مراجعة وتقييم كلفة هذه املشاريع مع مراعاة األسباب احلقيقية لعزوف 
مؤسسات االجناز عن هذه املشاريع خاصة وأن الوالية تفتقر إىل مواد البناء واليت يتم جلبها من 

  .واليات جماورة مما يزيد يف كلفتها
  :قطاع التكوين املهين والتمهني-5- ـج-5

يعترب هذا القطاع من احلاجات املاسة لسكان الوالية نظرا لضعف التأهيل لليد العاملة احمللية،   
ورغم االهتمام املعترب املعطى مؤخرا من طرف هيئات الدولة إال أن النقص ال يزال كبريا ويظهر لك 

املتربصني باملعهد الوطين املتخصص يتعدى قدرة إذ جند أن عدد  )22(جليا من خالل اجلدول رقم 
اشتغال هذا املعهد إىل الضعف مما يستلزم اإلسراع يف إدراك النقائص وتوفري اإلمكانيات استعدادا 
للتحديات املستقبلية اليت يفرضها اقتصاد السوق واليت تتطلب الكفاءة املهنية لتحقيق التنمية بعيدا عن 

  .خاصة وان الوالية تفتقر إىل اليد العاملة املؤهلة املوارد احمللية املختلفةالطرق البدائية يف تسيري 



 

 

  )22(جدول رقم           .حجم مرافق التكوين املهين بوالية خنشلة
  اموع  اموع  باملركز  ملحق  مهين مركز تكوين متخصص معهد وطين  املؤسسات

  2006  99  2006 99  2006 99 2006 99  السنة
  13  04  02 -  10 04 01 -  العدد

  2570  950  200 -  2250 950 300 -  قدرة االستيعاب
  1887  300  77 -  1275 300 535 -  املقيمني ضمن النظام الداخلي
  434  340  - -  304 340 130 -  عدد املتكونني يف الفترة املسائية

  1910  180  - -  1680 180 230 -  عدد املتمهنني
  508  -  - -  438 - 70 -  عدد املتعاقدين

  464  -  - -  464 - - -  عدد ربات البيوت املتربصات

  مديرية التكوين املهين بالوالية: املصدر

  : قطاع التعليم العايل 6- جـ-5
يف إطار الربامج الوطنية استفادت والية خنشلة من مركز جامعي الذي انطلقت الدراسة به   

طالب سنة  6081يصل اىل طالب جامعي وتطور حجمه ل 861بطاقة استيعاب قدرت بـ 2001سنة 
ورغم التطور الكبري لعدد الطلبة إال أنه مل يصحبه تطورا يف خمتلف اهلياكل واملرافق الضرورية  2006

قسم وخمرب  )12(معاهد واثنا عشر  )06(اليت تبقى ال تفي حباجيات الطلبة، إذ حيتوي املركز على ستة 
قاعات  )06(توجيهية و ست قاعة للدروس ال 55مدرجات و 10طالب و 500: يتسع لـ

مقعد، كما حيتوي املركز  500قاعات لإلعالم اآليل ومكتبة بسعة  03خمابر صغرية و 4للمحاضرات و
  .اليوم/ وجبة 5000سرير وثالث مطاعم حبجم  2000على إقامة جامعية حبجم 
شهادة  أستاذ حاصل على 138أستاذ حاصل على شهادة الدكتوراه و  148يشرف على تأطري الطلبة 

  .املاجستري
قيد  1500مقعد بيداغوجي منها  6000بـ 2005/2009كما استفاد القطاع يف إطار املخطط   
مقعد ومها قيد الدراسة، إضافة  600قيد الدراسة باإلضافة إىل خمرب ومدرج يسع لـ 4500االجناز و

آخر يف طور االجناز  سرير 500سرير مت استالمها و 500سرير منها  4500إىل توفري إقامة جامعية بـ
مطعم واحد قيد (لكل مطعم / وجبة 800سرير يف طور الدراسة مع مطعمني جامعيني حبجم  3500و 

  .باإلضافة إىل قاعتني للرياضة وعمارتني للنشاطات الثقافية قيد الدراسة) االجناز
  .جلامعةتوفر سكنات لألساتذة اليت تشكل عائقا الستقرارهم باعدم يبقى املركز يعاين من   



 

 

تشكل شرحية الشباب النسبة الكبرية من سكان الوالية إذ : قطاع الثقافة والرياضة 7- جـ-5
م وتبقى املرافق  2006من جمموع السكان حسب تقديرات مديرية التخطيط لسنة  % 60تقارب 

ليت تعترب الرياضية ال تفي حباجيات شباب الوالية إذ تعاين الوالية نقصا كبريا يف املنشآت الرياضية ا
واليت مل تشهد اهتماما كبريا إال يف  )23(متنفسا هاما للشباب ويتضح لنا ذلك من خالل اجلدول رقم 

  .يف السنوات القادمةاإلجناز الذي سجلت به العديد من املشاريع تنتظر  2005/2009املخطط 
  )23(جدول رقم           22/2006  املرافق الرياضية بوالية خنشلة

  2006/2009املربجمة   اموع 2006 99  املرافق
  01  01 00 01  ملعب متعدد الرياضات

  19  02 00 02  ملعب بلدي
  03  01 01 00  قاعة متعددة الرياضات

  00  21 04 17  ملعب كرة القدم
  02  01 01 00  مسبح نصف أويل
  02  04 02 02  أحواض للسباحة

  06  00 02 07  مركز ثقايف
  02  04 02 02  دار الشباب
  01  00 00 00  باببيت الش

  00  01 01 00  خميم للشباب
  34  35 13 22  اموع

  مديرية الشباب والرياضة لوالية خنشلة: املصدر

ضافة إىل املشاريع املربجمة هناك أربع مركبات جوارية ومركز جهوي للتدريبات الرياضـية  إ            
القدم ملقر الوالية وتوسـيع طاقـة    للفرق الوطنية خبنشلة مع جتديد العشب االصطناعي مللعب كرة

  .االستيعاب مللعب كرة القدم لبلدية قايس مع تغطيته بالعشب االصطناعي
أما قطاع الثقافة بالوالية فهو يشمل عدة هياكل منها دار الثقافة مبقر الوالية وتسع مراكـز       

  .ثقافية مبختلف البلديات
  :ة مشاريع منهاكما استفادت الوالية من تدعيم مايل إلجناز عد    
  .ببلدية بغاي) الكاهنة(التهيئة اخلارجية للمدينة األثرية -
  .حتويل قاعة سينما إىل مسرح ببلدية قايس-
  .إجناز مدرسة للموسيقى مبقر الوالية-



 

 

  .إجناز ملحقة للمكتبة الوطنية مبقر الوالية-
  .إجناز ملحق إلنتاج الزربية التقليدية ببلدية بابار-
  .هواء الطلق مبقر الواليةإجناز مسرح لل-
  .إجناز مدرسة للفنون اجلميلة وملحق للمركز الوطين لألحباث ما قبل التاريخ، ومكتبة ببلدية قايس-
 105ويف إشارة إىل قطاع الشؤون الدينية فإن الوالية تشمل على مسجد واحد مصـنف وطنيـا و     

  .ة واحدةقسم لتعليم القرآن ومدرسة قرآني 98مصلى و  25 مسجد حمليا و
ويشرف على ) زاوية سيدي الطيب حفيظي ببلدية أوالد رشاش(كما تتوفر الوالية على زاوية واحدة   

  .مدرس قرآن 77إمام و  96مجعية ذات طابع ديين و  169تسيريها 
  :اهلياكل اإلدارية -8 -جـ -5
  :إدارية هيدج إلجناز عدة مشاريع  4897258300لقد استفادت الوالية من غالف مايل يقدر بـ  
مقر ملديرية -مقر للحماية املدنية، -مكتب،  50مقر للوالية وجممع حيتوي على -مقر ملديرية النقل، -

مقر ملديرية الصـناعة  -مقر لفرقة الشرطة املتنقلة، -مقر ملديرية الشؤون الدينية واألوقاف، -الغابات، 
من جمموع   % 7.14ما يقدر بنسبة  واملناجم حيث بلغت حجم االستثمارات العمومية يف هذا القطاع

االستثمارات، كما استفادت الوالية يف إطار الربنامج التكميلي حلماية النمو وبرنامج اهلضاب العليا من 
مل تنطلق : (مشروع لعدة قطاعات هي) 15( دج إلجناز 1115500000غالف مايل قدر بـ 09/2006
  )بعد
  ).ة للوالية، مركز ألرشيف الواليةمقرين للدائرة، حظري-: (اإلدارة احمللية-1
  ).وحدة لتكوين أعوان األمن ببلدية انسيغة، مقران لألمن الوطين-: (األمن الوطين-2
إجنـاز  -يئة خمتلف املقرات احلالية للمحاكم مع جتهيزها بوسائل اإلعالم اآليل، -: (قطاع العدالة-3

  ).مقر للمحكمة-سرير،  300،مؤسسة إلعادة التربية ب
 06إجنـاز  -إجناز مقر ملديرية السكن والتجهيزات العمومية، -: (طاع السكن واألشغال العموميةق-4

  ).أقسام لألشغال العمومية مبختلف الدوائر 05إجناز -أقسام كفروع ملديريات السكن والتجهيز، 
  ).ماية املدنيةإجناز وحدة مركزية للح -إجناز وحدتني ثانويتني للحماية املدنية، -: (احلماية املدنية-5
مراكز ماليـة   05إجناز -إجناز مركزين جواريني للضرائب، -إجناز مركز للضرائب، : قطاع املالية-6

  .إجناز وجتهيز خزينة الدولة-، )مصاحل أمالك الدولة(للدوائر 



 

 

  .دراسة وإجناز وجتهيز مفتشية للشغل-دراسة وإجناز وجتهيز وكالة جهوية للشغل، : قطاع الشغل-7
  .دراسة وإجناز وجتهيز مركز لالستعالمات والتوجيه السياحي: السياحة قطاع-8
يتبني النقص الكبري الذي تعاين منه  2005/2009من خالل مالحظتنا للمشاريع املربجمة يف املخطط   

الوالية من حيث اهلياكل اإلدارية مبختلف أنواعها مما جعل أداء وتقييم اخلدمة العمومية ضعيفة اىل حد 
وعلى مجيع املستويات إذ مل ترقى اىل مستوى تطور عدد سكان الوالية خاصة يف البلديات الـيت  كبري 

  .تشهد نزوحا كبريا من املناطق ااورة هلا
هذا ما يستلزم اإلسراع يف إجناز هذه املرافق املربجمة اليت بإمكاا حتسني وتوفري ظروف للتنمية احمللية   

  .التطور السريع للسكان مع تفادي التراكم احلاصل بسبب
كما جتدر اإلشارة إىل ضعف التأطري اإلداري ملختلف املصاحل نظرا لظروف نشأة هذه الوالية سـنة    

  .م1984



 

 

  :الثاينخالصة الفصل 
ملعرفة مدى فعالية هذه اجلماعات احمللية يف الواقع التنموي حاولنا عرض عام لإلمكانيات 

هلا وتوظيفها لتفعيل عملية التنمية مبجال الوالية، إذ اتضح جليا الطبيعية للوالية واليت ميكن استغال
التقصري الكبري يف توظيف خمتلف املوارد الطبيعية للمنطقة واليت بإمكاا خلق حيوية اقتصادية، حبيث ال 
يزال مسار التنمية يف بدايته، إذ اقتصر على حماولة توفري خمتلف اهلياكل القاعدية اليت شهدت نقصا 

  .م1999ريا قبل سنة كب
نظرا لنقص اإليرادات احمللية واالعتماد على التمويل املركزي وذلك نظرا للعجز الكبري الذي 
تشهده معظم بلديات الوالية، اليت ال تستطيع توفري نفقات تسيريها ناهيك عن التجهيز والتنمية هذا ما 

املالية الكافية لتحريك عملية التنمية احمللية، جيعل دور اجلماعات احمللية ضئيل جدا ألا ال متلك الوفرة 
بل بقي دورها يف حماولة إعداد برامج وخمططات حتاول من خالهلا حتديد النقائص على املستوى احمللي 
وتنتظر املوافقة من اهليئات املركزية اليت بدورها تسري هذه الربامج حسب االولويات اليت تراها ضرورية 

  .وحتسني ظروف املعيشة لسكان املنطقة وتتماشى مع السياسة التنموية للمنطقةخللق استقرار اجتماعي 
ذلك من خالل اعتماد صناديق وطنية خمتلفة تقوم بتمويل املشاريع املقترحة من طرف 
اجلماعات احمللية وتعتمد أساسا على املخططات القطاعية اليت يتم حتريرها من طرف املديريات التنفيذية 

دور البلديات مقتصرا على االقتراحات دون القدرة على متويل مشاريعها التنموية من  للوالية ويبقى
  :مداخلها احمللية بسبب قلتها، ويعود ذلك إىل أسباب عديدة منها

نظام اجلباية الذي ال يزال يأخذ الطابع املركزي يف حتديد قيمة اجلباية ونسبة استفادة  
  .اجلماعات احمللية منها

اجلماعات احمللية يف خلق مؤسسات ذات طابع اقتصادي تساهم يف رفع احلد من حرية  
 .مستوى التنمية احمللية

هذا  ما يقلل من دور اجلماعات احمللية ألا ال متلك االستقاللية والراحة املالية الكافية 
تراها لتحريك عجلة التنمية وتبقى سياستها التنموية موجة بصورة مركزية حسب السياسة العامة اليت 

  .احلكومة مناسبة لكل مرحلة دون مراعاة خصوصيات وإمكانيات كل منطقة وتقاليد اتمعات احمللية
يتضح لنا ذلك من خالل االعتماد على مقترحات املديريات التنفيذية للوالية واليت تقوم بإجناز 

ا دون إشراك اجلمعيات بطاقات تقنية وتقييمية ملختلف املشاريع اليت تراها ضرورية ومناسبة ملنطقة م



 

 

املدنية وخمتلف العناصر الفاعلة يف اتمع احمللي واإلصغاء إىل احتياجاا واليت بامكاا توجيه مسار 
التنمية واحتضاا ودفعها مبا خيدم املنطقة بأكثر فعالية مما يراه جهاز اإلدارة فحسب، حبيث ال يتم 

  .يل ضمان جناحهاإشراك كل الفاعلني يف عملية التنمية وبالتا
لقد أصبح من الضروري اعتماد املناهج احلديثة لإلدارة الرشيدة يف تسيري وسائل التنمية، إذ 
يظهر لنا اخللل الواضح يف أسلوب التسيري لوسائل التنمية لقطاع الفالحة، إذ خصصت له أموال جد 

الفالحة بالوالية، وذلك بسبب  معتربة إال أن استغالهلا بقي حمدودا جدا ومل يكن له األثر على تنمية
برجمة مشاريع دون إشراك اتمع احمللي ا ومل يكن على معرفة ودراية كافية بتسيريها منها على 

  .تربية النحل، غرس األشجار املثمرة: سبيل املثال
إضافة إىل عدم مراعاة ما يعانيه معظم سكان الريف بالوالية من عدم امتالك وثائق التمليك 

ضي بسبب اإلرث التارخيي لطبيعة استغالل األراضي إذ كانت تستغل من طرف العائلة الكبرية لألرا
وأحيانا تتعدى إىل القبيلة، ونظرا لتدين العالقات االجتماعية بسبب التحوالت اليت شهدها اتمع 

اإلنتاجية، كما اجلزائري بصورة عامة مما أثر سلبا على منط استغالل األراضي الزراعية وأفقدها قيمتها 
  .مت تقسيمها بطريقة عرفية غري موثقة

إال أن هذه التحوالت مل تؤخذ يف احلسبان حني إعداد الربامج الوطنية والقطاعية للتنمية 
الفالحية واليت تشترط توفر وثائق التمليك لكل من أراد االستفادة من هذه التدعيمات واالمتيازات 

  .الفالحية املتنوعة واملتعددة
ما جعل معظم الفالحني حيرمون من هذه االمتيازات وبقي استغالل األراضي دون  هذا

املستوى املطلوب نظرا لضعف اإلمكانيات املادية للفالحني بسبب سنوات اجلفاف الطويلة، خاصة 
وأن املنطقة تعتمد على زراعة احلبوب من قمح وشعري إضافة إىل غياب الطرق احلديثة الستغالل 

  .األراضي
ما يتطلب تكييف قوانني وشروط هذه االمتيازات الفالحية بظروف سكان املنطقة  هذا

  .للنهوض مبستوى الفالحة ألا تبقى احملرك األساسي القتصادها
وتبقى القطاعات األخرى كما تعرضنا هلا تشهد تطورا من خالل االستثمارات اليت خصصت 

اء دورها الذي يعترب أهم عنصر إلدارة وسائل التنمية إلجناز هياكلها وجتهيزاا القاعدية يف انتظار أد
مما يتطلب االهتمام مبستوى القائمني على هذه اإلدارات وحتميلهم مسؤولية خلق مناخ إداري يشجع 



 

 

االستثمار اخلاص يف مجيع ااالت، خاصة وأن اقتصاد السوق جيعل من هيئات الدولة تقتصر على 
  .املراقبة والتنظيم والتوجيه

ا نؤكد عل ضرورة فتح اال أمام القطاع اخلاص الذي يعترب الشريك األهم يف إحداث كم
التنمية على مستوى الوالية وذلك يف جمال االستثمار يف إنتاج مواد البناء بإنشاء حماجر خاصة وان 

مكانات الوالية تعاين من نقص كبري من هذه املواد اليت يتم جلبها من الواليات ااورة رغم توفر ا
  .حملية هامة يف هذا اال

يبقى دور اجلماعات احمللية مهم جدا خللق ظروف للتنمية احمللية بإشراك مجيع الفاعلني ا مع 
فتح األبواب أمام القطاع اخلاص ومساعدته إداريا وإشراك اجلمعيات املدنية يف توجيه واقتراح ما تراه 

  .يناسب الظروف االجتماعية تمعها احمللي
وحناول يف الفصل املوايل أن نتعرض إىل دور هذه األخرية يف التنمية ومدى مسامهتها يف صنع 

  .القرارات وتشجيع املبادرة احمللية
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  املدين يف التنمية احمللية بوالية خنشلة  اتمعدور                         
  :مقدمة

افظة على الرأمسال املادي دون التنظيم يعترب الرأمسال االجتماعي عماد التنمية ألنه ال ميكن احمل
االجتماعي الذي يتم من خالل خمتلف املنظمات واجلمعيات املدنية اليت ظهرت كأحد التنظيمات 

تمع املدين يف االجتماعية التطوعية دفاعا على مصاحلها املشتركة أو من خالهلا ظهر ما يسمى با
تلف املفكرين الغربيني مما يستدعي التعرض إىل ذ تعددت مفاهيمه حسب تصور خمالدول الغربية، إ

نشأة هذا املفهوم الذي أصبح متداول من خمتلف املنظمات الدولية، وتردده خمتلف اخلطابات السياسية 
ودور سلطة الدولة يف توجيهه ومدى  اتمع اجلزائري يف تنظيم نفسهإضافة حتليل املستوى الذي بلغه 

بدور اجلمعيات املدنية واليت  ىل إبراز مدى اقتناع سلطة الدولةه، إضافة إتوفري املناخ املالئم لتطور
و   جتماعيتبارها الشريك اهلام يف حتقيق االستقرار االتكوينها وأطرا لنشاطها باعل احددت هلا شروط

ر من خالل تعبئة أفراد اتمع وحتسيسهم ملسؤوليتهم جتاه جمتمعهم وبلدهم، إضافة إىل دو دفع التنمية
هذه اجلمعيات احمللية يف إحياء النشاطات الثقافية والرياضية على مستوى بلديات الوالية، ومدى أثرها 

  .على الواقع االجتماعي للمجتمع احمللي
كما نتعرض إىل مفهوم ودور مشاركة هذه اجلمعيات يف العملية التنموية وأهدافها 

ع اتمع احمللي واملستوى الضعيف يف مشاركته يف ونظرا ملعرفتنا بواق.االستراتيجيات احملددة عامليا
القتصادية واالجتماعية اول التطرق إىل األسباب والعوائق اليت متنعه من أداء دوره يف احلياة احنالتنمية 

  .والثقافية 
ية حيث لتجربة الغربل نتاجإيعترب مفهوم اتمع املدين  :األسس التارخيية للمجتمع املدين-1

 ،) contrat   social(1مدرسة العقد االجتماعي: رية متعددة أمههااغته مدارس فكسامهت يف صي
  .3، واملدرسة املاركسية، وبصفة خاصة املفكر اإليطايل أنطونيو غرامشي2املدرسة اهليجلية 

                                           
، صاحب آتاب التعاقد االجتماعي WRINGTON 1632 – 1704: الفيلسوف اإلنجليزي جون لوك ولد بـ - أهم فالسفة ومفكري العقد االجتماعي 1

  .وآتاب التربية والتسامح. 1690
  .مLEVIATHEN 1651م، صاحب آتاب WESPORT 1588-1679: ولد بـ: هوبس توماس المفكر اإلنجليزي- 
م، الذي شكل أهمية آبيرة بالنسبة للتاريخ 1748م صاحب آتب روح القانون 1755-1689المفكر الفرنسي مونتيسكيو ولد بالقرب من بوردو عام  - 

  .التشريعية والتنفيذية والقضائية الدستوري اللبيرالي ومبادئه القائمة على أساس الفصل بين السلطات
  .م1762م، صاحب آتاب العقد االجتماعي 1788-1712الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو، ولد بجنيف - 
م، صاحب آتاب المنطق وآتاب مبادئ فلسفة القانون أشتهر بفلسفته الهيجلية التي 1831- 1770شتوتغارت : الفيلسوف األلماني فريديريك هيجل ولد بـ 2
 .تمد على العقلتع
  .م1937-1891الفيلسوف اإليطالي أنطونيو غرامشي  3



 

 

الثامن عشر أقرت مدرسة العقد االجتماعي بضرورة وجود اتمع املدين كسالح القرن ففي 
، وفتح اال أمام أفراد اتمع الختيار نظام اجتماعي متفق عليه 1لة اإلقطاعيةللحد من سلطة الدو

فيما بينهم حيفظ حقوقهم مجيعا، ومينع استغالهلم من طرف فئة قليلة تقف وراء تسيري شؤون الدولة 
واليت استغلت الكنيسة لتمرير مشروعها الفكري واإليديولوجي ومحاية مصاحلها الضيقة، فاتمع 

ملدين هو وسيلة لكسر نظام سلطوي سياسي واقتصادي حيمي مصاحل أقلية من اتمع وفتح األبواب ا
والفرص أمام كافة أفراد اتمع لتجسيد أفكارهم وحتقيق مصاحلهم يف إطار اجتماعي واقتصادي 

  .حتترم فيه حقوق اجلميع وهذا بالنسبة ملدرسة العقد االجتماعي
ر انتقد املفكر األملاين فريديريك هيجل يف كتابه نقد فلسفة احلق ع عشيف بداية القرن التاس

  .2صياغته التعاقدية قاصر على حتقيق األمنيف م حبيث اعترب اتمع املدين 1821الصادر سنة 
إذ ينكر االنسجام الذي حتدده نظرة التعاقد بني الدولة واتمع املدين مؤكدا عجز هذا األخري 

ة من تلقاء نفسه ويقترح أن تكون الدولة هي اإلطار القوي القادر يعدل واحلرعلى إقامة وحتقيق ال
، وان الدولة هي القادرة على توحيد اتمع فهو ال يعترب اتمع املدين إطارا 3على حتقيق هذه الغاية

طه وحل طبيعيا للحرية وإمنا هو فضاء للحياة األخالقية بوصفه ناجتا تارخييا البد من تدخل الدولة لضب
  .التناقضات الداخلية به ومن واجب اتمع املدين أن خيضع لسلطة الدولة

فمن جهة يعترب اتمع املدين قاعدة : أما اتمع املدين يف نظر كارل ماركس فله مفهومان
الواقعية واملادية للدولة ومن جهة أخرى يعتربه نقيضا للدولة، فهو يرى اتمع املدين ذلك البناء 

حيت الذي تشيد عليه العمارة السياسية للدولة، فهو ينظر إىل اتمع املدين من زاوية احلركية الت
االجتماعية والوظيفة االقتصادية اليت تسيطر على نوعية األداء السياسي، فهو إذا كيان مزدوج فهو 

  .جمتمع مدين اقتصادي من جهة وسيادي من جهة أخرى
فريى أن اتمع فضاء يضم املؤسسات  )1937- 1891(امشي أما املفكر اإليطايل أنطونيو غر

صر على دورها القمعي بل البد احلاكمة واحلرة والكنائس وخمتلف النقابات وان الدولة جيب أن ال تقت
دارة مؤسساا بقوانني حتترم احلقوق اخلاصة والعامة فهو يعترب اتمع املدين القاعدة واملضمون من إ

سيطر وميارس السياسة وال يقتصر على االقتصاد فحسب ويضمن حرية العقيدة األخالقي للدولة ي

                                           
 .م1992تعقيب على بحث نشأة وتطور المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث، مرآز دراسات الوحدة العربية ببيروت : مصطفى آامل السيد 1
  .م1992الحديث، مرآز دراسات الوحدة العربية ببيروت، تعقيب على بحث نشأة وتطور المجتمع المدني في الفكر الغربي : حسام عيسى 2
  .م1992تعقيب على بحث نشأة وتطور المجتمع المدني في الفكر الغربي الحديث، مرآز دراسات الوحدة العربية ببيروت، : آمل عبد اللطيف 3



 

 

ألفراد اتمع ويركز حتليله على تكامل األدوار بني اتمع والدولة يف كيفية وصول الطبقة العاملة 
بظروفها االجتماعية إىل السلطة يف روسيا رغم خصوصيتها االجتماعية واالقتصادية املميزة عن 

ويرجع سبب ذلك إىل هشاشة الدولة وانفصاهلا عن القوى االجتماعية اليت تضمن استمرارية أوروبا، 
الدولة وهي عكس الدول الغربية اليت ركزت يف أدائها على اتمع املدين وحافظت على تالمحها معا 

  .يف األداء السياسي واالقتصادي
تمع املدين سواء يف نظرية نستنتج مما سبق سياقان يوضحان التطور الذي عرفه مفهوم ا

التعاقد االجتماعي أو من وجهة نظر غرامشي أو يف االستعمال احلايل الذي حيدد درجة تطور اتمع 
  :املدين يف اجتاه اإلقرار بالتعددية واملشاركة السياسية

ظهور مفهوم اتمع املدين مقابال للمجتمع الطبيعي التقليدي من ناحية، ومن ناحية -1
كرد فعل على اتمع الديين الذي وظف الدين ألغراض ومصاحل ضيقة يف أوروبا إىل غاية  أخرى

  .القرن الثامن عشر
حماولة جعل اتمع املدين باملفهوم املعتدل الذي يلعب دورا موازيا لسلطة الدولة حبيث -2

ث يكون التوازن يف مينعها من اجلور والطغيان من خالل مؤسساا ويقيد سلطتها ويراقب أدائها حبي
  .1خدمة اتمع

  : نشأة اتمع املدين اجلزائري-2
يعترب ما سبق هو اإلطار الفكري التنظريي الذي نشأ به مفهوم اتمع املدين حبيث حتددت 
مالحمه وعناصره األساسية عند الغرب، أما بالنسبة للمجتمع املدين اجلزائري فله بيئة وخصوصيات 

  :ثر الكبري يف توجيهه يف أطر حمددة هيخمتلفة كان هلا األ
اإلطار اإلسالمي الذي ترك بصماته الواضحة يف توجيه اتمع اجلزائري وإعطائه مميزات خاصة -1
  .به
اإلطار الوطين الذي استعمل يف مرحلة االستعمار الفرنسي للجزائر وحاول العديد من خالله  -2

ا عن اجلانب اإليديولوجي يف شكل حركات وطنية ذات مجع مشل اجلزائريني ملناهضة االستعمار بعيد
  .اجتاهات خمتلفة

                                           
  .2001مرآز دراسات الوحدة العربية  272دد مفهوم عربي إسالمي المجتمع المدني، مجلة المستقبل العربي، الع: عبد الحميد األنصاري 1



 

 

مرحلة ما بعد االستقالل أين تبىن اتمع اجلزائري يف إطار بناء الدولة اجلزائرية ج االشتراكية -3
الذي يلغي استقاللية منظمات اتمع املدين واالعتماد على سياسة احلزب الواحد ومنع احلركة 

  .ملدنيةاجلمعوية ا
دون توفر فضاء دميقراطي حقيقي  من أمن البديهي القول أن اتمع املدين غري ممكن أن ينش

سس فيه مؤسسات وتنظيمات نابعة من عمق اتمع تراقب وتبدع وتكمل سبل تطور أفراد اتمع تأ
  .وتضمن مشاركتهم يف السلطة السياسية واالقتصادية

زاعات أو إطارا مهدأ هلا ـقالل مل تكن عامال الستيعاب النإن السلطة يف اجلزائر بعد االست
بل كانت غاية يف حد ذاا وكان ذا املفهوم للسلطة مضاعفات تتمثل يف اجلنوح إىل القمع 

بدال  هلالستمساك ا، وهو ما جيري يف مجيع الدول اليت حصلت على استقالهلا بالكفاح املسلح، فإن
قادة الثورة نفسهم قيادة السلطة السياسية بعد  خر عسكري، إذ توىلبني حكم مدين وآمن التمييز 

  .االستقالل وحاولوا االستمساك ا دون حل املشاكل اجلوهرية للمجتمع
مل يكن اجليش حيمل مشروعا جمتمعيا وإمنا كانت غايته حصر اإلمكانات اجلنينية للمجتمع 

  .املدين وبقي كمصدر للسلطة إىل يومنا هذا
هذا االحتكار ال السياسة إىل عرقلة تبلور جمتمع مدين مستقل يتحرر فيه الفكر  لقد أفضى

وحتترم فيه احلريات الفردية واجلماعية، مما أدى إىل انعكاسات كبرية على االقتصاد ألا تتيح فرصا 
لتكوين ثروات ليس عن طريق اإلنتاج ولكن عن طريق التحكم يف دواليب السلطة وما يترتب عن 

  .ك من امتيازات ومضارباتذل
  :لقد ظهر يف اجلزائر سلطتان

  .سلطة عسكرية جعلت من نفسها مصدرا للشرعية-
ذ جند السلطة العسكرية امتنعت عن وضع تعتمد يف قراراا على األوىل، إ وسلطة تنفيذية-

  .امؤسسات إلدارة مسؤولياا واكتفت السلطة التنفيذية بإضفاء الطابع املؤسسايت على أجهز
فالسلطة احلقيقية هي تلك اليت متارسها اهليئة العسكرية أما الظاهرة فيتوالها رئيس اجلمهورية 

الذين مت تنصيبهم حبكومته، وقد تولد عن هذا عدم مسؤولية السلطة العسكرية وإعفاء املسؤولني 
م نظام احملاسبة ال إلدارة احلكم من مسؤولية اخلطأ هذا ما جيعل دولة القانون مستحيلة التحقق ما دا

  .يطال املسؤولني احلقيقني وذووا املراكز العالية يف جهاز الدولة  



 

 

إضافة إىل صعوبة التحدث عن جمتمع مدين قائم مبعىن الكلمة والذي من صفاته االلتفاف 
حول أفكار ومشاريع اجتماعية وثقافية واقتصادية معينة إذ جند السلطة احلاكمة تتدخل يف كل 

تمع وتشتتها أو تنظمها حسب أهدافها وباألساليب اليت تراها ختدم استمرار بقائها يف جزئيات ا
  .احلكم، مع إجياد صعوبة لقراءة اخللل يف العالقة بني السلطة احلاكمة لشؤون الدولة واتمع

يتضح لنا ذلك بصورة واضحة من خالل عرض دور اجلمعيات املدنية يف الواقع التنموي 
  .ة اليت نعتربها عينة من واقع اتمع اجلزائري ككلبوالية خنشل

  :يف الواقع التنموي بوالية خنشلة املدنية دور اجلمعيات-3
إن اختيار سلطة الدولة ملنهج التعددية السياسية فرض عليها االعتراف بقوى اتمع من خالل   

تقتضي تقييما جديدا  و اليت اجلمعيات والدور الذي ميكنها أن تلعبه هذه اإلصالحات اجلديدة
للوظيفة االجتماعية وضرورا وذلك من خالل توفر فضاء قانوين يسمح بإنشاء خمتلف اجلمعيات 

الذي حيدد شروط تشكيل ونشاط  90/31حبرية تامة مع احترام الضوابط العامة احملددة يف القانون 
فة للمجتمع لضبط التعاون اجلمعيات املدنية، وكان اهلدف األساسي منه هو تنظيم القوى املختل

والتشاور معها مع حتمل مسؤوليتها أمام اتمع وسلطة الدولة يف آن واحد وذلك من خالل إشراكها 
فقد أصبح دور اجلمعيات مرجحا وأساسيا يف سياق ما (يف رسم مسار التنمية يف خمتلف مستوياا 

  .1)جيياهو اجتماعي وسياسي إذ بدأت الظاهرة الدميقراطية تتكرس تدر
إن الواقع اجلديد فرض على سلطة الدولة التعامل معه بصيغة جديدة واعتبار احلركة اجلمعوية 
إطارا مالئما للتعبئة واملشاركة الشعبية للتكفل مبشاكل اتمع ومنحها العون والدعم الالزمني للقيام 

  .يةباألعمال ذات املنفعة العامة اليت تتطلع إليها خمتلف اتمعات احملل
لقد بدا يأخذ هذا الدور أبعادا أخرى من خالل وعي وإدراك سلطة الدولة بضرورة إقامة 
شراكة فعلية متعددة القطاعات مبا فيها اإلدارات العمومية واجلمعيات املدنية واملنتخبون احملليون 

تمع وذلك واجلماعات احمللية والقطاع اخلاص وخمتلف الشخصيات اليت تراها ذات وزن وفعالية يف ا
بغرض خلق استقرار اجتماعي يشارك فيه اجلميع من خالل تقدمي اقتراحاته واليت من شاا أن حتقق 

  .ذلك من خالل توجيه مسار التنمية احمللية توجيها سليما يراعي التوازن اايل والبشري
  :وكان التركيز بصورة خاصة على اجلمعيات املدنية لعدة اعتبارات منها

                                           
  .اإلمكانات البلدية في توافر مناصب الشغل والتكفل بالشباب: وزارة الداخلية 1



 

 

يستطيع األفراد بواسطتها حتديد احتياجام وتطوير أساسية اجلمعيات وسيلة  تعترب -
  .مبادرام وإقامة حوار وتشاور مع املؤسسات واهليئات العمومية

كما أا تعترب مدرسة للدميقراطية تعد األفراد لتحمل املسؤوليات داخل اتمع وتنمية -
  .قدرام ملقاومة الظواهر الطارئة

جتديد يسمح بتقدمي أجوبة مرنة وإبداعية لالحتياجات االجتماعية املتطورة مع  أا عامل-
  .مرور الزمن
امتالك هذه اجلمعيات القدرة على تعبئة اتمع وعملها على استشارة أفراده مع القيام -

  .بعملية التحسيس ومحاية البيئة
أدوار عملية هلا األثر يف باإلضافة إىل هذه األدوار ذات الطابع النفسي واالجتماعي هناك 

  :عملية التنمية وذلك من خالل
تنظيمها ألفراد اتمع يف شكل جمموعات تدافع عن أهداف مجاعية يسهل التعامل معها من -

  .طرف اهليئات العمومية
  .تسهيل طريقة التشاور واالقتراح للمشاريع التنموية-
  .حسب األولويات احتكاكها املباشر مع أعماق اتمع ونقل انشغاالته-

إن للجمعيات دور كبري يف عمليات التنمية بشقها املعنوي والنفسي والواقعي واعتراف الدولة 
العمل (ا كان ضرورة أكثر من نتيجة من خالل التأكيد على أن حتقيق أهداف التنمية يعتمد على 

ل برامج حتسيسية وإشراكه على إقناع اتمع املدين بصرب وبصرية مبساعدة احلركة اجلمعوية من خال
  .1)يف اختاذ القرار إحلاحية وطنية

لكن لألسف الشديد يبقى واقع جمتمعنا غري ما هو مسطر وخمطوط ذلك لضعف الوعي عند 
أفراد اتمع وفقدان الثقة بسلطة الدولة بدرجة أوىل، إضافة إىل تقصري سلطة الدولة يف عدم اختيار 

ية اتمع والقضاء على سلبية أفراده وتبقى احلركة اجلمعوية دون األساليب ادية يف تفعيل حرك
األداء املنوط به ويظهر لنا ذلك جليا من خالل متابعة واقع اجلمعيات املدنية يف والية خنشلة وعدم 
أدائها لدورها الفعال الذي بإمكانه دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية على السواء ويرجع 

إىل النظام العشائري الذي يعيشه اتمع احمللي الذي تبقى فيه املصاحل الضيقة هي ذلك أساسا 
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السائدة، ومما زاد يف األمر تعقيدا تكريس سلطة الدولة ملا هو واقع دون اإلرادة يف تغيريه بأساليب 
ة غري حضارية، إذ مازال التعامل مع اتمع من خالل رؤساء القبائل وأعياا يف نظر سلطة الدول

ألجيال الصاعدة اليت ال تؤمن ذا النظام القدمي والذي مل يعطي نتائج فعلية يف واقع توجه امدركني 
التنمية بالوالية بل بقيت األمور كسابقاا مبراعاة مصاحل األقلية باسم اتمع ونستشف ذلك بصورة 

لنا ذلك من متابعة  واضحة من خالل عزوف الشباب عن تنظيم أنفسهم يف شكل مجعيات ويتأكد
  .) 24(تطور اجلمعيات مبختلف أنواعها عرب بلديات الوالية حسب اجلدول رقم 

