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 الممخص: 

من أحدث مقاربات اإلدارة والتنمية المحميتين، وتيدف ىذه المقاربة إلى إضفاء  تعتبر الحوكمة المحمية
 مقاربة مع مفيوم التنمية المحميةالميزة التشاركية والفاعمية عمى التدخل العمومي المحمي، كما تقترن ىذه ال

 كونيما ييدفان إلى تحسين اإلطار المعيشي ألفراد المجتمع المحمي.
 -بالتركيز  حمي، وفق مقاربة الحوكمة المحميةأدوات التخطيط التنموي الم البحثيةوتعالج ىذه الورقة 

وطبيعة العبلقة بين الحوكمة  الحوكمة المحمية والتخطيط المحميعمى توضيح مفيومي  -في البداية 
بمدي متمثمة في المخطط الالمحمية والتنمية المحمية. ثم تحديد أىم أدوات التخطيط المحمي في الجزائر، 

ومدى  وات التخطيطية وفق منظور الحوكمةوفي األخير نعالج ىذه األد لمتنمية والمخطط الوالئي لمتنمية.
 استجابة ىذه األدوات لمعايير ومبادئ الحوكمة المحمية.

الحوكمة المحمية ؛ التنمية المحمية ؛ التخطيط المحمي ؛ المخطط البمدي لمتنمية ؛  الكممات المفتاحية:
 .الية لمتنميةمخطط الو 

 
Abstract: 

Local governance is one of the most recent approaches to local governance and 

development and aims to give a participatory and effective advantage to local public 

intervention, This approach is also combined with the concept of local development, as they 

aim to achieve the same objective of improving the living environment of members of the 

community.  

Through this document , we will try to analyze the tools for local development planning, in 

accordance with local governance, focusing - as a first step - Clarifying local governance and  

planning concepts, and the nature of the relationship between local governance and  local 

development. Then  identify the most important local  planning  in  Algeria Represented by 
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 the plan of municipal development, the Department Development Plan, and finally these 

policy tools are addressed from a governance perspective and How these tools meet local 

governance standards and principles. 

Keywords: Local governance ; local development; local planning ; municipal development 

planning; department development planning. 

 المقدمة:
في جل  نبمختمف مستوياتيا المحمية والوطنية، اىتمام الباحثين واألكاديميي تجمب قضايا التنمية

وجدال. وقد شيد الحقول المعرفية في العموم اإلنسانية واالجتماعية، باعتبارىا من أكثر المفاىيم تعقيدا 
لتي عرفت او من أجل تحقيق غاياتيا وأىدافيا،  عدة مقاربات ورؤى إلدارة التنميةظيور  تطور ىذا المفيوم

 النمو االقتصادي إلى مرحمة أخرى دة معدلفقد إنتقمت التنمية من مفيوم زيا ىي األخرى تطورا مستمرا،
 المقاربات الحديثة لمتنمية. كإحدىوىي التنمية البشرية ثم اإلنسانية 

 شمولي، إذ تطبق عمى كل المستوياتمن أحدث المقاربات ذات الطابع ال وتعتبر مقاربة الحوكمة
كما تمثل الحوكمة لممارسة واألداء. باإلضافة إلى ا تم بالجوانب التنظيمية واإلداريةوطنيا ومحميا، كما تي

وذج باإلىتمام األكاديمي إمتدادا لنيج الحوكمة عمى المستوى المحمي، وقد حضي ىذا النم المحمية
وتصاعد دور الجماعات المحمية، وتقمص أدوار الدولة المركزية في *خاصة بعد اتساع البلمركزية والعممي

الفواعل المجتمعية األخرى أبرزىا تنظيمات المجتمع المدني  تأثير الجوانب التنموية، إضافة إلى تصاعد
مقترنة بمبادئ خاصة بعدما أضحت قضايا التنمية عمى المستويات ما دون الوطنية  والقطاع الخاص
 وفاعمية التدخل العمومي المحمي والقدرة عمى اإلستجابة لمتطمبات المجتمع المحمي. الجوار والتشاركية

حمية من خبلل جممة من األدوات واآلليات، تتمخص ضمن إطار التخطيط وتتجسد التنمية الم
التنموي المحمي، الذي ييدف كذلك إلى تحقيق االنسجام والتناسق المطموبين بين المخططات ذات الطابع 

يجب أن تتأسس تمك األدوات عمى  أدوات التخطيط التنموي المحمي المركزي والمحمي، ولضمان فاعمية
 الحوكمة المحمية ومرتكزاتيا.عناصر 

وأىداف الدولة تعتمد التنمية المحمية عمى مجموعة من المخططات، تعكس توجيات  وفي الجزائر
األدوات التخطيطية فيما يتعمق بقضايا التنمية عمى المستوى المحمي، ومن أىم تمك  والجماعات المحمية

 ومخطط التنمية الوالئي. ىناك المخطط البمدي لمتنمية
 

                                                 
*

: ىي أسموب من أساليب اإلدارة، بمقتضاه يتم توزيع اختصاصات الوظيفة اإلدارية في الدولة بين الحكومة الالمركزية - 
بمقتضى القانون، المركزية الموجودة في العاصمة، وبين ىيئات إدارية أخرى محمية أو مصمحية تباشر سمطتيا في النطاق المرسوم ليا 

شرافيا دون أن تكون خاضعة ليا خضوعا رئاسيا.  وتحت رقابة الدولة وا 
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وفق مقاربة الحوكمة المحمية،  ول، تقييم ىذه األدوات التخطيطيةومن خبلل ىذه الورقة البحثية نحا
 وذلك باإلجابة عمى اإلشكالية الرئيسية التالية:

 إلى أي مدى تستجيب أدوات التخطيط المحمي في الجزائر لمتطمبات الحوكمة المحمية ؟
 ضية التالية:ولمعالجة ىذه اإلشكالية الرئيسية، نطرح الفر 

ومبادئ  طات التنمية الوالئية في الجزائر المركزية التخطيطتكّرس المخططات البمدية لمتنمية ومخط -
 الحوكمة المحمية.

