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أعطاني إياه من قدرة وطاقة  الحمد والشكر هللا سبحانه وتعالى على كل ما

كما أتقدم بشكري الخالص والكبير إلى أستاذتي  ألكمل هذا العمل المتواضع،

،التي أعتبرها هدية من اهللا لينير لنا درب العلم إلهام نايت سعيدي

فضل هذه األساتذة لن و وصدق،والبحث،وذلك لما منحته لنا من اهتمام ومودة 

وخاصة في وقت إعداد  ننساه أبدا وذلك لما علمتنا إياه في هذه السنوات،

وأرجو من  وذلك بمتابعتها المستمرة لكل خطوات إعداد هذه الدراسة، المذكرة،

.اهللا سبحانه وتعالى أن يكلل هذا البحث بالنجاح والتوفيق  

 واهللا ولي التوفيق
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        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
 العبء لتخفيف ،وذلك اإلداري التنظيم في المتبعة األساليب أحد  اإلدارية الالمركزية تعتبر             

 وفـق  وذلـك  الخاصـة  بقضـاياها  االهتمـام  للمنـاطق  فتتيح المركزية، الحكومة كاهل على الثقيل

 ياجاتـه احت توصـيل  وتسـهيل  المواطن من اإلدارة تقريب قصد وذلك والثقافية، المادية هاخصوصيات

 الهيئـات  هـذه  ،وتجسد والوالية البلدية هما هيئتان هالدي اإلدارية سريعة،فالالمركزية بطريقة وتلبيتها

 المجـاالت  كافـة  فـي  للمـواطن  الخـدمات  تقديم قصد اإلقليم أرض على والمسيرة المقررة السلطة

 تنميـة  إلـى  والوصول المحلي مجتمعال احتياجات جل تلبية أي ،) والثقافية واالجتماعية االقتصادية(

 هـذه  و والثقافية، والطبيعية واالقتصادية االجتماعية العوامل من مجموعة فيه تتحكم ما ،وهذا محلية

  .عنابة وبلدية بسكرة بلدية من كل في  المحلية التنمية عجلة  دفع في كبيرا دورا لديها العوامل

 المشـاكل  ومعرفـة  تقصـي  في فعال  دور من داريةاإل لالمركزية لما الموضوع أهمية تكمن      

 ممارسـة  لترقية حقيقيا مجاال اإلدارية لالمركزية ،كمالها السريعة الحلول وإيجاد منظمة بكل الخاصة

  اإلداريـة  الالمركزية بين العالقة إدراك محاولة للديمقراطية،أيضا مدرسة تعتبر فهي العامة الحريات

 االخـتالل  سبب معرفة إلى سنتعرض كما. وقت بأسرع  المحلي لمجتمعا احتياجات تلبية على وعملها

  .المحلية التنمية ناحية من الجزائر في الشرق ومناطق الجنوب المناطق بين

 أسـباب  عـدة  إلى يرجع وإنما فراغ من ينطلق ال موضوع أي بدراسة الباحث يقوم عندما          

  :إلى ترجع الموضوع هذا الختيار وعيةالموض فاألسباب ذاتية أو موضوعية كانت سواء

 في وخاصة المحلية التنمية تحقيق في ودورها اإلدارية الالمركزية حقيقة كشف على العمل            

 إلى والتعرض الالمركزية الهيئات مستوى على التنموي المجال واقع إلى بالدراسة والتطرق الجزائر،

 جديـدة  سبل إيجاد على العمل أيضا.أخرى منطقة في جاحهاون منطقة في المحلية التنمية فشل أسباب

 االخـتالالت  حقيقة عن الكشف محاولة و.الجزائرية المناطق مختلف  في المحلية التنمية بعملية للدفع

  .عنابة وبلدية بسكرة بلدية من كل في التنموية

 في دور من لإلدارة لما نظرا اإلداري المجال في لألبحاث الميل في فتتمثل الذاتية األسباب عن أما    

 البلـديات  فـي  المحليـة  التنميـة  واقـع  على أكثر والتعرف البحث في الرغبة و لألخر، خدمة تقديم

  .الجزائرية
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 فكانـت  عمليـة  الى علمية من تختلف فهي اليها للوصول الموضوع يسعى التي األهداف عن أما     

  :هي العلمية األهداف

 هـو  المحلية،والهدف والتنمية اإلدارية الالمركزية من لكل واضح عريفت إلى الوصول محاولة       

 العلمية المكتبة تزويد  الموضوع،أيضا هذا  في البحث مجال إثراء محاولة أي معرفي استكشافي هدف

  .بينها التنموي االختالف يبين الجزائر للبلديات ميداني يبحث

  :في تتمثل فهي العملية األهداف عن أما

 واإلداريـة  السياسية الدراسات في المحلية التنمية تحقيق في اإلدارية الالمركزية موضوع ميةأه     

 المناسـبة  الحلول إيجاد ومحاولة المحلي، للمجتمع الخدمة تقديم في فائدة من المحلي للجهاز لما نظرا

  .الجزائرية البلديات في التنموية المشاكل لمعالجة

 للـنظم  الجوانـب  بعـض   دراسة على مجملها في ركزت السابقة اساتالدر إن إلى نشير كما        

 المحلي الحكم:"عنوان تحت وفاء معاوي الماجستير رسالة:بينها المحلية،ومن التنمية تحقق التي اإلدارية

 فـي  مهمـش  نظـام  المحلـي  الحكـم  إن إلى توصلت ،أين"الجزائر في المحلية للتنمية كإلية الرشيد

 المحلي الحكم أن إلى توصلت المحلي،حيث والحكم الالمركزية مصطلح بين ازيتو أنها الجزائر،حيث

  .الواقعي التطبيقي في ال والمراسيم القوانين في فقط يظهر الجزائر في

 في قائمة وهي األكاديمية، الدراسات اغلب في السياسية الالمركزية يوازن المحلي الحكم لكن        

 أو الجزائرية القوانين في وجود له ليس مثال،وهو األمريكية المتحدة والياتكال الفيدرالية المركبة الدول

  .الميداني الواقع في

 إدارة فـي  البلدية دور تفعيل آليات" عنوان ،تحت الطاهر محمد غزيز الماجستير رسالة كذلك        

 لم التنمية إدارة في يةالبلد صالحيات توسيع رغم أن إلى الباحث توصل أين ،" بالجزائر المحلية التنمية

 للسـلطة  تخضـع  بقيت  ،وأيضا المركزية السلطة عن  المنتخبة المجالس التامة استقاللية تدعيم يقابله

 االقتصادية وال االجتماعية ظروفها ال والجزائر المركبة والدولة المحلي للحكم بصدد يجعلنا المركزية

  .المحلية التنمية في درجة اعلى هي الجنوب قمناط ألصبحت ذلك حدث ولو بذلك يسمح الثقافية وال

  :في البحث اشكالية تتمثل

 التنميـة  عجلة دفع في يساعد البسيطة بالدول خاص إداري تنظيم هي اإلدارية الالمركزية           

 واالقتصـادية  الطبيعيـة  عواملها ناحبة من مختلفة مناطق بين المقارنة بصدد كنا إذا المحلية،وخاصة
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 عنابة وبلدية الجنوب في بسكرة بلدية من كل بين التوازن اختالل يحكم ما والثقافية،وهذا عيةواالجتما

  : في الدراسة لهذه الرئيسية االشكالية تتمثل األساس هذا الشرق،على في

   فعالة؟ محلية تنمية  لتحقيق األساسي المحرك اإلدارية الالمركزية اعتبار يمكن مدى أي إلى-       

  : التالية الفرعية التساؤالت اإلشكالية حتت وتندرج

   اإلدارية؟ بالالمركزية نقصد مادا-1

  المحلية؟ التنمية تتمثل فيما-2

  بسكرة؟ لبلدية التنموية المالمح ماهي-3

  عنابة؟ لبليدة التنموية المقومات ماهي-4

    :تاليةال الفرضيات طرح يمكن الفرعية واألسئلة المطروحة االشكالية خالل من         

  .أنواعه بشتى الفقر مكافحة في سبب المحلية للمناطق االجتماعية الشؤون المحلية الهيئات تولي-   

 الحتياجـات  السـريعة  التلبيـة  إلى يؤدي ضيق محلي نطاق على االقتصادية االحتياجات تحديد-   

  .المحلي المواطن

     .لمحليةا للمنطقة ثقافية خصوصية اإلدارية الالمركزية تمنح-     

 نوعيـة  تفرض التي هي المدروس الموضوع وخصائص طبيعة نفا البحث لمنهجيةبالنسبة           

 الحقيقـة،  عن الكشف إلى للوصول المشكلة لدراسة الباحثون يستخدمها التي طرقال في البحث المناهج

 علـى  يكشف منهج هألن المقارن المنهج على تطبيقي،فاعتمدنا أخرو نظري جانب إلى ينقسم البحثفا

 هنـا  دقيقـة،ومن  مؤشـرات  على باالعتماد الظواهر بين والتباين واالتفاق،واالختالف التشابه أوجه

 الظـواهر  ولمختلـف  سياسـية،بل  ظـاهرة  ألي العلمـي  ليـل حلتا فـي  رئيسيا مطلبا تعد فالمقارنة

 وبلديـة  بسـكرة  بلديـة ( يتينالبلد بين للمقارنة الدراسة في المقارن المنهج اتبعنا وقد. )1(.االجتماعية

  .للبلديتين والثقافية واالجتماعية االقتصادية والمعايير المؤشرات بين بالمقارنة ،وذلك)عنابة

  :منها المقتربات من مجموعة استخدمنا وقد     

 البلديـة  وهي الالمركزية الدولة مؤسسات ألحد ميدانية دراسة صدد في ألننا:المؤسسي المقترب      

  .والسياسية اإلدارية مكوناتها على بالتعرف وذك.الدولة في لالمركزية القاعدية الجماعة تبرتع التي

 بـين  تتم موجهة محادثة تعتبر" فالمقابلة  المقابلة أداة أو وسيلة على اعتمدنا التطبيقي الجانب أما      

 لمباشـرة  ةضـروري  الباحث يراها بيانات على الحصول بهدف آخرين أشخاص أو والشخص الباحث

                                                 

  .241ص. 2004مكتبة اآلداب للنشر، : القاهرة .، مناهج البحث في علم السياسةاد القصبيعبد الغفار رش) 1(
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 أفكـار  من يدور ما اكتشاف في الباحث تفيد المقابلة أن كما .اللفظي التبادل على ذلك في معتمدة بحثه

 مغلقة كانت األسئلة  من جملة المقابلة تضمنت حيث. )1("معهم تتم التي األشخاص أو بالشخص خاصة

  .للبلديتين العام األمين من كل على مفتوحة ،مفتوحة،مغلقة

  :إلى الدراسة تقسم     

 المفـاهمي  اإلطـار  لدراسـة  األول الفصل خص الفصول،حيث ثالثية خطة على اعتمدنا لقد        

 الالمركزيـة  فيهـا،وتقييم  المـؤثرة  والعوامـل  اإلدارية الالمركزية لمفهوم التطرق تم حيث للدراسة

  .وأهدافها المحلية التنمية المفهوم إلى الثاني المبحث في التطرق تم اإلدارية،أيضا

 التنميـة  مجاالت لخدمة كإطار اإلدارية الالمركزية دور لمعالجة خصصناه فقد الثاني الفصل أما      

 ترقيـة  فـي  أيضا االقتصادية،ودورها القدرة رفع في اإلدارية الالمركزية دور بمعالجة المحلية،وذلك

  .المنطقة افةثق ترقية في اإلداري الالمركزي األسلوب االجتماعية،ودور الخدمات

 بلدية من كل بين مقارنة دراسة عن عبارة هي التي الميدانية للدراسة فخصص الثالث الفصل أما      

 واالقتصـادية  االجتماعيـة  للمعايير بالتطرق وذلك المحلية التنمية عجلة دفع في عنابة وبلدية بسكرة

  .المقابلة تحليل على باعتماد وذلك البلديتين في والثقافية

       :رأسها على ويأتي الدراسة، أثناء الصعوبات من جملة واجهت قدل        

 أن يحـاول  من هناك بحيث كمصطلح اإلدارية الالمركزية حول موحدة لغوية مرجعية وجود عدم* 

  .المحلي النظام أو المحلية الحوكمة أو المحلي الحكم لمصطلح مرادفا اإلدارية الالمركزية يجعل

 عنابـة  وبلديـة  بسكرة بلدية بين مقارنة قالب في جاءت الميدانية الدراسة إن صةوخا الوقت ضيق* 

  .المعلومات لجلب التنقل معاناة وخاصة

 وبلديـة  بسـكرة  بلدية من كل في الميدانية الدراسة في الباحثة واجهت التي البيروقراطية التعقيدات*

 المقابلـة،وخوف  إجـراء  م الباحثـة  مكنت غاية إلى يوم بعد يوم وإلغائه الموعد بإعطاء وذلك عنابة

  .التحليل عملية ويصعب يعقد وما األسئلة بعض على اإلجابة من المبحوثين
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        ::::الفصل األولالفصل األولالفصل األولالفصل األول

        لالمركزية اإلدارية والتنمية المحليةلالمركزية اإلدارية والتنمية المحليةلالمركزية اإلدارية والتنمية المحليةلالمركزية اإلدارية والتنمية المحلية    يييياإلطار المفاهيماإلطار المفاهيماإلطار المفاهيماإلطار المفاهيم

        

        

        

        

    

ة خاصة هي من بين المشكالت المنهجية التي تواجه العلوم االجتماعية عامة والعلوم السياسي        

صعوبة تحديد المفاهيم المستخدمة حيث أنه يصعب تقديم تعريف شامل ألي مصطلح سياسي أو 

من  والتنمية المحلية، لكن تكاثفت الجهوداالدارية إداري، وهذا ما ينطبق على مصطلح الالمركزية 

هو ظهور فمن مبررات النظام الالمركزي . طرف األكاديمين حيث تم  ضبط المفهومين الى حد ما

وتحديد كل من . مصالح الشؤون المحلية التي قد تختلف عن االحتياجات والمصالح والشؤون الوطنية

  .مفهوم الالمركزية االدارية والتنمية المحلية الخطوة االولى والمفتاحية لفهم الموضوع

 :سوف نتطرق في هذا الفصل إلى

 

 .ماهية الالمركزية اإلدارية: المبحث األول

  

  .ماهية التنمية المحلية: الثانيالمبحث 
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  كزية اإلداريةكزية اإلداريةكزية اإلداريةكزية اإلداريةررررماهية الالمماهية الالمماهية الالمماهية الالم: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

أسلوبا للتنظيم اإلداري  (Décentralisation Administrative) اإلداريةتعتبر الالمركزية   

المحلي من جهـة  والمجتمع  األخيرةوترقية العالقة بين الدولة والجماعات المحلية من جهة، وبين هذه 

األقاليم والجهات عبـر   اختالل المؤسسات وتهدف الى محاربةفي  ا يعتبر أداة الديمقراطيةأخرى، كم

تمكـن مـن    اإلداريةدارة من المواطن، وبالتالي فالالمركزية أسلوب لتقريب اإللتراب الوطني، وهي ا

نبغي التفرقـة  ي اإلداريةح مفهوم الالمركزية يفقبل توض. والعدالة االجتماعية اإلدارةالجمع بين فعالية 

  .بين العديد من المصطلحات المشابهة لها والتعرف على صورها وأنماطها

        اإلداريةاإلداريةاإلداريةاإلداريةمفهوم الالمركزية مفهوم الالمركزية مفهوم الالمركزية مفهوم الالمركزية ----1111        

  :ةبالالمركزيالمفاهيم المترابطة  -أ           

يعتبر مصطلح الالمركزية من المفاهيم المتشابكة والمترابطة مع العديد من المصطلحات مـن    

لذلك سوف نحاول شرح كـل مفهـوم قصـد    ،ة المحلية مكحوال ،لية، الحكم المحلياإلدارة المح: بينها

  .توضيح هذا الترابط

  :اإلدارة المحلية -أوال                 

لت مفهوم اإلدارة المحلية، وذلك تبعـا لتوجهـات نظـر الفقهـاء     وتعددت التعريفات التي تنا  

لإلدارة المحلية من زاوية معينة مبنية علـى   ولعل السبب في ذلك هو أن كل مفكر ينظر ،والمفكرين

، وهذا ما يـدفعنا  وعلى قناعته  كل مفكر إليهاللدولة التي ينتمي الفلسفة الفكرية السياسية أو القانونية 

  .ليهاإبكل الجوانب التي تم التطرق  اإللمامللتعرض لعدد من التعريفات قصد 

أنها مجلس منتخب تتركز فيـه الوحـدة   "  )(Modie grameعرفها الكاتب البريطاني كرام مودي * 

 ألجهـزة المحلية ويكون عرضة للمسؤولية السياسية أمام الناخبين سكان الوحدة المحلية ويعتبر مكمال 

وأهم ما يميز هذا التعريف أنه تم التركيز على الجانب االنتخـابي باعتبارهـا هيئـات أو     .)*1("الدولة

  وإشراف الرقابة المركزية مجالس محلية منتخبة وتخضع لرقابة

للدولة وتقوم على فكـرة توزيـع    اإلداريأسلوب من أساليب التنظيم :" بأنها عرفها الشـيخي  •

األولى لرسم السياسة العامة  تتفرغالنشاطات والواجبات المركزية والمحلية، وذلك لغرض أن 

                                                 

  .88، ص2005شر والتوزيع، الدار الجامعية للن: اإلسكندرية. اإلدارة المحليةأبو بكر محمود مصطفى، )1(

توزيع الوظيفة بين الحكومة المركزية وهيئات منتخبة أو محليـة تباشـر   :"هذا التعريف يتماشى مع تعريف العطار(*)

 .9، صالمرجع نفسه، من "اختصاصاتها تحت إشراف الحكومة ورقابتها
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ة المحلية فـي تسـيير   زالبالد، وأن تتمكن األجه إدارة المرافق القومية في إلى إضافةللدولة، 

  .)1("مرافقها بكفاءة، وتحقيق أغراضها المشروعة

تسيير المرافق العامة المحلية وباعتبارها بالمحلية التي تقوم  اإلدارةهذا التعريف يوضح لنا أهمية       

  .أقرب للمواطن وتسعى لتلبية احتياجاتها

هي جزء من التنظـيم  : على أنها اإلدارة المحليةوعلى ضوء التعريفات السابقة يمكن تعريف 

بهدف فتح أبواب اإلدارة أمام المواطن من  *اإلداري للدولة، منحتها الحكومة المركزية شخصية معنوية

                .بة محليا تعمل تحت إشراف السلطة المركزيةخمن هيئة منتأجل تلبية احتياجاته بسرعة ودقة، تتكون 

  : الحكم المحلي-ثانيا                  

  .بالحكم المحلي، وذلك الختالف آراء المفكرين وتوجهاتهم لقد تحددت التعاريف المتعلقة

المناطق المحددة التي تمارس نشاطها المحلي بواسطة هيئات منتخبة من : عرف الحكم المحلي أنه*  

  .)2("ن تحت رقابة وإشراف الحكومة المركزيةسكانها المحليي

يئات المنتخبة الموجـودة  ويوضح لنا التعريف على أن الحكم المحلي هو مجموع الوحدات أو اله     

  .، تكون تحت رقابة اإلدارة المركزية، تتولى تصريف الشؤون المحلية للسكانفي الدول

رة المحلية ومصطلح الحكم المحلي، وهناك لقد اختلف الكتاب والباحثون في تحديد مفهوم اإلدا  

  :ثالث اتجاهات

يعتقد بوجود اختالف كبير بـين المصـطلحين، فـاإلدارة المحليـة تتعلـق       :ا�
	��� ا�ول      

بالالمركزية اإلدارية، في حين الحكم المحلي يتعلق بالالمركزية السياسية الشائعة فـي نظـم الـدول    

  .االتحادية الفيدرالية

      �	
نظام اإلدارة المحلية خطوة أو مرحلة أساسية نحو الحكم المحلي، حيث  يعتبر: �� ا����� ا�

تبدأ بعض الدول عند تطبيق الالمركزية اإلدارية بتفويض الصالحية أو تخويلها أوال مـن الحكومـة   

                                                 

، 2001سيرة للنشر والتوزيـع والطباعـة،   دار الم: ألردنا .-دراسة مقارنة-اإلدارة المحلية،عبد الرزاق الشيخلي) 1(

  .19ص

الشخص المعنوي يتسم بالشخصية  الطبيعية وبالشخصية القانونية فيكون أهل الكتساب الحقوق وااللتزام بالواجبـات  (*)

 .القانون اإلداري والمؤسسات اإلداريـة حسين طاهري، . وله ذمة مالية خاصة و له حق التقاضي كمدع ومدعى عليه

 .40، ص2007دار الخلدونية للنشر والتوزيع، : الجزائر

منشـورات المنظمـة العربيـة للتنميـة      :القاهرة. نظم اإلدارة المحلية في الوطن العربي، محمد محمود الطعامنة) 2(

 . 2005،االدارية
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المحليـة   لممثليها في المحافظات ثم تبدأ بتطبيق اإلدارة المحلية بعد ذلك، وفي حالة نجاح هذه اإلدارة

  .تقوم بتطبيق نظام الحكم المحلي

، ويدعو إلى عدم التفريق بـين المصـطلحين،   ان معظم الباحثين يميلون  :ا�
	��� ا������        

ويرونه اختالفا في التعبير، بمعنى أن لهما مدلوال واحدا، وأنهما يشيران إلى أسلوب واحد من أساليب 

  .)1(ىاإلدارة يتباين تطبيقه من دولة إلى أخر

  :ويتمثل الفرق بين اإلدارة المحلية والحكم المحلي في النقاط التالية  

اإلدارة المحلية تركز على الجوانب التنفيذية، أما الحكم المحلي فيركز على دور : �� ��� ا������*

  .المواطنين في الجانب السياسي

والهيئات العامة، أمـا  ) تالوزارا(اإلدارة المحلية تكون على مستوى قطاعي : �� ��� ا������ى *

  .الحكم المحلي يكون على مستوى التشريع والتنفيذ معا

اإلدارة المحلية تتعلق بالالمركزية اإلدارية، في حين أن الحكم المحلي : �� ��� ا�$#�" ا�!� آ��ي  *

  .)االتحادية أو الفيدرالية(المركبة يتعلق بالالمركزية السياسية في نظم الدول 

لحكم المحلـي فبنجـاح   ااإلدارة المحلية خطوة أساسية نحو الحكم المحلي، أما  :��� ��� ا�و��%� *

  .اإلدارة المحلية يؤدي إلى إمكانية تطبيقه

  :هناك العديد من التعريفات نذكر منها :الحكومة المحلية -ثالثا                

لسـلطة والرقابـة وإدارة   العمليات والمؤسسات التي تحدد كيفية ممارسـة ا " :عرفها البنك الدولي* 

  ".الموارد، من أجل تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

 واإلداريةممارسة السلطات االقتصادية والسياسية " :فهوUNDP أما تعريف األمم المتحدة اإلنمائي* 

د وتضم اآلليات والعمليات والمؤسسات التي يمكن لألفـرا شؤون المجتمع على جميع مستوياته،  إلدارة

التعبير عن مصالحهم وممارسة حقوقهم القانونية والوفاء بالتزاماتهم وتسـوية  والجماعات من خاللها 

  .)2("خالفاتهم

                                                 

 .12، ص2001دار الجالل للنشر والتوزيع، : القاهرة. 2، طالالمركزية والحكم المحلي، سمير محمد عبد الوهاب) 1(

(2) Ben.A.Kezouh. Chabane, "De la gouvernance locale en Algérie à travers les processus de 

déconcentration et décentralisation ". "Revue IDARA de l'école nationale d'administration. 

N°25.Janv-Juin2003.p 241. 
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يات والمؤسسات التي تفـتح المجـال   يظهر أن الحكومة المحلية في إطار يضم العملمن التعريفين     

تكاثف وتكامـل ثـالث عناصـر    الحكومة المحلية تؤدي إلى  إذنلمشاركة المواطن في صنع القرار، 

  :وهي

  الحكومية األجهزةجهود  -1

 منظمات المجتمع المدني -2

 مؤسسات القطاع الخاص -3

 

  :تعريف الالمركزية اإلدارية -ب                  

تعرف على مفهوم الالمركزية كنظام كلـي  نقبل التطرق لمفهوم الالمركزية اإلدارية يجب أن   

  .أبعادها من بعدك اإلداريةتتفرع منه الالمركزية 

والمتخصصين كل  من الجهاتلقد تم تعريف الالمركزية من طرف العديد  :تعريف الالمركزية        - 

  : حسب وجهة نظره ومنطلقاته وفي اآلتي نذكر بعض التعريفات

نقل السلطة التشريعية كانت أو اقتصادية أو تنفيذية من " )white leonard(ليونارد  هوايت عرفها* 

   )1("تويات الحكومية المركزية إلى المستويات الدنياالمس

مبينا في ، مركزية هي عملية نقل للسلطات بأنواعها للمستوى األدنىويبين هذا التعريف أن الال  

وتتم العملية بـين الحكومـة المركزيـة    ). ، الماليةاإلداريةالسياسية، (هذا التعريف أبعاد الالمركزية 

  .والهيئات المحلية

التفويض إلى  ةتحويل جزء من وظائف الدولة إما بطريق:" بأنهاقهاء القانون اإلداري فيعرف  •

النقل إلى هيئات مستقلة قانونا، والذي قد يشـمل وظـائف    ةوحدات الجهاز اإلداري أو بطريق

يبين هـذا التعريـف أن    .)2("الدولة الثالث وقد يقتصر على الوظيفة التنفيذية أو اإلدارية فقط

ة هي تنازل للدولة على بعض وظائفها إما عن طريق التفويض لألجهزة اإلداريـة  الالمركزي

وهذا في حالة الالمركزية اإلدارية، أو نقل السلطة إلى هيئات متنقلة قانونا وهـذا مـا يمثـل    

  ).الحكم المحلي(الالمركزية السياسية 

                                                 

  .6، صمرجع سابقسمير عبد الوهاب، )  1(

اإلصـالح المؤسسـي بـين المركزيـة     ، السيد عبد المطلب غـانم، سـمير عبـد الوهـاب، حسـن العلـواني      )  2(

 .19، ص2001مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة،: القاهرة.والالمركزية
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مسـتوى المحلـي   ليست مجرد أداة لتحويل السلطات والوسائل إلـى ال :" وعرفت أيضا بأنها •

 .)1("فقط

يعنـي توزيـع السـلطات     الالمركزيةمن خالل التعريفات السابقة يتضح أن مصطلح         

والمسؤوليات بين الحكومة المركزية والوحدات اإلدارية اإلقليمية أو المحلية وذلك من خـالل  

  .التفويض أو النقل

   :والالمركزية لها ثالث أبعاد هي  

ف إلى إعطاء المواطنين أو ممثليهم المنتخبين المزيد من السلطات في وتهد :ا�$#�" ا����@��   •

تكـون   فالواسعة سوصنع القرار العام، فهي ترى أن القرارات التي تتم من خالل المشاركة 

أفضل وأكثر ارتباطا بالمصالح المختلفة للمجتمع من تلك التي تتم عن طريق الحكومة، كما أن 

، كما يمـنح  ينطنين بالتعرف والتواصل أكثر مع ممثليهم السياسيالنمط االنتخابي يسمح للموا

  .األعضاء والموظفين المنتخبين التعرف والتعبير األمثل عن حاجات ورغبات دوائرهم

وتهتم بإعادة توزيع السلطة والمسؤولية والموارد المالية لتقديم الخدمات العامة  :ا�$#" اCداري •

 واإلدارةضمن بالتالي نقل مسـؤولية التخطـيط والتمويـل    بين مستويات الحكم المختلفة، وتت

لوظائف عامة محددة من الحكومة المركزية وهيئاتها لفروع الهيئات الحكوميـة والوحـدات   

أو  إقليمـي قلة أو البلديات على مستوى ستالتابعة، أو مستويات الحكم والهيئات العامة شبه الم

 )2( .وظيفي

• ����المالية عنصر رئيسي لالمركزية، فإذا كانت الحكومات المحلية  تعتبر المسؤولية :ا�$#" ا�

بفعالية، فإنه يجب أن يكون لديها مستوى مناسب والمنظمات الخاصة تنفذ وظائف ال مركزية 

من اإليرادات التي يتم تحصيلها إما محليا أو مـن الحكومـة المركزيـة، ويمكـن أن تأخـذ      

لذاتي، والتمويل المشترك، أو ترتيبات اإلنتاج المشترك التمويل ا: الالمركزية أشكاال كثيرة مثل

ـ والبنيـة األساسـية وتو  والتي من خاللها يشارك المنتفعون في تقديم الخدمات  يع اإلرادات س

من خالل الملكية أو ضرائب المبيعات أو التكاليف أو النفقات غير المباشرة، كما تأخذ  المحلية،

                                                 

(1) Taib Essai," L'administration locale algérienne: Les enjeux de la décentralisation". Revue 

algérienne de sciences juridiques économiques et politiques. N°1. Mai 2005. p 53. 

جامعة الحاج لخضر، كلية ( رسالة ماجستير،. "الحكم المحلي الرشيد كآلية لتنمية المحلية في الجزائر"وفاء معاوي،)  2(

 .16ص) 2010-2009الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
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التي يـتم  العامة من الضرائب  اإليراداتومات التي تنقل الالمركزية شكل التحويالت بين الحك

مات عامة أو محـددة،  تحصيلها عن طريق الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية الستخدا

 .تراضوالحق في االق

التكييف الهيكلـي،  برامج المالية، لعناصر  ةبالالمركزيوقد أولت الكثير من الدول اهتماما     

هذه الدول بنقل بعـض مسـؤوليات    نحين الدوليين في الثمانينات، وقامتونتيجة لضغوط الما

فاق والتمويل من الحكومة المركزية إلى الوحدات المحلية، وبتخفيف شدة الرقابة المركزية اإلن

  .)1( .للمواردبهدف االستغالل الكفء عليها 

هي أحد أبعادهـا، وقـد    ريةاإلداانطالقا من أبعاد الالمركزية يتبين أن الالمركزية  إذن        

 إليهعرفت الالمركزية اإلدارية من قبل العديد من المتخصصين كل حسب التخصص المنتمي 

  : ومن بين هذه التعريفات نذكر منها ما يلي

إسناد صالحيات التسيير اإلداري إلقليم معين من الدولة لهيئة : "بأنها عالء الدين عشيعرفها  •

 ونميز )2( ".وفير حاجيات سكان اإلقليم تحت رقابة السلطة المركزيةإدارية منتخبة للعمل على ت

في هذا التعريف أن هذا النظام يهتم بتوزيع الوظيفة اإلدارية بين الجهات المركزية والهيئـات  

المنتخبة في اإلقليم بهدف التلبية السريعة لحاجيات األفراد لكن تبقـى تحـت رقابـة     ةاإلداري

  .*)االدارية ايةالوص(لسلطة المركزية ا

قيام الحكومة بنقل صالحياتها في شؤون التخطـيط وإدارة المـوارد   : "بأنها تعرف أيضاكما  •

ويوضـح هـذا التعريـف أن     .)3("وتخصيصها من المركز إلى الوحدات المحلية في الميدان

لية الالمركزية اإلدارية هي عملية نقل وظائف اإلدارة من الحكومة المركزية إلى الهيئات المح

  .لممارسة نشاطاتها وفق الموارد المتاحة وفق خصوصية المنطقة

                                                 

  .17، صجع نفسهالمر)  1(

  .53، ص2010دار الهدى للنشر والتوزيع، : الجزائر. القانون اإلداري ، مدخلعالء الدين بن عشي)  2(

مجموع السلطات التي يقررها القانون لسلطة عليا على أشخاص الهيئات الالمركزيـة وأعمـالهم بقصـد حمايـة     (*)"

  . 80، ص]ن.س.د[ ،دار الرياحانة: الجزائر .اريالوجيز في القانون اإلد، ، عمار بوضياف"المصلحة العامة

: القـاهرة . الحكم المحلي في الوطن العربي واتجاهات التطويرمحمد محمود الطعامنة، سمير محمد عبد الوهاب، )  3(

  .15، ص2005منشورات المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 
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تميل إلى توزيع أعباء الوظيفة اإلدارية بين الحكومة المركزية وبـين  : "بأنها عرفت أيضاكما  •

  .)1("هيئات محلية مستقلة تباشر اختصاصاتها تحت رقابة الحكومة المركزية وإشرافها

اإلدارية بين المركز والوحدات المحلية المستقلة حيث  ممهاويوضح هذا التعريف كيفية توزيع ال

  .يةزتقوم بتلبية حاجيات المجتمع مع مراقبة دائمة من الحكومة المرك

أسلوب من أساليب العمل اإلداري الذي ينصب علـى توزيـع اختصاصـات    : "وتعرف بأنها •

ئات أو مجالس منتخبة الوظيفة اإلدارية، ما بين هيئات مركزية موجودة في العاصمة، وبين هي

أو مستقلة عن السلطة المركزية ولكنها تباشر اختصاصاتها في هذا الشـأن تحـت إشـراف    

  .)2("مثلة بسلطتها المركزيةومراقبة الدولة المت

يطرح التعريف فكرة جديدة باعتبار الالمركزية اإلدارية أسلوب من أسـاليب العمـل اإلداري   

  .طة بين المركز والوحدات المحليةالذي يتجه إلى توزيع المهام والسل

تفويض كل أو بعض سلطات المركز إلى الوحدات والوظـائف  : "تعني والالمركزية اإلدارية  •

األدنى في الجهاز اإلداري، وهذا يعني تمتع هذه الوحدات اإلدارية والوظائف بصالحية وسلطة 

ت والمشـاكل التـي   صنع القرار، والتصرف المستقل وفق ما يمليه عليها تقـديرها للحـاال  

  .)3("تواجهها

أن للهيئات اإلدارية الالمركزية دور في صنع القرار ومواجهة المشاكل  حوهذا التعريف وض

  .في إطار رقابي للسلطة المركزية عليها

   :كاآلتي تعريف الالمركزية اإلداريةات السابقة يمكن من خالل التعريف

ت والمسؤوليات من قبل الهيئات المركزيـة  الصالحيا *هي أسلوب إداري فيه نقل أو تفويض

إلى وحدات وهيئات محلية منتخبة تتمثل في الجماعات المحلية أو اإلدارة المحلية كل حسـب طبيعـة   

  .النظام في الدولة، مع بقائها تحت وصاية السلطة المركزية

                                                 

  .220، ص2003النهضة العربية، دار : القاهرة. مبادئ القانون اإلداريرفعت عيد سيد، )  1(

  .198، ص1988دار المسيرة للنشر والتوزيع، : عمان. الوجيز في القانون اإلداريمحمد جمال مطلق الذنيبات، ) 2(
 

