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  :مقدمة

هما المركزية و الالمركزية في الجزائر من خالل  أسلوبينعلى  اإلداري األسلوبيرتكز 
مكمل للنظام  أسلوبالذي يعد  الالمركزية، حيث انتهجت الجزائر النظام اإلداريتنظيمها 

توزيع  بأنهسياسية و االجتماعية و الثقافية و هذا النوع يعرف التماشيا مع ظروفها  يالمركز 
  .و مشاركة الهيئات و سلطات المركزية اإلداريةالوظيفة 

( يعتبران حلقة  الوالية) البلدية و  اإلداريةالمحلية تقوم على الهيئات  اإلدارةو لهذا فان 
و مدى  اإلقليمية، و من هنا يمكن تفعيل دور السلطات المركزية و المواطن اإلدارةوصل بين 

و االجتماعي و  اإلداريعلى مستوى المجالس المحلية لمواجهة كل تغيير و التطور  أهميتها
  .عمليات التنمية المحلية إطارمخططات تنموية لها و تطويرها في  بإنشاء، و ذلك االقتصادي

للمجتمع و تطوره فهي مصطلح  األساسيةالتنمية المستدامة هي ركيزة  أنو مع هذا 
، و لتحقيق نوعية وي لتحسين مستواها المعيشيثها عن اقتصاد قمن خالل بح النشأةحديث 
القادمة  األجيال، فان جوهرها هو التفكير في المستقبل و في مصير لإلنسان األمثلالحياة 

 .لتحقيق كافة متطلباتهم

الجزائر تعد من دول العالم الثالث) النامية ( التي خضعت للنهوض باقتصادها  أن إال
، باعتبارها مهمة المتعددة أزماتهامية وطنية شاملة و مستديمة و للخروج من من اجل تحقيق تن

على المستوى  أهدافهاصعبة دون توفيرها لالستراتيجيات و سياسات تنموية لتحقيق جميع 
د تنفيذ حيث تتجسالتقدم بالخبرة و الكفاءة و الفعالية في  أنالمحلية  اإلدارة، و ال بد من المحلي

 أسلوبالبلدي اعتمادا على  أو ألوالئيالجماعات المحلية في النظام  أولالمركزية على الهيئات ا
 .التنمية المحلية و دورها في الجزائر

في  الالمركزية التنظيمفي ظل  المحليةمدى نجاح الهيئات  :في اإلشكاليةو تتمثل 
 تحقيق التنمية المستدامة؟
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  :داءــــــــإه

  

 أعانتيندريب و  أنارتاحلبيبة اليت ربتين و  أميالغالية و العزيزة  األمانمنبع احلنان و رمز  إىلمثرة جهدي  هديأ
  بالصلوات و الدعوات.

  :أخوايتسندي و ذخرييت يف احلياة  إىل

 ،مرمي مالك   

  عوين يف حيايت اجلامعية زوجي العزيز إىل

   قتال دراجي  

  كبريا و صغريا  األقاربو  األهلكل   إىل

  يــــــــــاتــــــــز صديقـــــعأو  أروع ىـــإل

 و رميةإكرام و  أحالم       

  ةــــــــــي الدفعــــــــــي فــــــــــكل زمالئ  ىـــــــــــــإل

  املشرفة األساتذة إىل

  ق مقام هذه املذكرة مثرة جهدي املتواضعةكل من يستح  إىل

  

  

  

  

  

  _ _ خمتاري وفاء



  شكر و تقدير

  

  .هذا العمل إلتماملم احمده و اشكره على توفيقه لي  إنلنعمة على اهللا اجاحدة  أكونقد _ 

  .من اهللا وحده إالما التوفيق و السداد يلي الدرب ف إنارتهو كذلك _ 

المشرفة "فار جميلة" التي تحملت معي مشقة هذه المذكرة  األستاذة إلىبجزيل الشكر  أتقدمكما _ 

  .من خبرتها في الميدان أفادتنيو التي 

 اإلصرارالحقوق على الدعم المعنوي بثواب العزم و  أساتذةجميع  إلىبالشكر الخالص  أتقدمو _ 

  .النجاز هذا العمل المتواضع

ريب و بعيد و كان له الفضل في تشجيعنا بالشكر و العرفان لكل من ساعدنا من ق أتقدم أخيراو    

  على مواصلة العمل.

  

  

  كل هؤالء تحية شكر و امتنان.  إلى
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 ماهية التنمية المستدامة                                                             :األولالفصل 
 

  تمهيد:

 ,تعتبر ابتكار حديث تأصبحتطور مفهومها و  أنها إال,فكرة التنمية موجودة منذ القدم  إن

اجتماعية و تعد استمدادها منهج  أون البيئة في جميع مجاالت سواء كانت اقتصادية فهي تربط بي

 .المستقبلية األجيالحاضر دون تخليها عن احتياجات ال إلىوحيد لها. فهي تنظر 
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  :: مفهوم التنمية المستدامةاألولالمبحث 

المتحدة حول البيئة  األممالمؤتمر  إلىمؤتمر  إلىيعود مصطلح التنمية المستدامة 
  .The UN Conference on the Human Environnent 1972البشرية في "ستوكهولم"سنة 

التنمية التي تربط بين البيئة و  األفكارهذا المصطلح محل اهتمام واحد من  أصبح
االستدامة تمثل منهجا تهتم بالفقر و البيئة و المساواة  أصبحتو  ،االجتماعية و االقتصادية

المتحدة حول البيئة و التنمية في "ري ودي جانيرو" سنة   األمموفق ما اتضح في مؤتمر 
1992.   

ورد في تقرير اللجنة الدولية حول البيئة و التنمية تعريف هو ذلك الذي  أحسن إن
الذي يعرف التنمية  .1987سنة   The Repport  Brundthand"بورتالند" بتقرير   المعروفة 

المستقبلية في تلبية  األجيالتلبية احتياجات الحاضر دون التخلي عن  أنهاالمستدامة على 
  .احتياجاتها

في العيش الكريم  اإلنسانو يتضح من هذا التعريف الرؤية المستقبلية لضمان استمرارية 
   .و مستقبال آنيا

كما تعرف كذلك بأنها:" الوصول باإلنسان إلى حد أدنى لمستوى المعيشة ال ينبغي أن 
استخدام يقل عنه باعتباره حقا لكل مواطن تلتزم به الدولة و تعززه الجهود لتحقيق كفاءة 

اإلمكانيات المتاحة و بالحلول الذاتية لسد الثغرات التي تبدو على مستوى هذا الحد مما ال 
  تسعفها موارد الدولة".

يعني بالتنمية المستدامة "هي التنمية التي تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون تعرض 
  للخطر احتياجات جيل المستقبل".

  
                                                            

    ،بدون سنة نشر، التنمية المستدامة بين تراكم راس المال في الشمال و اتساع الفقر في الجنوبصالح عمر فالحي،
  .6، ص 2004باتنة،
    ،المكتبة الجامعيةتنمية المجتمع المحلي االتجاهات المعاصرة و االستراتيجيات الممارسة احمد مصطفى خاطر ، 

  .43، ص2000اإلسكندرية، 
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المتعلق بحماية البيئة في إطار  03/10القانون رقم من  04و بالرجوع إلى المادة 
التنمية المستدامة:" أنها تعني توفيق بين تنمية اجتماعية و اقتصادية قابلة لالستمرار و حماية 
البيئة إلى أدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن قابلية حاجات األجيال الحاضرة و األجيال 

  المستقبلية".

وفيق بين التنمية االقتصادية و متطلباتها من جهة و ضرورة حماية تبين ضرورة الت
الموارد المائية من جهة أخرى ، و يجب أن يتحقق النمو االقتصادي على حساب الموارد البيئية 

  (المياه،الغابات، الهواء) لذا قررت معظم القوانين و التطبيقات استحالة الفصل بينهما.

  :اإلسالمية: مفهوم التنمية المستدامة في الشريعة األولالمطلب 

اختصاصه، المفكرين و الباحثين يتناولون موضوع التنمية المحلية كل وفق  أصبحلقد 
مع جهود السلطات  فيها جهود األفراد تتضافرالعملية التي  «:بأنهاعرفت التنمية المحلية  حيث

الحكومية لتحسين ظروف االقتصادية و االجتماعية و الثقافية للمجتمعات المحلية للعمل على 
 كامال في التقدم إسهاما اإلسهامو تمكينها من  األممتكامل هذه المجتمعات في حياة 

  .»القومي

 أنناغير التنميةمشتقات من مفردات القران الكريم للفظ  اإلسالميةال نجد في الشريعة 
) 11(عشر احديحيث ورد منها في القران الكريم  .فيه مصطلحات و مرادفات كثيرة لهانجد 

  .ما ورد في السنة الصحيحة إلى مفردا، باإلضافة

ة من خالل دراسة مرادفاتها و حينما نحاول جمع المعاني التي تتعلق بموضوع التنمي
اهللا سبحانه و تعالى خلق الكون و  أن أساسللتنمية يقوم على  اإلسالمين التصور نجد بأ

   .اإلسالميةليقوم بعمارتها وفق لضوابط الشريعة  األرضفي  اإلنساناستخلف 

                                                            
   6،ص 1993سراج: حتى تصبح التنمية المستدامة" ،مجلة التمويل و التنمية صندوق النقد الدولي،ديسمبر  إسماعيل.  
    ،6ص نفس المرجع.  
    5ص،2000دار المعرفة الجامعية،االسكندرية ، ،علم اجتماع المجتمعات الجديدة ،آخرونسامية محمد جابر و.  
   ،167، ص 2008دار الخلدونية الجزائر، ،التنمية و البيئة و العالقات الدوليةمشكالت  عبد الرزاق  مقري.  
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روحيا، المجتمع ماديا و معنويا و  األفرادمفهوم التنمية هو السعي لتحقيق الرفاهية  نإ
  .}ْعَمرَُكْم ِفيَها فـَاْسَتْغِفرُوُه ُثمَّ ُتوُبوا إِلَْيِه ِإنَّ رَبِّي قَرِيٌب ُمِجيبٌ أَنَشأَُكْم ِمْن األَْرِض وَاْستَ  {:تعالى لقوله

 بأبعادهاهي جزء من تنمية المجتمع كله  إنماالتنمية االقتصادية  أنيرى  اإلسالم إن
هي  إنماوحده و  إنتاج، و ال على المادية، فحسبعلى التنمية  األمرالمختلفة فال يقتصر 

  ماديا و روحيا و اجتماعيا و سلوكيا. تقدمهو  اإلنسانتستهدف رقي  إنسانيةعملية 

كان الجانب االقتصادي  إنو  اإلنسانيةفهي عملية شاملة ،تتناول كل مقومات الحياة 
   .في حد ذاته يحتل مكانة مهمة

الروحية و  "ذات طبيعة شاملة فهي تتضمن النواحي المادية و اإلسالمالتنمية في  
في كل هذه  اإلسالميالمجتمع  أهدافنشاط يقوم على قيم و  إذنفهي  الخلقية و االجتماعي

 أنهاعلى هذه الحياة الدنيا بل  التنميةالمختلفة و ال تقتصر على الرفاهية المستهدفة من  األبعاد
 ال يوجد في مياإلسال، و هذا البعد التنموي الحياتين دون تعارض بين اآلخرةالحياة  إلىتمتد 

  ."مفهوم المعاصر للتنمية

   :المطلب الثاني: مفهوم التنمية المستدامة في القانون الدولي

 االجتماعيةاالقتصادية و  أوالتنمية العلمية  إن:" المتحدة تؤكد لألممالجمعية العامة  إن
في التوزيع العادل للفوائد  األفرادو ثقافية و سياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية 

  .الناجمة عنها"

 أفرادفالتنمية هي:" العملية التي بمقتضاها توجه كافة الجهود لجميع  أخرىو بعبارة 
المجتمع بهدف خلق ظروف اجتماعية و اقتصادية مالئمة في المجتمعات المحلية و مساعدتها 

  .ما يمكن" بأقصىفي تقدمها  اإلسهامعلى االندماج في حياة المجتمع و 

                                                            
   61سورة هود،اآلية رقم.  
   ،169، 168المرجع السابق، ص  عبد الرزاق مقري.  
    147نفس المرجع ،ص.  
   148نفس المرجع، ص.  
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  التنمية عملية تغيير شاملة و مستمرة ترتكز على العنصر  أنمن خالل هذه التعاريف نستنتج
 .في وضع و تجسيد برامج التنميةباعتباره  األولىالبشري بالدرجة 

  :االخرى المفاهيمو عالقتها ببعض  التنميةالمطلب الثالث: 

و مساعدتهم على اندماجهم في حياة  األفرادالعملية التي توجه كافة جهود  يقصد بها
  و لها عالقة بمختلف المجاالت نذكر منها: المجتمع.

  التنمية و عالقتها بالنمو االقتصادي: األول:فرع ال

تميزت هذه المرحلة التي امتدت تقريبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية باالعتماد على 
مي و تحقيق معدل النمو زيادة الدخل القو  ةلتصنيع و بصفة سريعة و مرتفعا إستراتيجية
التصنيع  إستراتيجيةبعدما فشلت  بدلت أخرىو قد تبنت بعض الدول استراتيجيات ,االقتصادي

يساعدها في التغلب على مشكالتها  أنو الذي يمكن  ،المطلوب الرأسماليو تحقيق التراكم 
  .االقتصادية و االجتماعية المختلفة

  :الفرع الثاني: التنمية و عالقتها بفكرة النمو و التوزيع

اجتماعية بعدما  أبعادنهاية الستينيات بدا مفهوم التنمية فيها يشتمل  في هذه المرحلة من
معالجة الفقر و كان يقتصر في  المرحلة السابقة على الجوانب االقتصادية فقط، فركزت على 

و المشاركة الشعبية  األساسيةالحاجات  اإلستراتيجياتالبطالة و الالمساواة من خالل تطبيق 
ي نموذج خطط التنمية و تنفيذها و متابعتها .تتجسد هذه المرحلة بشكل واضح ف إعدادفي 

الذي يعرف التنمية من خالل حجم مشكالت الفقر و البطالة و  الشهير "SEERS"سيرز" "
تفاقمت فال وجود  إذافيمكن التنمية بالقضاء على جميع المشاكل و  ،في التوزيع ةالالمساوا
  .للتنمية

  

                                                            
   ،دار صفاء  _"،التنمية المستديمة_" فلسفتها و اساليب تخطيطها و ادوات قياسهاماجدة احمدابو زنط،  عثمان محمد غنيم

  .19،ص 2007للنشر و التوزيع،عمان،
     20ص  ،المرجع نفس.  
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  الفرع الثالث: التنمية و عالقتها بالتضخم المالي:

فقد  ،اقتصاد دولة ما إطارو السلع في  األسعارهي عبارة عن الزيادة العامة في مستوى 
مستوى العرض  النخفاضنتيجة  أو، ، لغياب عامل التنافسنتيجة للزيادة في عرض النقود يأتي

  .على السلع المتاحة

  التنمية المستدامة: أنواعالمبحث الثاني: 

التنمية المستدامة تشمل جميع المجاالت التي تمس التنمية سواء  ألنواعبالنسبة  أما
   .ثقافيا أواجتماعيا  أواقتصاديا  أو إداريا أوكانت سياسيا 