نعتمد المنيج الوصفي التحميمي، في محاولة لتوضيح واقع التخطيط  ولمعالجة ىذا الموضوع
ودورىا  دىا النصوص التشريعية والتنظيميةتحدكما مختمف األدوات والوسائل المتبعة المحمي في الجزائر و 

في تحقيق التنمية المحمية، ودرجة استجابتيا لمتطمبات الحوكمة والتنمية المحميتين. كما سوف نعتمد عمى 
اإلقتراب القانوني المؤسساتي بالنظر إلى مجموعة القوانين والتنظيمات التي تؤطر أدوات التخطيط 

 المحمي.
 المحاور التالية: عمىلية الرئيسية، نقسم الموضوع ولئلجابة عمى اإلشكا

 : إطار نظري ومفاىيميالمبحث األول -
 : أىم أدوات التخطيط المحمي في الجزائر.المبحث الثاني -
 : أدوات التخطيط المحمي في الجزائر من منظور الحوكمة المحميةالمبحث الثالث -

 إطار نظري ومفاهيمي: المبحث األول
 مفهوم التخطيط المحمي: المطمب األول

تعددت التعاريف الموضوعة لتحديد مفيوم التخطيط، وذلك بفعل تطوره السريع منذ نشأتو األولى 
في عشرينيات القرن الماضي، وقد رافق ىذا التطور تغييرا في أسس بناءه وأساليبو وتقنياتو، استجابة لواقع 

إلى المجال التنموي لمتعبير عن ذلك النشاط العممي، الذي ينطوي  كل بمد وظروفو. وقد انتقل ىذا المفيوم
جتما خل إرادي من جانب ىيئة عمومية ماعمى تد عية بقصد دفعيا نحو لمتأثير في مسارات إقتصادية وا 

 .1بناءا عمى نظرة إستراتيجية شاممة مآالت مرغوبة

                                                 
،  114عبد مواله وليد، التخطيط االستراتيجي لمتنمية، مجمة جسر التنمية، المعيد العربي لمتخطيط، الكويت، العدد  - 1

 3 ، ص:2112
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المرتبط بالحقائق ووضع واستخدام  التخطيط بأنو ذلك " االختيار George R.Terryويعرف 
الفروض المتعمقة بالمستقبل عند تصور وتكوين األنشطة المقترحة التي يعتقد بضرورتيا لتحقيق النتائج 

 .2المنشودة"
أما سميمان الطماوي الذي يعتبر التخطيط بأنو " التدبير الذي يرمي إلى مواجية المستقبل بخطط 

وبيذا المعنى فيو ظاىرة إجتماعية عامة تشمل المشروعات الخاصة  منظمة سمقا لتحقيق أىداف محددة،
والمشروعات العامة كما يمارسو األفراد في حياتيم الخاصة، وال ينعدم إال في الجماعات البدائية التي 
تعتمد كميا عمى العادات والتقاليد، وتمك التي تكل أمورىا لمقوى الغيبية، فالتخطيط يقوم عمى عنصرين 

  3ىما: التنبؤ بالمستقبل واالستعداد لمواجيتو"ىامين 
ونظرا لفشل التخطيط المركزي، الذي ساد لفترة طويمة في اغمب الدول التي اعتمدت النموذج 
االشتراكي كمسار لتحقيق التنمية الشاممة، ظيرت البوادر األولى لمفيوم التنمية المحمية، في سياق عدة 

الدور المحوري لمدولة في عممية التنمية، نتيجة لبروز فواعل أخرى تحوالت جوىرية، خاصة منيا، تراجع 
فرضت نفسيا، أىميا الجماعات المحمية، التي أصبح دورىا مؤثرا في مختمف المجاالت التنموية، وفي 
ظل اتساع البلمركزية، التي ساىمت في تكريس استقبللية الجماعات المحمية، وارتفاع مواردىا الذاتية، 

ييا مسؤولية مضاعفة في تحقيق تنمية المجتمعات المحمية، لذا أصبح من الضروري إتباع مما فرض عم
أسموب التخطيط لتحقيق تمك الغاية. وبذلك انتقل أسموب التخطيط من اجل التنمية، من المستويات 

 المركزية إلى مختمف المستويات اإلقميمية لمدولة.
، الذي يتعامل مع المشكبلت االجتماعية ويعتبر التخطيط المحمي ذلك النوع من التخطيط

أو منطقة جغرافية محددة. كما أن  لثقافية والطبيعية في إقميم معينواالقتصادية والسياسة واإلدارية وا
الذي يمارس في منطقة معينة من  أو القومي التخطيط المحمي يمثل ذلك المستوى من التخطيط الوطني

إلعداد وتوضيح األىداف التفصيمية في ترتيب الفعاليات االجتماعية الكيان العام ) الدولة(، فيو أسموب 
 . 4واالقتصادية والعمرانية في ذلك الفضاء الجغرافي

فيو يتشكل من مجموعة من  -بشكل عام-مات الرئيسية لمتخطيط بنفس الس ويتسم التخطيط المحمي
نتياءا ختمفة إبتداءا من تحديد المشاكلاكل المستقبمية عبر فترات ماألعمال المتتابعة والمصممة لحل المش  وا 

  

                                                 
صوالحي ليمى، التخطيط االستراتيجي المحمي كآلية لئلدارة المحمية في تحقيق التنمية المحمية، أطروحة دكتوراه، جامعة  - 2

 .47، ص: 2118، 1باتنة 
 .47المرجع نفسو، ص:  - 3
 .7المرجع نفسو، ص:  - 4
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التي تحتوي بصيغيا الشامة اإلعبلن عن السياسات واالستراتيجيات  بوضع وتقويم طرق العمل المختمفة
شباع الحاجات  المتبعة. وييدف التخطيط المحمي إلى تحقيق توزيع أكثر عدالة لعوائد النمو االقتصادي وا 

م عمى أنفسيم وتفعيل دورىم في عمميات التخطيط والتنمية من خبلل األساسية لمسكان وتعزيز إعتمادى
 .5المشاركة الشعبية ومحاربة الفقر واالىتمام بالشؤون المحمية

ييئة اإلقميمية، حيث تشمل مجال العمران والت االت التخطيط عمى المستوى المحميوتتنوع مج
  وحماية البيئة ...الخ.المجاالت االقتصادية واالجتماعية و  الموارد البشرية

 مفهوم الحوكمة المحمية ومعاييرهاالمطمب الثاني: 
تمثل الحوكمة المحمية، امتدادا لمفيوم الحكم الرشد، أو الحوكمة الجيدة، الذي ظير في سياق 