، ماجسـتير رسـالة  ". المركزية والالمركزية في اتخاذ القرار وعالقتها باألداء الوظيفي"خالد بن فيحان المنديل، ) 3( 

  .40ص) 2003ية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم اإلدارية، جامعة نايف العرب(

يقصد بتفويض الصالحيات، منح وإعطاء السلطة من الحكومة المركزية إلى الوحدات المحلية مع رقابة إدارية مـن طـرف   (*)

 :تاريخ  االطالع  .www.sironline.org : من متحصل عليه". الالمركزية والتفويض في اإلدارة" ،حاتم قابيل. السلطة المركزية

04/03/2013.  
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  :صور الالمركزية اإلدارية -ج             

ظام اإلداري الذي يقوم على توزيـع السـلطات والوظـائف    الالمركزية اإلدارية هي الن         

مستقلة قانونـا عـن اإلدارة المركزيـة     مصلحيهاإلدارية والهيئات ووحدات إدارية أخرى إقليمية أو 

  .مع بقائها خاضعة بقدر من الرقابةالمعنوية بمقتضى اكتسابها الشخصية 

  :مارستها العملية همامن هنا يتضح أن الالمركزية اإلدارية تتخذ صورتان في م  

  :الالمركزية اإلدارية اإلقليمية: صورة األولىصورة األولىصورة األولىصورة األولى                

تقوم الالمركزية اإلقليمية عندما يسمح التنظيم اإلداري في الدولة بوجود أشخاص معنوية عامة   

أخرى إلى جانب الدولة تتولى إدارة الوظيفة اإلدارية أو جزء منها على الصعيد المحلـي، فيقتصـر   

، جغرافـي ص المعنوي اإلقليمي على بقعة جغرافية محددة تمثل حدود هذا الشخص الاختصاص الشخ

وعلى ذلك فاألصل أن اختصاص األشخاص المعنوية العامة اإلقليمية عام، ولكن يمارس على مساحة 

  .محددة، لذا ما يميز شخص معنوي إقليمي عن آخر هو الحدود الجغرافية فقط

نقل أو تحويل سلطة إصدار قرارات إدارية إلـى  : "قليمية بأنهاوتعرف الالمركزية اإلدارية اإل  

  ".مجالس منتخبة بحرية من المعينين

اإلدارية  تنظيم الجهاز اإلداري في الدولة بشكل يسمح بتعدد أشخاصها: "كما تعرف أيضا بأنها  

  .)1("على أساس إقليمي أو جغرافي

ات عامة في منطقة أو إقليم جغرافي محدد إذن فالالمركزية اإلدارية اإلقليمية تمارس اختصاص  

  :وتقوم الالمركزية اإلقليمية أو المحلية على ثالث عناصر. تحت إشراف اإلدارة المركزية

  : مصالح محلية أو إقليمية متميزة-اوال              

 يتم منح الشخصية المعنوية للوحدات المحلية العتبارات إقليمية أو محلية، يجد المشرع أن من

األفضل أن تباشرها هيئات محلية معنية وإسناد إدارتها إلى سكان هذه الوحدات أنفسـهم، والشـك أن   

سكان هذه الوحدات أدرى من غيرهم بواجباتهم وأقدر على إدارة هذه المرافق وحل مشكالتها، كما أن 

حديد اختصاصـات  هذا األسلوب يمنح اإلدارة المركزية فرصة التفرغ إلدارة المرافق القومية، ويتم ت

وتتضـمن  الهيئات المحلية بقانون وال يتم االنتقاص منها إال بقانون آخر، وهي تشمل مرافق متنوعـة  

 .كان الوحدات المحلية كمرفق الصحة، التعليم، الكهرباء، الماء، وغيرهاكافة الخدمات التي تقدم لس

  

                                                 

  .123، ص2008دار وائل للنشر والتوزيع، : عمان. القانون اإلداري ،حمدي القبيالت ) 1(
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  :المرافقأن يتولى سكان الوحدات المحلية إدارة هذه -ثانيا             

يجب أن يتولى سكان هذه الوحدات المحلية إدارة هذا النوع من المرافق بأنفسهم وأن يتم ذلـك    

باختيار السلطات المحلية من هؤالء السكان وليس عن طريق الحكومة أو اإلدارة المركزية، ويـذهب  

ابات تأكيدا لمبـدأ  لمحلية عن طريق االنتخاأغلب الفقهاء إلى ضرورة أن يتم اختيار أعضاء المجالس 

الديمقراطية وإن كان هذا هو األصل فإنه ليس هناك مانع من مشاركة أعضاء معينـين ضـمن هـذه    

المجالس لتوفير عناصر ذات خبرة وكفاءة شرط أن تبقى األغلبية للعناصـر المنتخبـة، خاصـة وأن    

  .لوحدات المحليةاالنتخاب يتطلب قدر كبير من الوعي والثقافة مما ال يتوفر غالبا في سكان ا

  :الل الوحدات المحليةاستق-ثالثا             

إذا كان من الضروري في هذه األيام أن يكون اختيار أعضاء المجالس المحلية عن طريـق       

تستقل الهيئات الالمركزية في مباشرة عملها عـن السـلطة   سكان هذه الوحدات فإن األكثر أهمية أن 

ة أعلى إال أن ذلك ال يعني االسـتقالل التـام   يزية ال تخضع لسلطة رئاسالمركزية، فالمرافق الالمرك

للهيئات المحلية عن السلطات المركزية، فاألمر ال يعدو أن يكون االختالف حول مدى الرقابـة التـي   

تمارسها السلطات المركزية على الهيئات المحلية في النظم الالمركزية إذ البد أن تتمتع هذه الهيئـات  

  .)1(نشاطهالل كاف في أدائها باستقال

  :الالمركزية المرفقية: صورة الثانيةصورة الثانيةصورة الثانيةصورة الثانية                    

يجد المشرع في أحيان كثيرة أنه من الضروري أن يمنح بعض المشاريع والمرافق والمصالح   

العامة الشخصية االعتبارية وقدر من االستقالل عن الجهات اإلدارية المركزية مع خضوعها إلشرافها، 

  .غاز، الكهرباء، النقل لتسهيل ممارستها لنشاطاتها بعيدا عن التعقيدات اإلداريةكمرفق الماء وال

وال يستند هذا األسلوب على فكرة الديمقراطية إنما هي فكرة فنية تتصل بكفاءة إدارة المرفـق    

وعلى ذلك ليس من حاجة لألخذ بأسلوب االنتخابات في اختيار رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة هـذه  

  .العمومية، بل نجد أنه يعتمد أسلوب التعيين الهيئات

يحرص المشرع دائما على أن تكون ممارسة هذه المؤسسات لنشاطها ضـمن الحـدود   وهذا   

  .)2(من اختصاصاتها ن لها مباشرة نشاط آخر أو التوسيعواالختصاصات التي أجازها وال يمك

                                                 

(1) John Agnew, "Symposium on political centralization and decentralization". Revue policy 

studies organization.N°18. Aout1990.P13. Obtenu: books-google.dz. 
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لدولة وتمنحه الشخصية المعنوية مشروع اقتصادي تملكه ا": وتعرف الالمركزية المرفقية بأنها  

  .)1("وتديره بأساليب تختلف عن إدارتها التقليدية غايته إشباع حاجات العامة ومصالحهم

االقتصادية والكفايـة اإلنتاجيـة مـع    الوعاء الذي تمزج فيه الحرية : "كما يمكن تعريفها بأنها

  .)2("المسؤولية العامة والرقابة الذاتية

تمارس نشـاطات   مرفقيهدو أن هذه الهيئات تتولى إدارة مصالح عامة من خالل التعريفين يب

إدارية محددة في ظل استقالل خاضع للوصاية اإلدارية، ويعهد في العادة بإدارة هـذه الهيئـات إلـى    

ـ الالمركزيـة الفنيـة،   : متخصصين فنيين معينين لذلك، ولذلك تسمى بعدة أسماء ، اإلدارة ةلحيالمص

  .والتي تتمثل في المؤسسات العامة الالمركزية المتخصصة

  :التمييز بين الالمركزية اإلدارية وما يشابهها -د         

  :الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية-أوال               

أو النظام الفيـدرالي ألن   يجب عدم الخلط بين الالمركزية اإلدارية وبين الالمركزية السياسية  

  .ن كل من النظامين سواء في الجوهر أو الطبيعةرق كبير بيهناك ف

فالالمركزية اإلدارية هي صورة التنظيم اإلداري ومن ثم فهي تقوم على توزيع االختصاصات   

اإلدارية بين هيئات إدارية مختلفة، بينما الالمركزية السياسية صورة من صور التنظيم السياسي تقـوم  

لدول بين دويالت سياسية مختلفة يكون لكل منهـا دسـتور   على أساس تفتيت السلطات السياسية في ا

ومة خاصة بها وسلطة تشريعية وقضائية، وعلى ذلك فالالمركزية السياسية تقوم على األخذ بمـا  كوح

يعرف في فقه القانون الدستوري بالنظام االتحادي الفدرالي أو وجود دولة اتحادية اتحادا مركزيـا أو  

إلدارية فيمكن أن تقوم في ظل الدولة الموحدة كما يمكن أن توجد في الـدول  فدراليا، أما الالمركزية ا

  .)3(االتحادية

  :ويتمثل الفرق بين الالمركزية اإلدارية والالمركزية السياسية في النقاط التالية  

الالمركزية اإلدارية تقتصر على اإلدارة فقط، في حين الالمركزيـة السياسـية    :من حيث التركيب-1

  .الجهاز التشريعي والقضائيتتعلق ب

                                                 

 .58،ص المرجع نفسه ) 1(

جامعـة قاصـدي   (، رسالة  ماجسـتير ." -دراسة مقارنة-الالمركزية اإلدارية في الدول المغاربية"عتيقة كواشي، ) 2(

  .48ص) 2011-2010ق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، مرباح، كلية الحقو

ديوان المطبوعـات الجامعيـة،   : الجزائر. 2ط أسس التنظيم اإلداري واإلدارة المحلية بالجزائر،جعفر أنس قاسم، ) 3(

  .28، ص1988
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الالمركزية اإلدارية تقوم على االنتخاب كشرط أساسي لها، أمـا الالمركزيـة    :من حيث الطريقة-2

  .السياسية ال يعتبر االنتخاب شرط ضروري لتشكيل أجهزة الوحدات اإلقليمية في الدولة االتحادية

ول المركبة أو البسيطة، أما الالمركزيـة  الالمركزية اإلدارية تكون في الد :من حيث طبيعة الدولة-3

  .السياسية توجد في الدول المركبة فقط

الالمركزية اإلدارية تحدد صالحياتها من قبل المشرع وله حق التغيير، أمـا   :من حيث الصالحيات-4

  .الالمركزية السياسية ال يمكن المساس بصالحياتها إال بتعديل الدستور االتحادي

قد يرى البعض بأنه ال يوجد فرق بين كـل   :لالمركزية اإلدارية وعدم التركيز اإلداريا-ثانيا           

والالمركزية نظرا ألن كـل   (Déconcentraation Admininistrative)من عدم التركيز اإلداري

منهما ينتمي إلى جنس واحد وهو كيفية ممارسة الوظيفة اإلدارية إال أننا نرى أن هناك خالف واضح 

نظامين، فعدم التركيز اإلداري هو أحد صور المركزية اإلدارية والنتيجة األساسية التي تترتـب  بين ال

على ذلك هو استقالل ممثل السلطة المركزية بتصرف بعض األمور اإلدارية دون الرجوع إلى السلطة 

الوزير المركزية، إنما هو استقالل عارض ولهذا يمارس الموظف في نطاق السلطة الرئاسية ويحتفظ 

وأعماله، أما استقالل الهيئات الالمركزية فإنه استقالل أصيل مفـروض   بكامل سلطته على المرؤوس

  .)1(على السلطة المركزية وليس منحة منها

ظهرت كلمة الحكم المحلي في بادئ األمـر فـي    :الالمركزية اإلدارية والحكم المحلي-ثالثا           

ا المصطلح عن نظام ال مركزي إقليمي يتمتع بدرجة كبيـرة مـن   أنجلترا لظروف تاريخية ويعبر هذ

االستقالل، حيث يتم انتخاب أعضاء المجالس باالنتخاب الكامل دون مشاركة أعضاء معينين بواسـطة  

السلطة المركزية ويكون لهذه الهيئات المحلية استقالل مالي وإداري كبير، فالوحدات المحلية اإلقليمية 

 .)2(تمارس معظم الوظائففي ظل هذا النظام 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

  .29، صالمرجع نفسه)1(

  .30، صالمرجع نفسه) 2(



 ركزية االدارية والتنمية المحليةركزية االدارية والتنمية المحليةركزية االدارية والتنمية المحليةركزية االدارية والتنمية المحليةاالطار المفاهيمي لالماالطار المفاهيمي لالماالطار المفاهيمي لالماالطار المفاهيمي لالم                                                                                                                                    الفصل  االولالفصل  االولالفصل  االولالفصل  االول

 
 
  

  .الفرق بين الالمركزية اإلدارية والحكم المحلي وعدم التركيز اإلداري): 1(الجدول رقم 

  عدم التركيز اإلداري  الحكم المحلي  الالمركزية اإلدارية

تخويل الهيئات المحلية اختصاصات -

  .بالمنطقة مستقلةإدارية 

  .صورة من صور التنظيم اإلداري-

اريـة  طاع جزء من الوظيفة اإلداقت-

قلة عن وإسناده إلى هيئات محلية مست

  .السلطة المركزية

ــة  - ــات إداري ــا اختصاص تخويله

  .وتشريعية وقضائية

صورة من صور التنظيم السياسـي  -

  .في الدول الفيدرالية

  .استقالل مالي وإداري كبير-

  .هو أحد صور الالمركزية اإلدارية-

ن يمارسون العمال أو الموظفين الذي-

جزء من هذا االختصـاص تـابعين   

  .للسلطة المركزية

  ةمن إعداد الباحث: المصدر

  

  :العوامل المؤثرة في الالمركزية اإلداريةالعوامل المؤثرة في الالمركزية اإلداريةالعوامل المؤثرة في الالمركزية اإلداريةالعوامل المؤثرة في الالمركزية اإلدارية    ----2222                            

إن طبيعة نظام الالمركزية اإلدارية يتباين من دولة إلى أخرى، ومن مرحلة إلى مرحلـة،         

غيير والحركية المستمرة للظروف االجتماعيـة داخـل   ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وذلك راجع للت

العوامل الجغرافية واالجتماعية والتاريخية : ولذلك فهي تتأثر بكل العوامل المحيطة منها. المجتمع ككل

ودراسة العوامل المحيطة بهذا النظام تساعدنا على تحليل دور هذه الهيئات المحلية عند  ،الخ...والثقافية

بين هذه الوحدات في الدولة الواحدة، أو في دول مختلفة، وتتمثل هذه العوامل  لمقارنةواقيامها بدورها 

  :فيما يلي

  :العوامل الجغرافيةالعوامل الجغرافيةالعوامل الجغرافيةالعوامل الجغرافية: : : : أوالأوالأوالأوال                                                         

رة على نظام الالمركزية اإلدارية، وتحدد تعتبر الظروف الجغرافية من أهم العوامل المؤث     

  :اإلدارية لوحداتها، ومن بين هذه العوامل ما يليبنائها التنظيمي وتشكيلتها وتحدد الحدود 

كما يتأثر نظام الالمركزية اإلدارية بمساحة الدول والمناطق، حيـث أن  : المسـاحة -أ                

الدول ذات المساحة الشاسعة والمترامية األطراف تكون في حاجة ضرورية إلـى وجـود المركزيـة    

ة من المواطن، وتلبية الحاجيات األساسية لألفراد وفق خصوصية ، مما يؤدي إلى تقريب اإلدار)1(قوية

  .كل منطقة
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تؤثر التضاريس على النظام الالمركزي المطبق فيها، السيما ما يتعلـق   :التضاريس-ب              

بتوزيع األقاليم الطبيعية في نطاقها، إذ يرى بعض المالحظين بأن النظام الالمركزي الذي يمكن تطبيقه 

المناطق الصحراوية والجبلية يختلف عن ذلك الذي يطبق في السهول الختالف طبيعـة السـكان   في 

وتباين وسائل معيشتهم، ففي المناطق الصحراوية والجبلية تسود أنماط اإلدارة التقليدية بسبب عدم توفر 

عزلـة  الى لغالب ، وتؤدي في ا...)الكثافة السكانية، حركياتها االقتصادية(مكونات المجتمعات الحديثة 

المناطق الجبلية عن العاصمة بسبب ضعف المواصالت بينها إلى دعم عدم االستقالل الذاتي للسلطات 

وعلى خالف ذلك، فإن انبساط إقليم الدولة وخلـوه مـن   . المحلية وضعف عالقتها بالحكومة المركزية

المحليـة ومـدى رقابتهـا    العوائق الطبيعية، يسهل من تدخل الحكومة المركزية في شؤون الوحدات 

  .)1(إليها

لمحلية في تحقيق التنميـة،  اوالموقع له أيضا أهمية كبيرة في نجاح الوحدة  :الموقع-ج              

بالمقارنة بوحدات محلية أخرى ال تتمتع بنفس الموقع، فنجاح السلطة المحلية يرتبط بوظيفة الموقـع،  

القاعدة األساسية للدخل واإليرادات، فجميع الوحدات المحلية ألنه هو الذي يحدد اإلمكانات االقتصادية و

الناجحة إما هي في مناطق حضارية ذات حركة نسبيا أو في مناطق ريفية تتمتع بإمكانيـات طبيعيـة   

مهمة، ومع ذلك فإن الموقع ليس شرطا كافيا للنجاح، إذ هناك وحدات محلية كثيرة فـي منـاطق ذات   

  .)2(ة، ولكنها ليست فعالة في تعبئة واستخدام المواردإمكانية عالية في دول عديد

: تتمثل العوامل التاريخية التي تؤثر في نظام الالمركزية اإلدارية في :العوامل التاريخيـة العوامل التاريخيـة العوامل التاريخيـة العوامل التاريخيـة : : : : ثانياثانياثانياثانيا                                        

أسلوب نشأة الدولة، االستعمار، وأسلوب نشأة نظام الالمركزية وتطوره، وباختصار يكفي أن نذكر أنه 

لمحلية هنا اة الدولة من اتحاد عدد من األقاليم ذات الخصائص المتميزة، فإن نظام اإلدارة في حالة نشأ

البد أن يعكس خصائص هذه األقاليم، من حيث البناء التنظيمي وأسلوب تشكيل المجالس المحلية، ولكن 

مرت، ومثال نشير أيضا إلى أن االستعمار يؤثر إلى حد كبير على النظام المحلي في الدول التي استع

ذلك فالالمركزية اإلدارية في الجزائر قد تأثرت بنظـام الالمركزيـة اإلداريـة فـي فرنسـا جـراء       

  .)3(االستعمار

                                                 

، 1981دار المعارف للنشر والتوزيع، : القاهرة. المفاهيم العلمية والنماذج التطبيقية: اإلدارة المحلية، رشيدأحمد ) 1(

  .20ص

المركزية والالمركزية في إدارة الشؤون المحلية وأثرها على زيـادة الكفـاءة والفعاليـة    "يوسف عيسى الصابري، ) 2(
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تعتبر العوامل االجتماعية والثقافية من بين العوامل المـؤثرة   ::::العوامل االجتماعية والثقافيةالعوامل االجتماعية والثقافيةالعوامل االجتماعية والثقافيةالعوامل االجتماعية والثقافية: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا                                

  :ىعلى الالمركزية اإلدارية، تقسم إل

على األقاليم كتضـخم حجـم    غير المتجانسةفتوزيع الكثافة السكانية : الكثافة السكانية -أ            

  .المدن وتكدسه بالسكان يصعب من إدارتها، وينعكس سلبا على الحضر والريف معا

فمن ناحية، يؤدي النمو الحضاري السريع إلى زيادة المشكالت في الحضر وانتشار المنـاطق    

صاحبه اآلفات االجتماعية كالمخدرات، الجريمة المنظمة، تهدد األمن القومي، ومـن  العشوائية، مما ي

  .ناحية أخرى يؤدي إلى حرمان المناطق الريفية من الكفاءات التي تكون في أشد الحاجة إليها

ني تأثيرها على اإلدارة المحلية، حيث كلما كان انخفـاض فـي   اكما تظهر معدالت النمو السك  

الطبيعي للسكان والتركيب العمري لهم كلما أدى ذلك إلى التقليل من درجة الفقر وارتفاع معدالت النمو 

الزيادة السكانية إلى زيادة القـدرات الماليـة للسـلطات     معدالت مستوى المعيشة، كما يؤدي انخفاض

لمحلـي  المحلية بارتفاع حجم فئة الممولين من دافعي الضرائب والرسوم المحلية، والحد من اإلنفـاق ا 

  .على الفئة غير المنتجة وهي فئة األطفال التي تحتاج إلى الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية

إن تعدد األصول الجنسية في نطاق الدولة يؤثر علـى اإلدارة  : تعدد األجناس والثقافات-ب           

دولة، فقد تمـارس الدولـة   المحلية، ويتوقف ذلك التأثير على كيفية معالجة هذه الظاهرة من طرف ال

لطابع المميز لهـذه األقليـات والطوائـف    االمزيد من الرقابة على الوحدات المحلية حتى تقضي على 

وصهرها في المجتمع بقوة السلطة حتى ال تصبح مراكز قوة تهدد وحدة الدولة، وهـذا مـا يضـعف    

  .)1(الالمركزية اإلدارية

  :يع تقسيم هذه العوامل إلىونستط ::::العوامل االقتصاديةالعوامل االقتصاديةالعوامل االقتصاديةالعوامل االقتصادية: : : : رابعارابعارابعارابعا                        

إن طبيعة النظام االقتصادي في الدولة ينعكس علـى نظـام   : طبيعة النظام االقتصادي-أ            

الالمركزية فيها، إذ أن في الفترة التي كانت الدولة تتدخل في الحياة االقتصادية كان للوحدات المحليـة  

اطنين في إطار عملية التنمية الوطنية، ولكن في ظـل  دور يتمثل في إنتاج السلع وتقديم الخدمات للمو

تحول فـي دور الدولـة    سياسات اإلصالح االقتصادي حدث ه العالمي إلى اقتصاد السوق وتبنيالتوج

في تقديم الخدمات المحليـة   ة الوحيدةومن ثم دور الوحدات المحلية، لم تعد الوحدات المحلية المسؤول

ناد بعض النشاطات إلى القطاع الخاص من خالل التعاقد، ومع ذلـك  واإلنتاج، بل أصبح بمقدرتها إس
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فإن الشيء المالحظ في الدول التي تعتمد على قطاع النفط قد أثر على مواردها المحلية، حيـث أنهـا   

  .تعتمد على التمويالت المركزية بدل استقالل مواردها المالية

رة المحلية بصفة المحلية تتوقف في المجـال  حتى تتصف اإلدا :طبيعة االقتصاد المحلي-ب          

ة يختلـف  جد أن النشاط االقتصادي في المديناالقتصادي على طبيعة االقتصاد المحلي، إذ في الواقع ن

عن القرية، كما يختلف بين المدن نفسها، فنجد مثل المدينة التجارية أو الصناعية وهذه االختالفات لها 

ي تلك المناطق من خالل تأثيرها على الثقافة السياسية لألفـراد الـذين   تأثيرها على الحياة السياسية ف

هم إلى العملية السياسية، وكما تقوم ظروف وبنية االقتصـاد  تجاهات والتوقعات الثقافية لمهنينقلون اال

يد مدى قدرة الوحدات المحلية على القيـام بـدورها وتقـديم الخـدمات للمـواطنين      دالمحلي في تح

  .)1(المحليين

إن القيم والمبادئ السياسية في الدولة تـنعكس علـى شـكل نظامهـا      :العوامل السياسيةالعوامل السياسيةالعوامل السياسيةالعوامل السياسية: : : : خامساخامساخامساخامسا                        

و يتأثر بالعوامـل  الالمركزي، ألن هذا األخير يعتبر في المقام األول نظاما فرعيا للنظام السياسي، فه

  :السياسية كثيرا منها

نظام محلي ديمقراطي في دولـة ال تمـارس   لمنطق قيام اليس من  :درجة الديمقراطيـة -أ           

  .ديمقراطية على المستوى المركزي

إن في الدول الديمقراطية يتم تشكيل المجالس المحلية باالنتخاب المباشر، وتتمتع بصـالحيات  

ل عـن  ال تقبل بسهولة التنـاز الديمقراطية التي  الغير واختصاصات أكبر نسبيا من مثيالتها في الدول

  .السلطة

إن عدم االستقرار السياسي للدولة وبالذات عنـدما يتعلـق األمـر    : االستقرار السياسي-ب          

بالسياسة العامة، يؤدي بالدولة إلعادة االستقرار إلى إدخال تغيرات عديدة في اإلدارة المحلية، وهذا من 

المحلية يتماشى مـع   لوظيفةاشأنه أن يؤدي إلى إضعاف عملية بناء النظام المحلي، بينما إذا كان سير 

االستقرار واالختصاصات، طالما أن الحكومة المركزية ال تجد مبـرر تتخـوف منـه مـن اإلدارة     

  .)2(المحلية
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        ::::تقييم الالمركزية اإلداريةتقييم الالمركزية اإلداريةتقييم الالمركزية اإلداريةتقييم الالمركزية اإلدارية----3333                        

نظام الالمركزية اإلدارية ككل النظم له مجموعة من المزايا ومجموعة من العيوب وهذا        

  .هذا العنصرما سوف نتطرق إليه في 

  :مزايا الالمركزية اإلدارية :أوال                

بأنها كلمة ذات أصل يوناني حيث : "تعرف الديمقراطية: يؤكد سمة الديمقراطية في اإلدارة*          

حيث . )1("الحكم، أي هي حكومة الشعب أو حكومة األغلبية=  Krateinالشعب، أما = Demosتعني 

  .دارية تهدف إلى إشراك الشعب في اتخاذ القرارات وإدارة المرافق العامة المحليةأن الالمركزية اإل

إذ أن توزيع الوظيفة اإلدارية بـين اإلدارة المركزيـة   : العبء عن اإلدارة المركزية خففت*         

سم السياسة ح لإلدارة المركزية التفرغ ألداء المهام األكثر أهمية في روالهيئات المحلية أو المرفقية يتي

  .العامة وإدارة المرافق القومية

وقدرة على مواجهة األزمات والخـروج منهـا، سـيما وأن    : النظام الالمركزي أكثر خبرة*        

ات واختالل ورالموظفين في األقاليم أكثر خبرة من غيرهم في مواجهة الظروف واألزمات المحلية كالث

جهته وعدم انتظارهم تعليمات السلطة المركزية التي غالبا ما األمن، لما تعودوا عليه وتدربوا على موا

  .تأتي متأخرة

وذلك من خالل التوزيع العادل لحصيلة الضرائب وتوفير الخدمات  :تحقيق العدالة االجتماعية*       

العاصمة والمدن الكبرى بعناية أكبر ب تعتنيفي كافة أرجاء الدولة، على عكس المركزية اإلدارية حيث 

  .لى حساب المدن واألقاليم األخرىع

لكثير من المشـاكل اإلداريـة والـبطء     تقدم الالمركزية اإلدارية حال: كسر البطء والروتين*      

والروتين والتأخر في اتخاذ القرارات اإلدارية وتوفر أيسر السبل في تفهم احتياجات المصالح المحلية 

  .)2(وأقدر على رعايتها

 :عيوب الالمركزية اإلدارية :اثاني            

نـذكر  بعد ذكر هذه المزايا كلها لكن يبقى نظام الالمركزية اإلدارية يتخلله بعض العيوب،              

  :منها

                                                 

(1) JeanAimé,What isDemocracy?.(trud:paulaBecker).Altanamarive: NOUASTElla ,2008,p4. 

  .85ص ،2005،لجامعيةادار المطبوعات : ريةدسكناإل. القانون اإلداريمازن ليل راضي،  )2(
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فمن المعلوم أن االنتخاب يكون له : فيما يتعلق باعتبارات الكفاءة في إدارة الشؤون المحلية*         

يئات المحلية اإلقليمية، وإذا كان األمر على هذا النحو، فمن يضمن الدور الحاسم في اختيار أعضاء اله

أن العضو المنتخب سيكون بالضرورة هو األكفأ في إدارة شؤون األقاليم، وهذا ما يحدث في غالـب  

  .األحيان وخاصة في الدول النامية

األشخاص المعنوية الخالف بين  قامإذا : هو اعتبار عملي يتعلق بحسن سير المرافق المحلية*       

وقد يستمر هذا الخالف فترة من الزمن مما يؤدي إلى خلـق   -وهي نتائج النظام الالمركزي–المتعددة 

  .فوضى عارمة

بين السـلطة   من ناحية أخرى فإن الالمركزية اإلدارية من شأنها أن تؤدي إلى حدوث المنافسة       

  .لمحلية على المصالح القوميةالمركزية والهيئات المحلية التي ستفضل المصالح ا

أعضاء الهيئات المحلية والذين تم اختيارهم عن طريق االنتخاب يميلون عادة لإلسـراف فـي           

إلتقان األموال العامة، ذلك أنهم ال ينظرون إلى الصالح العام إال بالقدر الذي يرضي ناخبيهم ضـمانا  

  .النتخابهم مرة أخرى

وذلك نتيجة لمنح الهيئات المحليـة سـواء   : يمس الوحدة اإلدارية للدولة النظام الالمركزي*        

أكانت إقليمية أو مرفقية بعض اختصاصات الوظيفة اإلدارية تمارسها بصورة مستقلة عـن السـلطة   

  .)1(المركزية

                                                 

  .226ص ،مرجع سابقرفعت عيد سيد،  )1(
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  ماهية التنمية المحليةماهية التنمية المحليةماهية التنمية المحليةماهية التنمية المحلية: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

التكنولوجي في وسائل اإلعـالم   في ظل االنفتاح الحاصل في العالم وموجة العولمة والتطور  

  .حجة للتدخل في شؤون الدولجال التنمية حين أصبح مجال يتخذ كواالتصال اتسع م

        ::::مفهوم التنمية المحليةمفهوم التنمية المحليةمفهوم التنمية المحليةمفهوم التنمية المحلية----1111                                        

لقد حظي مفهوم التنمية باهتمام كبير من قبل الباحثين والمتخصصين وفق اتجاهـات مختلفـة     

فأصبحت الدول تسعى لتحقيـق التنميـة   . مجتمع والدولة معاكيان ال فيوذلك لما له من أهمية كبيرة 

  .المحلية لكي تصل إلى تنمية وطنية شاملة

  .وقبل التطرق لمفهوم التنمية المحلية نتعرف أوال على مفهوم التنمية  

  :تعريف التنمية: أوال                

وخلق مهارات وإنشـاء وعـي،   ير اتجاهات وقيم، وتعديل سلوك يعملية تغ: "عرف التنمية على أنها*

  .)1("وهي عملية تملك لكل أسباب التقدم، وقدرات على إرساء نظم وتوطن اإلبداع

نميز من هذا التعريف أن التنمية عملية وليس حالة أو ظاهرة تمس االتجاهات والقـيم المهـارات       

  .لمجال لإلبداعاإلى التقدم وفتح به والفكر دافعة 

ذلك المشروع الذي يؤدي إلى خلق اإلنسان الواعي والمبـدع الـذي يـؤثر    " :وعرفت التنمية بأنها*

  .)2("مجتمعه اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا تقدم بصورة فاعلة وفعالة في تحقيق

ميز هذا التعريف التنمية بأنها مشروع لخلق مجتمع مبدع، مبينا في هذا التعريف مجاالت التنميـة      

  ...)ة، التنمية السياسيةالتنمية االقتصادي(

عبارة عن مجموع الوسائل والطرق التي تستخدم بغرض توحيـد  : "عرفت األمم المتحدة للتنمية بأنها*

جهود األهالي مع السلطات العامة بغية تحسين مستوى الحياة في جميع النواحي في المجتمعات القومية 

ابيا في الحياة القومية، وبالتالي تساهم فـي  والمحلية، وإخراج هذه المجتمعات من عزلتها لتشارك إيج

  .)3("تقدم البالد

                                                 

  .9ص ،2003 ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع: الجزائر .اإلعالم والتنميةعبد القادر رزيق المخادمي، ) 1(

جامعة الحـاج  ( رسالة ماجستير، ،"استخدام الطاقات المتجددة ودورها في التنمية الحالية المستخدمة"عمر شريف، ) 2(

  .113ص) 2006-2007لخضر، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية 

  .39،صمرجع سابق وفاء معاوي، )3(
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لجهود الشـعبية مـع   اويميز هذا التعريف التنمية على أنها سبيل للوصول إلى تقدم الدول باتحاد      

جهود السلطات الحكومية سواء على المستوى الوطني أو المحلي، حيث حدد هذا التعريف مسـتويات  

  .التنمية

   :مستويات التنمية: ثانيا               

  :المستوى الوطني، المستوى المحلي: ماهللتنمية مستويين أساسيين 

ويقصد بها اتخاذ الدولة بالكامل اتجاها لتحقيق التنمية الشـاملة فـي   : المستوى الوطني-أ            

ـ ...ليمكافة القطاعات واألنشطة اإلنتاجية والخدمية كالزراعة والصناعة والصحة والتع ع مراعـاة  ، م

إن برامج التنمية تستهدف خلق ظروف التقدم، ويقصد بها العمل على مستوى  .التنسيق والتوازن فيها

  :ثالث أبعاد أساسية تتمثل في

  ...يتضمن تحقيق اإلصالحات المادية في مجاالت الطرق، اإلسكان: البعد األول

  ...صحة والترفيه والتعليميتضمن األنشطة الوظيفية في مجاالت ال: البعد الثاني

وار الديمقراطي والمناقشة الجماعية لمجتمعي ويقصد به تطبيق برامج الحيتضمن العمل ا: البعد الثالث

  .)1(لتحديد الحاجات والمشكالت ورسم خطط العالج

ومن هنا يتم تحديد دور تنمية المجتمع كأسلوب يمكن أن يدعم التنمية الوطنية والمحلية واإلسراع فـي  

  .إنجاز أهدافها المحققة

يصطلح على تسميتها بتنمية المجتمع المحلي ويقصد بها العمليات التي : المستوى المحلي-ب          

يمكن من خاللها تنسيق وتوحيد جهود السكان المحليين مع السلطات الحكومية قصد تحسين مسـتوى  

وبالتـالي فالتنميـة   . )2(إلسهام في تنميتهااألحوال االجتماعية واالقتصادية لتلك المجتمعات المحلية وا

  .المحلية تمس كل القطاعات وتمس اإلنسان بكل مكوناته وأيضا بيئته في منطقة محلية معينة