  :السياسة إطار: التنمية المستدامة في األولالمطلب 

السياسية هي تعبئة الجماهير وتفاعلهم مع النظام القائم و عدم وقوفهم موقف  التنمية
  .الالمباالة و يتسم ذلك بدرجة من المشاركة الشعبية الموسعة

  و تتركز مبادئها فيما يلي:

و علمية _ التنمية ظاهرة شاملة تتكامل مع جميع الجوانب من ثقافية و اقتصادية و اجتماعية 
  .تأثرو  تأثيرالتنمية السياسية لها عالقة تفاعلية و تبادلية و عالقة  أنو  سياسية،و تقنية و 

  .عن تقاليد و العادات و الميراث و القيم المرجوة في المجتمع _ تعبر

  ._ تتضمن ضرورة المشاركة الشعبية التي تشمل العالقة بين السلطة و المجتمع

  الملتزم. إطارها_ ضرورة توافر البيئة التي تتيح الحرية في 

  .واقع المجتمع الربط بين الفكر السياسي و الواقع العلمي التي تعبر عن_ 

  .األساسيو هدفها  اهتمامهامحور التنمية و مركزها و  اإلنسان_ 

                                                            
   90السابق، ص  المرجع ،عبد الرزاق مقري.  
   ،78، ص 2001، دار الفجر للنشر و التوزيع،3،ط االعالم و التنمية الشاملة محمد منير حجاب.  
    ،156، ص 2012دار غيداء للنشر و التوزيع،االردن،  ،التربية و التنمية في الوطن العربيخليل عطية عطية.  
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  :إداري إطارالمطلب الثاني: التنمية المستدامة في 

حد بعيد  إلى تتأثرمن تنمية المجتمع و تطويره و  يتجزأجزء ال  اإلداريةالتنمية 
  .و االقتصادية و الثقافية العامة األساسيةبالخصائص 

طاقات المؤسسات  و تشارك فيه جميع ،يوم مجهود جماعي يقوم به المجتمعفالتنمية ال
المال، بل تمثل هذه التنمية  رأسالتنمية المستدامة على ضخ  تتوقفو ال  ،الخاصة و العامة

عملية معتمدة على الذات تتفاعل في البداية مع احتياجات المجتمع و مطالبه ثم استجابة لها. 
من ذلك فان التنمية الحقيقة ال  أهم، و متوازن وو نم اإلنتاجية سين شامل فيبل هي عملية تح

و  اإلداريةحقائق السياسية و تقوم على افتراضات اقتصادية البديهية بل على فهم تجريبي لل
  .االقتصادية و المحلية

و توفر  العامة،فان العناصر الجوهرية في الفكر التنموي الجديد شفافية القرارات  أخيراو 
إلى احترامها للوعي للحقوق و القيم  إضافةو  للمساءلة، المسئولينو تعرض  المعلومات،
  .اإلنسانية

  اقتصادي: إطارالتنمية المستدامة في 

هي العملية بموجبها تستخدم دولة موردها المتاحة لتحقيق معدل سريع للتوسع 
، و ي نصيب الفرد من السلع و الخدماتزيادة في دخلها القومي و ف إلىاالقتصادي يؤدي 

، و الخبرة األموالتتطلب هذه التنمية التغلب تدريجيا على معوقات اقتصادية و توافر رؤوس 
  .نولوجيةالفنية و التك

  

  

                                                            
     ،ص ، 1998، األردن،دار فارس للنشر و التوزيع ، التنمية العربية في ظل السياسة الالمنهجية إدارةجميل جرسيات
  .32، ص 31، ص 30
   دار مجد للنشر و أساليب -عطاءات،معوقات –،" مفاهيم اإلسالميالتنمية في الفكر حسين العسل،  إبراهيم ،"

  .30،ص 2006التوزيع،لبنان،
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  االجتماعي و الريفي: إطارالمطلب الرابع: التنمية المستدامة في 

  التنمية االجتماعية: :األولالفرع 

  يمكن تعريف التنمية االجتماعية بعدة تعريفات نحددها من خالل اتجاهاتها كما يلي:

لمفهوم الرعاية االجتماعية و التي بقصدها الخدمات التي  التنمية االجتماعية مرادف
  .تقوم للجماعات كالخدمات التعليمية و الصحة و السكن

  كما يمكن تحديدها كونها:

ية و اإلحساس حيث نحاول الوصول باإلنسان إلى مستوى االستمتاع بالرفاه :_ هدف1
الل مؤسسات و هيئات المجتمع في في أداء دوره الوظيفي من خ فاعليتهبالكرامة، و زيادة 

  .حدود قيم ومعايير معينة تشير عليها حياة الناس في المجتمع

تحاول بطريقة معينة تنمية الطاقات البشرية و حسن استثماراتها، و زيادة فاعلية أسلوب: _ 2
   .المشاركة الشعبية في الجهود التي تبذلها الدولة

دون تفرقة ، و عامل لتحقيق العدالة االجتماعية من حيث أنها حق الكل الناس : _ عملية3
فهي ترسم خطوطها العليا في الدولة ، و تترجمها األجهزة التنفيذية إلى مجموعة من الخطط 

  .ظل القوانين و التشريعات ذات البرامج و المشروعات القابلة للتنفيذ في

   :الفرع الثاني: التنمية الريفية

التنمية الريفية في مفهومها الواسع تغيير االجتماعي مخطط له و موجه نحو  إن
المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة، و تحسين  و استثمار لموارد االستغالل ألفضلالوصول 

صحيا و عمرانيا و اجتماعيا" و قد اتفق على استخدام المصطلح تنمية  ،نوعية حياتهم ثقافيا
تعاون  أساسعلى العمليات التي يجري التخطيط لها و تنفيذها على  المجتمع الريفي للتعبير

  .االقتصادية و االجتماعية و الثقافية للمجتمع الريفي" األحوالالمجتمع لتحسين 

                                                            
   ،22، ص 2006"،المكتب الجامعي الحديث، التنمية و حقوق االنسان،نظرة اجتماعية ابو الحسن عبد الموجود ابراهيم.  
   ، 24ص  نفس المرجع.  
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التنمية الريفية هي الخطة  أن" World Bank 1985و في نشرة للبنك الدولي 
 أنهاراء" حيث قالمرسومة لتحسين نوعية الحياة االقتصادية و االجتماعية لسكان الريف الف

  .لتقليص الفقر بالمناطق الريفية من خالل تطوير المزارع الصغيرة" أساساتستهدف 

  التنمية المستدامة: كائزالمبحث الثالث: ر 

الكاملة، باعتبارها هي عملية  أهدافهاتقوم التنمية المستدامة على عدة ركائز لتحقيق 
  .فيها المواطنين لتنمية المجتمع وتنسيق يشاركمول و توازن و تكامل ش

  تتمثل في: :: مبادئ التنمية المستدامةاألولالمطلب 

  :االحتياط مبدأ: األولالفرع 

 األخطارتطورا ملحوظا لمسايرة مختلف  ،يناتللبيئة منذ السبع القانون الدوليعرف 
فبعدما كان مجرد قانونا في حاالت االستعجال لمواجهة الكوارث حيث دخل مرحلة  ،الجديدة
   .التنمية المستدامة إطارنحو المستقبل في  أيضاقانونا موجها  أصبح إذجديدة 

الذي بموجبه اتخاذ التدابير الالزمة الستدراك  الحيطة مبدأو في هذا السياق ظهر 
  .الملزم القيام بها األنشطةغياب اليقين العلمي القاطع على  حالةفي  البيئي، حتىتدهور 

 المستقبل،جزئيا نحو  أويق و التوقع و هو موجه كليا فمبدأ الحيطة يتصرف بميزة التنس
دليل الحتمال تحقق  أيو استنادا للمعطيات العلمية الحالية يجب العمل قبل الحصول على 

  .الضرر

  

  

                                                            
    عبوش سعيد،: اشكالية الزراعة الجبلية و التنمية المستدامة في المناطق الجبلية "، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم

، المتحصل 63، ص 2009، 2008االجتماع الريفي ،كلية العلوم االجتماعية و االنسانية معهد علم االجتماع،الجزائر، 
  .biblio.univ.dwعليه:
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الخامس عشر من  مبدأاالحتياط منصوص عليه ضمن  فمبدأو من الناحية القانونية 
على انه ال يفتقر  للمبدأ األوليالمعنى ريو حول البيئة و التنمية ، و هو بذلك يعطي  إعالن
  .اليقين العلمي إلى

  :المشاركة مبدأالفرع الثاني: 

التنمية المستدامة عبارة عن ميثاق يقر بمشاركة جميع الجهات ذات العالقة في اتخاذ 
لتخطيط و وضع السياسات و القرارات الجماعية من خالل الحوار، خصوصا في مجال ا

تتطلب في تحقيقها  أنها، و هذا يعني في المستوى المحلي تبدأالمستدامة فالتنمية  ،تنفيذها
، و التي تمكن الهيئات الرسمية و الشعبية بوجه عام من الالمركزية أشكالبشكل مناسب من 

  .متابعة خطط التنميةالو التنفيذ و  اإلعدادالمشاركة في خطوات 

  :اإلدماج مبدأالفرع الثالث: 

في  ، بماالبيئية عند صنع القرار األبعادبدمج  المبدأالقانوني نلمس هذا  اإلطارو في 
 اإلطارو  اإلدارة،ذلك المسائل المتعلقة بالبيئة و التنمية على مستويات السياسة و التخطيط و 

  .االقتصادية و حوافز السوق لألدواتاالستخدام الكفء القانوني و التنظيمي له صلة 

  الدافع: الملوث مبدأالفرع الرابع: 

المبادئ القانونية التي تحقق التنمية المستدامة بشكل  أهمالدافع من بين  الملوث مبدأيعد 
 إلى المبدأهذا  تأثير، و امتد قتصادي للنشاطات الملوثةكبير و فعال و كونه مرتبط بالجانب اال

من قانون  03ع ضمن المادة حيث اقره المشر  ،للدول و منها القوانين الجزائريةالقوانين الداخلية 
م تطبيقه و تكريسه من خالل ت، و التنمية المستدامة إطارلمتعلق بحماية البيئة في ا 03/01

  .العديد من القوانين المالية

                                                            
   "،مذكرة لنيل شهادة دكتوراه في الحقوق تخصص الحماية القانونية للبيئة في اطار التنمية المستدامةحسونة عبد الغني ،"

 .25، ص 2012قانون اعمال، جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،
  ،27، ص 26ص المرجع السابق،  حسونة عبد الغني.  
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مدنية  أوتشريعا بوسائل جزائية  اذهإنفبالمرونة يمكن   انه يتسممن  المبدأتطبيق هذا  إن
المالية على  أو، و يبرز ذلك من خالل فرض العقوبات الجزائية حتى مالية أو إدارية أو

المختلفة و  لألنشطةمن خالل نظام الترخيص المسبق  إداريا المبدأ عمالأكما يمكن  ،الملوث
ت من تكاليف مالية و خبرات مما تقتضيه تلك الدراسا األنشطةو دراسات لتلك  إجراءاتفرض 
  البيئية.و كذا فرض الضرائب  ،تقنية

  المطلب الثالث: المقومات التنمية المستدامة:

  .البشرية، التنظيمية ،منها المالية تأساسيا التنمية المستدامة على عدة تقوم

  :: مقومات التنمية البشريةاألولالفرع 

 المحلية،و في نجاح التنمية  اإلنتاجيةعنصر في العملية  أهميعتبر العنصر البشري 
 إلقامةو يدير التمويل  استخداما أفضلالذي يفكر في كيفية استخدام الموارد المتاحة  فهو

يقوم على  لها،و يعيد النظر فيها، و يضع حلول مناسبة  يتابعها،المشروعات وتنفيذها و 
  عنصرين:

  .اإلنسانهدف التنمية هو  أنحيث  للتنمية،هي انه غاية  :األولى

  .انه وسيلة تحقيق التنمية الثانية:

   مقومات التنمية التنظيمية: الفرع الثاني:

المرافق المحلية  إدارةمركزية مهمته  إدارةجوار  إلىالمحلية  إلدارةلتتمثل في وجود نظام 
قرارات  إصدارتمويل سلطة  أو"نقل :بأنهاالمحلية  اإلدارةو تنظيم الشؤون المحلية و تعرف 

  ".نمجالس منتخبة من المعنيي إلى إدارية

  
                                                            

    26،27حسونة عبد الغاني، المرجع السابق، ص.  
    ،مذكرة الدكتوراه في العلوم االقتصادية،جامعة تمويل التنمية المحلية في الجزائر: واقع و افاقلخضر حنفري ، :

  .24، ص 03،2010،2011الجزائر
   97، ص 2002 دار وائل للنشر، عمان ،االردن، ،، قانون االدارة المحليةعلي خاطر شنطاوي.  
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  :الثالث: مقومات التنمية المالية الفرع

في التنمية المحلية، ومن الطبيعي انه كلما زادت  أساسياعامال  ماليالالعنصر يعد 
 أكملالموارد المالية التي تخص الهيئات المحلية كلما كانت الهيئات تمارس اختصاصاتها على 

 اإلعاناتالحكومة المركزية للحصول على  إلىوجه معتمدة في ذلك على نفسها دون اللجوء 
  توفير نظام محاسبي و  و المالية، و كذلك من المقومات المالية التي تساعد في تحقيق التنمية

قيم المالية الدقيقة هذا  أوسليم و موازنة محلية  اليمتنظيم الرشيد للمعلومات، و تحليل 
  .الجماعات المحلية بكفاءة عالية و استقالليته تامة أهدافساعد على تحقيق ما ي

  :التنمية المستدامة أهداف: لثالمطلب الثا

 األهدافتحقيق مجموعة من  إلىو محتواها  آلياتهاتسعى التنمية المستدامة من خالل 
  يمكن تلخيصها فيما يلي:

  للسكان: األفضل_ تحقيق نوعية الحياة 

التنمية المستدامة من خالل عمليات التخطيط و تنفيذ السياسات التنموية لتحسين تحاول 
عن طريق التركيز على  نوعية السكان في المجتمع اقتصاديا و اجتماعيا و نفسيا و روحيا،

  .ديمقراطيالجوانب النوعية للنمو و بشكل عاجل و مقبول و 

  الطبيعية:_ احترام البيئة 

التنمية المستدامة ترتكز على العالقة بين نشاط السكان و البيئة و تتعامل مع النظام 
لبيئة تنمية تستوعب العالقة الحساسة بين ا أنهامع  ،اإلنسانحياة  أساس أنهاالطبيعية على 

   .، و تعمل على تطوير هذه العالقة لتصبح عالقة تكامل و انسجامالطبيعية و البيئة المبنية

  

  تحقيق استغالل و استخدام عقالني للموارد:_ 
                                                            

    23مرجع سابق، ص.  
     28عثمان غنيم و ماجدة احمد او زنط، المرجع السابق، ص.  
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دون  موارد محدودة، لذلك تحول  أنهاتتعامل التنمية المستدامة مع الموارد الطبيعية على 
  .تدميرها و تعمل على استخدامها و توظيفها بشكل عقالني أواستنزافها 