بمفيوميا اإلداري، من أجل لتمكينيا من تأدية وظائفيا  *تصاعد الدعوات نحو إعادة اختراع الحكومة
بكفاءة أعمى، في ظل التطورات الحاصمة في شتى المجاالت وباألخص في عمم اإلدارة العامة. كما أن 
انتياء احتكار الدولة لدورىا كفاعل رئيسي ووحيد في صنع وتنفيذ السياسات العامة، نتيجة لتدخل فاعمين 

ع الخاص الذي أضحت شراكتو فاعمة إلى جانب الدولة عمى مختمف المستويات آخرين، أىميم القطا
في دفع وتشجيع  *الوطنية ومادون الوطنية، باإلضافة إلى التزايد المضطرد لدور جمعيات المجتمع المدني

مشاركة المواطنين في مختمف المجاالت، التي كانت حكرا عمى الدولة، خاصة في المجاالت السياسة 
 .  6ويةوالتنم

مثل  ىذا المفيوم بمؤسسات مالية دوليةوظير مفيوم الحوكمة في ثمانينيات القرن الماضي، وقد ارتبط 
 ممية السياسية إلىالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وقد دعت الحاجة إلى صياغة قيم جديدة تخضع الع

                                                 
 .7 المرجع نفسو، ص: - 5
*

 في كتابات وأعمال فكرية، قدميا 1992الحكومة: ظير ىذا المفيوم في الواليات المتحدة األمريكية، سنة  إختراع - 
Osborne وGaebler ، ويقصد بيذا المفيوم ذلك النيج المتبع لموصول الى حكومة مرنة، ومستجيبة لمتطمبا العصر، وفاعمة وقميمة

االمكان، بحيث تصبح الحكومة جياز تحفيز يتولى تييئة الظروف، وصياغة  التكمفة تدار بطريقة إدارة المنظمات الخاصة قدر
 السياسات، وتقديم أوجو الدعم والمساندة والحماية، بدال من االقتصار عمى التنفيذ

*
ىو مجموعة التنظيمات التطوعية المستقمة عن الدولة، أي بين مؤسسات القرابة ) األسرة والقبيمة : المجتمع المدني - 

، وتنشأ ىذه التنظيمات لتحقيق مصالح أعضائيا كالجمعيات األىمية والحركات االجتماعية والمنظمات غير ؤسسات الدولةوالعشيرة( وم
الحكومية، كما تنشأ لتقديم مساعدات أو خدمات اجتماعية لممواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتمتزم في وجودىا ونشاطيا 

   ترام والتسامح والمشاركة واإلدارة السممية لتنوع واالختبلف.بقيم ومعايير االح

عوالي ببلل، حوكمة الجماعات المحمية كآلية لتفعيل الرقابة المالية القبمية عمى النفقات العمومية، أطروحة دكتوراة، جامعة  - 6
 .37، ص: 2118، 2البميدة 
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لمتقميل من الفساد اإلداري والمالي في الدول المتخمفة، وتحول دون انحراف السمطة  ضوابط أخبلقية
 . 7السياسية لخدمة المصالح الخاصة لمنخب الحاكمة

دارة الشؤون العامة لمدولة، بالقوى اإلجتماعية  فالحوكمة مصطمح يفيد ربط القضايا السياسية وا 
شراكيا في تشكيل مختمف  السياسات المنظمة لمحياة العامة. وىي بذلك مقاربة والسياسية الفاعمة، وا 

تختمف عن الرؤية الكبلسيكية التي تجعل السياسات العامة نتاج المؤسسات الرسمية لمدولة، وترتكز ىذه 
المقاربة الجديدة عمى منح دور اكبر لمجماعات السكانية والقوى االجتماعية المختمفة في تطوير السياسات 

 .8العامة
من فيو المجالس ا سبق، تعبر الحوكمة المحمية عن عممية االنتقال من نظام محمي تييوتبعا لم

وخاصة القطاع  ماعية الفاعمة في المجتمع المحميإلى نظام تشارك في القوى االجت المحمية المنتخبة
 . 9الخاص وتنظيمات المجتمع المدني والمواطنين
بإعتباره حامبل لنفس  وم الحوكمة المحميةتي تناولت مفيال وتجمع أغمب األدبيات المتخصصة

مضمون مفيوم الحوكمة، فقد قام بعض الباحثين في ىذا المجال بإسقاط معايير وآليات شروط ومكونات 
 لينتج مفيوم الحوكمة المحمية.  لحوكمة عمى الفضاء والحيز المحميا

 :10الحوكمة المحمية ما يمي ىم خصائصومن أ
 المشاركة المحمية:  -أ 

ذلك توفير البيئة المبلئمة لمشاركة جميع المواطنين المحميين، في عممية صياغة وتنفيذ  ويتطمب
 مباشرة من خبلل المجالس المنتخبةغير  أوالسياسات العامة المحمية، سواء تم ذلك بطريقة مباشرة 

 لمتعبير عن مطالبيم وتحقيق مصالحيم.
 المساءلة المحمية:  -ب 

حمي في الجماعات المحمية لمساءلة المواطنين المحميين ويقصد بيا خضوع صانع القرار الم
كاالنتخاب  ي. وتتعدد أشكال وآليات المساءلةواألطراف ذات الصمة بيذه العممية عمى المستوى المحم

ختيار األفضل إلدارة الشؤون المحمية المختمفة، وتستمر الرقابة الشعبية طيمة مدة العيدة االنتخابية  وا 
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رق المتاحة قانونا، فتتراوح بين اإلطبلع عمى سير المجالس المنتخبة والمشاركة في بشتى اآلليات والط
 إتخاذ القرار المحمي.

 الشرعية:  -ج 
وىي ضرورة وجود قبول ورضى لدى المواطنين المحميين عمى السمطة التي تحكميم، والتي 

لعدالة االجتماعية كما تمتزم بتحقيق ا إطار الحدود التي وضعيا القانون يجب عمييا أن تعمل في
يشترط لتجسيد الشرعية وجود و والبحث عن سبل تحسين وترقية المستوى المعيشي لمسكان المحميين. 

وتمنح الشرعية  طرق إختيار ممثمي المجتمع المحميآليات قانونية تضمن تحقيق العدالة والشفافية في 
 لممارسة السمطة.