  99/2006تطور اجلمعيات املدنية بوالية خنشلة للفترة  :4
 806هي األهم يف تشكيل اجلمعيات املدنية حيث بلغ عددها  1999تعترب الفترة السابقة لسنة 

 90/31شكيل هذه اجلمعيات وازداد عددها أكثر إثر إصدار القانون م أين بدأ ت 1989مجعية منذ سنة 
اخلاصة باجلمعيات املدنية أين كان احلقل االجتماعي أكثر حرية لتشكيل هذه اجلمعيات وكانت 
حاجة السلطة احلاكمة  أكثر يف التعامل مع هذه اجلمعيات نظرا للظروف اليت كانت متر ا وكان 

  .اتمع والسلطة هو الذي يسيطر على العالقة بينهما غياب الثقة املتبادل بني
ونظرا لضرورة خلق جمال للشرعية الغائبة اضطرت السلطة احلاكمة إىل تفعيل هذا اال 
اجلمعوي وذلك بعد استقصائنا ملعظم اجلمعيات اليت تقر بتعاملها مع السلطة يف الظروف العسرية اليت 

ليس من باب التنمية احمللية ولكن من باب حماولة خلق استقرار وكان التعامل  مرت ا البالد ككل
اجتماعي فحسب، وكان التمويل هلذه اجلمعيات ضعيفا جدا من طرف خمتلف هيئات الدولة 

  .واملرتكزة أساسا على خمتلف البلديات والس الشعيب الوالئي مع مديرية الشباب والرياضة
أن وجودها يعترب ضروريا يف مؤسسات معينة  كما أن تأسيس اجلمعيات اعتمد على أساس

 107مجعية ألولياء التالميذ إضافة إىل  234م  1999ل سنة بمثل املؤسسات التربوية اليت بلغ عددها ق
  .مجعية دينية تتكفل بتسيري شؤون املساجد مبختلف بلديات الوالية

كنية إذ كانت يف إنشاء مجعيات لألحياء الستشجيع كما اعتمدت السلطات اإلدارية على 
تلك الفترة ال تقبل املطالب اخلاصة حلي معني دون طرحه من قبل مجعية معتمدة من طرف الدولة، 

تلف اجلمعيات حسب التعليمة رقم وقد حث على ذلك رئيس احلكومة كل الوالة على التعامل مع خم
ة احلركة اجلمعوية يف اخلاصة مبسامه 23/10/1995الواردة من السيد رئيس احلكومة بتاريخ  687/96

  .تسيري الشؤون احمللية



 

 

كما مت إنشاء عدد هام من اجلمعيات الرياضية خاصة وأن فئة الشباب تم ذا اجلانب يف 
م كما  1999مجعية قبل سنة  128حياا وكان ذلك من خالل هذه اجلمعيات اليت بلغ عددها حوايل 

  .)25(هو موضح يف اجلدول رقم 
ياتية األخرى مل حتض باهتمام من طرف سكان الوالية الن النظام العشائري أما ااالت احل 

  .ال يزال يطغى على احلياة االجتماعية للمجتمع احمللي
وبعد أن حتقق االستقرار األمين إىل درجة كبرية وجاءت مرحلة التنمية اليت تبنتها السلطة 

نية يف قضية التنمية أين أنشأت أعدادا معتربة احلاكمة واليت سعت إىل التعامل مع خمتلف اجلمعيات املع
  .خاصة املهتمة بقطاع الفالحة حيث كان القطاع اهلام الذي أوليت له العناية اخلاصة ذه الوالية

مجعية إىل  55 تأنشأ 1999مجعيات منذ بداية التسعينات إىل غاية سنة  )9(فبعدما كانت تسع
دفاع على احلقوق اجلماعية للفالحني خاصة يف املناطق م وكان جمال نشاطها هو ال 2006غاية سنة 

اجلبلية ألن برامج اإلنعاش االقتصادي ومحاية النمو باإلضافة إىل برامج التنمية الريفية كانت موجهة 
  .إىل البلديات اجلبلية قصد خلق االستقرار ا ومنع الرتوح حنو املناطق الشمالية

 164م 2006إىل غاية سنة  99نية أين بلغ يف الفترة ألحياء السكايف حني زاد عدد مجعيات 
مجعية وهي متمركزة يف البلديات ذات الطابع العمراين من مقر الوالية خنشلة وبلدية قايس واحململ 
وأوالد رشاش وهي أنشئت أساسا للدفاع عن مصاحل أحيائها من توفري خمتلف املرافق والتجهيزات 

نموية من طرف خمتلف هيئات الدولة واليت ركزت يف املناطق الضرورية خاصة مع انتهاج سياسة ت
العمرانية على يئة خمتلف األحياء السكنية ا وتوصيلها مبختلف الشبكات، السبب الذي جعل 
سكان هذه األحياء يسعون إىل تنظيم أنفسهم يف شكل مجعيات لتبليغ انشغاالم إىل اهليئات اإلدارية 

  .املعنية
املالحظ لعدد اجلمعيات عرب خمتلف البلديات كما هو مبني يف املنحىن  لكن رغم التطور

ساكن بالبلدية، إال أن إنشاء هذه اجلمعيات كان  348إذ بلغ معدهلا مجعية واحدة لكل  )2(رقم
مصاحبا للعملية التنموية اليت انتهجتها سلطة الدولة وحماولة منها إلشراك اتمعات احمللية يف ترتيب 

ا إىل اهليئات املعنية بغيةأولوياا بتقدمي اقتراحا  
جدولتها يف الربامج التنموية اليت ركزت بصورة كبرية على توفري اهلياكل القاعدية مبجال 

  .الوالية نظرا حلرمان هذه الوالية من الدعم يف السنوات السابقة



 

 

  )25(جدول رقم                          1999/2006تطور اجلمعيات املدنية بوالية خنشلة للفترة 

مديرية التقنني والشؤون العامة لوالية خنشلة: املصدر  

  
  

أولياء  الدمعية
  التالميذ

المجموع   البيئة سياحية  صحية نسائية مهنية الشباب اجتماعية لفةمخت فالحية الثقافية األحياء رياضية الدينية
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إلى غاية 
2006  

%  

  26.93  303  -  03  02  04  01  06  09  04  05  10  03  09  11  10  04  21  03  01  08  22  20  21  13  24  15  22  11  40  خنشلة
  9.68  109  01  01  -  -  -  02  01  01  -  02  01  03  02  02  01  08  03  01  01  10  09  10  04  18  04  07  04  14  قايس

  8  90  -  01  -  01  -  01  -  -  -  01  -  03  -  06  -  06  03  01  02  02  04  08  02  13  07  09  03  17  المحمل
  6.84  77  01  -  01  01  -  02  -  -  -  -  -  03  01  02  -  03  01  01  02  02  01  08  03  11  07  12  03  15  أوالد رشاش

  5.60  63  -  -  -  01  -  01  -  -  -  -  -  01  -  06  -  04  01  01  -  05  03  03  02  11  03  07  02  12  ببار
  5.06  57  -  -  -  -  -  -  01  -  -  -  -  01  -  02  -  03  06  01  -  -  05  06  -  07  02  07  02  14  ششار
  4.62  52  -  01  -  -  -  -  -  -  -  -  -  04  -  -  -  01  05  -  01  01  02  08  02  06  04  03  01  13  النسيغة

  4.62  52  -  01  -  -  -  -  -  01  -  -  -  01  -  -  01  06  02  -  01  05  04  05  01  06  03  04  01  10  تاوزيانت
  3.55  40  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  -  02  -  -  -  -  09  -  -  02  01  03  04  04  02  04  01  07  بوحمامة
  3.11  35  -  -  01  -  -  -  -  -  -  02  -  01  -  -  -  01  01  -  -  02  02  04  -  04  01  01  02  13  الحامة

  2.84  32  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  -  -  -  -  -  -  -  -  01  01  06  01  02  02  03  03  12  عين الطويلة
  2.66  30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  -  01  -  -  01  01  -  03  01  03  01  04  01  03  01  09  يابوس
  2.66  30  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  -  01  02  -  -  -  02  03  -  01  08  06  01  05  خيران
  2.20  27  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  -  -  01  01  -  01  07  01  -  -  -  -  -  02  01  01  01  10  طامزة
  2.13  24  -  -  -  -  -  -  01  -  -  -  -  -  01  01  -  -  01  01  -  04  -  -  -  06  01  -  -  11  الرميلة
  1.95  22  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  -  01  -  -  04  -  -  01  -  -  -  02  02  03  01  07  شلية

  1.86  21  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  -  -  -  01  -  -  -  01  01  02  01  03  -  05  -  06  متوسة
  1.60  18  -  -  -  -  -  -  01  -  -  -  -  -  01  01  -  -  -  -  -  01  -  -  01  02  01  01  01  08  بغاي

  1.51  17  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  03  -  -  02  -  -  -  02  -  04  01  04  لمصارة
  1.33  15  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  02  -  -  01  -  -  -  01  03  03  -  05  جالل
  0.97  11  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  01  01  -  -  01  -  -  01  02  01  02  -  02  الولجة

المجموع 
  حسب الفترة

234  39  107  65  128  36  90  56  66  15  09  55  58  06  34  17  31  05  17  05  06  13  12  01  07  04  07  02  1125  100  

المجموع 
  الكلي

273  172  164  146  81  64  64  51  36  22  19  13  11  09      
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لوالية خنشلة مديرية التقنني والشؤون العامة: املصدر

 

 2006 والية خنشلةتطور اجلمعيات ب

 

 )03(منحىن رقم 
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  :املدنية عرب بلديات والية خنشلة توزيع اجلمعيات-5
تتبني لنا البلدية اليت حتتوي أكرب عدد للجمعيات وهي ) 2(من خالل مالحظتنا للمنحىن رقم 

نسمة  100000السكاين الذي بلغ أكثر من  حجمهابلدية خنشلة باعتبارها عاصمة الوالية إضافة إىل 
  .ثلث جمموع سكان الوالية تقريبا على فهي حتتوي

ا تعترب حقل اجتماعي ذابت فيه الرتعات والعادات العاشرية يف جماالت كثرية كما أ
فأصبحت األحياء السكنية تضم هجينا من خمتلف القبائل والعشائر وأصبحت جتمعهم مصاحل مشتركة 
وجب عليهم الدفاع عنها بطرق مجاعية يف شكل مجعيات إذ بلغ عددها اإلمجايل حسب املنحىن 

من جمموع عدد مجعيات الوالية ككل % 26.93م أي بنسبة  2006ة إىل غاية سنة مجعي 303 )3(رقم
 41:مجعية مث مجعيات األحياء السكنية بـ 51وتأيت يف املرتبة األوىل مجعيات أولياء التالميذ اليت بلغت 

مجعية،  30: مجعية لكليهما وبعدها اجلمعيات الثقافية بـ 37:مجعية مث اجلمعيات الدينية والرياضية بـ
وتبقى اجلمعيات الناشطة يف جمال البيئة والصحة والسياحة دون املستوى املطلوب نظرا لعدم وعي 
اتمع احمللي ذه اجلوانب يف حياته ويبقى شيء طبيعي ما دامت البلدية تفتقر إىل شروط وظروف 

وخمتلف املرافق احلياة الكرمية وذلك من خالل يئة مجيع األحياء وتوصيلها مبختلف الشبكات 
  .الصحية والرياضية اليت تفتقر إليها أحياء املدينة

  .كما تقل ا اجلمعيات الفالحية نظرا للتشبع الوشيك ال بلديتها بالعمران
كما تأيت بلدية قايس يف املرتبة الثانية بعد عاصمة الوالية خنشلة حبكم أا أكرب بلدية من 

وتعترب نقطة التقاء لثالثة قبائل عكس البلديات  ،2008سنة  نسمة 37962إذ بلغ  حيث عدد السكان
  .األخرى اليت تضم كل واحدة منها عرش واحد

مجعية  أي ما يعادل  22مجعية تتصدرها اجلمعيات الرياضية بـ 109تبلغ عدد اجلمعيات ا 
مجعية   19بـمجيع القبائل مث تأيت مجعيات األحياء السكنية لشباب كوا القاسم املشترك 20%. 18

 18من جمموع اجلمعيات بالبلدية مث تأيت  مجعيات أولياء التالميذ بـ %17. 43أي ما يعادل نسبة 
وتبقى القطاعات األخرى  %10مجعية أي بنسبة  11، مث اجلمعيات الثقافية بـ%16. 51مجعية بنسبة 

احمللية، إذ يتم توزيع خمتلف  دون اهتمام السكان احملليني نظرا للتقاليد املعمول ا من طرف اإلدارة
االمتيازات من قطع أرضية  وسكنات اجتماعية وريفية وفق األعراف املعمول ا من طرف اإلدارة، 



 

 

إذ يتم استدعاء كبار وأعيان القبائل من طرف اهليئات اإلدارية احمللية والبلدية ويتم التوزيع وفق حجم 
  .كل قبيلة

الشركاء احلقيقيني يف االستشارة يف خمتلف القضايا احمللية تعترب اإلدارة هؤالء املمثلني هم 
باعتبارهم السلطة االجتماعية اليت من شأا فض اخلالفات وحتقيق االستقرار االجتماعي مبختلف 

  .البلديات
كما تعتمد على اجلمعيات يف تنشيط احلقل الثقايف والرياضي بتنظيم خمتلف النشاطات احمللية 

  .ضي حضور خمتلف الواليات والبلدياتوالوطنية اليت تقت
إضافة إىل استدعاء السلطات اإلدارية جلمعيات األحياء مع أعيان كل بلدية وعرض خمتلف 
الربامج مسبقا وحماولة إقناعها بضرورة حتديد األولويات حسب ما تراه اإلدارة مع حماولة خلق غطاء 

  .جمتمعي للمخططات احملضرة من طرفها
مجعية تتصدرها مجعيات أولياء التالميذ وبعدها اجلمعيات  90مل مبا يقارب مث تأيت بلدية احمل

الدينية والرياضية مث الثقافية، وتبقى ااالت احلياتية األخرى يطغى عليها طابع التسيري حسب املشايت 
ا دون اليت تعترب من أهم مكونات القبيلة أو العرش إذ يتم توزيع االمتيازات حسب تقاليد متعود عليه

  .زعزعة االستقرار االجتماعي هلذه البلدية
مجعية تتصدرها مجعيات أولياء  77بعده جند بلدية أوالد رشاش اليت يبلغ عدد اجلمعيات ا 

مجعية لكن يبقى التعامل مع سكان هذه البلدية مبنطق  16مجعية واجلمعيات الدينية بـ 18التالميذ بـ
  .يةالعرف املختار من طرف اإلدارة احملل

ويبقى عدد اجلمعيات يف البلديات األخرى يف تناقص ابتداء من بلدية بابار اليت حتتوي على 
إىل أن تصل إىل بلدية الوجلة الواقعة يف  52مجعية، وبلدية نسيغة بـ 57مجعية وبلدية ششار بـ 63

  .08مجعية و يتضح لنا ذلك بصورة واضحة من خالل اخلريطة رقم  11جنوب الوالية بـ
حظة عامة يبقى دور اجلمعيات املدنية دون املستوى املطلوب للتدخل يف جمال التنمية كمال

  :ألسباب عديدة منها
  .مستوى التقاليد واألعراف اليت يعيشها سكان هذه البلديات-
  .عدم االحتكاك بني خمتلف العشائر يف هذه البلديات وعدم تقبل اآلخر-
  .مية يف توزيع االمتيازات اليت توفرها الدولةالقدواألعراف تبين األساليب والعادات -
  .عدم حماولة السلطة احلاكمة لكسر هذه التقاليد بل تدعيمها-



 

 

  .عدم وعي السكان احملليني باملناهج اجلديدة يف إدارة وسائل التنمية اليت تتطلب إشراكهم-
اعي والثقايف إن هذه األسباب عطلت حركية اتمع وتطوره لرفع مستواه االقتصادي واالجتم

  .مع تعطيل التنمية املراد حتقيقها من طرف سلطة الدولة
ونظرا لكون هذه اجلمعيات ذات طابع حملي أنشأت على مستوى كل بلدية وللتعرف على 
خمتلف نشاطاا ومدى مسامهتها يف االقتراحات التنموية نتعرض لعينة منها على مستوى بلدييت قايس 

  .ةوالرميلة يف الفصول القادم
األساليب اليت يتم من خالهلا إشراك اتمعات  وخمتلف مفهوم املشاركة حناول توضيحكما 

 .احمللية يف تسيري وسائل التنمية احمللية



 

 



 

 

  :مفهوم مشاركة اتمع املدين يف التسيري والتنمية-6
ز يف يعترب مفهوم املشاركة مركب ومتعدد األبعاد فهي تتعلق مبجاالت عديدة إال أا ترك

جمملها على اإلنسان باعتباره أداة املشاركة اليت متتد لتشترك يف ااالت السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، وأن التنمية يكون مستواه أفضل إذا ساهم اتمع يف التحضري هلا وإدارا بدال من 

امتلك شيئا سواء كان  التعامل معه من طرف اإلدارة كمستهلك غري فعال ألن من طبيعة اإلنسان إذا
  .نه يشعر بشيء من املسؤولية جتاه ما ميلكإفكرة أو معتقدا أو شيئا ماديا ف

  :م بأا تتلخص فيما يلي1991ولقد عرفت األمم املتحدة املشاركة الشعبية عام 
االندماج اإلداري والطوعي للمجتمع يف اختاذ وتنفيذ كل القرارات اليت تؤثر تأثريا مباشرا 

اته يف كل األنشطة اليت يقوم ا ذوي الدخل الضعيف مبساعدة برامج وخمططات خارجية أو على حي
بدوا مع متكني كل أفراد اتمع من رجال ونساء من تقرير نوعية ودرجة اجتاه التغيري الذي 

  .حيتاجونه وهو يعترب مبدأ أساسي من مبادئ الدميقراطية
  :سيري والتنميةأهداف مشاركة اتمع املدين يف الت-7

  :تتمثل األهداف العامة للمشاركة فيما يلي
إدراك اتمع لإلمكانيات املتاحة للتطوير والتحسني والتنمية من خالل احلوار مع السلطات -

أفراد اتمع يف القرارات ويتقبلوا طبقا لألولويات اليت يقرروا  فيشاركالقائمة على هذا التطوير 
  .1بأنفسهم

  .ة يف دعم املوارد املالية والبشرية الالزمة لتنفيذ عمليات التنميةاملسامه-
تأكيد إدراك أفراد اتمع لقيمة املال العام واحلرص عليه، األمر الذي يؤدي إىل جناعة -

  .الربامج التنموية وتسهيل جناحها
دعم مشاعر االنتماء للوطن ككل وملنطقة أو إقليم التوطن بصفة خاصة وتشجيع -

  .ومحايتها تثماراتاالس
  .ترشيد سياسات وقرارات إدارة التنمية احمللية نتيجة اإلملام ومعرفة السكان ملتطلبام-
اإلسراع يف إحداث التغريات السلوكية الضرورية نتيجة اختيار األسلوب املناسب الذي -

  .يقرره اتمع احمللي بنفسه

                                           
  .منهج االرتقاء وتطوير المناطق السكنية العشوائية التاخمة للمدن، المؤتمر الدولي لإلسكان: لويس عطااهللا 1



 

 

والتنمية يتحقق االستقرار للنظام اإلداري وبتحقيق هذه األهداف ملشاركة اتمع يف التسيري 
والسياسي ومسايرة خمططات وبرامج التنمية مع احتياجات خمتلف اتمعات احمللية واإلمكانيات 
املتاحة فضال عن حتقيق تنمية اجتماعية موازية للتنمية االقتصادية مما يوفر عوامل استدامة هذه التنمية 

  .بأبعادها املختلفة
  )04(التنمية يف الشكل رقم ونلخص أهداف 

  إجناز خاص: املصدر)                   04(شكل       أهداف مشاركة اتمع املدين يف التنمية

 يف التسيري والتنميةأهداف عملية مشاركة اتمع

 ع لإلمكانيات املتاحةإدراك اتم

 إدراك أفراد اتمع ألولويات التنمية

 إدراك اتمع لقيمة املال العام

 واستدامتهاجناعة التنمية 

 دعم مشاعر االنتماء للوطن واإلقليم

 ترشيد السياسات وقرارات إدارة التنمية احمللية

 اإلسراع يف إحداث التغريات السلوكية اجلماعية



 

 

  :أمهية عملية مشاركة اتمع يف التسيري والتنمية-8
تعد عملية املشاركة يف التسيري والتنمية نقطة ارتكاز يف عملية تنمية وحتسني ظروف اتمعات  
ال غىن عنها وال ميكن جتاهلها، فاملشاركة هي هدف ووسيلة يف ذات الوقت، فهدف التنمية روح 
التعاون بني اتمع واإلدارة العمومية وتنمية إحساسهم بوطنيتهم وقوميتهم من خالل التحامهم 

ؤكد الباحثون بالربامج التنموية اليت ختدم جمتمعهم، ووسيلة للمسامهة يف حتقيق الرخاء والتقدم، كما ي
على إشراك اتمعات احمللية يف اجلهود املبذولة من أجل حتسني ظروفهم وهي عملية كفيلة بتغيري 

اتمع يف حتديد األهداف والتخطيط هلا والتنفيذ فإم يعدلون من اجتاهام  شاركأنفسهم، فكلما 
عملية عالجية بالدرجة  ويزيدون من قدرام ويكتشفون يف أنفسهم مهارات جديدة، فاملشاركة

األوىل للمجتمع، فالتوكل والسلبية اليت تعاين منها جمتمعاتنا احمللية ال ميكن عالجها من خالل تقدمي 
مشاريع جاهزة وإمنا البد من إعداد أفراد اتمع ألنفسهم للشعور باملسؤولية جتاه جمتمعهم ووطنهم ، 

  :نمية ما يليومن إجيابيات عملية املشاركة يف التسيري والت
املشاركة تعطي أفراد اتمع نوعا من اإلحساس باملسؤولية اجلماعية، كما تولد لديهم -

  .القدرة على اختاذ القرارات السليمة
  .تنمي التصرفات املسؤولة للفرد بإدراكه لتكامل مصاحله اخلاصة مع املصاحل العامة للمجتمع-
  .تطويره تنمية الشعور للمجتمع وبالتايل اإلسهام يف-
املشاركة تساهم يف حتطيم قيم السلبية واالنعزالية يف اتمع وحتويل الطاقات اخلاملة إىل -

  .طاقات قادرة منتجة وملتزمة مبا يؤدي إىل حفظ التوازن يف حركية تطوير اتمع بطريقة تلقائية ذاتية
  .أفراده مبسبباا من خالل املشاركة يتعلم اتمع احمللي حل مشاكله الداخلية ملعرفة-
  .حتقق املشاركة أقصى استفادة من املوارد املادية املتاحة احمللية وتلبية احلاجيات االجتماعية-
تنمي وتدعم الشخصية الدميقراطية وبالتايل فهي تساهم يف إجناز النظام الدميقراطي، -

شترك يف ختطيطها فاملشاركة يف اختاذ القرارات وتقرير السياسات حتقق رضى اتمع الذي ي
  .وتقريرها، فضال عن تنمية اإلحساس بذاتيته مما ينعكس على عالقاته االجتماعية

  .تنمية روح التضامن والتعاون بني أفراد اتمع-



 

 

ولتحقيق هذه املميزات للمشاركة يستلزم إجياد مناهج واستراتيجيات حسب طبيعة وظروف 
تمع احلايل وحيافظ على مستقبل األجيال القادمة كل جمتمع للوصول إىل حكم راشد يرعى مصاحل ا

  .وحناول إعطاء نظرة على خمتلف النماذج املتبعة يف العامل
  :استراتيجيات مشاركة اتمع يف التسيري والتنمية-9

 املختلفة،يف ااالت يعترب حتديد استراتيجية املشاركة اتمعية يف تقرير سياساا التنموية 
االجتماعية هدفا يف حد ذاته إذ يتم من خالل هذه اإلستراتيجية  وأاالقتصادية  وأة السياسي سواء

حتقيق مشاركة  شعبية متواصلة تتكامل فيها وظائف اإلدارة بصفة عامة واإلدارة احمللية بصورة 
خاصة، مما ال شك فيه تطور اتمعات احمللية وتنميتها عن طريق مشاركتها يتطلب بالدرجة األوىل 

مدروسة دف إىل إجياد الفهم والوعي املشترك املتبادل بني أفراد اتمع حديثة جود أساليب و
باعتبارهم املستفيدين من برامج التنمية وبني املسؤولني باإلدارات العمومية احمللية واملركزية القائمني 

  ).05(أطراف املعادلة كما يتضح يف الشكل  فهمعلى تنفيذ ومراقبة هذه الربامج 
  ):05(شكل رقم 

  طرق املشاركة اتمعية يف التسيري و التنمية                         

  
  
  
  
  
  
  
  

ال تزال احلاجة إىل الربامج املبنية على أسس علمية سليمة واليت تعمل على استشارة اتمعات 
لتحقيق أهدافها وحتفيز تتبع أسسا من الواقع اإلنساين واحمللية جتاه املشاركة وتبىن على مبادئ قوية 

اتمعات للمشاركة سواء يف هيئات الدولة أو معها بلوغا إىل فوائد عديدة للمجتمع الذي يتعلم 

 املشاركة

  أفراد مستقلنيك
  

 كمجموعات

  كأفراد مستقلني
  

 كمجموعات
 املنظمات واجلمعيات املدنية

 اإلدارة احمللية اتمع احمللي



 

 

املشاركة وميارسها ويطور أساليبها للحصول على خمتلف اخلدمات وتلبية احلاجيات امللحة مساندا 
هوض باتمع وتنميته وخلق ثقة قوية بذلك دور اإلدارة احمللية والقائمني عليها مساندة فعالة للن

بناء وبينهما، ونظرا ألمهية دور كل من الطرفني يف تدعيمه لعملية التنمية فالبد من خلق استراتيجية 
قنوات لالتصال ما بني اإلدارة احمللية وجمتمعاا احمللية إلجياد إطار للعمل التنظيمي وإطار قانوين يضبط 

  :املشتركة وهي كما يلي وسائل املشاركة يف القرارات
يعترب هذا اإلطار أساسي لبناء قنوات االتصال بني اإلدارة واتمع : إطار العمل القانوين
  :ويتعلق بثالث عوامل هي

منح أفراد اتمع حرية التصرف مع السماح هلم بالتفكري بطريقة خالقة حلل مشاكلهم -
املسؤولية على قرارام وال ميكنهم التجرد من  ويكون السعي لذلك بصورة مجاعية ألن ذلك يولد هلم

  .النتائج مما جيعل عملية تنمية اتمع والتحرك حنو حتسني نوعية احلياة
توفري جو سليم الختيار أفراد اتمع ملمثليهم على مستوى االس احمللية املنتخبة للتعبري عن -

  .رغبام املستقبلية مبن يثقون م لتسيري شؤوم
عطاء فرص احلضور ألفراد اتمع لالجتماعات اليت جترى على املستوى احمللي واإلدالء إ-

  .برأيهم يف خمتلف القرارات خاصة التنموية
تعترب حتركات التنظيمات واجلمعيات هي األقوى يف تعزيز املشاركة  :إطار العمل التنظيمي

تمع واليت ميكن لإلدارة أخذها على عاتقها وجعلها من أولوياا يف عملية اختاذ القرارات لتحمل ا
  :مسؤوليته ويتم ذلك من خالل اإلجراءات التالية

حتديد جدول أعمال االس احمللية مع مراعاة إمكانية حضور أفراد اتمع احمللي وذلك -
  .باختيار أوقات الفراغ

ها يف السياسة االتصال باجلمعيات املختلفة الستخالص القضايا املهمة للمجتمع وإدماج-
  .العامة لإلدارة املركزية

تبين سياسة إعالمية واسعة وواضحة لتقوية االتصاالت وذلك من خالل اإلعالن عن الربامج -
  .والتنمية اخلاصة باالجتماعات ونشرها يف جمالت حملية والتعريف بطرق مشاركة اتمع يف التسيري



 

 

االعتبار أثناء أخذ القرارات لتحسيسهم اإلصغاء إىل آراء أفراد اتمع وأخذها بعني -
باملسؤولية، ولقد وضحت األمم املتحدة ثالث مناذج ملخططات تصنف درجة املشاركة الشعبية يف 

  :الربامج التنموية
تبعا هلذا النموذج يتم إشراك اتمع  PARTICIPATORY MODEL:منوذج املشاركة

للربامج التنموية فالوصول إىل القرارات يتم من  احمللي بدرجة كبرية يف عملييت التخطيط والتنفيذ
خالل التشاور واملناقشة بني أفراد اتمع واملتخصصني، ويعكس هذا النموذج املشاركة الشعبية 

  .)06(الواسعة ويتضح لنا ذلك من خالل الشكل رقم 
باستخدام هذا النموذج يقوم اتمع احمللي  CONSULTING MODEL: منوذج التشاور

عملية اختاذ القرارات ولكن بدرجات متفاوتة، فأحيانا يقوم املختصون بالتشاور مع  شاركة يفبامل
مث يتصرف املختصون عن طريق اقتراحام من طرف اتمع لتعديلها اتمع، وأحيانا تعرض الربامج 

  .)07(قتراحات حسب الشكل رقم تلك االيف اختاذ القرارات على ضوء 
بالتعامل مع هذا النموذج حيدد املختصون  TRANSMITTA MODEL: منوذج اإلرسال

خمططام التنموية باتفاق مع اإلدارة احمللية مث يتم إعالم اتمع احمللي بكيفية تنفيذها وال يتم 
استشارته، وال تقدم االختيارات ألفراد اتمع وال يتم أي تعديل على املخططات وفق املتطلبات 

  ).08(احمللية حسب الشكل 
وهو النموذج املتبع من طرف السلطات اجلزائرية ومن مساوئه غياب مشاركة اتمع يف 

احلسبان ويتضح لنا ذلك جليا من خالل حتضري الربامج التنموية لعدم أخذ خصوصياا احمللية يف 
  .عرض سبل إشراك اتمع يف التسيري والتنمية من خالل التمثيل السياسي واألداء اجلمعوي



 

 

  اذج مشاركة اتمع املدين يف التسيري والتنمية حسب األمم املتحدةمن

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عوائق قيام اتمع املدين اجلزائري-10
من العوائق األساسية اليت عرقلت اتمع املدين فقدان مشروع ضوي حضاري وفكري قائم 

ولة هي اإلطار السياسي على أسس دميقراطية تستجيب خلصوصيات اتمع املدين وتكون فيه الد
واالجتماعي، فسلطة الدولة ال تستطيع تعويض اتمع املدين وال هو نفسه يستطيع ذلك، كما أن 

، فالدميقراطية غري 1االصطدام بينهما ال يسمح ببناء مشروع اجتماعي وسياسي واقتصادي ناجح
تمع، وعلى الرغم من أن النظام ممكنة التحقق بدون أن تكون املواطنة هي أساس العالقة بني أفراد ا

السياسي اجلزائري يعيش التجربة الدميقراطية بكل أبعادها منذ أكثر من مخسة عشر سنة إال أن أمهية 
ودور اتمع املدين ومؤسساته تبقى غامضة ودون األداء املطلوب منها، وقد يرجع ذلك إىل كون أن 

سياسية ومل يستوعب اتمع معناه ودوره ومل جيري نقاش مفهوم اتمع املدين يف اجلزائر ظهر بإرادة 
حوله وبالتايل فهو حيتاج إىل نضج العملية السياسية وإىل تطور الفعل السياسي واالجتماعي لسلطة 

ولقد أدى غياب ذلك إىل الفوضى الدولة واتمع وإىل إرادة حقيقية وتفاعل مباشر وجدي بينهما، 
وخيمة على مجيع املستويات يصعب التحكم فيها وتتطلب دراسات السياسية اليت خلفت عواقب 

                                           
1PERCY.B ECHENING VERS UNE SOCITE CIVILE MULTICULTURELLE LE ROLE DU 
CAPITALSOCIALET DE LA CITOYENNETEDEMOCRATIQUE: OP CIT. 1990  

 املختصون املختصون
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 )07(منوذج التشاور  )08(منوذج اإلرسال 
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 الربامج التنموية ع احمللياتم

 )06(منوذج املشاركة 



 

 

وأحباث معمقة وإرادة سياسية وجمتمعية يتحمل فيها اجلميع املسؤولية جبدية، وال بد من إدراك اجلميع 
بأن القضايا الدميقراطية والتعددية واالعتزاز باهلوية الوطنية واملطالبة باملساواة والتفتح على العامل 

واألخذ باإلسالم كدين انطالق وليس كدين مجود كلها ليست حكرا على فئة معينة بل  اخلارجي
تشترك فيها مجيع فئات اتمع اجلزائري وتعد من انشغاالته األساسية ويبقى ترتيب األولويات يتطلب 
ليت التفاعل واحلوار بني خمتلف أطياف اتمع وبني السلطة احلاكمة إلذابة التضارب والتناقضات ا

يكاد املرء أن ييأس من إمكانية التوفيق بينها ، وحناول حصر عوائق قيام اتمع املدين يف أسباب 
  :عديدة هي 
من أهم املميزات األساسية للنظام اجلزائري اليت تقف حائال أمام  :العوائق السياسية:أ-10

جربة التعددية واالنفتاح منو وتطور اتمع املدين هو أن مظهره خيتلف عن جوهره، فقد شهدت الت
السياسي ظهور أحزاب ومجعيات وتنظيمات ومنظمات كثرية جدا لكنها تبقى شكلية وغري فعالة 
على مستوى التفاعل مع اتمع وخلق حركية جمتمعية يف ااالت املختلفة لتحقيق الدميقراطية والتأثري 

هلا بسبب غياب وعدم احترام حقوق على السلطة احلاكمة اليت مل تستطع خلق الشرعية الالزمة 
اإلنسان وعدم إجياد فضاء عام للحوار وفتح جمال للمشاركة احلقيقية لألطراف الفاعلة يف اتمع واليت 
بإمكاا دفع العملية السياسية واالجتماعية واالقتصادية إىل مستويات الدول الراقية اليت تعيش مستوى 

ن خالل تفاعل اتمع والسلطة على حد سواء، ويرجع هذا التأخر عايل من الدميقراطية اليت نلمسها م
بل عدم االنطالق حنو بناء جمتمع مدين فعال وسلطة متتلك الشرعية الكافية وتسهر على ضمان فضاء 

  :للحريات الفردية واجلماعية وتعمل على احلفاظ على دولة القانون و يرجع ذلك أساسا إىل ما يلي
لقد عرف تاريخ اتمع اجلزائري : جلمعيات واملنظمات املدنيةضعف فعالية ا- 1-أ-10

نشاطا كبريا للجمعيات على اختالف جماالت اهتمامها سواء االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية وكان 
جيمعها قاسم مشترك حملاربة التواجد االستعماري، ولعبت يف جمملها دورا كبريا يف بعث الوعي 

غطاء النشاطات اخلريية والفنية والرياضية وكانت جماال للمقاومة الوطنية  الوطين والنضايل حتت
، لكن بعد االستقالل مل 1ووسيلة من وسائل الكفاح ضد حماولة االحتالل مسح الشخصية اجلزائرية

تعمل السلطة احلاكمة على توفري اال الالزم لدعم تلك اجلمعيات واملنظمات، فبدال من اختيار 
ء السلمي للمجتمع والدولة مت اختيار املنطق الثوري االقصائي الذي مل يعطي فرصة ملشروع منطق البنا
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التعددية يف إطار الوحدة الوطنية، ومت احتواء مجيع اجلمعيات واملنظمات اليت سامهت يف النضال 
ذا الوطين ضد االستعمار عن طريق نظام يعتمد على احلزب الواحد وإحلاق مجيع تنظيمات اتمع 

التنظيم السياسي الوحيد، ومت دولنة اتمع املدين وأصبحت هذه اجلمعيات واملنظمات حتت توجيه 
احلزب واالمتداد الطبيعي له لتحقيق النظام االشتراكي وال تستطيع االختالف مع إيديولوجية احلزب 

ظمات وأعطتها وتوجهاته إىل أن جاء عهد التعددية ومسحت السلطة احلاكمة بإنشاء مجعيات ومن
نوع من احلرية الشكلية يف كيفية إنشائها ونشاطها، ويعترب حصارها تضييقا ال منو وتطور اتمع 
املدين نظرا ألمهية النشاط اجلمعوي وعالقته بالنشاط السياسي فهو يشكل قوة حيوية للممارسة 

مما يسمح له مبمارسة السياسة السياسية بصورة دميقراطية، ففي اجلمعيات واملنظمات ينمو وعي الفرد 
، كما تلعب دور الوساطة بني السياسيني وأفراد اتمع وتعمل على خلق 1بآداا وقواعدها السليمة

الثقة وااللتزام املدين على املستوى األفقي ال العمودي، ولكي يتحقق التأثري األساسي والفعال لضمان 
  :رات جيب أن يتوفر فيها ما يليمشاركة هذه اجلمعيات واملنظمات يف صنع القرا

تعترب االستقاللية من أهم العوامل احملفزة على ممارسة وأداء خمتلف الوظائف : االستقاللية-1
االجتماعية حبرية أكثر، فكلما تقيدت حريتها قل تأثريها ومصداقيتها يف أوساط اتمع وال ميكن 

النتماء لدى أفراد اتمع، ألنه كلما كانت تفعيل الصلة بينهم وبني سلطة الدولة مما يضعف روح ا
مؤسسات اتمع املدين قوية، كلما قل تأثري السلطة احلاكمة وضغطها على اتمع إذ توفر له 

  .احلماية
تسعى كل مجعية إىل حتقيق متطلباا، فكلما زاد التنسيق فيما : تدعيم النسيج االجتماعي-2

التفاعل مع اتمع زاد تأثريها يف املوازنة الدميقراطية ومراقبة بينها خبلق جماالت للنضال املشترك و
  .السلطة

