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ىل  أ تقدم خبالص الشكر ومجيل العرفان ا 

ال س تاذ املرشف عىل هذا العمل ادلكتور براكن 

يوسف عىل لك ما بذهل من نصح وتوجيه وتشجيع 

 .ال متام هذا العمل

 

ىل لك ال ساتذ ة كام أ تقدم ابلشكر والامتنان ا 

ال مثرة  اذلين سامهوا يف تكويننا، وما معيل هذا ا 

 هجودمه.

 

ىل لك من سامه معي         ويف ال خري الشكر موصول ا 
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 ولو بلكمة طييبة.
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 المــلـخص
للتنميةة المحليةة  12تعالج هذه الدراسة مدى مساهمة السياسات المحلية والحضرية في تنفيذ األجندة 

ة المحليةةةةا الحضةةةرية التنميةةةة المسةةةتدامة فةةةي الجحاثةةةرا حيةةةل تةةة  الترةةةرل للجانةةةي الن ةةةر  ل ةةة  مةةة  التنميةةة
ال انونيةةةةةة والمؤسسةةةةةاتية و ةةةةةذا التةةةةةدارير ومؤشةةةةةرات ال يةةةةةاتا ورعةةةةةدها تةةةةة   ةةةةةر   12المسةةةةةتدامةا األجنةةةةةدة 

اإلستراتيجية الورنية لحماية الريثة والتنمية المستدامة في الجحاثةرا مة  تة  الترةرل لسياسةات ورةرامج التنميةة 
  أجة  تفعية  العمليةة التنمويةة ر امة  التةراي الةورني رعةد فشة  المحلية والحضرية التةي اتذةذت ا الجحاثةر مة

 السياسات التنموية السار ة التي  انت تعتمد  لى التذرير المر ح .

للتنميةة المحليةة المسةتدامة امنةا  12م  أج  معرفة مةدى مسةاهمة هةذه السياسةات فةي تنفيةذ األجنةدة 
 واوف  لى نسرة تح ي  ا.ردراسة وتحلي  مؤشرات أهداف األلفية اإلنماثية وال

وفي األذير امنا رت يي  هذه السياسات وتحديد موار  ضعف اا وررح التوصةيات التةي نراهةا مناسةرة 
 لتفعيل ا ومعالجة اصورها.

 :الكلمات المفتاحية

ا األهةةةداف اإلنماثيةةةة ل لفيةةةةا 12التنميةةةة المحليةةةةا التنميةةةة الحضةةةريةا التنميةةةة المسةةةتدامةا األجنةةةدة 
  يات. مؤشرات ال

Abstract 

This study examines the contribution of local politics and urban areas in the 

implementation of Agenda 21 for local sustainable development in Algeria. Thus, a literature 

theory has been developed for each of the local development, urban, sustainable development, 

Agenda 21, benchmarks. Then, it has been reviewed the legal and institutional, as well as the 

national strategy for environmental protection and sustainable development in Algeria. 

Therefore it has been addressing the policies and programs of local development and urban 

areas taken by Algeria so to activate the development process, the full national territory, after 

the failure of previous development policies, which have been relied on central planning. 

We study and analyze indicators of the Millennium Development Goals to identify the 

percentage goal that has been achieved.  This will determine the contribution of these policies 

in the implementation of Agenda 21 for local sustainable development. 

Finally, we evaluated these policies and identify its weaknesses, and made 

recommendations that we may see as an opportunity to activate and to address its 

shortcomings.  

Key words: Local development, urban development, Sustainable development, Agenda21, 

Measurement indicators. 
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 قـائمـة المخـتصــرات

-  (PSD      :) المذرر ال را ي للتنمية. 

- (PCD      :) ر الرلد  للتنميةالمذر. 

- (SNAT    :)  المذرر الورني لت يثة اإلالي. 

- (SRAT:)      لت يثة اإلالي  ةالج وي اتالمذرر. 

- (PAW     :) لت يثة اإلالي  ةالوالثي اتمذررال. 

- (SDAAM:)   لت يثة فضاءات الحواضر ال ررىة التوجي ي اتالمذرر. 

- (PDAU    :) ميرالمذرر التوجي ي للت يثة والتع. 

- (P.O.S:)       مذرر شغ  األراضي. 
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 أ

 مقــدمة

التنمية  ا  ريراا فم  النمو االاتصاد  إلىرعد ن اية الحري العالمية المانية  رف مف و  التنمية ترور 
ة المسةتدامة  لةى التنمية االجتما ية إلى تنمية الحريات الفردية والجما ية ومحاررة الفسادا لتست ر المفةاهي 

رأرعادهةةةا االاتصةةةادية واالجتما يةةةة والريثيةةةةا فلةةة  يعةةةد معةةةد  النمةةةو االاتصةةةاد   افيةةةا للحةةةديل  ةةة  تح يةةةل 
التنميةا ر  اتسع األمر إلى اضايا التوحيع وحماية الم مشي ا والت لي  م  حدة التفاوت ري  شعوي الدو ا 

ضا اضةايا الريثةة والمةوارد الرريعيةة الناضةرة من ةا وشراثح المجتمع في الدولة الواحدةا  ما را  االهتما  أي
والمتجددةا واالهتما  راألجيا  ال ادمةةا و ة  هةذه العناصةر أصةرحت تشة   ذيورةا فةي نسةيج نمةر التنميةة 

 الجديد الموسو  راالستدامة.

 تآلمنشةةةا  لةةةى ر ةةةحت حيةةةل االتصةةةنيعنت ةةةاي سياسةةةة إسةةةت    مةةة  ج ت ةةةا الجحاثةةةر  مةةةدت رعةةةد اإل
 الةورني راالاتصةاد والن ةو  التذلةف داثةرة مة  للذةروي الصةحيح الن ج نهأ من ا  ت اداا  ررىال الصنا ية
 .الس ا  ةمعيش فرو   وتحسي 

 السياسةية االاتصةادية الميةادي   ة  فةي الشةام  المر ةح  التذرةير أسلوي ترنت ا ال دفهذ ولتح يل
 الج ة في وررامج ا نشار ا ج  ر حت التي ال ررى التنموية المذررات  رر ذلك تجلى واد اواالجتما ية

 .الساحلي الشرير  لى وراألذص للور  الشمالية

 واالذةةت   أشةة ال ا ر ةة  الريثةةة تلةةول فةةي تمملةةت سةلرية اأمةةار  السياسةةة  ةةذه  ةةرت ل الةةحم  ررو مةة ومةع
 ذ الة األمةر المصةنعةا الساحلية المد  في تمر ح والذ  الورني المستوى  لى الس اني التوحيع في ال رير
 مذتلةةف رةةي  تنمويةةة فةةوارل   ةةور إلةةى إضةةافة إلي ةةا النةةاححي  أ رةةاء تحمةة  فةةي المةةد  هةةذه اةةدرة دو  حةةا 

 .أذرى ج ة م  والحضرية فيةيالر  المنارل وري  ج ةا م األاالي  

  ةةا  االسةةار ة التنمويةةة السياسةةات  ةة  جمةةةناال المشةةا   فةةي تتذةةرر الجحاثةةر رةةدأت الةةذ  الواةةت فةةي
 سةنة( ديجنيةرو ويةرر ) األر  امةة مةؤتمر نع ةادإ رمحو   انت والتي االمستدامة التنمية ةاضي يتداو  العال 

 أ ما  جدو  أو ا10 راألجندة يسمى ما المؤتمر ر ا ذري التي تفااياتواال الوماثل ري  م  و ا  ا0661
متنو ةة مة  ميةادي  مذتلفةة و  ةدة فةي  ل ةر  الواحةد والعشةري ذة   احةدد ررنةامج العمة  ي والذ  ا10 ال ر 

 في العال .التنمية المستدامة تح يل أج  التوجه نحو 

 إلةةى  ةةدفتتنةةاو  المشةةا   الملحةةة اليةةو ا و ت اذرةةة  مةة   ونيةةة واسةةعة ورموحةةة 10جنةةدة األتعترةةر 
سةةتراتيجيه مارتةةةة وهةةي أ  الترةةةور إيسةةتند ررنامج ةةةا  لةةى  اتحضةةير العةةال  لمواج ةةةة تحةةديات ال ةةر  الم رةةة 

لرنةاء أ   األساسةيةوالمسةاواة االجتما يةة والحفةا   لةى الريثةة هةي مة  الةد اث   عدالةةوالنمةو االاتصةاد  وال
الوصةو  إلةةى  مةة  أجة  اذةرآ وال يم ة   لةةى اإلرة ل إهمةا  جانةي  لةةى حسةاي جانةي اوترةوره مجتمةع
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التنميةة االاتصةادية واالجتما يةة دو  اإلضةرار رمصةالح  مسةتدامة تجمةع رةي  حمايةة المةوارد وتح يةل تنميةة
 ألجيا  ال ادمة.ا

جميةةةةع دو  وح ومةةةةات العةةةةال  إلةةةةى وضةةةةع وتنفيةةةةذ ذرةةةةر  مةةةة  محليةةةةة للتنميةةةةة  10د ةةةةت األجنةةةةدة 
هيثات الح   المحلي رإرار  مة  إلنجةاح  10األجندة  المحليةا وتحود 10المستدامة تحت  نوا  األجندة 

التنميةةة المسةةتدامة رذرةةة  مةة  رعيةةدة المةةدى تسةةت دف   لةةى المسةةتوى المحلةةيا و ةةذلك 10أهةةداف األجنةةدة 
 للمجتمع المحلي.

إ  تح يةةةل التنميةةةة المحليةةةة المسةةةتدامة يسةةةتد ي صةةةيانة رةةةرامج وسياسةةةات تنمويةةةةا وفةةةل الحاجةةةات 
إلةى التنميةة  ا فالتنمية المحلية تعترر مةدذ ستدامةاو األساسية واألولويات المحليةا مما يجعل ا أ مر فعالية 

تلرية حاجات ورموحات الموارني  رج وده  الذاتية ورمساندة مة  الشاملة والمستدامة را ترارها ت دف إلى 
 الح ومات.

إ  تح يةةل التنميةةة المحليةةة االاتصةةادية واالجتما يةةة والريثيةةة المسةةتدامة و لةةى ذةة ف أنمةةار التنميةةة 
الت ليديةةة التةةي تعرضةةت رموجر ةةا المجتمعةةات المحليةةة فةةي الةةر د الناميةةة لدهمةةا  الشةةديد لةة  يعةةد مشةةرورا 

نجةةاحات العمةة  الح ةةومي وصةةي  تسةةييره اليةةومي للرةةرامج المسةةررة  لةةى المسةةتوى إواوف الحصةةر   نةةد رةةال
التنان  الفعلي رةي  الرةرامج  المر ح ا أل  الت ام  المفتر  في العملية التنموية ال يم   أ  يت  في نياي

حددة لسياسة الح ومةة فةي نجاحات المح  ة  لى المستوى المحلى والج و  م  ج ةا والرؤية العامة المواإل
رمعنةى تضةافر ج ةود المةوارني  مةع  معي  لى أر  الوااع م  ج ة مانيةمسعاها لتجسيد مشرو  ا المجت

ج ود السلرات الح ومية لتحسي  ال روف االاتصادية واالجتما ية والم افية والريثيةة للمجتمعةات المحليةةا 
الةور   حدهةاراو تم ين ا م  اإلس ا  الفا   في ت د  وللعم   لى ت ام  هذه المجتمعات في حياة األمةا و 

 تمةةةاد ذاصةةةة  لةةةى المةةةوارد المحليةةةةا أل  الوصةةةو  إلةةةى التنميةةةة الشةةةاملة المسةةةتدامة للرلةةةد إنمةةةا يةةةرترر راإل
 رالضرورة رتح يل التنمية المحلية المستدامة.

ي أسةةلوي التذرةةير الجحاثةةر رضةةرورة إ ةةادةا الن ةةر فةة اتنعةةتاأمةا  هةةذه التحةةوالت فةةي الف ةةر التنمةةو  
المر ح  المنت جا وضةرورة ترنةي أسةلوي التذرةير اإلاليمةيا والتر يةح  لةى التنميةة المحليةة رشة ي ا الريفةي 

 والحضر ا مع مرا اة مرادئ االستدامة. 

 م  هذا المنرلل يم   ررح اإلش الية التالية:
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 إشكالية البحث:

فةي  المسةتدامة للتنميةة المحليةة 10األجنةدة فةي تنفيةذ ما مدى مساهمة سياسات التنميةة المحليةة والحضةرية 
 الجحاثر؟

 وتنرمل    هذه اإلش الية الرثيسية التساؤالت الفر ية  التالية:

 ه  اتذذت الجحاثر إجراءات وتدارير م  أج  تح يل التنمية المستدامة؟  -

 10جنةةدة المحليةةة والحضةةرية مةة  أجةة  تنفيةةذ األهةة  سةةررت الجحاثةةر سياسةةات ورةةرامج للتنميةةة  -
 للتنمية المحلية المستدامة؟

 10هةةة  تسةةةاه  سياسةةةات ورةةةرامج التنميةةةة المحليةةةة والحضةةةرية فةةةي الجحاثةةةر فةةةي تنفيةةةذ األجنةةةدة  -
 للتنمية المحلية المستدامة؟

 الفرضيات:

 إجارة    التساؤالت المرروحة آنفاا يم   مردثيا ررح الفرضيات التالية: 

 ؛ستراتيجيات  فيلة رتح يل التنمية المستدامةا  ساتية و وضعت الجحاثر  دة تدارير اانونية ومؤس -

الجحاثر  دة سياسات محلية وحضرية م  أج  ال ضاء  لةى الفةوارل الج ويةة وتنميةة  انت جت -
جميةةةع محليةةةات الةةةور ا وتحسةةةي  وترايةةةة مذتلةةةف نةةةواحي الحيةةةاة لسةةة ا  المةةةد ا األمةةةر الةةةذ  

 ؛للتنمية المحلية المستدامة 10دة األجنيصي في تنفيذ 

ال تراى مسةاهمة سياسةات التنميةة المحليةة والحضةرية إلةى المسةتوى المرلةوي لتح يةل األجنةدة  -
 .للتنمية المحلية المستدامة 10

 أهداف الدراسة:

يحتةة  موضةةوت التنميةةة المحليةةة مر ةةحان م مةةان رةةي  مواضةةيع التنميةةة فةةي الف ةةر االاتصةةاد  والدراسةةات 
من مةةات الدوليةةةة واإلاليميةةة والحر ةةةات االجتما يةةةا ذلةةةك أن ةةةا االجتما يةةة والسياسةةةات الح وميةةة ورةةةرامج ال

          تمةةةةةاداا مليةةةةةة ومن جةةةةةان ومةةةةةدذ ن يم ةةةةة  مةةةةة  ذ ل ةةةةةا تلريةةةةةة االحتياجةةةةةات األساسةةةةةية للسةةةةة ا  المحليةةةةةي  
ري  األاةالي    لى ج وده  الذاتية ورمساندة م  ال يثات الح وميةا  ما تعترر أفض  مدذ  لتح يل التواح 

 ية  لى مستوى ال رر    . محلوداذل اا وتوفير المناخ واألرضية الم ثمة للتنمية ال المذتلفة
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وتتممةةة  أهميةةةة التنميةةةة الحضةةةرية فةةةي أن ةةةا تسةةةعى لترايةةةة المجمعةةةات الحضةةةرية وتحسةةةي  المسةةةتوى 
ا  مةةةا تممةةة  الرؤيةةةة المسةةةت رلية لترةةةوير العمةةةرا  والمواصةةة تا ومواج ةةةة التحةةةديات  ةةةاالمعيشةةةي لجميةةةع فثات

 اتصادية والس انية والريثية.اال

          الج ويةةةةة التةةةةي نجمةةةةت  تت مةةةة  أهميةةةةة الدراسةةةةة فةةةةي التعةةةةر  إلةةةةى مشةةةةا   الريثةةةةة واالذةةةةت ال مةةةةا      
الجحاثةةر رعةد االسةت   ا واإلجةراءات والسياسةات المحليةة والحضةةرية  نت جت ةاا ة  السياسةات التنمويةة التةي 

تنميةةة ال رةةر تنميةةة شةةاملة ومتواحنةةة مةة  أجةة  تنفيةةذ ل ذةةت التاالو المتذةةذة مةة  أجةة  الت فةة  ر ةةذه المشةةا   
 المحلية المستدامة. للتنمية 10األجندة 

 :في الن ار التاليةالرحل ويم   حصر ما ي دف إليه 

 مذتلةةةةف إرةةةةراح دور التنميةةةةة المحليةةةةة فةةةةي تح يةةةةل التةةةةواح  الج ةةةةو  واإلاليمةةةةي والت امةةةة  رةةةةي  -
  ؛ال را ات والنشارات

رةةراح دورهةةا فةةي الواةةوف  لةةى أ - هةة  سياسةةات ورةةرامج التنميةةة المحليةةة والحضةةرية فةةي الجحاثةةرا وا 
 امة؛للتنمية المحلية المستد 10 مجا  تنفيذ األجندة

للتنميةةةة  10ت يةةةي  نتةةةاثج تجررةةةة التنميةةةة المحليةةةة والحضةةةرية فةةةي الجحاثةةةر فةةةي تنفيةةةذها ل جنةةةدة  -
 المحلية المستدامة.

 أسباب اختيار الموضوع: 

مةةةا  رموضةةةوت التنميةةةة المحليةةةة المسةةةتدامةا ذاصةةةة  لةةةى الصةةةعيد الةةةدولي مةةة  ارةةة  تحايةةةد االهت -
ل ة  نر اا م  تح يل األولويةات المحليةة إالمن مات الدولية ومنادات ا رضرورة تح يل التنمية 

والمجتمةع  رلد حسي حاجات س انه    رريل تفعي  دور المشار ة الشةعرية وال رةات الذةاص
 ؛المدني

تنمويةةةة السةةةار ة فةةةي الجحاثةةةرا التةةةي  انةةةت تعتمةةةد  لةةةى التذرةةةير المر ةةةح  فشةةة  السياسةةةات ال -
هما  رااي الج ات؛  والتوجه إلى تنمية الج ة الشمالية للر د رذلل أاراي نموا وا 

التوجه الجديد للجحاثر في مجا  ت يثةة اإلالةي  وتنميتةه المسةتدامةا وتسةرير رةرامج ومذررةات  -
 تواحنة.لتنمية  ام  التراي الورني تنمية م
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 منهج الدراسة:

مراتو  الرحل إش الية  لى لدجارة مة    ة   لةى راال تماد دراستنا تمت م   دم ا الفرضيات صحة ا 
حيل ت  الوصف والتحلي  لمذتلف المفاهي   الموضوتا ورريعة لت ؤم ما التحليلي والمن ج الوصفي المن ج

 لةى مةدى مسةاهمة  اف األلفيةة وت ييم ةا للواةوف ا الدراسةا راإلضافة إلى تحلي  مؤشرات أهةدتالتي تضمن
عةر  تل نةد ا التةاريذي المةن ج سةتذدا إ ت  ما ا 10ألجندة في تح يل سياسات التنمية المحلية والحضرية 

 .التاريذي ل   م  التنمية المحلية والحضرية والتنمية المستدامة لترورل
 :ةـالدراس ىمحتو 

ت سةةي  الرحةةل إلةةى أررعةةة فصةةو ا  رتأينةةااسةةاؤالت الفر يةةة رغةةر  اإلجارةةة  ةة  التسةةاؤ  الرثيسةةي والت
في المرحل األو   حيل ترراناوالتنمية الحضريةا تناولنا في الفص  األو  اإلرار الن ر  للتنمية المحلية 

لفا لةةة ا مةة  مجاالت ةا واألرةراف الةى التنميةةة المحليةة رعةر  ماهيت ةاإلةى موضةوت التنميةة رصةةفة  امةة مة  إ
ا وفي المرحل المالل تررانا إلى التنميةة الحضةرية وتذرير ةاا في المرحل الماني تجسيدهام ومات في ا و 

 .  المدينة وتسييرها المستدا  في المرحل الرارع تررانا إلى م 

في الفص  الماني تناولنا التعريف رالتنمية المستدامةا وتحديد ذصاثص اا أهداف اا مرادث ا م ومات ا 
 والررنةةةامج 10  إلةةةى ررنةةةامج ال ةةةر  فةةةي المرحةةةل المةةةانيالمرحةةةل األو ا مةةة  تررانةةةا فةةةي  .  ةةةا  هةةةذاوأرعادهةةةا

 .   التنمية اياتتررانا إلى مؤشرات  في المرحل الماللو واألهداف اإلنماثية ل لفيةا  المحلى والحضر 

ال انونيةةة  ةةر  التةةدارير المؤسسةةاتية و  إلةةى منةةه األو  المرحةةل فةةي نةةاترراأمةةا فةةي الفصةة  المالةةل ف
 لةةةى  وفةةةي المرحةةةل المةةةاني ر حنةةةا اإلسةةةتراتيجية الورنيةةةة لحمايةةةة الريثةةةة والتنميةةةة المسةةةتدامة فةةةي الجحاثةةةراو 

سياسةات التنميةةة المحليةةة فةةي الجحاثةةر رةةإرراح دور الجما ةةات المحليةةة فةةي  مليةةة التنميةةة المسةةتدامة و ةةر  
( والرةرامج المرف ةة PSD را ية وال PCDالررامج التنموية والمتمملة في ررامج التج يح )المذررات الرلدية 

المالةةل تناولنةةا سياسةةات وتوج ةةات ت يثةةة اإلالةةي  وتنميتةةه  مرحةةلوالمد مةةة لدصةة حات االاتصةةاديةا وفةةي ال
 .يةالجحاثر  السياسات والتوج ات ال ررى لتراية المد و  االمستدامة

 لةى  ات  ةا  د أذةذترا ترةار أ  الجحاثةر اة -امنا رتحلي  مؤشرات أهداف األلفيةة الرارع  الفص في 
مةةا مةةدى مسةةاهمة  لمعرفةةة – 10أهةةداف األجنةةدة تنفيةةذ هةةذه األهةةداف ذات األولويةةة  ذرةةوة أولةةى لتح يةةل 

 ةةةا  هةةةذا فةةةي  للتنميةةةة المحليةةةة المسةةةتدامة. 10سياسةةةات التنميةةةة المحليةةةة والحضةةةرية فةةةي تح يةةةل األجنةةةدة 
التةةي تعتةةر  رريةةل  ت و ةةر  الع رةةاتالمرحةةل األو ا أمةةا فةةي المرحةةل المةةاني ف منةةا رت يةةي  هةةذه السياسةةا

 تجسيدهاا مع إاتراح آليات تفعيل ا. 
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 صعوبات الدراسـة 

 :أهم ا العرااي  م  العديد الرحل ر ذا ايامنا  ند واج تنا

 ؛موضو ات الرحول ل  ت   م  اذتيار الرلرة ووفل رنرت  ا ر  فرضت م  ررف اإلدارة -

 سة؛الدرا متغيرات ري  تررر التي المراجع ندرة -

صةةةةعورة الحصةةةةو   لةةةةى اإلحصةةةةاثيات المتعل ةةةةة رمؤشةةةةرات األهةةةةداف اإلنماثيةةةةةا وفةةةةي رعةةةة   -
 األحيا ا  انت اإلحصاثيات المتحص   لي ا م  مذتلف ال يثات متضاررة فيما رين ا.