  المجتمع: بأهداف_ ربط تكنولوجيا 

و هالمجتمع،  أهدافتحاول التنمية المستديمة توظيف التكنولوجيا الحديثة بما يخدم 
، و كيفية استخدام المتاح و المختلفة في المجال التنموي التقنيات بأهميةخالل توعية السكان 

بيئية  أثارينجم عن ذلك مخاطر و  أندون  ،نها في تحسين نوعية حياة المجتمعالجديد م
  .مناسبة لها وجود حلولسالبة، مع 

  المجتمع: أولوياتتغيير مستمر و مناسب في حاجات و  إحداث_ 

ه يمكن تفعيل المجتمع مع السماح بتحقيق التوازن الذي تكون بواسطت إمكانيات تالءمت
  .حلول لها توضع، و السيطرة على مشاكل البيئة مع التنمية االقتصادية

   :و مؤشرات التنمية المستدامة أبعادالمبحث الرابع: 

، و لها مؤشرات مترابطة أبعادتشمل عدة  أنها إال أساسيةعلى عدة مقومات تقوم التنمية 
  ا، من خالل ذلك:تستديم له ،اعتماد على نماذج و استراتيجيات قياس مع

  :التنمية المستدامة عادأب: األولالمطلب 

 التكنولوجية، حيثمنها البيئية و االجتماعية و االقتصادية و  أبعادتشمل التنمية عدة 
  :أبعاد أربعةللبشرية حاضرا و مستقبال و قد مست  األفضلتمثل العناية 

  : البعد البيئي:األولالفرع 

، تجنب قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعيةيحافظ على  أنالنظام المستدام بيئيا يجب 
االستنزاف الزائد للموارد المتجددة و غير المتجددة، و يتضمن ذلك حماية التنوع الحيوي و 

                                                            
     28نفس المرجع ، ص.  
    ، 30، ص 29ص ، 28 صنفس المرجع.  
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التي ال تصنف عادة كموارد  األخرىالبيئية الطبيعية  األنظمة، و التربة إنتاجيةالتوازن الجوي و 
  .اقتصادية

على المفهوم" الحدود مة حسب المنظور البيئي لها يركز على مقاربة التنمية المستدا أما
االستهالك و النمو السكاني و التلوث و  أمامتعني دائما وضع الحدود  فإنهاو بالتالي  ،البيئية"
  ليها يجب:للمحافظة  قطع الغابات و انجراف التربة السيئة و استنزاف المياه و اإلنتاج أنماط

  :_ حماية الموارد الطبيعية1

حماية  إلىمن حماية التربة  ابتداءحماية الموارد الطبيعية  إلىالتنمية المستدامة  تتاح
لتلبية  اإلنتاجو مواكبة التوسع في  ،األسماكو حماية مصايد  لألشجارالمخصصة  األراضي

ات استحداث تكنولوجي كفاءة مثل األكثراالستخدام  أيو تعني الحماية هنا  حاجات السكان
الكيمائية  األسمدةفي استخدام  اإلسرافو ذلك لتجنب ، تزيد من المحاصيل تيال حسنةال زراعية

، و هو اكبر خطا يرتكبه البشرية األغذيةو المبيدات لعدم تهديد الحياة المائية و البرية و تلوث 
يستطيع استبدال العالقات الطبيعية في العوامل البيئية بعوامل اصطناعية  بأنهباعتقاده  اإلنسان
  .راعة مرهقة و سريعة العطبالطبيعة و هذا هو ما جعل الز  فيعارض قوانين، مبسطة

  _ الحفاظ على المحيط المائي:2

بداية من مياه  اإلنسانللنظم المائية البيئية عالقات مباشرة و غير مباشرة بحياة  إن
  البالغة. أهميةضرورية للحياة على اليابسة و ثرواتها ذات  أمطارتتبخر و تسقط في شكل 

، و استخدام المياه السطحية دامة تعني صيانة المياه بشكل حسنلتنمية المستو عليه فان ا
  .و تحديد المياه الجوفية ،ظام االيكولوجيةبمعدل ال يحدث اضطرابا في الن

  و التنوع البيولوجي: األرض_ صيانة ثراء 3
                                                            

    ،للنشر و التوزيع ، عمان  األهلية"،  العالم ليس للبيع،"مخاطر العولمة على التنمية المستدامةباتر محمد علي وردم
  .189، ص 2003،

    190نفس المرجع ، ص.  
    ،ص 2000،اإلسكندرية، دار الجامعية البيئة و التنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة إدارةخالد مصطفى قاسم ،
  .73، ص 72
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التدمير  إلىالرطبة  األراضيو النظم االيكولوجية و غيرها من  المدارية الغاباتتتعرض 
من القارات،  28%و تشمل الغابات ما يقارب  باإلنسانصلة الشديد بيئي النظام ال السريع في

 األنواعانعكاسات خطيرة في النظام البيئي منها انقراض  إلىيؤدي  إزالتها أوو لذا فان تدهورها 
   .الحيوانية و النباتية

  _ حماية المناخ من االحتباس الحراري:4

و الغازات  األبخرةسيئة على البيئة ،فانطالق  آثارالتصنيع و التكنولوجيا الحديثة  إن
زيادة  أو األمطارسقوط  أنماطتغيير  إلىتغييرات كبيرة في البيئة العالمية يؤدي  بإجراءيقوم 
، و يعني القادمة لألجيالتغيير في الفرص المتاحة  إحداث إلى، و يؤدي ةفوق البنفسجي األشعة
التي  األوزونتدمير طبقة  أوالنظم الجغرافية الفيزيائية و البيولوجية  أوعدم استقرار المناخ  ذلك

  .األرضتحمي 

 إلىالتي تؤدي  األخطارالعمل على التقليل من هذه  إلىلذا نهدف التنمية المستدامة 
  .تغييرات كثيرة التي تضر بالكائنات الحية دون استثناء

  االجتماعي:: البعد الثانيالفرع 

الخدمات  وٕايصاليكون النظام مستداما اجتماعيا في حال حقق العدالة في التوزيع، 
، و المساواة في النوع االجتماعي و المحاسبة محتاجيها إلىاالجتماعية كالصحة و التعليم 

  .السياسية و المشاركة الشعبية

بعين االعتبار و هي على  أخذهامن االعتبارات التي يجب  مجموعةلذا فان هناك 
  النحو التالي:

  غرافي:_ مكانة النمو الديم

، الن حدود أيضا أهميةله  األرضيةالسكان في الكرة  ليهإالحجم النهائي الذي يصل  إن
الحالية بان عدد  اإلسقاطاتي ة البشرية غير معروفة بدقة، و توحالحيا إعالةعلى  األرضقدرة 

                                                            
    74خالد مصطفى قاسم، المرجع السابق، ص.  
    189،المرجع السابق،ص وردمباتر محمد علي.  
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بل كذلك الن النمو السريع للسكان  ،2150مليار نسمة عام 11.6العالم سيستقر عند حوالي
كل  إلعالةالموارد الطبيعية المتاحة  يقلص منمنطقة ما يحد من التنمية المحلية و  أوفي بلد 
  ساكن.

  توزيع السكان: أهمية_ 

حالية نحو توسيع المناطق بالغة في االتجاهات ال أهميةلتوزيع السكان  أنكما 
، و من هنا فان التنمية المستدامة تعني النهوض بالتنمية القروية النشيطة للمساعدة الحضرية

 اإلصالحالمدن، و مع اتخاذ تدابير سياسية خاصة في االعتماد على  إلىعلى قلة الهجرة 
و منه جاء مصطلح التنمية البيئية  اآلثار تقليص من إلىالزراعي و التكنولوجيا حيث تؤدي 

  .امةالريفية المستد

  :للموارد البشرية_ االستخدام الكامل 3

و ذلك بتحسين التعليم و الخدمات الصحية و محاربة الجوع مع الوصول الخدمات 
توجيه  إعادةفان التنمية المستدامة تعني  ،الذين يعيشون في المناطق النائية إلى األساسية

، و توفير مثل: تعلم القراءة و الكتابة األساسيةباالحتياجات البشرية  أوالالموارد لضمان الوفاء 
  .، و المياه النظيفةاألوليةالرعاية الصحية 

  

حماية التنوع الثقافي، و االجتماعية، و تحسين الرفاهية  األساسيةفيما وراء االحتياجات 
المال البشري بتدريب المربين و العاملين و الفنيين و العلماء و غيرهم من  رأساستثمار في 
  .الحاجة الستمرار التنمية إليهمن الذين تدعوا المتخصصي

  _ الصحة و التعليم:4
                                                            

   ،(موسميث)2000،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية،القاهرة،  مبادئ التنمية المستدامة ترجمة بهاء شاهين، دوجالس ،
  .64ص 
    02، ص 2002، تقرير التنمية البشرية ،اإلنمائيالمتحدة  األممبرنامج.  
    64دوجالس (موسيتيث)، المرجع السابق، ص.  
   (موسيشت) 64ص  المرجع السابق،  ،دوجالس.  
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الغذاء الصحي و الرعاية  التنمية المستدامة تتطلب توفير المياه الصالحة للشرب و إن
، و توفير هذه العوامل في المناطق الحضرية الريفية للبشرية و حماية المجموعات الالزمة

التعليم يعتبر من المتطلبات  أنكما الصحية،  األخطارو كبار السن من  األطفالالهشة مثل: 
حيث انه عامل رئيسي يحصل  ،لموس في مستوى التنمية المستدامةالرئيسية لتحقيق التقدم م

ذلك ال وجود للتنمية مستدامة دون  ، و التقدم و الرقي،ه الناس لتحقيق النجاح في الحياةعلي
  .دام من الناحية الكمية و النوعيةلتحقيق التعليم المست اإلمكانياتكل تعليم، و لذا يجب توفير 

  حيث يشمل مجموعة من العناصر هي:

  ._ التعليم يمكن الدارسين من اكتساب ما يلزم من تقنيات و مهارات و قيم و معارف

  ._ التعليم يدخل في منظور التعلم مدى الحياة

  .لتعليم يضمن لكل شخص تفتح متوازن_ ا

و الجماعات من التمتع بكل حقوقهم  لألفرادمن حيث يمكن  الديمقراطية_ التعليم يشجع على 
  .جانب قيامهم بجميع واجباتهم إلى

  الفرع الثالث: البعد االقتصادي:

السلع و الخدمات بشكل  إنتاجالنظام المستدام اقتصاديا هو النظام الذي يتمكن من 
 يمنع أنما بين الناتج العام و الدين و  القتصاديايحافظ على مستوى التوازن  أنمستمر، و 

 

  .حدوث اختالالت االجتماعية ناتجة عن سياسات اقتصادية 

بمراعاة مجموعة  اإلنسانيةبتوفير مقومات  االقتصادو هنا تعني االستمرارية و الرفاهية 
  :تمثلة فيعوامل الم

                                                            
    التعليم من اجل التنمية المستدامة " متحصل عليه:لليونسكو إعالميةمنشورات "،www.Unesco.org . 
    189باتر محمد علي وردم، المرجع السابق،ص.  
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نصيب الفرد  أضعافيحقق سكان البلدان الصناعية  :الفرد من الموارد الطبيعية تهالك_ اس1
   .في البلدان النامية

مما  ،االستهالك أنماطالتنمية المستدامة تغيير  أسسمن  الطبيعية:تبديد الموارد  إيقاف_ 2
وتغيير  األداءبتحسين مستوى  المبدد للطاقةتخفيضات متواصلة في االستهالك  إجراءيستوجب 
  .نمط الحياة

مسؤولية قيادة  الصناعيةتتحمل البلدان  _ مسؤولية البلدان المتقدمة عن التلوث و معالجته:3
، وتوفير مواردها المالية و تقنية و الستخدام تكنولوجيا المستدامة الستهالكها المحروقات التنمية

  .نظيفة لدفع اقتصادها نحو حماية النظم الطبيعية

استهالك الموارد الطبيعية في البلدان الصناعية  انخفاض إن تبعية البلدان النامية:_ تقليص 4
و محاولة تحقيق االكتفاء  السلع، أسعاراض انخفنمو الصادرات المنتجات و  لتباطؤيؤدي 
   .المال البشري باالستثمار رأس، و تنشيط التجارة لضمان الذاتي

على تنشيط التنمية و النمو االقتصادي و فتح فرص تساعد  _ المساواة في توسيع الموارد:5
  .الخدمات

 إتاحة، و ل القطاعات الغير الحكوميةيكون هذا المنع بتموي_ الحد من تفاوت في المداخيل: 6
  .فرص التعليم بين جميع الطبقات

  

  

يات على متطلبات بتخفيض و لو جزء صغير من تلك االتفاق _ تقليص االتفاق العسكري:7
  التنمية.

  :التنمية المستدامة األبعادالفرع الرابع: تكامل 

                                                            
   ،25ص  عثمان محمد غنيم، و ماجدة ابو زنط، المرجع السابق.  
   ،22، ص 21مرجع سابق، ص خالد مصطفى قاسم.  
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التنمية المستدامة في القضايا التنموية  األبعادما بين  األبعادو مثال على كيفية تكامل    
) قضايا 07الرئيسية من تحقيق التنمية المستدامة في ( لألهدافبوضع الجدول التالي  محددة،

  و الخدمات و الطاقة و التعليم و الدخل المأوىتنموية هامة هي المياه و الغذاء و الصحة و 

  االستدامة البيئية  االستدامة االجتماعية  االستدامة االقتصادية  قضية

ياه
الم

  

الكاف و رفع كفاءة  إمدادضمان 
استخدام المياه في التنمية الزراعية 

  و الصناعية و الحضرية

تامين الحصول على الحياة النظيفة 
الكافية لالستعمال المنزلي و الزراعة 

  الفقيرة لألغلبيةالصغيرة 

_ ضمان الحماية الكافية 
للمستجمعات المائية و المياه الجوفية 

 أنظمتهاو موارد مياه العذبة و 
  االيكولوجية.