البد من أن يكون نشاط خمتلف اجلمعيات متكامال مع األحزاب السياسية : التكامل-3
ونشاطات السلطة احلاكمة خللق بيئة اجتماعية تبادلية يدعم فيها اإلحساس والشعور باملواطنة 

  .الكاملة
على مجيع فئات اتمع يساعد دعم  انفتاح اجلمعيات واملنظمات إن:  االنفتاح-4

  .مصداقيتها أكثر وبالتايل يزيد يف الشعور باملواطنة الكاملة
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جيب أن متارس اجلمعيات نشـاطاا الداخليـة بطريقـة    : اهليكلة الدميقراطية الداخلية-5
  .ج حيتدى بهدميقراطية وتفادي سياسة اإلقصاء لتكون مدرسة للدميقراطية ومنوذ

وإلسقاط هذه الشروط على ما جيري باجلزائر من خالل القوانني املنظمة للجمعيات املدنية 
جندها ال تزال يف معزل عن خلق حركية وتفاعل بني خمتلف اجلمعيات واألحزاب السياسية والسلطة 

ياسة املصاحل الضيقة احلاكمة واتمعات احمللية واليت ال يستطيع أحدها إقصاء الطرف اآلخر، وتبقى س
  .هي السائدة يف تدعيم الشرخ واالنفصال بينها

على خالف الثقافة السياسية اليت اكتسبها الفرد يف إطار : غياب الثقافة السياسية- 2-أ-10
التجربة الغربية الليربالية واليت تعتري نتائج للنضاالت والتطورات السياسية الطويلة هلذه اتمعات 

حقوق اإلنسان، احلريات العامة، احترام الرأي والرأي : العديد من املفاهيم مثلوالدول، أصبحت 
اآلخر وخضوع األقلية حلكم األغلبية وغريها من القيم مبثابة أسس جوهرية تشكل إطار لثقافة 
سياسية جيب احترامها والعمل لتجسيدها من طرف أي سلطة سياسية كضمان حلرية الفرد واتمع 

  .سلطةيف مواجهة ال
أما بالنسبة للتجربة السياسية حلكم احلزب الواحد باجلزائر مع كل ما يتميز به من خصائص 
فقد قلص من هامش احلرية الفردية واجلماعية ومل تشجعه على إنشاء ثقافة تؤهله للدفاع عن القيم 

وترجع أسباب  الدميقراطية األساسية واليت تتكفل ببناء نظام حكم حيافظ على حقوق الفرد واجلماعة،
  :ضعف الثقافة السياسية إىل عاملني أساسيني مها

لقد قللت الظروف التارخيية من دور : سلبية املثقف اجلزائري وانعدام تأثريه يف احلياة السياسية- أ
املثقف يف نشر وإرساء دعائم وقيم الثقافة املبنية أساسا على حرية الرأي والتعبري وحرية املشاركة يف 

ظام السياسي واملسامهة يف تطوير اتمع املدين وهذا عرب املراحل املختلفة للسلطات املتعاقبة اختيار الن
على إدارة شؤون الدولة إذ مت حماصرته وميشه من قبلها، ورغم التعددية احلزبية اليت تبقى شكلية اىل 

ا إحداث تغيري اجتماعي درجة كبرية إال أن املثقف مل يستطع إنتاج ثقافة اتمع، يستطيع من خالهل
  .وسياسي يكون فيه املثقف عضوا قادرا على التعبري عن مطالب جمتمعه والتأثري فيه بل قيادته

إن الوعي السياسي يعين معرفة الفرد حلقوقه : ضعف تطور الوعي السياسي للفرد اجلزائري- ب
لي للواقع احمليط به السياسية وواجباته وما جيري حوله من أحداث ووقائع مع قدرة التصور الك

كحقيقة كلية مرتبطة مبختلف مكونات اتمع و سلطة الدولة وليس كوقائع منفصلة مع قدرته على 



 

 

جتاوز خربات اجلماعة الصغرية اليت ينتمي إليها ليعانق خربات ومشكالت اتمع السياسي الكلي 
وى التعليم و اخلربة لريقى إىل مستوى الوعي السياسي الذي يتطلب شروطا لبلوغه وهي مست

  .اإلعالمية مبعىن توفر املعلومات املختلفة لديه
ونظرا لعدم توفر اإلطار الدميقراطي مل يسمح للفرد اجلزائري بتطور وعيه السياسي، ومما زاد   

يف األمر تعقيدا األمية املتفشية يف اتمع باإلضافة إىل أسلوب السلطة احلاكمة يف خنق احلريات مما 
ركية اتمع وتوجيهه يف املراحل السابقة يف االجتاه الواحد ألن السلطة ربطت بني النقد حد من ح

واإلفصاح عن الرأي املخالف واخليانة مما أضاف هلذه العالقة بني الفرد والسلطة أبعادا أخرى فقد 
  .فيها الفرد الثقة بكل ما خيتار من طرف السلطة وهي آثار يصعب التخلص منها

إن مفهوم القوى االجتماعية ): ضعف القوى االجتماعية(ائق االجتماعية والقانونية العو -ب-10
يقصد ا تكتل جمموعات بشرية جتمعها روابط خاصة تضفي عليها قدرا من التضامن الداخلي بني 

  .أفرادها وجتعلهم مهيئني للسلوك اجلماعي والشعور مبصلحة اجلماعة يف إطار السلوك الفردي ذاته
إال أن اتمع ’هذه التكوينات االجتماعية من املقومات األساسية لبناء اتمع املدين،  تعترب  

اجلزائري مل يبلغ مستوى تنظيم نفسه وأكرب دليل على ذلك ما عاىن منه يف السنوات األخرية من 
اضطرابات اجتماعية واقتصادية وسياسية، نظرا لضعف متاسك قواه االجتماعية وهشاشة النسيج 

  :الجتماعي، ويرجع ذلك إىل أسباب عديدة منهاا
النظام السياسي املتبع من طرف السلطات احلاكمة املتعاقبة على إدارة شؤون الدولة، واليت أفرغت 
اتمع من مضمونه االجتماعي بغرض السيطرة على كل ثناياه وأحنائه، واستمر ذلك ملدة تقارب 

ابة الصارمة لسلطة الدولة وال يستطيع التحرك خارج مضلتها الثالثة عقود بقي فيها اتمع حتت الرق
  .حيث هيمنت سلطة الدولة على القوى االجتماعية واستطاعت التحكم يف جزئياا

اىل أن جاء عهد االنفتاح السياسي والتعددية إال أن سلطة الدولة مازالت تسعى بشكل آخر لتنظيم 
األسس والقوانني احملددة لتشكيل اجلمعيات املدنية  اتمع على مقاسها ويتضح لنا ذلك من خالل

واألحزاب السياسية واليت يشترط فيها الترخيص لعقد اجلمعية  العامة مع طلب مسبق بغرض تأسيس 
مجعية أو حزب سياسي وبعدها يتم التحقق يف تاريخ وهوية أعضائها مع شرط أن تكون الربامج 

دت ممارسة نشاطها يف األماكن العمومية واليت هي ضرورية واضحة وحمددة للجمعيات املدنية إذا أرا
جمتمعهم ووطنهم بإشراكهم يف السياسات  إىلجلمع أفراد اتمع احمللي وترقية حسهم وانتمائهم 



 

 

التنموية احمللية، ويشترط ألداء هذه النشاطات موافقة اإلدارة املمثلة للسلطة احلاكمة وذلك باسم 
مدى تدخل سلطة الدولة يف تنظيم اتمع من  )09(رقم م، ويوضح لنا الشكل احملافظة على األمن العا

  .خالل الطريقة املرخص ا لتشكيل أي مجعية مدنية



 

 

  )09(شكل رقم               كيفية تشكيل مجعية مدنية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1997املرشد العملي للجمعيات؛ وزارة التضامن الوطين : املصدر

               

  اجلمعية العامة التأسيسية
  املصادقة على القانون األساسي-
 انتخاب اهليئات القيادية-

  التصريح لدى السلطة املختصة
  وزارة الداخلية يف حالة مجعية وطنية أو جهوية-
  الوالية يف حالة مجعية حملية-

 

  ل اإلدارة املختصةدراسة ملف التصريح من قب
  تتوفر اإلدارة على مدة شهرين لدراسة ملف التصريح

  شكليات اإلشهار
  تنشر اجلمعية على نفقتها بالغا صحفيا يشري اىل تأسيسها

  يف يومية إعالمية ذات توزيع وطين

 

  اآلثار القانونية للتصريح
  تكتس اجلمعية الشخصية املعنوية واألهلية املدنية



 

 

تبقى العوائق القانونية يف مستواها األعلى تشكل عائقا أمام قيام جمتمع مدين فعال نظرا الختزاله كما 
يف الصالحيات الواسعة لرئيس اجلمهورية الذي أعطاها له الدستور حىت يف جمال القضاء رغم اعتباره 

احلقيقة تعترب يف  مستقال عن السلطة، أما بالنسبة للحرية السياسية وتعددها يف شكلها الظاهر ففي
جمملها أوجه لعملة واحدة وذلك من خالل متابعة واقع األحزاب السياسية ونشاطها، فهي ال متلك 
املصداقية الالزمة يف أوساط اتمع من جهة تستعملها السلطة احلاكمة كوسيلة إلظهار املستوى 

كمه مصاحل وقوى عاملية، ومن الدميقراطي الذي متارس من خالله سلطتها أمام الرأي العام والذي حت
جهة ثانية متويه اتمع حبياد إدارة السلطة يف إجراء االنتخابات لكن احلقيقة أا مفصلة على املقاس، 
فالسلطة تتدخل يف كل جزئيات إدارة األحزاب وتقوم بتوجيهها حسب أهدافها اليت متدد من عمرها 

يلة للمجتمع للتعبري عن آراءه وطموحاته ألننا ما يف احلكم، فاالنتخابات يف حقيقة األمر ليست وس
) والئية أو بلدية(نعيشه من خالل املؤسسات املنتخبة سواء الس الشعيب الوطين أو االس احمللية 

فهي تعرب عن إرادة السلطة ومنهجها يف تسيري موارد الدولة وتوجيه اتمع، إذ ال تعرب عن اإلرادة 
ي امتداد للسلطة أكثر منها إىل اتمع ، هذا ما جيعل اتمع املدين يفقد احلقيقية للمجتمع بل ه

اآلليات احلقيقية للنمو والتطور مما يولد اإلحباط والسلبية اليت يعيشها الفرد واتمع على السواء حبيث 
سلطة يضعف هذا املناخ من إجراء وإحداث تنمية حقيقية يتفاعل فيها اجلميع وتتكاثف فيها جهود ال

  .واتمع مبختلف أطيافه وتوجهاته، ويظهر لنا ذلك جليا منة خالل إنشاء أكثر من 
  .مجعية وطنية  و حملية ،لكن يبقى دورها موجها ملا تراه السلطة احلاكمة يف خدمتها 70000



 

 

  :الثالثخالصة الفصل 
فيها العالقات من خالل متابعة مسار نشأة اتمع املدين جنده نشأ يف بيئة غربية ختتلف 

االجتماعية عن أسس وتقاليد جمتمعنا الذي حيكمه إرث تارخيي مل يستطع االستغناء عنه رغم 
  .التحوالت االجتماعية والثقافية اليت مرت ا بالدنا

ذلك ما أرغم السلطات املتعاقبة على إدارة شؤون الدولة على اخلضوع والتعامل مع اتمع   
روف يف الدول الغربية اليت يشكل فيها اتمع الفاعل األساسي يف اختيار بأساليب خمتلفة عما هو مع

  .القرارات السياسية والتنموية املختلفة
كما حاولت السلطة احلاكمة يف بداية التسعينات إثر اختيار ج التعددية من فتح اال لتطور   

هلا إشراك اتمعات احمللية يف اتمع املدين من خالل تنظيمه يف شكل مجعيات مدنية يتم من خال
  .طرح االنشغاالت املختلفة حسب كل منطقة

ومن خالل عرض ومتابعة مسار وتطور احلركة اجلمعوية ال دراستنا لوالية خنشلة تبني   
جليا التطور البطيء إلنشاء اجلمعيات املدنية اليت بإمكاا تبليغ االنشغاالت بل فرض سلطة اتمع يف 

خططات التنموية وكان االعتماد على اجلمعيات اليت كانت شبه مفروضة من طرف خمتلف اختيار امل
اهليئات اإلدارية وذلك بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتربوية اليت تستدعي ضرورة وجود مجعيات 

  .ألولياء التالميذ
ملساجد والتكفل إضافة إىل املؤسسات الدينية اليت تقوم فيها اجلمعيات الدينية بتسيري شؤون ا

  .بصيانتها
كما تركز إنشاء اجلمعيات املتعلقة بقطاع الرياضة إذ أا ضرورية للتكفل بالفرق الرياضية   

  .احمللية مبتابعتها يف خمتلف الدورات احمللية واجلهوية
كما الحظنا متركز العدد الكبري للجمعيات بالبلديات اليت تشهد كثافة سكانية كبرية بعواصم   
ا انطالقا من عاصمة الوالية خنشلة مث بلدية قايس واحململ وأوالد رشاشبلديا.  

يبقى االعتماد على هذا النوع من اجلمعيات نظرا لألعراف والتقاليد اليت الزالت حتكم سكان 
الوالية فال يزال التعامل على أساس العرش والقبيلة واملشتة خاصة يف توزيع االمتيازات سواء الفالحية 

  .جتماعية من سكنات وحمالت وقطع أرضية وغريهاأو اال
  .كما تعترب اإلدارة هذه الفئات مبثابة حلقات وصل بينها و بني اتمع احمللي



 

 

ومما زاد يف بطء تطور اتمع املدين هو دعم اإلدارة هلذا التوجه والتعامل مع رؤساء القبائل يف معظم 
قايس اللتان تشهدان خليطا من القبائل والعروش  البلديات سوى يف عاصمة الوالية خنشلة وبلدية

وظهور جيل جديد بدأ ينقص إميانه ذه التقاليد اليت يراها جتاوزها الزمن وهي البلديتان اليت تتعامل 
فيها اإلدارة احمللية مع اجلمعيات املختلفة خاصة مجعيات األحياء السكنية واليت يتم استشارا يف 

  .ية واليت تقتصر أساسا على اهلياكل القاعدية والتجهيزات هلذه األحياءاملخططات اخلاصة بالتنم
من خالل معاينتنا لواقع التعامل مع اجلمعيات من طرف اجلماعات احمللية استدعت الضرورة   

التطرق إىل األساليب املتبعة عامليا يف طرق إشراك اتمعات احمللية يف التنمية ومدى أمهية ذلك يف 
ء واالستقرار االجتماعي هلذه اتمعات بتحديد استراتيجيات معينة معمول ا يف الدول خلق االكتفا

  .املتقدمة
كما استدعت الضرورة حتليل عوائق وأسباب عدم قيام جمتمع مدين جزائري سواء كانت هذه   

  .األسباب سياسية أو اجتماعية أو قانونية
يف الفصول القادمة إىل دراسة عينة لبلديتني  وملعرفة الدور احلقيقي للجمعيات املدنية نتطرق  

نظرا لكون هذه اجلمعيات ذات طابع حملي تنشط على مستوى ) قايس والرميلة(من جمال الوالية 
  .بلدياا
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  :مقدمة
ــة تتم ــات احمللي ــع اجلماع ــديات(ت ــات وبل ــري ) والي ــيم اإلداري اجلزائ يف التنظ

باستقاللية مالية تقوم بإعداد وتنفيـذ ميزانياـا السـنوية الـيت ختتلـف متامـا عـن ميزانيـة         
الدولة إال أـا البـد أن تأخـذ بعـني االعتبـار عنـد إعـداد ميزانياـا كـل توجهـات           

احملليــة، وملعرفــة كيفيــة حتضــري وســري الــربامج احلكومــة يف حتضــري براجمهــا التنمويــة 
مـع حتديـد    التنموية ببلدية قايس البد من معرفـة كيفيـة إعـداد وحتضـري ميزانيـة البلديـة      

اسـتفادا  ت التنميـة للبلديـة ومعرفـة نسـبة     كيفيـة حتضـري خمططـا   و خمتلف اإليـرادات 
  .منها

وإمكانياـا   بعدها نقوم بعرض عـام لبلديـة قـايس مـن خـالل موقعهـا اجلغـرايف       
  .الطبيعية والبشرية ومدى استغالهلا

ملعرفة مـدى أداء وتسـيري االمكانـات االقتصـادية مـن طـرف البلديـة ودورهـا           
ــة      ــتثمارات  العمومي ــار االس ــل مس ــوم بتحلي ــة نق ــائل التنمي ــتحكم يف وس يف ال

ــة   ــة التنمي ــات البلدي ــرة  )PCD(للمخطط ــادات   99/2006للفت ــم االعتم ــد حج وحتدي
  .املخصصة سواء لقسم التسيري أو التجهيزاملالية 

ونظرا ملا تعانيه معظـم البلـديات اجلزائريـة مـن نقـص يف املـداخيل احملليـة جنـد           
تدخل الدولـة بصـورة دائمـة يف تـدعيم اجلماعـات احملليـة بـربامج تنمويـة معتـربة يف          

  .ال تعتمد على مقترحات البلديات )PSD(شكل خمططات قطاعية 
 حماولـة حتليـل دور القطـاع اخلـاص يف التنميـة احملليـة بالبلديـة        هذا باإلضـافة إىل   

  .مع عرض عام ملختلف املرافق والتجهيزات ملختلف اهلياكل القاعدية بالبلدية
  :تقدمي عام لبلدية قايس-

تعترب بلديـة قـايس كنقطـة تالقـي  لعـدة قبائـل، فهـي تقـع يف حـدود قبيلـة             
) بـودرهم (اجلهـة الشـمالية وقبيلـة العمـامرة     أوالد سعيد وهـي األكـرب يف البلديـة مـن     

من اجلهة الشرقية، وقبيلـة بـين أوجانـة مـن اجلهـة اجلنوبيـة هـذا مـا جعلـها منطقـة           
تبـادل  املصـاحل التجاريـة هلــذه القبائـل منـذ التــاريخ القـدمي إىل أن دخـل االســتعمار        

 )EDGAR QUINET(الفرنســي ومت اســتقرار أحــد قادتــه ــذه املنطقــة إذ مسيــت بامســه 



 

 

وكانت تضم السـهول الشـمالية املبسـطة لبلديـة الرميلـة حاليـا ممـا دفـع املسـتعمر يف          
التفكري باستغالل هذه السهول بإجيـاد طـرق لسـقيها ومت إجنـاز سـد فـم القـيس الـذي         

والــذي انتــهت األشــغال  )EDGAR QUINET(مســي ســابقا باســم القائــد العســكري  
الواقعـة بسـهل الرميلـة مـن اجلهـة      وكـان خمصصـا لسـقي األراضـي      1945به سـنة  

الشمالية وكان هذا املشروع مـن بـني أسـباب نـزوح السـكان مـن الريـف والتمركـز         
نســمة وازداد عــددهم بســبب  3000م  1954ببلديــة قــايس حيــث بلــغ عــددهم ســنة 

احلرب التحريرية فيما بعـد بغـرض احلمايـة حبكـم أـا تقـع األقـدام الشـمالية جلبـال          
  .األوراس

مـن   الـيت احتضـنت الثـورة اجلزائريـة     األوىل ية قـايس مـن بـني املنـاطق    بلدتعترب
  .بداية الثورة إىل غاية االستقالل

ــد  ــنة ه بع ــي   1974ويف س ــها تكتس ــا جعل ــرة مم ــها اىل دائ ــد مت ترقيت بالتحدي
تأثريا على املناطق ااورة هلـا حبكـم هـذه الترقيـة واخلـدمات اإلداريـة  املتـوفرة ـا اىل         

ــة ســنة  وإثــر التقســيم اإلداري اجلديــد مت التقلــيص مــن مســاحتها وتفــرع  1984غاي
  .بلدية الرميلة اليت كانت تابعة هلا

أصبحت بلدية قايس واقعة بـني بلديـة الرميلـة مـن الشـمال وبلديـة احلامـة مـن         
  .الشرق وبلدية طامزة من اجلنوب الشرقي وبلدية شلية من اجلنوب

ـ      2كلـم  56تتربع على مساحة إمجالية تقـدر بــ     و تبعـد عـن مركـز الواليـة بـ

، وحبكــم موقعهــا يف املنطقــة الغربيــة للواليــة جنــدها تتميــز بوســط طبيعــي كلــم22
  .متنوع

ــايس -2 ــة ق ــال بلدي  ــي ــاء : الوســط الطبيع ــي الوع ــرب الوســط الطبيع يعت
األساســي الــذي حتــدث فيــه كــل التفــاعالت  البشــرية االقتصــادية والعمرانيــة وقــد 

ـ   يكون  ارز يف توجيـه مسـار خمتلـف التحـوالت اإلقتصـادية و اإلجتماعيـة       لـه األثـر الب
حتليـل املكونـات الطبيعيـة ـال دراسـتنا لبلديـة قـايس مـع حماولـة          هذا ما يتطلب منا 

  .رصد أثرها على احلركية االقتصادية للبلدية



 

 

تتميز بلديـة قـايس مبظـاهر مورفولوجيـة خمتلفـة مـن جبـال وسـهول ووديـان          
  :رية احلديثة الناجتة بسبب تراجع وادي فم القيسوبعض املصاطب النه

أي مــا يعــادل نســبة  ) 2كلــم 11.2(تقــدر مســاحة اجلبــال حبــوايل : اجلبــال-
أخـذ اجتـاه جنـوب    منـها ت من مسـاحة البلديـة ، وتنحصـر يف املنطقـة اجلنوبيـة       % 20

م وتسـمى قمـة   1161غرب مشال شـرق ذات ارتفاعـات خمتلفـة تبلـغ أعلـى قمـة ـا        
  .، وتكسوها غابات كثيفة من أشجار الصنوبر والبلوطكابنيتري

 44.8 (حتتـوي البلديـة علـى منطقـة سـهلية كـبرية تبلـغ مسـاحتها         : السهول-
مـن املسـاحة اإلمجاليـة للبلديـة وهـي متتـد علـى طـول          % 80أي ما يعادل نسبة ) 2كلم

  .عالية املنطقة الشمالية هلا، وهي ذات خصوبة
خ شـبه جـاف يكـون حـار وجـاف صـيفا وممطـر وبـارد         يسود املنطقة منـا : املناخ-

  .ة ألخرىنواملدى احلراري واسع وختتلف من س، الفروق املطرية به كبرية اشتاء
مــن خــالل املتابعــة امليدانيــة حملطــة اإلرصــاد لبلديــة قــايس الــيت : احلــرارة-

ــم  ــة يف اجلــدول رق ــات املبين ــا أن متوســط أدىن درجــة  )25(رصــدت املعطي ــبني لن يت
يف شــهر  25درجــة بشــهر جــانفي وأقصــى متوســط هــو  5.5مســجلة هــي  حــرارة
  .جويلية

  )25(جدول رقم                            2006التوزيع احلراري لبلدية قايس  
  د  ن  أ  س  أ  ج  ج  م  أ  م  ف  ج  الشهر
أدىن 
  درجة

01 01 03 05 09 13 16 16  13  09  05 01 

أقصى 
  درجة

10 12 15 19 24 29 34 33  28  22  15 11 

املتوسط 
  احلراري

5.5 6.5 09 12 16.5 21 25 24.5 20.5 15.5 10 06 

  مركز التكوين الفالحي لبلدية قايس: املصدر



 

 

منتظمــة ملــم ســنويا وهــي  434يبلــغ املتوســط الســنوي للتســاقط : التســاقط
ـ      ملـم إال أن أكـرب كميـة     34.6يف غالبها بني خمتلف السـنوات مبعـدل سـنوي يقـدر بـ

  .السنة/ ملم 57مارس بـ تساقط يف شهر
كما يتخلل جمال البلديـة وادي فـم القـيس الـذي يتميـز جبريانـه املـومسي باجتـاه         

  .الشمال
ــايس-3 ــة ق ــة لبلدي ــوارد الطبيعي ــطة يف : امل ــة املنبس ــاحات الزراعي ــرب املس تعت

مشال البلدية واجلنوب الشـرقي ـا مـن أهـم املـوارد الطبيعيـة الـيت تزخـر ـا البلديـة           
هكتـار أي مـا يعـادل     559احة هذه األراضـي الصـاحلة للزراعـة مـا يقـارب      وتبلغ مس

مـن مسـاحة البلديـة الـيت ميكنـها أن جتعـل مـن البلديـة مصـدرا لتصـدير            % 10نسبة 
خمتلف احلبوب واخلضـروات للمنـاطق اـاورة وهـي يف غالبـها أراضـي تابعـة للقطـاع         

 10هـي متلـك مـا يقـارب     واونيـة واحـدة تابعـة للقطـاع العـام      اخلاص عدا وجود تع
هكتارات إلنتـاج التفـاح باملنطقـة الشـرقية للبلديـة وبالضـبط عنـد أقـدام سـد فـم           

  .القيس
 اعيـة ضـعيف اىل حـد كـبري خاصـة وأنـه      يبقى اسـتغالل هـذه االمكانـات الزر   

كان يعتمد يف سقيها على سـد فـم القـيس الـذي يعـاين مـن التوحـل الشـديد الـذي          
ممـا جعـل عمليـة السـقي لألراضـي الزراعيـة يتراجـع         أثر على كميـة ختزينـه  للميـاه   

  .بصورة واضحة
كمــا يبقــى اســتغالل امليــاه الســطحية املومسيــة دون إعطائهــا األمهيــة الالزمــة 
ــة خاصــة يف املنطقــة   ــة إضــافية وذلــك بإنشــاء حــواجز مائي ــوفري احتياطــات مائي لت

  .يةاجلنوبية اجلبلية واليت بإمكاا متوين املنطقة السهلية الشمال
كمــا نؤكــد علــى إمكانيــة اســتغالل املنطقــة الغابيــة للبلديــة بإجنــاز حظــائر  
طبيعية وجتهيزها بوسائل التسـلية والترفيـه الـيت ميكـن مـن خالهلـا خلـق فـرص للعمـل          

  .وتنمية السياحة احمللية وحتريك عملية التنمية
شـهد سـكان بلديـة قـايس منـوا معتـربا       : منو وتطور السكان ببلديـة قـايس  -4

ـ    حي م 1998نسـمة سـنة    29144و  1987نسـمة سـنة    19531ث قـدر عـدد سـكاا بـ



 

 

، ويتضـح لنـا ذلـك جليـا مـن       اإلحصـاء األخـري   م حسـب 2008نسمة سنة  37572و 
  .)26(خالل اجلدول رقم 

  
  
  

  26جدول رقم                        .87/2008 تطور سكان بلدية قايس
جمموع  التعداد

  السكان
 املبعثرة املناطق الثانوي التجمع البلدية مقر
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  مديرية التخطيط+ لإلحصاء الديوان الوطين: املصدر                                            

نسـمة أي مـا يعـادل     37572مـا يقـارب    م2008لسـنة  سكان بلديـة قـايس   بلغ   
فهـي تعـد مـن     نسـمة  384268من جممـوع سـكان الواليـة الـذي يبلـغ      %9.77 نسبة 

و تشـهد منـوا معتـربا يقـدر      2006املدن الصغرية حسـب تصـنيف قـانون املدينـة لسـنة      
نســمة  20136ســنة  59إىل  19لناشــطني مــن كمــا يبلــغ عــدد الســكان ا% 2.94بـــ

كمشــتغلني فعــال أي مــا  15706مــن جممــوع الســكان منــهم % 53.60أي مــا يعــادل 
يف حالـة بطالـة أي مـا     %22مـن جممـوع الناشـطني وتبقـى نسـبة      %  78يقدر بنسـبة  

  2008بطال وهذا لسنة  8266يقدر بـ 
  ).27(كما يتوزع املشتغلني على قاعات عديدة حسب اجلدول رقم   

  ):27(جدول رقم    بلدية قايس توزيع العمالة حسب القطاعات-



 

 

البناء واألشغال الفالحة القطاعات
  ع

التجارة
  واخلدمات

نشاطات  احلرف الصناعة
  أخرى

  اموع

 15706  1303  67 846 6631 4812 2043 العدد
  %100  8.30 0.43 5.39 42.22 30.64 13.01 النسبة

  مديرية التخطيط والتهيئة اإلقليمية: املصدر                                                 
ــددهم     ــالغ ع ــايس والب ــة ق ــتغلني ببلدي ــوع املش ــكل جمم ــل 15706يش عام

إضـافة إىل كـون البلديـة كمقـر للـدائرة لـه        من جممـوع املشـتغلني بالواليـة   % 16بنسبة
رة الــذي يبقــى العامــل و قطــاع اإلدا،األثــر الكــبري علــى احلركيــة التجاريــة بالبلديــة 

 علـى اهلام يف استقطاب السـكان مـن املنـاطق اـاورة يف شـكل هجـرة يوميـة إضـافة         
اإلشــعاع علــى املنــاطق اــاورة الشــيء الــذي جيعــل مــن ســكان خمتلــف املنــاطق 
االرتباط الوثيـق مبقـر البلديـة و الـذي حيـاول فيـه سـكانه تـوفري خمتلـف اخلـدمات           

ـ    ـاورة  إذ بلغـت نسـبة       التجارية اليت مل يسـتثمرا يف املنـاطق و البلـديات األخـرى ا
ــذا القطــاع   ــن جممــوع %42.22 املشــتغلني ــة،  املشــتغلني م ــة بالبلدي ــأيت يف املرتب ي

مـن جممـوع الناشـطني و ذلـك إثـر      30.64الثانية قطاع البناء الذي ميـتص مـا يقـارب     
ــرية  ــرة األخ ــاع يف الفت ــذا القط ــاة هل ــة املعط ــدعيمم 99/2006 األمهي ــدة  بت ــة بع البلدي

  . وسكنات اجتماعية وترقوية رياضية مشاريع من يئة األحياء و بناء عدة مرافق
تبقــى القطاعــات األخــرى مــن حــرف و صــناعة دون املســتوى نظــرا لعــدم  

   .االهتمام ا سواء من طرف اتمع احمللي أو اهليئات العمومية احمللية 
ـ -5 للجماعـات احملليـة العديـد مـن     حـدد القـانون   لقـد  : ةدور البلدية يف التنمية احمللي

املهام املختلفـة واملتنوعـة حـىت تنـهض بالتنميـة احملليـة وحتقيـق عمليـة تقريـب اإلدارة          
من املواطن، ومن هذا املنطلق فـإن تكييـف البلديـة ويئتـها هلـذه املهـام اجلديـدة كـان         

تمـع يف حيـام اليوميـة    حماولة إلجياد احللـول للمشـاكل الـيت تواجـه خمتلـف فئـات ا      
مع رصـد اآلفـاق املسـتقبلية هلـا، ويـتم ذلـك مـن خـالل التسـيري احلسـن ملختلـف            
مصادر وإيـرادات البلديـة الشـيء الـذي يتطلـب منـا حتليـل كيفيـة اسـتغالل هـذه           
اإليرادات وحريـة هيئـات البلديـة يف اسـتغالهلا مـع التطـرق اىل كيفيـة حتضـري ميزانيـة          



 

 

والقطاعـات الـيت يسـمح هلـا القـانون بالتـدخل ـا،        هلـا  التنمويـة  البلدية واملخططات 
  .واألهداف املسطرة هلا وعوائق جناح هذه املخططات

عمـل املشـرع اجلزائـري علـى أن تـؤدي البلديـة أدوارا       : مصادر متويـل البلديـة  -أ-5
هامة يف جمال التنميـة فخـص إدارـا بقـانون أساسـي ميكـن املنتخبـون مـن التخطـيط          

  .تنموية واليت حتتاج اىل مصادر مالية كبريةلربامج 
من هـذا املنطلـق وفـرت للبلديـة مصـادر دائمـة منـها مـا هـو داخلـي ذايت             

ــاعدات    ــارجي كاملس ــو خ ــا ه ــها م ــالك، ومن ــتغالل واألم ــادر االس ــة ومص كاجلباي
إضـافة إىل حتديـد القـانون بنسـبة إسـتفادة البلديـة مـن خمتلـف الضـرائب           ،واالقتراض

  :نتعرض هلا بصورة موجزة) 28(يف اجلدول رقم  كما هي موضحة
تتمثــل هــذه املصــادر يف املــوارد اجلبائيــة واملــوارد غــري : املصــادر املاليــة الذاتيــة-1

  .اجلبائية املتمثلة يف منتوج االستغالل ومداخيل املمتلكات
  
  
  :املوارد اجلبائية-أ-1
ــ: الضــرائب والرســوم املباشــرة- ــتطهري والرســم العق اري والرســم وهــي رســوم ال

  .على النشاط املهين والدفع اجلزايف والضريبة على املمتلكات
إال أن نســبة االســتفادة مــن هــذه العوائــد واإليــرادات حيــددها القــانون كمــا 

  .) 28( هي موضحة يف اجلدول رقم
وتـتلخص يف كـل مـن رسـوم الـذبح ورسـوم       : الضرائب والرسـوم غـري املباشـرة   -

ــة والرســ  ــوم اإلقام ــالت ورس ــة  احلف ــوم اخلاص ــاء والرس ــرخص البن ــة ب وم اخلاص
  .باإلعالنات والصفائح املهنية والرسم على القيمة املضافة وإتاوة الرعي

لكن تبقى نسبة اسـتفادة البلديـة حمـددة قانونـا وال متلـك احلريـة الكاملـة يف التصـرف         
  ). )28ا كما هي موضحة يف اجلدول رقم



 

 

ــة -ب-1 ــري اجلبائي ــوارد غ ــان : امل ــدد ق ــد ح ــة لق ــؤرخ يف  90/08ون البلدي  امل

ــادة 07/04/1990 ــب     147يف امل ــة حس ــة للبلدي ــات العمومي ــتغالل املمتلك ــة اس كيفي
  :طبيعة اخلدمة املقدمة

تـوفر املمتلكـات أو األمـالك للبلديـة دخـل مـايل دائـم، وتبقـى         : مداخيل املمتلكات-
ري منـها إثـر   قيمتها حسـب املمتلكـات الـيت متلكهـا البلديـة إذ مت التنـازل علـى الكـث        

  .البالد تغيري السياسة االقتصادية والوطنية والظروف األمنية اليت مرت ا
يعتـرب منتـوج االسـتغالل كـل مقابـل للخـدمات الـيت تقـدمها         : منتوج االسـتغالل -

البلديات عرب مصاحلها العموميـة، فتحصـل بـذلك علـى إتـاوات وتعويضـات مـن قبـل         
حقــوق الــوزن، الكيــل وقيــاس : منــهااألشــخاص املســتفيدين مــن هــذه اخلــدمات و

ــوق   ــوق خــتم اللحــم، حق ــذبح، حق ــوق ال ــة حبق ــة املرتبط ــوق الثانوي الســعة، احلق
استعمال غرف التربيـد واسـترجاع تكـاليف الـتطهري والتعقـيم واملراقبـة الصـحية الـيت         
تقــوم ــا مصــاحل التنظيــف للبلديــة، رســوم األرصــفة العموميــة الــيت يســتفيد منــها 

حقـوق احلجـر علـى السـيارات وحقـوق تسـليم العقـود اإلداريـة          أصحاب احملـالت، 
  ).اخل...زض، نسخ من املداوالت، حمانسخ من العقود(
ميثل النـاتج املـايل املـداخيل الناجتـة علـى مردوديـة األسـهم الـيت         : الناتج املايل-جـ-1

ميكن للبلدية امتالكهـا، وكـذا السـندات، كمـا ميثـل فوائـد القـروض الـيت تقرضـها          
حصـتها مـن األربـاح والـيت حتققهـا       إىلها مـن الوحـدات االقتصـادية باإلضـافة     لغري

  .مرافقها ذات الطابع الصناعي والتجاري
  )28(جدول رقم                           توزيع املوارد املالية وحصة البلدية منها

الوال الدولة طبيعة الضريبة الرقم
  ية

الصندوق املشترك للجماعات   البلدية
 FECLية احملل

          الضرائب املباشرة  
    /100      رسم التطهري 01
100  -  -  الرسم العقاري 02

%  
-  



 

 

29  -  الرسم على النشاط املهين 03
%  

65%  5.49%  

  %70  %30  -  -  الدفع اجلزايف 04
60  الضريبة على املمتلكات 05

%  
-  20%  20%  

          الضرائب غري املباشرة  
ــة    01 ــى القيم ــم عل الرس

  املضافة
85
%  

-  5%  10%  

100  -  -  رسم الذبح 02
%  

-  

100  -  -  رسم اإلقامة 03
%  

-  

ــى    04 ــاص عل ــم اخل الرس
  رخص البناء

-  -  100
%  

-  

ــى    05 ــاص عل ــم اخل الرس
اإلعالنـــات والصـــفائح 
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-  

30  إتاوة الرعي 06
%  

-  100
%  
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  2001لية لسنة املتضمن قانون املا 23/12/2000املؤرخ يف  2000/06القانون  :املصدر

  : املصادر اخلارجية-2 
ــة-أ-2 ــزات الكــربى الــيت تثقــل : مســاعدات الدول تتمثــل أساســا يف إجنــاز التجهي

  :كاهل البلديات وتعجز عنها ميزانيتها وتنقسم اىل قسمني
ــة  - 1-أ-2 ــة للتنمي ــات البلدي ــرامج املخطط ــوم  : ب ــب املرس ــتحدثت مبوج اس

ــم  ــذي رق ــؤرخ يف 73/136 التنفي ــاعي    09/08/1973 امل ــط الرب ــالق املخط ــداة انط غ
ــة      ــة والثقافي ــادية واالجتماعي ــة االقتص ــة للتنمي ــيلة املنهجي ــبحت الوس ــاين فأص الث



 

 

للجماعات احملليـة وكـذلك عامـل لتحسـني ظـروف احليـاة ألفـراد اتمـع وكوسـيلة          
ـ        تمم الـربامج احملققـة يف   إلدماج االقتصاد احمللـي باالقتصـاد الـوطين مبـا أنـه يكمـل وي