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ل األول      ـــصـفـال
 

  مدخل عام للتنمية المحلية
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 تمهيد 

منر ةةة محليةةة مةةاا مةة  أجةة  تةةوفير الحيةةاة ال ريمةةة الةةذ  يمةةت ترةةور ذلةةك ال تعترةةر التنميةةة المحليةةة
وتحسةةي  مسةةتوى  اتصةةادهاانر اةةا مةة  رنةةاء ال ةةوة االاتصةةادية ل ةةذه المنر ةةة رغيةةة تحسةةي  إا هةةالجميةةع أفراد
 الذاصة.مع األذذ رعي  اال ترار مميحات هذه المنر ة و روف ا  احياة س ان ا
 إلةةىيؤد  نر اةةا مةة  ذصاثصةةه ومميحاتةةه سةةإإالةةي  محلةةي  ترةةوير وتفعيةة   ةة  منر ةةة محليةةة أوإ  

 تح يل التنمية الشاملة للمجتمع    .
الحضةةر فةةةي العةةةال  فةةي تحايةةةد مسةةةتمرا حيةةل  ةةةا  نسةةةرة    سةةة ا  لةةى الصةةةعيد الحضةةر  ن حةةة  أ
ا ووصةلت ذة   ردايةة % 15م  إجمةالي سة ا  العةال  نحةو  2591الحضر ذ   نصف ال ر  الماضي 

وهةذا  11011رحلةو   ةا   % 12ا ومة  المتواةع أ  تصة  ارارةة % 74 إلى حوالي 1111 هذا ال ر  سنة
األحيةةةاء  نتشةةةارا مةةةا يحةةةت  إ رةةةاء أولويةةةة للمنةةةارل الحضةةةرية مةةة  أجةةة  تفةةةاد  المشةةةا   الناجمةةةة  ن ةةةا 

النفايات واألمرا  ون ص الميةاه الصةالحة للشةري والمرافةل والذةدمات رمذتلةف أنوا  ةا  نتشاراو الفوضوية 
 سييرها وفل مرادئ التنمية المستدامة.وت

مجاالت ةا فةي المرحةل األو ا مة   التنميةة المحليةة رعةر  ماهيت ةا إلةىتررل رةالهذا الفص  سنست   
في المرحل المةاني وفةي المرحةل المالةل سةنعر  ماهيةة التنميةة  م ومات تجسيدهاو واألرراف الفا لة في ا 

لةةةى المدينةةةة و التذرةةةير اإلاليمةةةي والحضةةةر  و  الحضةةةريةا أمةةةا فةةةي المرحةةةل الرارةةةع سةةةنتررل إلةةةى  هاتسةةةيير ا 
    المستدا . 

 المحلية اإلطار المفهمي للتنمية .2

 ماهية التنمية   2.2

 لتنميةمفهوم اتطور  2.2.2
فةةي الذمسةةينيات مةة  ال ةةر  الماضةةي  ةةا  ي ةةر  رةةي  مف ةةو  التنميةةة والنمةةو االاتصةةاد  ا حيةةل تةة  

لةةى محيةةد مةة  السةةلع والذةةدمات التةةي تشةةرع حاجةةات اإلنسةةا  ال ةةدرة  لةةى الحصةةو    التنميةةة أن ةةا: ا ترةةار
االهتمةةا  إلةى النمةةو االاتصةاد  فةي النةةاتج ال ةومي وم ارنتةةه رنمةو السةة ا   واتجةهرصةورة مسةةتمرةا  المتناميةة

  2ل يات نصيي الفرد م  السلع والذدمات  مؤشر  لى هذا النمو.
  الةةذ  يحصةة   ليةةه الفةةرد مةة  السةةلع نيةةر أ  مف ةةو  النمةةو االاتصةةاد  ر ةةح  لةةى التغييةةر فةةي ال ةة

والذدمات في المتوسر دو  أ  ي ةت  ر ي ة  توحيةع الةدذ  الح ي ةي رةي  األفةراد أو رنو يةة السةلع والذةدمات 

                                                 
1

بيروت، ص  ناشرون، -، المجلد الثاني، الدار العربية للعلومالموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، 1111منال عباس البطران،  

922. 
2

 بيروت،   ناشرون،-وم، المجلد األول، الدار العربية للعلالعربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة ، الموسوعة1111طلبة، مصطفى  

 .074ص 
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مة  ذة    تنميةةا األمر الذ  ت  تدار ه في الستينات رإضافة تغييرات  لى مف ةو  ال1التي يحصلو   لي ا
 االهتما  رالجاني االجتما ي.

الشةةأ  يةةرى االاتصةةاد   ميشةةا  تةةودارو  أ  التنميةةة ارةة  فتةةرة السةةرعينيات  ةةا  ين ةةر إلي ةةا  وفةةي هةةذا
اتصةةةةاديةا والتةةةةي يجةةةةي أ  تح ةةةةل م اسةةةةي سةةةةريعة فةةةةي معةةةةدالت نمةةةةو النةةةةاتج ال ةةةةومي إ لةةةةى أن ةةةةا  ةةةةاهرة 

اإلجمةةاليا ونصةةيي  ةة  فةةرد فيةةها مةةع تةةوفير فةةرص  مالةةة  ميةةرة رمةةا يتوافةةل مةةع  ةةر  العمةة  مةةع تةةوفير 
 2ف المواتية إل ادة توحيع الدذ  المح ل م  العملية التنموية رأ لى  فاءة و دالة مم نة.ال رو 

أما أمناء فتةرة السةرعينات ف ةد أ يةد تعريةف التنميةة االاتصةادية فةي صةورة ت لية  الف ةر و ةد  المسةاواة 
 .3يرفع شعار:  إ ادة توحيع النمو  اتصاد اوالررالة في سيال 

 و  التنمية أوسع وأشم  م ارنة رمف و  النمو االاتصاد  ف ذا األذير ي تصر وت  التأ يد  لى أ  مف
 لى مجرد التغير ال مي االيجاري في رع  المؤشرات ال ارلة لل يةات والتةي اةد ت ةو  وليةدة المصةادفةا أو 

أو الصةةادرات...ا أمةةا   ةةروف  ةةاررة تسةةمح رترةةدي  إيجةةاري فةةي متوسةةر دذةة  الفةةرد أو حجةة  النةةاتج ال ةةومي
وهةةي وليةةدة ترةةدالت  مي ةةة وواسةةعة  وال تتةةأمر رمصةةادفات  احالةةة التنميةةة فتتضةةم  التغيةةر ال مةةي وال يفةةي

 4 اررة.
ويم  ا روجه  ا ا أ  نعرف التنمية االاتصادية  لى أن ةا:  العمليةة التةي يحةدل مة  ذ ل ةا تغييةر 

لةةدذ  لصةةالح الرر ةةة شةةام  ومتواصةة ا مصةةحوي رحيةةادة فةةي متوسةةر الةةدذ  الح ي ةةيا وتحسةة  فةةي توحيةةع ا
 5الف يرةا وتحس  في نو ية الحياةا وتغير هي لي في اإلنتاي .

أ  ال دف الن ةاثي للتنميةة هةو التحسةي  المسةتمر لرفاهيةة جميةع أفةراد   تراراوفي فترة الممانينات ت  
 6الشعي  لى أسات إشرا    في  ملية التنميةا والتوحيع العاد  لمنافع ا.

معاصةرة ي ةو  األسةتاذ صةالح صةالحي أ :  التنميةة المعاصةرة تةذهي إلةى أرعةد وفي وصفه للتنميةة ال
م   ون ا  ملية إنسانية ف را ول ن ةا تةذهي رشةموليت ا و م  ةا إلةى تح يةل  يةا  جديةد رتر يراتةه و  ااتةه 

متتارعةة  ة دينامي ية متواصلة الجةد والعمة االاتصادية واالجتما ية والف رية والسياسيةا يتمتع أفراده رحضار 
يذةةي   لةةى أفردهةةا الرضةةا وال رةةو ا ويعم ةة  الرذةةاء والعدالةةة  واإلرةةداتا رت ةةاراالالترةةور والتجديةةدا مسةةتمرة 
 7االجتما ية واالاتصادية .

فةةي األذيةةةر يم ةةة  ال ةةو  أ   مليةةةة التنميةةةة يجةةةي أ  ين ةةر إلي ةةةا  لةةةى أن ةةا  مليةةةة متعةةةددة األرعةةةاد 
 يةا أساليي حياتيةة شةاثعةا هيثةات اوميةة راإلضةافة إلةى دفةع ال يا   االجتما :تتضم  تغيرات رثيسية في

                                                 
1

 .22، إتجاهات جديدة في التنمية، الدار الجامعية، اإلسكندرية،  ص 1110 محمد عبد القادر عطية،عبد القادر  
2

المملكة العربية  ،دار المريخ للنشر التنمية االقتصادية، تعريب ومراجعة: محمود حسن حسني، محمود حامد محمود،، 1111 تودارو ميشيل، 

 .92ص  سعودية، ال
3

 .91، ص 2006تودارو ميشيل،  
4

 .12 -11، النمو االقتصادي والتوازن البيئي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص ص  1111عبد هللا الصعيدي،  
5

 .24، ص 2006عبد القادر عطية،  
6

 .099، ص 2006، مصطفى طلبة 
7

 .51 ، ص1111 ،صالح صالحي 
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رادتةةه جتمةةالا جلةةة النمةةو االاتصةةاد ا وت ليةة   ةةد  المسةةاواةا وأذيةةرا   مةةا أن ةةا تممةة  فةةي جوهرهةةا  .الف ةةر وا 
األفراد  حتياجاتاو مع رنرات  سلسلة التغيرات ر امل اا والتي م  رين ا أ  يتوافل الن ا  االجتما ي رأ مله

 1ا ات المتعددة داذ  هذا الن ا .والجم
 قيم وأهداف عملية التنمية 1.2.2

هناك م ل م ونات أساسية أو اي  جوهرية والتي يجي أ  ت و  رالدور األساسةي : عملية التنميةقيم  - أ
 2الذاص رالمفاهي  والدلي  العملي م  أج  ف   المعنى الداذلي للتنميةا تتمم  في:

األساسية المد مة للحياة م  نذاء ومس   وصحة وحمايةةا ال درة  لى العيش: تتضم  الحاجات  -
أل  األسةةةات الح ي ةةةي  اإ  هةةةذه الحاجةةةات ضةةةرورية إال أن ةةةا نيةةةر  افيةةةة مةةة  أجةةة  تح يةةةل التنميةةةة

  تراف رحل الحياة ل   فرد.للتنمية الرشرية هو تعمي  اإل
التةي و  ونات الحياة الجيةدةني الشام  لم حترام ا: تعد  حة النفت واإلراء الم و  الماا  ت دير الذات و  -

حتةةرا  الةةذاتا والشةةعور رأنةةك لسةةت أداة يسةةتذدم ا ا ذةةري  مةة  أجةة  ا  عنةةي اإلحسةةات راألهليةةة و ت
 مصالح   الذاصة.

الحرية م  االستعراد: وهي الحرية الرشريةا إ  ميحة السعادة ال ت مة  فةي حيةادة المةروة ل ن ةا ت مة   -
م  الحريةةةة: الحريةةةة السياسةةةية )األمةةة  الشذصةةةيا الرشةةةر ا وتتضةةة االذتيةةةارفةةي الحيةةةادة فةةةي نرةةةال 

 سيادة ال انو (ا حرية التعرير والمشار ة السياسية.  

 3إ  م  أه  أهداف التنمية ما يلي:: أهداف عملية التنمية  - ب
 رناء االاتصاد الورني  لى أست سليمة؛ -
  تماد  لى الذات؛اتصاد  وتعحيح اإلست    اإلتح يل اإل -

 رشيدا؛ استذداماجتمعية إستذدا  الموارد الم -

 التوحيع العاد  للمروات والمداذي  وت اليف التحو ؛ -

 إشرات الحاجات المجتمعية األساسية؛ -

 رفع مستوى المشار ة اإلنسانية في العملية التنموية؛ -

 إاامة الن ا  السياسي الم ث  للتنمية؛ -

 جتما ي؛تجديد الرناء اإل -

 التحديل التأصيلي للم افة. -

 

                                                 
1

 .99 -97ص ص  ،2006تودارو ميشيل،  
2

  .95 -99 ، ص ص1111تودارو ميشيل،  
3

 .224ص  ،1111، صالح صالحي 
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ا  هدف م  األهةداف اد   ميشا  تودارو  أنه ال تت   ملية التنمية إال رتوافر  لى األاتصويرى اإل
 1التالية: ةالجوهرية الم م

تاحة السلع األساسية الم ومة  لى الحياة مم : الغذاء والس   والحماية؛ -  حيادة توسيع وا 
ر رالم افةةة وال ةةي  أ رةة واهتمةةا رفةع مسةةتوى المعيشةةة متضةةمنا تةةوفير فةةرص  مةة  أ رةةر وتعلةةي  أفضةة   -

 لةةى المسةةتوى  اإلنسةةانيةا والتةةي ال تةةؤد  ف ةةر إلةةى تحسةةي  الرفاهيةةة الماديةةةا رةة  سةةتولد  ةةحة نفةةت
 الفرد  رش    رير؛

وذلك    رريل تذليص    توسيع نرال الذيارات االاتصادية واالجتما ية المتاحة ل فراد ول م ا -
مةع النةات والةدو  رة  أيضةا تحريةره  مة  اةوى ا ولةيت ف ةر فةي   اةات   واال تماديةةم  العرودية 

 الج   والمأساة اإلنسانية.

 ماهية التنمية المحلية  1.2

 لتنمية المحليةمفهوم االتطور التاريخي ل  2.1.2
منةذ أواذةةر النصةةف األو  مة  ال ةةر  الماضةةي شة دت الةةدو  المت دمةةة العديةد مةة  رةةرامج ومشةةرو ات  

التنميةة الريفيةةا التنميةة  احات  ديةدة  تنميةة المجتمةعفةي إرارهةا مصةرل اسةتذدمتالتنمية لتروير الريفا 
لتعلةةي   االستشةةارية  أرل ةةت سةة رتارية اللجنةةة 2577الريفيةةة المت املةةةا وأذيةةرا التنميةةة المحليةةةا ففةةي سةةنة  

الجمةةاهير فةةي إفري يةةا  لةةى تنميةةة المنةةارل الريفيةةة والمحليةةة مصةةرلح  تنميةةة المجتمةةع   نةةدما رأت رضةةرورة 
ن رةة الردايةة فةي السياسةات العامةة  مةا أوصةى مةؤتمر  ةامرردي فةي  ةا   وا ترارهةاالمجتمةعا األذذ رتنمية 

 لةى  ا تمةادا وال ةروف المعيشةية للمجتمةع   ة   رضرورة تنمية المجتمع المحلي لتحسي  األحوا  2575 
الةةذ    Ashridge  أوصةةى مةةؤتمر أشةةردي  2597المشةةار ة والمرةةادرة المحليةةة ألرنةةاء المجتمةةع وفةةي  ةةا   

 2  د لمنااشة المشا   اإلدارية في المستعمرات الرريرانية رضرورة تنمية المجتمع المحلي.
  هتمامةةا ذاصةةا إاةةد نالةةت و  ال ةةد رةةدأت تتضةةح للجميةةع أهميةةة وفعاليةةة التنميةةة المحليةةة منةةذ هةةذه الفتةةرة

أصةةةدر المجلةةةت  1955فةةةي سةةةنة و  امحليةةةةمةةة  هيثةةةة األمةةة  المتحةةةدة التةةةي رةةةدأت ردراسةةةة أسةةةاليي التنميةةةة ال
مة  ذة    االجتما ي ر يثة األم  المتحدة أو  إ    شام   ة  موضةوت  الت ةد  االجتمةا يو االاتصاد  

 .3تنمية المجتمع المحلي 
 متةدتافةي المنةارل الريفيةة فإن ةا اةد  إذا  انت تنمية المجتمةع المحلةي اةد نشةأت مة  ذة   الذرةرات

 1957فةي ت ريةر األمةة  المتحةدة لسةةنة ناميةة أو المت دمةةةا و فةي الةةدو  اللتشةم  المجتمعةات الحضةةرية سةواء 
ه ةةةذا رةةةدأ التر يةةةح  لةةةى تنميةةةة و  االضةةةوء  لةةةى مشةةةا   التحضةةةر   أل ةةةي   ةةة  الوضةةةع االجتمةةةا ي فةةةي العةةةال

                                                 
1

 .95 -95، ص ص 1111تودارو ميشيل،  
2

 .27ص  مصر،، التمويل المحلي والتنمية المحلية، الدار الجامعية، 1111عبد الحميد عبد المطلب،  
3

رسالة ماجستير، قسم ب: دراسة واقع المشاريع التنموية في والية بسكرة، تمويل التنمية المحلية في إطار صندوق الجنو، 1119وسيلة السبتي،  

 .17ص الجزائر،  بسكرة، ، جامعةوعلوم التسيير يةقتصادكلية العلوم اال العلوم االقتصادية،
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 لةى تنميةة المجتمعةات المحليةة  المجتمعات المحلية الحضرية رعد أ   انت األم  المتحدة تر ح في الرداية
فةي   لةى تنسةيل الذةدمات ينصي  لى إستراتيجية التحةديل  عمليةة و  هتمام اا ا  و  افي المنارل الريفية

 1الر اية االجتما ية.الحرا ة والصحة والتعلي  و 
و لةى مسةتوى األمة  المتحةدة وو االت ةا المتذصصةة تة  التر يةح  لةى مف ةو  تنميةة المجتمةع  وسةةيلة 

 ذةة   المشةةار ة االيجاريةةة للمجتمةةعمحلةةي مةة  لرفةةع مسةةتوى المعيشةةةا وت يثةةة أسةةراي الراةةي االجتمةةا ي ال
 تنميةةةة المجتمةةةع المحلةةةيومرادراتةةةه الذاتيةةةةا إضةةةافة إلةةةى الج ةةةود الح وميةةةةا واةةةد  ةةةا  ال ةةةدف مةةة  ررنةةةامج 

شرات  الرةرلا  الصةرف الصةحي التعلةي  اا ةا الميةاهفي مجا  الحر  احتياجات  مسا دة ال رى  لى تحديد وا 
 2الصنا ات الصغيرة والحرف اليدوية.