  :تعريف التنمية المحلية: ثالثا             

نظرا ألهمية موضوع التنمية المحلية فقد حظي هذا المفهوم باهتمام الباحثين والمتخصصين     

كانت هناك العديد من التعريفات كل تعريف يركز على زاوية معينة حسب وجهة نظر واضحة  وبذلك

  :ونذكر من بين التعريفات ما يلي

                                                 

  .18ص ،1999 ،المكتب الجامعي الحديث: اإلسكندرية. ، التنمية والمشكالت االجتماعيةمحمد شفيق) 1(

  .19ص ،المرجع نفسه) 2(



 ركزية االدارية والتنمية المحليةركزية االدارية والتنمية المحليةركزية االدارية والتنمية المحليةركزية االدارية والتنمية المحليةاالطار المفاهيمي لالماالطار المفاهيمي لالماالطار المفاهيمي لالماالطار المفاهيمي لالم                                                                                                                                    الفصل  االولالفصل  االولالفصل  االولالفصل  االول

 
 
  

عملية تشجيع المجتمع المحلي على اتخاذ الخطوات التـي تجعـل   ": لقد عرفت التنمية المحلية بأنها*

يعالج بهـا   هم فجوهر التنمية هو الذيي ذلك على أنفسحياتهم المادية والروحية أكثر غنى معتمدين ف

  .)1("المجتمع مشكالته

  :ونميز من هذا التعريف أربعة نقاط يرتكز عليها  

  .تركز على اإلنسان •

 .عملية وليس مجرد حالة أو حادثة •

 .تتطلب التنظيم •

 .مدخل ديناميكي لمواجهة المشكالت •

لتي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال عملية اال: "ريف التنمية المحلية على أنهاويمكن تع*         

بين الجهود الشعبية والجهود الحكومية لالرتفاع بمستويات التجمعات المحليـة والوحـدات المحليـة    

اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحضاريا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في 

  .)2(منظومة شاملة ومتكاملةمستوى من مستويات اإلدارة المحلية في 

نميز في هذا التعريف أن التنمية المحلية عملية التشارك بين المجتمع المحلي والحكومة المركزيـة       

  .قصد رفع المستوى المعيشي للمنطقة

عملية التغيير التي تتم في إطار سياسة عامة محلية تعبر عن احتياجـات  : "وعرفت أيضا بأنها*      

لية، وذلك من خالل القيادات المحلية القادرة على استخدام واسـتغالل المـوارد المحليـة،    الوحدة المح

ي وصوال وإقناع المواطنين المحليين بالمشاركة الشعبية واالستفادة من الدعم المادي والمعنوي الحكوم

تم التركيز في  . )3("كل أفراد الوحدة المحلية ودمج جميع الوحدات في الدولةإلى رفع مستوى المعيشة ل

هذا التعريف على التغيير الذي تحدثه السياسات العامة المحلية الموضوعة من طرف القيادات المحلية 

في إطار موازنة بين األهداف والموارد ومشاركة شعبية فعالة قصد تحقيق مستوى معيشـي مرتفـع   

  .ألفراد المجتمع المحلي

                                                 

  .21ص ،2002،المكتبة الجامعية: ندريةاإلسك .أساليب التخطيط للتنميةيف، رشاد أحمد عبد اللط )1(

دار المعرفـة الجامعيـة للطبـع    : اإلسكندرية.، قضايا التنمية في الدول الناميةمريم أحمد مصطفى، إحسان حفظي )2(

  .224، ص2005والنشر والتوزيع، 

 ،الدار الجامعيـة للطبـع والنشـر والتوزيـع    : القاهرة. المحلي والتنمية المحلية التمويل ،عبد المطلب عبد المجيد) 3(

  .14ص،2001
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م حديث ألسلوب العمل االجتماعي واالقتصادي في مفهو: تعريف محي الدين صابر عرفها *         

مناطق محددة يقوم على أسس وقواعد من مناهج العلوم االجتماعية واالقتصادية، وهذا األسلوب يقوم 

على تغيير حضاري في طريقة التفكير والعمل والحياة عن طريق إثارة وعي البيئة المحلية وأن يكون 

والتنفيذ من جانب أعضاء البيئة المحليـة   ة في التفكير واإلعدادذلك الوعي قائما على أساس المشارك

  .)1(جميعا في كل المستويات عمليا وإداريا

  :نستخلص من هذا التعريف ما يلي  

  )علوم االجتماعية، االقتصادية(ناهج علمية مأسلوب علمي يقوم على  •

 .جديدةيعمل على تغيير وبلورة أفكار المجتمع التي تكون تواكب التطورات ال •

يركز هذا التعريف على المشاركة الشعبية بكل مستوياتها في البيئة المحلية لتحقيـق التنميـة    •

 .المحلية

  :على أنها عرف التنمية المحليةنومن التعريفات السابقة 

أسلوب علمي يهـدف   هي عملية تشاركية بين الجهود الحكومية والجهود الشعبية وذلك عبر  

جات المواطنين في مختلف ه وواجباته وذلك بهدف تلبية احتياع وتوعيته بحقوقإلى تطوير أفكار المجتم

  .الوحدات المحلية

   :يمكن اإلشارة إلى بعض الخصائص منها: خصائص التنمية المحلية: رابعا    

ال تختص عملية تنمية المجتمع المحلي بجانب واحد من جوانب الحياة بل هي عملية نهـوض   - 

  .عية واالقتصادية للمجتمع وإشباع حاجياتهشاملة لنواحي االجتما

 .دة  ومدربة على كيفية تحقيق أهداف المجتمع المحليتتطلب وجود قيادة مهنية مع - 

 .تهتم باستثمار الموارد المادية والبشرية المتوافرة بالمجتمع لمحلي والتي يمكن توفيرها - 

 .تعمل على اكتشاف القيادات وتنمية قدراتها على تحمل المسؤولية - 

 .المشاركة مبدأ أساسي ورئيسي لكافة العمليات التي تقوم بها تنمية المجتمع - 

تتضمن عمليات تعليمية وإرشادية مثل تعليم الكبـار ومحـو األميـة، واإلرشـاد الزراعـي       - 

والصناعات الصغيرة، والتوعية بكافة األمور الحياتية التي تؤثر في حياة المواطنين كأهميـة  

واستخدام الحبوب والبذور المنتقاة في الزراعة واالسـتخدام اآلمـن   ، التطعيم لألطفال الرضع

 .للمبيدات الزراعية

                                                 

  .49ص ،1987 ،منشأة المعارف: ريةداإلسكن. اإلدارة المحلية وإستراتيجيتها ،مصطفى الجندي)  1(
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تمارس في كافة المجتمعات المحلية سواء كانت ريفية أو حضرية كما ال تقتصر علـى دولـة    - 

 .لمتقدمة على حد سواءادون أخرى، فتهتم بها البلدان النامية والبلدان 

مـن جانـب   ) كل موظفين ومعدات وتجهيزات واستشاراتفي ش(تتضمن عدة مساعدات فنية  - 

 .الهيئات الحكومية والتطوعية سواء كانت محلية أو دولية

 .اعتمادها على األسلوب الديمقراطي في العمل - 

 .لمجتمع وال تترك قطاع وتهمل اآلخراتتميز بالشمول والتكامل فهي تهتم بجميع قطاعات  - 

ي مواجهة المشكالت التي يعاني منها المجتمـع  العمل على توحيد جهود جميع التخصصات ف - 

 .وال تقتصر عل تخصص معين أو مهنة بذاتها

العمل على مراعاة السياق الثقافي واالجتماعي عند تعاملها مع المشكالت المجتمعيـة وعنـد     - 

  .)1( التفكير في إشباع االحتياجات المجتمعي

 

  :مبادئ التنمية المحلية: خامسا                 

ناك عدة مبادئ ترتبط بعملية التنمية المحلية بحيث إذا ما أهمل مبدأ انهارت عملية التنميـة  ه  

  .دايتها إلى نهايتهاويشارك فيها المواطنون من ب  ةوازنتمو شاملةالمحلية ألنها عملية 

يعني هذا المبدأ ضرورة تناول قضية التنميـة مـن جميـع جوانبهـا االجتماعيـة      : مبدأ الشمول -أ

لمجتمع الجغرافية والسـكانية  اقتصادية والثقافية، والشمول يعني أيضا شمول التنمية بكل قطاعات واال

وإرضـاء   ذلك تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بحيث تغطي المشروعات والبرامج كل المجتمع ما أمكن

  .المواطنين

ة كافة الجوانب االقتصادية لمجتمع المحلي شمول هذه العملياويعني التكامل في تنمية : مبدأ التكامل-ب

واالجتماعية، كما يعني التكامل أيضا تكامل بين المجتمع الريفي والمجتمع الحضري بمعنى ال يمكـن  

إجراء تنمية محلية ريفية دون تنمية حضرية و العكس ولقد كتشف العاملون في مجال تنمية المجتمـع  

هنا تكامل في مشروعات تنمية المجتمـع  أن هناك عالقة عضوية بين الريف والحضر ويعني التكامل 

المحلي التعليمية ومثال على ذلك يتم إنشاء مدارس تبدأ في التعليم األساسي حتى التعليم الثانوي، أو في 
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لمجتمع مـن الزراعـة   امجال الصناعي يتم عمل مصانع للمنتجات الريفية لمحاصيل يتم توزيعها في 

  .)1(الخ....والعصائر تصنيع الخضر والفاكهة: حتى اإلنتاج مثل

يعتبر التقبل من المبادئ الرئيسية التي يجب اإللمام بها وتطبيقها عند العمل في تنمية : مبدأ التقبل -ج

المجتمع، ويعني التقبل قيام من يعمل بتنمية المجتمع بتقبل المجتمع كما هو ال كما يجب أن يكون عليه 

لعاملين لهم تنمو الثقـة ويـتم   اأفراد المجتمع بتقبل  وإذا شعر. بغض النظر عن سلوك أفراده أو قيمه

التعاون وتزداد عمليات المشاركة في تنمية المجتمع وعلى العامل في تنمية المجتمع أن يظهر استجابة 

االحترام، التسامح، تقدير المشاعر، تجنب : عملية واضحة للتعبير عن هذا التقبل وذلك بعدة صور مثل

  .)2(لخا...النقد

حسب حاجة المجتمع فلكل مجتمع احتياجات  يعني هذا المبدأ االهتمام بجوانب التنمية :أ التوازنمبد-د

في المجتمعات الفقيرة تحتل قضايا التنمية االقتصادية فيها : تفرض وزنا خاصا لكل جانب منها، فمثال

جيـة هـي األسـاس    وزنا أكبر على ما عداها من القضايا واالهتمامات مما يجعل تنمية الموارد اإلنتا

  .المستهدف من التنمية والقضايا األخرى بمثابة فرع منها

يهدف هذا المبدأ إلى توفير جو يسمح بتعاون جميع األجهزة القائمـة علـى خدمـة     :مبدأ التنسيق -ه

المجتمع وتضافر جهودها وتكاملها بما يمنح ازدواج الخدمة أو تضاربها ألن ذلك يؤدي إلى تضـييع  

التكاليف ولهذا محاوالت كثيرة ألعمال مبدأ التنسيق بهدف تفادي هذه النقائص والتقليل  الجهود وزيادة

  .)3(من آثارها

  :ركائز التنمية المحلية: سادسا       

  :تتمثل في و لضمان تحقيق البرامج التنمويةوذلك ركائز هامة  على لتنمية المحليةتقوم ا  

لمحلية أن يكون هناك تكامل بين مشروعات ائز التنمية من ركا: تكامل مشروعات الخدمات-أ         

الخدمات داخل المجتمع وأن يوجد نوع من التنسيق بحيث ال نجد ال خدمات مكـررة وال نوعـا مـن    

  .التناقض والتضاد في تقديم هذه الخدمات
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إلى نفع سواء كانت مادية أو بشرية ويؤدي ذلك  :االعتماد على الموارد المحلية للمجتمع-ب         

اقتصادي من حيث أنه يقلل من تكلفة المشروعات ويعطيها مجاالت وطنية أوسع، وتعتبر عملية على 

الموارد المحلية للمجتمع من أساليب التغيير الحضاري المقصود باعتبار أن ذلك يتم عن طريق إدخال 

المتاحـة فـي المجتمـع     دلجديدة من خالل األنماط القديمة، وذلك باستخدام الموارااألنماط الحضارية 

واستعمال موارد جديدة غير مألوفة بالنسبة له هذا أيضا على الموارد البشرية المسـيرين المحليـون   

يكونون أكثر نجاحا في تغيير اتجاهات أفراد مجتمعهم من الشخص الغريب على المجتمع حتى ولـو  

   .كان أكثر كفاءة وقدرة

اركة الشعبية العملية التي يقوم الفرد من خاللهـا باإلسـهام   د بالمشقصي: المشاركة الشعبية-ج       

الحر الواعي لصياغة نمط حياة مجتمعه في النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية وإتاحة الفرص 

الكافية له للمشاركة في وضع األهداف العامة لحركة المجتمع، وتصور أفضل الوسائل لتحقيـق هـذه   

  .الهداف

لمحلي عملية ضرورية بل وأساسية وبـدونها ال  اكة األهالي في عملية تنمية مجتمعهم إن مشار      

تستطيع عملية التنمية تحقيق أهدافها المطلوبة ويمكن أن نلخص أهمية المشاركة الشعبية فـي النقـاط   

  :التالية

  .تا وأعم فائدةعملية التنمية ما يجعلها أكثر ثبامساندة  •

 .)1(ي العادة أكثر حساسية من غيرهم لما يصلح لمجتمعهميعتبر المواطنون المحليون ف •

مساهمة الجهود التطوعية من خالل المشاركة الشعبية يعمل على تحقيـق مبـدأ ديمقراطيـة     •

 .الخدمات التي تؤدي عن طريق الشعب لصالح الشعب نفسه

ـ  • دعيمي الحكومة ال تستطيع أن تقوم بجميع األعمال والخدمات ودور المشاركة الشعبية دور ت

 .)2(وتكميلي لدور الحكومة وهو ضروري وأساسي لتحقيق الخطة

يمثل التخطيط منهجا علميا وأداة فعالة وحيادية يمكن تطبيقه على المستوى : التخطيــط-د          

لوطني مهما كانت طبيعة النظام االقتصادي المعتمد أو المنهج السياسي المتبع فهـو عمليـة   االمحلي و

ي وتوجيه واستثمار طاقات المجتمع وموارده عن طريق مجموعة من القرارات الرشيدة تغيير اجتماع
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التي يشترك في اتخاذها الخبراء وأفراد الشعب وقادتهم السياسيين لتحقيق وضـع اجتمـاعي أفضـل    

للمجتمع، وعلى كافة مستوياته كنسق في فترة زمنية في ضوء اإليديولوجية والحقائق العالمية والقـيم  

  .)1(يمكن استخدامها وتوظيفها في إحداث التغيير المطلوب التي

        : : : : أهداف التنمية المحليةأهداف التنمية المحليةأهداف التنمية المحليةأهداف التنمية المحلية    ----2222                                            

كثيرا عن األهداف العامة للدولـة،  ) البلدية، الوالية(تختلف أهداف التنمية في الهيئات المحلية   

جماعـات  فراد والفالهدف العام لها يرمي إلى ضرورة العمل على تحقيق مستوى رفاه متوازن لكل األ

  :في أي مجتمع إضافة إلى تحقيق األهداف التالية

تحقيق معدالت عالية من النمو االقتصادي وذلك من خالل زيادة المشاريع االقتصادية المحلية أو -أ

  .توسيعها

القضاء على الفقر والجهل والتخلف ويتم ذلك من خالل فتح مناصب شغل عن طريق المشاريع -ب

الت البطالة ويرفع من القوة الشرائية لألفراد ومنه التقليل من ظـاهرة الفقـر   مما يخفض من معد

وتوسيع الهياكل التربوية كبناء المدارس في مختلف البلديات والتجمعات السكانية خاصة في الريف 

من أجل ضمان التمدرس لألطفال وكذلك فك العزلة عن هذه المنـاطق ودفعهـا نحـو االنفتـاح     

 .والتحضر تدريجيا

تعزيز القدرات العامة للمجتمع كبناء الهياكل القاعدية وشق الطرقات واستصـالح األراضـي   -ج

 .وغيرها من المشاريع التي تزيد من قوة المجتمع

لمادي والمعنوي له وإشعاره اتحفيز المواطن للمشاركة في عملية التنمية وهذا يكون بتقديم الدعم -د

بإمكانه تقديم الخدمات الالزمة للتنمية في شتى المجـاالت  بأنه عنصر مهم وفعال في مجتمعه وأنه 

 .وخاصة إذا كانت تمس االحتياجات والنقائص التي يعاني منها

دعم اإلدارة المحلية حتى تتمكن من التطور والخروج من دائرة الفقر، وهذا الدعم يكون بتقـديم  -خ

 .منهاالمساعدات للقيام بالمشاريع للقضاء على النقائص التي تعاني 

االستفادة من الالمركزية والتي تعني استقاللية السلطة واإلدارة مما يساعدها على وضع المشاريع -ه

 .المناسبة لها باعتبارها أقرب من الدولة إلى المواطن وأعلم باحتياجاته والنقائص التي يعاني منها
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ى األهداف المسطرة وهو بروز إمكانية التكامل بين المناطق، والتكامل يعني التعاون للوصول إل - و

يمس مختلف المجاالت ويساعد على تحسين نوعية الخدمات المقدمـة ويسـرع مـن عمليـة     

 .)1(التنمية
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        ::::خالصة الفصل األولخالصة الفصل األولخالصة الفصل األولخالصة الفصل األول

منها  من خالل ما سبق نصل إلى أن مفهوم الالمركزية اإلدارية يتداخل مع العديد من المفاهيم  

نقـل  و، لكن تبقى الالمركزيـة اإلداريـة تفـويض    حليةالحكم المحلي واالدارة المحلية والحوكمة الم

للمسؤوليات من السلطة المركزية إلى الهيئات المحلية مع الخضوع للوصاية اإلدارية، وقـد تختلـف   

المركزية اإلدارية اإلقليميـة، أو منحـى المركزيـة     ة اإلدارية في صورها قد تتخذ منحىالالمركزي

  ).كالجامعة(المرفقية 

ديد من العوامل المؤثرة في الالمركزية اإلدارية سواء هذه العوامل جغرافيـة أو  كما هناك الع  

تاريخية أو اجتماعية أو ثقافية أو عوامل اقتصادية أو سياسية، بحيث أن هذه العوامل تضـفي علـى   

  .الالمركزية اإلدارية مجموعة من العيوب والمزايا

المحلية كمصطلح يجمع بين الجهود الشعبية الفصل إلى مفهوم التنمية  هذا أيضا تم التطرق في  

قصد تحقيق مجموعة من االهداف من بينها العدالة االجتماعيـة  منهج علمي  بإتباعوالحكومية، وذلك 

  .والمشاركة الشعبية وتحقيق التكامل بين المناطق والقضاء على الفقر والجهل وتحقيق النمو االقتصادي

الخصائص تفرقها عن أنواع التنمية األخرى، فهي تهـتم   وتتميز التنمية المحلية بمجموعة من  

متخذة بمجموعة من المبادئ، . بكل ما يخص المجال المحلي الضيق وال تضطلع إلى المستوى الوطني

مع وجود مجموعة من الركـائز  .، مبدأ التقبل ،مبدأ التوازن،مبدأ التنسيق  كمبدأ الشمول، مبدأ التكامل

موية للوصول إلى أهداف التنمية المحلية بطريقـة سـريعة وسـليمة وذات    لضمان تحقيق البرامج التن

  .قرارات رشيدة
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نظرا لزيادة دور الحكومات في مجال تزويد السكان بالخدمات المحلية األساسية كالتعليم،       

، فتعمل الالمركزية االدارية على تجنب البطء والروتين االداري وما يترتب عنهالخ، ...الصحة، السكن

ما أدى بهذه الحكومات للتنازل على بعض الصالحيات للهيئات المحلية قصد تسهيل تلبية الحاجيات 

الدارة و تخفيف األثار السلبية عنه  حيث تبسط االجراءات االدارية وتقرب ااألساسية للمجتمع المحلي، 

  .لتلبية االحتياجات المحليةو وهذا لزيادة االهتمام  من المواطن،

  :وعليه في سنتطرق في هذا الفصل الى 

  

  .الالمركزية اإلدارية ورفع القدرة االقتصادية: المبحث األول               

  .الالمركزية اإلدارية وترقية لخدمات االجتماعية: المبحث الثاني              

  .الالمركزية اإلدارية ودعم الميدان الثقافي: المبحث الثالث              
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  الالمركزية اإلدارية ورفع القدرة االقتصاديةالالمركزية اإلدارية ورفع القدرة االقتصاديةالالمركزية اإلدارية ورفع القدرة االقتصاديةالالمركزية اإلدارية ورفع القدرة االقتصادية: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

نظام الالمركزية اإلداريـة كإطـار لفـتح المجـال      بإتباعتعالت األصوات في معظم الدول   

ص للعمل وخاصة لفئة الشباب، وذلك بتوفير لالستثمار سواء كان استثمار أجنبي أو محلي، وإتاحة فر

المناخ المناسب لالستثمار، أو فـتح مجـال المنافسـة للقطـاع الخـاص والمؤسسـات الصـغيرة        

  :لذلك سوف نتطرق في هذا المبحث إلى ما يلي*قصد تحقيق التنمية االقتصاديةوالمتوسطة،

  اإلدارية وفرص االستثماراإلدارية وفرص االستثماراإلدارية وفرص االستثماراإلدارية وفرص االستثمار    الالمركزيةالالمركزيةالالمركزيةالالمركزية----1111                    

لالستثمار العديد من المفاهيم وذلك يرجع إلى التخصـص الـذي   : عريف االستثمارت-أ              

هو توفير وتكوين رأس المـال ألن  : "عرف االستثمار أنه* :بعض التعريفات يدرس فيه، ومنه نذكر

المال المدخر ال يكتنز ولكنه يوظف توظيفا منتجا من خالل حلقة لإلنتاج على رؤوس األموال العينية 

بقصد زيـادة أو تحسـين أو    ، يقصد زيادة أو تحسين اإلنتاج إلى رؤوس األموال العينية الثابتةالثابتة

حماية الطاقة اإلنتاجية للمشروعات، واالقتصاد القومي، فاالستثمار يتضمن إذن تضحية باالسـتهالك  

  .)1("الحاضر بغرض زيادة الناتج في المستقبل

تكوين لرأس المال عن طريق توظيفه في مشاريع منتجة لها  يميز هذا التعريف بأن االستثمار هو     

  .عائد مع مرور الوقت

كل استغالل لرؤوس األموال من أجل تحقيـق  "اتجه البعض لتعريف االستثمار على أنه لكن  •

عملية إنماء للذمة من المالية للدولة ودخولها في مشروعات اقتصادية دائمة تعمل على تـوفير  

  .)2("قيق الربحاحتياجات مختلفة وتح

وينظر لالستثمار من خالل هذا التعريف بأنه استغالل لألموال الخاصة بالدولة فـي مشـاريع     

  .تعود عليها بالربح وتحقيق احتياجات مجتمعاتها

                                                 

إنها العملية التي تؤدي إلى تغيير شامل ومستمر تصاحبه زيادة في متوسط الدخل الحقيقي وتحسن في توزيع الـدخل  * 

مار األجنبـي  دور االستث"حمودي بن عباس، . لصالح الفئات الفقيرة مع تحسن في نوعية الحياة وتغير في هيكل اإلنتاج

جامعة محمد خيضر، كلية علوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، (، رسالة ماجستير".المباشر في التنمية االقتصادية

  .13ص) 2012-2011قسم علوم االقتصادية، 

خيضـر،   جامعة محمـد (،رسالة دكتوراه".منح االمتياز لالستثمار الصناعي في التشريع الجزائري"مراد بلكيعبات، ) 1(

  .10ص) 2012-2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 

جامعة الحاج لخضر، كليـة  (، رسالة دكتوراه".النظام القانوني لالستثمار األجنبي في الدول النامية"رفيقة قصوري، ) 2(

  .8ص) 2011-2010الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، 
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  .استثمار أجنبي، استثمار وطني: هناك نوعين: أشكال االستثمار-ب             

تكون فيه األموال المستثمرة ملكا لمواطني البلد المسـتثمرة   الذي: "لقد عرفه بأنه :االستثمار الوطني*

يعني أن االستثمار الوطني هو ذلك النشاط االقتصادي الذي يقوم به سكان الدولة الحاملين وهذا  .)1("فيه

لجنسيتها على أرض الدولة المقيمين فيها، حيث تعود على اقتصاد الدولة بالفائدة مما يؤدي إلى تحسن 

  .الوطني وخلق فرص للعملاالقتصاد 

  :تم تعريفه من قبل العديد من المتخصصين ونذكر من بين التعريفات ما يلي: االستثمار األجنبي*

  .)2("االتفاق على عوامل اإلنتاج لخلق سلع رأسمالية: "اعتبر كمصطلح واسع في التعريف التالي     

قيق وال يميز االستثمار األجنبي علـى  وما يالحظ من هذا التعريف أنه تعريف فضفاض وغير د      

  .غيره من األشكال األخرى، حيث لم يذكر عناصر قيامه أو شروطه أو حدوده

استخدام أصول مالية مهما كان نوعها أو طبيعتها، من شخص طبيعي أو اعتبـاري  : "كما عرفه بأنه-

علية في توجيـه النشـاط   في نشاط اقتصادي خارج حدود دولته، سواء خوله هذا االستغالل السلطة الف

  .)3("االقتصادي أم ال بهدف تحقيق عائد مجز

وكما هو واضح ركز هذا التعريف على أن االستثمار األجنبي هو تحرك لرؤوس األموال مـن         

  .دولة إلى دولة أخرى، وذلك قصد تحقيق الربح المادي

ة لتحقيق التنميـة المحليـة،   بعد التعرف على مفهوم االستثمار وخاصة أنه أحد األعمدة المهم  

لقائمين على شؤون المجتمع المحلي سواء كانوا أعضـاء المجـالس   لالالمركزية اإلدارية تتيح حيث 

المنتخبة أو القيادات التنفيذية أو أفراد المجتمع في حد ذاته، من معرفة الموارد المتاحة في هذه الوحدة 

التـي ال  –المشاكل المطروحة على المجتمع المحلـي  المحلية، أيضا في المقابل تمكن من معرفة أكثر 

بحيث تقوم هـذه الوحـدات المحليـة     -يمكن أن تصل الحد السلطات العليا في حالة النظام المركزي

بترجمة تلك االحتياجات في شكل برامج أو مشروعات أو خطط يوكل تنفيـذها للمسـتثمرين سـواء    

                                                 

  .15ص،جع سابقمرمراد بلكعيبات، ) 1(

  .8ص ،مرجع سابق، رفيقة قصوري )2(

  .11،صالمرجع نفسه )3(
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لمجتمع المحلي، وهذا بدوره يؤدي إلى تحقيق تنميـة  المحليين أو األجنبيين وذلك بهدف سد حاجيات ا

  .)1(محلية فعالة تساهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة

 يـة بنخ لجذب االستثمارات المحليـة واألج اإلدارية دور كبير في توفير المناالمركزية أيضا ل  

المحليـة ويـزداد دور    وذلك بتكيف اللوائح القانونية ومنح أساس قانوني للمستثمر في تلك الوحـدات 

  :الالمركزية اإلدارية اتجاه االستثمار في ظل

ارتفاع معدل التقدم الفكري والثقافي والتحضر والتطور التكنولوجي وهذا ما يحارب ظـاهرة   •

  .الفساد واالختالسات ويسود في المجتمع صفة اإلتقان وحسن تسير األموال المستثمرة

على الوحدات  بالمسئولينلى زيادة المطالب وهذا ما يؤدي تزايد المعدالت السكانية مما يؤدي إ •

سواء بأفكارهم أو خيراتهم المحلية بالتشجيع على االستثمار وفتح المجال لكل المشترين للتقدم 

 .اجاتيتز المشاريع وبالتالي سد فجوة االحأو رأس المال النجا

القتصادية واالتفاقات غيرات ازيادة تطلعات المواطنين إلى مستوى متطور للخدمات نتيجة المت •

 .اد المرافق العامة إلى أكثر من دولةنسالدولية وإ

توفر نظم اإلدارة الحديثة والكفاءة اإلدارية مما يقلل من اإلجراءات البيروقراطيـة والـروتين    •

 )2( .والتعقيدات اإلدارية أمام المستثمرين وهذا ما يحفزهم لالستثمار

 

  ارية لتخفيض البطالةارية لتخفيض البطالةارية لتخفيض البطالةارية لتخفيض البطالةالالمركزية اإلدالالمركزية اإلدالالمركزية اإلدالالمركزية اإلد ----2222                                

أكثر قربا مـن  "تعرض في هذا المطلب إلى أهمية الالمركزية اإلدارية باعتبارها سوف ن      

وبالتالي فهي أكثر قدرة على تقديم مزيج من السلع المواطنين المحليين المقيمين داخل نطاقها المكاني، 

 )3( ".وبعد ذلك جوهر الكفاءة االقتصاديةواألذواق المختلفة لناخبيها،  يالتضالتفع بوالخدمات الذي يش

وتكمن هذه األهمية في تخفيضها للبطالة في المجتمع المحلي وذلك بتوفير المناخ المناسب للتعاقد مـع  

إلنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ودعم القطاع الخاص، والتسهيالت اإلدارية والقانونية 

                                                 

  .23ص ،، مرجع سابقسمير محمد عبد الوهاب )1(

  .69ص ،، مرجع سابقالسيد عبد المطلب غانم، سمير عبد الوهاب، حسن العلواني ) 2(

على الدين هالل، سمير محمد عبـد  : ؤلففي م". الالمركزية والتنمية االقتصادية واالجتماعية"خالد زكرياء أمين،  ) 3(

دار الجـالل للطباعـة   : الهـرم . ، الالمركزية وتمكـين المجتمعـات المحليـة خبـرات دوليـة ومصـرية      الوهاب

  .69،ص2011والنشر،
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اهم في تحقيق ورفع القدرة االقتصادية خاصـة وضـمان تحقيـق    ، وهذا بدوره ما يسألفالحيالمجال 

  .التنمية المحلية عامة

  :ستعرض مفهوم البطالةل التعرض إلى آليات خفض البطالة نوقب

  :مفهوم البطالة: أوال                

شريع هناك العديد من التعريفات لمصطلح البطالة التي تختلف من تشريع إلى ت: تعريف البطالة -أ     

  : ومن منطقة إلى أخرى وذلك حسب العوامل المتحكمة فيها ويمكن تعريف البطالة كاآلتي

الحالة التي تنطبق على وجود أشخاص قادرين على العمل ومؤهلين له وراغبـين  :"عرفت على أنها* 

لـوبين  فيه وباحثين عنه وموافقين على العمل باألجر السائد ولكنهم ال يجدونه بالنوع والمسـتوى المط 

يعابية ضها حدود الطاقة والقدرة السـت نية معينة ونتيجة للقيود التي تفروذلك في مجتمع معين لفترة زم

إذن هذا التعريف يبين أن البطالة تكون في المجتمع الذي يضم أفـراد  ، )1( ".القتصاديات هذا المجتمع

ات الذي يفرضها اقتصاد تلك سعون له لكن بدون جدوى وذلك نتيجة لإلرهاصيلهم القدرة على العمل و

  .الدولة

توافرت فيه المواصـفات   إذايعتبر الشخص بطاال : لإلحصاءتعريف البطالة حسب الديوان الوطني * 

  :التالية

  ).سنة 64سنة و  15بين (أن يكون في سن يسمح له بالعمل  -

عمـال  ذي ال يملك أن الشخص ال إلى، وتشير اإلحصائي التحقيق إجراءعند عمال ال يملك وال يجد  -

  .التحقيق إجراءهو الشخص الذي لم يزاول عمال ولو لمدة ساعة واحدة خالل فترة 

  .أن يكون في حالة بحث عن العمل، حيث أنه قد قام باإلجراءات الالزمة للعثور على منصب شغل -

  )2( .للعمل ومؤهال لذلك تام أن يكون على استعداد -

فرص عمل مشروعة ومتوفرة لمن توافرت له القدرة علـى   إذن المقصود بالبطالة عدم وجود   

  .العمل والرغبة فيه

  

                                                 

 البطالة وإشكالية التشغيل ضـمن بـرامج التعـديل الهيكلـي لالقتصـاد     ، نادر دادي عدون، عبد الرحمان العايب )1(

  .48-46،ص ص2010ديوان المطبوعات الجامعية، :ئرالجزا.الجزائري

سياسة التشغيل ودورها "حول  الملتقى الوطني، "سياسة التشغيل في الجزائر ومعضلة البطالة"سرير عبد اهللا رابح،  )2(

  .2، ص2011أفريل  14-13بجامعة محمد خيضر بسكرة ، يومي ". في تنمية الموارد البشرية
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  :ية اإلدارية للقضاء على البطالةالحلول التي تتيحها الالمركز: ثانيا           

، مما يسـهل عليـه   ادرة على تلبية االحتياجات المحليةالنظام الق اإلداريةباعتبار الالمركزية   

ة يحل تلك المشاكل، ومن بين المشاكل الكبـرى التـي   ية واالقتصادية والسياستوفير البيئة االجتماعي

. تعاني منها معظم الدول هي البطالة، مما يستلزم من الوحدات المحلية فتح المجال للقطـاع الخـاص  

  .والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعيم المجال الفالحي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة

  :فرص العمل دور القطاع الخاص في خلق-أ               

جيه الخدمة وليس أصبحت الدولة تسعى لتمكين المواطنين وليس مجرد خدمتهم، واالهتمام بتو   

حيث أنه في هذا اإلطار تتيح الالمركزية اإلدارية للوحدات المحلية بالتعاقد مع القطاع . تقديمها مباشرة

، ومن هنـا يمكـن   )1(ر فرص عمل كثيرة لشباب المنطقةالخاص لتوفير الخدمات مما يؤدي إلى توفي

ذلك القطاع من االقتصاد الوطني الذي يقوم على أسـاس الملكيـة   : "تعريف القطاع الخاص على أنه

الخاصة لوسائل اإلنتاج، وتجري فيه عملية تخصيص الموارد اإلنتاجية طبقا لما تمليه قـوى السـوق   

وهذا التعريف يحدد أن هـذا القطـاع يمثـل تلـك     .)2("ية العامةالتلقائية وليس إرادة السلطات الحكوم

المؤسسات التي ينشأها رجال األعمال ذوي الملكية الخاصة لرؤوس األموال ويسيرون أعمالهم وفـق  

  .ظروف السوق وليس ما تمليه السلطة المركزية

لعمومية أو إدارتها تحويل جزئي أو كلي لملكية المؤسسات ا "كما عرف القطاع الخاص على أنه       