ذاء
الغ

  

 اإلنتاجالزراعية و  اإلنتاجيةرفع 
الغذائي  األمنمن اجل تحقيق 

  و التصدير اإلقليميالوطني و 

الزراعة  األرباح إنتاجيةتحسين 
الغذائي  األمنالصغيرة و ضمان 

  المنزلي

_ ضمان االستخدام المستدام و  
و الغابات و  األراضيعلى  الحفاظ

المياه و الحياة البرية و اسماك و 
  موارد المياه

حة
لص
ا

  

من خالل الرعاية  اإلنتاجيةزيادة 
الصحية و الوقائية و تحسين 

  في مواقع العمل األمنالصحة و 

فرض معايير للهواء و المياه و 
الضوضاء لحماية صحة البشر و 

 األوليةضمان الرعاية الصحية 
  الفقيرة لألغلبية

ضمان الحماية الكافية للموارد 
االيكولوجية و  األنظمةالبيولوجية و 

  الداعمة للحياة األنظمة

وى
لمأ
ا

و  
ات
خدم

ال
  

الكافي و استعمال  اإلمدادضمان 
الكفء للموارد البناء و نظم 

  المواصالت

ضمان الحصول على السكن المناسب 
الصرف  إلى باإلضافةبسعر المناسب 

  الفقيرة لألغلبيةالصحي و المواصالت 

ضمان استخدام المستدام و المثالي 
و الغابات و الطاقة و  لألراضي

  الموارد المعدنية 
اقة
الط

  
الكافي و االستعمال  اإلمدادضمان 

الكفء للطاقة في مجال التنمية 
الصناعية و المواصالت و 

  لالستعمال المنزلي

ضمان الحصول على الطاقة الكافية 
بدائل الوقود الفقيرة خاصة  لألغلبية
  الخشبي

 الحفريالبيئية للوقود و  اآلثارخفض 
و  اإلقليميعلى النطاق المحلي و 

العالمي و التوسع في التنمية و 
استعمال الغابات و البدائل المتجددة 

  األخرى

ليم
لتع
ا

  

ضمان وفرة المتدربين لكل 
  األساسيةالقطاعات االقتصادية 

الكافية للتعليم للجميع  اإلتاحةضمان 
  من اجل حياة صحية و منتجة

البيئة في المعلومات العامة و  إدخال
  البرامج التعليمية

                                                            
   ،194ص  باتر محمد علي وردم، المرجع السابق.  
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خل
الد

  

زيادة الكفاءة االقتصادية و النمو و 
  فرص العمل في القطاع الرسمي

دعم المشاريع الصغيرة و خلق وظائف 
الفقيرة في القطاع الغير  لألغلبية

  رسميال

ال المستدام للموارد ضمان االستعم
الطبيعية الضرورية للنمو االقتصادي 
  في قطاعات الرسمية و غير الرسمية

  :المطلب الثاني: مؤشرات و سياسات التنمية المستدامة

ءا على تعريفها (مؤشرات فئات رئيسية بنا أربع إلىتنقسم مؤشرات التنمية المستدامة 
  .بيئية) اجتماعية، ،اقتصادية

دقة و شمولية و قدرة حقيقية تطورها في المجال التنموي من خالل  األكثرالمؤشرات  أما
المتحدة و تسمى عادة بمؤشرات "الضغط و الحالة و  األمملجنة التنمية المستدامة في 

  .لها سياسات لتحقيق التنمية المستدامة أنكما .االستجواب"

  :: مؤشرات قياس التنمية المستدامةاألولالفرع 

  يتمثل في: المؤشر البيئي:أوال:

  

  

  

   _ الغالف الجوي:أ

الغالف الجوي و تغيراته،  إطارهناك العديد من القضايا البيئية الهامة التي تندرج ضمن 
و نوعية الهواء، و تعتبر ثالث مؤشرات رئيسية تتعلق  األوزونو ثقب و منها التغير المناخي 
  بالغالف الجوي و هي:

  .الكربون أكسيدفي  انبعاثو يتم قياسه من تحديد _ التغير المناخي: 1

  .لألوزونو يتم قياسه من خالل استهالك الموارد المستنزفة  :األوزون_ ترقق طبقة 2
                                                            

    ،المؤتمر العربي التنمية البشرية و مقومات تحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربيعبد الرحيم محمد عبد الرحيم ،
  .10، ص 2007على التنمية المستدامة" ، مصر ، آثارهاالبيئية بعنوان" التنمية البشرية و  لإلدارةالسادس 
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و يتم قياسها من خالل تركيز ملوثات الهواء في الهواء المحيط في المناطق _ نوعية الهواء: 3
  .الحضرية

  :األراضيب_ 

ة في عالقتها بالتنمية ذات تشعبات كثير  أوو هذه القضية معقدة و هامة جدا  
هي التي تحدد بشكل رئيسي مدى  األراضي، و بالتالي فان طرق ووسائل استخدام المستدامة

و  إداريةتتطلب قرارات  األراضيفاستخدامات  التزام الدول بالتنمية المستدامة و تطبيقاتها،
 أهم أماحتى شخصية ، أومحلية  أو إقليمية أوفقد تكون هذه القرارات وطنية  ،سياسية

  فهي: األراضيالمؤشرات المتعلقة باستخدامات 

المزروعة مقارنة بالمساحة الكلية، و استخدام  األراضيو يتم قياسها بمساحة _ الزراعة: 1
  .المبيدات و المخصبات الزراعية

و كذلك معدالت  لألرض،الغابات مقارنة بالمساحة الكلية  و يتم قياسها بمساحة _ الغابات:2
  .قطع الغابات

بالتصحر مقارنة بمساحة  المتأثرة األرضو يتم قياسه من خالل حساب نسبة  _ التصحر:3
   .الكلية األرض

  

  .المستخدمة كمستوطنات بشرية دائمة و مؤقتة األراضيو يتم قياسها بمساحة  _ الحضرنة:4

   المحيطات و المناطق الساحلية:ج_ البحار و 

هذه  إدارةفان  ،األرضيةمن مساحة الكرة  %70البحار و المحيطات تشغل نسبة  أنبما 
  .المناطق الشاسعة بطريقة مستدامة بيئيا هو احد اكبر التحديات التي تواجه البشرية

  المؤشرات المستخدمة للمحيطات و المناطق الساحلية هي: أما

                                                            
    14نفس المرجع، ص.  
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و تقاس بتركيز الطحالب في المياه الساحلية و نسبة السكان الذين ساحلية: _ المناطق ال1
   .يعيشون في المناطق الساحلية

  .التجارية الرئيسية لألنواعوزن الصيد السنوي  :األسماك_ مصائد 2

  د_ المياه العذبة: 

للتنمية،  أهمية األكثر، و هي العنصر ي العصب الرئيسي للحياةهالمياه  أنال شك 
القضايا الخاصة  أصبحتالموارد الطبيعية تعرضا لالستنزاف و التلوث، و  أكثرفهي من 

البيئية و االقتصادية في العالم، و يتم عادة قياس  األولوياتبنوعية و كمية المياه في مقدمة 
  التنمية في مجال المياه بمؤشرين هما:

  .المذاب عضويا و نسبة البكتيريا في المياه األكسيجينيرتكز _ تقاس نوعية المياه: 1

من خالل حساب كمية المياه السطحية و الجوفية التي يتم ضخها و  :المياه_ تقاس كمية 2
  .استنزافها سنويا مقارنة بكمية المياه الكلية

   ه_ التنوع الحيوي:

الواقع  لكن في ،أحياناقد تكون عالقة التنوع الحيوي بالتنمية المستدامة غير واضحة 
  ال تعتبر حماية التنوع الحيوي واجبا بيئيا و  إذ ،عناصر التنمية المستدامة أهمتعتبر من 

مين التنمية المستدامة حيث الترابط الوثيق بين التنمية و البيئة و ألت أساسية، لكنها أخالقيا
يتم قياس التنوع و تنموية هامة للتنوع الحيدي، و  ع وجود قيم اقتصاديةمتصادية، االق العمليات

  الحيوي من خالل مؤشرين رئيسيين هما:

 األنظمةيتم قياسها بحساب نسبة مساحة المناطق المحمية مقارنة بمساحة  البيئية: األنظمة_ 1
  .البيئية الحساسة

  .و يتم قياسها بحساب نسب الكائنات الحية المهددة باالنقراض البيئية: األنواع_ 2
                                                            

   ،16،ص 15، ص 14ص  عبد الرحيم محمد عبد الرحيم، المرجع سابق.  
   ، 16ص  نفس المرجع.  
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  االجتماعي: ثانيا:المؤشر

شرات المتعارف عليها للتعبير عن الوقائع و أواخر الستينات لمعالجة نقائص المؤ ظهرت 
و دراسة بدائل  أهدافهاالتغيرات االجتماعية و منها: تخطيط التنمية وتقيم التقدم في تحقيق 

و  األساسيةمثل تلبية الحاجات  األسرو  لألفراداالجتماعي العميق السياسات، و االهتمام 
  و تشمل: توفير النمو و الرفاهية

  أ_ المساواة االجتماعية:

تمثل نوعية الحياة المشتركة العامة، و هي انعكاس لمستويات تطبيق العدالة في توزيع 
تم اختيار مؤشرين لقياس  العامة، وتتضمن فرصة الحصول على العمل و خدمات  الموارد

  المساواة االجتماعية:

  .الذي يقاس عن طريق نسبة السكان الذي يعيشون تحت خط الفقر _ الفقر:1

  .من السكان عن العمل في سن العمل :_ نسبة العاطلين2

 المرأةجر أو يتم قياسها من خالل حساب مقارنة بمعدل  ب_ المساواة من النوع االجتماعي:
  .جر الرجلأمقارنة بمعدل 

 أنهناك ارتباط وثيق بين الصحة العامة و تحقيق التنمية المستدامة حيث  الصحة العامة: _ج
 أمافشل خطط التنمية المستدامة  أوفي نجاح  تأثيرا تطور الخدمات الصحية و البيئية له

  .،الرعاية الصحيةاإلصالحالمؤشرات الرئيسية للصحة فهي حالة التغذية ،الوفاء،

للتنمية المستدامة الرتباط مستويات التعليم مع التقدم  األساسيةهو من مطالب  ه_ التعليم:
  .األمية، و محو مؤشر التعليم أما ،مجتمع أياالجتماعي و االقتصادي المحقق في 

  ثالثا: المؤشر االقتصادي:

                                                            
   ،التوزيع و الطباعة دار المسيرة للنشر و  ، التخطيط و التنمية االقتصاديةمحمود حسين الوادي،  احمد عارف عساف

  .54،ص 2011،عمان، 
    55احمد عارف ، المرجع السابق، ص.  
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  و االستهالك في الدول و منها: اإلنتاج أنماطاالقتصادية و و تشمل قضايا 

  الدول االقتصادي من خالل: أداءتقيم  حيث أ_ البنية االقتصادية:

  _ معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي و الميزان التجاري للدول.1

_ نسبة المديونية الخارجية و المحلية في الدخل القومي للدول الفقيرة، و مدى المساعدات 2
  .التي تقدمها الدول الغنية

 أنماطاالستهالكية و  األنماط إلىحيث تحولت معظم الدول  و االستهالك: اإلنتاج أنماطب 
و خاصة من جانب الدول التي تستنزف الموارد بشكل غير مدروس  ،غير المستدامة اإلنتاج

مدى كثافة استخدام الموارد في (و االستهالك بمؤشرات اإلنتاج، و تقاس مؤشرات الصناعية
ى توافر و كميات نفايات و تدويرها، و مد ،، و معدل استهالك الفرد للطاقةاإلنتاج

  .المواصالت)

  و يتمثل في: المؤسسي: المؤشررابعا: 

المؤسسية المناسبة لتطبيق التنمية المستدامة من  األطر إنشاءو يشمل  المؤسسي: اإلطارأ_ 
لتوقيع على االتفاقيات العالمية في التنمية  إضافةوطنية لكل دولة،  إستراتيجيةخالل وضع 

   .المستدامة

البشرية و  اإلمكانياتمن خالل  مؤسسات الدول على تحقيق التنمية المستدامة: إدارةب_ 
  .سياسيةالبيئية و االقتصادية و ال

  الفرع الثاني: سياسات التنمية المستدامة:

التي تحقق  اإلجراءاتالجمع الواعي بين عدد من  أنهاسياسة التنمية من  أننفهم 
  :كاآلتيمن سياسات التنمية  مستويين أونميز نوعين  أنالمعينة، و يمكن  األهداف

  سياسة التنمية االقتصادية: :أوال
                                                            

    64للتعليم :ص  األعلىالمجلس.Social science.2009.wikispaces.com  

   64المجلس األعلى للتعليم ، المرجع السابق، ص.  
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المجتمع  أبناءعدد ممكن من  ألكبرو مستوى المعيشة  اإلنتاجيةرفع الكفاءة  إلىتهدف 
الفئات  أودرجات السلم االجتماعي  أدنى إلىصفة اكبر الذي يمارس هذه السياسة مع التركيز ب

التي لم  اإلنتاجتتمتع ببعض العوامل  أنحرما، و تفترض مثل هذه السياسة لتنميتها  األكثر
و  اإلمكانياتلتلك  األسلمو  األكملبشكل سليم، مع االستغالل  أوتستغل بعد بشكل كامل 

  .المرغوب فيه و الممكن في نفس الوقت األمر ألنهالطاقات 

   :سياسة التنمية االجتماعية ثانيا:

المجتمع  األفرادكبر عدد ممكن من القدرات األف هذه السياسة زيادة االستعداد و تستهد
هذه  أن، و من البديهي دية و االستفادة من ثمراتهافي عملية التنمية االقتصا اإلسهامعلى 

  .السياسة تتخذ مجاال لعملها

 بعضهماييرتبطا  أنالتنمية االقتصادية و االجتماعية ال بد  أنو من الواضح من هذا 
بعين االعتبار الجوانب  تأخذفالتنمية االقتصادية التي ال ، اآلخريكمل احدهما  نأ و بالضرورة،

  تصبح التنمية االجتماعية  ، و كذلكها بالطاقةدون مورد يغذي آلةاالجتماعية تشبه 

  

االجتماعية ربطا  ، و يجب ربط التنميةكمخبزة ليس بها دقيقهل الجوانب االقتصادية التي ت
  .ضروريا للتنمية االقتصادية  وثيقا

نحصرها  أنو يمكن  متباينة،تمارس على مستويات  أن نفسها يمكنو سياسة التنمية 
  فيما يلي:

   .البلد النامي نفسه تمارسها هيئات الداخلية:_ سياسة تنمية 1

 أخرىلصالح دولة  األجنبيةلدولة لبعة تاتمارسها الجهات ال الخارجية:_ سياسة التنمية 2
  .لتنميةو تعرف عادة باسم معونة ا عادة)،مستقلة (هي نامية 

                                                            
    ،145، ص 144، ص 2010للنشر و التوزيع، دار المسيرة  ،علم االجتماع التنميةمحمد محمود الجوهري.  
    145نفس المرجع ، ص.  
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المتحدة و منظماتها المختلفة في مختلف  األممتمارسها وكاالت  الدولية:_ سياسة تنمية 3
  .البلدان العالم

(كمنظمة  إقليميةو الهيئات التابعة لمنظمات  األجهزةتمارسها  :اإلقليمية_ سياسة تنمية 4
  .)األوبكمنظمة الدول المصدرة للبترول_  أوالجامعة العربية  أو اإلفريقيةالوحدة 

، و قد تتم يدعمها أويكثفها  أو، يعدلها أوسياسة التنمية تخلق عمليات تنموية جديدة 
اهر في هذه الحالة تندرج تلك الجهود و الظو واهر العملية التنموية دون تخطيط، بعض ظ

  .و لكنها ال تدخل ضمن سياسة التنمية بمعناها المحدودضمن مفهوم التنمية بصفة عامة، 

  :المطلب الثالث: نماذج و استراتيجيات التنمية المستدامة

تبنت الجزائر البعض منها على غرار  إذالتنمية المستدامة تضمنت العديد من النظريات 
، و التنمية المستدامة إلىفي التنمية و الوصول  أعلىالدول النامية من شدة البلوغ مستويات 

  هذه االستراتيجيات لمعالجة مشكل التنمية هي: أهممن 

  

  