أ    ترةارارالع اةة رةي  التنميةة المحليةة والتذرةير المر ةح   لةى  (األم  المتحدةأيضا ) هتمتا  ما
حتياجةةات إف ةةد ال تتفةةل  اهةةذا األذيةةر ال يتوافةةل مةةع مرةةدأ ت ريةةر المصةةير الةةذ  تعتمةةد  ليةةه التنميةةة المحليةةة

التأ يةةد رةةأ  التنميةةة الح ي يةةة  1967ولةةذلك حةةاو  ت ريرهةةا لسةةنة  االسةة ا  المحليةةي  مةةع المترلرةةات ال وميةةة
ستعما  تنمية المجتمع المحلي  وسيلة لتنفيذ العمة  الةذ  ا  تترلي ضرورة تجني فر  الذرر م  أ لى و 

 3.ت رره السلرات العليا
أو    صةةدر ت ريةةر  ةة  الرنةةك الةةدولي ذ ةةر فيةةه أ  التنميةةة الريفيةةة  مليةةة مت املةةة2549وفةةي سةةنة  

مةة  ذةة   حيةةادة اإلنتةةاي  تصةةادية واالجتما يةةة لف ةةراء الريةةفالحيةةاة االا إسةةتراتيجية شةةاملة تسةةت دف ترةةوير
نشةةةةةاء صةةةةةنا ات ريفيةةةةةة تةةةةةوفر فةةةةةرص  مةةةةة  جديةةةةةدةا وتحسةةةةة  الذةةةةةدمات ال  صةةةةةحية والتعليميةةةةةةالحرا ةةةةةيا وا 

 4واالاتصادية واإلس ا .
مةةة    ةةةر مف ةةةو  جديةةةد للتنميةةةة ال ير ةةةح ف ةةةر  لةةةى تنميةةةة المنةةةارل الريفيةةةةا رةةة  ي ةةةت  أيضةةةا رتنميةةةة 

لمنارل الحضريةا وهو ما يرلل  ليه  رالتنمية المحلية ا والتي تعرر  ة  التغيةرات المسةتمرة والمتصةا دة ا
إلشةةرات الحاجةةات والمرالةةي المتجةةددة للمجتمةةع المحلةةيا وأصةةرحت تررةةل فةةي الةةدو  المت دمةةة أيضةةا رعةةدما 

 5 انت موج ة إلى الدو  النامية.
 مفهوم التنمية المحلية  1.1.2

 ويم ننا أ  نذ ر  لى سري  المما  التعريفات التالية:التنمية المحليةا  فتعاري ل د تنو ت وتعددت

                                                 
1

 .19، ص 1119وسيلة السبتي،  
2

ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الوطني األول حول تمويل ، دور المناطق الصناعية في التنمية المحلية، 1115، إبراهيمي حياةوعيسات العربي  

              ، الجزائر،المركز الجامعي برج بوعريريج، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاق،

 .0 -1ص  ص
3

 .11 -19، ص ص 1119 وسيلة السبتي، 
4

 .29، ص 1111لب، عبد الحميد عبد المط 
5

 .0 ، ص1115، عيسات العربي 
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 العمليةةة التةةي تتضةةافر في ةةا ج ةةود األهةةالي مةةع ج ةةود السةةلرات الح وميةةة لتحسةةي  التنميةةة المحليةةة هةةي: 
فةةي    هةةذه المجتمعةةاتالعمةة   لةةى ت امةةاالاتصةةادية واالجتما يةةة والم افيةةة للمجةةةتمعات المحليةةة و ال ةةروف 

 .1تم ين ا م  اإلس ا  إس اما  ام  في الت د  ال ومي حياة األم  و 
نناث ةةةا داذةةة  أ  إالةةةةي  ا  مسلسةةةة  تنويةةةع األنشةةةرة االاتصةةةادية واالجتما يةةةةة و وتعةةةرف  لةةةى أن ةةةا: 

وي ةت  روجةود مشةروت  اورالتةالي سةي و  ممةرة لمج ةودات سة انه انر اا م  تعرثة وتنسيل مةوارده وراااتةهإ
ج فيةةه م وناتةةه االاتصةةادية واالجتما يةةة والم افيةةة ويجعةة  مةة  فضةةاء التجةةاور فضةةاء للتضةةام  تنميةةة تنةةدم

 .2الفعا  
يم ة  تح يةل التعةاو   سةرت اويعرف ا األستاذ  رةد الحميةد  رةد المرلةي  لةى أن ةا:  العمليةة التةي روا

 ااتصةةادياحةدات المحليةة رتفةات رمسةتويات التجمعةةات والو  ةةود الشةعرية والج ةود الح وميةةة لدالفعةا  رةي  الج
فةي أ  مسةتوى  لس ا  تلك التجمعات المحليةوم افيا وحضاريا م  من ور تحسي  نو ية الحياة  واجتما يا

 .3 م  مستويات اإلدارة المحلية في من ومة شاملة ومت املة
 مةةةةا يعرف ةةةةا الةةةةد تور محةةةةي الةةةةدي  صةةةةارر  لةةةةى أن ةةةةا:  مف ةةةةو   جديةةةةد ألسةةةةلوي العمةةةة  االجتمةةةةا ي 

صاد  في منارل محددةا ي ةو   لةى أسةت واوا ةد مة  منةاهج العلةو  االاتصةادية واالجتما يةة وهةذا واالات
حدال تغيير حضار  في رري ةة التف يةر والعمة  والحيةاة  ة  رريةل نشةر و ةي الريثةة إاألسلوي ي و   لى 

م  جانةي أ ضةاء المحليةا وأ  ي و  ذلك الو ي ااثما  لى أسات المشار ة في التف ير واإل داد والتنفيذ 
داريا   .4الريثة المحلية جميعاا وفي    المستويات  مليا وا 

 المحلةةةي مةةة  تحديةةةد حاجاتةةةه وأهدافةةةه وتعةةةرف أيضةةةا  لةةةى أن ةةةا:  العمليةةةة التةةةي يةةةتم   ر ةةةا المجتمةةةع
ا مةةع إذ ةةاء الم ةةة والرنرةةة فةةي العمةة  لم ارلةةة تلةةك الحاجةةات الحاجةةات واألهةةداف وف ةةا ألولوياتةةهوترتيةةي هةةذه 

  5 .عافا وم  ذ   ذلك يم   أ  تنمو وتمتد روح التعاو  والتضام  في المجتمواألهد
 يةة المحليةة  لةى أن ةا:  نشةار مةن    للتنمARTHUR DUNHAM  األستاذ آرمةر دان ةا وين ر 

الغر  منه تحسي  األحوا  المعيشية في المجتمعا وتنمية ادرته  لى تح يل الت ام  االجتما ي والتوجيه 
ونها وي ةةو  أسةةةلوي العمةة  فةةةي هةةةذا الح ةة   لةةةى تعرثةةة وتنسةةةيل النشةةار التعةةةاوني والمسةةةا دات الةةذاتي لشةةةؤ 

 6الذاتية للموارني ا ويصحي ذلك مسا دات فنية م  المؤسسات الح ومية واألهالي .
 وم  ذ   ما سرل يم   ررح التعريف اإلجراثي التالي: 

                                                 
1

 .11 ، ص1119 وسيلة السبتي، 
2

الملتقى  ورقة بحثية مقدمة في ،: سبل استفادة الجزائر منها، قراءة في تجربة التنمية المحلية الماليزية1115، براني عبد الناصروميلود زنكري  

المركز الجامعي برج ، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير واقع وآفاق،الوطني األول حول تمويل التنمية المحلية في الجزائر 

 .0 ص ، الجزائر،بوعريريج
3

 .20، ص 1111عبد الحميد عبد المطلب،  
4

ألول حول تمويل التنمية ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الوطني ا، التنمية المحلية آلية لتحقيق التنمية الشاملة، 1115عبد هللا خبابة وسعاد بعجي،  

 ، الجزائر.المركز الجامعي برج بوعريريج، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير المحلية في الجزائر واقع وآفاق،
5

مية المحلية في ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الوطني األول حول تمويل التن، مفهوم التنمية المحلية ومقومات تجسيدها ،1115بوعمامة،   علي 

 .0ص ، الجزائر، المركز الجامعي برج بوعريريج، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير الجزائر واقع وآفاق،
6

، رسالة ماجستير، قسم العلوم السياسية 1111-2551، واقع التنمية المحلية على ضوء االصالحات االقتصادية في الجزائر 1112جمال زيدان،  

 .9 ص، جامعة الجزائر، عالقات الدولية، كلية العلوم اإلنسانيةوال
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لريثةةة المحليةةةا مةة  ذةة   تضةةافر ج ةةود التنميةةة المحليةةة هةةي  مليةةة تعةةاو  وتفا ةة  جميةةع أرةةراف ا
الموارني  وج ود الح ومات وج ود مؤسسات المجتمع المدني في إ داد وتنفيةذ الرةرامج والذرةر التنمويةةا 
لدرت ةةةاء رمسةةةتوى التجمعةةةات المحليةةةة فةةةي شةةةتى المجةةةاالت التنمويةةةةا مةةة  أجةةة  تحسةةةي  حيةةةاة السةةة ا  ر ةةةاا 

م انانر اا م  اإلإ  ت   الذاتية.   تماد  لى ادرات   وا 
 أهداف التنمية المحلية وخصائصهاأهمية و   3.1.2

 أهمية التنمية المحلية 2..23.2
ام  إ  للتنمية المحلية أهمية رالغة ن را للدور الذ  تلعره في تح يل التنمية الشاملة ف ي تتس  رالت 

االجتما يةا الم افية  ديةتشم  جميع أرعاد التنمية االاتصاري  تنمية المنارل الريفية والمنارل الحضريةا و 
تعمةةة   لةةةى نموهةةةا رشةةة   متةةةواح  لتحيةةةد مةةة  ترارر ةةةا  مةةةا تمةةةت  ةةة  المجتمعةةةات المحليةةةة و  اوالسياسةةةية...

 .وتماس  ا
ررر ةةةا فةةةي وضةةةع وتنفيةةةذ رةةةرامج التنميةةةة و   لةةةى تفعيةةة  مشةةةار ة المةةةوارني التنميةةةة المحليةةةة تعمةةة  و 

 رالمشاريع التنموية.
تنمية المجتمع المحلي(ا نارعة في األص  م  تميح المجتمع المحلي   ما أ  أهمية التنمية المحلية)

التنميةةةة الشةةةاملة أو الورنيةةةةا فتنميةةةة المجتمةةةع المحلةةةي  إلةةةىيم ةةة  المراهنةةةة  ليةةةه للعرةةةور  جتمةةةا يا  يةةةا  
 لةةى مذتلةةف المسةةتويات يعترةةر و  و يفيةةاود األهليةةة فةةي اإلصةة ح جغرافيةةا و تسةةا د فةةي التنسةةيل رةةي  الج ةة

 1.الح وميةفي التنسيل ري  الج ود األهلية و محلي جسرا المجتمع ال

 أهداف التنمية المحلية 2..23.2
 2:إ  م  اررح أهداف التنمية المحلية ما يلي

 ؛تعحيح الو اثف ذات الجودة العالية -
 ؛الحد م  الف ر -

 ؛إيجاد منافذ لتحصي  الضراثي المحلية رشفافية -

   مةةةة  معرفةةةةة ال ميةةةةر        رمذتلةةةةف توج ةةةةات   سةةةةتم نممارسةةةةوها مةةةة  المحليةةةةو إ  التنميةةةةة المحليةةةةة و  -
 نتاثج مستدامة. إلىالتأهي  للوصو  م  األ ما  والحرف و 

تممةة  إسةةتراتيجية  مليةةة وليسةةت وصةةفية تتضةةم  ال ميةةر مةة  األمةةور والتةةي  التنميةةة المحليةةة  مةةا أ 
 3:من ا

                                                 
1

 .99 -97ص  القاهرة، ص، ، مشاركة المواطنين في التنمية الريفية، مكتبة النهضة2550عبد المنعم، شوقي  
2
قليمي، مقالة بعنوان: اإلولحضري المعهد العالي للتخطيط ا المحلية، مخطط مدن جامعة بغداد، علي كريم العمار، خبير في التنمية االقتصادية 

 مقدمة في مفهوم تنمية االقتصاديات المحلية.
3

، مقالة بعنوان: اإلقليميالمعهد العالي للتخطيط الحضري و خبير في التنمية االقتصادية المحلية، مخطط مدن جامعة بغداد،، علي كريم العمار 

 مقدمة في مفهوم تنمية االقتصاديات المحلية.
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مارت ا رش   يم ن ا م  مواج ة التحديات اال - اتصادية واالجتما يةة المتحايةدة تح يل ال ي  المحلية وا 
 ؛ الف ر والحاجات األساسية والو اثف المحلية

الةةةدوافع االاتصةةةادية والمتمملةةةة ررفةةةع ال يمةةةة المضةةةافة لدنتةةةاي المحلةةةي وتةةةدريي وتم ةةةي  الم ةةةارات  -
نشةةرة المحليةةة ورفةةع مسةةتوى الةةدذ  المحلةةيا والتعةةاو  المحلةةي وحيةةادة الةةروارر االاتصةةادية رةةي  األ

 أ انت األساسية من ا أو الساثدة؛ واءالمحلية س

 ؛إحدال التنمية ون صد هنا رالتنمية هي التغيير ال ي لي لنو ية الحياة -
ومةة  منرلةةل  ةةو  التنميةةة المحليةةة تر ةةح  لةةى تنميةةة المجتمعةةات المحليةةة وأ  الفةةرد هةةو محةةور هةةذه 

 1:العملية يم   إضافة األهداف التالية
ن ةة  والميةةاه وال  ررةةاءا حيةةل يعترةةر الن ةةو  ر ةةذه ال را ةةات ترةةوير  ناصةةر الرنيةةة األساسةةية  ال -

 التنمية ولتروير المجتمع المحلي؛ أساسا لعملية
حالةة المشةار ة  إلةىحيادة التعاو  والمشار ة ري  الس ا  مما يسا د في ن ل ة  مة  حالةة ال مرةاالة  -

 ؛الفعالة

 و  في تنفيذها.حيادة حرص الموارني   لى المحاف ة  لى المشرو ات التي يساهم -

 2خصائص التنمية المحلية 3..23.2
إشةرات الحاجةات والمرالةي م  أج  التنمية المحلية هي  ملية تغيير تت  رش   مستمر ومتصا د  -

 ؛المتجددة للمجتمع المحلي
وهةةي تذةةص المنةةارل  االتنميةةة المحليةةة توجةةد فةةي الرلةةدا  المت دمةةة  مةةا توجةةد فةةي الرلةةدا  الناميةةة -

 ؛المنارل الريفية الحضرية  ما تذص
تتس   ملية التنمية المحلية رالت ام  ري  الريف والمنارل الحضرية وري  الجاني الماد  والجانةي  -

 ؛المعنو 
تتميةةةح التنميةةةة المحليةةةة رالشةةةمو  حيةةةل تشةةةم  جميةةةع النةةةواحي االاتصةةةادية واالجتما يةةةة والم افيةةةة  -

  ؛ا للعدالة وت افؤ الفرصالمجتمع المحلي تح ي  والسياسية  ما تشم  أيضا    ارا ات
 إلى ر  تتعداه ال ت تصر التنمية المحلية  لى توفير الذدمات األساسية للموارني  وتوحيع ا رعدالة -

 اتةةوفير التةةدريي إلةةىإاامةةة مشةةرو ات إنتاجيةةة لحيةةادة الةةدذو  لسةة ا  المجتمةةع المحلةةيا راإلضةةافة 
فةةةي  المةةةوارد المحليةةةة سةةةتمماراو  اتيةةةةو ةةةذا د ةةة  المشةةةرو ات االاتصةةةادية ال اثمةةةة  لةةةى الج ةةةود الذا

 المشرو ات المدرة ل رراح.

                                                 
1
، على الموقع 05، اشكالية التنمية المحلية المستدامة في ظل حماية البيئة، مجلة علوم إنسانية، السنة السادسة، العدد1115مليكة، ان طيب سليم 

 (.15/19/1121، )تاريخ اإلطالع :WWW.ULUM.NLااللكتروني: 
2
الوقف: بدائل غير تقليدية مقترحة لتمويل التنمية المحلية، ورقة بحثية مقدمة في الملتـقى بالتمويل ، 1111لخضر مرغاد، كمال منصوري،  

التسيير،  الـدولي حول: سياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات: دراسة حالة الجزائر والدول النامية، كلية العلوم االقتصادية وعلوم

 جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر.

http://www.ulum.nl/
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 أسس ومبادئ التنمية المحلية ونماذجها .4 1.2

 التنمية المحلية سسأ 2.4.1.2
1ي و  مف و  التنمية المحلية  لى  نصري  أساسيي  هما:

 

لتةةي ترةةذ  لتحسةةي  مسةةتوى فةةي جميةةع الج ةةود ا التةةي ت ةةو   لةةى مشةةار ة السةة ا المشةةار ة الشةةعرية  -
 ر اإلم ا   لى مرادرات   الذاتية؛نو ية الحياة التي يعيشون ا معتمدي  ادشت   و معي

مرةةةةادرة واال تمةةةةاد     تةةةةوفير مذتلةةةةف الذةةةةدمات ومشةةةةرو ات التنميةةةةة المحليةةةةة رأسةةةةلوي يشةةةةجع هةةةةذه ال -
  المشار ة. لى النفت و 

  التنمية المحلية مبادئ  1.4.1.2
ــــدأ الشــــمول: - ميةةةةة مةةةة  جميةةةةع جوانر ةةةةا االجتما يةةةةة يعنةةةةي هةةةةذا المرةةةةدأ ضةةةةرورة تنةةةةاو  اضةةةةية التن مب

واالاتصادية والم افيةا والشمو  يعني أيضا شمو  التنمية ر   ارا ات المجتمعا الجغرافية والس انية 
رضاء الموارني 2 .رحيل تغري المشرو ات والررامج    المجتمع تح ي ا للعدالة وت افؤ الفرص وا 

 

رمعنةى أنةه ال يم ة  إجةراء تنميةة ريفيةة  اريةف والحضةريعنةي هةذا المرةدأ الت امة  رةي  ال مبدأ التكامـل: -
 ما يعني الت ام  ري   ادو  تنمية حضرية أو الع ت حيل توجد   اة  ضوية ري  الريف والحضر

فالتنميةةة مةةا هةةي إال إحةةدال تغييةةر مرسةةو   فةةي المجتمةةع وهةةذا التغييةةر لةةه  االجوانةةي الماديةةة والرشةةرية
3ي و  التغيير متواحنا  في    الجانري  ماد  ونير ماد . حيل اجواني مادية وأذرى نير مادية

 

يعنةةةةي هةةةةذا المرةةةةدأ االهتمةةةةا  رجوانةةةي التنميةةةةة حسةةةةي حاجةةةةة المجتمةةةةعا فل ةةةة  مجتمةةةةع  مبــــدأ التــــوا  : -
حتياجةةات تفةةر  وحنةةا ذةةاص ل ةة  جانةةي من ةةاا فمةةم  فةةي المجتمعةةات الف يةةرة تحتةة  اضةةايا التنميةةة إ

ممةةةا يجعةةة  تنميةةةة المةةةوارد  اهتمامةةةاتواال ةةةداها مةةة  ال ضةةةايا االاتصةةةادية في ةةةا وحنةةةا أ رةةةر  لةةةى مةةةا 
4اإلنتاجية هي األسات المست دف م  التنمية وال ضايا األذرى رممارة فروت من ا.