التعريف بالبساطة  وسهولة تبسيط لعملية التحويل  يتميز هذا.)3("وتسييرها من القطاع العام إلى الخاص

أي يميز أنه عملية لنقل المؤسسة أو إدارة المؤسسة أو إدارة مسؤوليتها سواء بشكل جزئي أو كلي من 

  .إطار عام إلى إطار خاص

  :تحويل المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص واألفراد عن طريق: نهكما يمكن تعريفه على أ      

  .البيع الكلي أو الجزئي -

  .اإليجار أو عقود اإلدارة والتشغيل -

  .عرض سندات المؤسسة لالكتتاب العام -

                                                 

  .68،ص، مرجع سابق، سمير عبد الوهاب، حسن العلوانيالسيد عبد المطلب غانم )1(

  .18،ص2003مؤسسة شباب الجامعة،: اإلسكندرية. الخصخصة والتصحيحات الهيكليةضياء مجيد،  )2(

جامعـة الحـاج لخضـر، كليـة العلـوم      (، رسالة دكتوراه". القطاع الخاص والتنمية في الجزائر"مرزاقة عيسى،  )3(

  .156ص) 2006-2005، قسم العلوم االقتصادية، االقتصادية وعلوم التسيير
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  .المؤسسة مباشرة أو بالمزاد العلني بيع -

  .دا وبالشكل الذي يتالءم معهاتقسيم المؤسسة إلى وحدات صغيرة يتم خوصصة كل واحدة على ح -

  .بيع السندات لألجراء -

  .)1(ية الشرعيةإعالن إفالس المؤسسة أو التصف -

  .يوضح آليات ومؤشرات التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص نالحظ هذا التعريف   

مويل من النشاط االقتصادي الذي يهدف إلى الربح وال يخضع لت"وعرف القطاع الخاص على أنه     

  .)2("الدولة، وال تؤول أرباحه إلى الخزينة باستثناء الجزء الخاضع للضريبة

وهذا التعريف يحدد هدف القطاع الخاص والمتمثل في الربح والذي ال يرجع أرباحه إلى خزينة       

  .الدولة إال يما يخص الضرائب المقتطعة

المشاركة الشعبية في عمليـة اتخـاذ    زية اإلدارية وزيادة مستوىكفي ظل التوجه نحو الالمر  

القرار، وفي ذات الوقت منح القطاع الخاص دورا أكبر في االقتصاد الوطني تظهـر أهميـة وضـع    

  .للتنمية المحلية تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص إستراتيجية

ة اإلداريـة مـن   وما تجدر اإلشارة إليه أن القطاع الخاص له دور رئيس في عملية الالمركزي  

خالل تشجيع األعمال الخاصة ودعم عمليات االدخار واالستثمار والتوظيف ومنح فرص كثيرة للعمل، 

ويجب أن يصبح منتجوا القطاع الخاص على المستوى المحلي من أصحاب المصلحة الرئيسيين فـي  

  .)3(تحقيق توازن بين قوى السوق وقيام الحكومة بتقديم الخدمات العامة

اعتبرنا الدولة هي الفاعل األساسي لتحقيق التنمية، لكن من التغيرات الطارئة اآلن أدركت وإذا   

الدولة أنه للقطاع الخاص أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المحلية، خاصة توفير فرص العمل وهذا مـا  

ار القطاع الة باعتبيؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي لألفراد وهذا بدوره ما يؤدي إلى تخفيض البط

  .واإلبداع في تسيير المؤسسات وتلبية الخدمات بجودة عالية واالبتكاربالحركية الخاص يتميز 

  

  
                                                 

  .157-156، ص ص المرجع نفسه )1(

مركـز دراسـات   : بيـروت . ، القطاع العام الخاص في الوطن العربيعباس النصراوي، برهان الدجاني وآخرون )2(

  .118، ص1990الوحدة العربية، 

: متحصـل عليـه مـن   ". صالح القطـاع الخـاص   هل تطوير أداء األجهزة المحلية من"عدنان عبد اهللا الشيحة،  )3(

http:/www.psclocalgov.org                                 .2013/02/13. :تاريخ االطالع  
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  :دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في رفع القدرة االقتصادية-ب             

من خالل تحقيق درجة يظهر  دور وأهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية   

صادية عالية للوحدات المحلية المتواجدة فيها، وأيضا نظرا لما تتميز به من مرونة وقـدرة علـى   اقت

االنتشار في مختلف أقاليم البلد واستغالل موارده المحلية، باإلضافة إلى أنها أداة فعالة فـي معالجـة   

استقرار السـكان  الكثير من المشكالت وخاصة البطالة، وبالتالي خلق نشاط اقتصادي محلي يساهم في 

وقبل التطرق إلى دورها نتعـرف علـى مفهـوم المؤسسـات المتوسـطة      . وتلبية حاجيتهم األساسية

  .والصغيرة

            �O�@���إن التعريف المعتمد بالنسبة للمؤسسـات الصـغيرة   " :
# %U ا��T@���ت ا��Q�R ة وا�

كان موضوع توصـية كـل    م والذي1996والمتوسطة هو التعريف الذي حدده االتحاد األوربي سنة 

البلدان األعضاء، وقد صادق الجزائر بالفعل على ميثاق بولونيا حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

  .)1("م، وهو ميثاق يكرس التعريف األوربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة2000في جوان 

ة الصغيرة هي تلـك  أجراء المؤسس 10المؤسسة المصغرة تشغل أقل من " :حيث عرفها على انها    

أجيرا، وتنجز رقم أعمال سنوي ال يتجـاوز سـبعة    50التي توافق معايير االستقاللية وتشغل أقل من 

ماليين أورو وال تتعدى ميزانيتها السنوية خمسة ماليين أورو، أما المؤسسة المتوسطة هي تلك التـي  

مليون أورو  40رقم أعمالها السنوي  عامال، وال يتجاوز 250توافق معايير االستقاللية وتشغل أقل من 

  .)2("مليون أورو 27عدى ميزانيتها السنوية تأو ال ت

وهذا التعريف يشمل على ثالث ركائز وهي األشخاص المستخدمون أي عدد العمـال بصـفة     

 12مقفـل مدتـه   وأيضا حدود وتحديد رقم األعمال وهي متعلقة بآخر نشاط . دائمة خالل سنة واحدة

  .االستقاللية وأيضا. شهرا

                VW�X�Y� �%د�R�Z�ر[\ ا�]"رة ا �] �O@���  :أه��� ا��T@��ت ا��QR ة وا�

ألن مـوارد   نظام الالمركزية اإلدارية والتقسيم اإلداري للدولة يعطي لكل إقليم امتياز إتباع    

غالل هذه الموارد، حيث أنها آلخر، وتعتبر المؤسسات الصغيرة األداة الفعالة الستمتنوعة بين اإلقليم و

  :تعتبر من المحركات األساسية للتنمية االقتصادية المحلية وتكمن أهمتها في النقاط التالية

                                                 

جامعة الحاج (،رسالة دكتوراه. "استراتيجية التصدير في المؤسسات المتوسطة والصغيرة الجزائرية" جمعي عماري، )1(

  .77ص) 2011 2010-وعلوم التسيير، قسم علوم التسيير،لخضر، كلية العلوم االقتصادية 

  .78-77، ص ص المرجع نفسه )2(
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لتوفير الوظائف  يتعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدر الرئيس :توفير فرص العمالة*      

يث أن االعتماد على المؤسسات الكبـرى  سواء في االقتصاديات النامية أو المتقدمة على حد سواء، ح

ـ    كركيزة أساسية للتنمية االقتصادية لم تعد قادرة على استيعاب ال ل، يد العاملة التـي فـي سـوق العم

وخاصة لما يشهده العالم من أزمات مالية واقتصادية أدت إلى انهيار العديد من الشركات وإفالسها التي 

سات الصغيرة والمتوسطة ما دفع إلى اعتماد استراتيجية المؤسالعمال إلى البطالة، وهذا  تسريح عملت

  .)1(شغل جديدة والتحكم في درجة البطالة لخلق مناصب

إن القاعدة الرئيسية لتنمية المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة   : تحقيق التنمية الصناعية المتكاملة*    

لتعاقد، بحيث تلجأ هذه األخيرة إلى تتجلى في تكاملها المباشر مع المؤسسات الكبرى وذلك من خالل ا

هذا النوع من التكامل نظرا لقدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اإلنتـاج بتكلفـة أقـل، هـذا     

باإلضافة إلى أنها تلجأ إلى التعاقد مع المؤسسات الكبرى ألجل تقديم خـدماتها أو إنتـاج مسـتلزمات    

  .ها في ظل ضيق السوقمكملة للمنتج األساسي من أجل ضمان تسويق منتجا

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أداة هامة قي االسـتفادة مـن   : تحسين الجودة وزيادة اإلنتاجية*     

الموارد المتاحة وذلك من خالل زيادة إنتاجيتها لصالح المجتمع من جهـة وتحسـين جـودة السـلع     

أو بينها وبـين المؤسسـات    والخدمات من جهة أخرى، وهذا نتيجة المنافسة فيما بين بعضها البعض

  .الكبيرة

تعد المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة مجـاال خصـبا لجـذب      :المساهمة في جذب المدخرات*    

المدخرات الصغيرة واستخدامها استخداما منتجا نظرا لتميزها باستخدام رأس مال أقـل، وهـذا مـا    

  .)2(يستقطب المدخرين الصغار

إن صفة االنتشار الجغرافي في المؤسسـات الصـغيرة   : ة المحليةالمساهمة بشكل فعال في التنمي*   

  :داف تنموية واجتماعية هامة من بينهاهوالمتوسطة في شتى األقاليم تجعلها وسيلة لتحقيق أ

  .قرب التصنيع من أكبر عدد ممكن من السكان، وبالتالي تقليل الفوارق بين الحضر والريف* 

  .)3(طة يؤدي إلى استغالل الموارد المتاحة محلياانتشار المؤسسات الصغيرة والمتوس* 

                                                 

 .مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير". دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية"عمار علواني،  )1(

  .175ص. 2010سنة . 10العدد

  .176، صالمرجع نفسه )2(

  .176، صالمرجع نفسه )3(
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  :دور الزارعة في رفع القدرة االقتصادية وتخفيض البطالة-ج              

إن الالمركزية اإلدارية تعمل على تجسيد كل العمليات التي ترمي إلى حماية وتوسيع األراضي         

ي، كما تعمل على تشـجيع تـدابير الوقايـة مـن     الفالحية والتهيئة والتجهيز القروي، وترقية األراض

، حيث أصبحت الزراعة لها )1(الكوارث واآلفات، وذلك باتخاذ كل اإلجراءات وفق خصوصية المنطقة

  .أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المحلية بالنسبة للدول المتقدمة أو المتخلفة أو النامية

صة النامية منها، على اعتبـار أن زيـادة   تلعب الزراعة دورا مهما في اقتصاديات الدول خا  

اإلنتاج لمواكبة متطلبات المجتمع وتوفير مناصب شغل للبطالين، وانتظام انسياب المحاصيل الزراعية 

نية في الـدول  اأمر ضروري لتحقيق التنمية االقتصادية، وهذه الزيادة ضرورية لمواجهة الزيادة السك

  .النامية التي تعرف انفجارا سكانيا

لخام إلـى جانـب تـوفير    اوبعض المنتجات  مد القطاع الصناعي بالمواد  ساهم الزراعة فيت  

كما أن الفائض الزراعي من بـين القطاعـات   . مصادر مالية لتوظيفها في تغطية احتياجات الصناعة

األساسية لتحقيق التنمية المحلية، وذلك نظرا للدور الذي يلعبه هذا القطاع فـي الحيـاة االقتصـادية    

واالجتماعية، سواء من حيث استيعاب اليد العاملة، أو المساهمة في تكوين الدخل القومي وتوفير العملة 

  .)2(ولو أن كل دولة تختلف عن أخرى وكل منطقة أيضا. الصعبة لهذه الدول

  .إذن للزراعة دور مهم في رفع القدرة االقتصادية ومنها تحقيق التنمية المحلية

ت لتي تؤدي إلى تحقيق التنمية االقتصادية نتوصل إلى أنـه تحقيـق   بعد عرض أهم القطاعا  

تعبئة المـوارد والمشـاركة الشـعبية     ىالتنمية االقتصادية والمحلية كنتيجة لها تتوقف على القدرة عل

والتعاقد مع القطاع الخاص وفتح المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للفعالية بإزالـة التعقيـدات   

  .البطالة في المجتمع وتحقيق رفاهية المجتمع المحلي ةما يؤدي إلى تخفيض نسباإلدارية وهذا 

  

  

  

  

                                                 

  .68، صمرجع سابقوفاء معاوي،  )1(

جامعة منتوري، كلية العلوم االقتصادية ( ،رسالة دكتوراه". الزراعة الجزائرية بين االكتفاء والتبعية" فوزية غربي، )2(

  .25ص) 2008-2007وعلوم التسيير، قسم علم االقتصاد، 
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        الالمركزية اإلدارية وترقية الخدمات االجتماعيةالالمركزية اإلدارية وترقية الخدمات االجتماعيةالالمركزية اإلدارية وترقية الخدمات االجتماعيةالالمركزية اإلدارية وترقية الخدمات االجتماعية: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

إن تعزيز قدرات اإلدارة المحلية في اتخاذ القرار من خالل المشاركة المنظمة هي األصل في   

مركزية اإلدارية، ومن هنا يمثـل الـدعم االجتمـاعي لتطبيـق     تحقيق التنمية المحلية من خالل الال

الالمركزية اإلدارية أحد العوامل المهمة لضمان تنفيذ اإلصالح، ويضاف إلى ذلك ضـرورة اإليمـان   

  .)1("بقدرات المواطن المحلي كعنصر فعال وضروري في صياغة وتنفيذ برامج التنمية المحلية

رية وخفض معدالت الفقر واألمية عالقـة إيجابيـة باعتبـار    إن العالقة بين الالمركزية اإلدا  

الصـحة، السـكن،   : اإلدارة المحلية أقرب إلى المواطنين وأدرى بمشاكلهم سواء كانت مشاكل تخص

التعليم، أو مشاكل بيئية، مما يسهل عليها تحديد المشكلة واتخاذ اإلجراءات الالزمـة لمعالجـة تلـك    

  .المشاكل

  المركزية اإلدارية ومكافحة الفقرالمركزية اإلدارية ومكافحة الفقرالمركزية اإلدارية ومكافحة الفقرالمركزية اإلدارية ومكافحة الفقرالالالال    ----1111                                                        

تستطيع الوحدات المحلية في ظل الالمركزية اإلدارية زيادة اإلنفاق المرتبط بالفقراء، فقربها "    

من المواطنين يمكنها من التعرف على الفقراء وتحديدهم، ومن ثم استهدافهم من خالل السلع والخدمات 

وتستطيع الوحدات المحلية أن تمكن الفقراء أو الفئـات  . األساسية التي عادة ما تكون مدعومة حكوميا

  .)2("الخ...المهمشة اقتصاديا، وذلك بتوفير الرعاية الصحية، والقروض لشراء سكنات

  :وقبل التطرق إلى دور الالمركزية اإلدارية في تحقيق القدرة االجتماعية نتعرض لمفهوم الفقر  

  رمفهوم الفق: أوال                       

في وجهات نظـر   الى اختالف هناك العديد من التعريفات للفقر، ويعود سبب : تعريف الفقر-أ       

الدارسين له فظاهرة الفقر تعتبر ظاهرة معقدة ذات أبعاد متعددة اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، 

  :بيئية، ومن بين هذه التعاريف 

الفئة أو الجماعة من النـاس الموجـودة فـي أي     تلك" :(Oscar Louis)أوسكار لويس  تعريف *

  .)3("مجتمع، والتي تتسم بمجموعة من الخصائص والسمات تجعلهم يوصفون بشكل حدسي بأنهم فقراء

                                                 

  .86،صمرجع سابقعلي الدين هالل، سمير محمد عبد الوهاب،  )1(

  .24،صمرجع سابقير محمد عبد الوهاب، سم )2(

جامعة مننتوري، كلية العلـوم االقتصـادية   (، رسالة ماجستير".تحليل وقياس الفقر في الجزائر"نادية حصروري،  )3(

  .3ص) 2008-2007وعلوم التسيير، قسم العلوم االقتصادية، 
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وهذا التعريف فضفاض وغير دقيق حيث حدد الفقراء في خصائص عندما تتوفر تطلق لى تلك   

  .الفئة بأنهم فقراء

أو أكثر أو مجموعات من السكان في حالة فقـر حـين تعـوزهم     يمكن اعتبار أفراد: "وعرف أيضا*

المشاركة في األنشطة والتمتـع بظـروف حيـاة    والموارد الالزمة للحصول على التغذية النموذجية، 

وتسهيالت تكون عادة مشجعة على األقل في نطاق واسع وموافق عليها في المجتمعات التي ينتمـون  

  .)1("نسبة للموارد التي يحددها المتوسط الفردي أو العائليإليها، وتكون مواردها منخفضة بال

ويميز هذا التعريف الفقر أنه حالة األفراد أو المجموعات التي لم تحقق االكتفـاء الغـذائي أو     

  .المشاركة في الحياة مقارنة بأفراد آخرين في مجتمعهم

قر يعني عجز فئة من األفراد واألسر الفقر ظاهرة معقدة ومتعددة الجوانب، الف :أنواع الفقر-ب        

عن توفير الدخل الالزم للحصول على السلع التي يحتاجونها لتحقيق الحد األدنى من المعيشة ومن بين 

  :أهم األنواع نحصي

وهو عجز فئة من أفراد المجتمع على تحقيق المستويات الـدنيا مـن االحتياجـات     :الفقر البشري*

  الخ...الغذاء–السكن – التعليم-الصحة: األساسية مثل

لكل فرد خمسة دوالر يوميا وهذا لكي يـتم  : يتم تحديده على أساس معيار الدخل مثال: الفقر النقدي*

  .تحديد الناتج القومي

حصول الفرد على دخل أقل من الحد األدنى المعين من طرف الدول أو المؤسسـات   :الفقر المطلق*

  .)2(العالمية وسمي حد الفقر

ديد من األنواع لكن كلها تدور حول افتقار األفراد ألبسط الخدمات كالصحة والغذاء وهناك الع  

  .والسكن

واتخاذ نظام الالمركزية اإلدارية يمكن السلطات من االلتماس المباشر لهذه المشاكل بأسـرع    

تمثل وقت مما يحفزها ويتوجب عليها اتخاذ مجموعة من اإلجراءات اتجاه هذه المشاكل االجتماعية، وت

  :هذه اإلجراءات في

                                                 

  .5ص ،المرجع نفسه )1(

  .9ص ،المرجع نفسه )2(
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بصونها واالرتقاء إلى حد  الصحة مطلب أساسي لكل فرد ومجتمع، واالنشغال: قطاع الصحة*        

ممكن بها، يحظى في األونة األخيرة بأولوية كبيرة، إال أن قدرا من عدم التحديـد واإلبهـام ال    أقصى

  .)1(رض، وهي خالف السقمذهاب الم :لغة :يزال يغشى مدلولها، وتعرف الصحة كالتالي

  :تعددت التعاريف نذكر :اصطالحا-

حالة من اكتمال السالمة بدنيا وعقليـا واجتماعيـا ال   " :OMSتعريف منظمة الصحة العالمية ف      

وهذا التعريف ال يحصر الصحة فقط في الخلو من المرض بل . )2("مجرد الخلو من المرض أو العجز

  .جسد والعقل والحالة االجتماعيةإلى تحقيق حالة رفاهية في ال

ومنه فالصحة متطلب رئيسي لرفاهية األفراد وفقدانه يعتبر أحد معايير الفقر، لذلك وجود نظام   

كنظام الالمركزية اإلدارية عامل مهم جدا لمعالجة مشكلة فقدان الرعاية الصحية، حيث تسعى اإلدارة 

ج، فهي ملزمة بتحسين استغالل وصـيانة مجمـوع   المحلية إلى إنجاز المراكز الصحية وقاعات العال

المؤسسات الصحية الموجودة في إقليمها والسهر على استمرار مصالح الصحة العمومية، وتعلم السلطة 

المركزية بكل ما تالحظه من مخالفات والضغوط التي تعرقل النشاط العادي للمؤسسات، كما تقتـرح  

  .ا تحسين أداء الخدمات الصحيةاإلدارة المحلية اإلجراءات التي من شأنه

يعتبر توفير سكن لكل عائلة هدف كل وحدة محلية هادفة إلى تحقيق التنميـة  : قطاع السكن*         

المحلية وتخفيض معدالت الفقر، حيث أن مشكلة السكن تعتبر عائق كبير للدول وخاصة النامية منها، 

ج في مجال السكن والتعمير، وتطبيقه ومراقبتـه  لذلك تسعى الوحدات المحلية إلى الحث على أي برنام

في مجالها اإلقليمي، كما تحث على تسهيل إنجاز السكنات والتجهيزات الجماعية الكفيلة بضمان أحسن 

الظروف السكنية والحياتية لألفراد، كما تختص بتنظيم التشاور وخلق شروط الترقية العقارية العمومية 

  :والخاصة حيث أنها

سهيل ووضع تحت تصرف كل أصحاب المبادرة التعليمات والقواعـد العمرانيـة   تعمل على ت •

  .وكل المعطيات الخاصة بالعملية

 .تشجيع على إنشاء التعاونيات العقارية في تراب الوحدات المحلية •

 .تشارك باألسهم إلنشاء المؤسسات وشركات البناء العقارية •

                                                 

 .2012فيجـان . 6العدد .مجلة دفاتر السياسية والقانون". في الصحة في القانون الجزائريالحق "رمضان قندلي،  )1(

  .218ص
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 .)1(تساعد على ترقية برامج السكن وتشارك فيها •

لالمركزية اإلدارية دور مهم في مكافحة الفقر من خالل توفير كل احتياجات األفراد ومن ذن إ

، وتوفير الرعاية لصحية والحماية مـن األمـراض   عوزين بينها توفير السكنات إليواء المواطنين الم

رجـة مـن   واألوبئة، لذلك تسعى اإلدارة المحلية لتغطية كل الحاجيات األساسية لألفراد قصد تحقيق د

عنها التنمية المحلية مع تحقيق المؤشرات  جرالرفاهية والمساهمة في تحقيق التنمية االجتماعية التي تن

  .األخرى

  :الالمركزية اإلدارية ومكافحة األميةالالمركزية اإلدارية ومكافحة األميةالالمركزية اإلدارية ومكافحة األميةالالمركزية اإلدارية ومكافحة األمية    ----2222                                            

يمثل التعليم ونشر الوعي البيئي في المجتمع المحلي أحد المحاور األساسية التي تتوالها         

رة المحلية عند تحولها من النظام المركزي إلى النظام الالمركزي إداريا، وتسعى الوحدات المحلية اإلدا

، وأيضا نشر الثقافة البيئيـة كاهتمـام جديـد    األميةبتوفير العديد من البرامج المطورة للتعليم ومحور 

  .للوحدات المحلية

مية والبحث علـى تحسـين البيئـة    دور الالمركزية االدارية في مكافحة األوقبل التطرق إلى   

  .الى مفهوم األمية نتطرق

  :  مفهوم األمية:أوال               

لقد أدى التطور في مجال التكنولوجيا والمعلومات إلى انتقال مفهوم األمية من مفهوم تقليدي إلى مفهوم 

يتقن القـراءة   حديث، حيث كان المفهوم التقليدي يخص الشخص الذي تجاوز سن الطفولة من دون أن

  .والكتابة والعمليات الحسابية المتمثلة في الجمع والطرح والضرب والقسمة

ـ  :التعاريف الحديثة لألمية-أ           نفـس   ةفي ظل التطورات المعاصرة لم يعد يطلق على األمي

     . )2("يوتربأنه ذلك الشخص الذي ال يجيد التعامل مع الكمب: "التعريف القديم بل تجاوزه ليعرف على أنه

  .لدول المتقدمة وتنتشر في الدول الناميةاتخلو منها  وهذا التعريف يتطرق لألمية الثقافية التي 

إلى جانب عدم معرفة القراءة والكتابة الجيدة تعرف األمية على أنها "وتعرف األمية على أنها   

وهـذا  . )3("لمخترعات الحديثـة غياب المعارف والمهارات األساسية للتعامل مع اآلالف واألجهزة وا"

  .يثةالجديدة وإيجاد التقنيات الحد التعريف يبين أن األمية هي غياب إدراك المعارف

                                                 

  .70،صمرجع سابقوفاء معاوي،  )1(

  .19/02/2013 :عاالطال تاريخ..www.cbssyn.org: المتحصل عليه من". األمية"جمعة مجازي،  )2(

  .المرجع نفسه )3(
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  :)في المفهوم الحديث: (أنواع األمية-ب           

  :أنواع 5حددت فيحيث  العديد من األنواع مية لأل

حـق القـراءة والكتابـة وإجـراء      وتعني عجز اإلنسان في سن المدرسة وما فوق :األمية اإلبجدية*

  .العمليات الحسابية البسيطة

  .)1(التي تنتهي إذ عرف المرء كيف يكون شخصا منتجا في مجتمعه :األمية الوظيفية*

وهي مرتبطة بالتعقيد الحضاري والتقدم في آن واحد وقد حددت منظمة اليونسكو  :األمية الحضارية*

(UNESCO) عاألمية الحضارية في عدة أنوا:  

وتعرف بأنها جهل الفرد بأهمية البيئة ومواردها المختلفة وعدم قدرته على التفاعل مع  :األمية البيئية*

البيئة والمحافظة عليها بل والتصرف غير الواعي مع البيئة مما يتسبب في مشكالت بيئية تؤثر علـى  

  .)2(الفرد والمجتمع

ج عن موجة العولمة التي تضررت منها الطبقة هي أحد أمراض العصر، وهذا نات: األمية الحاسوبية*

  .)3(الهشة في الدول النامية، وتعني هذه األمية عجز األفراد عن استخدام الحاسوب في الحياة اليومية

هذه بعض األنواع وهناك العديد من األنواع األخرى، إذن يعتبر كل من نقص التعبير وعـدم    

األمية في المجتمع، ولذلك تعتبر الالمركزية اإلدارية هي حل  الوعي بالثقافة البيئية أحد أسباب انتشار

من الحلول لمواجهة هذه الظواهر وتوجيه لها اهتمام كبير جدا نظرا لحصر هذه المجال فـي نطـاق   

مكاني صغير مقارنة بالنظام المركزي الذي يؤول للدولة تسيير كل الشؤون على نطاق مكاني واسـع  

  .يصعب التحكم فيه

  ):الالمركزية في التعليم: (دور الالمركزية اإلدارية في التعليم :ثانيا         

 قـات األولها فـي  ويعتبر مصطلح المركزية التعليم من المصطلحات التي تصاعد تـدا        

األخيرة، وهي ال تعد هدفا بحد ذاتها بل هي فلسفة جديدة تجعل من الالمركزية اإلدارية مجال واسـع  

  .لتسهيل تسيير شؤون المؤسسات التعليمية يقتحم مجال التعليم

                                                 

  .المرجع نفسه )1(

 :االطـالع  تـاريخ .www.dr.saud-a.com: مـن  متحصل عليـه ". األمية وأنواعها"نوف عبد المنعم الغيشي،  )2(

13/02/2013.  

  .مرجع سابقجمعة حجازي،  )3(
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ولذلك فيجب على الوحدات المحلية المسؤولة عن مجال التعليم التعامـل باهتمـام بـالغ مـع       

الحاجات التي تتطلبها عملية المركزية التعليم وذلك لصياغة األهداف األساسية التي يتم على أساسـها  

  :، ومن بين هذه األهدافمركزي والتنفيذ محلي الن التخطيط يكون بناء الخطة المحكمة للتنفيذ

وتفعيل مشاركته، وخاصة في حل المشكالت التي تعترض العمليـة   المحلي تعظيم دور المجتمع-أ

التعليمية، من خالل تشخيص الواقع باعتبار اتخاذ نظام الالمركزية اإلدارية تحيط بإقليم جغرافـي  

ياغة األهداف وآليات العمل من أجـل تعريـف   صغير المساحة، إلى جانب ذلك المشاركة في ص

  .السكان المحليين بمسؤولياتهم تجاه التعليم، ومسؤولية التعليم تجاه السكان

 .القيام بجرد المتطلبات التعليمية والتربوية، القصيرة والمتوسطة والطولية األمد-ب

 .التعليماالتجاه نحو إعادة تنظيم ميزانية التعليم، بما يتوافق مع المركزية -ج

تنسيق األنشطة التربوية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية، وفق متطلبات واحتياجـات البيئـة   -د

 .)1(المحلية

 .التنمية المهنية للمدرسين والعاملين واإلدارات التعليمية-ه

  .التعلم بالتقنيات الحديثة-و

 .)2(إنشاء إدارة لمحاربة التسرب المدرسي-ن

يمنح استقاللية نسبية للجامعات في تسيير شؤونها ووضـع   لمرفقيةكزية اكما أن تطبيق الالمر

  .خططها وأهدافها والتصرف في الموارد واألغلفة المالية الممنوحة لها

  :دور الالمركزية اإلدارية في مجال البيئة-ثالثا         

في مجال حماية لقد وجهت عدة مهام إلى اإلدارة المحلية خاصة في اآلونة األخيرة وذلك       

البيئة لما يعتريه من مخاطر جديدة سواء على المستوى الدولي أو المحلي، مما يستلزم اتخاذ إجراءات 

  .صارمة للمحافظة على البيئة في المجتمع المحلي

  :تعددت التعريفات للبيئة ويمكن التعرض إلى بعض التعريفات فيما يلي  

  .ل بوأ، وتعني المنزل أو الموضع أو االعترافإن كلمة بيئة مشتقة من الفع :البيئة لغة*
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المحيط الحيوي والمعنوي والمادي الذي يعـيش فيـه اإلنسـان،    " :تعرف البيئة على أنها: حاصطالا*

ويتمثل هذا المحيط في التربة والماء والهواء وما يحتويه كل منهم من مكونات مادية أو كائنات حيـة،  

ن ويحصل فيه على مقومات حياتية مـن غـذاء وكسـاء ودواء    أو هي اإلطار الذي يعيش فيه اإلنسا

  ".ومأوى ويمارس فيه حياته مع أقرانه من البشر

ويميز هذا التعريف بأن البيئة كل ما يحيط باإلنسان سواء ما هو مادي أو معنوي والذي يسـتمد منـه   

  .)1(مقومات عيشه

ال حماية البيئة من التلـوث،  وأصبحت الوحدات المحلية في أواخر القرن العشرين معنية بمج  

التي عقدت في إطار مؤتمر األمم المتحدة عن البيئة والتنمية سنة  وففي قمة األرض في ريو دي جانير

 ارئيسـي  ادولة على أجندة التنمية المستدامة والتي أعطت الوحدات المحلية دور 150م، وقعت 1992

م بإنشاء وصيانة البنية األساسـية االقتصـادية   فيها، حيث أن الوحدات المحلية وسلطاتها هي التي تقو

  .)2(واالجتماعية والبيئية وتراقب عمليات التخطيط وتضع السياسات والقواعد البيئية المحلية

والواقع أن الوحدات المحلية في إطار الالمركزية اإلدارية تلعب دورا مهما وكبيرا في مجـال    

  :البيئة وذلك بتحكمها في

  .يئي بتطبيق القواعد والقوانينمعدالت التلوث الب - 

 .الحفاظ على الصحة والسالمة العامة - 

 .استخدام األساليب اإلدارة العلمية لتقليل اآلثار البيئية السلبية - 

  .)3(تنمية الوعي بالمشكالت البيئية - 

                                                 

جامعة منتوري، كلية الحقـوق، قسـم العلـوم    (، رسالة ماجستير. "البعد البيئي في األمن اإلنساني" اء درغوم،أسم )1(

  .50ص) 2009-2008السياسية والعالقات الدولية،

  .103، صمرجع سابق، وفاء معاوي )2(
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  :الالمركزية اإلدارية ودعم الميدان الثقافيالالمركزية اإلدارية ودعم الميدان الثقافيالالمركزية اإلدارية ودعم الميدان الثقافيالالمركزية اإلدارية ودعم الميدان الثقافي: : : : لثلثلثلثالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثاالمبحث الثا

مركزي إلى تطوير المرافق الثقافية في اإلقليم وبعيدا تسعى الوحدات المحلية في ظل نظام الال  

لمجال الثقافي، تحاول الوحدات المحلية بذل جهد كبير لتطوير الثقافـة داخـل   اعن مركزية الدولة في 

  .إقليمها مستعملة الموارد المتاحة في مناطقها وعراقة الثقافة والحضارة تمنح لإلقليم طابع سياحي

        ية اإلدارية ورفع الكفاءة الثقافيةية اإلدارية ورفع الكفاءة الثقافيةية اإلدارية ورفع الكفاءة الثقافيةية اإلدارية ورفع الكفاءة الثقافيةالالمركزالالمركزالالمركزالالمركز    ----1                                        

تسعى الوحدات المحلية لتشجيع األنشطة الثقافية من خالل توفير المكتبات العامة والنوادي              

الثقافية واألنشطة الرياضية من خالل توفير مساحات اللعب والمالعب، وأيضا تعمل على تشجيع ترقية 

الثقافة والرياضة والتسلية وثقافة النظافة والصحة وصيانة كـل  الحركة الجمعوية في ميادين الشباب و

. )1(الهياكل واألجهزة المكلفة بالشبيبة والثقافة، وصيانة المراكز الثقافية التابعة لهذه الوحدات المحليـة 

  :وأيضا تقوم بـ

ـ فتح  الطفولة و مجاالت اتخاذ كل التدابير الموجهة لترقية • يري حدائق األطفال والتعليم التحض

  .والتعليم الثقافي والفني

إنجاز الهياكل الموجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية التي يمكنها االستفادة من  •

 .المساهمة المالية للدولة

 .تقديم مساعدتها للهياكل واألجهزة المكلفة بالشباب والثقافة والرياضة والتسلية •

 .لمكاتب العامة والتنشيط الثقافينشر الفن والقراءة العمومية بإنشاء ا •

 .)2(صيانة المساجد والمدارس القرآنية المتواجدة على ترابها •

وبهذا للوحدات المحلية دور مهم لالرتقاء بالثقافة داخل المجتمع المحلي قصد المحافظة علـى  

  .اللغة والدين والتراث الثقافي

  :الالمركزية اإلدارية وترقية السياحةالالمركزية اإلدارية وترقية السياحةالالمركزية اإلدارية وترقية السياحةالالمركزية اإلدارية وترقية السياحة----2222                                        