 الكفاءة والفاعمية:  -د 
مختمف الفواعل الرسمية وغير الرسمية، عمى الميارات البلزمة واإلمكانات حيث يجب أن تتوفر في 

ليا  أن تكون ىناك نخب وقيادات محمية المتطورة لصياغة وتنفيذ السياسات العمومية المحمية، كما يجب
 .قدرات فنية عالية في وضع الخطط واالستراتيجيات التنموية المبلئمة لطبيعة المجتمع المحمي

  :الشفافية -ه 
من اجل تعزيز فرص مشاركتيم في  ىا لممواطنين المحميينوتتمثل في إتاحة المعمومات وتوفير 

إتاحة القانون لآلليات والتدابير البلزمة، التي  عامة المحمية. ويتجسد ىذا المطمب من خبللالسياسات ال
المحمي القيام بدوره تمع تيدف إلى توفير ونشر كل ما يخص إدارة الشأن المحمي، مما يسيل عمى المج

 يمنح من جية أخرى الشرعية البلزمة لممنتخبين المحميين. و  ز فاعمية مشاركتوويسيم في تعزي الرقابي
 االستجابة الحتياجات السكان:  -و 

نفع عمى جميع المواطنين وىي من أىم شروط وضع السياسات والخطط، حيث يجب أن تعود بال
، مما يؤدي إلى توطيد العبلقة بين مختمف األجيزة حتياجاتيموا   متطمباتيموتستجيب لكافة  المحميين

 المحمية وباقي الفواعل المجتمعية.
تتأسس عمى جممة من المعايير والقيم، ولترسيخيا يجب تحقيق  وباعتبار الحوكمة المحمية رؤية ومقاربة

 :11جممة من المتطمبات األساسية لنجاح ىذه المقاربة، وأىميا
اطن سي واالجتماعي لمييئات المنتخبة، واإلدارة المركزية والمحمية والمو تأطير السموك السيا - أ

اعتبار المجال المحمي كنظام عبلقات مفتوح،  ومختمف الفاعمين المحميين، ألن من دعائم الحوكمة المحمية
    كما يجب عمى، يقتصر دور الدولة في تعزيز التعاون واالنسجام بين جميع الفاعمين المحميين

                                                 
 .115-114ص: -نفسو، ص المرجع - 11
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والتأسيس لسياسة الجوار والقرب في  ات المواطنينالمحمية المنتخبة مواكبة متطمبات واحتياج السمطات
 كز عمى الفاعمية والنتائج.تتدبير الشأن المحمي، وفق مقاربة تشاركية تر 

ار الحوكمة المحمية ارتباطا وثيقا بخيار البلمركزية في التسيير المحمي، إذ أن مس إرتباط - ب
كونات الفاعمة في تتم من خبلل تعزيز وتكثيف مشاركة كل الم مع المحميتحديث ودمقرطة المجت

وتجنيدىا في تدبير الشأن العام المحمي والوطني عبر مختمف آليات الديمقراطية  المجتمع المحمي
 التشاركية.

حترام -ج القانون،  ترقية الديمقراطية المحمية، ومختمف القيم الداعية ليا كالشفافية والمسؤولية وا 
 تحقيق التنمية المحمية المرجوة.لكونيا حجر أساس 

 أي إرتباط بين الحوكمة المحمية والتنمية المحمية: الثالثالمطمب 
من مستجدات الحقل المعرفي الميتم بقضايا التنمية، وقد كرست  يعتبر موضوع الحوكمة المحمية

كمقاربة وآلية لتفعيل  ة التي تربط بين الحوكمة المحميةمجموعة من األبحاث األكاديمية لموضوع العبلق
ييدفان إلى تحقيق غاية مشتركة، وىي تحسين ظروف عيش المواطن  نمية المحمية، فكبل الموضوعينالت

 .12المحمي، وتجسيد ما يسمى بالتنمية اإلنسانية المحمية
 :13المحمية ما يمي ومن أىم مرتكزات العبلقة التي تربط بين التنمية المحمية والحوكمة

 تطوير المورد البشري المحمي:  -أ 
حد أىم مرتكزاتيا، خاصة مع تطور مفيوم أضحى االىتمام بالمورد البشري غاية التنمية وألقد  

األفراد إلى ما يعرف بالتنمية اإلنسانية، وبموجبيا تطور مفيوم إدارة  مية من مفيوم التنمية االقتصاديةالتن
كأحد أىم توصيات المنظمات والجيات الدولية المتخصصة بقضايا التنمية، وال  ريإلى تنمية المورد البش

 تختمف تنمية المورد البشري في بعدىا المحمي عمى بعدىا القطري.
 تطوير اإلدارة المحمية وتعزيز مفهوم الجوار:  -ب 
واإلجتماعية واإلدارية ة بجممة من الوظائف السياسية وفق مقاربة الحوكمة المحمي *تقوم اإلدارة المحمية 

ة في تقريب اإلدارة من المواطنين مما يسمح باالتصال المباشر قتصادية، حيث تتمثل الوظيفة السياسيواإل
. أما ة لمنظم المحميةمن اجل التأسيس لمجالس منتخبة كركيزة أساسي وتعزيز التنشئة السياسة لممواطن

                                                 
 .121المرجع نفسو، ص:  - 12
 125-121ص: -المرجع نفسو، ص  - 13
*

: ىي نظام من نظم اإلدارة العامة، وىي وسيمة لمعاونة الحكومة المركزية عمى أداء مياميا بصورة أكثر اإلدارة المحمية - 
الحكومة المركزية إلى المحميات لمواجية مسؤولياتيا فاعمية وكفاءة، وىي بذلك تحث عمى نقل بعض االختصاصات والصبلحيات من 

 في إطار توزيع األدوار الوظيفية وتقسيم العمل بين المستويين المركزي والمحمي
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ة المحمية بتوفير الظروف والبيئة المناسبة لتعزيز جتماعية فتتجسد من خبلل قيام اإلدار األىداف اإل
المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعمق بشؤونيم واحتياجاتيم. باالضافة إلى الدور الرئيسي المتمثل في 

 مثبل ( ة الخدمات ) الحالة المدنيةنمثل رقم وترقية الخدمة العمومية لممجتمع العمل الدائم عمى تحسين
 االنترنت ..... الخ( –الياتف  –الكيرباء  -العمومية ) توفير لمياه الصالحة لمشربوتحسين المرافق 

 ترسيخ البعد التشاركي:  -ج 
وتأثير ذلك عمى  ار الديمقراطيات بشكميا التقميديبعد تزايد ظاىرة انيي برز االىتمام بيذا البعد 

مسألة التنمية بمستوياتيا المحمية والقطرية، األمر الذي دفع بالمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة 
من أجل تعزيز مبدأ التشاركية كضمانة  ذلك من خبلل طرح مقاربة الحوكمة إلى العمل عمى معالجة

 لصمود الديمقراطية.
 