  

ــدأ التنســيق: - ي ةةدف هةةذا المرةةدأ إلةةى تةةوفير جةةو يسةةمح رتعةةاو  جميةةع األج ةةحة ال اثمةةة  لةةى ذدمةةة  مب
إلةى تضةييع  أل  ذلةك يةؤد  الذدمةة أو تضةارر ا دوايح االمجتمع وتضافر ج ودها وت امل ا رمةا يمنةع 

5ف.الج ود وحيادة الت الي
 

 نماذج التنمية المحلية 3.4.1.2
 ملةةي و النمةةوذي هةةو ترةةور ترري ةةي  لمةةي   ترةةاراريم ةة  أ  يوجةةد أ مةةر مةة  نمةةوذي لعمليةةة التنميةةة 

عة  النمةاذي التنمويةة ر إلةىيشير الراحمي  مع تغير المش  ت والمواافا و  يرترر رالوااع ويري  لنا تعاملنا
 نذ ر من ا راذتصار:التي 

                                                 
1 

 .1115يب سليمان مليكة، ط
2

 .14 ص، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية ،دراسات في التنمية االجتماعية، 2001 ،عبد الهادي الجوهري و آخرون 
3

 .14 ص ،1112 عبد الهادي الجوهري و آخرون، 
4

 .15 -14، ص ص 1119 وسيلة السبتي، 
5

 .15، ص 1119 وسيلة السبتي، 
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هةةو  رةةارة  ةة  مجمو ةةة مةة  الرةةرامج التةةي تنررةةل  لةةى المسةةتوى الةةورني وتشةةم   النمــوذج التكــاملي: -
أ  م  ذ   هذا النموذي يتح ل  ا افة ال را ات الفر ية للتنمية والمنارل الجغرافية المذتلفة للدولة

مةة  أشةة ا  ويترلةةي هةةذا النمةةوذي تةةوافر شةة    ا رةةا ي والجغرافةةيالتةةواح  اإلنمةةاثي  لةةى المسةةتويي  ال
ولة    التنمية هذا م  ج ةا وم  ج ة أذرى ال رد مة  تةوافر ؤ التسلس  في المستويات اإلدارية المس

1ل   في إرار السياسة العامة للدولة. اتذاذ ال رار والتنفيذإال مر حية في 
 

إال  لنمةوذي السةارل فةي  ونةه ينرمةل  ة  المسةتوى المر ةح يتفةل هةذا النمةوذي مةع ا النموذج التكيفـي: -
 لةةةى التن يمةةةات   تمةةةاداالو ى  مليةةةات تنميةةةة المجتمةةةع المحلةةةي أنةةةه يذتلةةةف  نةةةه فةةةي  ونةةةه ير ةةةح  لةةة

فةي التن ةي  اإلدار  ال ةاث  أ   سةتحدال تغييةرإالشعريةا وسمي هذا النموذي رالت ييفي ألنه ال يترلةي 
مةة  التن يمةةات اإلداريةةةا و ةةادة تلجةةأ الةةدو   تنفةةذ فةةي  ةة  أ  نةةوتأ  رةةرامج هةةذا النمةةوذي يم ةة  أ  

مةةا  ول ةة  سةةر ا اا هةةذا النةةوت مةة  النمةةاذي ن ةةرا لنةةدرة العوامةة  الماديةةة والفنيةةة ر ةة إلةةىالمسةةت لة حةةديما 
 2نه هو ال ادر  لى تح يل األهداف ال ومية للتنمية.ألتنت ي رترريل النموذي الت املي 

واةةد ال يعمةة   النةةوت  لةةى مسةةتوى منر ةةة جغرافيةةة معينةةة ل ةةروف ذاصةةةيةةت  هةةذا  نمــوذج المشــروع: -
المنارل الصحراوية  أحد األمملة  لى ذلكا فيعترر نموذي  إلىوتعترر ررامج التنمية الموج ة  ورنياا

  يعمةةة   لةةةى المسةةةتوى أج ةةةة ال فةةةي هةةةذهتجريرةةةي يررةةةل فةةةي منر ةةةة معينةةةة ويم ةةة  إذا مرةةةت نجاحةةةه 
 3.إلى النموذي الت امليتماما  ورذلك يصرح موافل االورني

 ومقومات تجسيدها الفاعلة فيها مجاالت التنمية المحلية واألطراف. 1
 مجاالت التنمية المحلية  2.1

نمةةا وحةةدها و ترةةوير ارةةات لة التنميةةة المحليةةة  لةةى تنميةةة و ال ت تصةةر  مليةة تمةةت جميةةع ال را ةةات ا 
 …العمرانيما يا اإلدار  و االاتصاد ا االجتالتي نذ ر من ا المجا  والمجاالتا و 

ر دف  الموارد المادية والرشرية المتاحة استغ  ي صد ر ا  ملية تحسي  وتن ي  : التنمية االقتصادية -
م  معد  الحيادة في الس ا  ر دف تح يل حيادة أ رر الذدمات رمعد  ي ال لي م  السلع و حيادة اإلنتا

 4.للفرد متوسرة في الدذ  الح ي ي
وضةع مذررةةات ي ةةو  الغةر  من ةةا ترةوير الوضةةعية االاتصةةادية  إلةةىاالاتصةادية  ت ةدف التنميةةةو 

ممةةا يسةةمح ل ةةا  حتةةى المنشةةآت ال ا ديةةةالصةةنا يا و  أو للمجتمةةع المحلةةيا سةةواء فةةي الجانةةي الحرا ةةي
 5.اتصادية تلري حاجات أفرادهاإذلل تواح  يم ن ا م  توفير منتجات ر

                                                 
1
ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الوطني األول حول  ، دور المجالس الشعبية البلدية في التنمية المحلية،1115، الطيب خوجةشارف و حاجي محمد 

 .1 ص ،، الجزائرالمركز الجامعي برج بوعريريج، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاق
2

 .01، ص 1119 ي،وسيلة السبت 
3

 .1، ص 1115، شارف خوجة الطيبوحاجي محمد  
4

بحثية مقدمة في الملتقى الوطني األول حول  ورقة، تطور الطاقة الشمسية ودورها في تمويل التنمية المحلية في الجزائر، 1115عمر شريف،  

 .7ص  ،، الجزائرالمركز الجامعي برج بوعريريج، ارية وعلوم التسييرمعهد العلوم االقتصادية والتج تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاق،
5

 .5ص  ،1112، جمال زيدان 
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تحسةي  مسةتوى معيشةته حيةل تسةعى إلةى الفةردا  تنمويةة هةو  محةور العمليةة الإ: التنمية االجتماعيـة -
يةذ إشةرا ه فةي إ ةداد وتنف إلةى 1ةفي جميع المجاالت االجتما يةة ) سة  ا صةحةا تعلةي ...(ا راإلضةاف

ا والتي تنحصر  ساره الم ة في فعالية ررامج التنمية االجتما ية الم دمةالررامج الرامية للن و  رها وا  
ةا والذةةةدمات االجتما يةةةة ممةةة  التعلةةةي  واإلسةةة ا  والضةةةما  االجتمةةةا يا أساسةةةا فةةةي الذةةةدمات العامةةة

 .والر اية االجتما يةا والتي يم   جمع ا في  ملية االستممار في الموارد الرشرية
رريةةل االسةةتذدا  الع  نةةي المحاف ةةة  لةةى الريثةةةا  ةة  نعنةةي ر ةةا تن ةةي  العمةةرا  و  التنميــة العمرانيــة: -

مجمعةةات صةةنا ية فةةي إرةةار مةةا يسةةمى عيةةةا رمةةا ي ةةا   لي ةةا مةة  رنايةةات و مةةوارد الريثةةة الرريلةة ر  و 
 2.رالتذرير العمراني

تممةةة  مجمو ةةةة مةةة  العمليةةةات واإلجةةةراءات المذررةةةة سةةةلفاا تسةةةتعم  في ةةةا رعةةة   التنميـــة اإلداريـــة: -
المسةةةةةا دات المعنويةةةةةة ي  المسةةةةةا دات الماديةةةةةة  ةةةةةاألموا  و التوجيةةةةةه وت ةةةةةدو  األسةةةةةاليي الفنيةةةةةة  التةةةةةدريي

تح يةل التنميةة    مةا أ. جعله مةؤه  إلدارة التنميةةج  رفع مردود العم  اإلدار  و أ  ستشاراتا م اال
ل ا ال درة  لى رعل روح النشار والحيوية في جواني اإلدارية الفعلية مرهو  رتواجد ايادة إدارية فعالة 

جما ةة واحةدة  حسةات رةأن  اإلروح الت امة  و يحرت في األفراد العاملي  رالمن مةة التن ي  ومستوياتها و 
  3المحيد م  العراء. إلىتترلع نجاحها و إتعتح ر

تعةرف  لةى أن ةا مجمو ةة األف ةار التةي يم ة  أ  يةولى ر ةا للمسةاهمة فةي ت ةةوي   التنميـة السياسـية: -
رأ   ا  للتأمير  لى ال رار السياسيا ورالتالي فإن ا تعني ررسارة المشار ة في صنع ال رار السياسي 

مجمو ةةة مةة  الوسةةاث  )األحةةحايا الجمعيةةاتا الن ارةةات( وت ةةدف إلةةى االسةةتجارة لمرالةةي   ةة  رريةةل
4المجتمعا وهي مستوى مترور م  الف ر يرحل    تراية   اة الدولة رالمجتمع.

 

والدولةةة فةةي  اوتعةةرف أيضةةا رأن ةةا:  ن ةةا  الح ةة  والع اةةة الترادليةةة رةةي  المجتمةةع واألفةةراد فةةي جانةةي
ذا  ا  م يات التنمية االاتصادية و فاءت ا هو النمو ال ميا وم يات التنمية االجتما ية  الجاني ا ذرا وا 

و فاءت ةةا هةةو التوحيةةع العةةاد  للمةةروةا فةةإ  مةة  رةةي  أهةة  م ةةاييت التنميةةة السياسةةية و فاءت ةةا هةةو المشةةار ة 
صةحاي المناصةي وأ لدولةةوالشفافيةا ومؤسسية ن ا  الح   والسلرة اللتا  تسمحا  رالمحاسرة فةي أج ةحة ا

  5التشريعية والتنفيذية في ا.
 في التنمية المحلية الفاعلةاألطراف  1.1

 ةةة   ال تتح ةةةل  مليةةةة التنميةةةة وال تتواصةةة  إال رتضةةةافر ج ةةةود جميةةةع األرةةةراف المعنيةةةة ر ةةةاا وتأديةةةة
 ررف لدوره )الدولةا المجتمع المدنيا الموارنو (ا وتتمم  أدوار هذه األرراف فيما يلي:

                                                 
1

 .7، ص 1115عمر شريف،  
2

 .5، ص 1112 جمال زيدان، 
3

 .5، ص 1112 جمال زيدان، 
4

 .1، ص 1119 وسيلة السبتي، 
5

الملتقى الرابع لمنظمة المجتمع المدني ودوره في دعم النزاهة  لشفافية،المجتمع المدني ودوره في دعم النزاهة وا، 1114بالل، عبد الرحيم احمد  

 .292:عمان، ص األردنالعربي،  والشفافية في الوطن
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 ور الدولةد 2.1.1
تعةرف الدولةةة  لةةى أن ةةا:  ذلةةك الج ةةاح المؤسسةةي الةةذ  يضةةرلع رةةإدارة شةةؤو  المجتمةةع وفةةل مشةةروت 

سةةتراتيجي حيةةو  لتح يةةل التنميةةة الشةةاملة إسةةتراتيجي فةةي إالةةي  جغرافةةي محةةددا وفةةي محةةير جيةةو إحضةةار  
أهةةداف المجتمةةع وتع ةةي  المسةةتدامة التةةي فةةي إرارهةةا ترتفةةع الم ةةدرة اإلنجاحيةةة المجتمعيةةةا رمةةا يضةةم  رلةةو  

 1 .ةمصالحها ومواج ة تحدياته الحالية والمست رلي

وتعترةةر الدولةةةة هةةي الموجةةةه للعمليةةة التنمويةةةة مةة  ذةةة   وضةةع إسةةةتراتيجية التنميةةةا ووضةةةع اإلرةةةار 
 ال انوني واإلدار  لتنفيذها.

 2 ر:م  ضم  األدوار التي ت و  ر ا الدولة في  مليات التنمية المحلية يم   أ  نذإ  
 ة  وضةع  ولةالمسؤ هي و  اتجر  في إرارها  ملية التنمية تعترر الدولة رممارة المؤسسة األ  التي -

ة السةةند ال ةةانوني لعمليةةة هةةذا اإلرةةار يعترةةر رممارةةال ةةانوني واإلدار ا و واإلرةةار اإلرةةار السياسةةيا 
مسةت رة داريةة فعالةة و ة اوية تستند إلى رنية سياسية واانونية وا  وجود دول ن و  أ  يم   أ التنمية و 

 .ر  نصرا أساسيا في تح يل التنميةيعتر
 ت ةةو  الدولةةة رالةةدور الرثيسةةي فةةي صةةيانة إسةةتراتيجية التنميةةة مةة  ذةة   تحديةةد األهةةداف التنمويةةة -

نت مةةةة تفت ةةةد    رةةةدو  وجةةةود إسةةةتراتيجية تصةةةرح  مليةةةة التنميةةةة  شةةةواثية نيةةةر مي تح ي  ةةةاا و أسةةةاليو 
 .إلى الرارع الترا مي

ممةةا يسةةا د  لةةى تح يةةل  االجتمةةا يالسياسةةي و  ى  ةةاتل الدولةةة مسةةؤولية تح يةةل االسةةت راري ةةع  لةة -
 .ستمراريت اإالتنمية ويسمح ر

لتأييةد الشةعري ذلةل ا إلةىهةذا يةؤد  مسؤولية توحيع أ راء التنمية و واثةدها و ي ع  لى  اتل الدولة  -
 .لسياسات التنمية وررامج ا

 

 دور المجتمع المدني  1.1.1
 أنه يشم     م : -حسي ررنامج األم  المتحدة اإلنماثي -المدني ن صد رالمجتمع 

من مةةةات المجتمعةةةات المحليةةةةا المجمو ةةةات الريثيةةةة ومرا ةةةح الرحةةةلا الت ةةةت ت الدينيةةةةا الحر ةةةات الشةةةعرية 
 3 األهليةا الن ارات العماليةا مجمو ات الشعوي األصليةا والمن مات الذيرية...

 نسيج متشارك م  الع اات التي ت و  ري  أفراده م  ج ة ورين    ويعرف المجتمع المدني  لى أنه:
وري  الدولة م  ج ة أذرىا وهي   اات ت و   لى تراد  المصةالح والمنةافع والتعااةد والتراضةيا والتفةاه  

                                                 
1

في العالم  رالتغيي وإستراتيجيةالملتقى الدولي للحكم الراشد  بدول العالم الثالث، الحكم الراشد ومعضالت الدولة الحديثة، 1114 فتيحة هارون، 

 .20 اعية، جامعة فرحات عباس ،سطيف، صكلية اآلداب والعلوم االجتم الثالث،
2

 .5، ص 1115شارف خوجة الطيب، و حاجي محمد 
3

الملتقى الرابع لمنظمة المجتمع المدني  ورقة بحثية مقدمة في، الثقافة العربية وأثرها على آداء مؤسسات المجتمع المدني ،1114الحذيفي، فيصل  

  .251 في الوطن العربي، األردن: عمان، صهة والشفافية ودوره في دعم النزا
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واالذت فا والح ول والواجرات والمسؤولياتا ومحاسرة الدولة في  افة األواات التةي يسةتد ي في ةا األمةر 
 .1سرت ا محا

ورر ةةةا لتعريةةةف مةةةذ رة األمانةةةة العامةةةة ل تحةةةاد الررلمةةةاني العررةةةي فةةةإ :  المجتمةةةع المةةةدني هةةةو نتةةةاي 
الترةةورات العالميةةة الجديةةدةا التةةي أدت إلةةى التوسةةع فةةي الةةدور الذةةدمي والذيةةر  للمن مةةات نيةةر الح وميةةة 

وفةي  في العملية اإلنماثيةالفا لة وهي تمم  آلية لتروير الموارني  وتن يم  ا م  أج  المشار ة الوا ية و 
 2تروير الو ي السياسي والريثي والم افي...

 ل سةتفادة التنميةة  مليةة فةي "شةري ا" لتصةرح المةدني المجتمةع من مات ما أ المجا  توسيع م  ال رد

 .ت نحها التي الذررات وم  الرشرية والمادية مواردها م 
 3فيما يلي: لمدنيا المجتمعتلذيص دور  المجا  هذا في ويم  

 الح ومية نير المن مات ر ا ال يا   لى دأرت التي لت ليديةوالتي نعني ر ا الم ا  ا الذدماتا توفير -

 ا وتجةدر(المتذصصةة الح وميةة نيةر المن مةاتو  الذيريةة ال يثةاتا الجمعيات  ود ) منذ هليةواأل

 نو يةة تةوفير مة   تم نةه  اليةة ةوت نية فنيةة ر ةدرات يتمتةع المةدني أ  المجتمةع إلةى رالةذ ر اإلشةارة

 األريةاف فةي السةيما حاجةة األ مةر الفثةات إلةى الوصةو  فةي  ة  ادرتةه فضة  الذةدماتا مة  م رولةة

 .الناثية والمنارل

المجةا   هةذا وفةي المحليةةا المجتمعةات وتم ةي  ت ويةة ذة   مة  التنمويةة العمليةة فةي المسةاهمة -
التنمويةة  المجةاالت رمذتلةف والتةدريي الم ةارات ةوتنمية رنةاء ال ةدرات فةي دور للمجتمةع المةدني

 .في ا الشعرية المشار ة وتوسيع وتنفيذها الررامج التنموية وصيانة  التذرير االستراتيجي

 اتةراحإ ذة   مة  والمحلةيا الةورني المسةتويي   لةى العامةة والذرةر السياسةات رسة  فةي المسةاهمة -

 .أهدافه ولتح يل في ا الرداث  هذه درايإل العامة اتالسياس في التأمير أو  لي ا والتفاو  الرداث 

 المةوار  ح ةول مة  حةل  ةذلك هةو المعلومةات  لةى والحصةو  اإلرة ت حةل  إ والمراارةةا الرصةد -
 الم ترحةة التنمويةة السياسةات  لةى لدرة ت المجتمةع أمةا  الفةرص تاحةةإ فةي الحةل هةذا ويسةاه 

 ؛ انتاثج و لى تنفيذها سر   لى اإلر ت ورالتالي

 ت فة  التةي ال ةواني  مة  مجمو ةة صةدارإ تستلح  التنمية  أ حيل الشأ ا ذات ال انونية رراأل تروير -
 المشةار ة فةي والحةل المعلومةات شةفافية تضةم  التةي ال ةواني  إلةى ضةافةراإل وتحميةها الحةل هةذا

 التنميةة تح يةل فةي للمسةاهمة تنفيةذه وآليةات الحةلا هةذا ت فة  التي ال واني  رصداإ م  رد ورالتالي ال

 ؛والم افية واالجتما ية االاتصادية رالح ول الصلة ذات التشريعات إلى ضافةإ

                                                 
1

 .254، ص 1114فيصل الحذيفي،  
2

 . 274اإلسكندرية، ص  ، الدار الجامعية،، إدارة البيئة والتنمية المستدامة في ظل العولمة المعاصرة1114 خالد مصطفى قاسم، 
3
موقع االلكتروني:                          ، للتنمية الحكومية غير العربية المنظمات شبكة، التنمية في المدني للمجتمع المتنامي الدورد، الصمد زيا عبد 

www.annd.org/Emerging/ Role Civil Society in Development :51/51/0555، تاريخ االطالع. 

http://www.annd.org/Emerging
http://www.annd.org/Emerging


 مدخل عـام للتنمية المحلية والحضرية                               الفصل األول                                    

25 

 

 االاتصةادية الح ةول ترةةا  التةي نت ا ةاتلد والتصةد  االجتما يةة العدالةة رتح يةل المرالرةة -

 ول فراد. ل سر والم افية واالجتما ية

 دور المواط    3.1.1

 لةةةى األج ةةةحة  ر تمةةةاد ف ةةةفةةةي المجتمعةةةات المحليةةةة راإل صةةةعورة تح يةةةل التنميةةةة إلةةةىيشةةةير الوااةةةع 
يفتةةر  رةةأ  ت ةةو  المشةةار ة مةةر ذلةةك إو لةةى  اإم انيةةة اإلدارة المحليةةة رمفردهةةا تمةةاد  لةةى الح وميةةة أو اإل

نذ ر والتي   أج  تح يل العديد م  األهدافا أسات التنمية المحلية م  ذ   الموار  الصالح م  يدة و 
 1من ا:
 السياسية للموارني  المحليي  وحريت   في المرادرة رالعم ؛ تنمية ال درة -

 تروير ال درة التن يمية للموارني  المحليي ؛ -

توافةةل أفضةة  رةةي  أهةةداف المشةةروت  إلةةىتحسةةي  فعاليةةات المشةةرو ات رتح يةةل أهةةداف ا والوصةةو   -
 المنتفعي ؛ حتياجاتاو 

 لد   ل ا؛تذفي  ت اليف ررامج التنمية المحلية رالمشار ة الشعرية وا -

  ؛اإلس ا  في إدراك الموارني  المحليي  لدم انيات المادية والت نية المتاحة لعملية التنمية المحلية -

 تد ي  وتنمية الشذصية الديم رارية لدى الموار ؛ -

      نعحاليةةةةةوااللةةةةدى المةةةةوارني  وال ضةةةةاء  لةةةةى ال ةةةةي  السةةةةلرية  نتمةةةةاءواالتنميةةةةة اإلحسةةةةات رالمسةةةةؤولية  -
 في المجتمع؛

 الموارني  وسلو   ؛ تجاهاتااإلسرات في إحدال التغييرات المرلورة في  -

ال ةةةرارات اإلداريةةةة رالوااعيةةةة نتيجةةةة  تسةةةا ارفةةةع  فةةةاءة الج ةةةاح اإلدار  رةةةاإلدارة المحليةةةة مةةة  ذةةة    -
 الت ريي ري  المتذذي  لل رار والمستفيدي  م  هذا ال رار.