  :النمو الغير المتوازن إستراتيجية: األولالفرع 

النمو االقتصادي الذي حققته الدول  إن"  Albert Hirchaneهيرشان " ألبرتيؤكد 
دفع  إلى أدىمما  قد تحقق انطالقا من بعض قطاعات االقتصاد الوطني، إنماالمتقدمة 

تحقيق النمو، حيث يتحقق في بداية المطاف في عدة  إلى األخرىالقطاعات االقتصاد الوطني 
 األخرىتدفع القطاعات  راتيثتأ إحداث إلىليؤدي نمو هذه القطاعات  ،األساسيةمن القطاعات 

الطريق المباشر يكون بزيادة طلب القطاعات  ،غير مباشرة أوالنمو سواء بطريقة مباشرة  إلى
تعتمد على الواقع  أنها، و من االنتقادات الموجهة األخرىعلى منتجات القطاعات  األساسية

المبادرات  النمو عن طريقأي  ،الغربية في تطوراتها االقتصادية االقتصادي للدول

                                                            
   150الجوهري، المرجع السابق، ص  محمد محمود.  
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قيق ربح اكبر و سريع في وجهت استثماراتها المختلفة بشكل غير متوازن لتحالتي ،الفردية
 األساسيباعتبارها الموجه  األهميةحيث نتج عنها عدم  إعطائها األفضلية أنكما  ،وقت ممكن

المسطرة في  أولوياتالمتاحة لالستثمارات وفق  تخطيط المواردللقطاعات االقتصادية في ظل 
  .البرامج

  :التنمية القطبية إستراتيجية: الفرع الثاني

 أنالنمو االقتصادي ال يمكن  أنتؤكد دراسة فرانسوا بيرو" للمجتمعات المتقدمة على 
 أقطابو نقاط تدعى " أماكنانه يظهر في  إال ،نفس اللحظة الزمنية و في كل مكانينتشر في 

رية يتطلب التنمية بواسطة هذه النظبعملية القيام  إنيرى "بيرو" لفة تخالم البالدالنمو" ففي حالة 
جانب التغيرات التقنية و الذهنية و اجتماعية من شانها تهيئة المناخ المالئم في هذه  إلى

تعرض القطب  أن أساس، و حيث وجهت لها العديد من انتقادات على اإلستراتيجية األقطاب
الدول  تأثراد الوطني ،كل مباشر على االقتصمتوقعة سيؤثر ذلك بشكغير  أزمة أليةالصناعي 

 األزمةمثال على هذا  أحسنالمنتجة للنفط و التي تعتمد في اقتصادها على قطاع النفط و 
مما نجم عنها  ،1986النفط سنة  أسعارالبترولية التي تعرضت لها الجزائر بسبب انخفاض 

  .اقتصادية و تشريعية كبيرة إصالحات إجراء إلىسلبية دفعت بالجزائر  أثار

  :الصناعات التكاملية إستراتيجيةالفرع الثالث: 

على تطوير الصناعات التي تتميز بروابط  إستراتيجيتهفي  G.D.Debernisيركز 
هناك تجنب للصناعات التي تمكن وظيفتها  اإلستراتيجيةوفقا لهذه  ،و خلفية عالية أمامية

 أنهاتصنيعية عالية في االقتصاد الوطني و يعرفها" دوبرنيس" على  ممارساتفي  األساسية
تغيرات هيكلية  إحداثفي  األساسيةمجموعة من الصناعات التي تكمن وظيفتها  أوصناعة 

رفع  إلىالذي يؤدي  األمر ،في التكامل االقتصادي و الصناعي مساهمتها أيداخل محيطها 
فان عملية التكامل  اإلستراتيجيةهذه  أساسة، على في كافة القطاعات االقتصادي اإلنتاجية

                                                            
   كربالي بغداد: استراتيجيات و السياسات التنمية المستدامة في ظل التحوالت االقتصادية و التكنولوجيا  ،حمداني محمد

، متحصل عليه على الموقع: 13، ص 2010، كلية العلوم االقتصادية ، وهران، 45، العدد  إنسانيةبالجزائر،مجلة علوم 
www.ULVM.NL 

    14، ص 13المرجع السابق، ص.  



         ماهية التنمية المستدامة                                                      الفصل األول:
 

27 
 

، اختيار الصناعات، و تشمل هذه الصناعات، صناعة الحديد و الصلب أساسالصناعي على 
الصناعات  ،البتر وكيماويةالصناعات  ،صناعة الكيماوية ،و المعدات اآلالتو صناعة 
  .و الصناعات االلكترونية اإلستراتيجية

لذلك و توافر الموارد : المناخ المالئم أهمهاعلى عدة شروط من  اإلستراتيجيةتطبق هذه 
المالية و المادية و السوق الواسعة و التدخل الحكومي المباشر و الفعال في االقتصاد، و القيام 

خالل  مرحلة  اإلستراتيجيةالجزائر انتهجت هذه  أنفي القطاع الزراعي، كما  باإلصالحات
مجموعة من  اإلستراتيجيةانه وجهت لهذه  إاللسبعينات من اجل التنمية الشاملة الستينيات و ا

  :االنتقادات من بينها

هائلة ال يمكن توفيرها في ظل التقلبات المستمرة  األموالتتطلب رؤوس  اإلستراتيجية_ 1
   .النفط و سعر الصرف الدوالر األسعار

 تأخذالسياسات التنموية لكل بلد ال  أنكما  الواسعة، اإلقليميةتتطلب توفر سوق  إستراتيجية_ 2
  .على التركيز البعد الوطني لالستقاللية التنموية للبلد إعدادهابعين االعتبار عند 

تبقى عاجزة على تحقيق التنمية الشاملة لذا فان البحث على  باختالفهااالستراتيجيات 
الدول النامية عامة، و  إليهاالتي تسعى الحلول و البدائل الممكنة لتحقيق التنمية الشاملة 

ل تشغلها فكرة التنمية الجزائر خاصة قصد بلوغ مكانة بين الدولة المتقدمة التي بدورها ال تزا
  .على الموارد و حماية الصحة و البيئة كالحفاظ ،المستدامة

                                                            
   15، ص نفس المرجع.  
    15المرجع السابق، ص.  



  :األولخالصة الفصل 

االجتماعية و يحتل موضوع التنمية المستدامة مركزا مهما بين جميع المجاالت االقتصادية و 

 إلىلف ختن من خاللها االنتقال من مجتمع معملية منهجية و حركة يمك ألنها ،البيئية و السياسية

  .مجتمع متقدم في طريق النمو و الرقي

كل ما يتعلق بمعدالت التنمية، حيث رفع لائر العديد من البرامج التنموية و لقد اعتمدت الجز 

للمجتمعات النامية باعتبارها  األساسيةالتنمية المستدامة لتحقيق القاعدة  إلىتطرقنا في هذا الفصل 

تنمية وطنية شاملة و متكاملة لتنفيذ جميع المشروعات التنموية لسد و تلبية احتياجات السكان 

  .اندة من الهيئات الحكومية للدولةم الذاتية و مسبجهوده



  تمهيد: 

تقوم بتوزيع الوظيفة  اإلداري التنظيم أساليب من أسلوب اإلداريةتعتبر الالمركزية 
ددة متعال اإلداريةحيث تقدم لهم فرصة ممارسة التجارب  ،إقليمي أساسفي الدولة على  اإلدارية

 اإلدارة، رغبة في النهوض بمستوى األفرادحاجات  إلشباع األوضاع أفضل إلىللوصول 
عدة وظائف و صالحيات متعلقة  تمارس البلدية ) –المجالس المحلية (الوالئية  أن إال ،المحلية

   .العامة اإلدارةبالتنمية في جميع مجاالتها للمشاركة في تسيير 

التنمية  إلنعاشو تطلعات جديدة  آفاقالجديدة بشكل يفتح  اإلصالحاتحيث تدخل 
   .محليةوطنية من خالل مجالسها الالمحلية و التي تساهم بدورها في التعزيز التنمية ال
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  :: دور البلدية في التنمية المستدامةاألولالمبحث 

القاعدية للدولة، حيث تتمتع بالشخصية المعنوية و الذمة  اإلقليميةتعد البلدية الجماعة 
في تسيير  المواطنمشاركة  إطارو تشكل  المالية المستقلة باعتبارها مكان لممارسة المواطنة

  .الشؤون العمومية

تمارس  ثقافيةو  اجتماعيةو سياسية و اقتصادية و  إداريةالبلدية خلية  إن
  .اإلدارةاختصاصاتها في المجال التنمية على مستوى الدولة و بصفة خاصة على المستوى 

  :: في مجال التنمية االجتماعيةاألولالمطلب 

و له في سبيل ذلك تحقيق كل  الصحية،يتكفل المجلس الشعبي البلدي برعاية الشؤون 
 ، كماالرياضية للشباب أوهيئة يكون من شانها العمل على التنمية الروح الثقافية  أومشروع 

يستعين بالمعونات المالية و الفنية التي تقدمها الدولة للمحافظة على البيئة و النظافة 
  .العمومية

كما تقدم  ،و نواة تغيير المحليط االجتماعي كما تعد البلدية المحور الرئيسي للنشا
من قانون  122المشرع بموجب المادة  أعطىلهذا  ،ات كبيرة للمجتمع في هذا الميدانخدم

 من شانها تقدم الخدمات التي اإلجراءاتكل  بإتباعالبلدية المجلس الشعبي البلدي حق المبادرة 
  :و الرعاية الصحية و المتمثلة في

  

                                                            
    11/10من قانون البلدية  02و 01المادة. 
    ،98ص  ،2011، دار المجد للنشر و التوزيع،سطيف،2،طاإلداريفي القانون  األساسيناصر لباد. 
    ،ديوان مطبوعات الجزائري اإلداريو تطبيقاتها في النظام  اإلدارية الديمقراطية مبدأعمار عوابدي ،

 .293، ص 2000الجامعية،الجزائر،
    11/10من قانون البلدية  03المادة. 
    جامعة محمد 06المحلية)،مجلة االجتهاد القضائي، العدد اإلدارةو دورها في تنمية  اإلداريةحسين فريجة: ( الرشادة ،

  .90،ص 2010، بسكرة، افريل خيضر
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العاطلين عن العمل و المساعدة  إعانة ،التكفل بالفئات المحرومة_ مساعدة المحتاجين، و 1
  .على التشغيل

ية العامة و الخاصة و تنشيطها _ كما تعمل في مجال السكن على خلق شروط الترقية العقار 2
  .مشاركة فيها أوالتعاونيات العقارية و تساعد على ترقية برامج السكن  إنشاءشارك في و ت

و تشجيع انجاز المراكز و  ميةاالو محو  التعليمد و نشر الثقافة و _ مهمة تكوين الفر 3
  .المتواجدة على ترابها القرآنيةالهياكل الثقافية و صيانة المساجد و المدارس 

  :: في مجال الثقافي و التعليمياألولالفرع 

و  األساسيحيث تتولى انجاز مؤسسات التعليم  ،البلدية بدور هام في هذا المجال تقوم
  .)الحضانةالترقية النقل المدرسي و ما قبل المدرسي (دور  إجراءاتصيانتها، و تشجيع كل 

  .المتاحف و اآلثار_ حماية التراث المعماري و المواقع الطبيعية و 

  .المرافق الخاصة بالسينما و الفن و القيام بالمهام الثقافية ذات الصالح العام إدارة_ تسيير و 

المتعلقة بنشاطات التسلية ونشر الفن و القراءة  واريةالج األساسية_ تساهم في تطوير الهياكل 
  .و التنشيط

  الفرع الثاني: في المجال الصحي:

نصت عليها المادة  العمومية، كماتتكفل البلدية بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة 
  المجاالت التالية: البلدية، فيمن قانون  123

  .للشرب و صرفها و معالجتها الصالحة_ توزيع المياه 

  ._ جمع النفايات الصلبة و معالجتها و نقلها

   .المنتقلة األمراض_ مكافحة نواقل 
                                                            

    ،266،277، ص 2000،بدون دار نشر،ط ،اإلداريمبادئ القانون قريدة قيصر مزياني.  
     11/10من قانون البلدية  122المادة  
   ،231، ص 2011، مطبعة سخري، 2،جاإلداريالقانون  فريد قصير مزياني.  
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  .و المؤسسات المستقبلية للجمهور األغذية_ الحفاظ على الصحة 

تها كما منح القانون البلدية بانجاز مراكز و قاعات للعالج و صيانتها في حدود قدر 
  .المالية

  :الفرع الثالث: في المجال السياحي و السكن و النقل

 إلىالرامية  واألنظمةتطبيق القوانين لسهر ال على تعمل البلدية في المجال السياحي
في هذا  بتشجيعهموتشجيع المتعاملين االقتصاديين بتوسيع قدراتها السياحية السياحي، التقدم

  .اآلثارو التاريخية و  األثريةالمناطق  المعالم السياحية والمحافظة على  المجال، مع

في مجال السكن تعمل على خلق شروط الترقية العقارية العامة و الخاصة و  أما
و تشجيع التعاونية و مساعدتها على ترقية  العقارية،المؤسسات  إنشاءبتنشيطها و مشاركة في 

كما يعمل المجلس على تشجيع و بناء العقارات و الوحدات ، المشاركة فيه أوبرامج السكن 
   .من قانون البلدية ) 119(المادة اإلسكانوزير 

لكل مرفق خاص  المباشرتعمل على االستغالل  في المجال النقل و التموين إذ أما
  .المشاركة في كل مشروع بلدي للنقل العام أو بالنقل،

  

  

  

  :الثاني: في المجال التنمية االقتصادية المطلب

                                                            
    ،146دار الريحانة للكتاب،الجزائر،ص  ،اإلداريالوجيز في القانون عمار بوضياف.  
    89حسين فريجة، المرجع السابق، ص.  
    ،266مرجع سابق، ص  ، اإلداريمبادئ القانون فريدة قصير مزياني.  
    90حسين فريجة، المرجع السابق، ص.  
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نشاط يمارسه المجلس الشعبي البلدي في مجال التنمية االقتصادية و االجتماعية  أهم
في وضع برامج خاصة بالتجهيز و التخطيط المحلي في حدود المتاحة وفقا لسياسة العامة 

  .للمخطط الوطني

، و إلزامي كأسلوبترتكز اختصاصات البلدية في ميدان التنمية المحلية قاعدة التخطيط 
ليس مجرد برمجة، و هو عبارة عن وثيقة عمل مرجعية لعمل سلطات العمومية ويتم بمبادرة 

  .الدولة

، جات الضرورية للمواطنين اقتصادياحيث يعتمد المخطط البلدي للتنمية على توفير الحا
 إعدادو االنجاز و التجهيزات التجارية و  ةيالفالحالمخطط يشمل التجهيزات  و محتوى

 مخططاتها و السهر على تنفيذها، و تسجيل هذا المخطط باسم الوالي بينما يتولى المجلس
  الوطني.و يكون متماشيا مع المخطط القطاعي  أن، و الشعبي البلدي السهر على تطبيقه

عمل من مثانة تطوير  أوالبلدية ممثلة في المجلس الشعبي البلدي بكل مبادرة  تقوم
االقتصادية في نطاق مخططها التنموي، و تعمل على تشجيع المتعاملين االقتصاديين  األنشطة