 المحمي في الجزائرأهم أدوات التخطيط : المبحث الثاني
حمية متمثمة في الوالية والبمدية جممة من أدوات التخطيط لمجماعات الم أتاح المشرع الجزائري

نذ أول تعديل إعترافا منو لمدور التنموي الذي يجب أن تقوم بو الجماعات المحمية، وذلك م والتييئة
-69المعدل لؤلمر  1981فيفري  14المؤرخ في  12-81وىما القانون  لمتشريعات المتعمقة بالوالية والبمدية

 24-67المعدل لؤلمر  1981جويمية  4المؤرخ في  19-81المتضمن قانون الوالية، والقانون  38
 ضمن القانوني البمدي عمى التوالي.المت

من قانون البمدية عمى أن " يضع المجمس الشعبي البمدي مخططو الخاص  135فقد نصت المادة 
من قانون  2مكرر  66حمية في حدود موارده والوسائل الموجودة تحت تصرفو"، ونصت المادة بالتنمية الم

الوالية عمى أن " يساىم المجمس الشعبي الوالئي، وفقا لتوجييات المخطط الوطني، في إعداد مخطط 
 المطموب القيام بيا في سائر قطاعات النشاط االقتصادي األعمالالتنمية لموالية، الذي يتضمن 
 واالجتماعي والثقافي في ترابيا". 

وفي ظل القوانين التي تمت ىذين النصين، حافظت كل من البمدية والوالية عمى تمك األدوات. 
في مخطط التنمية الوالئي، ومخطط  المتمثمةوأبرزىا أدوات التخطيط التنموي عمى المستوى المحمي 

 التنمية البمدي.
 لمتنميةالمخطط البمدي : المطمب األول

، منو 117 المتعمق بالبمدية، ال سيما المادة 2111جوان  22 المؤرخ في 11-11 طبقا ألحكام القانون
" يعد المجمس الشعبي البمدي برامجو السنوية والمتعددة السنوات الموافقة لمدة عيدتو  التي نصت عمى أن

 وفي إطار المخطط الوطني، ويصادق عمييا ويسير عمى تنفيذىا، تماشيا مع الصبلحيات المخولة لو قانونا
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ر العمميات التي لمتييئة والتنمية المستدامة لئلقميم، وكذا المخططات التوجييية القطاعية، ويكون اختيا
 تنجز في إطار المخطط البمدي لمتنمية من صبلحيات المجمس الشعبي البمدي". 

ويشكل المخطط البمدي لمتنمية أداة لمتخطيط وتييئة اإلقميم عمى المستوى البمدي، إذ تسجل 
بمدي ن قبل المجمس الشعبي الالعمميات والمشاريع وعمميات التجييز واالستثمار العمومي المبرمجة م

 تظير في شكل مخططات سنوية ومتعددة السنوات. و 
ويعتبر المخطط البمدي لمتنمية األداة األنسب لتجسيد األىداف المسطرة في مجال التنمية المحمية. 

ميزانية الدولة لمتجييز،  من ومن خبلل ىذه البرامج تضع الدولة في متناول البمديات الوسائل المالية
قتصادية واالجتماعية لمبمديات وتمكينيا من االستجابة بشكل فعال وسريع لحاجيات لتفعيل الديناميكية اال

 .14السكان من خبلل تسجيل مشاريع جوارية ذات أثر مباشر عمى اإلطار المعيشي لممواطنين
يتعمق بشروط تسيير وتنفيذ  1973اوت  9المؤرخ في  136-73مرسوم رقم الومنذ صدور 

أصبح المخطط البمدي لمتنمية، من أكثر البرامج والمخططات  تنميةمخططات البمديات الخاصة بال
استعماال في مجال تنمية البمديات وترقيتيا. ويغطي المخطط البمدي لمتنمية أغمب القطاعات المحمية 

وىي: الفبلحة والري، التخزين والتوزيع،  "القطاعات الفرعية" وعددىا خمسة الحيوية، وتدعى ضمنو
 دية واإلدارية، التربية والتكوين، المنشآت االجتماعية والثقافية.المنشآت االقتصا

ال سيما مادتو الثالثة، تقيد العمميات المعتمدة في إطار المخطط  وبمقتضى المرسوم السالف الذكر
ستثمار، الذي يصادق عميو الوالي ويبمغو لرئيس المجمس ية في الجدول البمدي لمتجييز واإلالبمدي لمتنم
يبمغ إلى المحاسب مجمس الشعبي البمدي، و البعممية التسجيل عن طريق مداولة لبمدي الذي يقوم الشعبي ا

 ويشكل ىذا الجدول الوثيقة الميزانية األساسية إلنجاز المخطط البمدي لمتنمية. البمدي لمتنفيذ،
والمحاسب  س الشعبي البمديورئيس المجم ة الواليةمين خزينالوالي في كل سنة مالية جديدة أويبمغ 

إعتمادات الدفع السنوية المخصصة لتمويل العمميات المقيدة في المخطط البمدي لمتنمية ) المادة  البمدي
(، وعمى أساس ىذه اإلعتمادات يقوم رئيس المجمس الشعبي البمدي بااللتزام بيذه النفقات في حدود 6

 (.7ستثمار ) المادة واإلوات المخصصة لعمميات التجييز مبالغ رخص البرامج المتعددة السن
 أخذ رأي المجمس التنفيذي لمواليةوبعد  قتراح رئيس المجمس الشعبي البمديويجوز لموالي بناء عمى ا

يصدر مقررا بسحب و (، 11تعديل رخص البرامج المخصصة لكل عممية تجييز أو استثمار ) المادة 
نتفاع الكامل شروط إنجازىا إلى عدم اإل قد تؤدياإلعتمادات كميا أو جزئيا، ولتي تكون مخصصة لعممية 