 مقومات تجسيد التنمية المحلية  3.1
 يةاإلدارة المحل  2.3.1

 مفهوم اإلدارة المحلية 2.2.3.1
توحيع الو اثف اإلدارية ري  السلرة المر حية وال يثات المحلية المنتذرة هي:   ملية  اإلدارة المحلية

التةةي تذةةص  مةة  مجمةةوت سةة ا  الوحةةدة اإلاليميةةةا والةةذ  يعرةةي ل ةةا سةةلرة الرةةل والتصةةرف فةةي المسةةاث 
 .2 حية مصالح هؤالء الس ا  المحليي ا تحت راارة السلرة المر 

أ  أ   اوال انو  المةن   لةه التي تذول ا له الح ومة المر حيةن ا  يتولى الم ا  وتعرف  لى أن ا:  
رمعنةةةى أنةةةه جةةةحء مةةة  السةةةلرة ا ءا مةةة  الج ةةةاح اإلدار  للدولةةةةالمحليةةةة ال يحيةةةد  ةةة   ونةةةه جةةةح ن ةةةا  اإلدارة 

                                                 
1

 .22 -21ص  ، ص1115، شارف خوجة الطيبو حاجي محمد 
2

 .11، ص 1112 جمال زيدان، 
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صةدر  ةة  السةلرة التشةةريعية للدولةةة الةةذ  ي يعمةة  فةي حةةدود الضةةوارر التةي ي ررهةةا اةانو  إنشةةاءه االتنفيذيةة
أو الحةةد من ةةا وحيةةادة  ال ةةانو  لتوسةةيع صةة حيات المحليةةاتورالتةةالي ي ةةو  للسةةلرة التشةةريعية حةةل تعةةدي  

ر  م  ح  ا أ  تلغةي الن ةا   لةه إذا  ةا   أو ت ليصه    المحلي ستا وتمديد اإلارد المحلية أو ت ليل او الم
 .1 الدستور يسمح رذلك

 م اإلدارة المحليةأسس قيام نظا 1.2.3.1
 الج ود الشةعرية وتحمل ةا اسةرا مة  المسةؤولية إشراك ىن ا  ال مر حية في اإلدارة المحلية إل في د

المحليةةة ي ةةو   لةةى الشةةاملةا لةةذلك فةةإ  ن ةةا  اإلدارة رااةةات أفةةراد المجتمةةع لتجسةةيد التنميةةة المحليةةة  روتفجيةة
                                                                                                                                                                 :  2أساسي  رثيسيي  هما

ـــدأ الديمقراطيـــة: -                                                                         ذلةةةك أ  اإلدارة المحليةةةة تفةةةتح الرةةةاي أمةةةا  المشةةةار ة الشةةةعرية فةةةي شةةةؤو  الح ةةة   مب
 االهتما  رالشؤو  العامة. إلى لى المستوى المحلي وتدفعه 

ال يثةةات المسةةت لة  ةة  ال يثةةات  إلةةىأ  أ  تسةةتند مسةةألة الفصةة  فةةي رعةة  األمةةور  مبــدأ الالمرك يــة: -
 المر حية.     

 نظام اإلدارة المحلية ية وأهدافمأه 3.2.3.1
أهميةةةة رالغةةةة  ونةةةه يسةةةمح رالمحاف ةةةة  لةةةى ال ةةةي  الت ليديةةةة المورومةةةة ي تسةةةي ن ةةةا  اإلدارة المحليةةةة 

ورنرةةات    واحتياجةةات   ةةداد ال ريةةرة مةة  السةة ا ا مةةع اإللمةةا  ر امةة  مترلرةةات   ألرةةالمجتمعا ويسةة   ح ةة  ا
دارة جميةع األنشةرةا وت ةدي   ة  الذةدماتا األمةر الةذ  يتعةذر  لةى السةلرة المر حيةة  و روف   المحليةا وا 

 3ره لوحدها. ال يا 
 4وم  أررح أهداف هذا الن ا :

إ  تع ةةةةد المجتمعةةةةات السةةةة نيةا وتعةةةةدد مشةةةةا ل ا أدى إلةةةةى ضةةةةرورة ت سةةةةي  العمةةةة  رةةةةي  المحليةةةةات  -
 والح ومة المر حيةا رما يم   م  تجسيد أداء و يفة الدولة وتح يل أهداف ذرة التنمية؛

إلةى الرفةاه  مسةتوياتا ر ةدف الوصةو تح يل المحيد م  التنمية في  افة المجاالتا و لةى جميةع ال -
 العا  للمجتمع المحلي؛

ررةةر الح ومةةة المر حيةةة رال ا ةةدة الجماهيريةةةا فةةاإلدارة المحليةةة هةةي المةةرآة الح ي يةةة للح ومةةة أمةةا   -
 الجماهير؛

ضما   دالة توحيع الذدمات الضرورية األساسية و دالة توحيةع التموية  رنةاء  لةى تذرةير  لمةي  -
 محليات.سلي  تشارك فيه ال

                                                 
1

 .71 ص ،1111، عبد الحميد عبد المطلب 
2

 .71 ص، مصر ،المكتب الجامعي الحديث ،الموارد البشرية وتنمية المجتمع المحلي، 1110 ،منال طلعت محمود  
3

 .11، ص 1112 جمال زيدان، 
4

 .9 -7ص ص  ،1115، بوعمامة  علي 
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 ممي ات اإلدارة المحلية 4.2.3.1
 1تتميح اإلدارة المحلية رما يلي:

الشذصةةية المعنويةةة: ويعنةةي ذلةةك أ  الوحةةدة اإلاليميةةة تتمتةةع رشذصةةية اانونيةةة أو رةةاألحرى تملةةك  -
رةةأداء واجرةةاتا رمعنةةى أنةةه شةةذص إدار  مسةةت   فةةي مجةةا   لتةةحا واالأهليةةة الحصةةو   لةةى ح ةةول 
 ؛ة ووصايت اتسيير أمواله تحت راارة الدول

وهو  الحرية رما يس   ل   أداء م ام  ست   : يتضم  منح أ ضاء ال يثات المحلية جحءا م  اإل -
نسةةري ال يشةة   ذرةةرا  لةةى السةةيادة الورنيةةة للدولةةةا تحةةدده تشةةريعات اانونيةةة تصةةدر فةةي  سةةت   ا

 ؛الدولة

رة المر حيةة اصةد مراارةة الوصاية اإلدارية: ي صد ر ا مجمةوت السةلرات التةي يذول ةا ال ةانو  للسةل -
وهةةي ميةةحة  للمصةةلحة العامةةة ا أو تذةةاذ ا أو إسةةاءةانحةةرافنشةةار ال يثةةات المحليةةة ر ةةدف منةةع أ  

ست    النسري سارل الذ را واد ت و  هذه الوصاية  لى الةو  ء أو األج ةحةا  مةا تد   صفة اإل
 ؛اد ت و   لى األ ما 

تتميةح  فةي الجحاثةر( ) الوالية والرلدية  تراريةاالو ات ال مر حية اإلاليمية: تعني سلسلة م  المجم -
  ضو  وو يفي    السلرة المر حية. ست   اررإذتصاصات ذاصةا وتتمتع 

 التخطيط والتقويم لبرامج التنمية المحلية  1.3.1

 التخطيط  2.1.3.1
 يعترر التذرير أداة رثيسية لتح يةل التنميةة والرفاهيةة العامةة أل   يةا  سياسةي سةواء  لةى المسةتوى

 ويتمم  ال دف األساسي للتذرير في الواوف  لى أفض  اال ومي أو  لى مستوى المحليات
 ورنرات الموارني . حتياجاتاو وتح يل مصالح  اوسيلة لتنمية المجتمعات 

درجةات  اذةت فاليميةة يةؤد  إلةى توحيع ةا  لةى المنةارل اإل ذةت فواالمةوارد الرريعيةة  اذت فإ  
لذلك يترلي التذرير السلي   لى المستوى ال ومي رس  ذريرة واضةحة المعةال   رريعة التنمية المرلورةاو 

 ما أ  التذرير المر ةح  إلاامةة مشةاريع  ااألساسية المرلورة حتياجاتاالو للموارد المتاحة  للمحليات رر ا
شةاريع منةارل معينةة فتغمرهةا رالم إلةى ديدة في منارل مذتلفة م  الدولة يجع  الح ومة المر حيةة تنحةاح 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         رنرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة أفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراده و  واحتياجاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاة ل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروف اإلالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  العديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة دو  مر 
فشةةةل ا أحيانةةةاا لةةةذلك ال رةةةد أ  يعتمةةةد التذرةةةير  لةةةى رنرةةةة المحليةةةات المشةةةرو ات و تعمةةةر  إلةةةىممةةةا يةةةؤد  
 2الذدمات.ى إشرات مم   ل فراد م  السلع و أاص إلىللوصو  

رااةةةات المجتمةةةع  واسةةةتممارلتوجيةةةه  جتمةةةا ياوتعةةةرف  مليةةةة التذرةةةير  لةةةى أن ةةةا:   مليةةةة تغييةةةر 
الذرةراء وأفةراد الشةعي واةادت    اتذاذهةاالتةي يشةترك فةي رات الرشةيدة موارده  ة  رريةل مجمو ةة مة  ال ةراو 

                                                 
1

 .10، ص 1112 جمال زيدان، 
2

 .71، ص 1119وسيلة السبتي،  
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فةةي  نيةةة مم نةةةفةةي أاةة  فتةةرة حم أفضةة  للمجتمةةع  لةةى  افةةة مسةةتوياته جتمةةا ياالسياسةةيو  لتح يةةل وضةةع و 
 1تو يف ا في إحدال التغير المرلوي و  استذدام اضوء اإليديولوجية والح اثل العلمية وال ي  التي يم   

 ليةةةاةةدرات المجتمعةةات المحلمجتمةةع المحلةةي تعتمةةد  لةةى ذرةةرات و ة ال اثمةةة  لةةى مسةةاندة اإ  التنميةة
تةي  ة  رري  ةا يم ة  التجةاري الا وذلك  ة  رريةل الذرةرات و  يفية إنجاحهلمعرفة ما هو مرلوي إنجاحها و 

مةة   ا ومةة  أجةة  أ  تةةتم   المجتمعةةات المحليةةةالمناسةةرة لتنميةةة المجتمةةع المحلةةي الرةةرامجإ ةةداد الذرةةر و 
 لةةى المسةةتوى  مليةةة التنميةةةرنةةاء المؤسسةةات التةةي تسةةتريع حيةةادة وريةةادة   إلةةىتحديةةد ذيارات ةةا فإن ةةا تحتةةاي 

مةةة  تعحيةةةح اةةةدرات المجتمةةةع المسةةةارات التةةةي تم ةةة  لةةةك  لةةةى ترنةةةي األهةةةداف المتوذةةةاة و ا ويشةةةم  ذالمحلةةةي
رأت الما  المحلي م   ستممارا إلىاإلدارة المحلية رما يؤد  رالمؤسسات المحلية  تجاهاتاا  ادة المحلي و 

 2متارعت ا.لذرر وتصمي  الررامج التنموية و ذ   الشرا ة في صنع ال رار ووضع ا
 3:األست التاليةوحتى ي و  التذرير لعملية التنمية سليما ال رد أ  ي و   لى 

 ؛أ  ي و  التذرير وااعيا  لى أسات الموارد الرشرية والمادية المتاحة -
تح يةةل مةة  أجةة  شةةام  ومت ةةام  لمذتلةةف األنشةةرة االاتصةةادية واالجتما يةةة  أ  ي ةةو  التذرةةير -

 ؛األهداف المنشودة
 رحيل يعاد تش يله في ضوء التجررة والت يي . اأ  ي و  التذرير مرنا -

        االاتصةةةةةاديةضةةةةةع الذرةةةةةة ممةةةةة  العوامةةةةة  السةةةةة انية و هنةةةةةاك  وامةةةةة   ميةةةةةرة ينرغةةةةةي مرا ات ةةةةةا  نةةةةةد و و 
 4هي:ا وتمر العملية التذريرية رسرعة مراح  ة واإلدارية والرريعية والماديةواالجتما ية والم افي

 ؛تحديد األهداف -
 ؛ترتيي األولويات -
 ؛جمع الح اثل -
 ؛دراسة وساث  التموي  -
 ؛اإلدارةو  التن ي  -
 ؛للذرة الد اية -
 الت وي . -

مةة  ذةة    الشةةموليةمحليةةة يجةةي أ  يتح ةةل لةةه الت امةة  و مشةةرو ات التنميةةة الإ  التذرةةير لرةةرامج و 
حتياجةات مجةتمع   إ ة   الج ود الذاتية ل فراد مة  ذة   المشةار ة فةي التعريةرالج ود الح ومية و  تضافر

مشةرو ات ومشةرو ات تنمويةة ورةرامج و  لمشرو ات التنميةا  ما أ  تح يل هذا ال دف يستلح  وجود ررامج

                                                 
1

 .1، ص 1115علي بوعمامة،  
2

 .1، ص 1115علي بوعمامة،  
3

 .71، ص 1119وسيلة السبتي،  
 .295 صاإلسكندرية،  ،، دار المعرفة الجامعيةلتنمية االجتماعية رؤية واقعية من منظور الخدمة االجتماعية، ا1111، هناء حافظ بدوي 4
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فةةي الن ايةةة إلةةى تغييةةر يةةؤد   رمةةا مةةع رعضةة ا الةةرع   تت امةة   ل ةةا امشةةرو ات   جيةةةورةةرامج و وااثيةةة 
  1مت املة.سا  والمجتمع في صورة متواحية و تنمية اإلنو 

    التقويم 1.1.3.1
ال يعترر الت وي  جحءا م ما في العملية التذريرية ألنه الجحء الذ  يصدر الح    لى ال    ما أنةه 

نمةةا ال الةى مجةةرد إصةدار األح ةا  الشذصةيةال  و  اي ةو   لةى الم ح ةة نيةةر الرسةمية وأ  ي ةو   لةةى  رةدوا 
ك فإنةه الرةد مة  لةذل تاثج التي أسةفر  ن ةا ررنةامج معةي موضو ية لت وي  النأسات من جية وررل من مة و 

 لى أسةات هةذه الرةرامج التةي تترلةي ج ةودا  موضو ية لت وي  النتاثج المتوص  إلي اوجود أست من مة و 
 2.إدارية  ريرة
أو الجحثةةةي   دف ال شةةةف  ةةة  ح ي ةةةة التةةةأمير ال لةةةيأداة أو مةةةن ج  لمةةةي يسةةةت يعةةةرف الت ةةةوي  رأنةةةه و 

تح يةل هةذا  إلةىوسةيلته و  ااالاتصادية في النرااي  ال ومي والمحلي  لةى السةواءلررنامج م  ررامج التنمية 
   3. المعنو الماد  والت نولوجي و و الجتما ي ال دف هي ال شف    ح ي ة التغيير ا

4ثية التالية:رإترات الذروات اإلجرا  ملية الت وي  ت وت
 

 تحديد األهداف الن اثية للررنامج؛ -

 تحديد األهداف المرحلية الجحثية للررنامج؛ -
 دراسة رريعة العمليات التي ت  رواسرت ا تح يل األهداف؛ -

 تحديد مصادر تموي  الررنامج والتعرف  لى أوجه وررل اإلنفال؛ -

ر ة  ذرةوة  لمراحة  الحمنيةة المتصةلةومرا ةاة ا امدى مرا اة التوايت الحمني رالنسةرة للررنةامج   ة  -
 م  ذروات تنفيذ الررنامج؛

مةةةة  هةةةةذه  سةةةةتفادت  اتحديةةةةد حجةةةة  وأ ةةةةداد المسةةةةتفيدي  مةةةة  ذةةةةدمات الررنةةةةامج أو المشةةةةروت ومةةةةدى  -
 الذدمات؛

 أو تحديةةةد معةةةد   فةةةةاءة ال ةةةاثمي  رالعمةةة  رالنسةةةةرة للمسةةةؤوليات المذتلفةةةة التةةةةي يتضةةةمن ا الررنةةةةامج -
 المشروت؛

 أساليي ت دي  الذدمة رالنسرة للمستفيدي  من ا. تحديد مدى فا لية -

تذةةةاذ ال ةةةرارات لضةةةما  إإ  الت ةةةوي  يعةةةد جةةةحءا مةةة   مليةةةة التغييةةةر المذرةةةر حيةةةل يسةةةتفاد منةةةه فةةةي 
  أو تغيير الررنامج ليح ل األهداف التي وضع م  أجل ا. ستمراريةا

 
 

                                                 
1

 .270 ص اإلسكندرية، ،المكتب الجامعي الحديث ،تقويم برامج تنمية المجتمعات الجديدة ،2555 ،محمد سيد فهمي -
2

 .70، ص 1119وسيلة السبتي،  
3

 .99 -98 ص ص ،1112،عبد الهادي الجوهري و آخرون -
4

 .144-141ص  ص ،2555 ،محمد سيد فهمي 
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 التمويل المحلي  3.3.1

في المجتمعةات  رفع مستوى معيشة األفراد إلى إ  األهداف المذتلفة للتنمية المحلية تسعى م  ج ة
تةةوفير السةةلع والذةةدمات  لةةى  إلةىمةة  ذةة   إاامةةة المشةرو ات االاتصةةادية والذدميةةة التةةي تةةؤد   االمحليةة

ت ريةةي الفةةوارل االاتصةةادية واالجتما يةةة وهةةو مةةا يترلةةي  إلةةىومةة  ج ةةة أذةةرى تسةةعى  االمسةةتوى المحلةةي
مما  اتح يل تلك األهداف رأ رر  فاءة مم نة إلىحيل أ  توفرها يؤد   المحيد م  الموارد المالية المحليةا

 1يعمل التنمية المحلية ويحيد م  معدالت ا.
ت ال حمةةة لتنميةةة ال ةةرارا تذةةاذواا  اإلدارة المحليةةةا العنصةةر المةةالي يعةةد  نصةةرا أساسةةيا لترريةةل ن ةةف

ء المل ةاة  لةى  ات  ةا والن ةو  راأل رةاا  يثات المحلية في أداء رسالت ا حيل أ  نجاح الالمجتمع المحلي
حةةد  ريةةةر  لةةى حجةةة  مواردهةةةا يتواةةةف ل مةة  ناحيةةةةا وتةةوفير السةةةلع والذةةدمات للمةةةوارني  مةة  ناحيةةةة أذةةرى

الماليةةة العامةةة  إلةةىا  مةةا أ  اةةوة ال يثةةات المحليةةة فةةي الدولةةة إنمةةا ت ةةات رنسةةرة ماليةةة تلةةك ال يثةةات الماليةةة
دت الموارد المالية التي تذص ال يثات المحليةة  لمةا أم ة  ل ةذه ال يثةات للدولة ا وم  الرريعي أنه  لما حا

الح ومةةةة  إلةةةى معتمةةةدة فةةةي ذلةةةك  لةةةى نفسةةة ا دو  اللجةةةوء ا لةةةى الوجةةةه األ مةةة  ذتصاصةةةات ااأ  تمةةةارت 
 .2المر حية للحصو   لى اإل انات المالية

ر مذتلفةة   توفيرهةا مة  مصةادا والتةي يم ة    الموارد المالية المتاحةة :ويعرف التموي  المحلي رأنه
المحلية رالصورة التي تح ل أ رةر معةدالت لتلةك التنميةة  رةر  تالوحدا مستوى ىلتموي  التنمية المحلية  ل

 .3 تح يل التنمية المحلية المنشودة المحليات    الح ومة المر حية في ست  ليةاوتع    االحم 
اإلدار  للمجةةةالت  سةةةت   ل حلةةةي الةةةد   ال لةةةي يعنةةةي إر اةةةا التر يةةةح  لةةةى أهميةةةة التمويةةة  الموال 
ى إ انةات الدولةة ل ة  رنسةرة معينةة ويةأتي فتر ة ملة للنف ات المحلية إ  أم   ذلكار  التغرية ال ا االمحلية

 4:ذلك ل سراي التالية
 ؛راارة السلرات المر حية  لى الوحدات المحلية والعاملي  ر ا -

فةةي  وهةةو معيةةار ي ضةةي  لةةى التفةةاوت ارد والوحةةدات الف يةةرةايةةة ذات المةةو التةةواح  رةةي  الوحةةدات الغن -
 ؛مستوى ت دي  الذدمات

 .دات )الج ات( المحرومة والف يرةرتفات معد  الضراثي في الوحإال ضاء  لى  -

     مصادر الموارد المالية المحلية 2.3.3.1
الذاتيةة والمةوارد المحليةة تن س  موارد تموي  اإلدارة المحلية إلى اسمي  رثيسيي  هما: الموارد المحليةة       

 الذارجية.
                                                 

1
سياسات  ورقة بحثية مقدمة في الملتـقى الـدولي حول: ،نمية المحليةالزكاة وتمويل الت، 1111جمال لعمارة، دالل بن طبي، مسعودة نصبة،  

امعة محمد خيضر، ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، جالتمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات: دراسة حالة الجزائر والدول النامية

 .9بسكرة، الجزائر، ص 
2

 .1، ص 1115علي بوعمامة،  
3

 .11 ، ص1111بد المطلب، عبد الحميد ع 
4

 .4، ص 1115علي بوعمامة،  
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تن س  الموارد المحلية الذاتية إلى  دد م  الموارد الفر يةة والتةي تعتمةد  لي ةا الموارد المحلية الذاتية:  - أ
في تنو  ا وم ةدارها مة  رلةد  الن   المحلية ذاتيا في تموي  التنمية المحليةا هذه الموارد الذاتية تذتلف

ورح   األن مة االاتصادية المترعةا وأه  هذه الموارد  االمالية المتوفرة لديه إلى آذر رح   اإلم انيات
 1هي:

رأن ةا فريضةة ماليةة يةدفع ا الفةرد جرةرا إلةى الدولةة أو إحةدى  تعةرف الضةريرة العامةة الضريبة المحلية: -
يةةه نفةةع ال يثةات العامةةة المحليةةة رصةورة ن اثيةةةا مسةةاهمة منةه فةةي الت ةةاليف واأل رةاءا دو  أ  يعةةود  ل

 ذاص م ار  دفع هذه الضريرة. 
فةي نرةال  أما الضراثي المحلية ف ي    فريضة مالية تت اضاها ال يثات المحلية  لى سري  اإللحا   

  الوحدة اإلدارية التي تممل اا دو  م ار  معي ا ر صد تح يل منفعة  امة.
المجةالت المحليةة مة  ارة   إلةىة ورالتالي يتضح أ  الضريرة المحلية تدفع فةي نرةال الوحةدة المحلية  

ال يثةات العامةة  إلةى أفراد الوحدة المحلية أو المجتمع المحليا  لةى   ةت الضةريرة العامةة التةي تةدفع
 للدولة م  ار  جميع موارني وأفراد الدولة مساهمة في األ راء العامة.   