ــراك     ــع إش ــوي م ــوازن اجله ــق الت ــعى حتقي ــافة اىل مس ــة، إض ــات القطاعي املخطط
  .بنفسهاشؤوا اتمعات احمللية يف تسيري 

يبقى تدعيم هـذه املخططـات مـن املصـادر الرئيسـية إلحـداث التنميـة احملليـة خاصـة          
شـيء الـذي يقلـل مـن     وأن معظم البلديات تعاين من عجـز مـايل  يف تسـيري شـؤوا ال    

  .دورها التنموي
ــة-ب-2 ــذا الصــندوق : مســاعدات الصــندوق املشــترك للجماعــات احمللي أنشــأ ه

ــنة  ــم   1973س ــذي رق ــوم التنفي ــب املرس ــؤرخ يف  173/134مبوج ــت  1973 09/08امل حت
وصــاية وزارة الداخليــة بعــدما كانــت أموالــه مســرية مــن طــرف صــندوق التــوفري 

  .واالحتياط قبل هذا التاريخ
يعتــرب صــندوق اجلماعــات احملليــة املشــترك مؤسســة عموميــة ذات طــابع إداري 

  .1تتوىل تسيري صندوقني صندوق التضامن وصندوق الضمان
ــداخيل      ــديات يف امل ــني البل ــودة ب ــوارق املوج ــيص الف ــامن وتقل ــدف اىل التض يه
وتوزيعهــا بالتســاوي ، كمــا يقــوم بالتحقيقــات  والدراســات واألحبــاث الــيت ــدف 

ــة اىل  ــة إضــافة اىل تكــوين أعــوان اإلدارة احمللي ــزات واالســتثمارات احمللي تطــوير التجهي
  .ورفع مستواهم

وهـي عبـارة عـن مسـاعدات متنحهـا الواليـة       : مسـاعدات ميزانيـة الواليـة   -جـ-2
للبلــديات علــى ســبيل التجهيــز، وتقتطــع مــن نفقــات جتهيــز الواليــة وقــد ختــص 

ة منـها والرياضـية والثقافيـة وهـي غالبـا مـا       التجهيزات اإلداريـة واالجتماعيـة الصـحي   
  .تكون ضعيفة مقارنة باملساعدات األخرى

ليهــا يف أي ظــرف، إوردا هامــا ميكــن للبلــديات اللجــوء تعتــرب مــ: القــروض-د-2
ونظرا لضعف إمكانيـات البلـديات والـيت ال تسـمح بتسـديد الـديون وفوائـدها يبقـى         

  .املانع األساسي يف اللجوء اىل االقتراض

                                           
  .المادة األولى 04/11/1986المؤرخ في  86/266المرسوم التنفيذي رقم  1



 

 

م املصادر املتنوعـة نظريـا يبقـى واقـع بلـديات الواليـة عكـس ذلـك متامـا          رغ
نظــرا لعــدم تطــابق  املــوارد املاليــة مــع األعبــاء املتزايــدة إضــافة اىل إمكانيــة النظــام 
اجلبائي احمللي الـذي يشـهد اضـطرابا يف التحصـيل مـن عـام آلخـر، مـع العلـم أنـه           

ــكل  ــارير   %80يش ــب تق ــديات حس ــرادات البل ــن إي ــوطين ) CENEAP(م ــز ال املرك
  .2005للدراسات والتحاليل للتخطيط لسنة 

ــة أي     ــا متوازن ــون ميزانيا ــى أن تك ــديات عل ــرب البل ــانون أج ــا أن الق كم
جمموع اإليـرادات يسـاوي جممـوع النفقـات، ففـي حالـة حـدوث خلـل يف حتصـيل          

يـة ممـا   املوارد اجلبائية املقدرة حتـدث عواقـب وخيمـة علـى إعـادة تـوازن ميزانيـة البلد       
يتطلب تدخل الصندوق املشترك للجماعـات احملليـة، وذلـك مـا يتضـح لنـا مـن خـالل         

م مـن خـالل   2006 و 99الفارق يف التحصـيالت املقـدرة واحملققـة لبلديـة قـايس لسـنة       
  ).29(اجلدول رقم 

  )29(جدول رقم                                          .99/2006اإليرادات اجلبائية لبلدية قايس 
  دج  الفارق  احملصلة دج  املبالغ التقديرات دج  مبالغ  اإليرادات

  2006  1999 2006  1999 2006 1999  السنة
  2132110  1268  7742100  745631 9874210 746899  الضرائب غري املباشرة

  529205  111431  6213155  421211 6742360 532642  الرسم على القيمة املضافة
  13900  14120 82223  53121 96123 67241  رسوم الذبح

  244402  155071  2002130  1113420 2246532 1268491  الضرائب املباشرة
  14409  13306 64509  43406 78918 56712  الرسم على األنشطة املهنية

  18931  6599 59982  29542 78913 36141  رسم التطهري
  18025  10098 84321  32218 102346 42316  الرسم العقاري

3100982  311849 16248420  2438549 19219402 2750442  موعا  

  بلدية قايس: املصدر                                                                
الفــارق الواضــح بــني حجــم  يتضــح جليــا  )29( مــن خــالل اجلــدول رقــم

ــي احملصــل إذ   ــيلها و احلجــم احلقيق ــع حتص ــوال املتوق ــديرات  لألم ــنة التق ــغ يف س بل
ــنة   311849م 1999 ــاعف س ــغ   2006دج و تض ــعاف إذ بل ــرة أض ــوايل عش م إىل ح

ــارب  ــة    3100982مايق ــة بالبلدي ــادة احلركــة التجاري دج و يرجــع ذلــك أساســا إىل زي
بسبب زيادة عدد السكان نظـرا للنــزوح الـذي عرفتـه البلديـة إثـر الظـروف األمنيـة         

ـ      رة السـابقة و نظـرا لعـدم تسـاير إمكانيـات      اليت عانـت منـها املنـاطق اجلبليـة يف الفت



 

 

ارد عــدم الــتحكم الواضــح يف حتصــيل خمتلــف املــواإلدارة مــع حجــم الزيــادة أدى إىل 
عـدم وعـي اتمـع احمللـي بـدوره يف التنميـة        إضـافة إىل اجلبائية على مسـتوى البلديـة   

بطريقة غري مباشـرة مـن جهـة ومـن جهـة ثانيـة عـدم تـوفر اإلمكانـات الضـرورية           
تابعة حتصيل الضرائب هـذا مـا أثـر سـلبا علـى أداء اهليئـات املسـرية لشـؤون سـكان          مل

  .البلدية مما أدى اىل ضعف أداء خمتلف اخلدمات اليت هي من مسؤولية البلدية
ورغم ذلك تبقى بلديـة قـايس مـن بـني البلـديات األوىل علـى مسـتوى الواليـة         

  .واليةيف حتصيل الضرائب حسب تصرحيات مديرية الضرائب بال
يبقى ضعف إمكانيات البلـديات هـو اهلـاجس الكـبري لـدى كـل هيئـة منتخبـة         

مـن القـانون    184واليت جتد إحراجا كـبريا يف تقـدمي وعودهـا للسـكان رغـم أن املـادة       
ترفـق كـل مهمـة جديـدة متـنح للبلديـة جلميـع        "تـنص علـى أنـه     1990البلدي لسنة 

ال ينطبـق علـى الواقـع إذ يتضـح     ، وهـو الشـيء الـذي    "الوسائل الضـرورية إلجنازهـا  
جليــا الفــرق الكــبري بــني اإلمكانــات املتــوفرة لتســيري مصــاحل اتمــع احمللــي وبــني 

  .االحتياجات احلقيقية لتأمني سريها بصفة صحيحة وسليمة
كما يتأكد لنـا ذلـك مـن خـالل كيفيـة حتضـري ميزانيـة البلديـة واملخططـات          

  .التنموية ا

تعتــرب امليزانيــة وثيقــة حماســبية تقديريــة يــتم : البلديــةكيفيــة حتضــري ميزانيــة -ب-5
إعــدادها لكــل ســنة تقــدر فيهــا االعتمــادات املاليــة لعمليــات معينــة فهــي جــدول 

  .من قانون البلدية 244التقديرات اخلاصة مبداخيلها ونفقاا السنوية حسب املادة 
يـرادات السـنة املاليـة    حتضر امليزانية األولية قبل بـدأ السـنة املاليـة وتضـبط مصـاريف وإ     

كمـا ميكـن أن تطـرأ عليهـا      1تبعا لنتائج السنة املاليـة السـابقة بواسـطة ميزانيـة إضـافية     
ــر    ــطة أوام ــة بواس ــديالت الحق ــوي  )DECISIONS(تع ــتم تس ــاب تإذ ي ها يف احلس

م كــل املصــاريف احلقيقــة الــيت اإلداري الــذي هــو نتيجــة الســنة املاليــة حيــث يقــو
  .لتجلت وكل البواقي اليت سص حصرفت واإليرادات اليت

                                           
 .قانون البلدية 99المادة  1



 

 

كمــا يوضــح الوضــعية احلقيقيــة لكــل الــربامج املقيــدة أو املســجلة يف امليزانيــة 
  :بالنسبة لفرع التجهيز واالستثمار، وهي ثالثة أنواع

  .واليت تتساوى فيها ارتباطاا بإجنازها) الوافية(الربامج املنتهية -
  .جناز اليت تفوق فيها ارتباطاا بإجنازهاالربامج اليت ال تزال يف طريق اإل-
وهـي الـربامج املسـجلة ومل تعـرف أي ارتباطـا نظـرا لعـدم جـدواها         : الربامج امللغـاة -

يف نظر الـس الشـعيب البلـدي وتغـيري اعتماداـا اىل بـرامج أخـرى جديـدة أم قدميـة          
  .يراها الس أنسب من األوىل

السـنة املاليـة ويلخصـها يف جـدول     يبني لنـا احلسـاب اإلداري كـل تسـجيالت     
  :ينقسم اىل قسمني أساسيني) BALANCE CLE(مفصل يسمى بامليزان العام 

ومن أهم النفقات  )SECTION DE FONCTIONNE;ENT(ويعرف بقسم التسيري : القسم األول
  :احملددة به ما يلي

  .نفقات املوظفني-
  .لة والعقارية للبلديةونفقات صيانة األموال املنق-
  .طرق البلديةنفقات صيانة -
  .نفقات تسيري مصاحل البلدية-
  .فوائد الديون إن وجدت-
  .االقتطاع احملدد من إيرادات التسيري املوجه لتغطية نفقات التجهيز واالستثمار-

  :قسم التجهيز واالستثمار وتتلخص نفقاته فيما يلي: القسم الثاين
  .تكاليف استهالك القرض-
  .مي احمللينفقات التجهيز العمو-
ــة بــني  - ــة اجلاري نفقــات االســتثمار االقتصــادي الــيت حتتــوي علــى احلركــات املالي

ــات   ــدمها الوالي ــيت تق ــات ال ــل اإلعان ــادية مث ــاا االقتص ــة ومؤسس ــات احمللي اجلماع
  .والبلديات اىل مؤسساا وأخذ عجزها على عاتقها

البـد مـن مراعـاة واحتـرام      إلعـداد ميزانيـة البلديـة   : املبادئ العامة يف إعـداد امليزانيـة  
  :عدة ضوابط أمهها



 

 

  .مبدأ التمويل مبعىن توضيح كل اإليرادات والنفقات بامليزانية-
  .مبدأ وحدة امليزانية-
  .مبدأ سنوية امليزانية-
  .مبدأ ختصيص الواردات لتغطية النفقات-
  .مبدأ التوازن مبعىن مراعاة تساوي اإليرادات موع النفقات-

بــادئ يقــوم رئــيس الــس الشــعيب البلــدي مبســاعدة اللجنــة مبراعــاة هــذه امل
املالية للبلدية بإعـداد امليزانيـة السـنوية وعرضـها علـى الـس الشـعيب البلـدي للـرأي          
واملداولــة واملصــادقة، إذ يصــادق علــى امليزانيــة األوليــة يف شــهر أكتــوبر مــن الســنة 

انظـر  . اخلاصـة بالسـنة املعنيـة    اجلارية، ويف شـهر جويليـة بالنسـبة للميزانيـة اإلضـافية     
  .)11، 10(الشكل 

وبناء على ذلك فـإن إعـداد امليزانيـة هـو تقـدير للنفقـات املقـدرة واإليـرادات         
الــيت ستحصــل عليهــا أثنــاء الســنة مث مقارنتــها للحصــول علــى تــوازن احتياجــات  

  .وموارد اجلماعات احمللية
  :وعند إعداد امليزانية البد من مراعاة ما يلي

  .وط العريضة للخطة اإلمنائيةاخلط-
ــة    - ــوزراء املتعلق ــس ال ــة وجمل ــن وزارة الداخلي ــادرة ع ــررات الص ــات واملق التعليم

  .بالسياسة العامة واحمللية
  .وضعية املوارد املالية اليت هي يف حوزة البلدية-

  :ولتكون امليزانية أكثر فعالية جيب ما يلي
ــ - ــل تق ــة قب ــديرات األولي ــة التق ــة ومناقش ــب دراس ــية جي ــلطات الوص دميها اىل الس

  .ملراقبتها واملصادقة عليها
  .جيب مراعاة توازن امليزانية بني اإليرادات والنفقات-
جيب علـى رؤسـاء املصـاحل تقـدمي احتياجـات مصـاحلهم سـواء فيمـا خيـص فـرع           -

التسيري أو تنفيـذ بـرامج التجهيـز واالسـتثمار نظـرا لكـوم علـى درايـة باحتياجـات          
  .مصاحلهم



 

 

ــز واالســتثمار  كمــا جتــ ــدة قســم التجهي در اإلشــارة أن نســبة االقتطــاع لفائ
ومـا تـراه مـن االجتـاه     ) وزارة الداخليـة واملاليـة  (تتغري حسب قرارات السـلطة املركزيـة   

  .التنموي املراد



 

 

  :كيفية إعداد امليزانية األولية للبلدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )10(رقم شكل        :امليزانية اإلضافية واحلساب اإلداري للبلدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )11(شكل رقم 

 يتم إعدادها من طرف رئيس الس الشعيب البلدي واللجنة املالية -1

 رسها الس الشعيب البلدي ويصادق عليهايد -2

  ترسل نسخة للوالية أو الدائرة للمراقبة واملصادقة -3

 بعد املصادقة حتتفظ الوالية أو الدائرة بنسخة منها -4

 ترسل نسخة للمديرية الفرعية للضرائب -5

 نسخة للقابض البلدي للضرائب ترسل -6

  تعد امليزانية اإلضافية من طرف رئيس الس الشعيب البلدي -1

  يدرسها الس الشعيب البلدي ويصادق عليها -2

  للدراسة واملراقبة واملصادقةالوالية أو الدائرةترسل إىل - 3

 املديرية الفرعية للضرائبترسل نسخة إىل -4

  ق عليها إلرساهلا اىل القابض البلدي للضرائبميزانية مصاد -5

 ترسل نسخة للقابض البلدي للضرائب -6



 

 

  :كيفية حتضري املخططات البلدية للتنمية
للنــهوض بعمليــة مــن بــني املهــام الرئيســية الــيت أوكلــت للجماعــات احملليــة 

: والـيت ـدف مـن ورائهـا مـا يلـي      للتنميـة  ملخططات البلديـة  احتضري  يالتنمية احمللية ه
  )أهداف املخططات البلدية للتنمية(
ــ- ــات   المركزي ــذ املخطط ــداد وتنفي ــة يف إع ــهام البلدي ــق إس ــن طري ــيط ع ة التخط

  .التنموية احمللية
حتسني ظروف املعيشة للمجتمع احمللـي املـدين والريفـي مـن خـالل فـك العزلـة وبنـاء         -

املرافق االجتماعيـة والثقافيـة واهلياكـل القاعديـة مـن شـبكات امليـاه الصـاحلة للشـرب          
  .يةوشبكة التطهري والتهيئة العمران

التكفل التدرجيي مـن طـرف البلـديات مبشـاكلها احملليـة اخلاصـة عـن طريـق حصـر          -
  .جممل املنافع االقتصادية واالجتماعية احمللية يف املخطط البلدي

  .توزيع جمايل متوازن لالستثمارات احمللية-
  .حتسني استغالل الطاقات واالمكانات احمللية

ــات  ــة للمخطط ــداف العام ــذه األه ــن ه ــا م ــات  انطالق ــت اهليئ ــة كلف البلدي
املسرية للبلـديات بإعـداد املخططـات التنمويـة البلديـة الـيت ـتم أساسـا بالقطاعـات          

ــم   ــدول رق ــحة يف اجل ــذه    )30(املوض ــر ه ــديات ومت ــدخل البل ــا لت ــددة قانون واحمل
  :املخططات بعدة مراحل إلجنازها وهي

ــة األوىل- ــد: املرحل ــة جيتمــع الــس الشــعيب البل ــد يف هــذه املرحل ــوم بتحدي ي ويق
االحتياجات والنقـائص علـى مسـتوى جمـال البلديـة سـواء للمشـاريع املنجـزة أو هـي          

ـ     يت تقـوم بتحديـد بطاقـات تقنيـة     يف طريق اإلجناز مع مسامهة املصـاحل التقنيـة للبلديـة ال
يمية لكـل مشـروع أو عمليـة مقترحـة مـن طـرف الـس والـيت يراهـا ضـرورية           وتق

  .حسب األولويات إلجنازها ويقوم بترتيبها
ــافة  ــذا باإلض ــواده   إىله ــانون مب ــف الق ــوم  17و  16، 15، 14تكلي ــن املرس م

واملتعلــق بشــروط تنفيــذ املخططــات البلديــة الــيت تــنص علــى تنفيــذ ومتابعــة  77/63



 

 

عمليات التجهيـز واالسـتثمار مـن طـرف رئـيس الـس الشـعيب البلـدي سـواء عـن           
  .مؤسسة خارجية حسب قانون الصفقات طريق إجنازها بوسائل البلدية أو اختيار

كما يكلـف رئـيس الـس الشـعيب البلـدي بـإجراء مجيـع الدراسـات وعقـد          
الصــفقات واالتفاقــات املرتبطــة بإجنــاز خمتلــف املشــاريع املربجمــة يف املخطــط البلــدي 

  .للتنمية وذلك مبساعدة املصاحل التقنية
االقتراحـات اىل الوصـاية وهـي     يقـوم رئـيس البلديـة بإرسـال مدونـة     : املرحلة الثانية-

نسـمة يصـبح    50000الوالية أو الدائرة حسـب عـدد سـكان البلديـة حبيـث إذا تعـدت       
التعامل مباشرة مـع الواليـة، أمـا البلـديات الـيت تضـم عـددا دون ذلـك تبقـى حتـت           
وصاية الدائرة اليت تقوم بدراسة ومراجعـة مـا هـو مقتـرح مـن طـرف الـس الشـعيب         

ــتم إ ــة  البلــدي إذ ي ــراه يتماشــى واخلطــة الوطني عــادة ترتيــب األولويــات حســبما ت
ــادة بعــض   ــة كمــا ميكــن حــذف أو زي ــة، أو حســب ضــرورة احلاجــة للبلدي للتنمي

  .املشاريع اليت ترى أن هلا أمهية يف تلك املرحلة
بعـد مصـادقة الوصـاية علـى مدونـة االقتراحـات يـتم إرسـاهلا اىل         : املرحلة الثالثـة -

تهيئة اإلقليميـة أيـن يـتم التنسـيق مـع خمتلـف  املـديريات التنفيذيـة         مديرية التخطيط وال
واملوافقة على تلك املشـاريع املربجمـة، فيـتم اعتمـاد املبـالغ املاليـة لكـل مشـروع مـع          
حتديد األولويات حسـب الوضـعية املاليـة للواليـة أيـن ميكـن تأجيـل أو إلغـاء بعـض          

دات املاليــة أي اىل الــدائرة مث البلديــة املشــاريع املقترحــة بعــد تســلم املوافقــة باإلعتمــا
و وإعــالن  ىحــدالــيت تقــوم بإعــداد دفــاتر الشــروط لإلجنــاز لكــل مشــروع علــى 

  .املناقصة الختيار املؤسسة اليت تقوم باإلجناز من بني املؤسسات املتنافسةإشهار 
ــة  - ــة للتنمي ــات البلدي ــاح املخطط ــق جن ــل اىل : عوائ ــة مل تص ــة الالمركزي إن سياس

ا احلقيقي املخـول هلـا مـن الناحيـة القانونيـة ممـا أدى اىل ظهـور عوائـق كـبرية          مفهومه
  :تسببت يف التقليل من دور املخططات البلدية للتنمية وعدم جناعتها، ومنها

  .سوء التقدير لالحتياجات احمللية-
  .ضعف أداء املشاريع املربجمة وعدم تلبيتها لالحتياجات احمللية-
  .ات احمللية اليت ميكن حتسينها واستغالهلا على أحسن وجهجتاهل املوارد والطاق-



 

 

  .ملسريي البلدياتعدم الترتيب اجليد لألولويات لقلة اخلربة والكفاءة-
  .نقص وسائل العمل الضرورية لتطبيق وإجناز الربامج التنموية-
ممارسـة السياسـة علـى حسـاب اجلانـب      (التداخل بني الصـالحيات املركزيـة واحملليـة    -

  ).التقين
  .نقص املعلومات واملعطيات احلقيقية مما يتسبب يف تقديرات خاطئة-
  ).مؤسسات حملية ضعيفة وال متلك كفاءة(ضعف وسائل اإلجناز احمللية -
نقــص التجربــة الكافيــة يف امليــادين التقنيــة خاصــة لــدى املســؤولني احمللــيني وعــدم -

  .استقرارهم
  .رات الكفأةضعف املراقبة التقنية بسبب عدم توفر اإلطا-
  .ضعف مكاتب الدراسات على املستوى احمللي-
ضــعف االعتمــادات املاليــة املقدمــة إلجنــاز الــربامج وعــدم تطابقهــا مــع مــتغريات -

  .السوق
  )30(جدول رقم                             قطاعات تدخل املخطط البلدي للتنمية

  القطاع الفصل  التعريف

  الفالحة

291  
292  
293  
294  
295  

  حسينات عقاريةت
  استصالح مناطق جافة
  استصالح مناطق مسقية
  .استصالح مناطق رعوية

  غابات وحلفاء

  الري
391  
392  
393  

  التزويد بالمياه الصالحة للشرب
  تصريف المياه

  الري والتصريف

  المنشآت االقتصادية

591  
592  
593  
594  

  الطرق والدروب
  النقل

  البريد والمواصالت
  التخزين والتوزيع

  منشآت االجتماعيةال

791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  

  مناطق التعمير
  الترميم العمراني

  تهيئة المناطق العمرانية
  الصحة
  الثقافة
  الشباب
  الرياضة

  السكن الريفي

  المنشآت اإلدارية
  وسائل اإلنجاز

891  
991  
992  

  مباني البلديات
  مؤسسات البلدية لإلنجاز
  مؤسسات ما بين البلديات

  .خنشلة -مديرية التخطيط والتهيئة اإلقليمية: دراملص



 

 

ولتأكيد ما سـلف ذكـره نقـوم بتحليـل مسـار االسـتثمارات العموميـة للفتـرة         
  .على مستوى بلدية قايس 99/2006
  .99/2006االستثمارات العمومية ملختلف املخططات للبلدية للفترة -6

املخططـات البلديـة   من خـالل متابعتنـا ملسـار االسـتثمارات العموميـة يف إطـار       
يتــبني لنــا جليــا ضــعف حجــم هــذه االســتثمارات والــذي يرجــع أساســا حســب 
تصــرحيات املنتخــبني إلدارة شــؤون البلديــة هــو أن حجــم االســتثمارات املقدمــة مــن 
طرفهم اىل الوصاية أكرب بكـثري ممـا هـو مصـادق عليـه إذ يـتم إعـادة برجمـة الوصـاية          

ـ البلـدي هـذا ممـا ي   الشـعيب  للمدونة املقدمة هلا من طرف الـس   ل مـن دور وفعاليـة   قل
اهليئات املنتخبة حبيث تبقـى حتـت الوصـاية الكاملـة لكـل مـن الـدائرة والواليـة وهـي          

ختلـف أنواعهـا وتـربر الوصـاية ذلــك اىل     مب تـتحكم يف حتديـد الـربامج التنمويــة   الـيت  
ــي عكــس    ــة وه ــلطات املركزي ــن الس ــا م ــة هل ــة املمنوح ــات املادي ضــعف االمكان

  .تصرحيات املقروءة واملسموعة يف وسائل اإلعالمال
يبقــى حتليــل توزيــع االســتثمارات العموميــة يف إطــار املخطــط البلــدي للتنميــة 

ــرة  ــة   94/2006للفت ــها التهيئ ــة من ــة خاص ــآت االجتماعي ــى املنش ــا عل ــدا أساس معتم
 العمرانيــة ملختلــف األحيــاء الســكنية الــيت تــأخرت يئتــها يف العشــرية األخــرية الــيت

مـن جهـة، والظـروف     م1999عانت فيها اجلزائر كثريا بسـبب قلـة املـداخيل قبـل سـنة      
ــة، إضــافة  ــة مــن جهــة ثاني ــزات  إىلاألمني تــدعيم قطــاع الشــباب والرياضــة بتجهي

ــة   ــة وذلــك حماول ــايف ودار الشــباب املتواجــدان بالبلدي ــة للمركــز الثق رياضــية وثقافي
الـذي عانـت منـه املنطقـة وحماولـة       أمـن  الـال لتوفري استقرار اجتماعي ملرحلة مـا بعـد   

المتصــاص غضــب اتمــع احمللــي إذ بلغــت قيمــة االســتثمارات العموميــة للمنشــآت 
ــا يقــارب  ــة م ــادل نســبة  166041621االجتماعي ــا يع مــن جممــوع %  56.11دج أي م

، لكنــه ويبقــى حجــم )31(االســتثمارات للمخططــات البلديــة للتنميــة اجلــدول رقــم 
حجـم البلديـة ممـا يتطلـب تـدعيما أكثـر يف اـال مـع          إىلفا نسـبة  هذه األموال ضعي

  .مراعاة نوعية اإلجناز للتهيئة العمرانية ملختلف األحياء السكنية



 

 

ــد  ــاع تزوي ــأيت قط ــتعملة يف  بي ــاه املس ــاه الصــاحلة للشــرب وتصــريف املي املي
ذلـك مببلـغ   و 99/2006املرتبة الثانية مـن اهتمامـات املخططـات البلديـة للتنميـة للفتـرة       

ــادل  44141220 ــا يع ــذه    %14.92دج أي م ــة هل ــتثمارات العمومي ــوع االس ــن جمم م
كمـا جنـد اهتمـام البلديـة ترتكـز أيضـا علـى صـيانة         و هـي موجهـة أساسـا    الفترة 

عتادها وسائلها احمللية مـن شـاحنات وجـرارات بتـوفري قطـع الغيـار هلـا والـيت بلغـت          
ـ      دج أي مـا يعـادل نسـبة     41332706.89ـ قيمة صيانتها يف فتـرة الدراسـة مـا يقـدر ب

  .من جمموع االستثمارات للمخططات التنموية احمللية% 13.29
ــة بقطــاع   ــات املســرية للبلدي ــن طــرف اهليئ ــام املتواضــع م إضــافة إىل االهتم
املنشآت االقتصـادية واملتمثـل أساسـا يف تعبيـد الطـرق علـى مسـتوى بلديـة قـايس إذ          

ــوايل ــه ح ــتثمارات ب ــة االس ــت قيم ــبة  31128014 بلغ ــادل نس ــا يع  %10.52دج أي م
  .من جمموع االستثمارات

ــذه     ــام ه ــة وري دون اهتم ــكن وفالح ــن س ــرى م ــات األخ ــى القطاع تبق
املخططات التنموية للبلديـة؟، هـذا مـا يـبني ضـعف أداء اجلماعـات احملليـة الـيت تبقـى          

  .يف موقع االقتراح الذي يتعرض إىل تغيريات كبرية من طرف الوصاية
أا تبقـى هـي املسـؤولة يف نظـر اتمـع احمللـي الـذي حيملـها مسـؤولية تـأخر            إال 

  .وتعطل العملية التنموية
ــاء     ــتوى إعط ــة دون مس ــة للتنمي ــات البلدي ــى دور املخطط ــة يبق وكمالحظ
النفس احلقيقي للتنميـة احملليـة الـيت تتطلـب إرادة ووعـي أكثـر مـن طـرف السـلطات          

ياكـل القاعديـة الـيت تعتـرب وسـيلة مـن وسـائل التنميـة         املركزية بتجاوز مرحلة توفري اهل
الســتثمار وفــتح ل إداري لكــن تبقــى اإلجــراءات اإلداريــة دون مســتوى تــوفري منــاخ

األبواب أمام أفراد اتمع خللـق مبـادرات مـن شـأا تغـيري الوضـع االقتصـادي احمللـي         
حملليـة الـيت لـن    وذلك بتوفري حوافز مشجعة للقطـاع اخلـاص وتشـجيعية لـدعم التنميـة ا     
  .تتحقق من دون تكامل جهود اإلدارة العمومية والقطاع اخلاص واتمع املدين



 

 

  )31(جدول رقم           99/2006للتنمية  ببلدية قايستطور االستثمارات العمومية للمخططات  بلدية قايسدج      
  النسبة  اموع  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  99  

  0.11  340000  - - - -  - - - 340000  اريةحتسينات عق
 14.92  44141220  16546214  3210761  -  1200000  5314725  7644520  10225000  -  الري

 10.52  31128014 8698014 - - -  - 7800000 13430000 1200000  منشآت اقتصادية
 56.15  166041621 53678290  1612143 - 6813529 45984982 22978452 34974225 -  منشآت اجتماعية
  4.27  12636190  -  -  12085190  -  -  111000  440000  -  منشآت ادارية
 13.29  41372706.89  19079028  2508232  8487170  4395865  1549596  1875000  1552961  1924854.89  وسائل االجناز

  100  295659751.89  98001546  7331136  20572360  12409394  52849303  40408972  60622186  464854.89  اموع
    %100  33.14  2.47  6.95  4.19  17.87  13.66  20.50  1.17  النسبة

  بلدية قايس: املصدر

  

  وضعية التنمية ودور البلدية بها:الرابعالفصل 
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بلدية قايس: املصدر  

      1999/2006ببلدية قايس  من املخططات البلدية للتنمية اتقطاعال خمتلفنسبة 

  )12(شكل رقم                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بلدية قايس: املصدر  

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

100000000

12345678

دج

 1999/2006تطور االستثمارات العمومية للمخططات البلدية للتنمية 

   1999       2000     2001      2002          2003        

النسبة

الفالحة

الري

منشآت اقتصادیة

منشآت اجتماعية

منشآت إداریة

وسائل اإلنجاز



 

 

إضافة إىل إعطـاء حريـة أكثـر للجماعـات احملليـة خاصـة البلديـة مـن اختيـار          
املشاريع التنموية الـيت تراهـا مناسـبة اهلـا وجمتمعهـا مـع اقتصـار دور الوصـاية علـى          
الرقابة أكثر منـه علـى التوجيـه لتفـادي اسـتغالل إمكانيـات الدولـة واتمـع حلسـاب          

  .ضيقة ال تراعى فيها املصاحل العامةأغراض سياسية 
رغــم التوجهــات اجلديــدة للسياســة االقتصــادية : دور القطــاع اخلــاص يف التنميــة -7

العامة للدولة والـيت تعطـي الـدور اهلـام للقطـاع اخلـاص إلحـداث التنميـة االقتصـادية          
 تسـيري بـإدارة و  إال أن تعطل وتـرية ضـبط وتنظـيم مؤسسـات الدولـة املختلفـة املعنيـة        

االقتصاد أثـرت كـثريا علـى احلركيـة االقتصـادية خاصـة مـن جانـب القطـاع          وسائل 
اخلاص الذي يشهد عزوفا كبريا عـن االسـتثمار احلقيقـي الـذي مـن شـأنه دفـع عجلـة         

  .التنمية احمللية
كما  يتضح لنـا جليـا يف بلديـة قـايس الـيت تشـهد نسـبة انعـدام السـتثمارات          

ــا  ــروعان يف قط ــدا مش ــاع اخلــاص ع ــان القط ــاس يف حمطت ــل أس ــدمات واملتمث ع اخل
  .للخدمات وتوزيع املواد البترولية

يبقى من العوائـق اهلامـة املـؤثرة سـلبا علـى عـدم االسـتثمار للقطـاع اخلـاص          
اهليئـات املسـرية للبلديـة وذلـك      ففري منـاطق صـناعية أو خدميـة مـن طـر     هو عدم تو

  .ةنظرا للعجز الذي تشهده البلدية يف االحتياطات العقاري
  :2006الوضعية العامة ملختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية لبلدية قايس سنة - 8

ــرا   ــة مؤش ــة والثقافي ــادية واالجتماعي ــات االقتص ــف القطاع ــعية خمتل ــرب وض تعت
هاما ملستوى التنمية ألي منطقة هـذا مـا يتطلـب منـا عـرض وضـعية هـذه القطاعـات         

  :ة ببلدية قايس الستخالص مدى توفر ظروف التنمي
تزخــر بلديــة قــايس مبســاحة زراعيــة  هامــة تقــدر  :قطــاع الفالحــة والــري-أ-8

مــن املســاحة اإلمجاليــة للبلديــة واملقــدرة  %9.98هكتــار أي مــا يعــادل  5590حبــوايل 
ـــ  ــك 56ب ــها  2 مل ــة و  35من ــة بالبلدي ــة اجلنوبي ــات يف املنطق ــار كغاب ــار  14هكت هكت

  كمناطق رعوية

ه املســاحات حمــدود جــدا نظــرا لكــون أغلــب األراضــي يبقــى اســتغالل هــذ
ـ    القـيس الـذي يقـع يف اجلهـة اجلنوبيـة الشـرقية        مكان معتمدا يف سقيها علـى سـد ف



 

 

للبلدية والذي يعاين من التوحـل الشـديد الـذي أثـر علـى سـعته للميـاه الـيت كانـت          
ساسـا  تستعمل يف سقي األراضي اخلصبة الـيت تقـع علـى امتـداد مشالـه والـيت تسـتعمل أ       

يف زراعــة احلبــوب والبقــول الــيت تراجعــت كــثريا إذ أصــبح جممــوع اإلنتــاج لســنة 
  .قنطار من احلبوب   9960م  2006

كمــا تشــهد البلديــة نقصــا كــبريا يف إنتــاج الثــروة احليوانيــة إذ يبلــغ عــدد  
ــوايل   ــا ح  ــام ــا و 3024رؤوس األغن ــرة و  314رأس ــاعز و  218بق ــن امل  48رأس م

  .رأس من اخليول
مـداجن إلنتـاج الـدواجن اللحميـة بطاقـة إنتـاج تقـدر بــ          6افة إىل احتوائها على إض

 14400مـداجن للـدواجن البيوضـة بطاقـة اسـتغالل تقـدر بــ         3قنطار سـنويا و  4800
  .دجاجة

خليـة بقـدرة إنتاجيـة     120للنحـل بعـدد خاليـا يقـدر بــ       كما مت تدعيم سبعة مـربني 
  .سنة/ كلغ  140تقدر بـ 

اإلمكانـات الفالحيـة للبلديـة والـيت مل تتلـق التـدعيم الـالزم        من خالل عـرض  
والــذي اقتصــر علــى مشــروعني فقــط أحــدمها يف إطــار الصــندوق الــوطين للتنميــة 

بئـر ارتوازيـة    حفـر والـذي تكفـل بغـرس األشـجار املثمـرة و      FNDRAالريفية الفالحيـة 
ــار    ــون يف إط ــر مم ــروع آخ ــقي ومش ــص للس ــائي خمص ــوض م ــاز ح ) PDRI(وإجن

  .خطط اجلواري للتنمية الريفية املدجمة واخلاص بتربية األبقار إلنتاج احلليبوامل
طـرف اهليئـات املختلفـة للدولـة إذ اعتمـدت يف       يبقى التدعيم غـري كـاف مـن   

تعاملها مع بلديـة قـايس علـى أـا بلديـة حضـرية هـي يف حاجـة أكثـر إىل اهلياكـل           
الفالحــي الــذي يبقــى ضــروريا لتــدعيم لواملرافــق االجتماعيــة أكثــر منــه   القاعديــة

حملاولــة تلبيــة االحتياجــات احملليــة مــن حبــوب وبقــول وخضــراوات، الشــيء الــذي 
يتطلب إعـادة النظـر يف اجتـاه التنميـة الـيت تتطلـب تـدعيم وسـائل اإلنتـاج ملختلـف           

  .القطاعات االقتصادية على مستوى البلدية
  :قطاع اهلياكل القاعدية والتجهيز-ب-8

لقاعديـة مـن أهـم الركـائز املهيكلـة للمجـال واحملـرك األساسـي         تعترب اهلياكل ا
  .للتنمية مما يتطلب منا إبراز اإلمكانات احلالية لبلدية قايس 



 

 

تعتـرب شـبكة الطـرق واملواصـالت شـريان التنميـة مبختلـف         :الطرق واملواصـالت -1
ــة االقتصــادية  ــا زادت احلركي  ــة ــيم احلرك ــا وتنظ  ــام ــا زاد االهتم ــا وكلم  أنواعه

  .بذلك اال 
 3.04 احتتوي بلدية قايس علـى شـبكة  طـرق معتـربة ويف حالـة جيـدة يف جمملـها منـه        

الـرابط بـني باتنـة وخنشـلة ومـار مبدينـة قـايس ، كمـا          88كم كطريق وطـين رقـم   
  :حتتوي على طرق والئية وبلدية مبينة كما يلي