 (. 11أو الجزئي بيذه اإلعتمادات في نياية السنة المالية ) المادة 
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ذا رفض رئيس المجمس الشعبي البمدي أو أىمل تييئة الشر  وط الضرورية إلنجاز كل عممية أو وا 
 .(12ذلك بعد إنذاره ) المادة  جاز لموالي أن يقوم مقامو في البمدي لمتنمية ستثمار مقيدة بعنوان المخططإ

ويقدم رئيس المجمس الشعبي البمدي، نياية كل شير كشفا حسابيا بإعتمادات كل فصل، ويوجو لو 
 (.13كل ثبلث أشير، وضعية تقدم مادية ومالية بجميع العمميات المقيدة في قائمة البمدية ) المادة 

المباشر أو عن طريق المقاولة، وفق قواعد  ستغبللت التجييز واالستثمار عن طريق اإلوتنفذ عمميا
 (.15وضوابط عقد الصفقات العمومية ) المادة 

 
 مخطط التنمية الوالئيالمطمب الثاني: 

 منو 81ال سيما المادة  المتعمق بالوالية 2112فيفري  21المؤرخ في  17-12طبقا ألحكام القانون 
مخططا لمتنمية عمى المدى المتوسط يبين األىداف  " يعد المجمس الشعبي الوالئي التي نصت عمى أن

المخطط ويعتمد ىذا  الدولة والبرامج البمدية لمتنميةوالبرامج والوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاريع 
جل التنمية االقتصادية واالجتماعية لموالية، كما يناقش المجمس الشعبي الوالئي كإطار لمترقية والعمل من أ

 مية الوالئي ويبدي إقتراحاتو بشأنو". مخطط التن
أنو في إطار ىذا المخطط يقوم المجمس الشعبي الوالئي عمى  من نفس القانون 82المادة  وقد أكدت

 بما يأتي:
يحدد المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤىا ويساىم في إعادة تأىيل المناطق الصناعية ومناطق  -

 دة التأىيل ويبدي رأيو في ذلك.النشاط في إطار البرامج الوطنية إلعا
 يسيل إستفادة المتعاممين من العقار االقتصادي. -
 يسيل ويشجع تمويل االستثمارات في الوالية. -
 يساىم في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومية المتواجدة بالوالية بإتخاذ كل التدابير الضرورية.  -

تنمية، بحكم أن ليذا المخطط دور ثانوي في ال خبلل مضمون مخطط تنمية الوالية ويتضح من
ى مختمف المخططات عم الوالية في مختمف جوانب التنمية المحمية اعتمادمقابل  ضعف ميزانية الوالية

خاصة البرامج القطاعية الممركزة والبرامج القطاعية غير الممركزة، فاألولى ىي  الوطنية األخرى
ويكون الوزير ىو اآلمر بالصرف  وتسّجل باسم الوزارة المعنية ذات طابع وطني تسّير مركزيا مخططات

 . الرئيسي لمختمف المشاريع المسجمة في إطار ىذا البرنامج
تشمل أىم وأغمب االستثمارات المقامة  أما البرامج القطاعية الممركزة فيي مخططات ذات طابع وطني

، واالجتماعية لموالية لقطاعات االقتصاديةعمى إقميم الوالية، وىي تخص المشاريع الكبرى في مختمف ا
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فة الذي يعتبر اآلمر بالصرف الرئيسي. ويمكن لو تفويض ىذه الص وتسجل ىذه البرامج باسم الوالي
 الذي يحمل بموجب ذلك صفة اآلمر بالصرف الثانوي. لممدير الوالئي لمقطاع المعني

 أدوات التخطيط المحمي في الجزائر من منظور الحوكمة المحمية: الثالثالمبحث 
ودمجيا ضمن أدوات التخطيط التنموي المحمي مرىون  س مبادئ ومعايير الحوكمة المحميةإن تكري

وفاعمية ىذه اآلليات في تحقيق ومدى كفاءة  شاركي ضمن آليات التخطيط المتاحةبتجسيد الطابع الت
 ستجابة لممتطمبات المحميةلقدرة عمى اإلى اإضافة إل األىداف المرسومة

 
 :  مقابل الهيمنة المركزية الطابع التشاركي ألدوات التخطيط المحمي غياب -2

ة ىذا وتتضاعف أىمي تي ترتكز عمييا الحوكمة بشكل عاممن أىم العناصر ال تعتبر المشاركة
ذلك باالحتياجات األساسية لممجتمع المحمي. وتستوجب  نظرا إلرتباط العنصر عمى المستوى المحمي

عل المحمية الرسمية وغير المشاركة عمى المستوى المحمي ضرورة إتاحة فرص المشاركة لمختمف الفوا
ثر إيجابي تيجيات والخطط والبرامج التنموية لما في ذلك من أفي صياغة وتنفيذ مختمف االسترا الرسمية

 ستدامة المطموبة لمتنمية المحمية.شي لمسكان وتحقيق اإلمى تحسين المستوى المعيع
بإعتبارىا األدوات الوحيدة التي أتاحيا  أدوات التخطيط المحمي في الجزائروانطبلقا من أىمية 

شرع ليذه المشرع الجزائري لمجماعات المحمية في سبيل الوصول إلى تنمية محمية حقيقية. ورغم وصف الم
إال أنو في حقيقة ومخطط التنمية الوالئي،  من خبلل المخطط البمدي لمتنمية األدوات بالطابع المحمي

فاعل الرئيسي ىي ال مركزية شبو كمية عمى ىذه األدوات مما يجعل من الدولةنجد أن ىناك ىيمنة  األمر
مى ذلك وغياب شبو كمي لمفواعل المحمية المعنية مباشرة بمسألة التنمية المحمية، ويتج في التنمية المحمية
 من خبلل ما يأتي: 

في إطار مخططات  ىيمنة الوالي كممثل لمدولة عمى الضبط النيائي لممشاريع التي تدخل -
رضيا بينما تكتفي البمدية بإعداد البطاقات التقنية لممشاريع المقترحة، يمي ذلك وجوب ع التنمية المحمية

ىمية كل مشروع، ثم يتم عرضيا عمى المجنة التي تناقشيا وترتبيا تبعا أل عمى المجنة التقنية لمدائرة
خضاعيا لعممية التحكيم لمعمميات المقترحة من طرف كل البمديات التابعة لموالية ، 15التقنية لموالية وا 

ليم الكممة الفصل،  ل ممثمييا كرئيس الدائرة والواليومن خبلل ىذه المراحل يتبين أن الدولة من خبل
 في الضبط النيائي لكل مشاريع المخطط البمدي لمتنمية.