  .و توسيع قدراتهم السياحية

 ادهاإسنعلى شكل استثمارات يتم  رأسمالهامشروعات استثمارية تخص  بإنشاءكما تقوم 
  و يتم مساهمتها كما يلي: همة التابعة للجماعات المحليةصناديق المسا إلى

  

  ._ تحديد احتياجات السكان الرئيسية

  .الطاقات البشرية و المادية التي يمكن توافرها على المستوى المحلي إحصاء_ 

                                                            
   ،332بدون نشر، بدون سنة طبع، ص ، 2،جتنظيمها إعادةسياسة التخطيط التنمية و محمد بلقاسم بهلول.  
    :اإلعالم، كلية العلوم السياسية و 07"، مجلة المفكر، العدد للتنمية المحلية كأداةالمجالس المنتخبة عبد اهللا رابح سرير  ،

  .83،ص 2011،نوفمبر03جامعة الجزائر 
   جامعة محمد خيضر 06)،مجلة االجتهاد القضائي، العدد دور المجاالت المحلية في مجال االستثمار (فريدة مزياني ،

  .59، ص 2010بسكرة،افريل 
    11/10من قانون البلدية  117المادة.  
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  .قطاع عمل أيالواجب القيام بها في  األعمال_ فرز المشاريع التي تم انجازها و 

  .تقييم المشاريع و تقديم اقتراحات خاصة بمواردها و تمويلها_ 

  حيث تشمل عدة مجاالت منها: 

   :الصناعية : في مجال التنميةاألولالفرع 

في المجال التنمية الصناعية فيحق للمجلس بان يحدث في دائرة البلدية بتوسيع  أما
كما يتخذ كل مبادرة بتحسين التنمية الصناعية مع  ،ي ال سيما في الصناعات التقليديةصناع

  .االقتصادية األنشطةمبادرة البلدية بتشجيع و تطوير 

  :ةيالفالحالفرع الثاني: في مجال التنمية 

 األنشطةمن شان تطوير  إجراءات مخططها التنموي و تبادر وتشجع كل تعد البلدية
  .ةيالفالحاالقتصادية و 

و التسويق بتشجيعها من  باإلنتاجالتعاونيات الخاصة  إحداثكذلك يساهم المجلس في 
الواقعة  لألراضيالمتعلقة بتعديل الزراعي  األعمالو مشاركة في جميع  ةيالفالحاجل التنمية 

  .ةيالفالح األراضيفي دائرة و مساهمته في تشجيع استصالح 

البلدية هي الوحدة  أن: "رة الزراعية علىالمتضمن الث األمرمن  173تنص المادة  إذ
مجلس يختص به ال إما" و هذا األراضيو توزيع  التأميمالتي تنفد داخلها عمليات  اإلقليمية

  .ة الزراعيةبتشكيلة الموسعة لتطبيق الثرو 

                                                            
   ديوان المطبوعات الجامعية ،  ، المحلية و تطبيقاتها في النظام البلدية و الوالية اإلدارة أسس ،د/ مسعود شيهوب

  .142، ص 1986الجزائر،
    89د/ حسين فريجة ، المرجع السابق، ص.  
    ،ص 2000، دار العلوم للنشر و التوزيع، (ب_س_ن)، طبعة المحلية الجزائرية اإلدارةقانون د/ محمد بعلي الصغير ،
82.  
   225ص  مرجع سابق،،اإلداريمبادئ القانون  ،مزيانيد/  فريدة قصير.   
  ،89ص  د/ حسين فريجة، المرجع السابق.  
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  مجال التنمية البيئية:الالمطلب الثالث: في 

كل  إنجاحتقع عليها مهمة  إذالبلدية مؤسسة محلية لتطبيق تدابير حماية البيئة  تعتبر
  :أهمهاة اعتبارات لعدسياسة وطنية في مجال البيئة و هذه 

   .الموكلة للبلدية المحافظة على النظافة العامة األعمال أهم_ من 

  .التلوث أشكال_ حماية الممتلكات العامة و الخاصة داخل تراب البلدية من كافة 

 األعمال_ اشتراك المجتمع المدني في المحافظة على البيئة من خالل حمالت التوعية و 
   .التطوعية

صورة من الصور في ممارسة  بأيالبلدية  اءإعفو لكن هذه االستقاللية ال تعني 
  .عليها اإلشرافالحكومة المركزية لنشاط الرقابة و 

االهتمام بالبيئة و حمايتها و الحفاظ عليها من المواضيع التي تلقي ترحيبا  أصبح إذ
الوطنية و ربطها بالتنمية  أوليةعلى المستوى الوطني و المحلي من خالل اعتبارات سياسية و 

  .المستدامة

  

من قانون البيئة بالمواضيع  109و  108كبيرة في المادة  أهميةالمشرع  أعطىكما 
، و الفالحة األراضيو التنمية المستدامة و ال سيما في ما يخص  اإلقليم بالتهيئةالمتعلقة 
مساهمة في حماية التربة و الموارد المائية و السهر على االستغالل القامت على  112المادة 
  .لهما األفضل

                                                                                                                                                                                                
    احمد سي يوسف، تحوالت الالمركزية في الجزائر: حصيلة و افاق، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة

  .58، ص 2013مولود معمري، تيزي وزو،
   في  محمد بلخيري، دور الجماعات المحلية في حماية البيئة في ظل اصالحات جديدة، مذكرة لنيل شهادة الماستر

  .17، ص 2012،2013الحقوق،جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
    ،2009، جامعة محمد خيضر بسكرة، 06"، مجلة المفكر، العدد دور الجماعات المحلية في حماية البيئةمحمد لموسخ، 
  .146 ص
    23محمد بلخيري، المرجع السابق، ص.  
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يتولى المجلس رسم النسيج العمراني للبلدية بما تتماشى مع القوانين و التنظيمات  كما
، الزراعية و المساحات الخضراء األراضيمشاريع تراعي مسالة حماية  إقامةالسائدة، و عليه 

السكنية متجانسة في  أنماط بإتباعكما تقوم بحماية الطابع الجمالي و المعماري و ذلك 
  .ةالتجمعات السكني

عمليات البناء تتم وفق الشروط المحددة في للتأكد من التباشر البلدية بالرقابة دائمة  نأ
و انه تم تسديد الرسوم المحددة  البلديةالقوانين و التنظيمات وخضوعها لتراخيص مسبقة من 

 إقليممشروع في  أي إنشاءو لقد اشترط المشرع الحصول على ترخيص مسبق قبل ، قانونا
  .بالبيئة إضرارالبلدية فيه مخاطر و يلحق 

  المطلب الرابع: في المجال المالي:

من قانون البلدية على اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي  180تنص المادة 
بالصرف باسم  مراآل، و يختص المجلس بالتصويت عليها باعتباره البلديةالميزانية  بإعداد

البلدية تحت رقابة المحاسب البلدي الذي يتحقق من شرعية العمليات المالية و توفر 
رئيس المجلس الشعبي البلدي يسخر محاسب لتنفيذ النفقة المالية تحت  أن، كما اتاالعتماد

  .مسؤولية الشخصية و المالية

  

رقابة مجلس المحاسبة وفقا للقوانين المتعلقة  إلى أيضاتخضع حسابات البلدية 
  .المتعلق بها 20- 95من  02بالمحاسبة في نص المادة 

 أوجهمصادر الدخل و  توضعالبلدية مسؤولية على تسيير ميزانيتها التي  أنحيث 
  .العام على مشروعات البلدية اإلنفاق

                                                            
    ،225، مرجع سابق، ص الجزائري اإلداريمبادئ القانون فريدة قيصر مزياني.  
    225نفس المرجع، ص.  
    66احمد سي يوسف، المرجع السابق،ص.  
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بحيث  اإلقليمية،و  اإلدارية األشخاصوجود الميزانيات المحلية ضروري الستقالل  إن
  .في عاتقها الواقعة باألعباءللنهوض سلطة الحصول على الموارد المالية  لها تكون

توضع على  فإنهادور هام بالنسبة لهذه الميزانية  البلديللمجلس الشعبي  أنهذا  معو 
  .بهانظام خاص  إلىو النفقات العامة بحيث يخضع كل قسم منها  اإليراداتتقسيم  أساس

  :المستدامةالمبحث الثاني: دور الوالية في التنمية 

الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية و  إقليممن  اإلدارية:" المنطقة بأنهاتعرف الوالية 
و رقابة  إشرافو اقتصادي و اجتماعي و ثقافي تحت  بنشاط سياسياالستقالل المالي، و تقوم 

"يعالج المجلس الشعبي  على انه: الواليةمن قانون  76المادة  حيث تنص ،السلطة المركزية"
التي يحددها القانون و الشؤون التي تدخل ضمن صالحياته عن طريق المداولة "  ألوالئي

   .حول كل قضية تهم الوالية ،التنظيمات

  

  

  

  

  :: في مجال التنمية االجتماعيةاألولالمطلب 

   :منهاو  اجتماعييمارس المجلس صالحيات كثيرة ذات طابع 

  : في المجال الثقافي و التعليمي:األولالفرع 

                                                            
    90حسين فريجة، مرجع سابق، ص.  
    ،1988، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2،طالمحلية بالجزائر اإلدارةو  اإلداريالتنظيم  أسسجعفر انس قاسم ،

  .50ص 
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تختص بكل مجاالت الترقية و التراث الثقافي و المحافظة على  أنيحق للمجالس الشعبية 
   .من قانون الوالية 98وفقا للمادة ،التنسيق مع البلديات

مع البلديات و  بالتشاورمنشات ثقافية و رياضية و ترفيهية  إلنشاءكما يسعى المجلس 
  .الشباب و مساهمة في نشر و ترقية التراث الثقافي أنشطةو يقدم برامج  المعنية، األجهزة

، بانجاز قا للخريطة المدرسية و التكوينيةالمعايير الوطنية و تطبي إطارتتولى الوالية في 
 المحافظة عليها و كذابصيانتها و التعليم المتوسط و الثانوي و المهني، و تتكفل مؤسسات 

  .تجهيزاتها على حساب الميزانية غير الممركزة للدولة المسجلة في حسابها التجدد

 إلىاالجتماعية التي تهدف  األنشطةكما يساهم في تنسيق مع مجالس البلدية في 
  .مساعدة الطفولة و المعوقين و المعوزين و التكفل بالمرضى و المتشردين عقلي

  الثاني: في المجال الصحي: الفرع

 اإلجراءاتالمؤسسات الصحية التي تتجاوز قدرات البلدية كما يتخذ  بإنشاءم المجلس يقو 
من قانون  94و هذا وفقا للمادة  الهياكل المختصة بحفظ الصحة إنشاءالالزمة لتشجيع 

   .الوالية

  

  

  الفرع الثالث: في المجال السياسي و السكن و النقل:

، و ذلك بالوالية السياحةبازدهارها  ألوالئي الشعبي المجال السياحي يساهم المجلسفي 
  .التي تساعد استغالل القدرات السياحية و تشجيع االستثمار اإلجراءاتباتخاذ 

                                                            
  199، مرجع سابق، ص اإلداريمبادئ القانون قيصر مزياني،  ةفريد.  
   ،79، ص مرجع سابقاحمد سي يوسف.  
   12/07من قانون الوالية  92المادة.  
   ،199، مرجع سابق، ص اإلداريالقانون فريدة قيصر مزياني.  
   199و  198نفس المرجع ، ص.  
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يتبين للنشاط السياحي انعكاسات على المستوى معيشة المواطنين و على مستواهم 
  .األفرادالمعيشي و نمط حياة 

 اإلدارةالمواقع العامة التي تهتم بها  أهمو المواصالت تعتبر من  السكنفي المجال  أما
  الحديثة.

لنص المادة كما يعمل المجلس على تدعيم البلديات في مجال تطبيق برامج السكن وفقا 
، و و شركات البناء العقاري المؤسساتو خلق  إحداثساهم في إذ ي ،من قانون الوالية 100

 لإليجار، و يشارك في ترقية برامج السكن المخصصة التعاونية في ميدان السكنيشجع التنمية 
على السكن الهش و غير الصحي  القضاءكما يساهم في  .اإلصالحو يشارك في عمليات 

  .و محاربته

  :المطلب الثاني: في مجال التنمية االقتصادية

تتولى عدة وظائف  أنعلى الجماعات المحلية  يفرضطبيعة الظروف االقتصادية  إن
   .االقتصادي المحلي اإلنعاشاقتصادية من خاللها المساهمة الفعلية في عملية 

  

فهو يشرف على مخطط  ،بدور هام في مجال االقتصادي ألوالئييطلع المجلس الشعبي 
يناقش المجلس الشعبي  80/02حسب نص المادة ،الوالية من اجل التنمية االقتصادية

، حيث تدخل ضمنه كل تباره مخططا قطاعيا ذو طابع وطنيباع الواليةمخطط التنمية  ألوالئي
و المؤسسات العمومية التي تكون وصية عليها و يتم تسجيل هذا المخطط  الواليةاالستثمارات 

قتراحات المشاريع في الره بدراسة اباسم الوالي الذي يسهر على تنفيذه كذلك، و يكون تحضي
                                                                                                                                                                                                

   ،199، مرجع سابق، ص اإلداريمبادئ القانون فريدة قيصر مزياني.  
  62، ص 61)، مرجع سابق، ص دور الجماعات المحلية في مجال االستثمار (فريدة مزياني.  
   78حسين فريجة ، المرجع السابق، ص.  
   ،199، مرجع سابق، ص اإلداريمبادئ القانون فريدة قيصر مزياني.  
   12/07من قانون الوالية  101المادة  
   الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون  اإلداريعلي محمد، مدى فاعلية الجماعات المحلية في ظل التنظيم

  .136، ص 2012، 2011المحلية ، جامعة ابو بكر بلقايد، تلمسان،  اإلدارة



في المجال التنموي           و دورها  تسيير الهيئات الالمركزية المحلية              الفصل الثاني:
 

11 
 

ثم تكون دراسة الجوانب التقنية من عد ذلك، و الذي يصادق عليه ب ألوالئيالمجلس الشعبي 
  .المخططات لها إرسالطرف الهيئة بعد 

بتاريخ  380-81مساهمة الوالية في مخطط التنموي حسب صدور المرسوم  و تكون
  على:المتضمن صالحيات الواليات و البلديات في التخطيط فقد نص  1981ديسمبر 

  .في العمليات ذات الطابع الوطنيالمخطط  إعدادفي  ألوالئيالمجلس الشعبي  الرأي إبداء_ 

على على موافقة المسبقة  الواليةالمخطط الوطني للتنمية  أهدافاقتراحات كفيلة بخدمة  إبداء_ 
عملية في المخطط  أيةكل مشروع تعتزم الدولة انجازه على تراب الوالية و اقتراح التسجيل 

  :اآلتيةيعتمد على الشروط  أن ،الوطني

  .انجاز المشروع و صالحياته إمكانية_ 

  .وكيفيا ته إجراءاتهالتمويل و  إمكانية_ 

  .تقدير الكلفة تقديرا دقيقا_ 

  .اإلنتاجي الغير المصلحة االجتماعية للمشاريع ذات الطابع_ 

   .اإلنتاجيذات الطابع  للمشاريعاالقتصادية  المرد ودية_ 

  