ة المحليةة للمةوارني  حيةةل يةت  تحصةي  الرسةو  المحليةة م ارة  ذةدمات تؤدي ةا اإلدار  الرسـوم المحليـة: -
تعةةةود رةةةالنفع والفاثةةةدة  لةةةى دافعةةةي هةةةذه الرسةةةو ا وتشةةة   حصةةةيلة هةةةذه الرسةةةو  مةةةوارد  امةةةة لةةةددارات 

    المحلية.
للوحدات المحلية حةل تحصةي  نةو ي  مة  الرسةو : رسةو  محليةة  امةة وهةي رسةو  تفةر  ر ةواني     

ر  ر ةةرارات محليةةةة يصةةدرها المجلةةةت واةةرارات وحاريةةة وليسةةةت محليةةةا ورسةةةو  ذات رةةارع محلةةي وتفةةة
 الشعري المحلي ويوافل  لي ا مجلت الوحراء.

ورسةةو  التفتةةيش  االصةةنا ية والتجاريةةة والعامةةة تويتممةة  النةةوت األو  فةةي رسةةو  التةةراذيص للمحةةاال   
الم ررة  لي ةا ورسةو  الن افةةا أمةا النةوت المةاني فيتممة  فةي رسةو  رذةص المحةاجر وحصةيلة رسةومات 

الميةةةةاه  اسةةةةت  كالرمةةةة  ومذتلةةةةف األحجةةةةار المسةةةةتذرجة مةةةة  المحةةةةاجر والمنةةةةاج  ورسةةةةومات مريعةةةةات 
 وال  رراء والغاح...الخ.

يوجةد أنةوات مة  اإليةرادات التةي تتولةد من ةا أمة ك ال يثةات  إيرادات األمالك العامـة للهيئـات المحليـة: -
الدذ  في ش   إاامةة أو العامة مم  اإليجارات التي تحص     رريل ت وي  ذدمة الس   لمحدود  

فأصةةرحت رةةذلك هةةذه اإليجةةارات مةةوردا  اتشةةييد مسةةا   أو تأجيرهةةا رإيجةةارات م ثمةةة لمحةةدود  الةةدذ 
سةةواء أ انةةت ناتجةةة  ةة  تةةأجير المرافةةل العامةةة المحليةةة أو تشةةغيل ا أو إدارت ةةا مراشةةرة  هامةةا للمحليةةاتا

 ل اء أمما  محدودة.

                                                 
1

ورقة بحثية مقدمة في الملتـقى  ،: نماذج من اقتصاديات الدول الناميةلتنمية المحليةل المحلي مويلتال، 1111، وسيلة السبتي، حياة بن اسماعيل 

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، الجزائر والدول الناميةسياسات التمويل وأثرها على االقتصاديات والمؤسسات: دراسة حالة  الـدولي حول:

 .9 -7ص ص   جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر،
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سةت    اإلدار  د  لةى أهميةة المةوارد الماليةة المحليةة فةي د ة  اإلإ  التأ يةالموارد المالية الخارجية:   - ب
للمحليات ال يعني تغرية  افة نف ات مشرو ات التنمية المحلية م  الموارد الذاتية أل  ذلك اةد يررة  

والتةي تتممة  فيمةةا  وء إلةى المةوارد الماليةة الذارجيةةمة  معةدالت التنميةة المرلورةةا ولةذلك فإنةه يةت  اللجة
 1يلي:

نالرةةةا مةةةا تضةةةرر الدولةةةةة إلةةةى مةةةنح مسةةةا دات ماليةةةة إلةةةى ال يثةةةات العموميةةةةة  اإلعانـــات الحكوميـــة: -
والوحةةدات المحليةةة وال يثةةات الذاصةةةا وفةةي رعةة  األحيةةا  رةةدو  أ  تحصةة  الدولةةة  لةةى م ارةة  أ  

 ردو  أ  تلح  المستفيدي  ررد هذه المسا دات ال ن ديا وال  ينيا.
يةةة الموج ةةة لتغريةةة نف ةةات التنميةةة المحليةةة راإل انةةاتا وتةةؤد  هةةذه وتسةةمى هةةذه المسةةا دات المال   

ذارةة  اجتما يةاتصادية وأذرى إاإل انات أهدافا  تتمم  في تعمي  الرذةاء فةي مذتلةف منةارل الدولةة وا 
 الفوارل ري  المنارل الف يرة والناثية والمنارل الغنية.

المجةةالت المحليةةة إذ أن ةةا  واسةةت   حريةةة إ  اإل انةةات الح وميةةة نالرةةا مةةا تتضةةم  شةةرورا ت يةةد    
د انةات الح وميةة إلةى راارةة ماليةة لتوجي في  مير م  األحيةا  ذضةوت اإلدارة المحليةة  نةد إنفاا ةا 

 م  ال يثات المر حية.
التةةي تنشةةأ  لةةى مسةةتوى المحليةةات  االسةةتمماريةتسةةتعم  ال ةةرو  فةةي تمويةة  المشةةرو ات  القــرو : -

ى تغريةة نف ات ةاا وال يجةوح  ةادة للمجةالت المحليةة  لةى مسةتوى المحليةات وتعجح موارد الميحانيةة  لة
 أ  تلجأ إلى   د ارو  دو  إذ  م  الح ومة.

وهةةذا النةةوت مةة  ال ةةرو   ةةادة مةةا ي ةةو  رفاثةةدة رسةةيرة ومةةدة ال ةةر  تعتمةةد  لةةى رريعةةة المشةةروت    
 المراد إنفال ايمة ال ر   ليه.

ال رات موردا م  موارد المجالت المحليةا وتت و  حصةيلت ا ممةا تعترر الترر ات و  الهبات:تبرعات و ال -
يترةةرت رةةه الموارنةةو ا إمةةا مراشةةرة إلةةى المجةةالت المحليةةة أو رشةة   نيةةر مراشةةر للمسةةاهمة فةةي تمويةة  

 انعدا حد الموارني  رعد وفاته في حالة أالمشاريع التي ت و  ر اا و ذلك اد ت و  نتيجة وصية تر  ا 
 في رلده. اسمهم ا أحد المغترري  لتذليد الورمة أو هرة ي د

ترر ات م يدة رشرر  د  ارول ا إال رمواف ةة السةلرات المر حيةةا  :وتن س  هذه الترر ات إلى اسمي    
 وترر ات أجنرية )سواء م  هيثات أو أشذاص( ال يم   ارول ا إال رمواف ة رثيت الجم ورية.

 شروط تمي  وتنمية المورد المالي المحلي 1.3.3.1
المةةةورد المةةةالي المحلةةةي المناسةةةي ال رةةةد أ  يسةةةتوفي رعةةة  الشةةةرور الضةةةرورية ليتسةةةنى لةةةددارة إ  

 ةة  اإلدارة المر حيةةة وتأ يةةد  اسةةت  ل اا أو  لةةى األاةة  الجةةحء األ رةةر من ةةا لةةد   احتياجات ةةاالمحليةةة تةةوفير 
 2حريت ا في العم ا وتتمم  هذه الشرور فيما يلي:

                                                 
1

 .1 -9، ص ص 1111 ،ووسيلة السبتي حياة بن اسماعيل 
2

 .11 -19ص  ، ص1111عبد الحميد عبد المطلب،  
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 ء المورد رال ام  في نرال الوحدة المحلية؛محلية المورد: ويعني أ  ي و  و ا -
ذاتيةةة المةةورد: رمعنةةى أ  تسةةت   ال يثةةات المحليةةة رسةةلرة ت ةةدير المةةورد )فةةي حةةدود معينةةة( وسةةلرة  -

 تحصيله؛

نذفةا س ولة إدارة المورد: وي صد ره تيسير ت ةدير و ةاء المةوردا و  - ت لفةة تحصةيله أ  محاولةة أ   ا 
 م نة.ت و  ت لفة التحصي   ند أا  درجة م

 1ولتنمية الموارد المالية المحلية يجي مرا اة:
 تح يل ال مر حية في اإلنفال وترشيد اإلنفال العا ؛ -

 تروير ال درات الفنية واالاتصادية للمشرو ات وا  داد الدراسات الفنية؛ -

 التذلص م  المذحونات الرا دة أو إفادة وحدات محلية أذرى ر ا؛ -

 ؛رل ستممات يثة المناخ المناسي  -

سناد رع  الذدمات إلةى شةر ات  - تشجيع وتن ي  الج ود الذاتية الذاصة راألفراد ورجا  األ ما ا وا 
 ذاصةا والتنسيل ري  المؤسسات والرنوك المتذصصة؛

 هتما  رالسياحة  مصدر للتموي  الذاتي؛اإل -

 تفعي  آليات المشار ة الشعرية في المشرو ات والوحدات المحلية. -
 المشاركة الشعبية  4.3.1

نيةر اارة   ا د  رست المواميل الدولية المعاصرة مف و  الحةل فةي التنميةة  حةل مة  ح ةول اإلنسةا ل
وأ  تتمتةةع  اهمة رشةة    امةة  فةةي تح يةةل التنميةةةالمسةة موجرةةه يحةةل ل ةة  فةةرد ولجميةةع الشةةعويور اللتصةةرف

رفةةاهيت   ورفةةع  ر ةةاا و ليةةه فةةإ  األفةةراد والشةةعوي يتمتعةةو  رحةةل المشةةار ة الوا يةةة وال ادفةةة والحةةرة لتح يةةل
ارار وتنفيذ  افة ذرر وررامج التنمية المحلية  لى أسات م   مستوى معيشت  ا وذلك م  ذ   منااشة وا 

أ  مة  ارة  األفةراد والجما ةات فةي التنميةة المحليةة إلذةراي المجتمعةات  لمشار ة الشعرية الجحثية وال ليةةاا
  2.المحلية م   حلت ا لتشارك إيجاريا في ت د  الر د

حتياجات  ا إلذا رات لحاما إشراك الموارني  في  ملية وضع الذرر والررامج التنموية ألن   األدرى ر
راإلضةافة إلةةى إشةرا    فةةي  مليةة تنفيةةذ هةذه الرةةرامج وتحسيسة   رمةةدى أهميت ةاا واةةد تترةور  مليةةة إشةةراك 

 الموارني  إلى درجة المساهمة في تموي  هذه المشاريع التنموية.
رغةةةر  تحديةةةد أهةةةداف  امةةةة التةةةي ي ةةةو  ر ةةةا سةةة ا  مجتمةةةع مةةةاالمشةةةار ة رأن ةةةا:  الج ةةةود المن وتعةةةرف    

 .3 لعم  المشترك لتح يل تلك األهدافيشعرو  رأ  مجتمع   يحتاي إلي اا وتن ي  أنفس   را

 وتتمم   ناصر المشار ة في الن ار التالية:

                                                 
1

 .0، ص 1111 ،ووسيلة السبتي حياة بن إسماعيل 
2
 .7 ، ص1111دالل بن طبي، مسعودة نصبة،  جمال لعمارة، 

3
 .245ص  ،1111 هناء حافظ، 
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 ؛لمجتمع  المشار ة  ملية يت  م  ذ ل ا تحديد األهداف العامة لإ -
 ؛المشار ة ت و   لى أسات م  الديم رارية -
 شار ة ردافع ذاتي م  ار  أفراد وجما ات المجتمع؛تت  الم -
سةاهمة المةوارني  ا مة  ذة   مللمجتمةع واالنتمةاءجتما يةة  لةى روح المسةؤولية اإلالمشةار ة  تعتمد -

 في ح  مش  ت  ؛
حتياجةةةات إى الج ةةةود الح وميةةةة لتلريةةةة ا وأيضةةةا  لةةةيةةةة المن مةةةةمحلار ة  لةةةى الج ةةةود التعتمةةةد المشةةة -

 ؛المجتمع
فةي  ا وتشم  جميةع العمليةات )المسةاهمة تمارت المشار ة م  ذ   ررامج التنمية المحلية المذتلفة -

 (؛يةمحلالالعمليات التذريريةا وتحديد األهداف و مليات التنفيذ والتنسيل ري  الج ود الح ومية و 
تعويةةده  لةةى و  االم ةةاراتا  سةةاره الذرةةرات و رةةها و  راالهتمةةا ا العنصةةر الرشةةر  أسةةات المشةةار ةيعترةةر  -

 المشار ة في التنميةا مما يمم  هدف أساسي للتنمية المحلية.
 1لتالية:اوم  أج  تفعي   ملية المشار ةا ال رد م  التر يح  لى الم ومات 

  ؛م ترحات   رصفة مستمرةهتما  رآراء الموارني  و اإل -
ا رمثنةا راالا الشةعور رسة المشار ة ررري ةة ت ةافؤ الفةرصا سةيادة ال ةانو اتوفير المناخ الم ث  لمم -

   التنسيل؛و  هتما  رالتعاو ا اإلاواني  ولواثح العم ا تروير تد ي  أج حة المشار ة

 ية لرفع مستوى المشار ة الشعرية؛نحو ال مر ح  تجاهاال -

 لةةى المسةةاهمة فةةي العمةة  ال ةةدرة لديةةه أيضةةا ا و الديم راريةةةو  تنشةةثة جيةة  مسةةؤو  ووا ةةي رالمشةةار ة -
 جتما ية تجاه المجتمع.الشعور رالمسؤولية اإلر درة  لى اإلاناتا و ا والتمتع الجما ي

2وت م  أهمية المشار ة فيما يلي:
 

 يعترر الموار  المحلي أ مر حساسية م  نيره لما يصلح لمجتمعه وحاجاته؛ -
والتةةةي يصةةةعي  االتةةةي يعةةاني من ةةةا األفةةراد المشةةةا   المتعةةددة  تشةةافاتم ةة  المشةةةار ة الشةةعرية مةةة   -

 ريل المو في  في اإلدارة المحلية؛رالعم   لى حل ا    
ر ةا ومؤاحرت ةا ممةا يجعل ةا  هتمةا واالإ  إشراك األفراد فةي  مليةات التنميةة يةؤد  إلةى مسةاندت   ل ةا  -

 أ مر مراتا وأ   فاثدة؛

 في المشار ة الشعرية مساندة ح ي ية لدنفال الح ومي؛ -

لح ومةةةة ال تسةةةتريع أ  ت ةةةو  رجميةةةع األ مةةةا  والذةةةدماتا ودور المشةةةار ة الشةةةعرية دور تةةةد يمي ا -
 وهو ضرور  وأساسي للذرة اإلنماثية؛ اوت ميلي للج د الح ومي

                                                 
1

 .15 -14 ، ص ص2550شوقي عبد المنعم ،  
2

 .05، ص 1119وسيلة السبتي،  
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المشار ة الشعرية م  ذ   ال يثات المحلية تفتح في رع  األحيا  ميادي  للذدمات والنشار وهي  -
 المعنوية توجه أن ار الح ومة إلى ميادي  جديدة؛رذلك رجاني مساهمت ا المادية و 

ال ةةةاثمي   لي ةةةا إلةةةى شةةةرح الذةةةدمات  ضةةةررارالتحيةةةد  مليةةةات المشةةةار ة مةةة  درجةةةة الةةةو ي ل فةةةراد  -
 رغر  جمع الما  وحل ر ية الموارني   لى المشار ة والمساهمة؛ ستمراراروالمشرو ات 

يم ةة  أ  ت ةةو  رةةدور الراارةةة والضةةرر وهةةذا المشةةار ة الشةةعرية مةة  ذةة   ال يثةةات والمجةةالت المحليةةة  -
 رةةةرف مةةة  واةةةوت أذرةةةاء مةةة  ن ةةةار الضةةةعف وي لةةة   تشةةةافاأمةةةر ضةةةرور  يسةةةا د الح ومةةةة  لةةةى 

 المسؤولي  التنفيذيي .

 1وتسعى  ملية المشار ة إلى تح يل:
  ؛فيعرف مع مرور الوات  يف يح  مش  ته تعلي  الشعي    رريل الممارسةا -

 ؛الح ومة والشعيفتح انوات للتفاه  ري   -

 ؛تد ي  الراارة الشعرية  لى مشرو ات الح ومة -

 ؛تد ي  الف ر الح ومي ر مير م  ا راء الشعرية الفعالة -

حتياجةةةات إيةةةة تسةةةاند ال يثةةةات الح وميةةةة فةةةي م ارلةةةة محلايةةةا  المةةةوارني  رتن ةةةي  أنفسةةة   فةةةي هيثةةةات  -
 .الشعي

 التنمية الحضرية وتخطيطها. 3
 يةماهية التنمية الحضر  2.3

 التطور التاريخي للتنمية الحضرية 2.2.3
منذ وذلك اامت هيثة األم  المتحدة ردور فعا  في نشر ف رة التنمية الحضرية  لى المستوى الدولي 

جتما يةةة وتلةةك الع اةةة رةةي  المجتمةةع المحلةةي والمجتمةةع   حينمةةا  ملةةت  لةةى دراسةةة المرا ةةح اإل2592 ةةا  
 لةةى أن ةةا  مليةةة تر ةةح  ر ل ةةا  ةةالمجتمعةةات الريفيةةة حيةةل  ةةا  ين  ةةا  االهتمةةا  منصةةرا  لةةى ل ةةد .ال ةةومي

 لةةى تعةةاو  السةة ا  مةةع الج ةةود الح وميةةة ر ةةدف التنسةةيل رةةي  الذةةدمات الحرا يةةة والصةةحية ول ةة  ت ريةةر 
ورالتةالي  اهتمةا  رالمجتمعةات الحضةرية ةد  لةى ضةرورة اإلأ  2594جتما يةة لسة ا  العةال   ةا  الحالة اإل
حةةةةدى نشةةةةرات م تةةةةي إوجةةةةاء فةةةةي  اةالحضةةةةرية مةةةة  جانةةةةي األمةةةة  المتحةةةةد المجتمعةةةةات ىهتمةةةةا  إلةةةةوجةةةةه اإل

سةةةةتذدا  تنميةةةةة المجتمةةةةع فةةةةي المجتمعةةةةات الحضةةةةرية ن ةةةةرا إ  إم انيةةةةة 2595المسةةةةتعمرات الرريرانيةةةةة  ةةةةا  
المتحايةةد رنمةةو المةةد  فةةي الةةدو  الناميةةة ورريعةةة التغيةةر الموجةةه الةةذ  رةةدا يعتةةر  المدينةةة مةة  حيةةل  هتمةةا ل 
اامةة المرةاني والتغيةر الموجةه نحةو  ارأ مةا  نيةر حرا يةة شتغا واالال مافة الس انية  حديادا و ةذلك تحديةد وا 
سةةتذدا  األر  شةة لت فةةي مجمو  ةةا سلسةةلة مةة  التغيةةرات الرناثيةةة والو يفيةةة التةةي تصةةيي  افةةة م ونةةات إ

ية والت نولوجيةةة اتصةةادجتمةةا ي للمجتمةةع الحضةةر  وفةةي تحويةةد الحضةةر رعةةدد مةة  المشةةرو ات اإلالرنةةاء اإل

                                                 
1

 .4 ص ،1115علي بوعمامة،  
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رالمسةةةتوى الحضةةةةار   رت ةةةاءاالوذلةةةك ممةةة  التعلةةةي  والصةةةةحة والمواصةةة ت ر ةةةدف  اجتما يةةةةوالذةةةدمات اإل
 1.اتصاد واال جتما يواالوالم افي 

توحيةةةةع  إلنتةةةةاياااألفةةةةراد فةةةةي  شةةةةتغا اا حيةةةةادة  مافةةةةة السةةةة ا  :إلةةةةىوتشةةةةير التنميةةةةة الحضةةةةرية  ةةةةذلك 
ووجةود درجةة  اليةة تن ةي  التفا ة  االجتمةا يا  الصةنا ية والذةدماتاسةيادة الم ة  التجاريةة و ا الت نولوجيا

ال  ي الذ جتما ونمو وتنسيل الضرر اإل وترترر التنمية رنمو الدولةا م  ت سي  العم  والتع د االجتما يا
 .والم افة التي تؤدى إلى تنمية المد  ي ولوجيةاإلجتما ية اإل تجاهاتاالي و   لى 

تشم  هذه التغيةرات المسةا   ا و ية  ذلك التغيرات الموج ة التي تعتر  المدينةوتعنى التنمية الحضر 
نشاء الشوارت واألحياء ونرت األشجار  2.ورناء العمارات الشاه ة وا 

تعلةةل ررةةرامج تجديةةد ي اوفةةى النصةةف المةةاني مةة  ال ةةر  العشةةري    ةةر مف ةةو  جديةةد للتنميةةة الحضةةرية
ا 2574مةةد  وال ةرى فةةي رريرانيةةا  ةةا  ذلةةك فةةي حر ةة تذرةةير ال ويتممةة  ا ورةةرامج المةةد  النموذجيةةاالمةد 

رحمةا  ة     سة وت  تةي  2515ي سةنة فةو    ةر نةوت مة  التنميةة ي ةت  رحر ةة اإلسة ا ا 2515وفى  ا  
وه ةذا تةرترر  راألحياء المذتلفة واهت  اللمد  ةجتما يواالالمشا   الحضرية تضم  الحاجات الفسيولوجية 