تمثل السياحة من أهم القطاعات الحيوية والمستهدفة في اآلونة األخيرة باعتبارها مـن           

ل التطرق لـدور  المحلية بموارد مالية معتبرة، وقبالنشاطات الحية والحديثة التي تعود على الوحدات 

  .الالمركزية اإلدارية في السياحة تتعرف على مفهوم السياحة
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  :هناك العديد من التعريفات نذكر منها :ياحةتعريف الس-أ             

هي ظاهرة طبيعة من ظواهر العصر الحديث واألسـاس  (jobert feuler) "تعريف جوبارت فلور *

المنبثـق لتـذوق   منها الحصول على االستجمام وتغيير المحيط الذي يعيش فيه اإلنسان الوعي الثقافي 

  .)1("جمال الطبيعة ونشوة االنتفاع بجمال الطبيعة

نفسـية  الوهذا التعريف يبين أن السياحة ظاهرة للتنقل من أجل تغيير المحيط والمناخ وكسب راحـة  

  .)2(جسمية وذلك للتعرف على جمال الطبيعة واالستمتاع بجمالهاالو

  :دور الالمركزية اإلدارية في المجال السياحي-ب             

ات التي تضمن ترقية السياحة وازدهارها في حيث تعمل الوحدات المحلية على اتخاذ اإلجراء    

  :المناطق التابعة لها، وذلك من خالل

  .إعداد المخطط الرئيس للتهيئة السياحية •

استصالح األماكن واألراضي والقيام باألشغال الخاصـة بالهياكـل األساسـية والتجهيـزات      •

 .الجماعية كمنابع الحمامات المعدنية مثال

 .سيما في المؤسسات السياحية باالتصال مع الهيئات المتخصصةتنظيم التنشيط السياحي ال  •

 .السهر على صيانة األماكن السياحية ومنابع المياه المعدنية •

احترام القواعد التي تحكم المؤسسات السياحية إضافة إلى المساهمة فـي التعريـف بطاقاتهـا     •

 .)3(السياحية

في التنمية المحلية واإلدارة المحلية مهمة  والمجال السياحي من أهم المجاالت الحيوية المساهمة

  .للسير الفعال لهذا المجال
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        ::::الصة الفصل الثانيالصة الفصل الثانيالصة الفصل الثانيالصة الفصل الثانيخخخخ

من خالل ما سبق نستنج أن الالمركزية اإلدارية نظام يخلق جسر بين الحكومـة المركزيـة     

مجال الثقافي الجتماعي أو الاوتلبية االحتياجات المحلية من خالل دورها البارز سواء كان في المجال 

وذلك ألن االتخاذ بنظام الالمركزية اإلدارية يتيح تقريب اإلدارة من المـواطن  . أو المجال االقتصادي

  .ومعالجة كل المشاكل المطروحة بطريقة سريعة بعيدا عن الروتين المطروح في النظام المركزي

 أوان اسـتثمار أجنبـي   فلالمركزية اإلدارية دور في خلق المناخ المناسب لالستثمار، سواء ك  

وطني، كما تسعى الالمركزية اإلدارية لتوفير فرص العمل ومكافحة البطالة، بتشجيع البـرامج التـي   

تقدمها هيئاتها على انتهاج طريق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجـال للقطـاع الخـاص،    

  .والتحفيز على اإلقبال على المجال الفالحي

حقيق جل الخدمات االجتماعية سواء من خالل دعم الصحة والسـكن،  ت علىدور  تعمل أيضا   

  .و االفات االجتماعية وذلك قصد مكافحة الفقر

في مكافحة األمية التعليمية أو البيئية وذلك لحصرها المشاكل في إطار ضـيق   ها دور و كذا   

  .يمكن معالجته في أسرع وقت وبقرارات رشيدة

، سواء من الناحية السياحية أو الثقافية، وخاصة أن مجـال  خصوصية المنطقةألهمية  ونظرا   

.احة أصبح مورد مهم في معظم الـدول،تلعب الالمركزيـة االداريـة دورا فـي تحقيـق ذلـك      السي
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        ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

  دور البلدية في مجاالت التنمية المحليةدور البلدية في مجاالت التنمية المحليةدور البلدية في مجاالت التنمية المحليةدور البلدية في مجاالت التنمية المحلية    

        - - - - دراسة مقارنة بين بلدية بسكرة وعنابةدراسة مقارنة بين بلدية بسكرة وعنابةدراسة مقارنة بين بلدية بسكرة وعنابةدراسة مقارنة بين بلدية بسكرة وعنابة----

        

        

        

        

        

ر النظري للعالقة بين الالمركزية اإلدارية والتنمية المحلية، ننتقل إلى بعد التطرق إلى اإلطا      

التعرف على طبيعة هذه العالقة على أرض الواقع، وذلك بدراسة دور البلدية كهيئة المركزية في 

تحقيق التنمية المحلية بكل مجاالتها، ألن الدراسة الميدانية تعد أهم مرحلة في هذه الدراسة باعتبارنا في 

، )بلدية عنابة(وبلدية تقع في الشرق ) بلدية بسكرة(ظل دراسة مقارنة بين بلديتين، بلدية في الجنوب 

  .في التنمية المحلية لكل من البلديتين) البلدية كهيئة لها(قصد معرفة دور الالمركزية اإلدارية 

  :ىطرق في هذا الفصل التسوف ن

  .التعريف بمجال الدراسة:المبحث االول         

  .دور البلديتين في خدمة مجاالت التنمية المحلية:المبحث الثاني       
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  التعريف بمجال الدراسةالتعريف بمجال الدراسةالتعريف بمجال الدراسةالتعريف بمجال الدراسة: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

نتطرق في هذا المبحث إلى طبيعة البلدتين من الناحية الجغرافية والسياسية واإلدارية، قصـد    

  .ضبط نقاط االختالف بين البلديتين

        الجغرافية للبلديتينالجغرافية للبلديتينالجغرافية للبلديتينالجغرافية للبلديتين    التعريف بالعواملالتعريف بالعواملالتعريف بالعواملالتعريف بالعوامل----1111                    

  : بلدية بسكرة: أوال              

تقع بلدية بسكرة بالجنوب الشرقي للبالد وتتربع على مساحة قـدرها   :موقع البلدية-أ                  

  )1.()إناث 102322ذكورا،  98332(نسمة منهم  200654ويقدر عدد سكانها بـ  2كلم 127.70

نسـمة فـي    1571بكثافة سكانية تقدر بـ  2011م للسكان والسكن لسنة وهذا تبعا لإلحصاء العا    

مسكن أما مجموع األسـر فيقـدر بــ     44644الكيلومتر المربع الواحد، ومجموع المساكن يقدر بـ 

  .أسرة 33962

بلدية : بلدية أوماش، ومن الشرق: بلدية لوطاية وبلدية البرانيس، ومن الجنوب: يحدها من الشمال    

  .بلدية الحاجب: قبة وبلدية شتمة، ومن الغربسيدي ع

أهلها  44.50وعلى خط طول   480، 034إن الموقع الجغرافي لبلدية بسكرة يقع على خط عرض     

   .لتكون عاصمة الوالية

أما فيما يخص المناخ فمنطقة بسكرة بحكم موقعهـا علـى مشـارف    : المنـــاخ-ب               

اف إلى جاف نسبيا وهذا راجع إلى كون امتداد سلسلة األطلس من جهة بمناخ شبه ج تتصف الصحراء

تحمي المدينة من الرياح اآلتية من الشمال والغرب من جهة من جهة اخرى ف وجبال األوراس والزاب

ثانية، هذا ما يعطي لبسكرة مناخ خاص حيث يكون شديد الحرارة مصحوب عادة بريـاح السـيروكو   

فـوق الصـفر    30والدرجة الـدنيا هـي    200و  90وي لدرجة الحرارة بين ،والمعدل السن) الشهيلي(

صلة وطيدة  فهذا األمر له تساقط األمطار، اما عن كما تتميز بشتاء بارد وجاف 450والدرجة القصوى 

بالحرارة فعندما تكون نسبة التهاطل عالية تقل الحرارة والعكس صحيح، وتساقط األمطار فـي هـذه   

الممتدة ما بين شهر ديسمبر وأفريل بمعدل يومين في الشهر، كما أن هذه األمطـار  المنطقة في المدة 

بب أحيانا في فيضانات خاصـة فـي   عة على مدار أشهر التهاطل، حيث تتسعادة ما تكون غير موز

ل الشتاء، وهذا ما يقلل من فائدة هذه األمطار، أما باقي السنة فمعدل السقوط صفصل الخريف وأوائل ف
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إن الرياح تساهم في انخفـاض وزيـادة   ، ايضا ا حيث يساوي يوم من أشهر الصيف كاملةضعيف جد

درجة الحرارة والرياح التي تعرفها المنطقة مترددة خالل السنة فنجد الرياح القوية الباردة شتاءا والتي 

. عمومـا  والرياح الرملية في الربيع، اآلتية من الجنوب الغربي) شمال غرب(تأتي من السهول العليا 

جانفي، ماي، جوان، أما في الصيف فريح اليسروكو القادم : هذه الرياح تسجل عادة في األشهر اآلتية

  .السنة/يوم 31من الجنوب الشرقي رغم ضعفه يصل 

م عن سطح البحر، بـين النطـاقين الصـحراوي     120تقع المدينة على ارتفاع  :تضاريسها-ج       

ال بالصدع الكبير، في المنطقة الغربية للمدينة نجد سلسلة الزاب التي واألطلسي بحيث يتمثل هذا االتص

تمتد من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي وتنقسم إلى فرعين، الفرع الشمالي يتجه إلى الشرق نحو 

شمال المدينة يلتحم مع الجزء الجنوبي لسلسلة األوراس، والفرع االستوائي المتمثل في سلسلة صغيرة، 

ة مميزة في أرض كلسي" كواترنار" و" ترسية"ولوجيا فمدينة بسكرة تتمثل في مجموعة تكوينات أما جي

  .)1( (Sonarem)وهذا ما توصلت إليه بعض الدراسات لشركة " فلوفيان"

 :بلدية عنابة: ثانيا        

  :موقع البلدية-أ            

ق الجزائر العاصمة على مسافة جنوب حوض البحر األبيض المتوسط، شر في تقع بلدية عنابة  

كلم، تحدها شرقا، تتربع على مساحة  100كلم، وغرب الحدود التونسية عن مسافة تقرب  450تقرب 

نسمة تقريبا وهذا حسب اإلحصائيات األخيرة لسـنة   267.350ويقدر عدد سكانها  2كلم 51.15قدرها 

يحدها من الشمال والشـرق  . ع الواحدنسمة في الكيلومتر المرب 5147بكثافة سكانية تقدر بـ  2011

البحر األبيض المتوسط، ومن الجنوب المحيط العمراني لمدينة  عنابة ، ومن الغرب سـرايدي، وواد  

العناب ،حيث موقعها الجغرافي أهلها لتكون عاصمة هذه الوالية، ورابع مدينة جزائرية مـن حيـث   

  .)2(األهمية

   :المنـــاخ-ب            

فهي معروفة بصـيف  ) نسبة إلى البحر األبيض المتوسط(ية عنابة تحظى بمناخ متوسطي بلد        

تتميـز  ف تساقط األمطار ،اماساخن نوعا ما، وشتاءها رطب ودافئ، حيث أنها تتميز برطوبة عالية جدا

بلدية عنابة بتساقط األمطار بصفة غزيرة على طول السنة، كما يصاحبه تساقط بعض الثلوج أحيانـا  

                                                 

  .2013/04/04: تاريخ االطالع.  www.dzosb.com: ل عليه منمتحص".عروش الزيبان بسكرة"يم بركات، سل )1(

  .3ص. ديسمبر. 08العدد .مجلة أخبار عنابة". بلدية عنابة"المجلس الشعبي البلدي، )2(
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سنة، ومتوسط درجة حرارة السنوية يصل إلـى  /ملم 1200-80تصل كمية التساقط سنويا بين  حيث

  .وهو ما يسمح بتواجد شبكة مائية هامة 170

   :تضاريسها-ج           

مشكلة لجبل إيدوغ التي  32,16%تضاريس بلدية عنابة متنوعة ومتكونة أساسا من الجبال بـ         

عاتها الشامخة وترتفع أعلى نقطة إلى قمة بوزيزي كما تشكل سفوح الجبـال  تحيط بمدينة عنابة بمرتف

  .)1(والتالل والسهول، أما بخصوص الغابات فهي متكونة أساسا من شجر الفلين والكاليتوس

  :التعريف بالمكونات اإلدارية والسياسية للبلديتينالتعريف بالمكونات اإلدارية والسياسية للبلديتينالتعريف بالمكونات اإلدارية والسياسية للبلديتينالتعريف بالمكونات اإلدارية والسياسية للبلديتين----2222                                            

  :ةالتعريف بالمكونات اإلداري: أوال                

 11/4/2011حسب التعديل األخير فـي   :دراسة الهيكل التنظيمي لبلدية بسـكرة -أ              

يتكون الهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة من عـدة مصـالح وأقسـامك    : تضمن ما يلي) 1ملحق رقم(

ة من قانون البلدي 77أنظر المادة رقم (يترأس البلدية رئيس المجلس الشعبي البلدي .ومكاتب وفروع

2011.( 

I-يسير األمانة العامة للبلدية أمين عام الذي يـتم تعيينـه حسـب الشـروط     : األمانة العامة

المتضـمن   1991فيفـري   02المؤرخ في  91/26المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 

القانون األساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى قطاع البلديات، وتضم األمانة العامـة للبلديـة   

  :صلحتين همابسكرة م

تضم هذه المصلحة كل ما يخص السجالت والوثائق التـي تخـص   : مصلحة الديوان-1            

يهتم هذا المكتب بمتابعة  :مكتب اإلعالم واالتصال-أ   :مكاتب 4أعمال البلدية وكل ما يخصها وتضم 

لبـرامج المعلوماتيـة   وضعية االتصال األفقية والرأسية وأيضا بأجهزة االتصال في البلدية، إعـداد ا 

  )1انظر الملحق رقم (وصياغتها ومساعدة جميع مصالح البلدية فيما يتعلق بذلك، ويضم فرعين 

  .وهو المكتب الذي يختص بالوقاية واألمن سواء في داخل إقليم البلدية: مكتب األمن والوقاية-ب

المجلـس الشـعبي البلـدي ،     يهتم هذا المكتب بإعداد وتنفيذ مداوالت: بة مجلس الشعبي البلديتاك-ج

  فرع كتابة المجلس الشعبي البلدي*فرع البريد المركزي،* :في السجالت المخصصة لذلك، ويضم فرعين تدوينهاو

يهتم هذا المكتب باإلحصائيات وإجـراء  : مكتب اإلحصاء-أ :  يضم : مصلحة التنشيط والمتابعة-2

  .الدراسات اإلحصائية للبلدية

                                                 

  .5، صالمرجع نفسه )1(
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هذا المكتب يختص في تنظيم العالقات ومتابعتها لقضـاء  : القات مع المصالحمكتب المتابعة والع-ب

  .المصالح بطريقة سليمة

يهتم هذا المكتب بتسيير أرشيف البلدية والمحافظة عليه لتسهيل عمليـة البحـث،   : مكتب األرشيف-ج

  .باعتباره ذاكرة البلدية ومرجعا لألعمال اإلدارية

ابعة وضعية أجهزة اإلعالم اآللـي، وإعـداد البـرامج المعلوماتيـة     يهتم بمت: مكتب اإلعالم اآللي-د

وصيانتها ومساعدة جميع مصالح البلدية فيما يتعلق بذلك، باإلضافة إلى قيامه بإعداد الوثـائق التـي   

 .تخص األجور

III-يضم هذا القسم ثالث مديريات: قسم اإلدارة والمالية والوسائل العامة:  

تضم هذه المصـلحة  : مصلحة الميزانية-أ :تضم أربعة مصالح وهي: لكاتمديرية المالية والممت-1

  .يتولى هذا المكتب مهمة إعداد الميزانية األولية واإلضافية والحساب اإلداري: مكتب الميزانية :مكتبين

  )1انظر الملحق رقم (تضم فرعين: مكتب التحصيل وااللتزامات

يهتم هذا المكتب بإبرام الصفقات : كتب الصفقاتم :تضم هذه المصلحة مكتبين :مصلحة الصفقات-ب

هذا المكتب يصنف مختلف اللجان التي تنتمي للبلدية حيـث   :مكتب اللجان .االداريةالعمومية والعقود 

  .تختلف هذه اللجان باختالف المجاالت

بعة يتولى هذا المكتب مهمة متا: مكتب التجهيز :تضم هذه المصلحة مكتبين هما: مصلحة المحاسبة-ج

عمليات االستثمار التي تقوم بها البلدية في جميع المجاالت، وبالخصوص في ميدان البناءات المدرسية 

  .وكذلك يقوم بعملية الجرد لعتاد وممتلكات البلدية حسب االهتالكات السنوية

ي البلدية فيما يخـص المـوظفين   وهو المكتب الخاص بالتسيير المباشر للمستخدمين ف: مكتب التسيير

  الخ....الجدد وقرارات التعيين، وقرارات اإلحالة على التقاعد

-: تضـم : مكتب األمالك المنتجة للمداخيل :يضم هذه المصلحة مكتبين: مصلحة األمالك العقارية-د

مكتب األمالك الغير . *فرع الفضاءات التجارية-فرع العقارات المنتجة للمداخيل،-فرع الحجز البلدي،

التي ال تعـود عليهـا بمـداخيل أو     تص هذا المكتب برصد كل ممتلكات البلديةويخ: منتجة للمداخيل

  .إيرادات

  

  :تضم هذه المديرية مصلحتين: مديرية الوسائل العامة-2
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وهو المكتب الذي يهتم بالشـؤون  : مكتب تسيير الحضيرة :وتضم مكتبين: مصلحة الوسائل العامة-أ

فرع الميكانيك الوزن الخفيف، : وتضم ثالث فروع. بالبلديةالتقنية والميكانيكية ويضم اآلليات الخاصة 

  .وفرع ميكانيك اآلليات ، وفرع التلحيم

ت شراء العتاد واألدوات الضرورية لسير عمل ويقوم هذا المكتب بعمليا: مكتب المشتريات والمخازن*

يضم هذا المكتـب  البلدية من جميع الممولين العموميين والخواص، وتوزيعها على المصالح المعنية، و

  .فرع المشتريات وفرع التخزين: فرعين

ويهتم هذا المكتـب  : مكتب صيانة بناءات البلدية :ويضم مكتبين: مصلحة البناءات البلدية واإلنارة-ب

فرع بنـاءات البلديـة، فـرع    : بصيانة كل ممتلكات البلدية كما يتكفل بتزيين المدينة بمساعدة فروعه

ومهمة هذا المكتب هـو  : ية، فرع الترصيص الصحي،مكتب اإلنارة العموميةالتجارة، فرع تزيين البلد

  )1انظر الملحق (االهتمام باإلنارة سواء في الشوارع أو األماكن العمومية داخل البلدية ويضم فرعين

  :وتضم هذه المديرية مصلحتين: مديرية تسيير الموارد البشرية-3

لحة بكل ما يخص شؤون المـوظفين اإلداريـين فيمـا    تهتم هذه المص: مصلحة تسيير المستخدمين-أ

  :وتضم أربعة مكاتب... حياتهم المهنية وتنظيم المسابقات واالمتحانات المهنيةيخص 

وهي : مختلف األسالك اإلدارية التي تحتويها البلدية ،مكتب األسالك التقنية: مكتب األسالك اإلدارية*

يهتم هذا : مكتب العمال المتعاقدين. البلدية ويسعى إلصالحهاالمكتب الذي يهتم بكل المشاكل التقنية في 

 يهتم هذا المكتـب باسـتقبال  : مكتب التشغيل. المكتب المستحدث للموارد البشرية المتعاقدة مع البلدية 

  .طلبات العمل، وتحديد المناصب الشاغرة في البلدية

ويهتم هـذا المكتـب   : والرواتبمكتب األجور  :وتضم مكتبين: مصلحة األجور والرواتب والمنح-ب

مكتـب  -ب. )1انظر ملحق (:بأجور ورواتب عمال البلدية سواء المتعاقدين أو الدائمين ويضم فرعين

  .المخصصة للموارد البشرية في البلدية يهتم هذا المكتب بالمنح: المنح

III-يضم هذا المكتب القسم مديريتين: قسم التعمير والبيئة:  

  :ضير الملفات التقنية للمشاريع وكذا منح رخص البناء والترميم حسب وتضم تح: مديرية التعمير-1

ويهتم بمشاريع التطهير فـي  : مكتب أشغال التطهير- :وتضم مكتبين: مصلحة متابعة أشغال الري* 

  .يتولى إنجاز قنوات مياه الصالحة للشرب: مكتب أشغال مياه الشرب-،البلدية ومتابعتها الدائمة
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يهتم هذا المكتب بأبنية البلديـة  : مكتب البناء والتهيئة :مكاتب 3وتضم : بعة واألشغالمصلحة المتا-ب

 .بلديـة اليهتم بالطرقات وكل ما يخص األشغال العمومية في إقليم : مكتب األشغال العمومية .وتهيئتها

  .الممتلكات والمواد والوثائق التي تستعمل بصفة مباشرة يضم  :مكتب االستغالل المباشر

يخـتص بالعقـارات واألمـالك    : مكتب المنشآت المصنفة :وتضم ثالث مكاتب: مصلحة العمران-ج

 :متابعة الدراسات وبرمجتها يضم فـرعين  :مكتب الدراسات والبرمجة .المصنفة على مستوى البلدية

    فرع البرمجة -2،فرع الدراسات-1

يكفـل هـذا المكتـب بجميـع     و: مكتب مخالفات البنـاء : تضم مكتبين: مصلحة تقصي المخالفات-د

ويهـتم هـذا المكتـب    : مكتب مخالفات الطرقـات . اإلجراءات الخاصة بالمخالفات البنائية والعقارية

  بالمخالفات الطرقات داخل إقليم بلدية بسكرة

تهتم هذه المديرية بنظافة األحياء والطرق، وكـذا حمايـة المسـاحات الخضـراء     : مديرية البيئة-2

شغال العمومية والمالعب والحدائق وجمـع القمامـات   بيئة، كما تقوم بحماية األالموجودة في محيط ال

  :وتنظيم عملية الدفن في المقابر وتحتوي هذه المديرية على ثالث مصالح

تسهر هذه المصلحة على نظافة المحيط والبيئة في البلدية وذلك من خالل قيامـه  : مصلحة النظافـة -أ

ورية وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة والفالحة في البلديـة وتضـم   بزيارات تفقدية وإعداد تقارير د

  :مكتبين

ويضـم هـذا المكتـب    : يهتم بكل شؤون حماية البيئة في البلدية، مكتب النظافـة : مكتب حماية البيئة

  فرع نقل القمامة -2،فرع الكناسة -1:فرعين

مكتب الحدائق والمسـاحات   :وتضم هذه المصلحة مكتبين: مصلحة المساحات الخضراء والمقابر-ب

فرع  -1:    وتهتم هذا المكتب بالحدائق والمساحات الخضراء في البلدية بمساعدة كل من: الخضراء

  .تنظيم عملية الدفن في المقابر: فرع المساحات الخضراء، مكتب المقابر وتنظيم الجنائز -2الحدائق،

اطنين من األمراض المتنقلة عن طريق تقوم هذه المصلحة بحماية المو: مصلحة الصحة العمومية-ج

المياه، ومن خالل مراقبة مياه الشرب، كما تراقب المحالت التجارية، وتقوم بعمليات التحليل والتفتيش، 

  مكتب التفتيش والتحليل مكتب مكافحة األمراض المتنقلة، :وتضم مكتبين

III-يضم هذا القسم مديريتين: قسم التنظيم والشؤون العامة:  

  :تضم هذه المديرية مصلحتين: رية الشؤون االجتماعية والقانونيةمدي-1
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مكتـب النشـاط    :مكاتـب ) 04(تتكون هذه المصلحة بدورها مـن   :مصلحة الشؤون االجتماعية-أ

يتولى التكفل بمختلف الفئات المحرومة والمعوقين وتنشيط اللجان والجمعيـات المختلفـة   : االجتماعي

فرع ،فرع النشـاط االجتمـاعي  ،وتضم الفروع فرع الشبكة االجتماعية، التحقيقات االجتماعية وإجراء

يختص هذا المكتب بكل الشؤون الفالحية في البلدية مـن أراضـي    :مكتب الفالحة .الحركة الجمعوية

  ومحاصيل 

يختص هذا المكتب بمتابعة النشاطات الثقافيـة والرياضـية   : مكتب الشؤون الثقافية والرياضية-ج

وتنظيمها إداريا،أما فيما يتعلق بالجانب الرياضي فإن المكتب يتابع عمليات مختلـف  واإلعداد لها 

فرع المنشآت والشؤون الرياضية، : الرياضات والهياكل من الناحية اإلدارية ويضم هذا المكتب فرعين

اء فرع اإلحص - :ويضم فرعين: مكتب اإلحصاء االجتماعي والتمهين-د .فرع المنشآت والشؤون الثقافية

  فرع التكوين والتمهين -االجتماعي،

القضايا التي تكون البلدية طرفا فيها، بدءا من استقبال ملـف القضـية   متابعة  :مصلحة المنازعات-2

وتسجيلها بالسجل الخاص بالقضايا ليجمع بعد ذلك المعلومات المتعلقة بالقضية من أطـراف النـزاع،   

ليتكفل بالقضية، وبعد إصدار الحكم النهائي يتـولى المكتـب   وتقديمها إلى المحامي المتعاقد مع البلدية 

مكتـب  ،مكتب المنازعات القضـائية   :متابعة عملية التنفيذ واالتصال بالجهات المكلفة بذلك، وتضم مكتبين

  .الشؤون القانونية والعقارية

  :وتتضمن هذه المديرية مصلحتين: مديرية الشؤون العامة-2

يقوم بتسجيل المواطنين في القوائم : مكتب التسجيالت والشطب :كتبينوتضم م: مصلحة االنتخابات-أ

االنتخابية بلدية بسكرة، كما يقوم المكتب بشطب الوفيات أو الراغبين في تحويل إقامتهم إلـى بلـديات   

يقوم بمراجعة وترتيب أسماء الناخبين ويـوزعهم علـى مختلـف    : مكتب العمليات االنتخابية .أخرى

  .المراكز والمكاتب االنتخابية ويضبط البطاقات اليدوية للناخبين

فرع الخدمـة   - :يضم  و: مكتب الحالة المدنية المركزي :مكاتب 6وتضم : مصلحة الحالة المدنية-ب

يشرف المكتب علـى مختلـف    :ت الحالة المدنيةمكتب سجال ،فرع وثائق الحالة المدنية األصلية -الوطنية،

مكتـب الحالـة    ،)1انظرالملحق(الخ ويضم فرعين ... سجالت الحالة المدنية من مواليد وعقود زواج

مكتب الحالـة المدنيـة بسـكرة    . 2فرع العالية  -1،2فرع العالية  -1: تضم فرعين: لعاليةا المدنية

  .فرع فلياش -2،فرع باب الضرب -1 :تضم فرعين: القديمة

  .مسكن 1000مسكن، فرع حي سيدي غزال، حي  726فرع  :تضم : مكتب الحالة المدنية المنطقة الغربية  
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الحالة المدينـة   *وسط المدينة ،تصريح بيع المركبات :فروع 3تضم : مكتب الحالة المدنية وسط

لى أنه بلدية بسكرة تتوفر من خالل التحليل السابق للهيكل التنظيمي لبلدية بسكرة توصلنا إ.بني مرة

  .)1(على عدة هياكل ومرافق وأقسام مسخرة لخدمة المواطن وخدمة مصالحه

  

  :دراسة الهيكل التنظيمي لبلدية عنابة-ب       

  )3المخطط انظر الملحق رقم(يتضمن الهيكل التنظيمي لبلدية عنابة  2010جانفي  25حسب التعديل األخير في 

I-رئـيس   2011يونيو  22المؤرخ في  10-11يوكل قانون البلدية : بلديرئيس المجلس الشعبي ال

 ).77المادة (مجموعة من الصالحيات انظر  المجلس الشعبي البلدي

 :الهيئات التاليةوتندرج تحته ويحتل رئيس المجلس الشعبي البلدي قمة التدرج الرئاسي ببلدية عنابة،    

  .هي هيئة توجد فيها مختلف المعلومات على البلديةتضم كل ما يخص وثائق البلدية و: الديوان-1

 91/26يتم تعيين األمين العام حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي  :العام األمين-2

  .وهي مقر سجالت وقوانين رئيس المجلس الشعبي البلدي. 1991المؤرخ في فيفري 

بمعلومات أعضاء المجلس الشعبي البلدي،  وهي المتخصصة: مصلحة أمانة المجلس الشعبي البلدي-3

  .وتضمن معلوماتهم الشخصية وكفاءتهم ورتبهم واألحزاب التي ينتمون إليها

تختص بكل الوثـائق المسـتخرجة بواسـطة اإلعـالم اآللـي،      : مصلحة التخطيط واإلعالم اآللي-4

  .والفاكسات والمراسالت اإللكترونية

تم بمتابعة النشاطات الثقافية والرياضية وتهيئتهـا ومتابعـة   يه: مصلحة النشاط الثقافي والرياضي-5

  :وتتضمن البلدية المديريات التالية. سيرها داخل إقليم البلدية

وهي المديرية التي تهتم بتسيير الشؤون العامـة للبلديـة سـواء    : مديرية التنظيم والشؤون العامة-أ

  :مصلحتينهياكلها أم األشخاص أو الممتلكات التابعة لها، وتضم 

وهي المصلحة التي تهتم بالتنظيم وتهيئ الجـو للحمـالت االنتخابيـة    : مصلحة التنظيم واالنتخابات  

وهـي الهيئـة   : مصلحة المنازعات والعقود اإلدارية. وتسجيل الناخبين وقائمة الناخبين التابعين للبلدية

  .التي تهتم بالشؤون القانونية للبلدية 

                                                 

-10:00السـاعة  . 2013مـارس   10.كمال قطوشة، رئيس مكتب التنظيم، في مكتبه ببلدية بسـكرة  :مقابلة مع )1(

10:45.  
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وهي المديرية المتخصصـة بـاألمور الماليـة والممتلكـات     ): ة والوسائلاإلدار(مديرية المالية -ب

وهي تختص بكل ما يخص الميزانية : مصلحة المالية: وتضم المصالح التالية. والوسائل التابعة للبلدية

  .األولية واإلضافية للبلدية بوضع النتائج الخاصة بمراجعة الميزانية وعمليات الجرد

وتهتم هذه المصلحة بالموظفين التابعين للبلدية وتكـوينهم فـي دورات   : وينمصلحة المستخدمين والتك

وهي المصلحة التي تضم : مصلحة الممتلكات والوسائل العامة. قصد تكوينهم حسب التطورات الجديدة

وهي الممتلكات التي ترجـع علـى   ...) مذابح، مساحات خضراء،(جل ممتلكات البلدية التابعة لها من 

  .اداتالبلدية بإير

وتهتم هذه المديرية بكل ما يخص النشاطات االجتماعية الممارسة فـي   :مديرية النشاط االجتماعي-ج

تتولى باالهتمام بكـل  : مصلحة الشؤون االجتماعية: وتضم هذه المديرية المصالح التالية. إقليم البلدية

تح المجال لمساعدة الفقـراء  الفئات المحرومة وتشجيع النشاط االجتماعي بتكوين الجمعيات الخيرية وف

تتلقى طلبات السكن وتقوم بإحصاء السكنات والالزم تشيدها لمكافحة أزمة : مصلحة السكن. والمساكين

  .السكن

تهتم هذه المديرية بتحضير الملفات التقنيـة للمشـاريع ومـنح     :مديرية التعمير والتهيئة العمرانية-د

المهتمة بـإجراء  : مصلحة الدراسات واألرشيف: صلحتينالرخص للبناء أو الترميم أو الهدم، وتضم م

  .الدراسات حول العمران بصورة علمية ومنهجية، وتهتم أيضا بحفظ الوثائق العمرانية النابعة للبلدية

  .تسهر على رقابة العمران داخل إقليم البلدية: مصلحة المراقبة العمرانية 

التلوث الجوي، أو المائي، أو تلوث الشوارع، وذلـك  بحماية البيئة سواء من  :مديرية حماية البيئة-ه

: مصـلحة الوقايـة  : بعمليات التنظيف المستمر وإقامة المساحات الخضراء والمحافظة عليها، وتضـم 

وتهتم هذه المصلحة بمكافحة الحشرات الضارة واألمراض واألوبئة قصد حماية المواطن قبل وصول 

تسهر هذه المصلحة على نظافـة المحـيط   : صلحة التنظيفم. الضرر إليه بوسائل حديثة وتكنولوجية

البلدي، وذلك بتجنيد عدد كبير من العمال البلديين لتنظيف البلدية بشكل دائم، وتوفير حمالت القمامـة  

وهي المصلحة التي تهتم بإقامة المسـاحات الخضـراء   : مصلحة المساحات الخضراء. في كل مكان

  .دية بهاء وجمالوصيانتها وترميمها مما يزيد للبل

وهي المديرية التي تهتم باألشغال العمومية، وصيانة الممتلكات وتضم : مديرية االشغال والصيانة-مـ

  .وهي تهتم بتهيئة الطرقات وتعبيدها بالخرسانة الزفتية، وتزيين المدينة: مصلحة األشغال: مصلحتين
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تلكات وصيانتها من الهالك بالرقابـة  وهي المصلحة التي تهتم بترميم المم: مصلحة صيانة الممتلكات

  .المستمرة والدائمة

وهي المصلحة التي تهتم بما تملكه البلدية وبما تقتنيه مـن عتـاد لخدمـة     :مديرية حظيرة العتاد-ن

وتهتم بصيانة فروع البلديـة والمبنـى   : مصلحة الصيانة: مصالحها وتسيير أعمالها وتضم مصلحتين

وتهتم باألشغال التي تقوم بها البلديـة  : مصلحة االشغال. نية والميكانيكيةالرئيسي وتحدد احتياجاته التق

  .اتجاه مقراتها

  :مصالح 3وتضم باقي المصالح المهتمة باألحوال التقنية للبلدية وتضم  :كات المختلفةبمديرية الش-ي

لبلديـة  جعـل طـرق ا  : مصلحة اإلنارة العمومية. تهتم بالطرقات بتعبيدها وترميمها: مصلحة الطرق

  .وتعمل على تطهير مياه الشرب أو الطرق أو أشغال الصرف الصحي: مصلحة التطهير. مضيئة

نسمة، يمكن أن تقسم إلى قطاعات حضـرية تعـد    150.000إن البلديات الكبرى التي تضم من      

قطـاع  بمثابة أقسام إدارية للبلدية، ولكنها ال تتمتع بالشخصية المعنوية، حيث يشرف علـى تسـيير ال  

  ..الحضري بها منتخب بلدي يعينه المجلس الشعبي البلدي بناءا على اقتراح من رئيسه

 284-98نسمة فقد نظمت طبقا للمرسوم التنفيذي رقـم   150.000والن بلدية عنابة يفوق عددها    

م في قطاعات حضرية، حيث 1998سبتمبر سنة  15الموافق لـ  1419المؤرخ في جمادى األول عام 

ة األولى منه تنص على أن بلدية عنابة تقسم وفق هذا المرسوم إلى خمسة قطاعات حضرية تسمى الماد

إنشاء  الى يهدفهذا التقسيم ". سيبوس، وادي الذهب، بوحديد، ابن باديس، سيدي عيسى:"على التوالي

  )1(.منطقة متماسكة ومتجانسة وذلك للتقرب أكثر للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم ومشكالتهم

  التعريف بالمكونات السياسية للبلد يتبين: ثانيا     

  :بلدية بسكرة -1           

المقاعد ،اذا عدد  سمةن216398: يقدر ب 2011 االحصائياتحسب في بسكرة  عدد السكان    

وبناء على ذلك يتكون المجلس . العهدة السابقة حسب  مقعد 23هو  المجلس الشعبي البلديالممثلة في 

الحـزب   ) (FLNحزب جبهة التحرير الوطني من،2007حسب االنتخابات التشريعية عبي البلدي الش

 5وحزب العمال أيضا بـ  RNDالمسيطر بستة مقاعد يليه كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي 

                                                 

دراسة  –فعل المشاركة في التخطيط لمشاريع تنمية المجتمع المحلي الحضري وإشكالية السلطة " خمسة غضبان، )1(

جامعة باجي مختار، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم (، ريرسالة ما جست ".-ميدانية ببلدية عنابة

 .56ص ) 2006-2005االجتماع،
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على ثالث مقاعد، أما كل من حزب النهضة واإلصالح وحزب  (HMS)مقاعد وتحصل حزب حمس

من هنا نرى  .مقاعد 23عد حصال على مقعين، ليكون مجمل المقفت) FAN(الجزائرية الجبهة الوطنية 

بأن حزب جبهة التحرير الوطني هو الحزب المسيطر على عضوية المجلـس الشـعبي البلـدي فـي     

  .)1(بسكرة

  :بلدية عنابة-2           

ت األخيـرة لسـنة   نسمة وهذا حسب اإلحصـائيا   267.350 :ب بلدية عنابةيقدر عدد سكان        

عضو، حيث يعتبـر حـزب    43، وهذا ما جعل عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي يصل إلى 2011

 17بحصوله على الحزب المتحصل على العدد األكبر من المقاعد وذلك  (FLN)جبهة التحرير الوطني

مقراطيـة  بسبعة مقاعد، ثم تساوي كل من حـزب التجمـع الـوطني الدي   مقعد، ثم يليه حزب العمال  

(RND) ،وحزب النهضة وحزب الجبهة الوطنية الجزائريـة   حركة مجتمع السلم،  وحزب(FNA) 

إذا يعتبر أيضا حزب . مقاعد 3المقاعد لكل منهم، وأخيرا تحصل حزب حمس على  04بحصولهم على

  .)2(جبهة التحرير الوطني هو الحزب المسيطر على عضوية المجلس الشعبي البلدي

  

  دور البلديتين في خدمة مجاالت التنمية المحليةدور البلديتين في خدمة مجاالت التنمية المحليةدور البلديتين في خدمة مجاالت التنمية المحليةدور البلديتين في خدمة مجاالت التنمية المحلية::::    ثانيثانيثانيثانيالمبحث الالمبحث الالمبحث الالمبحث ال            

        ::::المعايير االقتصادية لكل من بلدية بسكرة وعنابةالمعايير االقتصادية لكل من بلدية بسكرة وعنابةالمعايير االقتصادية لكل من بلدية بسكرة وعنابةالمعايير االقتصادية لكل من بلدية بسكرة وعنابة    ----1111                                        

يتحكم في درجة غنى أو فقر أي بلدية مجموعة من العوامل االقتصادية، التـي قـد تـدفع         

  :ن بين هذه العوامل نجدبالبلدية إلى االرتقاء والتطور أو تدفع بها إلى التوقف والتدهور وم

تعتبر ميزانية البلدية  2011من قانون البلدية لسنة  176حسب المادة :الميزانيـــة-أ              

وهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير المصالح . هي جدول تقديرات اإليرادات والنفقات السنوية للبلدية

شكل ميزانية البلديـة ومضـمونها عـن طريـق      البلدية وتنفيذ برنامجها للتجهيز واالستثمار، ويحدد

                                                 

السـاعة  . في مكتبـه ببلديـة   .  -رئيس الديوان لبلدية بسكرة-ود حمودي، المتصرف المستشار محم :مقابلة مع  )1(

14:00- 15:50.  