  .االنجاز و نتائجه آجالطبيعة البرامج التي تترتب على االستثمار و _ 

   :في مجال التنمية الصناعية :األولالفرع 

، و تشجيع الخواص على االستثمار و الصناعات الصغيرة إدارةو  بإنشاءيقوم المجلس 
   .و المناطق الصناعيةالمؤسسات إنشاء

                                                            
  84السابق، ص  عبد اهللا رابح سرير، المرجع.  
   142مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص.  
   ) :62)، ص دور الجماعات المحلية في مجال االستثمارفريدة قيصر مزياني.  
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(الحيوانية و  الفالحةوحدات لصناعة و تحويل المنتجات  خلق و تسيير مؤسسات و
  .الزراعية) بالقدر الالزم لتغطية حاجات االستهالك بالوالية

   :الفالحةالثاني: في مجال التنمية  الفرع

  :التاليةفي هذا المجال في النقاط  ألوالئييمكن حصر اختصاصات المجلس الشعبي 

و حماية التربة و  الخاليةالزراعية  األراضيعلى استثمار  التي تساعد باألنشطة_ القيام 
  .إصالحاتها

الصحية و التصريف  اإلصالحاتو  األشغالو القيام بكل  الفيضانات أخطارمكافحة _ 
  و تنميتها. الواليةللمساهمة في الحماية االقتصادية للمسائل الزراعية في 

  .ربية الحيوانات و تحسين المراعي و توفير العالف للمواشيتنمية ت_ 

على تنمية الري المتوسط و  ألوالئييعمل المجلس الشعبي  87حسب نص المادة 
المياه الصالحة للشرب  و تطويره و يساعد البلديات تقنيا و ماليا في المشاريع التمويل الصغير،
  .و تطهيرها

  

في المنطقة  ةيالفالحو بعث الترقية  الفالحة األراضييتولى المجلس حماية و توسيع 
 أعمالكما يبادر بكل ، كما يبادر لكل عمل من شانه حماية الثروة الغابية و الثروة الحيوانية

   .الطبيعية اآلفاتالوقاية من الكوارث و 

من  الفالحة األراضيالتعدي على  أماميبقى عاجزا  ألوالئيالمجلس  أنو هكذا يالحظ 
مخصصة للبناء، وهذا ما يعيق استغاللها و تطوير الفالحة ،كم  األراضي إلىخالل تحويلها 

                                                            
    173عمار عوايدي، المرجع السابق، ص.  
    55جعفر انس قاسم، المرجع السابق، ص.  
    12/07من قانون الوالية  84المادة.  
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القتراحات في اتجسيد لضمان  اتآليعقيما دون  ألوالئييبقى دور الرقابي للمجلس الشعبي 
  .مثال برنامج وطني ألفالحيالواقع بسبب مركزية القرار و التخطيط، فالدعم 

  :التنمية البيئيةالمطلب الثالث: في مجال 

ول المشرع للوالية مجموعة من صالحيات من ضمنها حماية البيئة بموجب قانون خ
، من الدستور 160لبلدية حسب المادة الثانية بعد ا اإلقليميةالوالية و تعد الوالية هي الجماعة 

  .المهام المحلية للوالية تصاميمالمواضيع التي تتدخل في  أهمو حماية البيئة من 

يحتل مركزا قانونيا مهما و يعد عامال فعاال في التنمية  ألوالئيباعتبار المجلس الشعبي 
  وم في هذا المجال ما يلي:قو ي المحلية،

  .طرق الوالية و صيانتهاتهيئة  بأشغالالمرتبطة  بأعمال_ يبادر 

 من شانه إجراءالتهيئة العمرانية ،كما يتخذ كل  مخطط ألوالئيو يحدد المجلس الشعبي _ 
   .الوالية حسب القدرات و المميزات الخاصة بكل واليةضمن  تنمية 

  

  

يتم خارج  التهيئةو مع هذا فان صالحيات مقيدة في الواقع لكون التمويل بعض برامج 
  .برنامج دعم النمو أو االقتصادي اإلنعاشو تحت غطاء برنامج دعم  الوالية،ميزانية  إطار

  المطلب الرابع: في المجال المالي:

و  اإليراداتيقوم المجلس بمهمة التصويت على الميزانية بعد تحضيرها و ترتب عنها 
 ألوالئي، و لمجلس الميزانية بصفة نهائيةو يتم ضبط ، نوعها و برامجها أساسمصروفات على 

   .يصوت على القروض الضرورية النجاز المشروعات المختلفة أنالحق في 
                                                            

    132محمد علي ، المرجع السابق، ص.  
    عبد الحق خنتاش، مجال الهيئات الالمركزية في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة قاصدي

  .45، ص 2011، 2010مرباح ورقلة، 
    134،ص 133محمد علي، المرجع السابق، ص.  
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االختصاصات المالية و خطورتها فان المجلس يخضع في مباشرتها لرقابة  ألهمية
يقوم بوضع تقرير سنوي يتضمن مالحظتها بشان  األخيرمن قبل وزير المالية، و هذا  إدارية

الع على النتائج التسيير المالي للواليات و المؤسسات العمومية الموجودة في نطاق الوالية الط
  .الرقابة المالية

  الواقع المالي للهيئات المحلية:المبحث الثالث:  

كل الموارد المالية المتاحة و التي يمكن توفرها من مصادر مختلفة لتمويل  بأنهيعرف 
التنمية المحلية على مستوى الجماعات المحلية بصورة تحقق اكبر معدالت التنمية عبر الزمن، 

   .استقاللية المحليات عن الحكومة المركزية في تحقيق تنمية المحلية منشودة تعظمو 

القة بين التنمية المحلية و التمويل المحلي فكلما زاد التمويل وضع هذا العريف يبين الع
  .أخرىمن جهة  اإلدارةالمحلي زادت معدالت التنمية من جهة و استقاللية 

  

  

  

   :: الموارد الذاتية للهيئات المحليةاألولالمطلب 

عدد من الموارد الفرعية و التي تعتمد عليها الجماعات  إلىتقسم الموارد المحلية الذاتية 
 إلىمن بلد اتية تختلف في تنوعها و مقدارها هذه الموارد الذ ،ية في تمويل التنمية المحليةالمحل
، و عموما االقتصادية المتعبة األنظمةالمالية المتوفرة لديه و بحكم  اإلمكانياتبحكم  آخر
نواتج استغالل و استثمار المرافق  ،الرسوم المحلية ،هذه الموارد في الضرائب المحلية تتمثل

  .المحلية المختلفة و المشاركة الشعبية بالجهود الذاتية

                                                            
   ،76ص  حسين فريجة، المرجع السابق.  
    ،19، ص 2001، اإلسكندرية، الدار الجامعية، التمويل المحليعبد الحميد عبد المطلب.  
    مذكرة لنيل الدكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة  آفاقخضير حنفري، تمويل التنمية المحلية في الجزائر، واقع و ،

  .34، ص 2011، 2010، 03الجزائر
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   :: الضرائب المحليةاألولالفرع 

الهيئات  إحدى أوالدولة  إلىفريضة مالية يدفعها الفرد جبرا  بأنهاتعرف الضريبة العامة 
يعود عليه النفع  أندون  األعباءمن تكاليف و و العامة المحلية بصورة نهائية مساهمة منه 

الضرائب المحلية فهي فريضة مالية تتقاضاها الهيئات المحلية  أمنا ،ص مقابل دفع الضريبةخا
المنفعة  التي تمثلها دون مقابل معين بقصد تحقيق اإلداريةفي نطاق الوحدة  اإللزامعلى سبيل 

   .العامة

 إلىالمحلية  اإلداريةالضريبة المحلية تدفع في نطاق الوحدة  أنو بالتالي يتضح 
على عكس الضريبة العامة  ،المجتمع المحلي أوالوحدة المحلية  أفرادالمحلية من قبل  المجالس

 األعباءالدولة مساهمة في  األفرادالهيئات العامة للدولة من قبل المواطنين و  إلىالتي تدفع 
تحقق القواعد العامة  أنتتلخص بضرورة ، و بهذا فان مواصفات الضريبة العامة العامة

محلية الوعاء و  إلى باإلضافةو المساواة في التضحية تحقيق العدالة  أهمهاالتي من للضريبة 
تها ووضع موازناتها مشروعا تخطيطسهولة تقدير الضريبة المحلية لتتمكن المجالس المحلية من 

  .لحصيلة الموارد المقدرة لها المتوقعةتبعا للتقديرات 

  

  

   :الفرع الثاني: الرسوم المحلية

حيث  ،جبائي الطابعمداخيل المالية لميزانية الهيئات المحلية ،هي ذات  معظم إن
خدمة معينة تعود  إليهمبلغ من المال تحدده الدولة و يدفعه الفرد، كلما تؤدي  بأنهيعرف الرسم 

  :عليه بالنفع الخاص، و يتميز الرسم المحلي بعدة خصائص هي

المجتمع المحلي  أفراديغطي تكلفة الخدمة بالكامل، و ال يجوز الربح منه بغية عدم كف  انه _
  عن استغالل هذه المرافق.

                                                            
   ،35مرجع سابق، ص  خضير حنفري.  

      H.Graba Pesressoureces  fiscales des collectivites locales,ENAG ,Alger,2000,pp ;45 et 46.      
    ،165،ص 1986، الدار الجامعية، مصر، المالية العامةعبد الكريم صادق بركات.  
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هذه الرسوم على المجال العام و المجاالت الصناعية و التجارية بفئة مختلفة مقابل  تفرض_ 
تنظم و  لكل نشاط األهمية حسبو تدفع بنسب متفاوتة  المحلية،استفادتها بالمنافع العامة 

  .من مجلس الوزراء أوالرسوم المحلية بقرار من الوزير المختص 

تصادية و االجتماعية و البيئية التي االق الظروفتتوقف حصيلة الرسوم على كما 
  .آخر إلىتتفاوت من مجتمع محلي  أن يمكنو  المحلية،تعيشها المجتمعات 

زيادة  إلى أساساسياسة الضرائب و الرسوم للجماعات المحلية تستهدف  أننستخلص 
و كذا تعمل على تحقيق  استثمارات،الحصيلة الضريبة الوطنية من خالل تغطيتها لجملة من 

في التنمية  األساسيةو النفقات الجماعات المحلية، و تعد من العناصر  اإليراداتالتوازن بين 
  :هيالمحلية و 

  

  

  

  :: الضرائب و الرسوم المباشرةأوال

  الضرائب المباشرة المحصلة لفائدة الجماعات المحلية كما يلي: أهممن 

          مباشرة تفرض على مجموعة معينة من المستخدمينو هو ضريبة  أ_ الدفع الجزافي:
الطبيعية و المعنويين و الهيئات المقيمة بالجزائر و الممارسة بها نشاطاتها) و  األشخاص( 

حيث تقسم هذه الضريبة على  ،العالواتو التعويض و  األجورتخضع لمبالغ لقاء المرتبات و 
  .المشترك للجماعات المحليةكل من البلدية و الوالية و الصندوق 

                                                            
    165عبد الكريم صادق بركات، مرجع سابق، ص.  
    ":جامعة محمد خيضر، 07، العدد اإلنسانية، مجلة العلوم العامة للجماعات المحلية في الجزائر اإليراداتلخضر مرغاد ،

  . 20، ص2005التسيير، بسكرة،  و االقتصاديةكلية العلوم 
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الذي يعتمدون في نشاطهم  األشخاصمل هذا الرسم و يش ب_ الرسم على النشاط المهني:
..الخ، الذين المحاسبين.و المحامين و المهندسين و  كاألطباءعلى العمل الذهني الفردي 
   .اإلجمالية اإليراداتو يستحق هذا الرسم سنويا من  الجزائر،يمارسون نشاطهم الدائم في 

بيع المبلغ  أساسيسحب هذا الرسم على  البنزين و الموارد الصيدالنية: أنواعج_ الرسم على 
  .صندوق قابض الضرائب إلىو يدفع هذا المبلغ  المنتجاتبالتجزئة بهذه 

بالنسبة للرسم العقاري المبني تعفى منه العقارات  مبني و الغير مبني:د_ الرسم العقاري ال
، كما اإلداريالتابعة للدولة و للجماعات المحلية و كذا التابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع 

و  للوقف،العمومية التابعة  األمالكالمخصصة للشعائر الدينية و  النيابيات أيضاتعفى 
الرسمية لبعثاتهم الدبلوماسية و القنصلية  إلقامةخصصة و الم األجنبية،العقارات التابعة للدولة 

  المعتمدة.

) تنتج قاعدة هذا الرسم الفالحة األراضيبالنسبة للرسم العقاري الغير المبني( مثل  أما
القيمة االيجارية الجبائية للمتر المربع ضرب المساحة الخاضعة للرسم، و تحديد  المنتجمن 

  .ا الرسمقيمتها وفقا لجداول منظمة لهذ

  

  

يتمثل في رفع القمامات المنزلية و تفريغ الماء في المجاري، و يحصل  :لتطهيرياه_ الرسم 
لفائدة الجماعات المحلية التي بها شبكات قنوات الصرف فقط، و يحسب باسم المستفيد من 

  .المياه الصناعية أوالمؤسسة المكلفة بتوزيع المياه الصالحة للشرب  أوالصرف الصحي الهيئة 

  ثانيا: الضرائب و الرسوم الغير مباشرة:

  يلي: المحلية مانميزها لفائدة الجماعات  أنو يمكن 

                                                            
    ،21ص  لخضر مرغاد، مرجع سابق.  
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لصالح الجماعات المحلية التي  يستحقو هو الرسم غير المباشر  أ_ الرسم على الذبائح:
 المنتجاتيفرض على  ألنه المباشرة،تتوفر فيها المذابح، و يتميز بطابع الضريبة الغير 

   .االستهالكية

 تأديةالعقارية و  األشغالجميع عمليات البيع و لتخضع  ب_ الرسم على القيمة المضافة:
  المنقولة و العقارية و التوريدات للفائدة الشخصية  باألمالكالخدمات منها: العمليات المتعلقة 

  .- الخدمات تأدية –

 النهائي،و بذلك يتحمله كليا المستهلك  النفقة،يمثل هذا الرسم على الضريبة على 
بعض التكاليف النقل  األشغال أوالخدمات  أوقيمة السلع  إلىتضاف  أنلتحديدها يتطلب و 
  .اإليراداتالتغليف و الحقوق و الرسوم غير المباشرة ما عدا الرسم على القيمة المضافة و و 

هناك عدة ضرائب و رسوم تحصل للجماعات المحلية  أننقول  أنيمكننا  األخيرو في 
االشهاري، و ضريبة السيارات االشهارية في  األماكن، كضريبة األخرىفي عديد من الدول 

  .السينما و غيرهاالتجمع الجماهيري المخصصة لعروض  أماكنفرنسا، و كذا 

  

  