  .رميلةكم بني بلدية قايس وبلدية ال 9على مساحة  01طريق والئي رقم -
كـم مل   12طريق معبد يربط بلديـة قـايس بالرميلـة مـن اجلهـة الشـرقية علـى مسـافة         -

  .يصنف حلد اآلن 
كـم أمـا بالنسـبة للطـرق غـري       2بني قـايس وبلديـة شـلية مبسـافة      ططريق معبد يرب-

  ).09(، ويتضح لنا ذلك من خالل اخلريطة رقم كم 16املعبدة تقدر حبوايل 
ـ   ل لشـبكة الطـرق مبركـز البلديـة والـيت يقـدر طوهلـا        إضافة إىل التعبيـد الكام

  .كم  22.42حبوايل 
  . 2006كم يف سنة  9كما برمج تعبيد 

هكتـار وبطـول يقـدر بــ      21تقدر املساحة اإلمجاليـة لشـبكة الطـرق حبـوايل     
وسـيلة نقـل مجاعيـة بطاقـة      67كم ، هـذا باإلضـافة إىل احتـواء البلديـة علـى       61.42

  .ا موزعة بني خمتلف خطوط النقل الوالئية والوطنيةمقعد 1506نقل تقدر بـ 



 

 



 

 

  
بلــغ عــدد  1998شــهدت احلظــرية الســكنية تطــورا كــبريا، ففــي ســنة :الســكن-2

ســكن وازداد عــددها /فــرد 5.43مســكن ومبعــدل إشــغال قــدر بـــ  5334املســاكن 
ســكن أي /فــرد 3. 43مســكن مبعــدل إشــغال قــدر بـــ 6509 2008ليصــل يف ســنة 

ــادة  ــك 1175بزي ــالل مس ــرب  عشرن خ ــكن ال يع ــغال املس ــدل إش ــنوات ، إال أن مع س
عن واقـع احلـال يف عمـوم البلديـة إذ يشـهد مركزهـا ضـغطا أكـرب ألن اإلحصـاءات          

  ).32(أخذ يف احلسبان البناءات الريفية ويتضح لنا ذلك من خالل اجلدول رقم 
  )32(جدول رقم       2008التوزيع اايل للمساكن ببلدية قايس لسنة 

  معدل األشغال  عدد املساكن عدد السكان  التجمع نوع
  5.87  6109 35866  التجمع الرئيسي
  6.39  175 1119  )تيمشاثني(التجمع الثانوي 
  2.60  225 587  املنطقة املبعثرة

  5.77  6509 37572  اموع
  مديرية التخطيط والتهيئة اإلقليمية: املصدر

ا نســبة إىل معــدل إشــغال يعتــرب معــدل إشــغال املســكن ببلديــة قــايس عاليــ
ممـا دفـع باهليئـات الوالئيـة املعنيـة       4.83املسكن بواليـة خنشـلة ككـل والـذي بلـغ      

ــة  ــامهي و  150بربجم ــكن تس ــا ومل   350مس  ــغال ــت األش ــاعي انطلق ــكن اجتم مس
، ويظهر لنا التوسع الـذي شـهده احملـيط العمـراين بصـورة اكثـر مـن خـالل         تلم بعدتس

  ).10(اخلريطة رقم 
قطــاع الســكن حيتــاج إىل تــدعيم أكثــر خاصــة وأن طلبــات الســكن املســجلة يبقــى 

طلبـا ممـا يـبني احلاجـة املاسـة لسـكان هـذه         1714على مستوى الـدائرة بلـغ حـوايل    
البلدية للسكن وذلك إثـر التحـوالت االجتماعيـة الـيت يشـهدها اتمـع والـيت اسـتغنا         

  .ابقةفيها عن العيش وسط العائلة الكبرية يف املراحل الس



 

 



 

 

  :املرافق الصحية-3
تتجلــى اخلــدمات الصــحية للعديــد مــن املنشــآت الصــحية أمههــا املستشــفى  

ســرير وعيــادة للتوليــد وعيــادتني متعــددة اخلــدمات وأربــع  240الــذي يتســع لـــ 
  .قاعات للعالج ومركز لتصفية الدم بإثين عشر سريرا إضافة إىل سبعة صيدليات

هلـذه املرافـق إىل البلـديات اـاورة نظـرا لعـدم        كما يتعدى تقـدمي اخلـدمات الصـحية   
احتوائهــا علــى مستشــفيات هــذا مــا يشــكل عبئــا علــى املستشــفى الــذي ال يفــي 

  .باحتياجات سكان البلدية
لــيس مــن  99/2006شــهد القطــاع الصــحي لبلديــة قــايس تــدعيما معتــربا يف الفتــرة 

لكــن مت تــرميم  ناحيــة املنشــآت الصــحية إذ مل تنجــز ســوى قاعــة واحــدة  للعــالج
ــذه   ــامون و متخصصــني يف ه ــاء ع ــدعيمها بأطب ــع ت ــا م ــة و جتهيزه املنشــآت القدمي

  .الفترة
ـ    11حتتـوي البلديـة علـى    :قطاع التربيـة والتعلـيم  -4 قسـم   244 ـمدرسـة ابتدائيـة ب

ــداغوجي تســتقبل  ــذا مبعــدل إشــغال للقســم يقــدر حبــوايل  9516بي / تلميــذ /39تلمي
  .)33(اجلدول رقم % 52ن املتمدرسني قسم تبلغ نسبة الفتيات من ضم

تلميـذ   40معلـم مبعـدل تـأطري بلـغ أكثـر مـن        236يشرف على تأطري التالميـذ  
ــغ  / ــذي بل ــة ال ــى مســتوى الوالي ــأطري عل ــدل الت ــن مع ــو أكــرب م ــم وه  25.2معل

  .معلم/تلميذ
هذا ما يعكس الضـغط الـذي تعـاين منـه املـدارس املتواجـدة بـاملراكز العمرانيـة         

نـاطق الريفيـة أمـا بالنسـبة للتعلـيم املتوسـط فتوجـد مخسـة متوسـطات          على حساب امل
تلميـذ يقـدر معـدل إشـغال القسـم بــ        3346قسم بيـداغوجي يـدرس ـا     106تضم 
مــن الفتيــات، يشــرف علــى % 53قســم وبنســبة إنــاث تقــدر بـــ /تلميــذ  31.56

 أسـتاذ حسـب اجلـدول رقـم    / تلميـذ   18أسـتاذ مبعـدل تـأطري قـدر ب      182تأطريهم 
ــامج  )33( ــار برن ــدة يف إط ــطة جدي ــاز متوس ــرمج إجن ــا ب ــق  2006-2005، كم مل تنطل

  .األشغال ا  بعد



 

 

ــات   ــى ثــالث ثنوي ــة عل ــانوي فتشــمل البلدي ــيم الث ــى مســتوى التعل ــا عل أم
قســم ومبعــدل /تلميــذ  29تلميــذا مبعــدل إشــغال للقســم يقــدر بـــ  2314تســتقبل 
  .من جمموع التالميذ  % 51ت أستاذ تبلغ نسبة الفتيا/ تلميذ  19تأطري بلغ 

يعترب قطاع التربية مـن القطاعـات الـيت أولـت هلـا الدولـة اهتمامـا كـبريا مـن          
  .، لكن يبقى اإلهتمام مبستوى التكوين ضرورياحيث توفري املرافق التعليمية 



 

 

  )33(جدول رقم     2006وضعية املؤسسات التربوية ببلدية قايس لسنة 
 نسبة اإلناث أ/معدل التأطري ت معدل إشغال القسم عدد التالميذ سامعدد االق عدد املؤسسات  الطور

  %52  م/ت40  قسم/ت 39 9516 244 19  التعليم االبتدائي
  %53  أ/ت18  ق/ت31.56 3346 106 05  التعليم املتوسط
  %51  أ/ت19  قسم/ت29 2314 80 03  التعليم الثانوي

  مديرية التربية لوالية خنشلة : املصدر

ــوين ا-5 ــتمهنيالتك ــين وال ــين    :مله ــوين امله ــزين للتك ــى مرك ــة عل ــوي البلدي حتت
متكـون يتعـدى إشـعاعه بلديـة      300ختصصـا يتسـع لــ     14والتمهني أحـدمها حيتـوي   

ــامزة    ــة وط ــة والرميل ــت وبومحام ــن تاوزيان ــاورة م ــديات ا ــايس إىل البل ــلية ق وش
، كمـا ختتلـف مـدة التكـوين مـن غختصـاص       متخصـص  16يشرف علـى تكوينـهم   

  ).34(ر كما هو موضح يف اجلدول رقم آلخ
  )34(جدول رقم      2006التخصصات املربجمة يف التكوين املهين لبلدية قايس لسنة 

  المدة  المستوى  التخصصات
  شهر 12  بمستوى او بدونه  مجمع ومركب لنجارة األلمنيوم

  شهر 24  الثانية ثانوي  كهرو تقني
  شهر 12  الرابع متوسط  كهرباء معمارية

  شهر 18  الرابع متوسط  يب وصيانة اجهزة التبريدترك
  شهر 12  بمستوى او بدونه  حالقة سيدات ورجال
  شهر 12  بمستو او بدونه  دهن حروف وزخرفة

  شهر 18  الرابع متوسط  ميكانيك تصليح تجهيزات الحقن ديازال
  شهر 18  الرابع متوسط  تمديدة صحية والغاز

  شهر 12  بمستوى او بدونه  التلحيم
  شهر 12  بمستوى او بدونه  الة هياكل ودهن السياراتمط
  شهر 12  بمستوى أو بدونه  البناء

  شهر 18  الرابعة متوسط  ميكانيك تصليح السيارات الصناعية
  شهر 12  بمستوى أو بدونه  خياطة

  شهر 12  الرابعة متوسط  كهرباء السيارات

مركز التكوين املهين بقايس: املصدر  

مركــز للتكــوين الفالحــي يقـوم بتكــوين أعــوان تقنــيني   كمـا حتتــوي البلديــة علـى  
  .أساتذة متخصصني 7شرف على تطريهم يمتربص  152للفالحة يستقبل 



 

 

باعتبـار بلديـة قـايس مقـرا للـدائرة فهـي تضـم عـدة مؤسسـات          :اهلياكل اإلدارية -6
ـ         امال مهمـا يف إدارية تتعدى خدماا جمـال البلديـة إىل البلـديات اـاورة وهـي تعتـرب ع

  :ية مبقر البلدية وهي كما يليدفع احلركة التجار
ــدائرة - ــر ال ــة الضــرائب –مق ــة –مديري ــتعمري والســكن –حمكم ــة –قســم ال مؤسس

–الشــركة الوطنيــة للتــأمني –الضــمان االجتمــاعي –احلمايــة املدنيــة –توزيــع امليــاه 
فـرع  –فـرع ملديريـة أمـالك الدولـة     –الـديوان الـوطين لتوزيـع احلبـوب     –قسم الري 

  .مؤسسة إعادة التربية–حافظة العقارية للم
تنميـة احملليـة، إضـافة إىل ثـالث     لوبنكني أحـدمها للفالحـة والتنميـة الريفيـة واآلخـر ل     

  .مراكز للربيد
إضــافة علــى مؤسســات أخــرى ذات بعــد حملــي بلــدي منــها مقــر الشــرطة 

  .ومقر البلدية ومقر للدرك الوطين
ىل منطقـة صـناعية كمـا ال حتتـوي علـى      تفتقـر البلديـة إ   :قطاع الصناعة والطاقـة -7

  .أي نشاط صناعي عدا وحدة صغرية للقطاع اخلاص إلنتاج مواد البناء
أمــا فيمــا خيــص قطــاع الطاقــة فالبلديــة ممونــة خبطــني كهربــائيني متوســطي 

كيلوفــولط األول ممتــد مــن باتنــة والثــاين مــن خنشــلة، عــدد 30الشــدة تقــدر بـــ 
مـن جممـوع مسـاكن     %95مـا يعـادل نسـبة     مسـكن أي  6150املستفيدين يقـدر بــ   

  .البلدية
مـن   %76 كما ميول التجمع الرئيسي للبلديـة بالغـاز الطبيعـي الـذي يغطـي مـا يقـارب       

  .سكان التجمع الرئيسي
تشـمل البلديـة علـى عـدة مرافـق ثقافيـة ورياضـية أمههـا          :قطاع الثقافة والرياضة-8

ملعــب لكــرة القــدم مغطــى مركــز ثقــايف ودار للشــباب وقاعــة متعــددة الرياضــات و
بالعشب االصـطناعي إضـافة إىل حـوض واحـد للسـباحة وهـي تشـهد ضـغطا نظـرا          
إلقبال الشباب عليها بصـورة مكثفـة ممـا يسـتدعي تـدعيم هـذا القطـاع مـن طـرف          

  .الوصاية نظرا لكون البلدية تم بالصيانة فقط



 

 

  :خالصة الفصل الرابع
يس العمرانيـة والتطـور السـكاين    من خـالل عرضـنا لوضـعية التنميـة ببلديـة قـا        

املعترب الذي تشهده بسبب موقعهـا وسـط عـدة بلـديات جبليـة وريفيـة والـذي أعطـى         
  .هلا أدوارا أخرى تتعدى جماهلا اإلداري

 اإضــافة إىل عــرض دور البلديــة يف التنميــة والــذي تــبني بــأن دورهــا مقتصــر  
ـ        ا مـن خـالل كيفيـة    على االقتراحات الـيت تقـدمها للوصـاية األمـر الـذي يتضـح لن

حتضري امليزانية ا و املخططـات البلديـة للتنميـة الـيت تعجـز عـن متويلـها بسـبب قلـة          
مصادر التمويـل ـا إضـافة إىل عوائـق جنـاح خمتلفـة املخططـات البلديـة لتنميـة الـيت           
ميكن استدراكها من طـرف اهليئـات العليـا لدولـة لتحريـك عمليـة التنميـة احملليـة الـيت          

  .تمامات الدولة واتمعأصبحت من إه
ــق و ال    ــف املراف ــوفري خمتل ــة ت ــة الدول ــم حماول ــق ترغ ــزات الضــرورية خلل جهي

إستقرار إجتماعي ودفع التنميـة احملليـة إال أن وضـعية التنميـة تشـهد ختلفـا كـبريا لنظـر         
لطبيعة البلديـة الـيت تقتصـر يف إقتصـادها علـى التجـارة واخلـدمات فلـم يـدعم ـا           

ــات و القطــاع الفالحــي  ــاب اآللي ومل يتحــرك القطــاع اخلــاص لإلســتثمار نظــرا لغي
  .الوسائل اليت تبقى من مسؤولية خمتلف هيئات الدولة

ــة ال تقتصــر علــى تــوفري خمتلــف املرافــق والتجهيــزات فحســب بــل   إن التنمي
خاصـة وأن   لالسـتثمار البد من خلـق منـاخ إداري عـام وإسـتراجتية واضـحة مشـجعة       

  .االقتصاديف دعم اع العمومي تراجع طالق
إضــافة إىل إعطــاء اجلماعــات احملليــة خاصــة البلديــة حريــة أكثــر يف التصــرف 
يف مصادر متويلـها احملليـة وحتديـدها مـع وضـع شـروط الكفـاءة لاللتحـاق أو الترشـح          
للهيئات املنتخبـة لتسـيري شـؤون البلـديات والـذي بإمكانـه دفـع عجلـة التنميـة مـع           

ني يف التنميـة مـن قطـاع خـاص الـذي نشـهد غيابـه        إشراك خمتلف الفـاعلني احلقيقـي  
على مستوى بلدية قايس واتمـع املـدين الـذي حنـاول عـرض أدائـه يف الفصـل املـوايل         

  .من خالل دور اجلمعيات املدنية يف التنمية احمللية على مستوى البلدية
  
  



 

 

 

 

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  

  الفصل اخلامس
  التنمية احمللية ببلدية قايسدور اجلمعيات املدنية يف 

  :مقدمة
  .مفهوم اجلمعية واحلركة اجلمعوية-1
  .احلركة اجلمعوية واحلركة االجتماعية-2
  .أسباب تنامي ظاهرة اجلمعيات-3

  .دوافع تتعلق باجلانب القانوين-أ-  3          
  .دوافع اجتماعية واقتصادية-ب-  3          
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  :مقدمة
دفعه اىل التقدم يالنهوض باتمع من مجيع جوانبه وضا سليما إن هدف التنمية يف عمومه هو        

وحتسني ظروفه االجتماعية واالقتصادية وتطوير إمكانياته مع استغالل االمكانات االقتصادية والبشرية 
  .أحسن استغالل

مل يكن بوسع سلطة الدولة لوحدها أن تقوم بكل األدوار يف تسيري وسائل التنمية مما ألزمهـا  
حماولة إشراك اتمع يف تسيري شؤونه، ومن بني األساليب اليت رأا ضرورية لتحقيـق التنميـة    على

  .لنشاطها اسطرت قوانني حتدد أسس تشكيل اجلمعيات املدنية وأطر
هذا ما يدعونا إىل حتديد مفهوم اجلمعية واحلركة اجلمعوية بصورة عامة مع حتديـد الفـرق   

  .ةبينهما وبني احلركة االجتماعي
كما يدفعنا البحث يف األسباب املختلفة لتنامي ظاهرة اجلمعيات املدنية وحتديد خمتلف الدوافع 
سواء كانت دوافع قانونية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو فكرية أوثقافية ودينية واليت هي من 

  .املستوى الوطين األسباب الواضحة يف تطور وتزايد عدد اجلمعيات سواء على املستوى احمللي أو
كما حناول حتديد املصادر املالية هلذه اجلمعيات واليت هي ضرورية لنشاطها وذلك حسب ما 

  04/12/1990املؤرخ يف .31/ 90هو حمدد يف قانون اجلمعيات 
  .مع توضيح كيفية صرف خمتلف املداخيل واملوارد اليت حتصل عليها اجلمعيات املدنية

لعالقات احملددة قانونا سواء بني اجلمعيات فيما بينها و بـني  كما نرى من الضروري حتديد ا
  .اجلماعات احمللية واجلمعيات املدنية مع حتديد طرق التعامل معها

حناول أن نعرض دور اجلمعيات املدنية يف التنمية احمللية على مستوى جمال دراستنا لبلدية قايس 
  .سهامها يف دفع التنمية وتشجيع املبادرة احملليةوذلك من خالل خمتلف نشاطاا اليت توضح لنا مدى إ

خنلص إىل حجم التدعيمات اليت تتلقاها اجلمعيات احمللية من إعانات سواء مـن البلديـة أو   
  .صندوق الوالية أو خمتلف اهليئات العمومية اخلرى

ها مع حماولة حتديد أثر نشاط هذه اجلمعيات يف اتمع ومدى ترقيته من جهة ومدى مصداقيت
  .وفعاليتها لدى السلطات العمومية احمللية 



 

 

  :مفهوم اجلمعية واحلركة اجلمعوية-1
أهم ما مييز اجلمعية العالقة اليت تربط األفراد املنتمني إليها واليت تعرب عن تطور التنظيمـات     

نية اختياريـة  االجتماعية بتجاوز الروابط التقليدية كرابطة القرابة واملكان واللغة إىل رابطة أكثر عقال
  .طوعية وليست قصرية مبنية على الوراثة والنسب

فهي إذن وحدة اجتماعية مستقلة تتكون من جمموعة من األفراد هلا قوانني تنظمها وحتكمهـا  
عالقات سلوكية معينة وهلا أهداف مشتركة، فهي تنظيم اجتماعي يعكس بداخله نوع من التفاعـل  

  .ادة مشتركةاالجتماعي قصد حتقيق هدف معني بإر
اجلمعيـة  "املتعلق باجلمعيات يف مادته األوىل على أن  1901وقد عرفها القانون الفرنسي سنة 

هي االتفاقية اليت عن طريقها يشترك شخصني أو عدد من األشخاص يف تسخري معارفهم ونشاطام 
املبادئ العامة  بصفة دائمة من أجل أهداف أخرى غري اقتسام األرباح وهي خاضعة يف مشروعيتها إىل

  .1"للحقوق والواجبات السارية يف االتفاقيات
خيتلف عدد املؤسسني للجمعية من دولة إىل أخرى فنجده يف الدول الغربية ينخفض إىل دون 
العشرة أفراد، ويف أمريكا من حق أي ثالثة أشخاص تشكيل مجعية مدنية، أما يف إسرائيل فمن حـق  

فردا لتشـكيل أي مجعيـة    15اجلزائر اليت يشترط القانون ا أي شخصني فقط إنشاء مجعية، عكس 
مدنية، ونشري هنا إىل أنه كلما قل العدد سهل التفاهم والتنسيق بني األفراد املنخرطني وهو أسـلوب  

  .من أساليب تشجيع تشكيل اجلمعيات
أكثر حيق موعة من اجلمعيات أن تنسق فيما بينها وتشكل حركة مجعوية تكون ذات فعالية 

  .يف أثرها على اتمع وذات وزن أكرب لدى السلطات العمومية
لكن يبقى أثر احلركة اجلمعوية يف بالدنا يشهد ضعفا كبريا ومل تؤدي الدور املنوط ا ويرجع 

  :ذلك أساسا  ألسباب عديدة أمهها
  .الظروف الصعبة اليت تزامنت مع ميالد اجلمعيات والعنف الذي صاحب نشأا-
  .ريات السلبية حمليط اجلمعيات سواء من جانب اإلدارة أو األحزاب السياسيةالتأث-
  .ضعف الروح النضالية ألفراد اتمع-
  .غياب الثقافة اجلمعوية ألعضاء معظم اجلمعيات-
  .سيادة الفكر العشائري يف اتمع اجلزائري-

                                           
1   - article N°: loi dw 01/07/1901 J.O.R.F , Association: regime général, Paris 1972 P.103. 



 

 

  :احلركة اجلمعوية واحلركة االجتماعية-2
حركة مقصودة إلحداث تغيري يف أي اجتاه وبأي وسيلة، فهي تتميز تعترب احلركة االجتماعية 

  .أكثر بالسلوك غري الرشيد يف التعامل مع األحداث املختلفة
كما يتميز مؤيـيدها بتقاسم ضمين لألفكار واملطالب وقد يكون حتركها عفوي وغري منظم 

  .ومببادرة قلة من أفراد اتمع
ركة االجتماعية إال أا أكثر تكيفا مع املعطيـات اجلديـدة   تعترب احلركة اجلمعوية سليلة احل

املترتبة عن التحوالت اليت عرفها العامل، لكنها مازالت دف إىل التغيري حىت وإن اختلفـت وتريتـه   
  :وميكن مقارنة كال احلركتني على النحو التايل

فيه ومن خاللـه   تتميز اجلمعيات واملنظمات بامتالكها لتنظيم هيكلي أكثر وضوحا تتحدد-
مكانة ودور األعضاء، بينما تكاد تقتصر البنية التنظيمية يف احلركات االجتماعية على هيئة مشرفة أو 
شخصية معروفة مؤثرة تقود مجيع املؤيدين واملقتنعني بأفكار احلرية، هذا التبـاين يعطـي للجمعيـة    

االحتفاظ باجلمهور الواسع املناصـر   االحتفاظ البيئي باملنخرطني واستمرار التنظيم يف مقابل صعوبة
  .للحركة االجتماعية

أهم ما مييز احلركة اجلمعوية عن احلركة االجتماعية هو قيامها على أساس التعاقد، فاألعضاء -
  .حتكمهم اتفاقية توضح حقوقهم وواجبام وفق عالقات أكثر عقالنية

الراديكايل يف بعض األحيـان،   عادة ما تطالب احلركات االجتماعية بالتغيري السريع وحىت-
  .بينما تتصف وترية التغيري الذي تنشده احلركة اجلمعوية بالبطء و التعقل

تعتمد احلركة اجلمعوية أكثر على العمليات العقلية كالتخطيط والتنفيذ والتقييم بينما تعتمد -
  .للمؤيديناحلركة االجتماعية أكثر على إثارة احلماس والعواطف اليت تولد دافعية قوية 

تتبىن احلركة االجتماعية يف الغالب الالمشاركة اليت تصل يف بعض األحيـان إىل املناهضـة   
  .لتحقيق أهدافها املطلبية

  .بينما تسعى احلركة اجلمعوية للشراكة مع السلطات العمومية لتجسيد مشاريعها وبراجمها
جتماعية اليت غالبا ما حتركهـا  تتميز احلركة اجلمعوية بأكثر دميقراطية مقارنة باحلركات اال-

  .أطراف خفية تسعى لتحقيق مصاحلها 



 

 

بعد عرضنا هلذه املفاهيم للحركة االجتماعية واليت الزالت تطغى على جمتمعنا بصورة عامة إال 
دعمت بصورة واسعة نشاط احلركـة   1990أن التسهيالت القانونية اليت اختذا سلطة الدولة يف سنة 

  .امي ظاهرة تشكيل اجلمعيات املدنيةاجلمعوية ودفعت بتن
لقد شهد عدد اجلمعيات تطورا كبريا إذ تعـدى  : أسباب تنامي ظاهرة اجلمعيات املدنية-3

 109مجعية على مستوى واليـة خنشـلة    1125وبلغ  2006مجعية على املستوى الوطين سنة  70000
  :يصها فيما يليمجعية على مستوى بلدية قايس وذلك ألسباب ودوافع عديدة حناول تلخ

باعتبار القانون هو األداة املنظمة واملرخصـة إلنشـاء   : دوافع تتعلق باجلانب القانوين-أ-3
اجلمعيات ونظرا ملا شهده النظام اجلزائري من انغالق بعد االستقالل وعدم منح باب احلريات كـان  

  .عائقا كبريا أمام تنظيم اتمع ونشاط اجلمعيات املدنية
الذي أبدى مرونة يف التعامل مع اتمـع   89/11م أين استحدثت قانون 1989إىل غاية سنة 

املدين وإعطائه األداة القانونية للتعبري عن إرادته والقدرة على املسامهة يف بناء اتمع وتنميته وبعـدها  
الذي شجع اتمع لتنظيم نشاطه وختصصاته من خالل إنشاء مجعيـات رغـم    90/31أثري بقانون 

  .الرقابة اليت وضعتها السلطة احلاكمة سواء يف مراحل تشكيل اجلمعيات أو أثناء نشاطها شروط
إذا تعترب التسهيالت القانونية من العوامل املهمة يف تنامي عدد اجلمعيات على مستوى كـل  

  .الواليات ويف خمتلف التخصصات و ااالت
ة هلا األثر الكبري على اتمـع  إن التحوالت االقتصادي: دوافع اجتماعية واقتصادية-ب-3

اجلزائري وأدت إىل تغريات اجتماعية متعددة اجلوانب وظهور مشاكل كثرية من أزمـة يف السـكن   
والبطالة والفقر وغريها من املعاناة اليت دفعت بفئات كثرية إىل تنظيم نفسها يف شكل مجعيات للدفاع 

  .عن مطالبها أمام اهليئات العمومية املعنية
زاد يف األمور تعقيدا تغري النهج االقتصادي الذي أصبح ال يراعي اجلانب االجتماعي يف ومما 

اتمع الشيء الذي اثر سلبا على ظروف حياة خمتلف فئات اتمع مما دفعها إىل تشكيل مجعيـات  
  .ديةكأداة للتعبري عن املخاوف اليت تراودها إزاء اآلثار السلبية احلاصلة جراء التحوالت االقتصا

إن مبدأ خدمة املصلحة العامة و تقاسم املسؤولية دفع بسلطة الدولة : دوافع سياسية-جـ-3
إىل انتهاج سياسة إشراك اتمع يف تسيري شؤونه وذلك من خالل آليات معينـة لضـبط احلاجـة    

  .والتحكم بصورة نسبية يف مطالب اتمع



 

 

املباشرة أو املراقبة يف تسيري شؤون الدولة من خالل فتح باب املشاركة الشعبية سواء باملسامهة 
مع حتمل اتمع ملسؤولياته، مما دفعه إىل تنظيم نفسه يف شكل مجعيات قانونية تعتمد يف تشكيلها على 

  .ترخيص من سلطة الدولة وحتديد إطار نشاطها وتوجيهه
دون املطالـب   إضافة إىل تفضيل خمتلف هيئات الدولة التعامل مع املطالب اجلماعية املنظمـة 

  .اخلاصة اليت يتقدم ا أفراد اتمع بصورة منفردة
يعترب نشاط اجلمعيات داخل اتمع مؤشرا حضاريا معربا عن : دوافع فكرية وثقافية-د-3

سلوك اتمع ومدى وعيه الذي هو أساسي التفاق اجلماعة وانتظامها حتـت أهـداف ومصـاحل    
  .مشتركة

واضحا إثر إعطائه الفرصة من طرف السلطة احلاكمة للتعبري عن  شهد اتمع اجلزائري تطورا
أفكاره وطموحاته وكان تنوع للتركيبة الثقافية للمجتمع األثر الواضح يف ظهور مجعيـات ثقافيـة   
متنوعة تعرب عن هوية كل فئة وتراثها وحماولة محايته من التأثريات اخلارجية املتسارعة يف عصر تطور 

  .تصالاإلعالم ووسائل اال
يعترب عامل الدين من العوامل الدافعة إىل إنشاء مجعيات خريية متعددة : دوافع دينية-هـ-3
  .جماالت خريية متعددة عمال بأوامر الدين للتكافل والتعاون والتناصحتنشط يف 

كما سعت سلطة الدولة لتنظيم تسيري املؤسسات الدينية من مساجد ومدارس قرآنية وزوايـا  
عيات تم بشؤون تلك املؤسسات لتفادي االحنرافات املمكنة ومنع استغالهلا ألغراض على اعتماد مج
  .سياسية ضيقة

  .كما أن أسلوب التعامل مع اجلمعيات يسهل من مراقبتها وتتبع نشاطها بصورة منتظمة
إن نشاط خمتلف اجلمعيات يتطلب إمكانات مادية تعرض القانون هلا وحددها نوجزها فيمـا  

  :يلي
املؤرخ يف  90/31من قانون اجلمعيات رقم  26حتدد املادة : ادر متويل اجلمعيات املدنيةمص-4

  :بأن موارد اجلمعيات مكونة مما يلي 04/12/1990
وهي اشتراكات أعضاء ومنخرطي اجلمعيات وحتدد قيمتها يف اجلمعيـة  : االشتراكات-أ-4

  .العامة حبيث ال جيب أن تكون مفرطة وأن تكون منتظمة
يرخص القانون للجمعيات أن تقيم نشاطات : العائدات املرتبطة بأنشطة اجلمعيات-ب-4

  :خمتلفة شبه جتارية تكون مصدرا لتمويلها الذايت وذلك من خالل ما يلي



 

 

  : استثمار األموال املوجودة لديها- 1 –ب -4
  .إجراء احتفاالت ومهرجانات باتفاقيات تدر عليها أرباحا-
  .ئهابيع خمتلف السلع ألعضا-
  .كراء العقارات يف بعض الفترات-

  .فهذه النشاطات تعترب شرعية ما مل تشكل منافسة غري شرعية يف الواقع
  .إضافة إىل أن تكون موضحة يف قانوا األساسي

أن يكون استعمال عائدات هذه النشاطات طبقا لألهداف احملـددة يف القـوانني األساسـية    
  .والتنظيم الساري املعقول

للجمعيات أن تقبل اهلبات املختلفة  90/31يرخص القانون : اهلبات والوصايا- 2 –ب -4
  . والوصايا مع منعها من أن تكون من األحزاب السياسية

هلا احلق أن تتصرف فيما يوهب هلا بكل ما هو مرخص يف القانون األساسي وحسب القوانني 
  .العامة للدولة

  :لسلطة العموميةإلعانات احملتملة واملقدمة من طرف ا-3-ب-4
بأنه ميكن ألي مجعية اليت ترى السـلطة   90/31 من قانون اجلمعيات 30توضح املادة          

العمومية بأن نشاطها مفيدا أو ذو منفعة عمومية أن حتصل من الدولة أو الواليـة أو البلديـة علـى    
  .إعانات أو مساعدات مادية أو غريها مقيدة بشروط أو غري مقيدة

خمالفة اجلمعية لشروط اجلهة املاحنة خمالفة صرحية تعرض مسـؤويل اجلمعيـة إىل    كما يشكل
  .متابعة قضائية

كما ميكن للجمعية أن حتصل على ترخيص جلمع التربعات قد تكون بصورة دوريـة كمـا   
حيصل على مستوى مساجد والية خنشلة إذ يف كل صالة مجعة يتم مجع التربعات حلساب مسـجد  

  .الوالية برخصة من وايل الوالية من  جمموع مساجد
ميكن ألي مجعية أن تقترض من أي بنك حسب االتفاق بينـهما ألن  : االقتراض-4-ب-4

  .القانون مل يعلن صراحة عن ذلك ومل مينعها أيضا
تستعمل اجلمعيات بكل حرية مواردها شـريطة أن  : كيفية توظيف األموال واستعماهلا-5

 من القانون 46هدفها أو تساعد على إجنازه ويتأكد ذلك يف املادة  تكون األعمال املنجزة ضمن نطاق



 

 

استعمال أمالك اجلمعية يف أغراض شخصية أو ألغـراض أخـرى غـري    "اليت تنص على أن  90/31
  ."الواردة يف قانوا األساسي خيانة لألمانة ويعاقب عليها وفقا ألحكام قانون العقوبات

  :توظف أموال اجلمعيات يف جانبني
وهي معرفة يف قانون احملاسبة الوطنية وبصورة خمتصرة كل ما يتطلبه تسيري : جانب التسيري-أ
  .اجلمعية

يرخص القانون للجمعيات أن تقوم باستثمارات خمتلفة وهي حمددة يف : جانب االستثمار-ب
  .القسم الثاين من قانون االستثمار

  :يتركز التسيري املايل للجمعيات على ما يلي
ويتم إعداده من خالل مقاربة األموال املمنوحة مبواجهة االحتياجات مع : مويلجدول الت-

  .إبراز وسائل التمويل
حيدد فيه خمتلف األعمال املربجمة ملدة سنة مثـل االسـتثمارات اجلديـدة     :خمطط التمويل-

  .، إضافة اىل أصل املوارد املختلفة اليت تتلقاها اجلمعية...وتسديد الديون
  : يرات والنتائج احملصلةخالصة للتقد-

لإلشارة فإن اجلمعية مكلفة بدفع خمتلف الضرائب على النشـاطات الـيت تقـوم يف إطـار     
  .االستثمار أو االسترياد فهي معنية بدفع الرسم على القيمة املضافة ملختلف عملياا االستثمارية

باشرة، ويتم التعامل معها ودفع الضرائب غري امل )IBS(إضافة اىل دفع الرسوم املهنية والضريبية 
  .مثل األشخاص املعنويني الذين خيضعون اىل نفس القانون

بعد متكني اجلمعيات من تنظيم تسيريها حاول القانون ضبط عالقاا مع خمتلف اجلماعـات  
ت احمللية و فيما بينها ألداء دورها احملدد يف تنظيم اتمع وترقيته ولعب دور الوساطة بينه وبني السلطا

  .العمومية املختلفة
املتعلق باجلمعيات املدنيـة طـرق    90/31لقد حدد القانون : عالقات اجلمعيات املدنية-6  

  :التعامل مع اجلمعيات من قبل السلطات العمومية واليت ميكنها أن تكون باألساليب التالية
شـرة أو عـن   إذ تقوم اجلماعات احمللية باستشارة اجلمعيات سواء بطريقة مبا :االستشارة-

  .طريق املراسلة اليت تستلزم رد اجلمعيات برأيها
وهي عملية حتددها قواعد مكتوبة أو غري مكتوبة تنصب حول موضوع معـني  : التشاور-

  .وطرق إجنازه وميكن أن يكون ذلك بتوقيع بروتوكوالت خاصة بالتشاور



 

 

ميكن للجماعات احمللية  اتفاقات أو عقود املمارسة لنشاطات معينة تكلف ا اجلمعيات إذ ال-
  .التكفل ا مباشرة

  .حتدد يف هذه االتفاقات أمناط العالقات واألهداف املرجوة والوسائل اليت ينبغي استعماهلا
ميكن للجمعيات أن تنشأ عالقات فيما بينها إلثراء معرفتها وأدائها إذا تطلبت انشغاالا ذلك 

عاون وتنسيق مع مجعيات أخـرى بتبـادل املعلومـات    وتعدت قدرا البشرية واملادية مما يتطلب ت
  .والتوجيهات فيما بينها

يتضح لنا التزايد املعتـرب يف   )35(من خالل اجلدول رقم : تطور اجلمعيات ببلدية قايس-7
مجعيـات أغلبـها    )08(حيث مل تشكل سوى مثانيـة   1999عدد اجلمعيات إذ يكاد ينعدم قبل سنة 

يرجع هذا التأخر أساسا إىل الفكر العشائري الذي يسود املنطقة حيث  كجمعيات ألولياء التالميذ و
كانت السلطات العمومية تتعامل مع اتمع من خالل ممثلي القبائل إىل أن جـاءت تعليمـة رقـم    

من رئيس احلكومة إىل الوالة بضرورة حث رؤساء البلديات إلشراك اجلمعيات املدنية يف  631/2000
أخذ آرائها أثناء حتضري املخططات البلدية للتنمية  ، مما جعل املسـؤولني احمللـني   القرارات احمللية و 

يشترطون يف طرح املشاكل أن تكون من خالل اجلمعيات املدنية هذا ما جعل عددها يرتفع يف سنة 
  .مجعية  20إىل  2001

  )35(جدول رقم                                      .99/2006ببلدية قايس  املدنية  تطور اجلمعيات
  النسبة  المجموع  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  الجمعية
  20.18  22  03  03  04  01  03  04  02  02  رياضية

  17.43  19  03  04  03  02  01  02  03  01  األحياء السكنية
  16.51  18  01  03  01  01  02  04  02  04  أولياء التالميذ

  10.09  11  01  02  02  03  01  01  01  -  ثقافية
  9.17  10  02  01  02  01  02  01  01  -  دينية
  8.25  09  01  02  01  -  -  03  -  -  مختلفة