  .10:15-11:40الساعة . في مكتبه ببلدية. نادية بن ذياب، األمين العام لبلدية عنابة :مقابلة مع)2(
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قسم للتمويل الـذاتي  : حسب ميزانية البلدية في الجزائر فإن ميزانية البلدية تنقسم إلى قسمين.)1(التنظيم

  .(PCD)للبلدية، وقسم يخص اإلعانات الحكومية الموجهة للبلدية 

مويل الذاتي عن اإليـرادات التـي   ينتج الت: قسم التمويل الذاتي في كل من بلدية بسكرة وعنابة*    

المذبح البلـدي،  : تدخلها البلدية من الممتلكات التابعة لها، حيث من الممتلكات التابعة لبلدية بسكرة هي

أما بلديـة عنابـة فهنـاك عـدة     ...) مركب حمام الصالحين، محالت الرئيس للكراء، السوق المغطاة

ونالحظ  .)الخ...المملكة البلدية، المحطات المتنوعة، الميناءالمذبح البلدي، : (ممتلكات تعود عليها بالنفع

  ):2(ذلك حسب الجدول رقم

  بسكرةالتمويل الذاتي لكل من بلدية عنابة و): 2(الجدول رقم 
  بلدية عنابة  بلدية بسكرة  البلديـــة

  الغالف المالي  عدد المشاريع  الغالف المالي  عدد المشاريع  نوعية القطاع
  505.304.366.84  65  104.845.429.76  8  والصرف الصحيأشغال التطهير 
  :التهيئة الحضري

  ترميم المالعب-
  تعبيد الطرق-
  .ترميم المقابر،ترميم الحدائق-
  

7  132.582.894.00  60  504.417.307.68  

  تزيين المدينة-
  اإلنارة العمومية-
  التنظيف-
  لوحات إعالنية-

10  383.005.125.25  35  480.832.698.81  

  يئة البلديةته
  فتح فروع جديدة-
  اقتناء احتياجات المصالح-
  تهيئة بنايات البلدية-

5  352.019.200.00  42  325.193.743.74  

  181.574.811.425  202 655.635.369,01  30  المجموع

  من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المقابلة: المصدر

ة قطاعات، فبخصوص أشغال التطهير والصرف حيث أن التمويل الذاتي للبلدتين ينقسم إلى عد

دج، في حين أن بلدية 104.845.429.76مشاريع بغالف مالي يقدر بـ  8الصحي تمول بلدية بسكرة 

دج، بلدية عنابة لديها تمويل أكبر مـن  505.304.366.84مشروع بمبلغ مالي يقدر  65عنابة تمول 

نها تولي اهتمام أكبر لهذا القطاع مقارنة ببلديـة  بلدية بسكرة، وذلك رغم صغر مساحة بلدية عنابة، لك

بسكرة رغم شساعة مساحتها، أما فيما يخص قطاع التهيئة الحضرية ، حيث عدد المشاريع في بلديـة  

دج، في حين تقدر عدد المشـاريع فـي   132.582.89400: مشاريع، بغالف مالي يقدر 7بسكرة هي 

                                                 

 يتعلق بميزانيـة البلديـة   10-11قانون رقم  .37العدد.الجريدة الرسـمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،)1(

  .52ص .2011يونيو  22المؤرخ في 
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جع كثرة عدد المشاريع في بلدية روي 504.417.307.86مشروعا بغالف مالي يقدر  60بلدية عنابة 

عنابة لهذا القطاع لكثرة المالعب والحدائق الكبيرة على خالف بلدية بسكرة التي ال تحظـى بمرافـق   

  .عمومية للتسلية والترفيه

مشاريع  10تزيين المدينة، فبلدية بسكرة عدد مشاريعها في هذا القطاع فهو  أما القطاع الثالث  

في  383.005.125.25ن اإلنارة العمومية والتنظيف ولوحات اإلعالنية بغالف مالي يقدر ـ  مقسمة بي

دج، وهذا 480.892.698.81مشروع لتزيين المدينة بغالف مالي يقدر بـ  35حين بلدية عنابة تسخر 

عد ما يبرهنه جمال مدينة عنابة مقارنة مدينة بسكرة، وذلك لصغر مساحة بلدية عنابة ومناخها المسـا 

مشـاريع لبلديـة    5أما القطاع األخير هو تهيئة البلدية حيث خصص . األشجار والمحافظة عليها ولنم

مشـروع بملـغ مـالي     42أما فيما يخص بلدية عنابة فتخصـص  ،دج 352.019.200بسكرة بمبلغ 

دج وذلك ألن بلدية عنابة مقسمة إلى قطاعات حضـرية تحتـاج إلـى بنايـات       325.193.743.74

وهـذا يعنـي أن عـدد    ،ات أكثر من بنايات البلدية في بسكرة التي هي عبارة على فروع فقطواحتياج

المشاريع في بلدية عنابة أكثر من عدد المشاريع في بلدية بسكرة في إطار التمويل الذاتي، حيث تقـدر  

في حـين   ،دج181.574.811.425مشروع بغالف مالي يقدر  202عدد المشاريع في بلدية عنابة بـ

 ،دج655.635.369.01مشروع بغالف مالي إجمالي يقدر بـ  30د المشاريع في بلدية بسكرة هي عد

 وهذا ما يجعلنا نستنتج أن بلدية عنابة لديها ممتلكات أكثر نعود بالنفع على إيراداتها، على خالف بلدية

ألمالك التابعة لها رغم لقلة ا ال تؤهلها إلنشاء العديد من المشاريع نظرا بسكرة التي لديها إيرادات أقل

  .كبر مساحتها

  :قسم اإلعانات الحكومية في كل من بلدية بسكرة وبلدية عنابة*

اإلعانات الحكومية هي ما تقدمه الدولة إلى الهيئات الالمركزية اإلدارية كالبلدية، وذلك إلتمام   

  :عدة قطاعات، نالحظ أيضا أن اإلعانات الحكومية موجهة ل)03(مشاريعها، وحسب الجدول رقم

  

  

  

  

  

  



    - - - - عنابةعنابةعنابةعنابة    وووو    دراسة مقارنة بين بلدية بسكرةدراسة مقارنة بين بلدية بسكرةدراسة مقارنة بين بلدية بسكرةدراسة مقارنة بين بلدية بسكرة- - - - دور البلدية في مجاالت التنمية المحليةدور البلدية في مجاالت التنمية المحليةدور البلدية في مجاالت التنمية المحليةدور البلدية في مجاالت التنمية المحلية                                                ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

    

-67 - 
 

  :ميزانية اإلعانات الحكومية للبلديتين): 3(الجدول رقم 

 
  بلدية عنابة  بلدية بسكرة  البلديـــة

  الغالف المالي  عدد المشاريع  الغالف المالي  عدد المشاريع  نوعية القطاع

  53.788.000.00  03  105.927.934.283  31  تعبيد وتهيئة الطرق
  3.6.00.000.000  06  350.000.0000  03  تهيئة األسواق

  72.800.00.00  03 137.900.000.00  07  تهيئة المدارس-
  2.100.000  01  360.120.0000  02  قطاع الرياضة
  /  /  541.7000000  04  قطاع الصحة

  174.0200000  2  321.136.0355.6  28  قطاع التطهير والصرف الصحي
  /  /  685.440.345  02  تهيئة البلدية

  91.942.000.00  5  /  /  يةاإلنارة العموم
  276.032.000.00   20 165.035.228.184  77  المجموع

  

 من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المقابلة: المصدر

مشروع مخصص لها بغالف مالي يقدر  31ففي بلدية بسكرة قطاع التعبيد وتهيئة الطرق لديها         

مشاريع من أغلفة اإلعانات 3ة خصصت فقط دج، في حين بلدية عناب105.927.984.283بـ 

دج ويرجع ذلك إلى صغر مساحة بلدية عنابة أيضا 53.788.000.00الحكومية بغالف مالي يقدر بـ 

أما قطاع تهيئة األسواق فبلدية بسكرة .ألن بلدية عنابة تأخذ تعبيد الطرقات على كاهل تمويلها الذاتي 

دج، مقارنة ببلدية عنابة التي خصصت 35000.000.00مشاريع لها بمبلغ مالي يقدر بـ  3خصصت 

دج، وذلك ألن بلدية عنابة أسواقها 36000.000.00مشاريع لتهيئة األسواق بغالف مالي يقدر بـ  06

مغطاة وخاصة مع القرار الحكومي األخير بإزالة األسواق الفوضوية وبلدية عنابة أحد البلديات التي 

اق المغطاة لتوفير أماكن للبائعين في حين بلدية بسكرة لم تول اهتمام سوالتزمت بهذا القرار وصانت اال

أما فيما يخص ،كبير لهذه المسألة ولحد اآلن لم تنشأ أي سوق مغطاة اقتنع بها البائعين وانتقلو للبيع بها

مشاريع لها، بغالف مالي يقدر بـ  7قطع تهيئة المدارس فبلدية بسكرة خصصت 

مشاريع لتهيئة المدارس من اإلعانات الحكومية  3بلدية عنابة فخصصت دج، أما 137.900.000.00

أما   .ة تبني مدارسها من تمويلها الذاتي بلدية عنابدج وذلك ألن لل72.800.000.00بغالف مالي يقدر 

دج 360.120.000.00يقدر بـ فيما يخص قطاع الرياضة فبلدية بسكرة لديها مشروعين بمبلغ مالي 

  .دج2.100.000.00كان مشروع واحد بمبلغ مالي  2012- 2011في سنة ية عنابة أما بلد

مشاريع جديدة بخصوص القطاع الصـحي   4الصحة حيث أن بلدية بسكرة لديها  أما في مجال  

المنشآت الصحية مقارنة ببلدية عنابة، حيث أنها لم تأخذ أي مشروع  قلةبسكرة تعاني من  هاوذلك ألن
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أما  .لصالح القطاع الصحي وهذا ما يدل على تشبع االحتياجات الصحيةمن مبالغ اإلعانات الحكومية 

مشـروع بمبلـغ مـالي يقـدر بــ       28قطاع التطهير والصرف الصحي فبلدية بسكرة خصصـت  

 اإلعانات الحكومية، في حين أن بلدية عنابة لديها مشروعين من مبالغ من مبالغ 321.1136.03556

صرف الصحي والتطهير من تمويلها الـذاتي، أمـا فيمـا    مشروع لل 65الحكومة وذلك ألن تخصص 

دج لكن بلديـة  685.440.345يخص تهيئة البلدية فبلدية بسكرة لديها مشروعين بمبلغ مالي يقدر بـ 

مشاريع لإلنـارة   5وبلدية عنابة تخصص  .عنابة تتحمل مصاريف تهيئة البلديات من نفقاتها الخاصة

دج في حين بلدية بسكرة ال تخصص أي مبلغ لإلنارة 91.942.000.00:لغ مالي يقدر بـ بالعمومية بم

العمومية من اإلعانات الحكومية وذلك يرجع ألسباب أن بلدية بسكرة لديها احتياجات أهم من اإلنـارة  

  .العمومية 

أعلى هـرم   في بلدية بسكرة  (PCD)إذن من خالل الجدول نالحظ أن مخطط التنمية البلدي   

بة في تسلسل المشاريع مشروع، وأعلى هرم في بلدية عنا 31و تعبيد الطرق بـ فيها من المشاريع ه

بلدية بسكرة في مرحلة البنى التحتية و لكن  ئة األسواق، إذا ما زالت بلديةييع خاص بتهمشار 06هو 

  .عنابة انتقلت إلى االحتياجات المتطورة والحالية

مشروع من مبالغ  77الحكومية حيث أن  ومن خالل الجدول تعتمد بلدية بسكرة على اإلعانات  

مشروع من التمويل الذاتي، أي أن بلدية بسكرة تعتمد في إدارة تنميتها على  30اإلعانات الحكومية، و

 202اإلعانات الحكومية،في المقابل نجد بلدية عنابة تعتمد على تمويلها الذاتي الرتفاع إيراداتها الذاتية 

ت الحكومية، وهذا ما يجعلنا نصل إلى بلدية بسكرة تتلقى إعانـات  مشروع من اإلعانا 20مشروع ، و

دج، أن بلدية عنابة  165.035.228.184حكومية أكثر من بلدية عنابة، حيث يقدر المبلغ اإلجمالي بـ 

وتعتمد بلدية عنابة أكثر على تمويلها . دج 276.032.000.00: تقدر اإلعانات الحكومية اإلجمالية بـ

ميزانية بلدية بسكرة ان من خالل اإلحصائيات نصل إلى .لديها أمالك خاصة تابعة للبلديةالذاتي ألنها 

دج، وذلك راجع لمساحة 230598765085أكبر من ميزانية بلدية عنابة حيث تقدر ميزانية بسكرة بـ 

ـ  ، وأيضالواسعة للبلدية در ا ألنها من بلديات الخاضعة لمخطط الجنوب ،مقارنة ببلدية عنابة التـي تق

، وهذا ما يدل دج ،حيث انها تعتمد على تمويلها الذاتي أكثر 181.574.811.425:اجمالي ميزانيتها ب

على أن عنابة بلدية أقدر على تلبية احتياجاتها من مدخولها الذاتي، أما بلدية بسكرة فتصبح بلدية فقيرة 

شـاريع وتطـوير البلديـة    حيث أن الميزانية هي عامل مهم النجـاز الم .من دون اإلعانات الحكومية
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ومحاولة تدعيم كل القطاعات بما ينقصها من احتياجات،قصد الوصول الى اكتفـاء ذاتـي فـي كـل     

  .القطاعات ما يحقق التنمية المحلية في المنطقة

في البلدية، فبلدية بسكرة تعاني مـن انخفـاض   ) الضرائب(أما فيما يخص اإليرادات الجبائية    

  :ألسباب التالية اإليرادات الجبائية وذلك

المنـاخ أو قلـة    بسـبب قسـاوة  قلة االستثمار المحلي أو األجنبي في بلدية بسـكرة   •

  .اإلمكانيات

 .التهرب الضريبي للمواطنين على ما يجب دفعه من ضرائب تعود بالفائدة على البلدية •

) كراء محالت ما يدعى بمحالت الرئيس(عدم استغالل األمالك العقارية التابعة للبلدية  •

التي ال يشهد نشاط أو استغالل لها أبدا في بلدية بسكرة يمكن لموقعها الغيـر اسـتراتيجي،   

 ).السوق المغطاة والتي تعتبر بعيدة عن المنطقة السكنية حيث ال يلجأ أحد إلى العمل فيها

 )1(. لعدم تسديدهم حقوق استخدام أمالك البلدية المستأجرين الدخول في منازعات مع •

عنابة فهي ال تعاني من انخفاض اإليرادات الجبائية وذلك لكثـرة األمـالك   أما بلدية  •

ـ التابعة لها حيث أن السوق الم الت الـرئيس مسـتغلة   غطاة مستغلة وذات جودة عالية، ومح

ويدفع حقوقها زيادة على المحطات المختلفة في البلدية والمساحات القابلة للكـراء والمـذابح   

 )2(.مختلفة تجعلها لديها تمويل ذاتي كبير والميناء، أي أن لها مداخيل

إذن بلدية بسكرة تعاني من انخفاض اإليرادات الجبائية رغم كبر مساحتها وتوفر أمـالك قـد   

سوء التسيير انعكس عليها بالسلبي،في حين أن تسديد الضـرائب أهـم   تستغل وتعود عليها بالنفع لكن 

  .من تنفيد مشاريع أكثر تخدم البلدية في التنمية المحلية العوامل التي ترفع من ميزانية البلدية لتمكنها

  :االستثمار في كل بلدية عنابة وبسكرة-ب

 /و استثماري مشروع أ تخضع إقامة أ: "على 2011لسنة  ة يدمن قانون البل 109تنص المادة   

الرأي المسـبق  أو أي مشروع يندرج في إطار البرامج القطاعية للتنمية إلى ،تجهيز على إقليم البلدية 

مجال حيوي يخدم التنمية المحلية بدرجة كبيـرة حيـث،    ريمثل االستثما  .)3("للمجلس الشعبي البلدي

تستطيع الوحدات المحلية تحقيق التنمية،من خالل توفير المناخ المناسب لجذب االستثمارات المحليـة  
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ر أساسا قانونيا لالسـتثمار فـي   واألجنبية،وذلك عن طريق إصدار اللوائح المحلية التي توفر للمستثم

الوحدات المحلية، وإنشاء وتطوير مشروعات البنية األساسية الالزمة لالستثمار المحلـي واألجنبـي   

 توتزداد أهمية هذا الدور للوحـدات المحليـة فـي ظـل ارتفـاع معـدل التحضـر والتطـورا        .

  )1. (مستوى متطور من الخدمات التكنولوجية،وتزايد معدالت السكانية، وزيادة تطلعات المواطنين الى

بسكرة ال  مار الوطني أو األجنبي، ففي بلدية حيث أن كل بلدية تخضع لالستثمار سواء االستث  

مثال اقامة  ور أكثر أهميةوذلك راجع إلى انشغالها بأم 2012-2011يوجد استثمارات وطنية في سنة 

بلدية بسكرة من استعمال أمالكهـا ضـئيلة ال    ، وأيضا نسبة اإليرادات التي تعود على...البنى التحتية

ـ تؤهلها إلى استثمارها في مشاريع ذات قيمة كبيرة، كما  طر فيهـا  أن قيمة اإلعانات الحكومية لم تس

مشاريع قد تصنف ضمن االستثمار الوطني، في حين بلدية عنابة لديها استثمارات وطنية تعود عليهـا  

سوق جواري بحـي   :ين هذه المشاريع خالل سنة الدراسة نجدبالفائدة وهي من تمويلها الذاتي ومن ب

 2.250.000.00سوق جواري بحي وادي القبة بمبلـغ  ،دج15.000.000.00األبطال تم إنجازه بمبلغ 

سـوق جـواري بحـي الـريم      ،دج 6.750.000.00سوق جـواري بحـي سـيبوس بمبلـغ      ،دج

سوق جـواري بحـي    ،دج 5.250.000.00سوق جواري بحي سيدي عاشور  ،دج 4.050.000.00

 ،دج 2.700.000.00بوقنطاس بمبلغ 

 .دج2.100.000.00مسكن  198ل الغربي إنجاز ملعب ماتيكو بحي السه

لتطوير إيراداتهـا  سب لالستثمار الوطني لذلك  تسعى البلدية إذن بلدية عنابة لديها المناخ المنا

ية بسكرة فقد يرجع سبب عدم االسـتثمار  من خالل هذه االستثمارات الوطنية على إقليمها، أما في بلد

من بنـاء  -....صيانة الطرقات ،قطاع الصرف الصحي–الوطني فيها إلى وجود أفضليات أكثر أهمية 

-2011(أما فيما يخص االستثمار األجنبي ففي سنة الدراسة  .التي تعود بالفائدة على البلدية المنشآت

 51%احد وهو شراكة مع مستثمر محلـي بنسـبة   مشروع أجنبي وير طفبلدية بسكرة تم  تس) 2012

عقبـة، والشـريك   يقع في طريق سيدي ) مركب ترفيهي سياحي(يتمثل هذا المشروع في حديقة تسلية 

ومـا زال اآلن قيـد اإلنجـاز،     2011والمشروع تم تقرير إنجازه سـنة   49%بنسبة أسهم  األجنبي 

الذي قد يعطي لها هنا المركب لمسـة سـياحية    وخاصة وأن بلدية بسكرة تفتقر إلى األماكن الترفيهية

أما بلدية عنابة ال يوجد لديها استثمارات أجنبية جديدة خالل سنة الدراسـة، وذلـك   .)2(وخدمة ترفيهية

                                                 
)1 (\D]MFا CE^ C_QFا ،`abc ،بbهfFا CE^ O_Mg HaاfDIFا hQi . Vn�@ \o �،  69ص. 
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يرجع إلى اهتمام البلدية باستثمارات المحلية أو إلى توجيه االستثمارات إلى القطاع الخـاص المحلـي   

أو يرجع إلى تشبع البلدية بكل المرافق الخدماتية والترفيهية خـالل  كسبيل أحسن من شراكة األجنبية، 

  .)1(سنة الدراسة

حيث أن االستثمار من بين أحسن االساليب لتوفير االموال وضخها لبناء مشاريع جديدة تساهم 

لها في رفع وتيرة التنمية المحلية في البلدية،حيث أن بلدية عنابة بمشاريعها الجديدة قد يزيد مستوى دخ

  .الذاتي من خالل االيرادات التي تأتيها من تأجير االسواق للتجار مثال

تعمل كل بلدية على مكافحة البطالة، حيث أن كل مـن بلديـة   : البطالة في كل من البلـديتين -ج     

  :بسكرة وعنابة تعانيان من البطالة، وترجع أسباب انتشار البطالة في بلدية بسكرة إلى ما يلي

 .انخفاض االستثمارات بأوراق طلب العمل، البيروقراطية الخاصةالتعقيدات  •

 .المجاالت توفر مناصب شغل شاغرة في القطاع العموميعدم كثرة  •

  .خاص بسبب كثرة ساعات العملتهرب الشباب من التوظيف في القطاع ال •

التهرب من العمل فـي الحـرف   بمعنى   الشباب من العمل في مجال الفالحة،تهرب  •

 .ةالتقليدي

وبما أن القطاع العام أصبح ال يوفر مناصب كافية للعمل لجأت الدولة إلـى أسـلوب          

أصبح دور الدولة يركز على الكيف وليس الكم،وعلى تمكين المواطنين وليس  "مغاير  حيث،

وفـي هـذا اإلطـار تقـوم      .مجرد خدمتهم، واالهتمام بتوجيه الخدمة وليس تقديمها مباشرة

بالتعاقد مع القطاع الخاص لتوفير الخدمات على أن يتم ) البلدية أو الوالية(ة الوحدات المحلي

بلدية بسكرة ال تتوفر على عـدد مـن   ف ورغم ذلك )2(. "اختيارها،من خالل عطاءات تنافسية

 34مؤسسات في القطـاع العـام، و   06المؤسسات رغم مساحتها الكبيرة، حيث تتشكل من 

وهذا عدد غيـر كـافي بالنسـبة    ) ت صغيرة ومتوسطةمؤسسا(مؤسسة في القطاع الخاص 

  .)3(ية فيهابسكرة، والكثافة السكانية العال لمساحة كمساحة بلدية

الكثافة السكانية  أضف الى أنبلدية عنابة تعاني من البطالة رغم توفر االستثمارات بنوعيها  أما

 :بعة للقطاع العـام نـذكر منهـا   التا) مؤسسة 15(لديها عدد كبير من المؤسسات  هاالعالية ، حيث أن
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المؤسسة الوطنية للحليـب   ،مؤسسة جيني سيدار ،مؤسسة سونلغاز، )محطة السترين(مؤسسة نفطال 

 مؤسسو األشغال الكبرى للمياه، ،مؤسسة البريد ،مؤسسة االتصال الجزائر ،)Iydorإيدوغ (ومشتقاته 

ؤسسات تابعة للقطاع الخـاص أيضـا   هذه بعض المؤسسات وهناك م، المؤسسة الوطنية للنقل البحري

) إينالكـا ( I.N.A.L.C.Aشركة  :ومعظمها في شراكة أجنبية منها) مؤسسة 46(توفر مناصب شغل 

مؤسسـة المشـروبات    ،)شراكة مع شـركة أجنبيـة  (ك البشري لالستيراد وتوزيع منتوجات االستهال

  .(RAYLAN)مؤسسة صناعات اآلالت الكهرومنزلية  ،الغازية

توفر المؤسسات في بلدية عنابة إال أنها تعاني من البطالة وقد يرجع ذلـك إلـى األسـباب    لكن مع   

  :التالية

 .قلة المؤسسة االقتصادية المتواجدة في إقليم البلدية، المحسوبية ،الفساد اإلداري •

  مما يستدعي عدم توظيف عمالة جديدةاالعتماد األكبر على اآلالت الحديثة  •

 .)1(لية لبلدية عنابةلعااالكثافة السكانية  •

قراطيـة وماليـة   رويني من البطالة وذلك يرجع ألسباب بإذا كل من بلدية بسكرة وعنابة تعا  

  :لذلك يجب على البلديتين اتباع الحلول التالية للخروج من أزمة البطالة. تنظيمية

  الخ...ارةسواء فالحة، صناعة، تج: تقديم تحفيزات مشجعة للشباب لالستثمار في شتى المجاالت •

 .فتح المجال للقطاع الخاص لالستثمار من أجل بناء مؤسسات منتجة تستوعب جزء من العمالة •

 .إزالة التعقيدات البيروقراطية التي قد تسبب في ملل الشباب من تقديم المشاريع •

  .تشجيع روح المبادرة واإلبداع في كل المجاالت •

في المادة  2011 ينص قانون البلدية لسنة: وعنابة قطاع الفالحة في كل من بلدية بسكرة-د          

الشعبي البلدي على حماية األراضي الفالحية والمساحات الخضراء والسيما عند  يسهر المجلس: "110

تساهم البلدية في حمايـة  : "على أن 112المادة  كما تنص .)2("إقامة مختلف المشاريع على إقليم البلدية

إذا من واجب البلدية أن تولي االهتمام .)3("تسهر على االستغالل األفضل لهماالتربة والموارد المائية و

وتقدر المساحة اإلجمالية للفالحة  .األراضي وحماية التربة والتشجير لقطاع الفالحة وذلك بالحفاظ على

يعتبـر   هكتار، حيث أن بلدية بسـكرة   3398: هكتار، أما بلدية عنابة فتقدر بـ 7762ببلدية بسكرة 
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هناك اختالف في االراضي الزراعية وهـذا راجـع   . قطاع الفالحة فيها قطاع حيوي أكثر من عنابة

لطبيعة المناخ والتضاريس في كلتا البلديتين،فبلدية بسكرة بلدية صحراوية،أما بلدية عنابة فهي بلديـة  

  .ذات مناخ متوسط

  بلدية بسكرة وعنابة التوزيع العام لألراضي الفالحية في كل من) :4(جدول رقم        

  من إعداد الباحثة باالعتماد على المعلومات المقابلة: المصدر             

يتضح أن بلدية بسكرة تملك مساحة كبيرة صالحة للزراعة تقدر بـ ) 4(من خالل الجدول رقم  

هكتار، وذلك ألن بسكرة من البلديات التي أراضيها خصبة ومساحتها كبيرة، أما بلدية عنابـة   3445

هكتار وهذا لعدم كبر مساحة البلدية مقارنة ببلدية بسكرة،  1729بلغ المساحة الصالحة للفالحة فيها فت

والرعوية في بلدية بسكرة تقـدر بــ    لتمر كبلدية بسكرة، واألراضي البورأيضا بلدية عنابة ال تنتج ا

صحر ألنهـا منطقـة   وقلة األمطار والجفاف والتللمنطقة هكتار وذلك يرجع للحرارة المرتفعة  4006

هكتار وذلك ألن مساحتها صغيرة  911صحراوية، أما بلدية عنابة تقدر األراضي البور والرعوية فيها 

لذلك ليس لديها مساحة كبيرة بور أو رعوية، وهناك أيضا  السهولوهي في منطقة  جافومناخها ليس 

بلدية بسكرة بلدية مشـهورة   هكتار وذلك ألن 311أراضي غير منتجة حيث تقدر في بلدية بسكرة بـ 

 ببساتين النخيل وذلك للمناخ المناسب لهذا اإلنتاج في حين بلدية عنابة تقدر األراضي الغير منتجة فيها

الكبير للسكان باألراضي، وأيضا معظم هذه األراضي مخصصـة  هكتار وذلك لعدم االهتمام  758بـ 

  .للمواشي للرعي هناك

اخ حار يتالءم مع فالحة النخيل فبلدية بسكرة تعتبر من البلـديات  بما أن بلدية بسكرة لديها من  

نخلة، وهو عدد يؤهلها إلى التجارة بـالتمور   184580الغنية بالنخيل حيث تقدر عدد النخيل فيها بـ 

المنتجة، أما بلدية عنابة فهي ال تملك فالحة النخيل بل لديها الغابات الخاصـة بالحلفـاء والصـنوبر    

هكتار وذلك للمناخ المناسـب لألشـجار والرطوبـة     2700: قدر مساحة الغابات بـوغيرها حيث ت

  .واألمطار وعدم وجود التصحر والجفاف

  

ــالحة    البلدية ــاحة الص المس

  للفالحة

أراضـــي بـــور 

  ورعوية

  النخيل  أراضي غير منتجة

 الغابات

المساحة اإلجمالية للفالحـة فـي   

  البلدية

  هكتار 7762  )نخلة( 184580  هكتار 311  هكتار 4006  هكتار 3445  بسكرة

هكتــــار  2700  هكتار 758  هكتار 911  هكتار 1729  عنابة

  غابات

  هكتار 3398
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  :فهو يتناول توزيع المواشي) 05(ا الجدول رقم أم  

  المواشي في كل من بلدية عنابة وبسكرة): 5(جدول رقم 

  البلدية
  توزيع المواشي

  الخيول  الماعز  البقر  الغنم

  4  1706  161  8716  كرةبس

  11  ألف 350  ألف 360  ألف 389  عنابة

  من إعداد الباحثة باالعتماد على معلومات المقابلة: المصدر                 

ألف رأس غـنم، وذلـك    389رأس غنم أما في بلدية عنابة فتملك  8716فبلدية بسكرة لديها          

 مااألماكن الرعوية، أيضا المناخ المناسب للحيوان وتكاثره، أتوفر  لتوفر الغابات مما توفر لهم األكل و

بقرة وذلك لصعوبة مناخها وعدم تواجد أكلها بكثرة في البلدية، أما بلديـة   161بلدية بسكرة لديها فقط 

رأس، في حـين بلديـة    1706ألف بقرة، أما بخصوص الماعز فبلدية بسكرة لديها  360عنابة ففيها 

ف رأس وهذا ما يعني أن بلدية عنابة غنية بالمواشي ، أما فما يخص الخيول فبلدية أل 350عنابة لديها 