                                                 
ص:  -، ص2111بن عثمان شويح، دور الجماعات المحمية في التنمية المحمية،  أطروحة ماجيستير، جامعة تممسان،  - 15

128-129. 
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من الميزانية العامة لمدولة، وبعض  في تمويل المخطط البمدي لمتنمية مساىمة الدولة   -
اآلليات األخرى كصندوق الضمان والتضامن المحميين، وىذا راجع باألساس إلى عدم قدرة أغمب 

مختمف نفقات التجييز ومن بينيا المخطط البمدي لمتنمية، حيث وصل عدد بمديات الوطن في تموين 
في حين تخصص اغمب اإليرادات  بمدية عبر الوطن. 1281حوالي إلى  2111البمديات العاجزة سنة 

أما عمى المستوى  ) أجور، صيانة ممتمكات، ....الخ(.الضعيفة ليا في تمويل نفقات تسيير البمدية 
من خبلل المخططات القطاعية الممركزة المسيرة  مى برامج التنمية الطابع المركزيالوالئي، فتغمب ع

 التي يسيرىا الوالي باعتباره ممثبل لمدولة. المخططات القطاعية غير الممركزة أو ل الوزارة المعنيةمن قب
عدم حداثة اإلطار القانوني لمخطط التنمية البمدية، حيث الزال العمل ساريا بمرسوم صدر  -

إعتمادا عمى التخطيط المركزي،  كانت الدولة تحتكر الفعل التنموي ، وخبلل ىذه الفترة1973سنة 
وانتياج النموذج االشتراكي في البعد االقتصادي والتنموي، ولذلك فإن ىذه اآللية التنموية الميمة 

صة نموذج خا دارة التنمية عمى المستوى المحميأصبحت ال تتماشى مع المستجدات التي عرفتيا إ
 الحوكمة المحمية.  

-11رغم أن القانون  ضعف مشاركة المواطن في مراحل إعداد وتنفيذ المخطط البمدي لمتنمية -

يتعمق بالبمدية، وضع جممة من اآلليات قصد تفعيل مشاركة المواطن، من أىميا: إمكانية إتخاذ  11
واستشارتيم حول خيارات وأولويات المجمس الشعبي البمدي كل التدابير إلعبلم المواطنين بشؤونيم 

. وذلك راجع إل غياب ثقافة المشاركة لدى المواطن 16التييئة والتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية
وتنظيمات المجتمع المدني في الجزائر، باإلضافة إلى غياب الطابع اإللزامي لتفعيل ىذه اآللية 

 ومختمف اآلليات األخرى. 
 : وفاعمية أدوات التخطيط المحميضعف كفاءة  -0

تمد عمى مقاربة حديثة نيج التخطيط التنموي البلمركزي، الذي يع خطيط المحميتكرس أدوات الت
في  حتياجات الحقيقية لممجتمع المحميتتمثل في نموذج التنمية من األسفل، التي تنطمق من اال في التنمية

سية، كتوفر أدوات إذا توفرت جممة من الشروط الرئي والكفاءة يل تمبيتيا، وتتميز ىذه المقاربة بالفاعميةسب
 . والمورد البشري الكفؤ كافية لمتمويل

مية عمى تحد من فاعمية مخططات التنمية المح حالة الجزائرية، ىناك عدة معوقاتوبالعودة إلى ال
 :أبرزىا المستوى البمدي والوالئي

                                                 
، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2111جوان  22يتعمق بالبمدية، المؤرخ في  11-11القانون   - 16

 .18-17ص:  -، ص2111جوان  22، الصادرة في 37العدد 
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لتنمية المحمية مقارنة مع البرامج ذات في مخططات ا ضعف نسبة مساىمة ميزانية الدولة -
 2115فقط توجو نحو تمويل المخطط البمدي لمتنمية ) بين سنتي  % 9.5الطابع المركزي، إذ تقدر بـــ 

. وىي مشاريع 17(، أما الباقي يوجو لتمويل المخططات والبرامج األخرى ذات الطابع المركزي2119و
يكون فييا وزير القطاع المعني آمرا رئيسيا  مختمف الوزاراتلعامة لمدولة عمى توزع حسب الميزانية ا

من خبلل المديرية التنفيذية المختصة، ويكون المدير التنفيذي  رف، ويكمف الوالي بتنفيذىا محميابالص
كبر تأثير عمى التنمية المحمية مقاربة بآليات لصرف، لذلك فإن ىذه البرامج ليا أالوالئي آمرا ثانويا با

 المحمي.التخطيط 
بفعل ضعف الكفاءات التقنية عمى المستوى  التقني لممخططات البمدية لمتنميةغياب التأطير  -

لى المحمي من ميندسين ومكاتب دراسات متخصصة وكفؤة في مختمف المشاريع المحمية مما يؤدي إ
ى عدم الترتيب وتراجع جودة الخدمات في المشاريع المحمية، باإلضافة إل زيادة التكالبف وزيادة اآلجال

ألن معظم  قص المعمومات والمعطيات الحقيقية وضعف وسائل االنجاز المحميةالجيد لؤلولويات لن
 . 18ال تممك كفاءة عالية شاريع تنجزىا مؤسسات محمية ضعيفةالم

الميزانية المحمية نتيجة قمة الموارد المالية لمجماعات المحمية، وعدم تثمين  ضعف -
 الممتمكات المحمية وعدم وجود صبلحيات كافية لتصرف الجماعات المحمية في أمبلكيا.