  :الفرع الثالث: استغالل و استثمار المرافق العامة المحلية

مختلف المساكن و المحالت و  إيجارفي المداخيل الناتجة عن  اإليراداتتتمثل هذه 
، و كذا األمالكنواتج التنازل عن هذه  بإضافة ،ات التي تحوزها الجماعات المحليةالمساح

  .خدمات العمومية التي تقدمها الجماعات المحلية للمواطنين اإليرادات

  الذاتية:بالجهود  الشعبيةالفرع الرابع: المشاركة 

الضخمة من طاقات الجماهير التي ال حدود لها،  األرصدةتعتبر هذه الجهود هي تلك 
مدارس و الية و المصانع و الطاقات المادية و البشرية و الطاقات الفنية في المدينة و القر 

                                                            
     24لخضر مرغاد، مرجع سابق، ص.  
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كل هؤالء يمثلون الرصيد الضخم  ،لمواطنين الذين يعملون في الخارججميع ا ،الجماعات
  .لتطوير المجتمع تطويرا يبلغ حد الثروة في الحياة االجتماعية و االقتصادية و السياسية

  المطلب الثاني: الموارد الخارجية للهيئات المحلية:

للمحليات ال يعني تغطية  اإلداريالمحلية في دعم االستقالل  المالية الموارد أهمية إن
 إلىمشروعات التنمية المحلية من الموارد الذاتية الن معدالتها بطيئة لصعود  نفقاتكافة 
من مصادر خارج نطاق  تأتي ألنهاالموارد المالية الخارجية  إلى، و بهذا يتم اللجوء التنمية

  :الوحدات المحلية و تتمثل في

  :اإلعانات: األولالفرع 

تمويل برامج التجهيز وفق المخططات البلدية  طريقغير مباشرة عن  إعاناتتقدم الدولة 
و تهدف  اإلجباريةالمباشرة مخصصة لقسم التسيير توجه عادة نحو النفقات  إعاناتو  للتنمية،

 أخرىللفئات االجتماعية و التضامن و  تخص أخرى إعاناتالعجز الميزانية و توجد  إزالة إلى
  .اإلنتاجيةبالعمليات  للتكفل

الهيئات العمومية و الوحدات  إلىمنح مساعدات مالية  إلىالدولة  رغالبا ما تظط
  .باإلعاناتالمحلية 

الحكومية غالبا ما تتضمن شروطا تقيد حرية و استقالل المجالس المحلية  اإلعانات إن
 إلىالحكومية  اإلعانات إنفاقهاالمحلية عند  اإلدارةخضوع  األحيانتوجب في كثير من  أنها إذ

  .رقابة مالية من الهيئات المركزية

  الفرع الثاني: القروض:

                                                            
    ،36مرجع سابق، ص خيضر حنفري.  
   37، ص المرجع السابق.  
    98احمد سي يوسف، مرجع سابق، ص.  
    ،47، ص 1999، دار المحمدية العامة، الجزائر، دروس في المالية و المحاسبة العموميةحسين الصغير.  
    37خضير حنفري، مرجع سابق، ص.  
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تلجا الجماعات المحلية لالقتراض النجاز برامج التجهيز المحلي، غير انه  أنيمكن 
في نادرا جدا  إليهاللجوء  أن إالمشروط بقدرات التسديد التي تتوافر عليها الجماعات المحلية، 

و تستعمل هذه القروض في تمويل ،النظام المالي المحلي، و هنا يكمن احد عيوب الجزائر
تلجا  إن، و ال يجوز للمجالس المحلية ية التي تنشا على مستوى المحلياتالمشروعات االستثمار 

  .من الحكومة إذنعقد قروض دون  إلى

  الفرع الثالث: التبرعات و الهبات:

و تتكون حصيلتها مما  المحلية،التبرعات و الهبات موردا من موارد الجماعات  و تعتبر
غير مباشر و قد تكون نتيجة وصية يتركها احد  أويتبرع به المواطنين تكون بشكل مباشر 

  .لتخليد اسمه في بلده المغتربينهبة يقدمها احد  أوالمواطنين بعد الوفاة 

  

، باعتبارها معنويا أوشخصا طبيعيا  أوو قد يكون مصدر الهبات و الوصايا حكوميا 
قيام  أثناءقد تترتب على عاتقها  أعباءلتغطية ،  ايجابية للجماعات المحلية إضافيةموارد 

 .الطارئة األعباءبالنشاط ما و تغطية 

  :المطلب الثالث: اثر العجز المالي للهيئات المحلية

و قد زاد هذا العجز باستمرار  الميزانية،اغلب البلديات الجزائرية من العجز في  تعاني
وفق دراسة المجلس االقتصادي  2000سنة  1280وصل عدد البلديات  ، إذ1986منذ 

  .االجتماعي
                                                            

    ،دار القصبة للنشر، الجزائر، البلديات الجزائرية،" االعتالل، العجز و التحكم الجيد في السير أموالالشريف رحماني ،"
  ..83، ص2003

    37خيضر خنفري، مرجع سابق، ص.  
    53لخضر مرغاد، مرجع سابق، ص   .  
   بن عثمان، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية"دراسة حالة البلدية"، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  يحو ش

 .46،ص 2011، 2010ي بكربلقايد، تلمسان، القانون العام، جامعة اب
CNES, L’évolution à imprimer à la gestion des finances Pocales dans                       

Penspective d’économie démarché, Etude reprisée et a d'optée en juin 2001.               
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  ما يلي: أساساهذا العجز  أسبابو تعود  

  .التمويل المحلي أساسالجباية هي  أن، و معلوم _ النقص فادح في التحصيل الجبائي

وكاالت  إلىالتسيير العقاري لممتلكات الجماعات المحلية  إسناد_ سياسة التنازل العقاري و 
   .مستقلة

   .المؤسسات المحلية أيضاو التي مست  خصصتها و_ سياسة حل المؤسسات العمومية 

   .للبلديات دون توفير الموارد الالزمة أخرىصالحيات  إسناد_ 

  .التاطير البشري المتخصص للجماعات المحلية_ ضعف 

تجاري و  أوبلديات معزولة بدون نشاط اقتصادي  أنجز، 1984لسنة  اإلداري_ التقسيم 
  .بالتالي بدون موارد ذاتية تتيح لها التنمية

غير مستقلة و  أنهالم نقل  أنالجماعات المحلية محدودة االستقالل المالي  أننستخلص 
الموجهة  اإلعاناتهي التي تتكفل بمسح ديونها و تقديم  األخير الدولة، هذهمرهونة لدى 

  .للتجهيز و التنمية

  

                                                            
    ،63، ص 2010، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، البلدية في التشريع الجزائريعادل بو عمران.  
    100احمد سي يوسف، مرجع سابق، ص.  



  خالصة الفصل الثاني:

لتحقيق  األهميعتبر الوسيلة  الذيالالمركزية  مبدأحاولت الجزائر منذ سنوات تطبيق 
، و يتضح هذا من خالل صالحيات الوطني أوواء على المستوى المحلي التنمية المحلية س

في كافة المجاالت االقتصادية و  –الوالية و البلدية  –التي تقوم بها الجماعات المحلية  الواسعة
المرافق  إدارة، باعتبارها هيئة ال مركزية مهمتها ة و السياسية و الثقافية و غيرهااالجتماعي

  .مشاريع التنمية على مستوى المحليالمحلية للنهوض ب

  و يمكن انجاح الت
 



  الخاتمة:

المحلية  التنميةبين  االنجازات في مجال التنمية المحلية بها ضرورة يفهم الفرق إن
   .العادية و التنمية المحلية المستدامة

المجتمع المحلي المادية و الطبيعية و  مواردن التنمية المحلية تختص بتوظيف جميع فإ
البشرية من اجل زيادة الدخل و تحسين الحالة االقتصادية و الرفاهية االجتماعية و تحسين 

الحاجات  لتلبيةنوعية الخدمات بينما التنمية المستدامة و هي موضوع دراستنا فهي تسعى 
الطبيعية  الموارداجاتهم و حماية القادمة في تامين ح األجيالالحاضر دون المساومة على قدرة 

و  الديمقراطية، و االستدامة و ، حيث ترتكز على وحدة المصيرمن الضغوطات البشرية
   .المشاركة الشعبية و القيم و العدالة و المساواة و الشفافية و المحاسبية

 اعبإجماالهتمام بتحقيق التنمية المحلية و هذا  إلىو تسعى كل من البلدية و الوالية 
 األخيرهذا  ارباعتبمن العنصر البشري فالمادي  انطالقاعدة عناصر و شروط استثنائية 

و الدافع القوي للعنصر البشري لتنفيذ مختلف الخطط التنموية للجماعات  أساسيعنصر 
 بها تقوممصادر التمويل المحلي المختلفة لتمويل المشاريع التنموية التي  إيجادالمحلية مع 

  .الجزائر في شتى قطاعاتها

في جميع المجاالت  إحداثهاتنموية و  أدواتو يمكن اعتماد الجماعات المحلية على 
من خالل عوامل نجاح  كونيحيث تعود على الجماعة بالفائدة الكبيرة في مختلف المجاالت و 

  :مع توفير ما يلي المستدامةهذه الهيئات الالمركزية المحلية في تحقيق التنمية 

القائم في القوانين و التنظيمات المسيرة للجماعات المحلية حتى تملك  تقويم االختالف
على مستوى التسيير و المجالس استقالليتها على السلطة الوصية في تدبير شؤون الجماعة 

، و سعي كاهل المواطنين إثقال، و على مستوى البحث على الموارد الجديدة بعيدا عن التقرير
 أحسنشروط الحياة بالتنمية االقتصادية و االجتماعية و ثقافية و بيئية لتوفير  على القيام

  .لجميع المواطنين

  



لشغل عضوية المجالس المحلية   الترشحو القانونية في  األدبيةشروط الكفاءة العلمية و 
مسالة ضرورية للترشح  ريعتب الجماعي الشأنيمتلكون الكفاءة الالزمة لتدابير  أعضاءفوجود 

  .العضوية المجلس الجماعي

من تقرير و تنفيذ ما تراه  المحليةوضع حد للسلطة الوصية حتى تتمكن الجماعات 
و االجتماعية و الثقافية و السياسية و البيئية الن  االقتصاديةمناسبا لها على جميع المستويات 

 األحوالحال من  بأيمعرقل و ال يمكن ، دور الوصية بالنسبة للجماعات المحليةدور السلطة 
  يساعد على توسيع وتيرة التنمية  أن

تنمو تلك الموارد نموا مناسبا مع حاجيات  أنو  مضمونة،العمل على وجود موارد 
االجتماعي و الثقافي للجماعة  من اجل رفع المستوى االقتصادي و الجماعة المتزايدة باستمرار

   .حتى تساهم في التنمية الوطنية من بابها الواسع

االقتصاد و  إنعاشلقد لعبت الهيئات المحلية دورا كبيرا من ناحية البيئية لتطور و  
 اإلصالحاتخاصة القطاع المحلي، و اعتمدت على تمويل المحلي بفضل التعديالت و 

في كل  األخيرةالتي تتمثل هذه  المجالس المحلية في الجزائر و اتالقانونية التي تهتم بصالحي
من (المجلس الشعبي الوالئي و المجلس الشعبي البلدي) اعتمادا على الموارد المالية لتطوير و 

  .ازدهار المجتمعات



  الفهرس

  مقدمة

  الفصل االول: ماهية التنمية المستدامة

 تمهيد

  المبحث األول: مفهوم التنمية المستدامة:

  المطلب األول: مفهوم التنمية المستدامة في الشريعة اإلسالمية:

  المطلب الثاني: مفهوم التنمية المستدامة في القانون الدولي: 

  :االخرى المفاهيمالمطلب الثالث: التنمية و عالقتها ببعض 

  الفرع األول: التنمية و عالقتها بالنمو االقتصادي:

  الفرع الثاني: التنمية و عالقتها بفكرة النمو و التوزيع:

  الفرع الثالث: التنمية و عالقتها بالتضخم المالي:

  المبحث الثاني: أنواع التنمية المستدامة:

  السياسة:المطلب األول: التنمية المستدامة في إطار 

  :المطلب الثاني: التنمية المستدامة في إطار إداري

 التنمية المستدامة في إطار اقتصاديالمطلب الثالث: 

  المطلب الرابع: التنمية المستدامة في إطار االجتماعي و الريفي:

  الفرع األول: التنمية االجتماعية:

  الفرع الثاني: التنمية الريفية: 

  



  

  أهداف التنمية المستدامة: المبحث الثالث: مبادئ و

  المطلب األول: مبادئ التنمية المستدامة:

  الفرع األول: مبدأ االحتياط:

  الفرع الثاني: مبدأ المشاركة:

  الفرع الثالث: مبدأ اإلدماج:

  الفرع الرابع: مبدأ الملوث الدافع:

  : المقومات التنمية المستدامة:الثانيالمطلب 

  األول: مقومات التنمية البشرية: الفرع

   مقومات التنمية التنظيمية: الفرع الثاني:

  الفرع الثالث: مقومات التنمية المالية:

  المطلب الثالث: أهداف التنمية المستدامة:

  المبحث الرابع: أبعاد و مؤشرات التنمية المستدامة: 

  عاد التنمية المستدامة:أبالمطلب األول: 

  عد البيئي:الفرع األول: الب

  الفرع الثاني: البعد االجتماعي:

 الفرع الثالث: البعد االقتصادي

  الفرع الرابع: تكامل األبعاد التنمية المستدامة:

  

  



  

  المطلب الثاني: مؤشرات و سياسات التنمية المستدامة:

  الفرع األول: مؤشرات قياس التنمية المستدامة:

  الفرع الثاني: سياسات التنمية المستدامة:

  

  المطلب الثالث: نماذج و استراتيجيات التنمية المستدامة:

  الفرع األول: إستراتيجية النمو الغير المتوازن:

  الفرع الثاني: إستراتيجية التنمية القطبية:

  الفرع الثالث: إستراتيجية الصناعات التكاملية:

  خالصة الفصل.

  

 



  ملخص :

في الفصل االول تطرقنا الى ماهية التنمية المستدامة باعتبارها حركة تهدف الى تحسين 
االحوال المعيشية على اساس المشاركة االيجابية لهذا المجتمع سواء كانت سياسيا او اجتماعيا 

محلية مع اش االقتصادي في اطار التنمية الاو بيئيا او اقتصاديا ، و مدى عالقتها بانع
تجسيدها ببرامج تنموية تعتمد عليها لتطوير المجتمع ، حيث تعتمد على تحقيق ابعادها في 

  جميع المجاالت الحياة لتحقيق الرفاهية لالفراد

في الفصل الثاني تطرقنا الى الهيئات الالمركزية المحلية و تسييرها في المجال التنموي و 
الوالئية) في تحقيق التنمية المستدامة في  –(البلدية الذي نقف عليه في دور المجالس المحلية 

مجتمعات المحلية ،حيث ان نجاح الهيئات المحلية في المجاالت االساسية لتنمية الجميع 
تحقيق التنمية يعتمد على عدة عوامل المكانية تحقيقها  و مع هذا نالحظ ان التنمية المستدامة 

ملة واحدة لتحقيق التنمية ئي باعتبارهما وجهان لعدي و البيجال االقتصاالملعبت دورها في 
  الشاملة 
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