 3.ستذدا  األر إة التذرير ف ي تضع وساث  وأهداف ترترر رنمر التنمية الحضرية رعملي

 مفهوم التنمية الحضرية 1.2.3

جتمةا ي التةي تةت   ة  رريةل  مليةة تغييةر التر يةي اإل  ملية التنمية الحضرية  لى أن ا:  عرفت
لمرةاني وال تةة   النسةيج العمرانةةي وا يشةم  النةواحي الفيحي يةةة ممةةاا أهة  الريةةف والراديةة إلةةى المدينةة نت ةا ا

4 .جتما يةوالجواني اإل
 

الغةر  من ةا تحسةي  األحةوا  المعيشةية  ااتصةاديةجتما ية واإلالحر ة أو العملية اإلوتعرف رأن ا:  
 لى مرادرة المجتمع  ورناء اللمجتمع الحضر  في جملته  لى أسات م  المشار ة اإليجارية ل ذا المجتمع

 5. ينتها أو مجاله الحضر الحضر ا حتى ي و  مسؤوال    تنمية مد

ممةا يضةم  تح يةل  المذتلةف فثةات المجتمةع جتما يةةاتح يةل تنميةة  ما تعرف أيضا رأن ا:   ملية 
حتةرا  التنةوت الم ةافي للمجتمةةع ا  النمةو االاتصةاد  والتوحيةع العةاد  للمةوارد والمحاف ةة  لةةى الريثةة وحمايت ةا و 

6 .مساومة  لى تلرية األجيا  ال ادمةمما يضم  تلرية مترلرات األجيا  الحالية دو  ال
 

                                                 
1

تاريخ االطالع: ) ،www.minshawi.com/vb/members/26807االلكتروني:الموقع  مركز المنشاوي للدراسات والبحوث االقتصادية، 

11/11/1121). 
2

 (.10/11/1121تاريخ االطالع: )، http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8748الموقع االلكتروني:  
3

 (.10/11/1121)تاريخ االطالع:  ،html-http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t.9194االلكتروني: الموقع  
4

الموقع االلكتروني: منشورة على محاضرة معوقات التنمية الحضرية: دراسة حالة مدينة دمشق بالنسبة للدول األكثر تقدما،  (،1114) رنا عزيز، 

www.astrolabe.files.wordpress.com/2007/07/urbanplaning ،( :10/11/1121تاريخ االطالع.) 
5

http://www.nibraschabab.com/wp-:الموقع االلكترونيى منشورة علجواد أبو زيد، "قراءة في مفهوم التنمية"، محاضرة  

content/uploads/docteur1.jpg ،( :10/11/1121تاريخ االطالع.) 
6

 (.1114)رنا عزيز،  

http://www.minshawi.com/vb/members/26807
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8748
http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t-9194.html
http://www.astrolabe.files.wordpress.com/2007/07/urbanplaning
http://www.astrolabe.files.wordpress.com/2007/07/urbanplaning
http://www.nibraschabab.com/wp-content/uploads/docteur1.jpg
http://www.nibraschabab.com/wp-content/uploads/docteur1.jpg
http://www.nibraschabab.com/wp-content/uploads/docteur1.jpg
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وترةةوير المجتمعةةات الريفيةةة  المجتمعةةات الحضةةرية ونموهةةاا أة مليةةة نشةة  :ويم ةة  تعريف ةةا  لةةى أن ةةا
 مةةا  أر شةةتغا واال اال مافةةة السةة انية احديةةادمةة  حيةةل  يعتةةرى المدينةةةا الةةذ إلةةى حضةةريةا والتغيةةر الموجةةة 

ال يسةةتند  لةةى  الةةذ فةةى ضةةوء الضةةرر  والتع يةةد االجتمةةا ي نيةةر حرا يةةة وردرجةةه  اليةةة مةة  ت سةةي  العمةة 
اامة المرانيا أست اراريةا  1. ستذدا  األر إوالتغير الجوهر  في  و ذلك تجديد وا 

الرؤيةةةة المسةةةت رلية لترةةةوير العمرانةةةي وترةةةوير المواصةةة ت ومواج ةةةة التحةةةديات االاتصةةةادية :  هةةةيو 
 .2 ةوالس انية  والريثية التي تحتاي لتنمية مستدام

هةةةذه  ن  المةةةورني  وتةةة يشةةةجع مشةةةار ة ديم راريةةةاالتنميةةةة الحضةةةرية تممةةة   مةةة  جما يةةةا تعاونيةةةا و 
النةةةةات  تحسةةةةي  أوضةةةةات جتمةةةةا ي المرلةةةةوي ر صةةةةددال التغييةةةةر اإلحةةةةا  و المشةةةةار ة وتوج  ةةةةا نحةةةةو تح يةةةةل 

 3.جتما يااو  اتصادياا

فةةةي  يةةةة إحةةةدال تغييةةةرات مل تنميةةةة الحضةةةرية رأن ةةةا:ف المةةة  ذةةة   التعةةةاريف السةةةار ة يم ننةةةا تعريةةة
الغةةر   اتصةةادية والسياسةةية والم افيةةةواإلجتما يةةة المجتمعةةات الحضةةريةا والتةةي تمةةت مذتلةةف جوانر ةةا اإل

 ترةار الةرؤى المسةت رلية من ا تحسي  أوضات س ا  هذه المجتمعات رمذتلف شراثح  ا مع األذةذ رعةي  اإل
 .  ترورهاحو  دو لترور هذه المجتمعاتا ومواج ة الع رات التي اد ت

 مبادئ التنمية الحضرية المستدامة  3.2.3

 تحديد حاجات المستفيد 2.3.2.3

إ  المسةةتفيدي  رحاجةةة إلةةى التعريةةر  ةة  حاجةةات  ا ل ةةي يةةأتي التذرةةير رالشةة   الةةذ  يسةةتجيي ل ةةذه 
 ةة   سةةيعيش رراحةةة ورأاةة  ج ةةد وت لفةةةا ويةةت  هةةذا عنةةي أنةةهتوفةةل حاجةةة اإلنسةةا   تنميةةةالحاجةةاتا أل  ال

 4:رريل

 م ما في  ملية التذرير والتصمي ؛ االتأ يد  لى مف و  أ  المستفيد يمم   نصر  -

 جتما ية؛ال درة  لى رصد وتوميل وتحلي  العوام  اإل -

وجعل ةةةا ضةةةوارر  ا ةةة  حاجاتةةةه التةةةي تعرةةةرف ةةةار األال ةةةدرة  لةةةى صةةةيانة مةةةا يررحةةةه المسةةةتفيد مةةة   -
 واوا د لمراح  التذرير وتنفيذ المشاريع؛

 حاجاته الح ي ية. معرفة وميل نماذي وأمملة وااعية تعي  المستفيد م ال درة  لى ت -

                                                 
1

تاريخ االطالع: )، www.minshawi.com/vb/members/26807االلكتروني: مركز المنشاوي للدراسات والبحوث االقتصادية، الموقع 

11/11/1121).               

 
2

 .(1114)رنا عزيز،

 
3

 .41 – 15 ص (، التنمية والمجتمع، المكتب الجامعي الحديث، مصر،  ص1112منال طلعت محمود، )

 
4

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل، المجلد الخامس، الدمام، المملكة العربية  التنمية العمرانية المستدامة،(، 1117)، عبد هللا الصالح هاشم

 .10السعودية، ص 

http://www.minshawi.com/vb/members/26807
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 الكفاءة في تخطيط وتصميم الفضاء العمراني  1.3.2.3

يا لو يفةة دالم صود رالفضاء هنا هو الحيح الذ  يتحرك فيه اإلنسا  ممارسا فيه نشار معي  أو مؤ 
انيةةة والجماليةةةا والمرلةةوي هةةو حسةة  التعامةة  مةةع معينةةةا ويتةةأمر اإلنسةةا  رأرعةةاد هةةذا الحيةةح الو يفيةةة والم 

اةدر مم ة  مة   أاة  سةتذدا ارتستجيي لمترلراته الو يفيةة ا هذه األرعاد ل ي نعري للمستفيد ريثة منسجمة
المنسةةجمة رةةي  نيةةر المةةوارد ومصةةادر الرااةةة لتشةةييدها وتشةةغيل ا وصةةيانت اا وا   المدينةةة نيةةر المتناسةة ة و 

نتاجيته  لى نفسيته ذول اإلنسا  وحسه الجماليا إضافة إلى التأميرأجحاث ا و ناصرها اد تشوه   1.وا 

 ترشيد الموارد ومصادر الطاقة  3.3.2.3

لتشةييد هناك مساحة  ريرة م  التأمير العمراني فيما يستذد  م  مةواد ومةوارد ومةا يصةرف فةي رااةة 
% مة  ت لفةةة 41اثية تممة  مةا نسةرته   ت لفةة المةواد اإلنشةأ  ترةاراوروتشةغي  وصةيانة المشةاريع العمرانيةةا 

 ريةرا راإلضةافة إلةى الحفةا   لةى الريثةةا  اتصةاد االمشروت فةإ  الترشةيد فةي هةذه المةواد سةي و  لةه  اثةد 
 2 تماد  لى المواد الرريعية المحلية.و ذلك المحاولة ادر اإلم ا  اإل

 أهداف ومعوقات التنمية الحضرية 4.2.3

 ةأهداف التنمية الحضري 2.4.2.3
 تنميةةةة المنةةةارل الحضةةةرية ممةةة  تحةةةديل وسةةةاث  الن ةةة  والمواصةةة ت 3ت ةةةدف التنميةةةة الحضةةةرية إلةةةى

تنميةةة وتحةةديل  اشةةر ات الميةةاه وال  ررةةاءإنشةةاء وصةةيانة  إصةة ح وصةةيانة الرةةرل داذةة  المةةد  واألحيةةاءا
تةةةوري  الصةةةنا ات فةةةي المةةةد  الصةةةغيرة والضةةةواحي راإلضةةةافة إلةةةى  االريةةةف وذلةةةل اةةةوى جةةةذي فةةةي ال ةةةرى
هتمةا  اإلا  ما يجي المد  الصغرى وال رى ىوتوجيه النمو الحضر  إلا الس نية لذلل مرا ح جذي لدفراد

نحو رناء المةد  الجديةدة  تجاهواالا رالتذرير العمراني للمد  رأسلوي يناسي المترلرات الحالية والمست رلية
ا داامةةةةلو أ دفةةراد سةةواء للعمةة المسةةت لة  مرا ةةح جةةةذي ل أوسةةواء التارعةةةة من ةةا  ارأسةةلوي تذريرةةي سةةلي 

وتتمم  أه  أهةداف التنميةة الحضةرية حسةي مةا ورد فةي الفصة  السةارع المتعلةل رالمسةتورنات الرشةرية مة  
 4ل م  المتحدة في الن ار التالية: 12األجندة 

 رية؛تحسي  إرار المستورنات الرش -

 تعحيح ن ا  الرااة والن   المستدا ؛ -

 لمستدامة؛تعحيح األنشرة الصنا ية ا -

 ستذدا  األر ؛إتعحيح التذرير اإلدار   لى نحو مستدا  في مجا   -

                                                 
 
1

 .5مصر، ص  (، "العمارة المستدامة"، مؤتمر هندسة القاهرة األول: العمارة والعمران في إطار التنمية،1115محمد المحسن إبراهيم، )

 
2

 .22، المجلد 22(، "العمارة في العالم العربي"، مجلة المهندس السعودية، العدد 2555عثمان علي الناجم، )
3

تاريخ االطالع: )، 26807www.minshawi.com/vb/members/االلكتروني: مركز المنشاوي للدراسات والبحوث االقتصادية، الموقع  

11/11/1121.) 
4

 (.10/11/1121تاريخ االطالع: )،  www.undp.org: االلكتروني الموقع 

http://www.minshawi.com/vb/members/26807
http://www.undp.org/french
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 لمستورنات الرشرية في المنارل المعرضة لل وارل؛لتعحيح التذرير اإلدار   -

 توفير المأوى الم ث  للجميع؛ -

 تشجيع تنمية الموارد الرشرية ورناء ال درات م  أج  تنمية المستورنات الرشرية؛ -

 تية مت املة وسليمة ريثيا )المياها الصرف الصحيا إدارة النفايات الصلرة...(.توفير رنية تح -
 معوقات التنمية الحضرية 1.4.2.3

1هناك  دة  وام  تحو  دو  تح يل التنمية الحضرية تتمم  أررحها فيما يلي:
 

 ؛ترور حج  الس ا  وال تلة الس انية -
 ؛جذي ال جرة م  الريف رحما    العم  -

 ؛لمنارل العشواثيةنمو متحايد ل -

 ؛ححف العمراني  لى المنارل الحرا يةال -

 ؛المرورية ذتناااتاال -

 .التلول الريثي -

 والحضري وتخطيط المد التخطيط اإلقليمي  1.3

  التخطيط اإلقليمي  2.1.3

 مفهوم التخطيط اإلقليمي  2.2.1.3

ري العالمية المانية ذاصة في تعود الردايات الفعلية إلترات أسلوي التذرير اإلاليمي إلى ما رعد الح
الدو  األوررية التي  انت م  الدمار والذراي واإلنفال ال رير في الجاني العس ر  الذ  أواف ال مير م  

ا هةةةةذا إلةةةةى جانةةةةي حالةةةةة التفةةةةاوت الم ةةةةاني التةةةةي ذلفت ةةةةا المةةةةورة االسةةةةتمماريةالمشةةةةاريع الصةةةةنا ية والذرةةةةر 
ا فةةةي الواةةةت الةةةذ  االحدهةةةارساسةةةية العم اةةةة فةةةي نايةةةة الصةةنا ية التةةةي جعلةةةت المةةةد  ذات الصةةةنا ات األ

ل ةذه األسةراي  .إ  ل  ي   متدهور ا تياد المد  ذات الصنا ات الرسيرة والت ليدية في وضع فيه تر ت 
ف انةت والدة  فجوة ري  حاالت التفةاوت الم انيةةونيرها  ا  ال رد م  إترات أسلوي  لمي يضم  ت ليص ال

وي لمعالجةةةة هةةذه المشةةا  ا والةةةذ  يم ةة  أ  نعرفةةه  لةةى أنةةةه ذلةةك المسةةتوى مةةة  التذرةةير اإلاليمةةي  أسةةل
إل ةداد وتوضةيح التذرير ال ومي الذ  يمارت في منر ة معينة م  الدولةة تعةرف رةاإلالي ا ليشة   أسةلورا 

 األهداف التفصيلية في ترتيي الفعاليات االجتما ية واالاتصادية والعمرانية في ذلك الم ةا . ف ةو مجمو ةة
وت ةوي  رةةرل العمةة   أ مةا  متتارعةةة يم ةة  تأريرهةا رعةةدد مةة  المراحة  ترةةدأ رتحديةةد المشةا   وتنت ةةي روضةةع

ستراتيجيات المترعة في ذلك التذرير أو اإل المذتلفة التي تحتو  رصيغت ا الشاملة اإل       السياسات
مةة والتفصةيلية والذاصةة التةي فةي صةيانة األهةداف العا الذ  ي و  ردي  أو ذليرا م  الرداث  التذريرية

                                                 
 
1

 .(1114)رنا عزيز، 
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يم ةة  تحديةةدها واياسةة ا وتحديةةد المعواةةات المذتلفةةة المحتمةة  مجار ت ةةا و يفيةةة التغلةةي  لي ةةا وصةةوال إلةةى 
  1المست ر  المنشود.

  2أهداف التخطيط اإلقليمي 1.2.1.3

سةمح ي دف التذرير اإلاليمي إلى تح يل أفض  حالة مم نة الستعما  إم انيات اإلالةي  رحيةل ال ت
نما رحدود  الع  ني الذ  يح ل أفض  إنتاجية مم نة للنشارات المذتلفةة  ستذدا االرتجميدها أو هدرهاا وا 

أو الع اةةةات اإلاليميةةةة  دو  المسةةةات رتةةةواح  الحالةةةة التذريريةةةة العامةةةة لع اةةةة اإلالةةةي  راألاةةةالي  المجةةةاورة 
 الشاملة.

اةةةى إلةةةى ال فايةةةة التامةةةة ودو  ترةةةذير أو تح يةةةل أفضةةة  شةةةر ة ذةةةدمات  امةةةة لدالةةةي  تر ي ةةةدف إلةةةى و 
 لى إم انيات اإلالي  الذاتية ضم  ذرته العامة التي ت ةدف إلةى تح يةل التعامة    تمادااو مفرر  ست  كا

وتةوفير شةر ة  ت آمارهةا  لةى جميةع أجةحاء اإلالةي واإلنتاجية والتي يجي أ  تنع  ست   يةاالري  األنشرة 
وتةةةؤد  دورهةةةا المغةةةذ  ل نشةةةرة المذتلفةةةة ولةةةيت  لةةةى حسةةةاي  اتصةةةادياالدالةةةي  مفيةةةدة  ةرت احيةةةاذةةةدمات 

نما م  أجله وفي سري  ترويره إلى أحس  مستوى  اتصادا  و مراني. جتما ياو  اتصاد ااإلالي  وا 

إلى تح يل التنسيل التا  والمواحنة ال را ية ري  النشارات فةي اإلالةي    ما ي دف التذرير اإلاليمي
إلاليميةة )السة ا ا الم ةا ا رشرية لضةما  أفضة  محصةلة إاليميةة جةراء تفا ة  ال ةوى اأ   ااتصادية  انت 

 لي  أو ري  أجحاء اإلالي  الواحد.ي دف إلى تن ي  حر ة التراد  التجار  ري  األااو  االعم (

ضةةةم  المعةةةايير  جتما يةةةةواالتح يةةةل الذةةةدمات الترفي يةةةة والم افيةةةة إلةةةى  لتذرةةةير اإلاليمةةةييسةةةعى او 
المحاف ة  لى المةورول اإلنتةاجي راإلضافة إلى ة التي تحددها الحجو  الس انية في    مجا ا التذريري

والعمرانةةي وا  ةةادة ترويرهمةةا وتأصةةيل ما وف ةةا للةةن   والع اةةات االاتصةةادية واالجتما يةةة الجديةةدةا أو التةةي 
 ينشدها الس ا  في اإلالي  ولتؤد  دورها في ضما  معال  الس ا .

هةةداف التةةي ينشةةدها التذرةةير اإلاليمةةي لسةة ا  أاةةالي  الرلةةد  لةةى مذتلةةف ح اث  ةةا ورعةةد  ةة  هةةذه األ
وحجوم ةةا السةة انية فإنةةه ي ةةدف أيضةةا إلةةى حي السةة ا   رةةر مشةةار ة جماهيريةةة رشةة   مراشةةر فةةي صةةيانة 
ا راء وال ةةةرارات التذريريةةةة ألنةةةه صةةةاحي الع اةةةة المراشةةةرة ر ةةةاا ورةةةذلك يضةةةم  تح يةةةل و ةةةي جمةةةاهير  

ح ةةةل التذرةةةير اإلاليمةةةي دوره فةةةي رد  ال ةةةوة رةةةي  المصةةةالح الفرديةةةة مةةة  ذةةة   توحيةةةد هةةةذه تذريرةةةيا وي
 .المصالح رإرار  ا  يضم  مصالح الجميع
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 يالتخطيط الحضر  1.1.3 

 يان ةةا ا ويرمةةي إلةةى السةةيررة  لةةى حضةةرية   لةةى معالجةةة المدينةةة  وحةةدة حضةةر التذرةةير اليرت ةةح 
نةه ينسةل أإذ مة  أهة  واجراتةه  ااتصةادية والسياسةية والرريعيةةواإلجتما يةة اإل تجاهةاتاالرنحو متوافةل مةع 
نتفا ية ويررر ا في إرار مةن   للمدينةة الحضةريةا حيةل يتحةدد مة  ذة   ذلةك المسةتوى ري  العناصر اال

ومراحةة  نموهةةا المسةةت رليا وأحجةةا   تجاهةةاتاالحضةةر  التةةوجي ي العةةا  ل ةةاا  مةةا أنةةه يوضةةح  التذريرةةي
م  مراح  ترورهاا ويعترر آذر ما يم   أ  يص  إليه المذرر م   م  مرةدت لةررر الس ا  ل   مرحلة 

  1.مدينةال الريثة رالمجتمع م  أج  المصلحة العامة لس ا 

 2تعريف التخطيط الحضري 2.1.1.3

تذةاذ ال ةرار إسةتراتيجيات التةي تترع ةا مرا ةح ي صد رةالتذرير الحضةر  اإلسةتراتيجية أو مجمو ةة اإل
رحيةةل يتةةاح ل نشةةرة والذةةدمات الحضةةرية أفضةة   اجيةةه وضةةرر نمةةو وتوسةةع الريثةةات الحضةةريةلتنميةةة وتو 

تتضةةم  اإلسةتراتيجية  ةةادة تصةورا لمةةا  .وللسةة ا  أ رةر الفواثةةد مة  هةةذه األنشةرة الحضةرية اتوحيةع جغرافةي
ي ممة  هةذه التصةورات  لةى تنرةؤات ااثمةة  لةى معةايير  لميةة واضةحة تممة  النمةاذ ىيم   أ  يحدل وترن
 وال يا   الن رية. 