ال خيول وهذا ألن السـكان   4لكن بلدية بسكرة تملك فقط حصان،  110تملك نادي فروسية فيه عنابة 

  .لقساوة المناخيهتمون لفروسية الخيل وذلك للمناخ 

تنمية المحلية في البلدية وذلك الن البلدية تملك أراضي يعتبر مجال الفالحة مجال مهم لترقية ال       

فالحيه تابعة لها ،فتسلمها للمواطنين في إطار استصالح هذه األراضي مما ينتج عنه توفير مناصـب  

شغل،وتحقيق االكتفاء الذاتي للبلدية فيما يخص المنتجات الزراعية،وقد يصبح منتـوج محلـي قابـل    

بلدية بسكرة وذلك ألنها في  إذا مجال الفالحة مزدهر كثيرا  .ات األخرىلالستهالك حتى من قبل البلدي

من البلديات المنتجة للتمور، أما المواشي فبلدية عنابة تزخر بعدد هائل من المواشـي تجعلهـا مـن    

  .البلديات المزدهرة بإنتاج اللحوم والحليب ومشتقاته

        بسكرةبسكرةبسكرةبسكرةالمعايير االجتماعية في كل من بلدية عنابة والمعايير االجتماعية في كل من بلدية عنابة والمعايير االجتماعية في كل من بلدية عنابة والمعايير االجتماعية في كل من بلدية عنابة و----2222                        

تتعدد المعايير االجتماعية في المجتمعات المحلية حيث تعمل الهيئات المحلية على ترجمة هذه          

ومن خالل الالمركزية االداريـة يمكـن تـوفير السـلع     « المعايير في خدمات لتلبية حاجيات السكان،

قية،خاصة التي ترتبط بمجـال  والخدمات التي تلبي االحتياجات الفعلية للمواطنين وبسعر تكلفتها  الحقي

ونظـرا الن  .الـخ ... المياه والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة: تقديم الخدمات العامة مثل

الوحدات المحلية اكثر قرب من المواطنين المحليين، فإنها اكثر قدرة على تقديم مـزيج مـن السـلع    
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ها ويعد ذلك جوهر التنمية المحليـة،وتؤدي  والخدمات التي تشبع التفضيالت واالذواق المختلفة لناخبي

  ).1( »الالمركزية االدارية لتحسين أداء وجودة الخدمات التي تقدمها الوحدات المحلية،بسبب المنافسة 

  :الصحـــة-أ    

تسهر البلدية بمساهمة المصالح : "ما يلي على 2011من قانون البلدية لسنة  123تنص المادة   

  .)2("ترام التشريع والتنظيم المعول بهما بحفظ الصحة والنظافة العموميةالتقنية للدولة على اح

وباعتبار الصحة متطلب رئيسي لرفاهية السكان المحليين، فإن كل بلدية تسعى لتوفير أعلـى    

مما يساهم في رفع نسبة التنمية فيها الن منشات الصحية تعتبر بنى تحتية رعاية صحية ألفراد إقليمها 

كل من بلدية بسكرة وعنابة، وذلك بتوفيره للمنشآت الصحية والموارد البشرية  له ا ما تسعىوهذللبلدية،

  ):06(مؤهلة الموضحة في الجدول رقمال

  جدول يوضح المنشآت الصحية في بلدية بسكرة وعنابة): 06(الجدول رقم 

  دلياتالصي  قاعات العالج  عدد المجمعات الصحية  عدد العيادات  عدد المستشفيات  البلدية

  71  9  7  5  2  بسكرة

  139  21  2  5  6  عنابة

  المقابلة اد الباحثة باالعتماد على بياناتمن إعد: المصدر

حيث يوضح الجدول المنشآت الصحية في كل من بلدية بسكرة وعنابة، حيث عدد المستشفيات في      

عدان بطاقة سريرية تقدر الحكيم س ، مستشفى)بشير بن ناصر(ى العالية مستشف ،بلدية بسكرة هما اثنين

فـي حـين يبلـغ عـدد     مرتفع ، سرير وذلك رغم مساحة بلدية بسكرة الكبيرة وعدد السكان 472بـ 

سـرير،   243نا بطاقة سـريرية  مستشفى ابن سي: مستشفيات تتمثل في 6المستشفيات في بلدية عنابة 

طـب   ومستشـفى  سرير، 189سرير، ومستشفى دوربان بطاقة سريرية  450مستشفى ابن رشد به 

يضـم   سرير، ومستشفى الوالدة 95ريرية سرير، ومستشفى طب العيون بطاقة س 256األطفال يضم 

 منشـآت بسرير، وذلك رغم صغر مساحة بلدية عنابة لكن لديها كثافة سكانية عالية فالبلدية تسخر  50

تشفائية، حيث يتمثل أيضا تحتوي كل من البلديتين على عيادات اس صحية كافية لخدمة كل االحتياجات،

سرير، في حين تحتوي بلدية عنابـة   195عيادات استشفائية تقدر بـ  5عددها في بلدية بسكرة على 

سرير أي هنـاك تعـادل فـي عـدد العيـادات       180بطاقة سريرية  عيادات استشفائية أيضا 5على 

                                                 
 .23ص ،� CE^ CMno O_MgVn�@ \o اfFهbب ، )1(

  .36ص مرجع سابق،، 2011لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون البلدية) 2(
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د يسـبب نقـص وخاصـة    وهدا ما ق الكثافةالسكانية ومساحة البلديتين االستشفائية رغم االختالف في

أما فيما يخض المجمعات الصـحية   بالنسبة لبلدية بسكرة لنقص الهياكل الصحية فيها وكبر مساحتها،

  .مجمعات صحية 7فتحتوي بلدية بسكرة على 

أما في بلدية عنابة فهناك مجمعين صحيين وهي تقدم خدمات ذات نوعيـة محـدودة ومحـددة          

ويرجع كثرة عدد المجمعات الصحية في  اطنين بعيدا عن المستشفيات،ان القصحيا، ويستفيد منها السك

توفر العدد الكافي من المستشفيات الكبيرة التي  بلدية بسكرة على غرار بلدية عنابة لكبر مساحتها وعدم

أما فيما يخص قاعات العالج فهي تحتل الصدارة األولى في كل مـن  .تضم جميع التخصصات الطبية

تخفف العبء على المستشـفيات   فهيية بسكرة وهي تقدم خدمات جد محدودة للسكان دلبلدية عناب وب

 71أيضا تحتوى بلدية بسكرة وبلدية عنابة على مجموعة من الصيدليات حيث تقدر في بلدية بسكرة بـ

 139صيدلية خواص، في حين تحتوي بلدية عنابـة علـى    65صيدليات منها عمومية، و 6صيدلية، 

حتها الصغيرة مقارنة ببلية بسكرة فبلدية عنابة مؤهلة أكثر من بلدية بسكرة لتغطية صيدلية، رغم مسا

االحتياجات السكانية لألدوية في كامل أرجاء البلدية، مقارنة باختالف المساحة بين البلديتين حيـث أن  

إذا  .بلدية بسكرة كان يفترض أن تكون عدد الصيدليات أكثر فيها لتسهيل وتقريب الخدمـة للمـواطن  

بلدية عنابة تلقى اكتفاء في المنشآت الصحية أكثر من بلدية بسكرة، مما يؤهلها لتقديم جـودة صـحية   

  .عالية لسكانها المحليين

هذه المنشآت سواء في القطاع الحكومي أو الخاص يلزم يد عاملة مؤهلـة فـي جميـع     لكن  

  :)07(التخصصات، وهذا ما سوف نوضحه في الجدول رقم

  الموارد البشرية في المؤسسات الصحية بالبلديتين): 07(الجدول رقم 

  أطباء جراحة أسنان  أطباء متخصصين  أطباء عامين  البلدية

  73  85  93  بسكرة

  84  140  104  عنابة

  من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات المقابلة: المصدر

م، أما فـي بلديـة عنابـة    طبيب عا 93حيث تزخر بلدية بسكرة كثير من منشآتها الصحية ب        

طبيب عام وذلك لكثرة منشآتها الصحية مقارنة ببلدية بسكرة، أما فيما يخـص األطبـاء    104فتسخر 

متخصص في  140طبيب ذات مجال معين، في حين بلدية عنابة لديها  85المتخصصين فبسكرة لديها 

ما يلجأ الطلبـة لتكملـة   م) باجي مختار(كل المجاالت و ذلك لتوفر تخصص الطب في جامعة عنابة 
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،وهدا دراستهم زيادة على أن مدينة عنابة مدينة كبرى لديها حتى أطباء أجانب يعملون في المستشفيات

أطباء جراحة األسـنان فـي    ال ينفي وجود أطباء أجانب في مستشفيات بسكرة األطباء الكوبيين،  أما 

جراح أسنان، إذا بلدية عنابة  84د األطباء جراح اسنان أما في عنابة يبلغ عد 73مدينة بسكرة عددهم 

تتمتع بلديـة عنابـة    ،لديها قوة بشرية أكثر من بلدية بسكرة وذلك لقوة هياكلها الصحية وكثرة عددها

للمـواطنين بخصـوص    بجودة صحية وذلك بتوفر الهياكل الصحية الكافية مما توفر االكتفاء الـذاتي 

مما يجعلها مـن  . مختص 328أكثر من  صحي، يسيره هيكل  173بحيث تسخر بـ الرعاية الصحية 

ال تخضع للتـوازن   البلديات المؤهلة صحيا في الجزائر، مقارنة ببلدية بسكرة التي رغم كبر مساحتها

في توزيع المنشآت الصحية وأيضا قلة عددها قد يسبب مشاكل للمواطنين حيـث أن عـدد المنشـآت    

متخصص، وهذا قد يرجع لميوالت األطباء  251سيره ي هيكل صحي، 94سكرة تقدر بـ الصحية في ب

السبب إلى مناخها الحار أو ألنها صحراء، على غرار بلدية  قد يرجع،إلى عدم العمل في بلدية بسكرة 

  .عنابة فهي بلدية ساحلية تتمتع بجو معتدل وزيادة على أنها مدينة حضرية أكثر من بسكرة

   :السكـــن-ب       

  توفر البلدية في مجال السكن الشروط: "على أن 2011من قانون البلدية  119دة تنص الما         

، أي أن البلدية توفر )1("التجهيزية للترقية العقارية، كما تساهم أو تبادر في ترقية برامج السكن

على أن  2011من قانون البلدية  115تنص المادة ،ايضا التسهيالت التحفيزية في مجال السكنات

  .)2("ة تسهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء ذات العالقة ببرامج التجهيز والسكنالبلدي"

أما السكن فكلتا البلديتين تعاني من أزمة سكن كبرى، وخاصة في بلدية عنابة وذلـك لصـغر     

ضا، بلدية إليها ألنها من المدن الجزائرية الكبرى أي الريفي مساحتها وكثرة سكانها وذلك بسبب النزوح

عنابة تعاني من نقص األراضي الصالحة للبناء، حيث أن نسبة السكان الخاضعين إليجـار السـكنات   

مرتفعة جدا، مقارنة ببلدية بسكرة فهي أحسن من بلدية عنابة في هذا المجال وذلـك لكبـر مسـاحتها    

ن حيث كـل مـن   وتوفر األراضي الصالحة للبناء، لكن هناك سوء توزيع في السكنات على المحتاجي

  .ات أرضية للبناء لصالح المواطنينالبلديتين تشجع السكن االجتماعي وتخصص تجزئ

                                                 

 .34ص ،المرجع نفسه )1(

 .33، صالمرجع نفسه )2(
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إذا كل من بلدية عنابة وبسكرة تعاني مثلها مثل البلديات الجزائرية من أزمة السـكن نتيجـة     

لـذلك  الرتفاع الكثافة السكانية وصغر المساحة وسوء التسيير والتخطيط والمحسوبية وسوء التوزيع، 

  :يجب على البلديات اتباع العديد من الحلول للخروج من هذه األزمة من بينها

 الرقابة المستمرة على توزيع السكنات هيالت للمواطنين القتناء السكنات،تقديم التس •

  على إحصائيات دقيقة ومنطقيةالسكنات للمحتاجين باالعتماد بناء عدد  •

تقديم قروض للمـواطنين دون فوائـد    ،طنينتقديم المزيد من المشاريع السكنية للموا •

 .ربوية

  :التعليــــم-ج    

من قانون البلدية  122يعتبر التعليم أحد أهم القطاعات التي تهتم بها البلدية وذلك حسب المادة   

تتخذ البلدية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كافة اإلجراءات قصد : "التي تنص على 2011لسنة 

وهذا ما يعنـي  . )1("سات التعليم االبتدائي طبقا للخريطة المدرسية الوطنية وضمان صيانتهاإنجاز مؤس

  .دائيات ومتوسطات وثانويات أن البلدية توكل لها بناء وصيانة المؤسسات التعليمية سواء من ابت

شـتركة  نظام الالمركزية في اإلدارة التعليمية  على أساس وجود مصالح محلية م" حيث يقوم        

لتطوير العملية التعليمية،ويستلزم أدارتها وتنفيذها ذاتيا،مع األخذ بعين االعتبـار الجوانـب الثقافيـة    

واالجتماعية بها، ويتطلب االعتراف بالشخصية القانونية للوحدة المحليـة والوحـدات التابعـة لهـا     

وزارة التربيـة  "،وخضـوع هـذه الوحـدات للسـلطة المركزيـة     )المدرسة، المتوسطات، الثانويات(

االسـتقالل الـذاتي   :ويشتمل نظام الالمركزية في اإلدارة التعليمية على أربعة عناصر أساسية"والتعليم

لمديريات التعليم،المصالح المحلية المشتركة،رقابة السلطة المركزية،التطبيق التدريجي للوظيفة اإلدارية 

    :نالحظ  )08(حسب الجدول رقم   ).2".(التربوية 

  المؤسسات التعليمية في البلديتينيوضح عدد ): 08(ول رقم الجد

  البلدية
  التعليم الثانوي  التعليم المتوسط  التعليم اإلبتدائي

عدد 
  المؤسسات

عدد األقسام 
  المستعملة

عدد 
  المؤسسات

عدد األقسام 
  المستعملة

عدد 
  المؤسسات

عدد األقسام 
  المستعملة

  252  12  501  33  719  71  بسكرة
  391  165  1475  25  2818  74  عنابة

  المقابلة بياناتمن إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر                   

                                                 

 .35، صمرجع سابق، 2011الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون البلدية لسنة  )1(

 .229،230، ص ص� CE^ CMno O_Mg Vn�@ \o اfFهbب، ^HD اhTCF هqل، )2(
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مؤسسـة وعـدد األقسـام     71يتضح أن التعليم االبتدائي في بلدية بسكرة يقدر عدد مؤسساته         

قسم، حيـث أن  2818مؤسسة، وعدد أقسامها  74قسم، في حين أن بلدية عنابة لديها  719المستعملة 

، وهذا ما هو إال دليل على أن بلدية عنابـة  بلدية بسكرة  وهذا راجع للكثافة السكانية بلدية عنابة تفوق

أما فيما يخص التعليم المتوسط فعـدد  التعليمية، وتقرب منه الخدمات متعلمين والمدرسينتوفر الراحة ل

 25قسم، لكن بلدية عنابة بها  501قدر بـ متوسطة، بطاقة أقسام ت 33المؤسسات في بلدية بسكرة هو 

حيث أنه الكثرة األقسام ترجـع  . 1474مؤسسة بطاقة أقسام أضعاف مؤسسات بلدية بسكرة تقدر بـ 

والتعليم الثانوي في د استيعاب العدد الهائل من التالميذ، إلى الكثافة السكانية العالية في بلدية عنابة وقص

قسم، في حين نجد أنه في بلديـة عنابـة    252سسة، وعدد األقسام مؤ 12بلدية بسكرة عدد مؤسساته 

قسم، وذلك للكثافة السكانية العالية، وكثرة  793وعدد األقسام  165تصل عدد المؤسسات الثانوية إلى 

  .التخصصات المتنوعة في الجامعة الخاصة ببلدية عنابة مما يسمح باستيعاب طلبة جدد أكثر

مؤسسـة،  : ...جم أكبر من عدد المؤسسات حيث يقدر عددها اإلجماليإذن بلدية عنابة لديها ح  

مؤسسـة،   116قسم، أما بلدية بسكرة عدد مؤسساتها هـو   5085وعدد األقسام أيضا أكثر بلغ العدد 

  :قسم، ويرجع تقدم بلدية عنابة في مجال التعليم في األطوار الثالثة األولى إلى 1472وعدد األقسام بها 

  .بحكم الثقافية العالية لمواطنيها  ،ية العاليةالكثافة السكان •

 .السهر على تقريب الخدمات للمجتمع المحلي . •

ورغم أن بلدية بسكرة أكبر مساحة وأكبر ميزانية إال أنها ال تتمتع بعدد كافي يغطي مساحتها 

  :الشاسعة وذلك لألسباب التالية

  .من الميزانية إلى البنى التحتية نسبة كبيرةتوجيه  •

 .التركيز على مجال التعليم كثيرا في بلدية بسكرة واالكتفاء بالعدد الموجود عدم •

             :)09(الجدول رقم  هذا ما يوضحه

  :عدد التالميذ في البلديتين): 09(الجدول رقم 

  البلدية
  المجموع  عدد التالميذ

التعلـــــيم   التعليم المتوسط  التعليم االبتدائي
  الثانوي

  74083  27983  21006  25094  بسكرة
  122965  27983  41557  53425  عنابة

  المقابلة بياناتمن إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر
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تلميذ، أما فيما يخص عدد تالميذ  25094مثل عدد تالميذ بلدية بسكرة في طور التعليم االبتدائي ي      

طور المتوسط في بلدية بسـكرة فهـو   ، أما فيما يخص عدد تالميذ ال53425بلدية عنابة فيبلغ عددها 

تلميذ، مقارنة ببلدية  10444تلميذ، أما طور التعليم الثانوي فبلدية بسكرة عدد التالميذ فيها هو  21006

تلميذ، وهذا ما يدل على أن عدد السكان في بلدية عنابة أكثر من  27983عنابة فعدد التالميذ فيها هو 

ئيات األخيرة للسكان في كل من البلديتين، حيث أن مجموع التالميذ بلدية بسكرة وهذا ما أثبتته اإلحصا

تلميـذ، أي   56544: تلميذ، والعدد اإلجمالي لتالميذ بلدية بسكرة هو 72965في بلدية عنابة يقدر بـ 

أما بلدية )04(انظر الملحق رقم  .نسمة 200.654من إجمالي عدد السكان ككل التي يلغ  28%بنسبة 

من إجمـالي عـدد    46%فتقدر بـ  122965تالميذ من إجمالي عدد السكان الذي بلغ عنابة فنسبة ال

ويرجع االرتفاع لبلدية عنابـة للكثافـة    )05(انظر الملحق رقم نسمة، 267350السكان الذي يقدر بـ 

  .السكانية العالية

وا فـي عـدد   وفيما يخص الجامعات فكل من بلدية بسكرة وبلدية عنابة لديهم جامعة واحدة لكن يختلف

كليات وهذا ما أدلى باألمين العام بلدية بسكرة في حـين أن   06الكليات حيث أن جامعة بسكرة لديها 

كلية، وهذا لوجود تقريبا جل التخصصـات   12األمين العام لجامعة عنابة صرح أن جامعة عنابة بها 

  ..).الطب، البيطرة، الصيدلة(واألساتذة وخاصة في التخصصات العلمية 

 ليمها البلدي ويظهر ذلك فـي المـادتين  تسهر البلدية على حماية البيئة داخل إق :البيئــــة-ه     

تساهم البلدية في حمايـة التربـة   : "على أن 112المادة ، تنص  2011البلدية   من قانون 112،114

مشـروع   يقتضي إنشاء أي: "114المادة أما نص .)1("والموارد المائية وتسهر على االستغالل األفضل

يحتمل اإلضرار بالبيئة والصحة العمومية على إقليم البلدية موافقة المجلس الشعبي البلـدي، باسـتثناء   

في ظل هـذه الظـروف    .)2("المشاريع ذات المنفعة الوطنية التي تخضع لألحكام المتعلقة بحماية البيئة

في معدل التلوث البيئي بتطبيـق   التحكم: تلعب الوحدات المحلية دورا كبيرا في حماية البيئة من خالل

القوانين والقواعد، والحفاظ على الصحة العامة والسالمة، واستعمال أساليب علمية لتقليل االثار البيئية 

الطاقة الشمسية، وعقد الشركات مع الوكاالت االجنبية لالستفادة من الخبرة الدوليـة  : السلبية من بينها

  )3.(في حماية البيئة

                                                 

 .33ص ،مرجع سابق، 2011، قانون البلدية لسنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية)1(

 .35، صالمرجع نفسه)2(

)3(،`abc \D]MFا CE^ C_QFب، اbهfFا CE^ O_Mg ،HaاfDIFا hQi Vn�@ \o �،70ص. 
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توكل اهتمام كبير للبيئة والحفاظ على الثقافة البيئية في المجتمع، حيـث أن بلديـة    إذا البلدية  

محاربة التلوث المائي عن طريق عمليات التطهير،  بسكرة عبر هيئاتها المتخصصة تسعى جاهدة الى

ب، كما أيضا تسهر بلدية عنابة على محاربة التلوث المائي سواء بعمليات التطهير للمياه الصالحة للشر

تلـوث   الأو مياه البحر نتيجة ما تفرزه البواخر من مواد ملوثة، حيث أن بلدية عنابة تعاني من احتم

فـي  بلديـة    مائي أكثر من بلدية بسكرة وذلك نتيجة لوجود البحر في جنوب وشمال بلدية عنابة، لكن

لبحر والمياه المقدمـة  على نقاوة ا يئة والمحيط، حيث تسهر على المحافظةحماية الب عنابة تنشط لجنة 

للشرب حيث يتمتع السكان المحليين في بلدية عنابة بماء حلو على خالف بلدية بسكرة الـذي يعـاني   

وي كبيـر  صالح المشبع بالكلس، أيضا ال تعاني بلدية بسكرة من تلوث جغير  سكانها من شرب الماء

صانع الغير مضر كثيرا، على خالف ذلك الناتج عن دخان السيارات أو بعض الم مقارنة ببلدية عنابة، 

بلدية عنابة التي تعتبر مدينة كبيرة تشهد ازدحام كبير للسيارات مما يؤدي إلى إفراز غـازات كبيـرة   

بلديتين من تلـوث الشـوارع   كما تعاني كل من ال، زيادة على كثرة المصانع الموجودة في مدينة عنابة

  البلديات الجزائرية حالة جل

، مما يجعل المـدن  ي ال يلتزم باحترام نظافة المحيطالذ انتشار قيم سلبية للمواطن راجع إلى  ، وذلك

تتشوه، ورغم جمال مدينة عنابة وكثرة المساحات الخضراء إال أن قلة ثقافة النظافة المحيطية تشـوه  

ويات مظهرها، أما بلدية بسكرة فهي تعاني من أزمة نفايات كبيرة، حتى أن أغلب األحياء ليس لديها حا

كل من البلـديتين مـن    تعاني وفي الشوارعللقمامة، مما يجعل السكان يضعون النفايات أمام منازلهم، 

  :اع العديد من الحلول للخروج من األزمةتلوث كبير مما يستلزم اتب

  .في األرض ص بغرامة مالية لكل شخص يرمي القمامةمعاقبة كل شخ*

 .حاويات 5ع على األقل وضع الحاويات الخاصة بالقمامة في كل شار*

 .للتوعية بنظافة المحيط للمواطنين بمشاركة المدارس والمساجد ، القيام بحمالت تحسيسية*

  .المخالفين للقوانين البيئية ومعاقبته وارع وأجهزة مختصة  لمراقبة وضع كاميرات في الش*

عيات مختلفة لمساعدتها بلدية بسكرة عبر هيئاتها المشرفة على حماية البيئة لديها شراكة مع جم

جمعية أحباب البيئة، : في حماية البيئة والحمالت التحسيسية وتوعية المواطنين من بين هذه الجمعيات

  :بلدية عنابة لديها شراكة مع جمعيات محلية ووكاالت عالمية، من بين الجمعيات المحلية،اما )1(البيئة

                                                 

 .مرجع سابقمحمود حمودي، :مقابلة مع ) 1(
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هي الوكالة األلمانية للتعاون التقني : ة هيأما الوكالة التي معها الهيئات المتخصصة في شراك

"G.T.C"   وهو برنامج لتقوية قدرات الجمع والنقل بالنسبة لمصالح البلدية في تسيير النفايات وذلـك

عن طريق وضع مقاييس وأنماط لوسائل النقل المخصصة لنقل النفايات، عقلنة وتسيير وسائل النقـل  

لتحسين المستدام لوضعية الصيانة، كما تهتم البلدية باتباعها لهذا باالعتماد على األدوات العصرية تتيح ا

  .)1(البرنامج قطاعات مخصصة للجمع، كما يتم تحديد أوقات وترددات الجمع

  :مستوى الفقر في البلديتين-و   

  :تستطيع الوحدات المحلية  العمل على خفض مستويات الفقر،من خالل مايلي      

فقربهـا مـن   .في ظل الالمركزية اإلدارية زيادة اإلنفاق المرتبط بـالفقراء  تستطيع الوحدات المحلية

المواطنين يمكنها من التعرف على الفقراء وتحديدهم،وتستطيع الوحدات المحلية أن تمكن الفقـراء أو  

الفئات المهمشة اقتصاديا،من خالل توفير فرص عمل لهم أو مساعدتهم على إقامة مشـروعات تـدر    

أيضا بإعادة توزيع الدخل من خالل فرض .   منتظمة،وذلك بتوفير القروض المناسبة لهمعليهم دخوال 

  )2.(أو اإلعفاء من الضرائب

لديـة عنابـة تتخـذ    بتعاني كل من بلدية بسكرة وعنابة من عدد من الفقراء حيث أن بلدية بسـكرة و 

قفة خالل سـنة   3900 قفة رمضان حيث تم توزيع: مجموعة من اإلجراءات لمكافحة الفقر من بينها

قفة، وذلك نظرا للكثافة السكانية العالية في بلديـة   7900، في حين بلدية عنابة وزعت 2011-2012

  .عنابة وهذا ما صرح به كل من أمين بلدية عنابة وبسكرة

بطاقـة   294أما فيما يخص بطاقة العالج المجاني فقد أدلى األمين العام لبلدية بسكرة أن عنـاك       

بطاقة، أمـا المحـافظ المدرسـية     800، أما بلدية عنابة وزعت خالل سنة الدراسة ما يقارب وزعت

محفظة مدرسية أيضا للطور االبتدائي والمتوسط، وهذا ما أدلى به كل من أمين  7060فوزعت عنابة 

ـ  افرة وبلدية عنابة، وذلك راجع الرتبلدية بسك  .ابقاع التالميذ في مؤسسات بلدية عنابة كما تطرقنـا س

شة كما يتم التكفل همنح أموال لترميم السكنات ال: على ذلك تقدم بلدية بسكرة إعانات أخرى منها زيادة

أما في بلدية عنابة فهناك إجـراءات أخـرى   . )3( ..."بالمشردين في شوارع المدينة، وعديمي المأوى

والمكفوفين،كما طواء النفسي، منحة للمعاقين واألمراض المزمنة واألطفال الذين لديهم مرض االن: منها
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في احتفال جماعي، توزيع الهدايا لمراكـز   اختتان مئات األطفال المعوزين  تساهم البلدية في عملية 

بلدية عنابة يجعل من إذا ارتفاع الكثافة السكانية في ،)1(الطفولة المسعفة، توزيع الهدايا لمراكز المسنين

  .راءات أكثر لمكافحة الفقر أكثر من بلدية بسكرةكثر مما يجعلها تتخذ إجعدد المعوزين أ

  :المقومات الثقافية لكل من بلدية بسكرة وعنابةالمقومات الثقافية لكل من بلدية بسكرة وعنابةالمقومات الثقافية لكل من بلدية بسكرة وعنابةالمقومات الثقافية لكل من بلدية بسكرة وعنابة----3333                                    

تعتبر المجاالت الثقافية من المجاالت الرائدة في البلديات وهذا بما يخدم حاجيات المجتمع        

عم المراكز الثقافية والرياضية وخاصة فئة الشباب، وقد نص قانون البلدية في العديد من مواده على د

  :والسياحية نتطرق إليها فيما يلي

المساهمة في إنجاز الهياكـل القاعديـة البلديـة الجواريـة     : "2011من قانون البلدية  122المادة     

الموجهة للنشاطات الرياضية والشباب والثقافة والتسلية التي يمكن االستفادة مـن المسـاهمة الماليـة    

" التسلية وجهزة المكلفة بالشباب والرياضة تها لهياكل واألدتقديم مساع: "ي نفس المادة نجدوف". للدولة

اتخاذ تدابير ترمي إلى توسيع قدراتها السياحية وتشجيع المتعـاملين المعنيـين   "وأيضا في نفس المادة 

  .)2("باستغاللها

ق التسلية والرياضة ودعـم المجـال   هذا ما يعني أن على البلدية مسؤولية نشر الثقافة وتوفير مراف   

تساهم البلديـة إلـى   : "على أنه 2011لسنة من قانون البلدية 121المادة  كذلك .  السياحي على إقليمها

جانب الدولة في التحضير واالحتفال باألعياد الوطنية كما هي محددة في التشريع السـاري المفعـول   

ي أن مـن  نوهذا ما يع.)3("تلك المخلدة للثورة التحريريةوإحياء ذكرى األحداث التاريخية والسيما منها 

واآلن سـوف  ،.واجبات البلدية إحياء كل األعياد الوطنية والدينية والتاريخية باحتفاالت ومهرجانـات 

  .ة الذكر في البلديتيننتطرق لكل جانب من الجوانب السابق

  :السياحة في بلدية بسكرة وعنابة-أ       

وية والسياحة الدينية، روفا منذ القدم خاصة السياحة الحمفضاءا سياحيا مع تعتبر بلدية بسكرة   

ر بوابتها عروس الزيبان، ومن المنشآت السياحية من الجنوب إلى الشرق عبوكذا كونها منطقة عبور 

  :في بلدية بسكرة نجد

                                                 

 .مرجع سابقنادية أبو ذياب،  :مقابلة مع )1(

 .35، صمرجع سابق، 2011الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون البلدية لسنة) 2(

 .34، .المرجع نفسه)3(
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ي تستقطب حتـى  الت حديقة لندو الغابات واألشجار والنخيل، ،)م الصالحينحما(الحمامات المعدنية * 

 .)1(ضريح سيدي زرزور السياح األجانب،

، حيث يحدها من الشمال والشرق البحر األبـيض  بحكم موقعها استراتيجي بلدية عنابةعن أما 

المتوسط ومن الجنوب المحيط العمراني، ومن الغرب الطريق الرابط بين مدينة عنابة للجهة الغربيـة  

موقع يعلو البحر، ووجود البحر عامل سياحي : حية للمنطقة نجدومن المميزات السيا .قراتلخليج واد ب

توفر وسائل التنقل الجمـاعي داخـل    مصطاف فصليا ،وكذا 4200: القدرة االستيعابية للشواطئ ،مهم

غطاء نباتي  ،مساحات غابية، نادي الفروسية وهو مالئم للتسلية لقربه من الشواطئكذا توفر  ،المدينة

للراحـة  " كور"تدعى "رة خضراء في وسط البلدية جود مساحة كبيو ،......)ليتوسالحلفاء،الكا(.متنوع

،    مناخ جيد يسمح بالسياحة ،سيدي براهيم التومي وسط البلدية"مقام  ،توفر على آثار رومانية والترفيه،

ة الفكر الذي يعتبر أحد أعمد" سانت أوغستان"وجود أحد المعالم الشهيرة لبلدية عنابة وهي كنيسة وكذا 

 .)2(الالهوتي المسيحي

نتعرف لتسهيل الحركة السياحية وتنشيطها  سياحيةوكال من البلديتين توفر العديد من المنشآت ال

  ):10(من خالل الجدول رقم هذه المنشآت  على

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .مرجع سابقمحمود حمودي، :مقابلة مع ) 1(

 .مرجع سابقب،نادية أبو ذيا :مقابلة مع) 2(
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  .يبين المنشآت السياحية في كل من بلدية بسكرة وعنابة): 10(الجدول رقم                

  بلدية عنابة  بلدية بسكرة  سسات الفندقيةالمؤ

  عدد العمال  الصنف   عدد العمال  الصنف
  274  05  /  /  سيبوس الدولي

  84  04  /  /  ريم الجميل
  42  3  /  /  المشرق
  /  /  80  3  الزيبان

      148  3  حمام الصالحين

  16  3  /  /  شمس
  13  3  /  /  المنى بانوراميك

  5  2  /  /  العالمي
  9  2  /  /  الهقار

  6  2  /  /  ندلساأل
  /  /  6  1  نسيب

  /  /  7  1  عابدي

  /  /  5  1  سالمي

األهـرام،   ،ميموز بالصه
ــاف،  ــارة، الصفص اإلم
األمير ،خليجي نمرحبـا،  
ماجســـتيك، الســـالم، 
هيبيون، الهناء ،سـيرتا،  
مركز بـالص، سـندباد   
النجمة ،الجميلة، كاروبي 

  ،المستقبل، السعادة

  

/  
  

/  
  

  غير مصنفين
  
  
  
  

لعمال بـين  يتراوح عدد ا

  .عامل 2-17

نزل، الشاوي، فيكتوريـا،  
دار المعلم، الراحة، راحة 
عمــال البريــد ،القــدس 

  ،ذياب 

يتراوح عدد العمال بـين    غير مصنفين

  عامل 2- 47

  

/  
  

/  

  ثة باالعتماد على بيانات المقابلمن إعداد الباح: المصدر

بسكرة في مجال السياحة، فـي   فندق وهو عدد قليل مقارنة بمكانة 12نالحظ في بلدية بسكرة 

فندق، وهو رقم معتبر يجعل البلدية من أهم األقطـاب السـياحية فـي     27حين يوجد في بلدية عنابة 

نجوم وهـو فنـدق تـابع     5في حين أنه يتصدر الهرم الترتيب فندق سيبوس الدولي بصنف . الجزائر

ية بسكرة حيث أن أعلى صنف في بلدية للقطاع العام وذلك ألن بلدية عنابة منطقة سياحية أكثر من بلد

ا معدهزيبان وحمام الصالحين وهما تابعان للقطاع العام، ويأتي بفي كل من فندقي ال 3بسكرة هو صنف

ي أما بلديـة بسـكرة فبـاق    نجوم 4صنف عنابة وهو تابع للقطاع الخاص ذو فندق ريم الجميل بمدينة

يب، وهم تابعين للقطاع ندق عابدي، سالمي، نسوهي فالفنادق المصنفة هي ذات الصنف نجمة واحدة 