  3.66  04  01  -  01  -  -  -  -  1  شباب وطفولة
  3.66  04  -  02  -  -  -  01  01  -  اجتماعيةية

  30.66  04  01  -  -  -  01  01  01  -  فالحية
  1.83  02  -  -  01  -  -  01  -  -  مهنية
  1.83  02  01  -  -  -  01  -  -  -  نسائية
  1.83  02  -  01  -  -  -  01  -  -  البيئة
  1.83  02  -  -  01  -  -  01  -  -  صحية
  00  00  -  -  -  -  -  -  -  -  سياحية
  %100  109  14  18  16  11  11  20  11  08  المجموع

 مديرية التنظيم والتقنني لوالية خنشلة: املصدر



 

 

  )05(منحىن رقم       1999/2006تطور اجلمعيات املدنية يف بلدية قايس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  مديرية التقنني والشؤون العامة لوالية خنشلة: املصدر

كما يتم  استشارم يف القضايا اليت ميكنها أن حتدث رد فعل  من اتمع احمللي و الذي ال تقبله      
اإلدارة احمللية، هذا باإلضافة إىل الظروف األمنية اليت مل تسمح بتحرك اتمع، واقتصـر الـتفكري يف   
كيفية توجيه أفراد اتمع للدفاع عن األرواح واملمتلكات و حتقيق االستقرار إىل أن جـاء قـانون   
املصاحلة الوطنية واستتب األمن إىل درجة كبرية، إضافة إىل سعي السلطات املركزية للدولة للنهوض 

لية يف دفع عجلـة  بالتنمية من خالل برنامج اإلنعاش االقتصادي وعمال مبحاولة إشراك اتمعات احمل
  .التنمية ومن منطلق التعامل مع اجلمعيات كإطار منظم، بدأ يزداد عددها يف خمتلف التخصصات

مـن جممـوع    20.18مجعية أي مـا يعـادل    22إذ جند عدد اجلمعيات الرياضية بلغ حوايل 
للعمـل  وكان ذلك نتيجة للفراغ الذي يعيشه شباب البلدية وعدم توفر فرص  2006اجلمعيات لسنة 

حبيث أصبحت اجلمعيات كأداة للتوسط لدى البلدية إلجياد فـرص للتشـغيل يف إطـار الشـبكة     
  .االجتماعية أو تشغيل الشباب، حيث توزع عليها املناصب حسب طلبات كل مجعية

من جمموع  %17.43مجعية بنسبة  19بعدها تأيت مجعيات األحياء السكنية يف املرتبة الثانية بـ
هذا التطور يف عددها نظرا للربامج التنموية اليت تبنتها اهليئات العمومية بتهيئة خمتلف اجلمعيات وكان 

األحياء وتوفري شبكات الصرف الصحي والتزويد باملياه الصاحلة للشرب إذ يف هذه املرحلـة تلقـى   
ـ  ) 631/2000 (رؤساء بلديات الوالية تعليمة من رئيس احلكومة عن طريق الوالة  رقم  ع للتعامـل م

  .اجلمعيات حلل مشاكل اتمع
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مما دفع بسكان خمتلف األحياء للتنافس على تشكيل اجلمعيات وتقدمي مطالبهم املختلفة للبلدية 
وكان لذلك أثر كبري على يئة خمتلف األحياء اليت تشهد تطورا كبريا من حيـث تعبيـد طرقاـا    

العمومية وكان ذلك إثر االجتماعـات   وإصالح أرصفتها وتوفري خمتلف الشبكات والتزويد باإلنارة
العديدة اليت عقدا اهليئة املسرية للبلدية مع خمتلف اجلمعيات وحتديد األولويات يف ترتيبها سـواء يف  

  .الربامج التنموية أو بني خمتلف اجلمعيات
من جمموع اجلمعيـات    %16.51مجعية بنسبة  18جند عدد مجعيات أولياء التالميذ الذي بلغ 

أصبح وجودها ضروري يف كل مؤسسة نظرا للدور املوكل إليها من طـرف إدارة املؤسسـات    اليت
التربوية يف التكفل بشؤون أبنائهم من حيث التنظيم وتوزيع اإلعانات املقدمة مـن طـرف الدولـة    

دخول ج لألولياء املعوزين إضافة إىل اإلعانة باألدوات املدرسية أثناء الد2000واملتمثلة أساسا يف منحة 
  .املدرسي

مجعية ) 11(م إحدى عشر2006مث تأيت اجلمعيات الثقافية يف املرتبة الرابعة واليت بلغ عددها سنة 
تنشط يف ااالت املختلفة للثقافة من مسرح وفن ورسم ويتوقف نشاطها يف األعياد الوطنيـة بعـد   

  .يةتلقيها تدعيما رمزيا من طرف البلدية ومديرية الشباب والرياضة للوال
تم بصيانة وإمتام املساجد ألا كلها  07مجعيات منها  10كما جند عدد اجلمعيات الدينية بلغ 

مل يكتمل إجنازها عدا املسجد العتيق كما تتكفل جبمع التربعات دوريا وتقوم بتسيري بعض أوقـاف  
  .هذه املساجد من مقاهي وآبار يتم بيع املاء منها واملتواجدة مبعظم املساجد

  .تقوم بإعداد  تقارير دورية عن وضعية املساجد ملديرية الشؤون الدينية كما
  .إضافة إىل مجعيتني ملسجدين مل تنطلق األشغال ما ومجعيتني أنشأتا لبناء زاويتني بالبلدية

مجعيات، ويرجع  )4(أما مجعيات الشباب والطفولة واجلمعيات االجتماعية فيبلغ عددها أربع 
  .القات االجتماعية احملافظة على مستوى البلديةقلة عددها اىل الع

ويبقى قطاع البيئة دون االهتمام املطلوب من اتمع احمللي إذ ال تتوفر البلدية سـوى علـى   
  .حلماية البيئة ومل يظهر أثر نشاطهما إطالقا يف الواقع البيئي للبلدية)2(مجعيتني 

  :ا يف التنميةحجم متويل اجلمعيات احمللية ببلدية قايس ودوره -8
يتبني جليا التدعيم الضـئيل   99/2006من خالل متابعتنا ملسار متويل اجلمعيات املدنية للفترة 

للهيئات العمومية ملختلف اجلمعيات، إذ اقتصر أساسا على اجلمعيات الرياضية والثقافية، ويتضح لنـا  
  ).36،37،36(ذلك من خالل اجلداول رقم 



 

 

جدول                                                  99/2006اإلعانات املالية للجمعيات املدنية من طرف البلدية تطور حجم دج            

  )36(رقم 
/ اجلمعية
  اموع  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  99  السنة

النادي 
الرياضي 
  لكرة القدم

43000.00 48000.00 46000.00 51000.00 53000.00 60000.00 73000.00 106000.00 1434000.00 

اجليل 
الصاعد 

  لكرة القدم
12000.00 16000.00 19000.00 13000.00 20000.00 21000.00 24000.00 32000.00  157000.00  

أطفال 
  458000.00 140000.00 120000.00 72000.00 46000.00 80000.00  -  -  -  اجلزيرة

النشاطات 
  30000.00  20000.00  -  -  - 10000.00  -  -  -الرياضية 

  ية في التنمية المحلية ببلدية قايسدور الجمعيات المدن:الخامسالفصل  
 



 

 

  للشباب
رعاية وترقية 

  12000.00  -  -  - 12000.00  -  -  -  -  الطفوقة

  36000.00  16000.00  - 12000.00  - 8000.00  -  -  -  محاية البيئة
مجعية ناس 
  12000.00  -  -  - 12000.00  -  -  -  -  املسرح

النادي 
الرياضي 
  اهلاوي

-  -  8000.00 -  10000.00 -  12000.00 16000.00  36000.00  

األمل لترقية 
املرأة 

  العصرية
-  -  -  20000.00 -  -  22000.00 40000.00  82000.00  

النادي 
اهلاوي 
  للكرايت 

-  -  -  12000.00 -  14000.00 7000.00  -  29000.00  



 

 

اهلواة للرسم 
  التشكيلي

-  -  -  -  -  -  20000.00 -  20000.00  

 2479000.00 1324000.00 449000.00 179000.00 141000.00 194000.00 73000.00 64000.00 55000.00  اموع
  بلدية قايس : املصدر                                                                                                     



 

 

  )37(جدول رقم                             99/2006 خنشلةلوالية  املالية للجمعيات املدنية من الس الشعيب الوالئي تطور حجم اإلعاناتدج    
/ اجلمعية
  السنة

  اموع  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  99

النادي 
الرياضي 
 لكرة القدم

50000.00 -  150000.00 60000.00 80000.00 100000.00 160000.00 220000.00 770000.00 

اجليل 
الصاعد 

 لكرة القدم
-  -  80000.00 -  -  14000.00 18000.00 60000.00 172000.00 

النشاطات 
الرياضية 
  للشباب

-  -  -  20000.00 -  40000.00 -  60000.00 120000.00 

النادي 
الرياضي 
  اهلاوي

-  -  -  30000.00 -  -  -  100000.00 130000.00 

  دور الجمعيات المدنية في التنمية المحلية ببلدية قايس:الخامسالفصل 
 



 

 

اهلواة 
للرسم 
  التشكيلي

-  40000.00 -  -  -  -  -    40000.00  

مجعية ناس 
  املسرح

-  -  -  30000.00 -  -  -  90000.00 120000.00 

أطفال 
 140000.00 50000.00  -  - 40000.00  -  - 50000.00  -  اجلزيرة

ترقية 
وإدماج 
  الشباب

-  -  -  60000.00 -  -  -  -  60000.00  

مكافحة 
 130000.00  -  -  - 90000.00  - 40000.00  -  -  املخدرات

االمل لترقية 
املرأة 

  العصرية
-  -  -  40000.00 -  -  -  60000.00 100000.00 



 

 

 180000.00 80000.00  - 80000.00  -  -  - 20000.00  - محاية البيئة
محاية 
 100000.00 20000.00  -  - 80000.00  -  -  -  -  الطفولة

رعاية 
وترقية 
  الطفولة

-  -  -  -  -  -  -  120000.00 120000.00 

األمل 
للفنون 
  التقليدية

-  -  80000.00 -  -  60000.00 -  90000.00 230000.00 

الذاكرة 
للحرف 
  التقليدية

-  20000.00 -  -  -  -  30000.00 -  50000.00  

 2462000.00 950000.00 370000.00 294000.00 290000.00 240000.00 350000.00 130000.00 50000.00  اموع
  الس الشعيب الوالئي: املصدر



 

 

  )38(جدول رقم                        99/2006املدنية  من طرف مديرية الشباب والرياضة للجمعيات اإلعانات املالية املقدمةدج                      
  اموع  2006  2005 2004 2003 2002 2001 2000 99  السنة/ اجلمعية

  1150000.00  310000.00  200000.00  180000.00  140000.00  100000.00  80000.00  80000.00  60000.00 النادي الرياضي لكرة القدم
  580000.00  200000.00  140000.00 180000.00 20000.00 40000.00  -  -  - اجليل الصاعد لكرة القدم

  200000.00  60000.00  60000.00 80000.00 - - - - - النشاطات الرياضية للشباب
  350000.00  50000.00  40000.00 90000.00 40000.00 30000.00 - - -  مجعية ناس املسرح

  140000.00  60000.00  40000.00 - - 40000.00 - - - األمل للفنون التقليدية
  232000.00  60000.00  60000.00 40000.00 40000.00 20000.00 12000.00  -  - النادي الرياضي اهلاوي

  2652000.00  74000.00  540000.00 530000.00 240000.00 230000.00 200000.00 80000.00 60000.00  اموع

رية الشباب والرياضة لوالية خنشمدي: املصدر 

  دور الجمعيات المدنية في التنمية المحلية ببلدية قايس:الخامسالفصل  
 



 

 

  ) 39(جدول رقم     99/2006 املدنية احلجم اإلمجايل لإلعانات املالية من خمتلف هيئات الدولة للجمعياتدج    
  اموع  2006  2005  2004 2003 2002 2001  2000  99  السنة
 7167000 2348000 1359000 1043000 671000 674000 623000 284000  165000  اموع

  107  24  16 15 14 18 09  07  04     املمونة .ج.ع

  الس ش و+ مديرية الشباب والرياضة+ بلدية قايس : املصدر

املبينة  ) 38(إذ تتضح جمموع اإلعانات املالية من خمتلف مصادرها واملوضحة يف اجلدول رقم 
الرياضة الس الشعيب الوالئي يتضح لنا جليا أن اإلعانات إلعانات كل من البلدية ومديرية الشباب و

دج 7.167.000ما يقـارب   99/2006اقتصرت على قطاع الرياضة والثقافة وبلغت يف جمملها للفترة 
  .وهي تعترب إعانات بسيطة مقارنة مع متطلبات احلركة اجلمعوية املهتمة بالثقافة والرياضة

العمومية اقتصرت يف تدعيمها على اجلمعيات املهتمة أساسا كما يبدو جليا أن خمتلف اهليئات 
بتنشيط الرياضات األكثر شعبية دون حماولة تدعيم اجلمعيات املكلفة بالبيئة والفكر وترقية اتمـع،  
وتدعيم وعيه وحسه الوطين، وواقع تدعيم هذا النوع من اجلمعيات يبني مدى اسـتغالل شـعبيتها   

األعياد الوطنية أو الزيارات التفقدية اليت يقوم ا املسؤولني من الوصـاية    ملختلف املناسبات سواء يف
  .مبختلف مستوياا فهي أدوات يف يد اهليئات املاحنة لتحريكها حسب أغراضها

كما  نشري إىل أن استغالل هذه املوارد املالية املتواضعة يتم يف تسديد متطلبات النقل واألكل 
يف إطار هذه اجلمعيات الرياضية والثقافية مع منح بسيطة لالعبني أو أعضاء  ملختلف الفرق اليت تنشط
  .الفرق املسرحية والثقافية

وبعد حتليلنا لإلستمارات املنجزة ميدانيا مع خمتلف اجلمعيات اتضـح أن معظـم أعضـائها    
للبلديـة   مسجلني لتقاضي منحة الشبكة االجتماعية بالبلدية وهو أبسط ما تستطيع اهليئات املسـرية 

  .تقدميه هلذه اجلمعيات
ومن جانب آخر يبقى التعامل مع اجلمعيات األخرى من طرف اهليئات العمومية احمللية يقتصر 
على بعث دعوات حلضور اإلجتماع السنوي الذي يعقده وايل الوالية مع مجيع املسؤولني التنفيـذيني  

تمع املدين من مجعيات مدنية وأعيان القبائـل  للوالية وخمتلف السلطات احمللية للبلدية، وممثلني عن ا
  .من أجل عرض الربامج التنموية املربجمة من طرف مديرية التخطيط على مستوى الوالية

كما يطلب من اتمع املدين إن كانت هناك مطالب أخرى مل تدرج  يف املخططات التنموية 
متدخلني من رؤسـاء اجلمعيـات أو   واليت عادة ما تكون مطالب ضيقة يسودها الطابع الشخصي لل

  .أعيان البلدية



 

 

من جهة أخرى مل تسع اجلمعيات اىل تطوير مستواها سواء يف كسب املصداقية أو يف كيفية 
التعامل مع السلطات العمومية باقتراح مشاريع وبرامج جديدة للتعامـل مـع الواقـع االجتمـاعي     

العمومية حمركا للتنمية مـن تـوفري ميـاه     واالقتصادي الذي ال يعتمد سوى على ما تراه السلطات
الشرب وتوصيل األحياء بشبكات الصرف الصحي وإجناز الطرقات وخمتلـف املرافـق العموميـة    

  .فحسب
بل يتعدى اىل خلق سياسة اقتصادية واجتماعية تضمن حترك االقتصاد وحتسـني الظـروف   

ا تسهيل طرق التعامل مع املؤسسات إدارية شجاعة من شأاملعيشية لألفراد وذلك من خالل قرارات 
املالية مع فتح أبواب االستثمار للقطاع اخلاص بتوفري متطلباته األساسية سواء من مناطق صـناعية أو  

  .إجراءات إدارية من شأا تشجيع املبادرة احمللية
هذا باإلضافة إىل غلق األبواب أمام رؤساء اجلمعيات اليت حتاول قضاء مصاحلها الشخصـية  

  .سم خمتلف اجلمعياتبا
إذ بعد املعاينة امليدانية اتضحت العديد من االحنرافات يف سلوك رؤساء بعض اجلمعيات الذين 
حياولون خلق جمال للتعامل مع املسؤولني احملليني من خالل استعمال اسم اجلمعية واحلصـول علـى   

باستعمال اجلمعيـة   بعض االمتيازات من خالل منحهم عدد من مناصب الشبكة االجتماعية وذلك
كوسيلة للضغط على املسؤولني برفع شكاوى وتقارير للوصاية أو نشرها يف وسائل اإلعالم يف حالة 

  .االختالف بينهما
كما تستعمل اجلمعيات يف كسب ود ورضا املسؤولني احملليني من خالل لوائح املساندة هلـم  

نظيم خميمات صيفية مدفوعة التكاليف من إضافة إىل استغالل بعض اجلمعيات من إطارها القانوين لت
  .اهليئات العمومية

  .مع احلصول على إعانات مالية ال تتعرض للمحاسبة إطالقا
يف املقابل جند توظيف بعض املسؤولني من الس الشعيب البلدي لبعض اجلمعيـات لتغطيـة   

تتلقـى أكـرب     بعض املصاريف الشخصية ومثال ذلك من بلدية قايس جند مجعية أطفال اجلزيـرة 
التدعيمات من اجلمعيات األخرى رغم أا ال تؤدي أي دور سواء يف اال التربوي أو الثقايف عكس 
مجعية اإلرشاد واإلصالح اليت تقوم بالتكفل باألفراد مع فتح ثالث دور للحضـانة علـى مسـتوى    

  .البلدية، وتقوم بإجيار مقرات لذلك دون أن حتصل على أي دعم من البلدية



 

 

تبقى احلركة اجلمعوية على مستوى بلدية قايس دون املستوى املطلوب منها سواء يف ترقيـة  
اتمع احمللي أو متثيله أمام السلطات العمومية بتقدمي انشغاالته ويرجع ذلك أساسا اىل خلق معظـم  

  .هذه اجلمعيات على مقاس اإلدارة اليت توجهها بإرادا ويف الوقت الذي تراه يناسبها



 

 

  :الصة الفصل اخلامسخ
إن ظهور اجلمعيات كان من منطلق الدفاع عن أفكار ومصاحل مشتركة لكل فئة من فئـات  

  :اتمع ويتم ذلك من خالل تنمية اتمع من الزوايا التالية
  .تطوير روح املسؤولية ألفراد اتمع ورد اعتبار التشاور واملشاركة يف القرارات احمللية-
  .روح التكافل والتضامن االجتماعيالعمل الستعادة -
  .مساعدة اهليئات العمومية يف تنفيذ براجمها اليت تراجعت يف املراحل السابقة-
حتديد ومناقشة احلاجيات املشتركة مناقشة إجيابية ومنتظمة تراعي فيها الضروريات وحتـدد  -

  .ا األولويات وتوظف اإلمكانات احمللية توظيفا عقالنيا
  .ة أمام الطاقات املهمشة من اتمع وإعادة إدماجهمخلق فرص جديد-
املشاركة يف توزيع الثروات و توزيعها توزيعا عادال من خالل استثمارها يف شكل بـرامج  -

  .تنموية متوازنة
التوزيع العادل لالمتيازات اليت تقدمها السلطات املسرية لشؤون الدولة بني خمتلف فئـات  -
  .اتمع

  .سسات العمومية املكلفة بشؤون اتمعرقابة خمتلف املؤ-
  .تفعيل احلياة الثقافية للمجتمع وترقية حسه الوطين-
  .احتضان اتمع للظواهر الدخيلة عنه-
  .توجيه قرارات السلطة لصاحل اتمع-
  .جعل اجلمعية  إطارا لتعلم ممارسة الدميقراطية والتعبري املنظم النشغاالت اتمع-
ابط االجتماعي باحلوار البناء من خالل االتصال واالحتكاك والتكامل فيما توفري صيغا للتر-

مـن  . بينها وبني اتمع من جهة، والسلطات العمومية من جهة فهي أداة تواصل بني اتمع وقيادته
خالل هذه األدوار املسطرة للجمعيات املدنية جند الواقع يعرب عن عكس ذلك متاما مما يشكل احنرافا 

من اهليئات العمومية احمللية اليت حتاول توجيه هذه اجلمعيات اىل ما خيدم مصـاحلها ويضـمن    سواء
أو من مكاتب اجلمعيات احمللية اليت احنرفت عن مسعاها التنظريي وخضـعت  . االستمرار بالسلطة 

 .ألغراضها الشخصية وتناست دورها احلقيقي يف تنمية اتمع والدفاع عن مصاحله
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  :مقدمة
رغم املهام الكبرية اليت أوكلها القانون اجلزائري للبلدية كوحدة إدارية تسعى إىل حتقيق التنمية 

ية يشهد ضعفا كبريا يف أدائها وذلك ما نستشـفه مـن خـالل    احمللية، إال أن واقع البلديات اجلزائر
  .املراحل السابقة يف أداء هذه البلديات

ملعرفة ذلك بصورة أكثر نقوم بدراسة حالة لبلدية الرميلة الريفية بعدما تعرضنا يف الفصـول  
لفالحيـة  ، وذلك من خالل عرض اإلمكانيات ا)قايس(السابقة لدور اهليئات املسرية لبلدية عمرانية 

ومدى تدعيمها من طرف خمتلف اهليئات العمومية يف شىت الربامج التنموية اليت ـدف إىل خلـق   
  .حركية اقتصادية تنهض مبستوى التنمية احمللية

 م99/2006إضافة إىل حتليل مسار االستثمارات العمومية للمخططات البلدية للتنمية للفتـرة  
  .من طرف اهليئات العمومية الوصية على البلدية ملعرفة القطاعات اليت أوليت باالهتمام

كما نقوم بعرض الوضعية العامة للمرافق االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعتـرب مـن   
العوامل اهلامة يف خلق تنمية حملية يتم من خالهلا تثبيت سكان الريف مبناطقهم من خالل مسـتوى  

واإلدارية، إضافة إىل مدى تسهيل حركـة التنقـل بتـوفري     تلبية خمتلف متطلبام الصحية والتعليمية
  .اهلياكل القاعدية للنقل على املستوى احمللي

  .مع حماولة عرض دور القطاع اخلاص يف دفع التنمية احمللية

 

 

 



 

 

  :تقدمي عام لبلدية الرميلة-1
نشري أمليح، لبلدية قايس، وكان يعرف بدوار الرميلة أو ه ةكانت بلدية الرميلة يف أصلها تابع

وبعد جميء برنامج الثورة الزراعية مت انتزاع األراضي من الفالحني الذين كانوا يستغلوا قبل الثـورة  
التحريرية وبعدها حيث كانت تؤجر هلم من طرف الدولة مببالغ رمزية، ومت إدماج من أراد االخنراط 

لصحراوية وبالضبط من عرش أوالد نايل يف نظام الثورة الزراعية إضافة إىل جلب العمالة من املناطق ا
وأوالد دراج وتوظيفهم يف جمال الفالحة يف إطار الثورة الزراعية بسهل الرميلة الذي كان تابعا لبلدية 
قايس آنذاك والذي يضم عرش أوالد سعيد لوحده الذي عزف أفراده عـن االنضـمام إىل الثـورة    

 كان يتمتع ا أهل املنطقة إذ كانت الفالحة هي أساس الزراعية نظرا للوضعية االقتصادية املرحية اليت
  .االقتصاد آنذاك

م توطن هؤالء العمال القادمني من الصحراء يف القرية االشتراكية اليت أنشأت 1975ويف سنة 
خصيصا هلم بتوفري مرافق احلياة هلم خلدمة األرض، لكن مع مرور الوقت وحدوث تغريات يف النظام 

 مسـتفدي جتاه االقتصادي فشل برنامج الثورة الزراعية ومت تقسيم األراضي علـى  السياسي وتغري اال
  .الثورة الزراعية وتوزيع العتاد الفالحي عليهم يف شكل جمموعات

مل يفلح هذا الربنامج ثانية لعدة أسباب أمهها عدم وعي املستفيدين من هذه املشاريع إضـافة  
  .إىل غياب اخلربة يف التسيري

م ويف إطار التقسـيم اإلداري مت ترقيـة القريـة    1984لى حاله اىل غاية سنة بقي الوضع ع
  .البلدية األم قايسمقر كلم من  9االشتراكية اىل بلدية الرميلة واليت تقع على بعد 

بقيت تدار هذه البلدية بنظام العرش الواحد واملقسم اىل ستة مشايت مرتبة مـن األكـرب اىل   
د عايد، أوالد مهنية، أوالد مرية، أوالد هـنني، أوالد سـي زرارة   أوال: (األصغر حسب العدد وهي
، ونظرا لقلة عدد هذه األخرية مت ضم املقيمني بالقرية االشتراكية سابقا إليهم )وأوالد علي بن عيسى

  .والذين هم من أصل أوالد نايل وأوالد دراج من قبائل الصحراء اجلزائرية
عني الزيتون التابعة لوالية أم البواقي ومن الغـرب بلديـة    حيد بلدية الرميلة من الشمال بلدية

تاوزيانت و بلدية أوالد فاضل التابعة لوالية باتنة ومن اجلنوب الغريب بلدية شلية ومن اجلنوب بلديـة  
  .قايس ومن الغرب بلدية احلامة

مـن   % 2.50أي ما يعادل نسبة  2كلم  243: تتربع بلدية الرميلة على مساحة تقدر حبوايل
املساحة اإلمجالية لوالية خنشلة، تتميز بانبساطها الشديد يتخللها واديان مها وادي فم القيس يف اجلهة 



 

 

الشرقية باجتاه جنوب مشال ووادي بولفرايس يف اجلهة الغربية باجتاه جنوب مشال باجتـاه واليـة أم   
  .البواقي

راجع تسـاقط األمطـار يف   تتميز البلدية مبساحات زراعية شاسعة ذات تربة خصبة إال أن ت
  .السنوات األخرية أثر على مردوديتها خاصة وأا ال تتوفر على سدود لسقيها

تتخلل البلدية عدة هضبات ذات ارتفاعات متوسطة وتربة غري صاحلة للزراعة تقع يف اجلهـة  
  .الغربية للبلدية يف مشتة أوالد مرية

ف صيفا وممطر وبـارد شـتاءا يتميـز    يسود جمال البلدية مناخ شبه جاف حار وجا: املناخ
  .بفوارق مطرية كبرية ومدى حراري متباعد ويتغري من سنة ألخرى

 025درجة يف شهر جانفي وأقصى متوسط هو  0 5.5يبلغ متوسط أدىن درجة حرارة : احلرارة
املبني لتوزيع درجـات احلـرارة لسـنة     )40(يف شهر جويلية ويتضح لنا ذلك أكثر يف اجلدول رقم 

2006.  
ــع        ــة   التوزي ــة الرميل ــراري لبلدي ــم                       2006 احل ــدول رق ج
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ــدر                                                                      : املصــــــــــ

  قسم الفالحة بالرميلة

السنة إال أن أكرب كمية من التساقط تكون يف شهر / ملم 434بلغ متوسط التساقط : التساقط
  .الشهر/ ملم 57مارس مقدرة بـ

ومها وادي فم القيس يقطعها من  الشمالومسي باجتاه يتخلل جمال البلدية واديان ذو جريان م
  .ووادي بولفرايس من اجلنوب الشرقي باجتاه الشمال الغريب الشمالباجتاه  اجلنوب

  :املوارد الطبيعية لبلدية الرميلة-2



 

 

إن أهم املوارد الطبيعية لبلدية الرميلة هو انبساط أراضيها وخصوبتها الكبرية إضافة             
ا تشمل على مياه جوفية متجددة حسب دراسات قامت ا شركة صينية يف بداية السبعينات إىل كو

بئر عميق مل يتم استغالل سوى ثالثة آبار على مستوى جمال البلديـة   300أين قامت حبفر ما يقارب 
  ).بئر بوساحة(منها بئر واحد لتموين بلدية قايس باملياه الصاحلة للشرب 

متـر   150متر يف اجلهة الغربية للبلديـة اىل   50اجلوفية خيتلف عمقها من كما أن هذه املياه 
  .باجتاه الشرق

وأعطت نتـائج جـد معتـربة     2002اىل  99لقد مت تدعيم الدولة حلفر مثل هذه اآلبار من 
  .باستغالهلا يف غرس األشجار املثمرة

ت سياستها بتـدعيم  لكن مع تواصل فترات اجلفاف أين مت اخنفاض مستوى املياه اجلوفية غري
متر واليت ميكن استغالهلا لغرض الشرب ال  1بقطر وم  27 عمقها تعدىيإنشاء آبار أرتوازية عادية ال 

  .السقي وهو ما أثر على مستوى التنمية الفالحية بالبلدية
باإلضافة اىل احتواء جمال البلدية يف اجلهة الغربية على منطقة تستغل تربتها حاليـا إلنتـاج   

  .ر األمحر املخصص للبناء من طرف أحد اخلواص ويتعدى إنتاجه متوين عدة والياتاليجو
  :منو وتطور السكان ببلدية الرميلة-3

  )41(جدول رقم                  .87/2008تطور السكان ببلدية الرميلة 

  النسبة  بعثرةع س املناطق امل  النسبة س ت الثانوي.ع  النسبة س ت الرئيسي.ع جمموع سكان البلدية التعداد
1987 5438  1491 42 .27%  -  -  3947  58 .72  
1998 6143  1784 04 .29  -  -  4359  96 .70  
2008 5628  2204 16 .39%  -  -  3424  84 .60% 

  .بلدية الرميلة+ الديوان الوطين لإلحصاء: املصدر                                                 

ضح أن بلدية الرميلة مل تشهد زيادة كبرية يف عدد السـكان  يت )41(من خالل اجلدول رقم 
ألسباب عديدة أمهها عدم توفرها على أسباب جذب السكان أو استقرار من ا من السكان، فهي مل 

كلم، إضافة إىل تشكيل  9تستطيع خلق استقاللية عن البلدية األم قايس واليت ال تبعد عنها سوى بـ
د يصعب اختراقه من اجلانب االجتماعي كما هو حاصـل يف جممـوع   اتمع احمللي من عرش واح

  .بلديات الوالية عدا بلدية قايس وخنشلة اللتان تشهدان تعايش لعدة أعراش وقبائل
كما يتبني لنا جليا النسبة العالية من سكان البلدية يقيمون باملناطق الريفية املبعثرة يف شـكل  

  .جتمعات لكل مشتة على حدى



 

 

خمتلف العاملني يف برنامج الثـورة الزراعيـة سـابقا    )  التجمع الرئيسي(البلدية  جيمع مركز
  . وأغلبيتهم من النازحني من الصحراء من عرش أوالد نايل وأوالد دراج

 م98نسمة بعدما كان يف التعداد األخري لسـنة   5628 إىل 2008يتضح تراجع السكان يف سنة        

إىل الظروف األمنية اليت عاشتها  ويرجع ذلك سنويا% 0.8مبعدل نسمة و  515أي بعدد  نسـمة  6143
و ال ميلكون وسائل احلماية مـن خطـر    املنطقة خاصة و أن اغلبية سكان البلدية يقطنون  بالريف

اإلرهاب الذي مل يسلم منه أحد يف تلك الفترة مما جعلهم ينتقلون إىل مركز بلدية قايس أين تتـوفر  
كثر من مركز بلدية الرميلة حبكمها قرية إشتراكية يف السـابق و مل تشـهد   فرص اإلجيار للسكنات أ

  .تطورا عمرانيا يستطيع حتمل أعدادا أخرى من السكان 
وهي ضعيفة جدا يشكل عدد سـكان   2كلم / فرد 28كما تبلغ الكثافة السكانية ما يقارب 

نسمة، يبلغ عدد الناشـطني   384268من جمموع سكان الوالية املقدر بـ %1.57بلدية الرميلة نسبة 
من جمموع سكان البلدية يبلغ عدد املشـتغلني   % 63.91نسمة أي ما يعادل  3597بالبلدية ما يقارب 

نسمة يف حالة  1467من جمموع الناشطني وتبقى   %59.21عامل أي ما يعادل  2130فعال ما يقارب 
  م2008من جمموع الناشطني لسنة  % 40.78بطالة أي ما يعادل

  ).42(ا يتوزع املشتغلني على قطاعات عديدة كما هو موضح يف اجلدول رقم كم
  ).42(جدول رقم       2008بلدية الرميلة توزيع العمالة حسب القطاعات لسنة 

  اموع نشاطات أخرى  احلرف  الصناعة جتارة وخدمات  بناء وأشغال عمومية  الفالحة القطاعات
  2130  135  5 150 80 160  1470  العدد

  %100  6.33  0.23 7.04 3.75 7.51 69.01  لنسبةا

  .مديرية التخطيط والتهيئة اإلقليمية خنشلة: املصدر                                                      

من جمموع  % 2.31عامل بنسبة  2130يشكل جمموع املشتغلني ببلدية الرميلة والبالغ عددهم 
  .املشتغلني بالوالية 
ح من اجلدول السابق االعتماد الكبري على قطاع الفالحـة الـذي يعتـرب املـورد     كما يتض

  .االقتصادي الوحيد لسكان البلدية نظرا لطبيعتها الفالحية
عامل منهم مـن   2130من جمموع املشتغلني املقدر بـ %7.51ميتص قطاع البناء ما يقارب 

مسكن وهو املشروع الوحيد الذي انطلقت  100يشتغل يف مقر البلدية نظرا الستفادا مبشروع لبناء 
  .به األشغال



 

 

% 7.04كما تبلغ نسبة املشتغلني بقطاع الصناعة و بالتحديد يف مصنع اآلجر الوحيد بالبلدية 
  .عامل 150مبايقدر بـ  أي

  .أما القطاعات األخرى فهي ال يكاد يكون هلا األثر يف امتصاص البطالة
ني لنا الطابع الفالحي للبلدية مع عجزها و عدم قـدرا  إذن من خالل املعطيات السابقة يتب

  .على توفري خمتلف اخلدمات لسكاا مما جيعلهم يتنقلون بصفة يومية ودائمة إىل بلدية قايس ااورة
إن الوضعية املالية للبلدية ال يسمح هلا أن تـؤدي الـدور   : دور البلدية يف التنمية احمللية-4

  .ية نظرا لقلة مداخيلها وإيراداا فهي ال متلك مصادر لتمويل خمتلف نفقاااملنوط ا إلحداث التنم
دج 3000إذ جندها ال متلك من األمالك اليت يتم كراؤها سوى محام مبقر البلدية يتم كراؤه بـ

السنة، أما املصادر الضـريبية  /دج 46000.00حمل جتاري تعود على البلدية مبا يقدر بـ 14شهريا، و
ال تشهد حركة جتارية تسمح هلا مبردودية معتربة إذ تشمل على مقهـى واحـدة وكشـك    فالبلدية 

  .حمال للمواد الغذائية وحريف للتجارة وحريف للحدادة وغريها 19للمشروبات و 
كما أن عدم تطبيق قانون الضرائب على أصحاب األراضي الفالحية عطل من زيادة مداخيل 

  .البلدية
م إذ 1984لتسديد نفقات التسيري والتجهيز للبلدية منذ نشأا سنة هذا ما سبب العجز الكبري 

  ).FCCL(يتم تغطية العجز يف كل سنة من طرف الصندوق املشترك للبلديات 
الذي يوضـح نسـبة العجـز للفتـرة     ) 43(ويتضح لنا ذلك جليا من خالل اجلدول رقم 

  .م99/2006
  )43(جدول رقم   1999/2006فارق اإليرادات والنفقات للفترة : بلدية الرميلة

النسبة   العجز دج  النفقات دج اإليرادات دج  السنوات
%  

1999  36540  367890  331350  06 
.90  

2000  42680  376410  333730  66 
.88  

2001  43980  468940  424960  62 
.90  

2002  45870  459200  413330  01 
.90  

2003  69400  458000  388600  84 



 

 

.84  
2004  122400  567008  444608  41 

.78  
2005  389808  634509  244701  56 

.38  
2006  458900  642905  184005  62 

.28  
 57  2765284  3974862  1209578  المجموع

.69  
المعدل 
  السنوي

151197  496857  345660  69.56  

مصلحة الضرائب بدائرة قايس +  بلدية الرميلة : املصدر                               
  .ة خاصةمعاجل+

من خالل الفارق الواضح بني حجم اإليرادات والنفقات ملختلف السنوات إذ إنتقـل مـن   
ـ 1999دج يف سنة  331350 دج يف سـنة   184005إىل  % 90. 06:م  أي ينسبة عجز قدرت بـ

ذلك بعد إنطالق عدة مشاريع للبناء و  حيث تعود و %   28. 62أي بنسبة عجز وصلت إىل  م2006
دية عكس السنوات السابقة أين كان التدعيم خيص قطاع الفالحة و إىل الفالحني مباشرة  ضرائبها للبل

ال إىل مقاوالت اإلجناز التيهي مرغمة على تسديد الضرائب ورغم حتسن مـداخيل البلديـة إال أن    
نات العجز الدائم هلا، دفع بالصندوق املشترك للجماعات احمللية لتغطية العجز لكل سنة مع بعض اإلعا

  .من صندوق الوالية
يرجع ذلك أساسا إىل افتقار البلدية إىل املوارد املالية املختلفة مما جعلها أساسا تتكفل بتسديد 
أجور عماهلا والذي يتأخر يف معظم احلاالت نظرا لتعطل صرف األموال من طرف الصندوق املشترك 