 لممتطمبات المحمية:  ضعف قدرة أدوات التخطيط المحمي عمى االستجابة -3
من خبلل التمويل  الئية والبمدية( لمسمطة المركزيةالمخططات التنموية المحمية ) سواء الو  إن إرتيان

ميزانيتي  عبر وضعف القدرة التموينية لمجماعات المحمية ألغمب البرامج والمخططات المحميةالشبو الكمي 
ت التجييز، باإلضافة إلى الوالية والبمدية، التي يذىب الجزء األكبر منيا لفائدة نفقات التسيير دون نفقا

وجود حدود في تجسيد كل البرامج والمشاريع التي تقترحيا المجالس الشعبية البمدية والوالئية، بفعل آلية 
التحكيم التي يشرف عمييا كل من رئيس الدائرة والوالي، يجعل من القدرة عمى االستجابة لمتطمبات 

 ذات الطابع المركزي تغفل االحتياجات الحقيقية لمسكان. السكان محدودا. إضافة إلى أن البرامج واألدوات
 

 :الخاتمة
بشكل  -متمثمة   أدوات التخطيط المحمي في الجزائرتحميل حاولنا  ىذه الورقة البحثيةمن خبلل 

وذلك وفق مقاربة الحوكمة ومخطط التنمية الوالئي،  لمخطط البمدي لمتنمية بشكل أساسيفي ا -خاص

                                                 
 .118، ص: 2112سبلوي يوسف، التنمية في إطار الجماعات المحمية، أطروحة ماجيستير، جامعة الجزائر،   - 17
،  2116، 19أونيسي ليندة، المخطط البمدي لمتنمية ودوره في تنمية البمدية، مجمة الباحث لمدراسات االكاديمية، العدد  - 18

 .237-236ص: -ص
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ن أداتي المخطط البمدي لمتنمية ومخطط الوالية لمتنمية نا جميا من خبلل ىذا العرض أيتضح لو  المحمية.
وذلك بفعل غياب آو التي تممكيا الجماعات المحمية في الجزائر ليا آثار محدودة عمى التنمية المحمية، 

  ضعف تكريس معايير الحوكمة المحمية ضمن ىاتين اآلليتين. 
 :المتوّصل إلييا وىي كاآلتيالنتائج ن خبلل م ويتجمى ذلك

ضعف الطابع التشاركي، في صياغة وتنفيذ وتمويل أدوات التخطيط المحمي، وىيمنة فاعل  -
وحيد متمثل في الدولة، مع ضعف مساىمة الفواعل المحمية األخرى ) الجماعات المحمية، المجتمع 

بط القائمة النيائية لمشاريع وبرامج المدني والمواطنين(، ويبرز ذلك من خبلل ىيمنة الوالي عمى ض
التخطيط التنموي المحمي، ومن أسباب ىذه الييمنة، ضعف الموارد المالية لمجماعات المحمية، واالعتماد 
شبو الكمي عمى مساىمات الخزينة العامة لمدولة في تمويل مشاريع التخطيط المحمي، كون ميزانيات أغمب 

سيير ) األجور، والصيانة ... الخ(. باإلضافة إلى ضعف مشاركة البمديات الجزائرية توجو لقسم الت
المجتمع المدني والمواطنين، في الشؤون المحمية بشكل عام، بفعل عدم تفعيل بعض اآلليات، التي ينص 

 عمييا كل من قانوني البمدية والوالية.  
طط البمدي لمتنمية، عدم حداثة اإلطار القانوني، المتعمق بأدوات التخطيط المحمي، خاصة المخ -

، ساريا إلى غاية اليوم، مما يوحي بغياب النية لتكييف اإلطار 1973إذ الزال العمل بمرسوم سنة 
 القانوني مع المستجدات والتحوالت الحاصمة في مجال اإلدارة والتنمية المحميتين. 

في مخططات اىتمام الدولة وتركيزىا عمى البرامج والمخططات ذات الطابع المركزي، متمثل  -
التنمية الممركزة، وغير الممركزة ويتجمى ذلك من خبلل ضعف تمويل المخططات ذات الطابع المحمي، 
مما يفقد ىذه األدوات فاعميتيا ودورىا في التنمية المحمية، إضافة إلى ضعف كفاءة المورد البشري 

 المحمي.
لمحمية، بفعل ىيمنة السمطة نقص كفاءة وفاعمية أدوات التخطيط المحمي، في ميدان التنمية ا -

المركزية من خبلل المخططات ذات الطابع المركزي، الموجية لمتنمية المحمية، وذلك يؤكد استمرار 
 الجزائر في إعتماد نموذج التنمية من األعمى، الذي ثبت فشمو ومحدوديتو في تحقيق التنمية الشاممة.

كر التنموي، مرتبطة بضرورة إعادة النظر في إن تحقيق التنمية المحمية، كأحدث ما وصل اليو الف 
النموذج التنموي برّمتو، كمشروع مجتمعي جديد، عمى أسس جديدة، من أىميا ضرورة إقتران التنمية 

 .بمفيوم الحوكمة
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 قائمة المصادر والمراجع:
 أوال: النصوص القانونية

، الجريدة الرسمية لمجميورية 2111جوان  22يتعمق بالبمدية، المؤرخ في  11-11القانون  -
 .2111جوان  22، الصادرة في 37الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

 1973اوت  9المؤرخ في  136-73مرسوم رقم  -
 : الرسائل والمذكراتثانيا

المحمية في تحقيق التنمية المحمية، صوالحي ليمى، التخطيط االستراتيجي المحمي كآلية لئلدارة  -
 .2118، 1 أطروحة دكتوراه، جامعة باتنة

عوالي ببلل، حوكمة الجماعات المحمية كآلية لتفعيل الرقابة المالية القبمية عمى النفقات العمومية،  -
 .2118، 2 أطروحة دكتوراة، جامعة البميدة

 .2118، 1دكتوراه، جامعة باتنة  ىوشات رؤوف، حوكمة التنمية المحمية في الجزائر، أطروحة -
سبلوي يوسف، التنمية في إطار الجماعات المحمية، أطروحة ماجيستير، جامعة الجزائر،  -

2112. 
بن عثمان شويح، دور الجماعات المحمية في التنمية المحمية،  أطروحة ماجيستير، جامعة  -

 .2111تممسان، 
 : المقاالتثالثا

عبد مواله وليد، التخطيط االستراتيجي لمتنمية، مجمة جسر التنمية، المعيد العربي لمتخطيط،  -
 .2112،  114الكويت، العدد 

عنترة مرزوق، االنتقال الى الحوكمة المحمية في الجزائر: دراسة في التحديات واالليات، مجمة  -
 .2118، 11التراث، جامعة المسيمة، العدد 

أونيسي ليندة، المخطط البمدي لمتنمية ودوره في تنمية البمدية، مجمة الباحث لمدراسات االكاديمية،  -
 .2116، 19العدد 

 : المواقع اإللكترونيةرابعا
- www.interieure.dz 
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