ببلدية عنابة وكلهم ذا ) طلسيالمزياترواميك العالمي، الهقار، األندلس، األ(يه كل من فندق الخاص ويل

الفنادق سواء في بلدية بسكرة أو عنابة فهي غيـر   وهم تابعين للقطاع الخاص أما باقينجوم  2صنف 

  .مصنفة



    - - - - عنابةعنابةعنابةعنابة    وووو    دراسة مقارنة بين بلدية بسكرةدراسة مقارنة بين بلدية بسكرةدراسة مقارنة بين بلدية بسكرةدراسة مقارنة بين بلدية بسكرة- - - - دور البلدية في مجاالت التنمية المحليةدور البلدية في مجاالت التنمية المحليةدور البلدية في مجاالت التنمية المحليةدور البلدية في مجاالت التنمية المحلية                                                ::::الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

    

-86 - 
 

دد هائل من الفنادق وذات جودة عالية مقارنة ببلدية بسكرة التي رغـم  إذا بلدية عنابة لديها ع

في المجـال   مساحتها الكبيرة ليس لديها عدد كبير من الفنادق وهذا راجع إلى المناخ ونقص االستثمار

عامل وذلك ألنه فندق على  274العاملة في الفنادق فيحتل فندق سيبوس الدولي بـ  أما اليد .السياحي

يجب تسـخير يـد   عليه  جذب سياحي كبير و الجودة باعتبار ان بلدية عنابة منطقة  ية مندرجة عال

عامل، ثـم يليـه فنـدق     84عاملة له، يليه فندق ريم الجميل أيضا بلدية عنابة بقدرة عمالية تقدر بـ 

لكن بلدية بسكرة يحتل فندق حمام الصالحين أعلى ترتيب هرمي فـي اليـد   . عامل 42المشرق بطاقة 

اح له ألن فيه حمام الصالحين وهو حمام لعـالج  عامل ألنه مقصد كل السي 148لعاملة بقوة تقدر بـ ا

 26عامل، وفندق دار المعلم بــ   80ألمراض والمفاصل، ويليه فندق الزيبان بقوة عمالية تقدر بـ ا

في الفنـادق   عامل، لكن يتراوح عدد العمال 47عامل وأيضا هناك فندق نزل الراحة لعمال البريد بـ 

  .عامل 2إلى  17بين 

 اإجماليالخدمة السياحية وتقدر  مورد بشري متخصص في إذن تبقى بلدية عنابة هي من لديها 

عامـل، وذلـك راجـع إلـى طبيعـة       342عامل، مقارنة ببلدية بسكرة فطاقته العماليـة   594 :ب

  .،ودلك لكثرة الفنادق في بلدية عنابة والحركة السياحية فيهاالمنطقة

إن بلدية عنابة بلدية سياحية أكثر من بلدية بسكرة وذلك إلطاللتها على البحر ومناخها الجيـد  

واألماكن الترفيهية المتوفرة فيها على عكس بلدية بسكرة التي مناخها حار وال تولي ) الفنادق(ومنشآتها 

، حيث أن بلدية بسكرة لديها اخلقلة الموارد المالية وسوء المن البلدية اهتمام كبير للجانب السياحي فيها

المساحات التي تستطيع استغاللها لجعل المنطقة ذات جذب سياحي، ففي بلدية عنابة تستغل كل مساحة 

مسـكن   700حـي  لجمال البلدية، حيث أن بلدية بسكرة لديها نفس المساحة في وسط المدينة منطقـة  

بعنابة هذا راجـع إلـى إمكانيـات    " الكور"قة مساحة كبيرة يمكن البلدية أن تهتم بها وتجعلها مثل منط

  .البلدية ومناخها إذا توفر ذلك

  :المعايير الثقافية في كل من البلديتين-ب     

عريقة وقديمة حيث أن بلدية بسكرة حسب ما أدلى من البلديتين على مقومات ثقافية  تسخر كال  

هامة تم تنظيمها على مسـتوى   2012-2011به األمين العام لها عرفت عدة تظاهرات ثقافية ما بين 

عاصمة الوالية حيث كان لها طابع مميز من حيث عدد التظاهرات وتنوعها والـذي مـس مختلـف    

الشرائح االجتماعية وكذا مختلف اإلبداعات والنشاطات الثقافية من ملتقيات محاضرات، أيام دراسـية،  

ات واألعياد واأليام الوطنية والتاريخية بسنية وفلكلورية، وإحياء جميع المناأمسيات شعرية وعروض ف
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عيد الفطر، عيـد  (واألعياد الدينية ...) ديسمبر 11ماي،  8عيد االستقالل، يوم العلم، عيد النصر، ( 

: ومن بين النشاطات الثقافية في هذه السنة...) وراء، أول محرماشاألضحى، مولد النبوي الشريف، ع

وطني للكتاب، ملتقى إلبداعات المرأة الجزائرية، صالونات  مع معرض 07المهرجان الشعري السنوي 

أما بلدية عنابة  فقد صرح األمين العام للبلدية بأنها عرفـت عـدة   ،الخ...الفنون التشكيلية، عيد التمور

شراف البلدية، تتميز بطابع المنطقة حيث أن البلدية تم تنظيمها تحت ا 2012-2011ي سنة تظاهرات ف

كل األعياد الوطنية المهنة للتذكير بتاريخ الجزائر، كما أنها أيضا تحتفل بكل األعياد تسعى إلى إحياء 

القصبة، مهرجانات أغني الروك، المهرجان المحلـي   ةمهرجانات الغني(الدينية زيادة على مهرجانات 

مختلفـة  والحفالت المتعددة بحضور العديد من الفنانين الشرقيين واألجانب، والمعارض ال...) للمالوف

لمسابقات فـي الشـطرنج   اوكذا الرياضية في مجال  ...) معرض الزهور، معارض اللباس التقليدي(

  .الخ....والرسم والسباحة

أما فيما يخص المنشآت الثقافية في كل من البلديتين، فبلدية بسكرة تتوفر على مكتبتين للبلدية، 

ب مكات 3مركزين ثقافية، : عنابة تتوفر على ةديلب، في حين أن ودار ثقافة ومركز ثقافي ومتحف بلدي 

إذا كـال مـن   . مسرح جهوي، متحف بلدي ومعالم رومانية أيضـا  وقاعات سينما، 9تابعين للبلدية، 

البلديتين يسعون إلى تحقيق الترفيه والجو الثقافي في البلدية، لكن بلدية عنابة بحكم مناخهـا المعتـدل   

  .تنشط أكثر من بلدية بسكرة ثقافيا افية منشات الثقوإمكانياتها الطبيعية وال

  :النشاطات الرياضية في كل من بلدية عنابة بلدية بسكرة-ج      

تعتبر الرياضة من المجاالت المهمة التي تساعد المواطنين على متابعة حياتهم بسالسة وراحة   

الجدول  ذا ما يوضحةهفكال من البلديتين تسعى لتحقيق مستوى أعلى من النجاح في المجال الرياضي و

   :)11(رقم

  :جدول يوضح المنشآت الترفيهية في البلديتين): 11(الجدول رقم 

مالعـــــب   مالعب بلدية  دور الشباب  البلدية

  جوارية

ــابح  مســـ

  ترفيهية

مالعب كـرة  

  قدم

  1  02  21  1  5  بسكرة

  3  1  3  4  5  عنابة

  المقابلة بياناتمن إعداد الباحثة باالعتماد على : المصدر
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نالحظ أن كل من بلدية عنابة وبلدية بسكرة لديهم نفس عدد دور الشباب مع أن بلدية بسكرة أكبر       

مساحة من بلدية عنابة حيث أنها تحتاج إلى عدد أكبر من دور الشباب لتقريـب هـذه الخدمـة إلـى     

بلدية، مما  مالعب 4في حين أن بلدية عنابة لديها . المواطن، وهناك في بلدية بسكرة ملعب بلدي واحد

أما فيما يخص المالعب الجواري فبلديـة  . يوضح أن بلدية عنابة تولي اهتمام أكبر للمنشآت الرياضية

مالعب جوارية فقـط،   3ملعب، في حين بلدية عنابة لديها  21بسكرة تحظى بعدد كبير منها يقدر بـ 

يما يخص المسابح فبلدية بسكرة وذلك قد يعود إلى صغر مساحة بلدية عنابة مقارنة ببلدية بسكرة، أما ف

تحتوي على مسبحين ترفيهيين أما بلدية عنابة فلديها مسبح واحد وذلك لتوفر الشواطئ البحريـة فـي   

الوالية أي ال تحتاج إلى عدد كبير من المسابح، على عكس بلدية بسكرة التي مناخها حار وتحتاج إلى 

مالعب لكرة القدم، في حين بلدية بسكرة  3ية عنابة هناك في بلد. عدد أكبر من هذه الموانئ الترفيهية

إذا بلدية بسكرة وعنابة عدد ، لديها ملعب واحد وهذا ما يدل على عدم اهتمام البلدية بالمجال الرياضي

ال بأس به من المنشآت الرياضية لكن هذا المجال ما زال ينقصه بعض التفاعالت الرياضية، حيث أن 

أما فيما يخص الفرق الرياضية . ي تنشيط وخدمة المجتمع خاصة فئة الشبابف امميز االرياضة لها دور

ما بلديـة  أفرق لكرة السلة، 3فرق لكرة اليد، و 5الموجودة في بلدية بسكرة، فلديها فرق لكرة القدم، و

فرق لكرة السلة، كما تتوفر كلتا البلديتين علـى   4فرق لكرة اليد و 7فرق لكرة القدم،  8عنابة فلديها 

 9جمعيات للتنس، في حين بلديـة عنابـة لـديها     4جمعيات رياضية حيث أنه في بلدية بسكرة لديها 

، 4جمعيات للتنس، وأيضا هناك في بلدية بسكرة جمعيات خاصة بالجيدو والكـاراتي حيـث عـددهم    

ي جمعيات وهناك العديد من الرياضات األخرى ف 8وجمعيات بلدية عنابة في نفس المجال يقدر عددها 

يجب على بلدية بسكرة دعم المجال الثقافي سـواء فـي القطـاع السـياحي أو     ، اذا كل من البلديتين

 .تحسين هياكلها وبرامجهاودلك من خالل الرياضي، أو الثقافي 
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  :خالصة الفصل الثالثخالصة الفصل الثالثخالصة الفصل الثالثخالصة الفصل الثالث

  

عال في من خالل ما سبق نستنج أن البلدية أحد أهم الهيئات في الالمركزية اإلدارية، لها دور ف  

جميع المجاالت سواء المجال االقتصادي أو المجال االجتماعي أو المجال الثقافي، وذلك كله للوصول 

  .إلى تنمية محلية فعالة

أن  فكل من بلدية بسكرة وعنابة لها دور في وضع المعايير االقتصادية الخاصة بهـا، حيـث     

تلكات القيمة التابعة مبلدية عنابة وذلك للممنخفض مقارنة ب مخطط التمويل الذاتي الخاص ببلدية بسكرة

مما يرجع عليها بإيرادات كبيرة، أما فيما يخص اإلعانات الحكومية فبلدية بسكرة تلقى إعانات حكومية 

  .ابة وذلك ألنها من بلديات الجنوبأكثر من بلدية عن

حصـتها مـن   بة ، لكن بلدية عنااالستثمار المحلي واألجنبي يساهم في تطوير البلديةكما أن   

 استثمارات أكثر خالل سنة الدراسة وذلك للمناخ المعتدل وباعتبارها أيضا من المدن الجزائرية الكبرى

كما تعاني كل من البلديتين من البطالة وذلك راجع للكثافة السكانية المرتفعة وخاصة ببلديـة  . الساحلية

لصـعوبات وعلـى رأسـها شسـاعة     ونقص المؤسسات المنتجة و انتشار بعض التعقيدات واعنابة، 

  .أراضيها

فالحية وبلدية منتجة لكل أنواع في بلدية بسكرة ألنها بلدية  يعرف قطاع الفالحة ازدهارا كما   

للزراعـة حيـث أن    مساحات شاسعة ، في المقابل بلدية عنابة لديها شساعة أراضيها، وأيضا التمور

الـخ كمـا تزخـر    ...لفواكه كالفرولة البرتقـال كز على الخضر كالطماطم مثال أو بعض اتريإنتاجها 

بلديـة   علـى البلديتين بقدر كبير من المواشي لكن يبقى مجال الفالحة له أهمية أكبر في بلدية بسكرة 

ـ برمجة كما للبلديتين دور فعال في   .عنابة وتـوفير جـل الخـدمات الالزمـة      ةالمعايير االجتماعي

العديد من المنشآت الصحية الكبرى وذلـك ممـا يحقـق     للمواطنين، حيث أن بلدية عنابة تتوفر على

االكتفاء الخدماتي في المجال الصحي لسكانها، في حين بلدية بسكرة يالحظ وجود نقص وخاصة فـي  

  .المستشفيات الكبرى

السكن فكال البلديتين تعاني من أزمة السكن وذلك للكثافة السكانية العالية  مجالأما فيما يخص   

مقارنة ببلديـة   أكثراألراضي الصالحة للعمران، لكن بلدية عنابة تعاني من أزمة سكن وقلة السكنات و
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بسكرة، وذلك للكثافة السكانية العالية وصغر المساحة أما التعليم فبلدية عنابة لديها عـدد كبيـر مـن    

  .المؤسسات والتالميذ مقارنة ببلدية بسكرة وذلك للكثافة السكانية العالية فيها

فبلدية بسكرة تسعى للمحافظة على البيئة ولديها شراكة مع العديـد مـن    مجال البيئيفي الأما   

كالة ألمانية لتكون مع والجمعيات في المنطقة، لكن بلدية عنابة ارتقت للمحافظة على البيئة لعقد شراكة 

  .في المجال البيئي خبرتها بذلك أكبر من بلدية بسكرة

تهتم بالمقومات الثقافية بداية بالسياحة  البلديتينى األمام كل من التنمية المحلية إلعملية  لدفع  و  

 التي تلقى ازدهار عالي في بلدية عنابة وذلك لمناخها المناسب والشواطئ والمعـالم األثريـة وأيضـا    

ز، أما بلدية بسكرة ليس لها مستوى سياحي عالي إال فيمـا  ارلتوافرها على منشآت سياحية عالية الط

  .الحموية يخص السياحة

مقارنة ببلديـة   ،تقريباهو في األخير نصل إلى أن بلدية عنابة لديها تنمية في جميع مجاالتها   

بسكرة وذلك للعوامل الطبيعية التي يتوفر عليها موقع البلدية، وإيراداتها العالية وأيضا ألنها أحد المدن 

  .الكبرى في الجزائر
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  :ةةةةــــــــــــــــــــــــــــالخاتمالخاتمالخاتمالخاتم

 الهيئات إلى المركزية السلطة من للمسؤوليات ونقل تفويض اإلدارية لالمركزيةا أن إلى نتوصل       

 فـي  تـتحكم  بينها،كما فيما تختلف الصور من مجموعة اإلدارية،ولديها للوصاية الخضوع مع المحلية

 عليهـا  تضفي قد والتي اإلدارية الالمركزية على المؤثرة  العوامل من مجموعة اإلدارية الالمركزية

  .والعيوب المزايا من ةمجموع

 االستراتيجيات على باالعتماد ذلك و الحكومية والجهود المحلية الجهود بين المحلية التنمية تجمع      

 شـمولها  يخص فيما المبادئ من مجموعة على مرتكزة.الذاتي اكتفاءها تحقق يجعلها ما وذلك والخطط

  .       المحلي المواطن تخدم رشيدة أهداف تحقيق إلى تهدف خططها،وهي وتكامل

 برفـع  وذلـك   المحليـة  التنمية مجاالت لخدمة  المناسبة األرضية توفر اإلدارية الالمركزية         

 وفـتح   الفالحـي  القطاع ودعم لالستثمار المناسب المناخ بتوفير المحلية الوحدة في االقتصادية القدرة

 حيـث   األجنبيـة  أو المحلية باالستثمارات واءس المشاريع انجاز في الخاص القطاع لمساهمة المجال

 اإلداريـة  الالمركزيـة  توفر أيضا البطالة، ظاهرة من يخفف مما شغل مناصب المؤسسات هذه توفر

 خـالل  من وذلك  بمشاكلهم وأدرى لهم إدارة أقرب ألنها وذلك المحلية للمواطنين االجتماعية الخدمات

 لحمايـة  التحسـيس  بعمليات وتقوم أطواره، بكل والتعليم ينللمحتاج والسكنات الصحية الرعاية توفير

  .التلوث من البيئة

 بالمقومـات  أدرى ألنهـا  وذلك الثقافي والمجال السياحة في اكبير ادور اإلدارية مركزيةلال أيضا     

  .للمنطقة والثقافية السياحية

 وخاصة المجاالت جميع  في فعال دور ولها اإلدارية الالمركزية هيئات أهم أحد البلدية وتعتبر       

 بـين  تختلف والثقافية واالجتماعية االقتصادية المعايير أن حيث  للمواطن محلية هيئة أقرب باعتبارها

 مـن  ألنها وذلك عنابة بلدية من أكثر حكومية إعانات تتلقى بسكرة فبلدية وعنابة، بسكرة بلدية من كل

 مناسب مناخ لديها يتوفر عنابة وبلدية.أكثر الذاتي تمويلها ىعل تعتمد عنابة بلدية لكن الجنوب، بلديات

 سعك على حيوي قطاع فيها الفالحي الالمج يعتبر األخيرة هذه لكن بسكرة، بلدية من أكثر لالستثمار

  .االستراتيجي موقعها بحكم أكثر الصناعي للمجال تميل التي عنابة بلدية

 صـحية  رعايـة  لديها عنابة بلدية إن إال يهانلمواط جتماعيةاال الخدمات توفر البلديتين من  كال      

 أزمة من تعاني عنابة بلدية ،لكن متطورة صحية منشات من تملكه لما وذلك بسكرة ببلدية مقارنة عالية
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 البلـديتين  من كل أيضا العالية، السكانية والكثافة مساحتها لصغر نظرا بسكرة ببلدية مقارنة حادة سكن

 وأجنبيـة  محليـة  ةشـراك  لعقد البلديتين تسعى سكانها،كما عدد حجم حسب التعليمية المؤسسات توفر

 على التلوث لمكافحة أجنبية وكاالت مع ةشراك عنابة بلدية تعقد حيث التلوث من المحلية البيئة لحماية

  .محلية اتكاشر مع عملبال تكتفي التي بسكرة بلدية عكس

 بلديـة  الجزائـر،لكن  في السياحية المدن بين من تجعلها عالية سياحية مقوماتب عنابة بلدية تتمتع     

 والتاريخيـة  الوطنيـة  ألعيـاد اب يهتمـون  البلـديتين  من محدودة،وكل السياحية مقوماتها تبقى بسكرة

  .والحفالت والمهرجانات

  : هو الدراسة من استخالصه يمكن ما   

 يعتمـد  الجزائر،ال في المحلي اإلداري المستوى على متطور المركزي نظام بناء محاولة أنه *     

 في البشري للعنصر الفعالة المشاركة لخلق الكافية الصالحيات منح يجب بل القوانين إصدار على فقط

  .المحلية العامة السياسة صنع

 المحلي أو األجنبي االستثمار سواء لالستثمار المناسب المناخ بتوفير اإلدارية الالمركزية تساهم*     

  .البطالة وتخفيف شغل مناصب لتوفير وذلك

 وضـمان  المحللين للسكان الكاملة الصحية الرعايةو الفقر مكافحة في دور اإلدارية لالمركزية*     

 وبـذلك  والبيئية التعليمية األمية مكافحة على تعمل االجتماعية،كما الخدمات من وغيرها لهم السكنات

  .المحلي اإلقليم في االجتماعي المجال لدعم سبيل بهيئاتها اإلدارية الالمركزية تكون

 وذلك والرياضية الثقافية النشاطات بتفعيل الثقافية الكفاءة دعم في ادور اإلدارية لالمركزية كما*     

 لالهتمـام  المناسب المناخ اإلدارية الالمركزية فتعتبر المحلية للمناطق أكثر خصوصية تمنح باعتبارها

  .والسياحية الترفيهية والمناطق والتاريخية األثرية للمعالم األكبر ماماالهت خالل من بالسياحة

 إلـى  المحليـة  التنمية تطبيق في للدولة مرافق هيكل مجرد من البلدية تحويل على العمل ينبغي*     

 مـن  قويـة  المركزية على معتمدة وجواريه محلية  بالمشاريع المحلي،وللمبادرة القرار لصنع دوائر

 السياسة رسم في االقتصاديين أو االجتماعيين الفاعلين سواء المجتمع فئات مختلف إشراك جهة،وعلى

  .أخرى جهة من المحلية العامة

 حين مساحتها،في وصغر بها العالية السكانية للكثافة حادة،وذلك سكن أزمة من عنابة بلدية تعاني*     

  .فيها للسكان الكبير التركز وعدم هامساحت لكبر وذلك األزمة هذه منتعاني ال بسكرة بلدية إن
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 ميزانيـة  لرفـع  بالفائدة عليها تعود التي والممتلكات الهياكل نقص من تعاني األخيرة هذه لكن*     

  .الذاتي تمويلها من ترفع كبيرة قيمة ذات ممتلكات لديها إلي عنابة ببلدية ،مقارنة الذاتي تمويلها

 مـن  الشـباب  هـروب  ،وأيضاالحار لمناخها نظرا وذلك ثمارستاال قلة من تعاني بسكرة بلدية*     

 بلديـة  إن حـين  األولى،في بدرجة فالحيه منطقة بسكرة بلدية إن ،وخاصة والحرفي لفالحيا المجال

  .واألجنبي المحلي لالستثمار يصلح مناخها عنابة

 وهياكـل  الكبـرى  المستشـفيات  من العديد لتوفير متطور،وذلك عنابة ببلدية القطاع هذا صحيا*     

 التـي  مسـاحتها  كبر رغم بسكرة بلدية لكن لسكانها، الصحية االحتياجات لتغطية وذلك أخرى صحية

 الصـحية  المنشات من كبير بعدد تحظى ال أنها إال المستشفيات، الى التنقل في المواطن معاناة تفرض

  .لمستشفياتا وتأطير إلنشاء المالية التكلفة إلى راجع يكون قد وذلك

 مـن  سياحية بلدية ألنها وذلك المجال لهذا كبيرا اهتمام  تولي عنابة فبلدية البيئة مجال  في أما*     

 حـين  البيئة،في على لمحافظة أجنبية وكاالت مع شراكة عقد إلى تلجا البلدية إن حيث األولى الدرجة

  .محلية جمعية أو البلدية عمال على االعتماد على يقتصر عملها مازال بسكرة بلدية

 السـياحية  ومنشاتها لشواطئها وذلك الجزائر في كبرى سياحية مدينة عنابة بلدية  أن العلم مع*      

 قطاع اليعتبر السياحة قطاع بسكرة بلدية إن حين في ،المعتدل ومناخها فيها األثرية والمعالم المتطورة

  .يةالسياح منشاتها مستوى وضعف الحار مناخها لنتيجة وذلك فيها حيوي

 ألنها الدينية،وذلك أو الوطنية النشاطات على زيادة متنوعة ثقافية نشاطات عنابة بلدية تمارس*      

 من القدر بهذا تتمتع ال بسكرة بلدية حين وحفالت،في بمهرجانات فتقوم الزوار قبل من مقصودة منطقة

  .بسكرة ببلدية التمور دعي هو عنابة لبلدية الثقافية نشاطات على يزيد الثقافية،وما النشاطات

 لديها بسكرة بلدية حين في ،  فيها المتفتحة للبيئة نظرا وذلك الرياضي بالمجال عنابة بلدية تهتم*      

 الرياضـة  ممارسـة  علـى  يساعد ال الذي الصعب لمناخها نظرا الرياضية المنشات من محدود عدد

  .الرياضة غير أخرى بأمور البسكري المواطن وانشغال

 خيـل  مـدا   من تملكه لما راجع وذلك ومتطور مرتفع عنابه بلدية في المحلية التنمية مستوى*      

 فـي  متحضرين، وسكان معتدل ومناخ عالي طراز من الفرنسي االستعمار خلفها متطورة تحتية وبني

 لبلدياتا من ليست ألنها المحلية،وذلك التنمية عجلة سير في تعطيل من تعاني مازالت بسكرة بلدية حين

 المجـاالت  أهم أحد يعتبر الذي االستثمار على مشجع مناخ لها وليس القوية التحتية البني من المكونة

  .الحكومية اإلعانات على ميزانيتها وتعتمد البلدية تفيد التي
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  :البد المحلية التنمية تحقيق في دورهما البلديتين من كال ألداء    

 فيجب فيها العالية السكانية للكثافة راجع وذلك السكن في حادة أزمة من تعاني عنابة بلدية إن بما-1   

 علـى  يجب المقابل فيها،في عالية بوتيرة السكان زيادة لمنع وذلك النسل تنظيم تفرض إن البلدية على

 اكتفـاء  البلديـة  تلقى إن إلى فيها السكنات وبناء العمرانية األراضي الستغالل برامج تسطر إن البلدية

  .للسكنات ذاتي

 تـرميم  بينهـا  مـن  فيها الموجودة بالمعالم تهتم  أن بسكرة بلدية فعلى السياحي المجال في أما-2   

 مهمـين  مركـزين  يعتبران الذين"  لندو لحديقة" اإلعالمي والترويج"  بأيلك جنان"  بحديقة  واالهتمام

 وسـط  في الواقع"  الكور" نموذج ونقل بسكرة وبلدية عنابة بلدية بين التضامن السياح،ومحاولة لجذب

 بمناخ مالئمة بأشجار بتشجيرها الصالحين حمام طريق في الموجودة المساحة في عنابة،وتطبيقه بلدية

  .جماال البلدية يزيد والتسلية،مما للترفيه منطقة لتصبح  بسكرة

 آلالتا  األولى،بإدخـال  الدرجـة  من وصحي سياحي منتجع الصالحين حمام مركز جعل أيضا     

 إزالة على فقط تقتصر ال فيه متنوعة فروع وبناء فيها الصحيين الخبراء وتوفير المتطورة التكنولوجية

 تـوفير  بسـكرة  بلديـة  على يجب دولية،بحيث معايير إلى ليصل له التابع الفندق تطوير اآلالم،وأيضا

  .السياحة في البلدية قدرة يزيد ما وتهيأت المركز هذا لدعم خاصة ميزانية

 من ليصبح األرضية وصيانة وجديدة متطورة بتقنيات تغطية توفير ومحاولة العالية ملعب تهيئة-3   

  .للمتفرجين الكبيرة االستيعاب لقدرة وذلك الجيدة الوطنية المالعب

 ألواح نظام باستعمال وذلك فيها المتوفرة  والرياح الشمسية الطاقة من االستفادة بسكرة بلدية على-4   

 لتـوفير  وذلك الشمسية للطاقة مخصصة عالية أبراج وبناء العالية البيوت أسقف على الشمسية قةالطا

  .الحار المناخ بحكم الصيف في وخاصة الضغط وإنقاص الكهرباء

 تطويرهـا  بل فقط المحلية الشراكة على تقتصر ال البيئة على لحماية اإلجراءات من المزيد اتخاذ-5  

 احـد  مـع  شـراكة  ،كعقـد  الضخمة النفايات من تعاني بسكرة بلدية وان وخاصة أجنبية شراكة إلى

 طاقة إلى وتحويلها الصلبة النفايات( من واالستفادة ،wet) النفايات ترميد شركة: مثل اليابانية الشركات

  .حرارية طاقة أو كهربائية

 الصـالحة  الميـاه  ر،بتوفي ألفالحي المجال في للعمل أكثر محفزات تقديم بسكرة بلدية على يجب-6  

  .جيد عالمي بمستوى للتمور إنتاج لتحقيق البساتين أمام للسقي
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 فـي  سيساهم سلمية بطريقة الجزائر في اإلدارية الالمركزية انتهاج أن األخير في قوله يمكن وما     

 رتقيي تفكيرهم يجعل للسكان والكمالية الضرورية الحاجيات تحقيق أن حيث المحلية، التنمية عجلة دفع

 المجتمـع  منظمـات  يفعل الجوانب كل من االكتفاء و القرار، صنع في والمشاركة السياسية للمشاركة

 يتيح مما الرشيد المحلي الحكم نحو اإلدارية  الالمركزية من ننتقل يجعلنا مما لخاصا  والقطاع المدني

  .المحلية التنمية مسار في للتحكم كبيرة إمكانية
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  .2005 والتوزيع، والنشر للطبع الجامعية المعرفة
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  .1988المطبوعات الجامعية، 
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  2001 والطباعة،

بية منشورات المنظمة العر:القاهرة.نظم اإلدارة المحلية في الوطن العربي.الطعامنة ،محمد محمود -6
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2003.  
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مجلة العلوم االقتصادية ". دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية." علواني ،عمار -3

  .220-175 ص ص. 2010سنة  .10العدد .وعلوم التسيير

 .مجلـة دفـاتر السياسـية والقـانون    ". الحق في الصحة في القانون الجزائري."قندلي، رمضان -4

  .235-215ص ص . 2012جانفي.6العدد

  :الملتقيات   

سياسة "حول  الملتقى الوطني، "سياسة التشغيل في الجزائر ومعضلة البطالة". عبد اهللا رابح، سرير -1
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 رسـالة ". -بسكرة حالة دراسة – الجنوب صندوق إطار في المحلية التنمية تمويل. "وسيلة، السبتي -1

 االقتصـادية،  العلوم قسم التسيير،و والتجارية االقتصادية العلوم كلية خيضر، محمد جامعة( ماجستير،

2004-2005.(  
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2012 .(  
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 :الدراسة ملخص

 كاهل على العبء لتخفيف وذلك في التنظيم اإلداري، المتبعة األساليب أحد االدارية الالمركزية تعتبر

 ان باعتبـار  وذلـك  المحليـة  المناطق في المواطنين الحتياجات السريعة والتلبية المركزية الحكومة

 وروتـين  تعقيـدات  دون حاجياته قضاء عليه وتسهل المواطن من االدارة تقرب االدارية الالمركزية

.                 الشاملة التنمية تحقيق قصد وذلك محليةال التنمية وهو ومقصود ومستمر واحد بهدف كله وذلك,مطول

 الالمركزية دور في مايتمثل وهذا, الحكومية والجهود الشعبية الجهود بتكاثف تتحقق المحلية التنمية ان

 االجنبـي  االستثمار من لكل المناسب المناخ وتوفير دعم خالل من االستثمار فرص توفير في االدارية

  .اخرى محفزات تقديم او الضريبي العبء بتخفيف سواء والمحلي

 الموكـل  التفـويض  طريـق  عن وذلك الفعال الدور االدارية فلالمركزية المحلية التنمية لتتحقق أيضا

 والمؤسسـات  الخـاص  القطاع تشجيع طريق عن البطالة تخفيض في سواء) البلدية, الوالية( لهياكلها

  .الفالحة قطاع ودعم والمتوسطة الصغيرة

 للسـكان  الكاملـة  الصحية الرعاية توفير طريق عن الفقر مكافحة في دور االدارية لالمركزية  أيضا

 االميـة  مكافحة في مهم دور لها كما,االجتماعية الخدمات من وغيرها لهم السكنات وضمان المحليين

 المجال لدعم سبيل بهيئاتها االدارية الالمركزية تكون وبذلك والبيئية التعليمية االمية مكافحة طريق عن

  .المحلي االقليم في االجتماعي

 والرياضـية  الثقافية النشاطات بتفعيل الثقافية الكفاءة لرفع أساسي داعم االدارية الالمركزية تمثل كما

 االدارية الالمركزية رفتعتب المحلية للمناطق أكثر خصوصية تمنح االدارية الالمركزية باعتبار وأيضا

 والمنـاطق  والتاريخيـة  االثريـة  للمعالم االكبر االهتمام خالل من بالسياحة لالهتمام المناسب المناخ

  .      والسياحية الترفيهية

 نتطـرق  تطبيقـي  كاطار و المحلية التنمية تحقيق في االدارية الالمركزية دور الدراسة هذه وتتناول 

 واقتصـادي  اجتمـاعي  مجـال  من حدا على مجال كل بدراسة المحلية لتنميةا تحقيق في البلدية لدور

 وذلـك  بسـكرة  وبلديـة  عنابة بلدية من كل في المحلية التنمية دراسة حول الدراسة وتتمحور وثقافي

  .رقالش في وبلدية الجنوب في بلدية من كل في المحلية التنمية عجلة سير بين للمقارنة

  

  

  



    ملخص الدراســـــةملخص الدراســـــةملخص الدراســـــةملخص الدراســـــة
    

-118 - 
 

Abstract: 
 

The administrative decentralization one of the methods used to manage the 
administrative organization  so as to reduce the burden on the shoulders of the 
central government and meet quickly the needs of citizens in local areas and 
that, considering that administrative decentralization bring the administration 
closer to the citizen and facilitate him spend his belongings without 
complications and Lengthy routine, all with one goal, continuous and 
intentional, a local development and that in order to achieve comprehensive 
development. 
 The local development achieved by People intensify efforts and the 
government's efforts, and this is what is the role of administrative 
decentralization in the provision of investment opportunities through supporting 
and providing the Appropriate  climate for both foreign and domestic 
investment, both by ease the tax burden or provide other incentives. 
Also to realize the local development, the Administrative decentralization has an 
active role through the entrusted mandate toits structures(state, Municipality) 
both in the reduction of unemployment by encouraging the private sector and 
small and medium-sized enterprises and support the agricultural sector. 
 Also decentralized administrative has a role in the fight against poverty by 
providing full health care for the local population and ensure Hostels for them 
and other social services, and has an important role in the fight against illiteracy 
by combating educational and environmental illiteracy, thus the administrative 
decentralization with its bodies a way to support the social sphere in the  local 
region. 
administrative decentralization also represents an essential supportive to raise 
the cultural competency by activate the cultural and sports activities as well as 
administrative decentralization give more privacy to the local areas are regarded 
as suitable climate for tourism attention during the biggest concern for 
archeological and historical landmarks and recreational areas and tourist 
attractions. 
The study addresses the role of administrative decentralization in the local 
development and a framework application we address the role of the 
municipality in achieving local development by study each area separately from 
social, economic and cultural field. The study centric on study the local 
development in each of the municipality of Annaba and the municipality of 
Biskra and the comparison between the conduct of the wheel of local 
development in each of municipality in the south and Municipality in the east. 
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:المقابلة من الهدف    

 وقد  المحلية، التنمية مجاالت خدمة في االدارية الالمركزية دور كشف          

. المحلية التنمية تحقيق في البلدية مساهمة مدى كشف البحث هذا في حاولنا

األسئلة من مجوعة طرح خالل من وذلك  على مفتوحة مغلقة و ومغلقة المفتوحة 

. البلديتين في المحلية التنمية واقع معرفة قصد البلديتين في العاملين  
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