  .ئضا الستثماره يف قطاع التجهيزللجماعات احمللية وبعض اإلعانات من الوالية فهي ال متلك فا
حيث تعاين البلدية من نقص كبري يف وسائل حفظ النظافة ملقر البلدية ورفع القمامة فهي متلك 
جرارا واحدا وسيارتان لتنقل موظفي ومنتجي البلدية كما متلك حافلة صغرية دعمت ا يف إطـار  

طع تشغيل سائقا للتكفل ا، إذ يتم سياقتها التضامن الوطين ونظرا لقلة إمكانيات البلدية فهي مل تست
  .من طرف النائب الثالث للبلدية 



 

 

إن ضعف اإلمكانات املالية للبلدية جعل دورها يقتصر على املصادقة على الوثائق اإلدارية اليت 
  .حيتاجها سكان البلدية ال غري

 تقدمها الوالية يف إطار إضافة إىل اعتمادها الكلي يف جمال التنمية على املصادر اخلارجية واليت
املخططات البلدية للتنمية، وهي إعانات تشجيعية إىل درجة كبرية تتكفل بضروريات احليـاة فقـط   
لسكان البلدية وذلك من توفري املياه الصاحلة للشرب وتصريف املياه املستعملة مع فتح مسالك خمتلفة 

املـبني لتوزيـع    )44(جلـدول رقـم   يف جمال البلدية، ويتضح لنا ذلك بصورة واضحة من خالل ا
  .99/2006االستثمارات العمومية يف إطار املخططات البلدية للتنمية للفترة 

  

  

  



 

 

  .2006/  99االستثمارات العمومية للمخططات البلدية للتنمية للفترة -5

  )44(جدول رقم                                                                                    .99/2006توزيع االستثمارات العمومية للمخططات البلدية للتنمية للفترة 

  النسبة  اموع 2006  2005 2004 2003 2002 2001 2000 99  السنوات

  10.72 17000000  -  5000000 - 12000000  - - - -  الفالحة
  33.73 53450000 9000000  5350000 2600000 2300000 12000000 7200000 7900000 7.100.000  الري

  41.14 65200000 2400000  8000000 2200000 16800000 7000000 14400000 14400000 - منشآت اقتصادية
  15.02 23810000 6910000 - 5000000 7100000 2500000 - 2300000 - منشآت اجتماعية
  3.32  5268000  - - - - 2400000 - 1800000 1068000  منشآت إدارية
  0.12  200000  - - - -  - 200000 - -  وسائل اإلجناز
  1.58 158448000 18310000 18350000 9800000 38200000 23900000 15320000 26400000 8168000  اموع
    %100 11.55  11.58 6.18 24.10 15.08 9.66 16.66 5.15  النسبة

  بلدية الرميلة: املصدر

  
  
  

  دراسة حالة لبلدية ريفية وضعية التنمية ببلدية الرميلة:السادسالفصل 
 



 

 

  1999/2006 بلدية الرميلةلمخططات البلدية للتنمية تطور االستثمارات العموميية ل

)06(منحىن رقم   

  
  
  
  
  
  
  
  

  بلدية الرميلة: املصدر

  
  1999/2006نسبة كل قطاع من االستثمارات العمومية للمخططات البلدية للتنمية 

)13( رقم شكل   

  
  
  
  
  
  
  
  

بلدية الرميلة: املصدر  
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حات يف شكل خمططات بلدية للتنمية إال إن العجز املايل جعل دورها يقتصر على االقترا
أن املصادقة عليها مل تؤخذ ولو مرة واحدة بكاملها وبقي تدعيم البلديات يف هذه املخططـات  

الذي يبني تطور حجم ) 43(يشهد شحا ماليا كبريا يتضح لنا ذلك جليا من خالل اجلدول رقم 
حصة الفرد الواحد مـن سـكان   االستثمارات العمومية للمخططات البلدية للتنمية إذ بلغت 

  .دج3253ما يقدر بـ  2006دج و زاد ليبلغ سنة 1329ما يقدر بـ  1999البلدية سنة 
إذ جندها تم أساس بضروريات احلياة من فتح مسالك ريفية وتعبيد الطـرق إذ تبلـغ   

مـن جممـوع    %41.14دج أي مـا يعـادل نسـبة    65200000نسبة استفادة هذا القطاع 
دج مث يأيت يف املرتبة الثانية قطاع املياه الصاحلة للشـرب  158448000ملقدرة بـاالستثمارات ا

وتصريف املياه املستعملة يف مركز البلدية واملناطق الريفية املبعثرة بلغ حجـم االسـتثمار ـا    
من جممـوع االسـتثمارات العموميـة للفتـرة      %33.73دج أي ما يعادل نسبة 53450000

  .م99/2006
االجتماعية دون االهتمـام الـالزم إذ بلـغ حجـم االسـتثمار ـا        تبقى املنشآت

من جمموع االستثمارات نظرا للطبيعة الفالحية للبلديـة،   %15.02دج أي ما يعادل 23810000
إذ يتوزع السكان يف أرياف البلدية مما دفع باهليئات العمومية حماولة توفري املياه الصاحلة للشرب 

  .رافق الثقافية والرياضية اليت تقتصر على مركز البلديةوفك العزلة دون توفري امل
مـن جممـوع    %10.72دج أي بنسبة 17000000هذا باإلضافة اىل ختصيص ما يقارب 

  .االستثمارات اىل يئة التجمع الرئيسي للبلدية بتعبيد الطرق وتبليط األرصفة
ف التنمية احلقيقيـة  إن دور املخططات البلدية للتنمية يبقى دون املستوى يف توفري ظرو

ودفعها اىل حتسني الظروف االجتماعية واالقتصادية لسكان البلدية نظرا لسوء توجيههـا مـن   
  .جهة، ومن جهة ثانية عدم األخذ مبقترحات اهليئات احمللية املنتخبة

يكاد جمال البلدية يفتقد االستثمارات اخلاصة : دور القطاع اخلاص يف التنمية احمللية-6
  .اخلاص بالبناء)  BRIQUE  ،ROUGE (واحدة إلنتاج اليجور األمحر عدا وحدة 

يف اجلهة الغربية بالبلدية يف  1997أنشأت هذه الوحدة من طرف أحد اخلواص يف سنة 
  .احلدود مع بلدية أوالد فاضل

عامل من بلدية تاوزيانت  40عامل من بلدية الرميلة و  120تقوم هذه الوحدة بتشغيل 
  .وأوالد فاضل



 

 

إىل قيمـة  عبت دورا كبريا يف امتصاص البطالة رغم أن األجرة املقدمة للعمال ال ترقى ل
  .دج12.000,00: األجر القاعدي املقدر بـ

الرابط بني  88كما أنشأت بالقرب من تواجد املادة األولية وحماذية للطريق الوطين رقم 
ذه املادة إضافة اىل نوعيتها خنشلة وباتنة وهي ال تعاين من مشكل التسويق نظرا للطلب على ه

  .اجليدة
يبقى دور القطاع اخلاص دون املستوى نظرا لضعف إمكانيات سكان البلدية وعـدم  

  .توفر تشجيعات الدولة سواء مادية أو إدارية
هكتار كأراضي زراعية مت  1550خاصة وأن الدولة متلك مساحات هامة تقدر حبوايل 

يف إطار االستغالل عن طريـق االمتيـاز   ) هـ862(منها إمهاهلا وعدم االعتناء ا وزع جزء 
  .إال أا مل حتقق األهداف املسطرة هلا 2002شاب منذ سنة  240حلوايل 

  الوضعية العامة ملختلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية لبلدية الرميلة -7
سـعة تبلـغ   تزخر بلدية الرميلة مبساحات زراعيـة وا : قطاع الفالحة والري-7-1

  .من مساحة البلدية %90أي ما يعادل نسبة  2كلم 218.7مساحتها حوايل 
هكتار أي مـا يعـادل    2715ونظرا لقلة موارد سقيها تبقى املساحة املسقية تقدر بـ

بئر يتـراوح   395من جمموع املساحة الصاحلة للزراعة ويتم سقيها من خالل ما يقارب  1.24%
  .بئر حفرت يف إطار تدعيم الدولة هلذا القطاع 52م منها 180م و70عمقها بني 

هكتار كمسـاحات مغروسـة    921هكتار و  69تقدر املساحة املزروعة بالبقول  بـ 
هكتار من املساحة املسقية تستعمل إلنتاج أعالف احليوانـات   1815باألشجار املثمرة، تبقى 

  .احللوب خاصة لتربية األبقار
اج احلبوب اليت تعتمد على تساقط األمطار ونظـرا  كما تستغل املساحة األخرى يف إنت

للجفاف الذي تشهده املنطقة يف السنوات األخرية شهدت كمية اإلنتاج تراجعا كبريا، إذ جند 
قمح (قنطار من احلبوب  30460هكتار مل تنتج سوى  11902مت زرع ما يقارب  2006يف سنة 
  .اهلكتار/ قنطار 2.55مبعدل ) و شعري

با على الوضعية االقتصادية للبلدية خاصة إثر غياب التقنيات احلديثـة يف  هذا ما أثر سل
استغالل األراضي، إضافة اىل عدم إنشاء سدود يف املنطقة اجلنوبية يف البلديات ااورة لبلديـة  

  .الرميلة مع استغالهلا لسقي السهول الواسعة للبلدية



 

 

ب رغم التـدعيمات املختلفـة   تبقى وضعية قطاع الفالحة دون مستوى اإلنتاج املطلو
املقدمة من طرف سلطة الدولة واليت خصت البلدية بعدة برامج تنموية إال أـا مل تـرق اىل   

  .األهداف املرجوة منها
  .حناول سردها بإجياز مع تقدمي أسباب عدم جناحها

  :دف إحداث تنمية فالحية شاملة خصصت سلطة الدولة عدة برامج بداية من
ومدته  08/07/2000الذي استحدث بتاريخ   FNRDA للتنمية الفالحية الصندوق الوطين

  .مخس سنوات يهدف اىل تنمية القطاع الفالحي وتشجيع االستثمار به
، 12ملف ورفـض   98ملف على مستوى بلدية الرميلة قبل منها  202مت تقدمي حوايل 
اض مائيـة للسـقي   مشروع حلفر اآلبار وغرس األشجار وإجناز أحو 52انطلقت األشغال بـ

ملف من املقبولني مل يتم متويلها اىل أن مت تغيري سياسة التـدعيم   40والتموين بالكهرباء، يبقى 
  :وتقسيم الصندوق اىل

الـذي اسـتحدث بتـاريخ      FNDIAالصندوق الوطين للتنمية واالستثمار الفالحي -
  .الذي يهدف اىل حتقيق استثمارات خاصة مدته عام واحد 22/05/2006

 22/05/06الـذي اسـتحدث يف    FNRPAلصندوق الوطين للتنمية واحلماية الفالحية ا
  .يهدف اىل حتسني اإلنتاج الفالحي ومدته عام واحد

ملف السابقة نظرا للشروط املفروضة يف امـتالك   40ملف من  17مل يتم متويل سوى 
بلدية نظـرا لألسـلوب   الوثائق اخلاصة بامللكية العقارية لألراضي الشيء الذي يفتقده سكان ال

الذي كانت تستغل به األراضي سابقا باسم العرش أو القبيلة أو العائلة الكبرية اليت مل تكن تعبأ 
  .بوثائق األراضي ومل تكن ترجو تدعيم الدولة هلا

ويتضح لنا التأخري الكبري يف تدعيم سكان البلدية رغم طابعها الفالحي مـن خـالل   
  )44(اجلدول رقم



 

 

  )45(جدول رقم     .FNRDAتفيدين بالدعم الفالحي يف إطار برنامج وضعية املس
 يف إطار التمويل  منجزة  املرفوضني  املقبولني  عدد املسجلني  البلدية
  40 52 12 98 202  الرميلة

  .مديرية الفالحة خنشلة: املصدر                                   

معتربة تابعة ألمالك الدولـة مت   كما أشرنا فيما سبق اىل احتواء البلدية على مساحات
استصالحها عن طريق االمتياز وهو املشروع الوحيد على مستوى والية خنشلة إذ مت تقسـيم  
األراضي اىل حصص خبمس هكتارات لكل قطعة وتسليمها للشباب البطال الستغالل ثـالث  

يث مت ختصيص هكتارات يف غرس األشجار املثمرة وهكتارين هلم احلرية يف اختيار منتوجها ح
من شباب البلدية مت اختيارهم مـن   108مستفيد مت التسليم لـ 172هكتار لـ 862ما يقارب 

  .كل مشايت البلدية إذ تكفلت كل مشتة باختيار أبنائها
مت إجناز ستة عشر بئر أرتوازية وستة عشر حوض مائي مجاعي وشبكة للسقي بالتقطري 

  .كلم 11فتح مسلك بـلكل احلصص و متوينها بالكهرباء، كما مت 
لكن تبقى العناية ذه  2004أين انتهت به األشغال سنة  2002مت انطالق املشروع سنة 

األراضي من طرف املستفيدين دون املستوى املطلوب رغم تدعيم كل الشباب املستفيد ببناءات 
يف عملية اإلنتاج ريفية إال أن أغلبها أصبح مهجورا عدا إثنا عشر شابا اهتم ذا االستثمار وبدأ 

  .الفعلي
إن عدم تطبيق اإلجراءات اإلدارية املوثقة يف العقود اليت تشترط ملن ال يسـتغل هـذه   
األرض أن تسحب منه بعد عامني وهو األمر الذي يستدعي تدخل اهليئات املعنية إلنقاذ هـذه  

  .املساحات الشاسعة لدعم التنمية احمللية
أمام اهليئات العمومية لتفادي الغضـب االجتمـاعي   كما يعترب النظام العشائري عائقا 

  .الذي ميكنه أن حيدث بتطبيق اإلجراءات القانونية
وخبلط السياسة باالقتصاد يبقى مستوى استغالل هذه األراضي اليت كلفت خزينة الدولة 
ما يقارب أربعني مليار سنتيم دون األهداف املسطرة يف ظل غياب الوعي لدى أفراد اتمـع  

ين ينتظرون يف كل مرحلة ما جتيد به سلطة الدولة دون االعتماد علـى الـنفس والعمـل    الذ
  .لتحسني الظروف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع



 

 

ـدف أساسـا اىل   ) P.P.D.R(مت اعتماد برامج جوارية للتنمية الريفية  2003ويف سنة 
وير املناطق الرعوية، إضـافة  استصالح األراضي عن طريق االمتياز وحماربة ظاهرة التصحر وتط

  .اىل تطوير خمتلف الصناعات املرتبطة بالفالحة
كانت حصة بلدية الرميلة من هذه الربامج مخسة مشاريع تنموية تتمثل يف توزيع خاليا 

فالح إضافة اىل استفادة  18خلية وزعت على  90للنحل على جمموعة من الفالحني قدرت بـ
  .ة للواحدفالح من أربعون دجاجة بيوض 29

دجاجة بيوضة  240فالحني و  05خلية حنل على  25بعدها كررت نفس العملية بتوزيع 
  .فالحني بالبلدية 08على 

  .فالح/ أرانب 10فالح مبعدل  26أرنب على  260مث تالها مشروع توزيع 
وحول اىل برنامج آخر للتنمية اجلواريـة  ) P.P.D.R(بعده طرأ تغيري على هذا الربنامج 

اىل  20والذي حاولت فيه سلطة الدولة إشراك الفالحني بنسبة ) P.P.D.R.I(ية واالستثمار الريف
من تكاليف املشاريع االستثمارية يف الريف وذلك بتدعيم إنتاج احلليب واملواد الزراعية  % 25

  .املختلفة
  :استفادت بلدية الرميلة من أربعة مشاريع هي

  .بقرة حلوب 12ستفاد فالحان من مشروعان لتربية األبقار احللوب إذ ا-
مشروع جبمع احلليب باستفادة أحد الفالحني بشاحنة صغرية جلمع احلليـب علـى   -

  .من قيمة الشاحنة %25مستوى البلدية وساهم بنسبة 
مشروع إلنشاء مشتلة على مستوى البلدية لكنها مل تنطلق األشغال ا اىل غاية سنة -

  .م2006
دون املستوى املسطر وذلك لغياب املعرفة املسبقة بتربيـة   يبقى مردود هذه التدعيمات

النحل واألرانب إضافة اىل ضعف إمكانيات املستفيدين من األبقار وعدم القدرة علـى تـوفري   
  .األعالف هلا مما جعل مردودها ضعيف للغاية حسب تصرحيات الفالحني أنفسهم

تثمارات اليت يروـا ال تفـي   إضافة اىل عدم االهتمام الالزم من الفالحني ذه االس
  .حباجيام اليومية مما دفعهم اىل إمهاهلا والبحث عن العمل يف جهات أخرى

كما أن للذهنية السائدة يف اتمع احمللي باعتبار هذه  االستفادات حق من حقـوقهم  
ا جعل وعدم االكتراث ا وعدم االعتراف حبق اتمع والدولة عليهم يف احلفاظ عليها وتطويره



 

 

واليت مل تويل فيها الدولة االهتمام بقطاع الفالحـة   1999اإلنتاج ال يتعدى مرحلة ما قبل سنة 
  .أساسا

  )46(ول رقم جد      .2006الثروة احليوانية ببلدية الرميلة 

  اخليول  املاعز  األبقار  )رأس(األغنام   البلدية
  48  872 1199 5794  الرميلة

  قسم الفالحة بالرميلة: املصدر                                                            

  )47(جدول رقم         .2006طاقة تربية الدواجن ببلدية الرميلة 
    البيوضـة  الدواجن    اللحمية  الدواجن البلدية
 دجاجة النتاج السنويا دجاجة طاقة استيعاا عدد املداجن دجاجةاإلنتاج السنوي دجاجةطاقة استيعاا عدد املداجن  الرميلة

/  17  49500 5500 03  14400  5400  

  قسم الفالحة بالبلدية: املصدر

يتبني ضعف استغالل االمكانات املتاحة من توفر عدد هام  )47(من خالل اجلدول رقم 
مدجنة إال أن استغالهلا يبقى ضعيفا كون هـذه املـداجن متلكهـا     17من املداجن الذي بلغ 
م فيما بينهم الستغالهلا، إذ يف كثري من األحيان  يتم كراؤها ألشخاص جمموعات يصعب التفاه

  .آخرين ليسوا من سكان البلدية أصال
إن ضعف اإلنتاج احليواين يرجع أساسا إىل فترات اجلفاف الطويلة اليت مـرت علـى   

حـني  املنطقة إضافة إىل الضروف األمنية اليت مرت ا البالد مما أثر سلبا على إمكانـات الفال 
إضافة إىل عدم تدعيم الدولة هلذا القطاع يف خمتلف براجمها  التنموية السابقة عـدا مشـروعني   

  .بقرة حلوب لفالحني اثنني 12بـ
كما أا ال توفر األعالف الضرورية للفالحني مما جعلهم يعزفون عن تربية خمتلف 

  .احليوانات
ألسباب مشتركة بني سلوك  99 يبقى قطاع الفالحة يراود مكانة فيما هو عليه قبل سنة

  .الفالحني وقلة إمكانيام وبني اهليئات املختلفة للدولة اليت مل تويل االهتمام الالزم له
إضافة إىل عدم تطبيق اإلجراءات القانونية على املستفيدين من األراضي عـن طريـق   

وحفر اآلبار اجلماعية مليار سنتيم يف توفري الكهرباء  40االمتياز واليت صرفت عليها ما يقارب 
وبناء السكنات الريفية، إال أا مل تلق االهتمام من املستفيدين منها نظرا لقلة وعـيهم ـذه   



 

 

االمكانات املوفرة هلم واليت من شأا حتريك عملية التنمية احمللية والنـهوض باقتصـاد الفـرد    
  .واتمع ككل

  : قطاع اهلياكل القاعدية والتجهيز-ب-7
يعترب تطور قطاع اهلياكل القاعدية والتجهيز من أهم القطاعات                         

اليت جتعل السكان يرتبطون ببلديتهم بل يتعدى اىل جلب املستثمرين من خارج البلدية إذا كان 
مستواها يرقى لتسهيل احلركية االقتصادية هذا ما جيعلنا نتطرق اىل إمكانات بلدية الرميلـة يف  

  .ع وأثره على التنمية احملليةهذا القطا
حتتوي بلدية الرميلة على شبكة طرق ال ترقى اىل حتريك : الطرق واملواصالت-ج-7

كلم وهي طرق بلدية، حيث تقع مشال بلدية قـايس   71.7اقتصادها احمللي إذ يبلغ جممل طوهلا 
رقية بطول كلم من اجلهة الش 12كلم من اجلهة الوسطى وطريق آخر بـ 9بطريق معبدة طوهلا 

  .كلم 12
كلـم   32.5كلم، تبقى  18كما يربطها ببلدية الشمرة ووالية باتنة طريق معبد بطول 

كمسالك منها ما يربطها بطريق خنشلة أم البواقي ومنها ما هو خمصص لفك العزلة على سكان 
كما يتضح ذلك مـن خـالل    99/2006خمتلف املشايت وهي املساحة اليت أجنزت خالل الفترة 

كلم كطول لشوارع مركز البلدية اليت حتظى باهتمام خاص مت  4، إضافة اىل )11(رقـم   ريطةاخل
  .) 12( كما هو موضح يف اخلريطة رقم 2006تعبيدها سنة 

 2006، إال أن يف اآلونة األخرية من اية سنة 99شهدت شبكة الطرق اهتماما منذ سنة 
لك السابقة وفتح مسلكني بني مشتة أوالد مرية كلم من املسا 18مت اعتماد ثالثة مشاريع لتعبيد 

كلم بني مشتة أوالد عايد يف اجلهـة   5كلم ومسلك آخر بطول  3.5وبلدية تاوزيانت بطول 
  .الرابط بني خنشلة وباتنة 88الغربية للبلدية والطريق الوطين رقم 

طلب املزيد وهي تعترب نسبة ضعيفة للغاية تت 2كلم 0.29تبلغ كثافة الطرق مبجال البلدية 
 .من االهتمام بتعبيد املسالك املنجزة وفتح طرق للمناطق الداخلية املعزولة



 

 

  دور الجمعيات المدنية في التنمية المحلية ببلدية قايس:الخامسالفصل 
 



 

 

إثر برامج السكنات الريفيـة   2004مل تشهد احلضرية السكنية بالبلدية تطورا معتربا إال يف سنة : السكن-د-7
إضافة اىل اسـتفادا سـنة    سكن كل سنة 70إذ أصبحت البلدية تستفيد يف إطار املخططات القطاعية مبعدل 

  .سكن مجاعي على مستوى مركز البلدية 100من  2005
يبقى الطابع الريفي يغلب على البلدية إذ جند عدد السكنات الريفية يفوق عددها يف مركز البلدية نظرا 

  ).48(للطبيعة الفالحية للمنطقة ويتضح لنا ذلك من خالل اجلدول رقم 

  )48(جدول رقم       2008 الرميلة لديةببالتوزيع اال للمساكن  
  معدل األشغال  عدد املساكن  عدد السكان  نوع التجمع
  5.16 427 2204  التجمع الرئيسي
  5.13 667 3424  املناطق املبعثرة

  5.14 1094 5628  اموع
  2008صاء بلدية الرميلة إح: املصدر                                                                

يرجع ضعف معدل إشغال املسكن إىل اهلجرة شهدها السكان اىل بلدية قايس يف الفترة السابقة لسـنة  
إثر األحداث اليت مرت ا البالد و اليت دفعت بسكان الريف إىل اإلحتماء بالتجمعات العمرانية املتوفرة  1999

  .على فرص أكثر لألمن وتوفر فرص إجياد السكنات
إال يف  1999دم تدعيم مركز البلدية مبشاريع سكنية جديدة يف املراحل السابقة قبل سـنة  إضافة إىل ع

  )12(وحدة سكنية مجاعية كما هو موضح يف اخلريطة رقم 100اآلونة األخرية أين استفادة بـ 



 

 



 

 

صغرية رغم توفر البلدية على مثاين قاعات للعالج موزعة على تراب البلدية وهي  :املرافق الصحية -هـ-7
احلجم تقوم بتقدمي اإلسعافات األولية إال أا ال متلك االمكانات البشرية املتخصصة فكل عيادة تتـوفر علـى   

  .ممرضني اثنني دون توفر أطباء للعالج سواء العام أو املتخصص
عدا يف مركز البلدية فهناك طبيب عام واحد وجراح أسنان واحد هذا ما جيعل سكان البلدية يتنقلون 

ورة دائمة بقطع مسافات طويلة للعالج ببلدية قايس سواء يف املستشفى أو عند األطباء اخلواص حيـث ال  يص
كما أن البلدية حتتوي على صيدلية واحـدة تابعـة للقطـاع    . تتوفر بلدية الرميلة على هذه اخلدمات الصحية

يستلزم على اهليئات العموميـة   م مما1998العمومي مل يشهد هذا القطاع تطورا عدا بعض الترميمات منذ سنة 
  .املختصة التدخل بتوفري األطباء لتقدمي اخلدمات الطبية يف هذه العيادات املوزعة على خمتلف مشايت البلدية

تشمل البلدية على عشر مؤسسات تربوية للتعليم االبتـدائي خيتلـف   : قطاع التربية والتعليم -و-7
  .وتتوزع على أرياف البلديةحجمها من قسمان اىل عشر أقسام بيداغوجية 

أقسام بيداغوجية  05عدا ثالثة مشاريع للتوسع بزيادة  97مل تشهد البلدية مؤسسات جديدة منذ سنة 
قسـم   37تشمل علـى   2006 ةوأصبحت يف نسب ةقسم بيداغوجي 32للمدارس السابقة إذ كانت تشمل على 

تلميذ القسـم يف عمـوم    15.13: غال للقسم بلغتلميذ القسم يف البلدية مبعدل اش 560يدرس ا  ةبيداغوجي
 30البلدية إال أن املدرسة االبتدائية الوحيدة مبركز البلدية تشهد ضغطا أكثر إذا بلغ معدل أشغال القسم ـا   

  .تلميذ القسم
تشمل على اثىن عشر قسم  1995كما حتتوي البلدية على مؤسسة واحدة للتعلم املتوسط أنشئت سنة 

إناث مـن جممـوع    %53بنسبة . القسم /تلميذ  30تلميذ مبعدل اشغال للقسم بلغ  350رس ا يد ةبيداغوجي
مل  2006أقسام لسنة  10التالميذ  ونظرا للمعدل املرتفع نسبيا ألشغال القسم لقد برجمت متوسطة أخرى حبجم 

  .تنطلق إلشغال ا بعد
 والتمهني مما استدعى السلطات العموميـة اىل  نشري اىل أن بلدية الرميلة ال حتتوي مرافق التكوين املهين
  .برجمت فرع للتكوين املهين مبركز البلدية مل تنطلق به األشغال

تشمل البلدية على مقر هلا ومركز للخدمات الربيدية وتعتمد يف إدارة شؤوا :اهلياكل اإلدارية -ي-7
اء والتأمينات والبنوك وغريها فهي تعتمد يف الضريبية على مقر للضرائب مبدينة قايس إضافة تسيري قطاع الكهرب

ذلك على بلدية قايس وهو األمر الذي جعل ارتباط السكان أكثر بالبلدية أالم إضافة اىل خلق هجرة يوميـة  
  .اليوم/فرد 820دائمة بني سكان بلدية الرميلة وقايس مبعدل 



 

 

ا مل تشهد أي مشروع صـناعي  رغم الطبيعة الفالحية للبلدية إال أ: قطاع الصناعة والطاقة-ط-7
إلعادة تصنيع املنتجات الفالحية ويرجع هذا أساسا اىل ضعف االمكانات احمللية ألفراد اتمع إضافة اىل عدم 

  .توفر مناخ إداري ياكله لتشجيع االستثمار ذا القطاع
عدد املسـاكن  كيلو فولط ممتد من خنشلة يقدر  30كما متون البلدية خبط كهربائي متوسط الشدة بـ

من جمموع مساكن البلدية، ومل تشهد البلدية تطورا يف هـذا   %78مسكن أي بنسبة  853املوصلة بالكهرباء 
  .2005و 2004كلم سنيت  28القطاع سوى إجناز 

رغم املساعي احلثيثة لتوفري الكهرباء لكل مساكن البلدية إال أن املساكن املبعثرة يف األرياف تبقـى يف  
ـ حاجة ماسة لل كلـم   18كهرباء الستغالهلا يف ضخ املياه سواء للشرب أو السقي، لذلك برمج مشروع بـ

  .للكهرباء الريفية مل ينطلق بعد
تشهد البلدية نقصا كبريا يف املرافق الرياضية والثقافية نظرا لطبيعتـها  : قطاع الثقافة والرياضة-ر-7

  .حمللي الذي ال يويل اهتمام هلذا القطاعالريفية بالدرجة األوىل، ومن جهة ثانية طبيعة اتمع ا
وملعب بلدي واحد أجنـز   2004إذ جند البلدية حتتوي على قاعة واحدة متعددة الرياضات أجنزت سنة 

  .1986سنة 
  .فالبلدية تفتقر اىل املراكز الثقافية ودور الشباب ومكتبات بلدية

  .عة املتعددة الرياضات املذكورة سابقاعدا إجناز القا 99مل يرى هذا القطاع تطورا إطالقا بعد سنة 
  .لذا سجل إجناز مكتبة بلدية يف إطار املخططات القطاعية مل تنطلق األشغال ا



 

 

  :خالصة الفصل السادس 
بعد تقدمينا العام لبلدية الرميلة اليت تتميز بسهوهلا املنبسطة وطبيعة أراضيها اخلصبة، ورغم التـدعيمات  

كتجربة أوىل يف إطار املخططات الوطنية املختلفة واليت مل ترقى اىل النهوض مبستوى  اليت تلقاها قطاع الفالحة
الفالحة للبلدية ألسباب سواء كانت يف الطبقة املستفيدة منها أو األسلوب الذي اعتمدته اهليئات العمومية يف 

وزعت بطريقـة عرفيـة    توزيع األراضي عن طريق االمتياز واليت مل تراعى فيها معيار الكفاءة والتخصص بل
راعت فيها نظام القبيلة الذي أوكل فيه األمر الختيار األشخاص املستفيدين من كل مشتة لتفـادي حـدوث   

  .الفوضى واملشاكل وسعيا خللق استقرار اجتماعي على مستوى البلدية
مة إذ وفرت هلـم  إال أن اإلجراء مل يكن صائبا يف اختيار املستفيدين الذين أمهلوا هذه االستثمارات اهلا

كل االمكانات املادية إال أن النتائج كانت كارثية وكان اإلمهال سيد املوقف ألغلبيـة املسـتفيدين وعـدم    
  .اكتراثهم حبجم االستثمارات الذي تعدى األربعني مليار سنتيم

إذ تنص يف  ورغم اإلجراءات اليت تنص عايها خمتلف البنود يف االتفاقيات املربمة بني الدولة واملستفيدين
حالة عدم استغالل هذه األرض يف سنتني تسترد وتسلم لغري املستفيد األول إال أا مل تطبق رغم مرور أكثـر  

  .سنوات على االستفادة 5 من
كما يبقى دور البلدية يف التنمية منعدما بسبب قلة مداخيلها الذاتية نظرا لقلة ممتلكاا وضعف النشاط 

  .كلم 9ظم سكاا يف ذلك على بلدية قايس اليت ال تبعد عنها بسوى التجاري ا إذ يعتمد مع
بعد حتليل مسار االستثمارات العمومية للمخططات البلدية اليت اعتمدت بصورة مركزة على املنشآت 
االقتصادية واملتمثلة أساسا يف فتح املسالك وتعبيد الطرق على مستوى جمال البلدية إذ بلغت نسبة االستثمارات 

 99/2006من جمموع االستثمارات للفترة % 41.14ا ما يقارب.  
إضافة اىل حماولة توفري املياه الصاحلة للشرب ملختلف املشايت يف املناطق الريفية غذ قامت حبفـر آبـار   
أرتوازية وإيصاهلا بأحواض مائية للتموين باملياه الصاحلة للشرب لسكان الريف وبلغت نسبة االستثمار ـذا  

  .99/2006من جمموع االستثمارات العمومية للفترة  %33ما يقارب  القطاع
تبقى املنشآت االجتماعية دون االهتمام الالزم لتوفري االستقرار االجتماعي وتثبيت السكان باملنـاطق  
الريف خاصة اخلدمات الصحية اليت تتطلب توفري األطباء يف العيادات الريفية ولـو ليـوم أو يـومني لتلبيـة     

  .ات احملليةاحلاجي
نظرا لقلة املرافق االجتماعية والثقافية وضعف خدماا يبقى سكان بلدية الرميلة مرتبطون بالبلدية األم 

حـافالت  05قايس ويرتكزون يف ذلك على اهلجرة اليومية بالذهاب صباحا والعودة مساءا إذ يتكفل بنقلـهم  
  .سيارات لألجرة08صغرية و 



 

 

يا على مستوى التنمية احمللية اليت تشهد انعداما مطلقا ألسباب مشـتركة  لقد أثر هذا الوضع تأثريا سلب
بني دور البلدية اليت تشهد عجزا ماليا يف تسيري شؤوا ناهيك عن إحداث التنمية هذا من جهة، ومن جهـة  

سـتغالهلا  أخرى مستوى الوعي لدى اتمع احمللي الذي مل يرقى اىل إدراك دوره يف تطوير االمكانات احمللية وا
  .للنهوض باقتصاد البلدية ككل

وملعرفة دور اتمع احمللي أكثر حناول يف الفصل املوايل حتليل دور اجلمعيات املدنية تطورها ومسـتوى  
  .تعاملها مع اهليئات العمومية املسرية لشؤون البلدية
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 :مقدمة 
إن فعالية اجلمعيات املدنية وأثرها يف احلياة اليومية للمجتمعات ختتلف من وسط اجتماعي آلخر حسب 

والدينية، فكلما اكتسب اتمع رصيدا تارخييا  املعطيات الفكرية والتاريخ والسياسية واالجتماعية واالقتصادية
إكتسبت اجلمعيات املدنية تطورا وأثرا يف حياة تلك اتمعات ونالت مصداقية أكثر لدى خمتلـف  يف تطوره 

  .السلطات احلاكمة
ونظرا لظروف نشأت اجلمعيات املدنية باجلزائر واليت يبقى هلا األثر الواضح يف مستوى بطء تطورهـا  

تستطع تغيري واقع اتمع من جهة والتأثري يف قرارات اهليئات العمومية احمللية املسرية لشؤون خمتلـف  فهي مل 
  .اجلماعات احمللية من جهة أخرى

ملعرفة ذلك بصورة أدق حناول حتليل دور هذه اجلمعيات يف بلدية الرميلة مع حتديـد األدوار املنتظـرة   
  .املسامهة يف التنمية احملليةمنها يف تغيري سلوك األفراد والتأثري و

ومتابعة مسار وحجم متويلها من طـرف اهليئـات    1999/2006مع التطرق إىل تطورها خالل الفترة 
العمومية البلدية والوالئية وأثر ذلك على نشاطها على املستوى احمللي، وتقييد أسباب عزوف اتمع احمللي عن 

رصد عالقة اهليئات العمومية احمللية املسرية للبلدية ذه اجلمعيات  تشكيل اجلمعيات واالخنراط والنضال ا، مع
  .ومدى مسامهتها يف التنمية احمللية

املدنية أساسا هو حماولـة تنميـة اتمـع    إن تشكيل اجلمعيات : األدوار املنتظرة من اجلمعيات املدنية -1
لتحقيق هذا اهلدف ال ميكن اإلعتمـاد علـى    بالدرجة األوىل بتطوير إمكانياته االجتماعية و االقتصادية ، و

  .إمكانيات الدولة فحسب بل يتعدى ذلك إىل تضافر كامل  اجلهود 
و من هذا املنطلق كان للحركات اجلمعوية الدور الفعال يف إحداث التنمية من خالل تأطري و تنظيم قـدرات  

  :ى الفرد و اتمع اتمع و توجيهها حنو دور أكثر فعالية و ذلك من خالل ترقية مستو
  . تبقى هذه الألدوار نظرية بعيدة عن واقعنا املعاش ألسباب كثرية سبق ذكرها سابقا يف الفصل اخلامس



 

 

  :تطور اجلمعيات املدنية ببلدية الرميلة  -2
  )49(جدول رقم             99/2006تطور اجلمعيات املدنية ببلدية الرميلة 

  %  اموع 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  99  الجمعية
 45.83  11  -  -  01 01 03 01 02  03  أولياء التالميذ

 16.66  04  01   - - 01 - 01  -  ثقافية
  12.5  03  01  - - 01 - - -  01  رياضية
  8.33  02  -  -  01 - - 01 -  01  فالحية
  8.33  02  -  -  01 - - 01 -  -  اجتماعية
  4.16  01  -  - - - - - -  01  دينية
  4.16  01  -  -  01 - - - -  -  نسائية
 %100  24  02  -  03 03 04 03 03  06  المجموع

  املصدر مديرية التنظيم لوالية خنشلة  

  
  )07(منحىن رقم       1999/2006   تطور اجلمعيات املدنية ببلدية الرميلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتضح لنـا   99/2006لفترة الذي يوضح لنا تطور اجلمعيات املدنية لبلدية الرميلة ل) 49(من خالل اجلدول رقم 
فرد كما  235مجعية مبعدل مجعية لكل  24الضعف الكبري سواء من حيث العدد أو التنوع للجمعيات إذ بلغت 
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من جمموع اجلمعيات املدنية بالبلدية % 45. 83مجعية بنسبة  11أن أغلبها مجعيات ألولياء التالميذ و اليت بلغت 
  .توسطة الواحدة املوجودة بالبلدية وفقا لعدد املدارس اإلبتدائية و امل

إذ أصبح تواجد هذه اجلمعيات ضروري على مستوى كل مؤسسة بإعتيارها شريكا هاما يف املسامهة يف تنظيم 
املؤسسات التربوية إضافة إىل إشرافها على توزيع املنح على أولياء التالميذ املعوزين يف بداية كل سنة مدرسية 

وصل بني إدارة املؤسسات التربوبة و اهليئات املسيرية للبلديـة مـن حيـث نقـل     إضافة إىل إعتبارها حلقة 
  .اإلنشغاالت املطروحة باملؤسسات التربوية خاصة الصيانة منها و توفري وسائل التدفئة ذه املؤسسات 

مقتصرة  وهي  2006م إىل غاية  2000بعدها جند عدد اجلمعيات الثقافية الذي بلغ أربع مجعيات بداية من سنة 
نسمة و جلهم من طبقة الرعاة الـذين مل   2200التجمع الرئيسي للبلدية الذي اليضم سوى ما يقارب   على

تسعفهم الضروف للتعليم يف املراحل السابقة قبل جميئ برنامج الثورة الزراعية و الذي حوهلم إىل فالحـني و  
شتراكية  كما يقل عددها نسبة إىل الطبيعة أصحاب أراضي واسعة إال أن سلوكهم مل يغريه السكن بالقرى اإل
  .الفالحية ملعظم  سكان البلدية الذين اليهتمون ذا اجلانب يف حيام

تبقى اجلمعيات الرياضية يف املرتبة الثالثة بثالث مجعيات أمهها مجعية النادي الرياضي و هي اجلمعية األكثـر    
ي لكرة القدم، ومجعيتان احدمها لكرة اليد و أخـرى لكـرة   نشاطا و شعبية نظرا إلشرافها على الفريق البلد

  .الطائرة  
رغم الطابع الفالحي لسكان البلدية إال أن عدد اجلمعيات املهتمة ذا القطاع ينحصـر يف مجعيتـان األوىل   

 م و هي مجعية الربكة لسهل الرميلة  و اليت شكلت من أغلب مقاويل بلدية قايس و الرميلة 1999تشكلت سنة 
و كانت حينها قد عرضت على اهليئات العمومية للوالية إستقدام مستثمرين أجانب و منحهم أراضي الدولـة  

هكتار قصد الشراكة معهم لكن العرض مل يلق استجابة آنذاك من طرف وايل  1500إلستغالهلا و اليت تتعدي 
  . الوالية 
املسـتفيدين مـن    الختيـار إىل الس الشعيب البلدي م و إثر املراسلة اليت بعث ا وايل الوالية  2001يف سنة 

مشروع استغالل األرض عن طريق االمتياز و الذي مت اختيارهم عن طريق أعيان و ممثلي املشايت الستة املشكلة 
لعرش أوالد سعيد مت بعدها تشكيل مجعية للشباب املستفيد يف هذا اإلطار و من بني أهدافها األساسية تنظـيم  

  .لدفاع عن حقوقهمأنفسهم و ا
كما يبقى الفالحون اخلواص غري مهيكلني يف شكل مجعيات خاصة و أن اجلمعية األوىل كانت ملقاولني 

  .خمتصني يف البناء و كان قصدهم دخول عامل االستثمار باالستفادة من أراضي الدولة  املوجودة بتراب البلدية 
  .ى تسيري املسجد الوحيد بالبلدية و صيانتهكما حتتوي البلدية على مجعية دينية واحدة تشرف عل



 

 

كما جند مجعية نسائية واحدة و تعترب من أهم اجلمعيات اليت حتاول تقدمي خدمات للمجتمع احمللي خاصة فئـة  
النساء منه إذ مت فتح قسم حملو األمية باملدرسة االبتدائية يف الفترة املسائية بعد انتهاء  التالميذ من الدراسة و يتم 

  .امرأة ماكثة بالبيت مل يتلقني التعليم يف حيان من قبل  25يس تدر
إضافة إىل فتح ورشة صغرية بأحد احملالت لتعليم اخلياطة و الطرز لفتيات البلدية و الالئي مل يسعفهن احلـظ  

  .إلمتام دراستهن و ذلك لعدم توفر البلدية على مركز للتكوين املهين و التمهني 
عية واحدة تتكفل أساسا باحملتاجني و يظهر نشاطها على مستوى التجمع الرئيسي للبلدية كما جند مجعية اجتما

إذ تتكفل بقفة رمضان مع حماولة إعانة الفقراء أثناء الدخول املدرسي مبا جتيد به أيادي احملسنني مـن سـكان   
  .البلدية 

تنمية حسه االجتماعي والوطين و  تبقى احلركة اجلمعوية يف جمملها دون األداء املطلوب لترقية اتمع و
ذلك ألسباب كثرية أمها املستوى التعليمي الضعيف لسكان البلدية نظرا لطبيعتها الفالحية اليت كان هلا األثـر  
الكبري يف عزوف أبناء الفالحني عن الدراسة و االهتمام خبدمة الفالحة سابقا إضافة إىل رعي املواشي خـالل  

  .خمتلف فصول السنة
سكان التجمع الرئيسي و الذي يطبعه الترحال يف أصل القبائل العربية للصحراء اجلزائرية لـه   إن أصل

األثر يف عدم االهتمام بتعليم أبنائهم و االعتماد على مهنة الرعي و التنقل الدائمني ، رغم توفري الدولـة هلـم   
  .سكنات جمهزة بظروف املعيشة العصرية 

ري للسكان األصليني للبلدية و الذي يعيق تطور احلركة اجلمعوية واالعتمـاد  هذا باإلضافة إىل الطابع العشائ
أساسا على كبار و أعيان القبيلة الذين ميثلوا يف مجيع املواقف سواء مع اهليئات العموميـة أو بـني القبائـل    

  .األخرى



 

 

اليت تبني ) 52،  51،  50(من خالل اجلداول رقم :  حجم متويل اجلمعيات املدنية ببلدية الرميلةمصادر و -3
يتضح الدعم  الضعيف من طرف خمتلف  99/2006مسار تدعيم و متويل اجلمعيات املدنية ببلدية الرميلة للفترة 

  .اهليئات العمومية سواء البلدية أو صندوق الوالية أو مديرية الشباب والرياضة للوالية 
لى مجعية النادي الرياضي للبلدية و اليت تتكفل بالفريق رغم قلة عدد اجلمعيات املدنية إال أن تدعيمها اقتصر ع

البلدي لكرة القدم من توفري مدربني و العبني و احلرص على توفري النقل و األكل هلم ، كما أا تنسق مـع  
هيئات البلدية لتسجيلهم يف الشبكة االجتماعية مع استغالل حافلة البلدية اليت استفادت منها يف إطار التضامن 

  .وطين و التكفل بتالميذ املناطق الريفية  الذين يقطعون مسافات طويلة من خمتلف أرياف البلدية ال
دج و هو ما أثـر    2.460.000م ما يقارب  99/2006يبلغ حجم اإلعانات للفريق الرياضي للفترة املمتدة بني 

 املراتب اجلهوية حيث ال يزال سلبا على مردودية الفريق إذ ال يستطيع جلب العبني أكفاء لدعمه للصعود إىل
  .م 1986يف القسم الوالئي منذ نشأته سنة 

و املهتمة بكرة اليد و كرة الطائرة دون تدعيم  2006و  2003تبقى اجلمعيات الرياضية األخرى و املشكلة سنة 
ية كـرة  دج جلمع 30000 دج جلمعية فريق كرة اليد 80000هام يدفعها إىل النشاط أكثر إذ مل تتلقى سوى  

  .الطائرة وذلك من مديرية الشبيبة و الرياضة 
ـ  2005بعدها جند اجلمعية النسائية اليت تلقت مبالغ رمزية سنة  دج   8000: من طرف البلدية و اليت قدرت بـ

دج من صندوق الواليـة   20000مديرية الشباب و الرياضة للوالية لشراء أدوات للخياطة و  دج من 30000و 
  .ر تدعيم املرأة الريفية بالواليةيف برنامج  إطا

إن هلذا التدعيم الضئيل األثر الكبري يف عدم تطور نشاط اجلمعيات احلالية ناهيك عن إنشاء مجعيـات  
جديدة هذا ما يتطلب إعادة النظر يف أسلوب التعامل مع هذه اجلمعيات لكسر الطابع اإلجتماعي البدائي الذي 

ترقيته إىل حتديات العصر ، و هو الدور الذي ميكن للجمعيات املدنية أن تلعبه مل يستطع تطوير اتمع احمللي و 
يف خلق حركية اجتماعية بإمكاا تطوير سلوك اتمع و إخراجه من عالقات القرابة و النسب الـيت أثـرت   

  .بصورة سلبية على التنمية احمللية 
صيغ تعاملية بني خمتلف إداراا واجلمعيات املدنية ميكن إحداث هذا التغيري بإرادة سلطة الدولة من خالل خلق 

إذ ميكن إشراكها بصورة دائمة و مباشرة يف خمتلف القرارات احمللية مع حتميلها مسؤوليتها يف جناح أو فشـل  
  .تلك القرارات 

  )50(جدول رقم       99/2006تطور حجم اإلعانات املالية للجمعيات املدنية من طرف البلدية 

  المجموع دج  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999نةالس/الجمعية

النـــــادي
  الرياضي

-  100000  -  100000  200000  30000  30000  600000  1600000  



 

 

ــرأة المـــ
  العصرية

-  -  -  -  -  -  8000  -  8000  

  1608000  60000  38000  30000  200000  100000  -  100000  - المجموع

  بلدية الرميلة : املصدر                                                                    

     99/2006تطور حجم اإلعانات املالية للجمعيات املدنية لبلدية الرميلة من مديرية السباب و الرياضة 
)51(جدول رقم   

  اموع  2006  2005  2004 2003 2002 2001  2000 1999 السنة/اجلمعية
النــــادي 

  الرياضي
-  40000 20000 120000 60000 140000 100000 150000 630000 

النــــادي 
اهلاوي لكرة 

  اليد

-  -  -  -  10000 20000  20000  30000  80000  

  30000  30000  -  -  -  -  -  -  - اجليل الصاع
مجعية املـرأة  

  العصرية
-  -  -  -  -  -  30000  -  30000  

 770000 210000 150000 160000 70000 120000 20000 40000  -  اموع
  املصدر مديرية السباب و الرياضة لوالية خنشلة                                                                  

 
   99/2006 الس الشعيب الوالئيتطور حجم اإلعانات املالية للجمعيات املدنية من طرف 

 )52(جدول رقم
  اموع 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999  السنة/اجلمعية

 230000  60000  50000  40000  20000 30000 10000 20000  -  النادي الرياضي
  20000  -  20000  - - - - -  -  مجعية املرأة العصرية

 250000  60000  70000  40000  20000 30000 10000 20000  -  اموع
  الس الشعيب الوالئي: دراملص                                                             

اجلحم اإلمجايل للدعم املقدم من طرف خمتلف اهليئات العمومية للجمعيات املدنية ببلدية الرميلة 
1999/2006  

)53(جدول رقم   
السن
  ة

199
9 

  اموع  2006  2005  2004 2003 2002 2001  2000

حجم 
الدع
  م

-  16000
0 

3000
0  

25000
0 

29000
0 

23000
0 

52800
0  

87000
0  

239800
0  



 

 

مديرية الشباب والرياضة+ الس الشعيب الوالئي+  بلدية الرميلة: املصدر  

 من خالل املعاينة امليدانية لنشاط اجلمعيات املدنية ببلدية الرميلة: نشاط اجلمعيات املدنية ببلدية الرميلة  -4
م يف قوانينها األساسية  باألطفال و جند شبه الغياب الكلي للنشاط الثقايف رغم أنه هناك أربع مجعيات ثقافية ت

الشباب لكن مع عدم توفري التشجيعات املادية هلا من خمتلف اهليئات العمومية فهي مل تستطع تقدمي أى عمـل  
خيدم هذه الفئة وهذا حسب تصريح رؤساء هذه اجلمعيات الذين يكتفون باالستفادة من مناصـب الشـبكة   

  . علي مستوى البلديةاالجتماعية دون تقدمي أي مردود ثقايف
متثلت يف إنشاء حضانة لألطفال و مل يستمر نشاطها سوى لسنة واحدة نظـرا   2004عدا مبادرة واحدة سنة 

  .لقلة اإلمكانيات املالية للجمعية إلجيار املقر و تسديد أجرة املظفني ذه احلضانة 
اط فريق كرة القدم  للبلدية ويتكفل بأمور يبقى نشاط مجعية النادي الرياضي لكرة القدم يقتصر على متابعة نش

التنظيم و التنسيق مع الرابطة الرياضية للوالية بإجراء املقابالت الرياضية لكل دورة واحلرص على  توفري مدرب 
  .للفريق و التواصل مع اهليئات املسيرية للبلدية لضمان النقل و األكل للفريق

ر على تعليم النساء األميات بالتجمع الرئيسي للبلديـة يف املدرسـة   كما جند نشاط مجعية املراة املعاصرة تقتص
اإلبتدائية يف اية أوقات التدريس الرمسي للتالميذ ، كما تعمل على تعليم فتيات مركز البلدية مهنة اخلياطة و 

  .و الطرز ماكنات للخياطة  04الطرز و هي تشهد إقباال ضعيفا نظرا لقلة إمكانيات اجلمعية إذ ال متلك سوى 
يبقى نشاط هذه اجلمعيات ضئيال نسبة أىل متطلبات اتمع احمللي الذي يعاين من األمية و التخلف و الفقر مما 
يتطلب تدعيما أكثر من طرف اهليئات العمومية للدولة خاصة و أن اهليئات املنتخبة ال متلك اإلمكانيات املادية 

  .الالزمة لدعم خمتلف اجلمعيات املدنية
  :أسباب ضعف مشاركة اجلمعيات املدنية يف التنمية احمللية  -5

اجلزائر يف اية الثمانينات و بداية التسعينات إىل مرحلة تنظيم اتمع و اإلعتـراف بقـواه   إن انتقال 
االجتماعية من خالل سن قوانني إلنشاء  اجلمعيات املدنية و الدور الذي ميكنها أن تلعبه من خـالل التقيـيم   

د للوظيفة االجتماعية و ضرورا يف خلق تضامن وطين و املسامهة بصورة فعالة يف ترقية اتمع و دفـع  اجلدي
  .عملية التنمية احمللية من خالل احلركة اجلمعوية

لكن رغم مرور أكثر من عقدين من الزمن إال أن دور اجلمعيات املدنية مل يرق إىل أداء وظيفته املسطرة و ذلك 
  :أمهها ألسباب عديدة 

أن اجلمعيات املدنية مل تعطى الفرص و اإلمكانات الالزمة من طرف سلطة الدولة من جهة و من جهة ثانيـة  
  .الطابع اإلجتماعي الذي يتميز به اتمع اجلزائري بصفة عامة 



 

 

تمع سواء عن فمثال يف جمال دراستنا ببلدية الرميلة ال جند األثر املتوقع للجمعيات املدنية نظرا لعزوف أفراد ا
تشكيل اجلمعيات أو اإلخنراط باجلمعيات املوجودة و ذلك نظرا للمعرفة املسبقة ألفراد اتمع احمللي للطـابع  
اإلجتماعي احمللي الذي يعتمد على النظام العشائري القدمي فهي بلدية صغرية نائيـة مل تـرق إىل املسـتوى    

هج العرش الذي تضمن فيه حقوق املشايت بالطرق التقليدية يف اإلجتماعي للمدن الكربى فهي التزالل تسري مبن
توزيع إمتيازات الدولة حسب العرف السائد منذ األزل ، هذا  من جهة و من جهة ثانيـة تعامـل اهليئـات    
العمومية مع اتمع من هذا املنطلق و عدم إعطاء الفرص للجمعيات للتعبري عن طموحاا و تطلعاا احملليـة ،  

الذي يفقد الثقة ألفراد اتمع اإلخنراط و النضال ذه اجلمعيات ، و هذا ما يفقد اجلمعيات وزا أمام  الشيئ
  .اهليئات العمومية و مصداقيتها يف اتمع

  :عالقة اهليئات العمومية املسيرية لبلدية الرميلة باجلمعيات املدنية -6
زن اجلمعيات املدنية و شعبيتها الضعيفة جعلها تقتصر على للهيئات املسيرية للبلدية لوإن املعرفة املسبقة 

توظيف خمتلف أعضاء مكاتب  اجلمعيات يف  أطار الشبكة اإلجتماعية مع تدعيم مجعية النادي الرياضي للفريق 
البلدي لكرة القدم بوسائل النقل للتنقل خارج البلدية ألداء املقابالت الرياصية يف كرة القدم مع توفري األكـل  

  .هلم 
أما إسهام اجلمعيات املدنية يف حتضري املخططات البلدية فهي مهمشة متاما ، و يبقى اإلعتماد على ممثلي خمتلف 

  .املشايت يف إستشارم يف ترتيب أولويات إحتياجام من ماء و كهرباء و مسالك لفك العزلة 



 

 

  : خالصة الفصل السابع
معيات املدنية يف دفع التنمية احمللية بتنظيم اتمع و ترتيب أولوياته جند مبقارنة األدوار النظرية املنتظرة من اجل 

واقع بلدية الرميلة خيتلف متاما عن ذلك لعدة أسباب أمهها النظام العشائري الذي يعترب العائق األساسي لتطور 
ها شبه منعدما سـواء  مجعية على مستوى البلدية لكن يبقى أداؤ 24اجلمعيات املدنية إذ جند عددها ينحصر يف 

  .يف جمال التنمية أو جمال ترقية سلوك اتمع و ذلك لصعوبة إخترافها للنظام اإلجتماعي السائد بالبلدية 
مما زاد  يف التقليل من ادوارها هو طريقة تعامل اهليئات العمومية املسيرية للبلدية و حجم تدعيمها و متويلـها  

  .ي الرياضي للبلدية و مجعية ثقافية و نسائية واحدة الضعيف الذي يقتصر على مجعية الناد
  .نظرا للطابع اإلجتماعي السائد بالبلدية فإن جحم اجلمعيات يقتصر على أعضاء مكاتبها دون منخرطني 

يبقى تعامل اهليئات العمومية املسيرية للبلدية مع أعيان و ممثلي املشايت له األثر الكبري يف تراجع دور اجلمعيات 
ية ، هذا ما يتطلب إعادة النظر يف أساليب التعامل مع القوى املختلفة للمجتمع إلخراجه من العشـائرية  املدن

  .الضييقة اليت مل ترق إىل حتديات العصر و متطلبات التنمية احمللية
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  : خالصة عامة و اقتراحات 
نمية والتسيري احمللي يف العقدين األخريين حيزا كـبريا يف بـرامج الـدول    االهتمامات بالت لقد أخذت

املتقدمة والنامية على حد سواء، حيث أدرك اجلميع ان التسيري اجليد للجماعات احمللية هو املنهج الوحيد القادر 
  .بالتكفل بانشغاالت اتمعات احمللية وإحداث تنمية حقيقية شاملة

ة حمفزة لالستثمار اخلاص وإشراك اتمعات احمللية يف خمتلف القرارات اليت من ذلك من خالل توفري بيئ
شأا خلق استقرار اجتماعي واقتصادي وسياسي حملي ووطين بتظافر جهود كل األطراف الفاعلة واملتدخلة يف 

  .عملية التنمية
نمية حاولنا يف البداية حتديـد  بغرض معرفة دور هذه اجلماعات احمللية واجلمعيات املدنية يف التسيري والت

خمتلف األطر املفاهيمية ملوضوع البحث من خالل حتديد املفهوم العام للتنمية وأبعادها وركائزهـا وشـروط   
حتقيقها من خالل دور اإلدارة الرشيدة يف تسيري وسائل التنمية واملبادئ العامة للتخطيط واخلطوات األساسـية  

  .لية ومهامها يف النظام اإلداري اجلزائريله، مع إبراز دور اجلماعات احمل
لقياس مدى األداء للجماعات احمللية على مستوى جمال دراستنا لوالية خنشلة حاولنا تقدمي عرض عام 
للوضعية التنموية ا من خالل خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتماعية والثقافية واليت تبني أا تشهد عجـزا  

  .ليةيف توفري االحتياجات احمل
إضافة إىل عدم التوازن سواء يف توزيع السكان أو خمتلف املرافق والتجهيزات العمومية رغم املخططات 
والربامج التنموية املتعددة اليت خصصتها الدولة للوالية يف العشرية األخرية، إال أا ال تزال حباجـة ماسـة إىل   

  .انيات املادية والبشرية الضرورية لدفع عملية التنميةتدعيم أكثر بربامج تنموية ذات فعالية مع توفري اإلمك
  .نلخص الوضعية العامة للتنمية لوالية خنشلة من خالل وضعية كل قطاع على حدى

  :قطاع الفالحة والري
رغم زخر الوالية بإمكانيات فالحية هامة بإمكاا حتقيق تنمية حملية فعلية حبسن توجيهها لالستثمارات 

من مساحة الوالية،  %56كسهوب أي ما يعادل  ²كلم 5540تغالهلا، إذ حتتوي الوالية على العمومية وطرق اس
، إثر عمليات إجيابية دا من طرف بعض اخلواص نتائج ج االستثمار ىوميكن استغالهلا بطرق أحسن، إذ أعط

لسقي هـذه   االستصالح اليت أجريت ا لزرع احلبوب وخمتلف اخلضروات كما مت حفر آبار عميقة خمصصة
  .األراضي الزراعية

يبقى العائق الوحيد هو التمويل بالكهرباء وغالء أسعارها مما يتطلب تدخل سلطة الدولة إلجياد حلول 
  .لتنمية هذا القطاع الذي يعترب املتنفس الوحيد القتصاد الوالية



 

 

واليت بإمكاـا حتقيـق   إضافة إىل قدرة املنطقة السهبية اجلنوبية على استيعاب أعداد هامة من املواشي 
  .االكتفاء بل التصدير إىل خارجها

مـن جممـوع    %16.37رغم أمهية قطاع الفالحة بالنسبة القتصاد الوالية إال انـه مل يلقـى سـوى    
دج وهـي تعتـرب    68   537  652واليت بلغت  1999/2006االستثمارات العمومية للمخططات التنموية للفترة 

  .والفترة الزمنية ضئيلة نسبة إىل حجم الوالية
رغم اإلمكانيات الغابية اهلامة اليت تزخر ا الوالية إال أن استغالهلا يبقى ضـعيفا ال يتعـدى   : قطاع الغابات 

هكتـار  145611السنة إذ تبلغ مساحة الغابات ما يقـارب  /3م40000من طاقتها اإلنتاجية املقدرة حبوايل  45%
  .ة من املساحة الفالحية اإلمجالي %15بنسبة 

للوالية جعل الفالحة يف تراجع كبري إذ الحتتوي سوى علـى   إن ضعف املوارد املائية السطحية :قطاع الري
السنة موجهة للسقي و سد فم القيس الذي يعاين من التوحل بصفة شبه كلية /3هكتم43سدين سد بابار بسعة 

املاسة هلذه املادة احليويـة لسـكان    السنة ونظرا للحاجة/3هكتم 0. 640إضافة إىل عشرة حواجز مائية بسعة 
  .موقع قيد الدراسة إلنشاء حواجز مائية  37سدود و  04الوالية لقد مت برجمة 

يبقى متوين  سكان الوالية باملياه الصاحلة للشرب يعتمد أساسا على عدة آبار عميقة إضافة إىل بداية متوينها من 
ذي أصبح ميون عدة بلديات منها بلدية تاوزيانت و بلدية قايس سد كدية املدور ببلدية تيمقاد والية باتنة و ال

  .و بلدية احلامة و بلدية خنشلة  و بلدية أوالد أرشاش 
  اليوم /فرد/ل135كما بلغ معدل تلبية االحتياجات من املياه الصاحلة للشرب 

 4. 50م  2008شهد قطاع السكن اهتماما خاصا إذ بلـغ معـدل إشـغال املسـكن سـنة       :قطاع السكن 
املسكن و مت التركيز على البناءات الريفية طبقا للطبيعة الفالحية للوالية إال أن املراكز العمرانية الكبرية مثل /فرد

  .خنشلة و قايس و أوالد أرشاش الزالت تشهد ضغطا أكرب يف هذا القطاع بسبب اهلجرة الريفية اليت تشهدها 
كن إال أن وترية اإلجناز ملختلف الربامج ال تزال تشهد تعطال كبريا رغم الربامج اهلامة  اليت حظي ا قطاع الس

  .يف نسب  اإلجناز بسبب قلة املواد األولية بالوالية إضافة إىل التغريات اليت يشهدها سوق مواد البناء 
رف سلطة نشري إىل أن الوالية تزخر بإمكانيات كبرية إلنتاج مواد البناء األولية تتطلب تشجيع االستثمار من ط

  .الدولة 
إن قلة عدد و حجم املستشفيات يبقى العائق الوحيد للقطاع لتلبية حاجيات سكان الوالية إذ  :قطاع الصحة 

ال حتتوي الوالية سوى على ثالث مستشفيات ال تفي بالغرض املطلـوب و يبلـغ  معـدل التغطيـة ـا      
  .سرير/فرد560سرير و هي أكرب  من املعدل الوطين املقدر بـ /فرد602



 

 

تبقى املرافق الصحية األخرى من مراكز صحية و عيادات متعددة اخلدمات تتطلـب التـدعيم باألطبـاء و    
  .التجهيزات الصحية

م لكن مت التركيز على املنطقـة الشـمالية   2000لقد حظي هذا القطاع بأمهية كبرية منذ سنة  :قطاع الطرق 
  .د عمر الشبكة ، وتبقى املنطقة اجلنوبية حتتاج إىل تدعيم أكثر للوالية إال أا تنقصها الصيانة  الدائمة لتمدي

شهد قطاع التربية و التعليم تطورا كبريا من حيث توفري عدد املؤسسات التربوية يف :  قطاع التربية و التعليم 
غط يف معـدل  املناطق الريفية إال أنه ال يزال يتطلب تدعيم أكثر على مستوى املراكز العمرانية ملا تعانيه من ض

  :إشغال القسم و تبلغ حسب األطوار مايلي 
  .قسم/ت35 .قسم ، التعليم الثانوي/ت39. 64القسم ، العليم املتوسط /تلميذ32. 22التعليم االبتدائي 

العوائق اهلامة يف تردي مستوى اليـد   يعترب نقص هياكل التكوين املهين من :قطاع التكوين املهين والتمهني 
خنشلة ( مراكز للتكوين املهين مركزة يف البلديات العمرانية  10تأهيلها بالوالية ، إذ حتتوي على العاملة و عدم 

و معهد وطين واحد متخصص خبنشلة ، فهي ال تفي باحلاجيات املتزايدة ) قايس، بابار ،أوالد أرشاش، ششار
  . لسكان الوالية نظرا للتسرب املدرسي الكبري 

طالب و 861بطاقة  2001م استفادة الوالية من مركز جامعي انطلق يف التدريس سنة رغ  :قطاع التعليم العايل 
طالب و رغم تدعيمه بعدة مرافق إال أنه يف حاجة إىل دعم كبري و خاصـة سـكنات   6000م 2006بلغ سنة 

  .لألساتذة لدعم استقرارهم ذا املركز و أداء وظيفتهم على أحسن وجه
د الوالية عجزا كبريا يف املرافق الرياضية فهي حتتوي على ملعب واحد متعـدد  تشه :قطاع الثقافة و الرياضة 

مراكز ثقافية و داريـن   07الرياضات مبركز الوالية و قاعة واحدة متعددة الرياضات و مسبح أومليب واحد ، و 
  .ملعب لكرة القدم و ملعبني بلديني  17للشباب و 

ة مما يتطلب تدخل اهليئات املركزية املعنية بالقطاع لدعم خمتلـف  فهي يف جمملها ال تفي حباجيات شباب الوالي
  .البلديات ألا تشهد عجزا كبريا يف إيراداا احمللية

ذا يبقى العائق الكبري أمام خمتلف اهليئات املسرية للبلديات هو عدم تكافؤ األعباء مع املوارد املالية الذاتيـة ،  
لية مما زاد يف مهام البلديات حيث أصبحت مكلفة مبهام تتعدى جماهلـا و  إضافة إىل تطور حياة اتمعات احمل

الالزمة لذلك مما جعلها تتخبط يف املديونيـة   تذات بعد وطين و يف نفس الوقت ال متلك الوسائل و اإلمكانيا
نوطـة  من عام آلخر ،و يبقى تدعيم اهليئات املركزية هلا كحلول ظرفية مما يستدعي مراجعة الصـالحيات امل 

  .بالبلديات 
  :لتجاوز هذه الوضعية نقترح مايلي 



 

 

ترفـق  ( من قانون البلدية تنص صراحة على أنه  185إعادة النظر يف الدور التنموي للبلديات إذ جند املادة -1
  ).كل مهمة جديدة متنح للبلدية جبميع الوسائل الضرورية إلجنازها 

ضنا له يف الفصل الرابع و السادس لبلدية قايس و الرميلة جنـد  إال أن واقع معظم بلديات الوالية خاصة ما تعر
الفروق الكبرية بني اإلمكانيات املتوفرة لتسيري املصاحل احلقيقية و االحتياجات احمللية للمجتمع نظرا لقلة املصادر 

  .احمللية و االعتماد دائما على إعانات اهليئات املركزية 
ملشرع يف الصالحيات و االختصاصات املخولة للبلدية وفـق املصـادر   هذا ما يتطلب إعادة النظر من طرف ا

  .احمللية املتوفرة و اإلمكانيات املتاحة لتوجيه التنمية احمللية توجيها سليما
إن اإلمكانيات احلالية للبلديات السابقة مل متكنها من لعب األدوار التقليدية هلا من تزويـد السـكان بامليـاه    

از شبكات التصريف و صيانة الطرق و الشوارع و توفري اإلنارة العمومية ا ، بل كلفها الصاحلة للشرب و إجن
القانون مبهام ذات بعد وطين من صيانة املؤسسات التعليمية و توفري النقل املدرسي  و صيانة املراكز الصحية و 

  .الثقافية و الرياضية و احلفاظ على البيئة خبلق مساحات خضراء 
ملهام يتعدى طاقة البلديات مما جيعلها عاجزة عن أداء مهامها على أكمل وجه مما يتطلب إعادة إن حجم هذه ا

  .النظر يف إسناد هذه املهام إىل الوزارات الوصية عن كل قطاع 
ضرورة إصالح املنظومة اجلبائية إذ تعترب اإليرادات اجلبائية  من أهم املوارد املالية يف اقتصاديات معظم دول  -2
امل إال أن األسلوب املتبع على مستوى اجلزائر مل يرق إىل استحداث منظومة جبائية حملية تعطى فيها احلرية الع

للجماعات احمللية يف حتديد قيمة الضريبة على غرار استقالهلا املايل املخول قانونا  فالبلديات حصتها حمدودة من 
من جممـوع اإليـرادات اجلبائيـة و     %26ل سوى إيرادات النظام اجلبائي اجلزائري للضرائب حيث ال تشك

بعد إضافة اجلباية البترولية إىل اجلباية العادية و هـي موجهـة لتمويـل     %10تنخفض هذه النسبة إىل حدود 
 .والية لتغطية نفقات التسيري 48بلدية و  1541

خمتلف املطالب االجتماعية إن حجم املهام و االختصاصات املوكلة للبلديات يف بعث التنمية احمللية و مواجهة 
و الثقافية و الرياضية للمجتمعات احمللية ال تكفيها نسبة االستفادة من اجلباية خاصة و أا مكلفـة بتحقيـق   
استقرار اجتماعي و اقتصادي يف ظل تراجع الدولة عن النشاط االقتصادي ، هذا مايتطلب إعـادة النظـر يف   

  .م و الصالخيات املخولة للبلديات املنظومة اجلبائية و تكييفها مع املها
ذلك من خالل تفويض بعض الصالحيات على املستوى احمللي من اهليئات املركزية وبتكليف مسريي البلديات 
بتحديد الوعاء الضريبـي و توسيعه و مجع اإليرادات اجلبائية احمللية لتمكينها من أخذ مبادرة التنمية باستقاللية 

  .ملوارد البشرية ألداء هذه املهام على أحسن و جهأكثر إضافة إىل تأهيل ا



 

 

باإلضافة إىل إشراك اتمعات احمللية يف التسيري و التنمية من خالل اجلمعيات املدنية اليت مل ترق إىل أداء األدوار 
دي املتمثل املنوطة ا يف التنمية احمللية و كسب ثقة أفراد اتمع و حتدي رهانات العصر إضافة إىل الدور التقلي

يف الواجهة اليت ميرر منها اتمع مطالبه و انشغاالته و كوا أداة للتعبئة الشعبية و تنظـيم اتمـع و ترقيـة    
سلوكه، لكي يتحقق ذلك البد من سلطة الدولة أن تعمل على فسح اال أمام اجلمعيات املدنية للعمل حبرية 

  :أكثر و ذلك من خالل ما يلي 
  ل بينها و بني اهليئات العمومية تفعيل االتصا-
  املشاركة الفعلية يف احتضان عملية التنمية و حتمل مسؤولياا أمام اتمع -
  التعامل معها كشريك أساسي و ليس ثانوي يف القرارات اخلاصة بالتنمية احمللية -
  فتح اال للجمعيات خللق موارد مالية لضمان استمرار نشاطها -
الرقابة باسم اتمع و لصاحله يف خمتلف املشاريع و الربامج التنموية من خالل املتابعة امليدانية تكليفها بدور  -
  هلا
ترك احلرية للجمعيات يف إقامة عالقات مع األحزاب السياسية و استثمار االتصال بينها يف متريـر خمتلـف    -

  املشاريع االجتماعية  لتنمية اتمع 
  املستوى احمللي و تزويد اجلمعيات بكل ما حتتاجه يف مجيع ااالت  إنشاء بنك للمعلومات على-
  أشراك اجلمعيات بصفة رمسية و ليست اختيارية يف حتضري املخططات البلدية للتنمية  -
  التفتح اإلجيايب على العامل اخلارجي و االستفادة من جتاربه يف جماالت املشاركة الشعبية يف التنمية احمللية  -

هذه األدوار للجمعيات املدنية تستطيع أن تكون أداة فعالة يف تسيري شؤون اتمع احمللـي وختفيـف    بإعطاء
العبء على الدولة ومراقبة القائمني على تسيري خمتلف اهليئات العمومية وإيقـاف االحنرافـات واملمارسـات    

  .اخلاطئة هلم
 
  
  
  
  
  
  
  



 

 

  :ملخص

العمومية و مختلف مكونـات المجتمعـات   الهيئات  تعتبر التنمية عملية ديناميكية تفاعلية بين
المحلية، و أوكلت هذه المهمة إلى الجماعات المحلية باعتبارها أسلوب من أساليب تنظـيم الدولـة و   

  .تحقيق الالمركزية بتوزيع الوظيفة اإلدارية بين الهيئات المركزية و أجهزة تنفيذية محلية
األطر القانونية المحددة لها في واقع مجال دراسـتنا  لكن يبقى تطبيق هذه المفاهيم النظرية و 

يعكس صور لم تحقق فيها التنمية و ال أساليب اإلدارة الرشيدة سواء في إشراك الفاعلين الحقيقيين في 
  .التنمية أو في مستوى تسيير وسائل التنمية و تفعيل الموارد المحلية

قدرة على التمويل الذي يعتمد فيـه علـى   إذ تبقى الجماعات المحلية في موقع االقتراح دون ال
  .الهيئات المركزية، ووفقا للسياسات التنموية الوطنية التي تقررها

كما أن دور المجتمعات المحلية من خالل الجمعيات المدنية، لم يـرق إلـى المشـاركة فـي     
  .العشائري القرارات المحلية و تفعيل التنمية نظرا للتركيبة االجتماعية التي تعتمد على النظام

 
  

  :الكلمات االستداللية

الجماعات المحلية، المجتمعات المحلية، الجمعيات المدنية، الالمركزيـة، أجهـزة تنفيذيـة محليـة،     
  .السياسات التنموية، الفاعلين، النظام العشائري، األطر القانونية

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

Résumé  

Le développement est une opération dynamique interactive entre les autorités 

publiques et les différentes composantes de la société civile.  

Cette tache a été confiée aux collectivités locales entant que structure 

organisationnelle administrative entre les différentes structures centrales et les organismes 

d’exécutions locaux, par contre l’application de ces notions théoriques et le cadre juridique 

dans le cas de notre étude reflètent une image négative sur le plan du développement et de 

la bonne gestion tout en intégrant les différents acteurs au niveau de la gestion des moyens 

du développement et dynamiser les ressources locales. 

Mais le rôle que jouent les collectivités locales reste limité qu’aux propositions et 

non au financement, ce dernier reste centralisé selon les différentes politiques nationales 

du développement, en plus le rôle des sociétés locales par le biais des associations civiles 

n’arrivent pas à être un partenaire dans les décisions locales et la dynamique du 

développement, ceci est dut à la composition sociales de la région qui est tribale. 

 

 

Mots clés : 

Collectivités locales, Société locale, Associations civiles, Décentralisation, 

organismes d’exécutions locaux, Les politiques de développement, les acteurs, Système 

tribal, le cadre juridique.    

                 

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 

 

Summary 

The development is a interactive dynamical operation between the public structures 

and the different component of the local communities, this mission was granted to the 

local collectivities considering that its is one of the various methods of the organization of 

the state and the non centralization concretization, by mean of distribution of the 

administrative function between the central structure and the local executive structures. 

However, the fulfillment of these concepts of theory and the juridical framework 

which determinate it in the existent field of our study, reflects models where the 

development or the wise administrative methods were not realized, either in the 

involvement of the real active elements in this development, or in the level of the 

development means management and the activation of the local resources. 

The local collectivities continue to be in position of suggestion, without being capable 

of funding, which depends on the central structures, and in conformity with the national 

developmental policies decided by it. 

The role of the local communities through the civil associations, didn't reached to 

sharing in the local decisions and the activation of the development, considering the social 

composition which depends on the tribe system. 

 

Indicative terms: 

The local collectivities, the local communities, the civil association, the non centralization, 

the local executive structures, the developmental policies, the active elements, the tribe 

system, the juridical framework. 
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