ويعةةرف التذرةةير الحضةةر  رأنةةه الت ةةوي  الن ةةاثي للعناصةةر المتعةةددة للريثةةة الحضةةرية رحيةةل ت ةةو  
نتاجية وم ثمة للجميعأ   .مر  راء وا 

رةةةةار الررنةةةةامج جتما يةةةةة والدراسةةةةات اإلإ  دراسةةةةات المسةةةةت ر  اإل اتصةةةةادية التةةةةي تحةةةةدد شذصةةةةية وا 
    لي ا التصمي  الرريعي لمرحلته األذيرة ويؤ ةد هةذا التعريةف أنةه التروير  إنما تش   ال ا دة التي ين

رغيةةةاي تصةةةمي  فعةةةا  ومنسةةةج  وجميةةة  للمدينةةةة وأاسةةةام ا  نةةةاتج ن ةةةاثي ت ةةةو  أفضةةة  التحلةةةي ت والرةةةرامج 
 اإلحصاثية مجرد  رل. 

التي  ةجتما يواال لى ال ي  الجمالية  تفالاالهي ضرورة و يشير هذا التعريف أيضا إلى مسألة هامة 
 ت و  األسات ال اهر أو الذلفي ل   نماذي التصميمات. 

فةةي تعريةةف التذرةةير الحضةةر  تضةةافر ج ةةود الم ندسةةي  المعمةةاريي  والمةةدنيي   تجةةاهاالويعنةةي هةةذا 
يم ةة  أ  تسةة   فةةي التذرةةير  ذتصاصةةاتاالوال ةةانو ا ف ةة  هةةذه  اتصةةادواال جتمةةاتواالو لمةةاء الجغرافيةةا 

الوسةةةاث  الفنيةةةة المترعةةةة فةةةي  ةةة  مةةة  هةةةذه تح مةةةوا فةةةي ي المدينةةةة أ  يلةةةذا وجةةةي  لةةةى مذررةةة االحضةةةر 
مة  هةذا التعريةف يجةي  لةى مذرةر المدينةة أ  يف ة  دوره رأنةه الترةوير المتةواح   نر اةااو  ذتصاصاتاال
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األر   سةتعماالتال لةى أسةت شةاملة ح وذلك م  ذ   التر ي اللمجتمعات الحضرية وأوسار ا الرريعية
 ما يترع هذا م  ال وا د. ر ا مع نتفاتواال

 أهداف التخطيط الحضري 1.1.1.3

 1 :ما يليفييم   إجما  أهداف التذرير الحضر  

 حيةةل يسةةتريع  ةة   اتحديةةد األاسةةا  الو يفيةةة فةةي المدينةةة ممةة  المنةةارل السةة نية والتجاريةةة والصةةنا ية
لفةةة رعضةة ا مةةع الةةرع  من ةةا أ  يةةؤد  دوره رأاةة  ت لفةةة وتنةةاا ا مةةع الةةررر رةةي  أاسةةا  المدينةةة المذت

ا ذةةر ومةةع العةةال  الذةةارجي رشةة   متفا ةة ا وترةةوير  ةة  اسةة  من ةةا وفةةل مسةةتوى مع ةةو  مةة  نةةواحي 
 ؛في المنارل التجارية واوفالالحج  واإلضاءة واألما   الذضراء في المنارل الس نية وأما   

  منةارل السة نية المذتلفةة رالنسةرة لل ومر جةةالتأ يد  لى أ  ت و  الريوت اوية الرناء وصحية ومريحة
هتمةةا  رأشةة ال ا المتغةةايرة ورنرات ةةا ل ةةي تنسةةج  والحاجةةات المتعةةددة ل ةة  أنةةوات وأحجةةا  األسةةر مةةع اإل
 ؛المذتلفة مع توفير جميع الذدمات التي يحتاج ا س ا  تلك المسا  

   ا   أنفسة   رويحالو يفة التي يحتاج ا الس ا  للت  ترارهااراالهتما  رالو يفة الترفي ية داذ  المد 
 .ول ضاء أواات مريحة في أواات اإلجاحات أو ن اية األسروت

 التخطيط المستدام للمد  3.1.3

   المدينةةة ليسةةت  ةةاهرة ااثمةةة رةةذات اا رةة  تةةرترر فةةي  وامةة  ايام ةةا ونموهةةا رالمنةةارل المحيرةةة ر ةةاإ
ةا رة  يجةي أ  يشةم  اإلالةي  الةذ  والمعتمدة  لي ا ف  ي في أ  ي ت  التذرير رالمنر ة المرنية في المدينة

2ت ع فيه المدينة ر امل ا.
 

 خصائص التخطيط المستدام للمد  2.3.1.3

 3تتمم  في: اهناك م ل ذصاثص أساسية للتذرير المستدا  للمد 

  لمحير ال ريي والمحير ليعتمد وجود ال مير م  المد  اليو   لى الع اات الجوهرية  كتفاء الذاتي:اإل
مةة  النفايةةات(ا  تةةأمي  الميةةاها ال ةةواء الن ةةيا الغةةذاءا المةةواد األوليةةةا الرااةةة و مليةةة الةةتذلص العةةا  )ممةة 

مةةةة  ذةةةة    تةةةةأمي  الحةةةةدود الةةةةدنيا ل  تفةةةةاء الةةةةذاتي هةةةةي فت ةةةو  المسةةةةا ي مةةةة  المن ةةةةار المسةةةةتدا  للمةةةةد 
 رممتل ات ا الرريعية. ست   اال

                                                 
1

 .19، ص (1115) صبحي فارس الهيتي، 
2

 .90ص (، 1115صبحي فارس الهيتي، ) 
3

المملكة العربية السعودية، (، أهمية االقتصاد في المساحات المبنية بين المفهوم البيئي واإلسالمي، ندوة اإلسكان الثانية، 1111نادية محمد بصير، ) 

 .9ص 



 مدخل عـام للتنمية المحلية والحضرية                               الفصل األول                                    

33 

 

 سةةتذدا  إأ  يةةت   أ ا ةةي مرةةدأ االسةةتمراريةا إ  التذرةةير المسةةتدا  يجةةي إ  ير  والتوجــ : ســتمراريةاال
 لةةةةى المنةةةةارل  ال ي تصةةةةر ا راإلضةةةةافة إلةةةةى  ةةةةو  التذرةةةةير المسةةةةتدا رع  نيةةةةة األر  والمةةةةواد األوليةةةةة

    المجاالت الو يفيةا و  اات الحياة المت املة في المدينة. ر  يشم  االرريعية

 مةة  التذرةةير سةةاحات هةةو جةةحء أساسةةي اتصةةاد رالماإلإ   األمثــل لاراضــي والمســاحات: ســتخداماال
ح ي ةي لدنسةا  والةذ  ال يضةر  حتيةايا  مةي لة ر  والنةاتج  ة  األ االستذدا مستدا ا والذ  يعني ال

 األر .

 أهداف تخطيط المد  1.3.1.3

    لةةةذ  رنيةةةت  ليةةةه المدينةةةةافةةةي المواةةةع ي ةةةدف تذرةةةير المةةةد  إلةةةى تحسةةةي   ةةةروف الريثةةةة الرريعيةةةة 
ر ةةةةاا  مةةةةا ي ةةةةدف إلةةةةى تحسةةةةي  ال ةةةةروف الشةةةةراثية والذةةةةدماتا و ةةةةذلك األحةةةةوا   وفةةةةي المنةةةةارل المحيرةةةةة

 1اتصادية لس ان اا ويم   تلذيص هذه األهداف  لى النحو التالي:جتما ية واإلاإل

ـــة - ـــة العمراني تحسةةةي  الع اةةةة رةةةي  المسةةةا   : ي ةةةدف تذرةةةير المةةةد  مةةة  الناحيةةةة العمرانيةةةة إلةةةى الناحي
ا إضةةافة إلةةى ا  لةةى ا ذةةرلذةةدمات العامةةةا رحيةةل ال يرغةةى اسةة  من ةةوالشةةوارت والمنةةارل الصةةنا ية وا

إم ا  اإلر اء  لى المتنحهةات العامةة والمنةارل الم شةوفة فةي ا مع رين ا جميعا نسجا االإيجاد نوت م  
هتمةا  راألشةجار والمنةارل األحياء الس نية لت و  متنفسا للس ا ا وم ا  ل ضاء أواات فران  ا مةع اإل

فصةةةة  المنةةةةارل السةةةة نية  ةةةة  المنةةةةارل الصةةةةنا يةا لت ليةةةة  تةةةةأمير التلةةةةول إلضةةةةافة إلةةةةى ا راالذضةةةةراء
 .والضوضاء  لى الس ا 

مةةد جميةةع أحيةةاء أمةةا مةة  الناحيةةة الذدميةةة في ةةدف تذرةةير المةةد  إلةةى : الخــدمات )الناحيــة الخدماتيــة( -
ونت ةا مةع حجة  السة ا  المدينة رالذدمات ال حمة  المياها واإلنارة والمجار ا التي تتفل في حجم ا ومر 

والعمة   لةى  و مرة المرانيا ورحيةل ال ت ةو  هنةاك وفةرة فةي رعة  األحيةاء ون صةا فةي رعضة ا ا ذةر
ان  وذاصةةةة رالمنةةةارل الريفيةةةة المجةةةاورة ل ةةةا أو رةةةالمو  المدينةةةة رالمنةةةارل األذةةةرى اتصةةةا ر سةةة ولة ويسةةة

تسةيير الجيةد لوسةاث  المواصة تا الا راإلضةافة إلةى أو رمرا ةح التسةولوالعواص ا أو رمنارل الذامةات 
 .وتس ي   ملية تن   العما 

إلةةةى  يسةةةعى تذرةةةير المةةةد  واالجتما يةةةةاتصةةةادية اإلمةةة  الناحيةةةة : جتماعيـــةواالالناحيـــة االقتصـــادية  -
يجةةا تحسةةي  هتمةةا  مةةع اإلد العمةة  المناسةةي للعمةةا  العةةارلي   ةةروف المعيشةةة والعمةة  داذةة  المدينةةةا وا 

للمدينةةةة  ةةة  رريةةةل تةةةوفير مرالةةةي  محاولةةةة حيةةةادة الحر ةةةة التجاريةةةةا و حيةجتما يةةةة والصةةةرةةةأحوال   اإل
أو ذلةل محةاوالت جديةدة  اتصاد  للمدينة رإنشاء مرا ح صنا ية جديةدةحيادة الترور اإلا و ذا المعيشة

 لدنتايا رحيل يرا ى أال يؤد  ذلك إلى حيادة ضغر حر ة الن   والمواص ت داذ  المدينة.
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 ا المستدامالمدينة وتسييره. 4
 المدينة المستدامة 2.4

 المدينة المستدامةتعريف  2.2.4

هةةي المدينةةة التةةي تلرةةي حاجيةةات سةةا ني ا مةة  سةة  ا تعلةةي  وصةةحةا ن ةة  ومةةاء شةةرويا ونيرهةةا مةة  
حتياجةةات رغيةةة وصةةول ا الذةةدماتا وفةةل مؤشةةرات مدروسةةةا مةةع مرا ةةاة التوحيةةع المجةةالي الممةةالي ل ةةذه اإل

نتر ةه ل جيةا   مةا اةد وتدهور المجةا  الةذ  هةو أممة  ع الحرص  لى  د  الترذيررعدالة إلى مستح ي اا م
 1ال ادمة.

 ستدامة بالمدينةسمات اإل 1.2.4

مةة   ثةةة تسةةا د  لةةى  ةةيش السةة ا  فةةي مةةأم ة ريالمدينةةجعةة  سةةتدامة المةةد  فةةي إ 2تتمحةةور سةةمات
ذةةة   وفةةةرة المسةةةاحات  التةةةي تنجةةةر  ةةة  التةةةدهور الريثةةةيا ومسةةةا دة  لةةةى راحةةةة السةةة ا  مةةة  نع اسةةةاتاال

 لةى تحسةي   تعمة  اتصةاديةاذلةل دينامي يةة ا  ما تعم   لةى الذضراء والحداثل العمومية وأما   الترفيه
 .في  مليات التنمية إشراك الس ا ا راإلضافة  لى مستويات المعيشة دو  المسات رحل األجيا  ال ح ة

 ستدامة المد إمبادئ  3.2.4

 إلةى السةعي 3مة  ذة  رفةع جةودة الحيةاة للسة ا  ي يت  التر يةح في ةا  لةى المدينة المستدامة هي الت
واةةةةري  إلي ةةةةاوسةةةة ولة الوصةةةةو   االجتما يةةةةةرأحجةةةةا  مناسةةةةرة ت ثةةةة  النشةةةةارات  السةةةة نية حيةةةةاءاألتصةةةةمي  

سةة نية متنو ةةة  أنمةةارتةةأمي  و  ا)المةةدارتا المرا ةةح التجاريةةة ...( األحيةةاءحتياجةةات اليوميةةة لسةة ا  هةةذه اإل
ضةةما  ا و  لةةى الرااةةة حمايةةة الريثةةة الرريعيةةة والمحاف ةةة  لي ةةا مةةع مرا ةةاة الحفةةا ا و الواحةةد ضةةم  الحةةي
المحيةةةد مةةة  وسةةةاث  الن ةةة   التر يح  لةةةى تةةةوفيررةةة سةةةتدامة فيمةةةا يتعلةةةل ر رةةةات الن ةةة  والمواصةةة تتةةةأمي  اإل

 نمةةار مذتلفةةةرأو تةةأمي  شةةر ة رةةرل متراررةةة ا و ا المتةةرو والن ةة  العةةا  الم شةةترك(حديديةةةالجما ي)السةة ك ال
 .محور التذرير الرثيسي حتياجات  او الس ا    تراراوأذيرا يجي 

 للمد  الحضري التسيير 1.4
فةي  تسيير المدينةة هةو السة ر  لةى أداء و اثف ةا لضةما  تنميةة ت ةدف إلةى إيجةاد التجةانت والتةواح 

  تةةوفير حاجيةةات ا مةةع الحفةةا   لةةى الجانةةي الريثةةيا مةة  أجةةجتمةةا ياتصةةاد  واإلالن ةةو  رال رةةا ي  اإل

                                                 
1

الطالع: تاريخ ا)، www.m3mary.com/information/sustainable_architecture_green.htm:موقع معماري للمهندس العربي 

11/11/1121). 
2

تاريخ االطالع: )، www.m3mary.com/information/sustainable_architecture_green.htm:موقع معماري للمهندس العربي 

11/11/1121). 
3

 .(11/11/1121تاريخ االطالع: )، http://www.oiace.com/index.php?option=comالموقع االلكتروني:  

http://www.m3mary.com/information/sustainable_architecture_green.htm
http://www.m3mary.com/information/sustainable_architecture_green.htm
http://www.oiace.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106:2009-03-08-13-04-02&catid=23:2009-03-16-21-36-24&Itemid=116
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هةذا ويةت   وفةي حيةاة أفضة  للسة ا  ااألجيا  الحالية دو  المسات رح ةو  األجيةا  المسةت رلية فةي التنميةة
 رالتسيير المستدا  للو اثف وا ليات التالية:

 تخطيط المدينة وتسيير العقارات 2.1.4

لمذتلةةف الع ةةارات  إ  الترريةةل الفعةةا  لمشةةروت حضةةر  مسةةتدا  يرت ةةح أساسةةا  لةةى التن ةةي  المح ةة 
 وتحدادالتي تتوفر  لي ا المدينةا أل  التح   في الع ار هو م دمة التذرير الحضر ا 

 أهميته  ندما تت   ملية تنمية المدينة وف ا للمسا ي الريثية.

 متجانسةةا ول ة  حةي مدارسةه الذاصةة إضافة إلى تذرير المنارل السة نية رجعة  األحيةاء السة نية
موااةع ل ةا رعيةدة  ذتيةاراراحاته وحداث ةها وضةما  الراحةة وا مةا  لسة ا  هةذه األحيةاء ومنارل تسةليتها وسة
 1   الررل المحدحمة.

 التحكم في األخطار 1.1.4

مةةاء  اف ةةة  لةةى ن ةةاوة الوسةةر الريثي)هةةواءالعمةة   لةةى الواايةةة مةة  مذةةارر التلةةول رالمحاويةةت  هةةذا ر
أو الت لية  مة  تر يحهةاا والتةي تعةود را مةار السةلرية  لةى  تررة( م  جميع المواد السةامة والمةواد ال يمياثيةةا

 سا  و لى الوسر الريثي رصفة  امة.صحة اإلن

 وم  أررح ما يجي المحاف ة  ليه:
أل  أ  تلةةول يلحةل رةةه يةةنع ت سةةلرا  لةةى صةةحة اإلنسةةا   االحفةا   لةةى المةةاء و لةةى جميةةع مصةةادره -

 ية واألن ارا و لى ش ل ا الجمالي؛والحيوا  والنراتا راإلضافة إلى الحفا   لى األود
أو تسةري  ي تذةتلر رالتررةة فتف ةدها ذصةورت االحفا   لى األر  والتررة م     النفايةات والمةواد التة -

ممةةا يةةؤد  إلةةى ال ضةةاء  لةةى النراتةةات أو إصةةارت ا رةةأمرا  تعةةود  ارعةة  المةةواد ال يمياثيةةة إلةةى التررةةة
 األر  لش ل ا الجمالي؛ إلى ف دا   لى صحة اإلنسا  رالضررا راإلضافة

   أ رر وذصوصا في الدو  الصنا ية؛الحفا   لى ال واء والذ  أصرح معر  للتلول رش  -
 ة  أصةوات  محاررة التلول الضوضاثي والذ  أصةرح يعةاني منةه سة ا  الحضةرا وينةتج هةذا التلةول -

 المصانع والمحر ات ووساث  الن   رمذتلف أنوا  ا.

 الموارد والطاقة تسيير 3.1.4

2ا والتي تت  رما يلي:ستعما  الموارد الرريعيةإاألجدى م   ستفادةل السعي 
 

سةةتعما  إ امعالجةةة الميةةاه ا سةةنة اجمةةع ميةةاه األمرةةارتةةت   مليةةة اإلسةةتفادة المملةةى مةة  الميةةاه ر الميةةاه: -
 افية؛توفير المياه الصالحة للشري لجميع الس ا ا ورال ميات ال ل عاليةالفعالية المعدات المياه ذات 

                                                 
1

 .211ص (، 1115صبحي فارس الهيتي، ) 
2

 .(11/11/1121تاريخ االطالع: )، http://www.oiace.com/index.php?option=comروني:الموقع االلكت 

http://www.oiace.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106:2009-03-08-13-04-02&catid=23:2009-03-16-21-36-24&Itemid=116
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مةة  المةةواد الم عةةاد المةةواردا م سةةتنحافاسةةتعما  المةةواد الم تجةةدندة )مةة  أجةة   ةةد  إتشةةجيع  المةةواد األوليةةة: -
 ؛تدويرها(

سةةةتعما  مةةةواد ال تترلةةةي رااةةةة  ريةةةرة إالرااةةةة ال حمةةةة لدنشةةةاء مةةة  ذةةة    سةةةت  كاذفةةة   الرااةةةة: -
نتاج ا ون ل او ا ستذراج اال لمواد الم عاد تدويرها والمواد الرريعية ال در المم   م  ا ستعما اروذلك  اا 

  لى الرااة الن يفة )الشمتا الرياح...(.  تمادواالا والمحلية

 النقلتسيير  4.1.4

 1المرور ر ا يجي التأ يد  لى: نسياياو المدينة في لدراسة حر ة الن   
ة و يور ةا فةي دراسة شر ة الررل والشوارت وأنمار ةا وأن مت ةا أو مذررات ةاا و فايةة تلةك األن مة -

 ؛تلرية مرالي الن   وتروره
 )التدفل( فول شر ة الررل وحر ة المرور  لي ا. نسياريةاالدراسة  -

إلةى منةارل  وم  أج  تسيير حر ة الن ة  فةي المدينةة والت لية  مة  مشةا ل ا ال رةد مة  ت سةي  المدينةة
حافلةةا را ةي ارةار...(ا  ةمتن   رسيارة شذصيةا سيارة ذاص جغرافية تدرت الرح ت ر ا حسي الحالة )

...(ا مة  تجمةع ريانةات جتما يةةا ت تسةولا  مة  ا نحهةةا رحة ت  لميةةصنف حسي الغر  ) رح م  ت  
حر ةةةة المةةةرور ذةةة    نسةةةياياو اتصةةةاديةا راإلضةةةافة إلةةةى تةةةدفل  ةةة  مل يةةةة السةةةياراتا وحالةةةة المجتمةةةع اإل

 2سا ات اليو .

 3وتتضم  ذرة الن   ما يلي:
 ؛حسي  الررل الحاليةا وتحديد أولويات ذدمات الن   العا إنشاء ررل جديدة وت -
 وم ا؛ت لي  حوادل المرور رمعالجة أسراي حد -
 توفير الع مات اإلرشادية؛ -
  تلول ال واء والصوت )الضوضاء(. احماية الريثة رمعالجة التلول الذ  تسرره وساث  الن   -

 المساحات الخضراء 5.1.4

س ني أو منر ة حضريةا أي  يسيرر العنصر النراتي إما في  هي  رارة    حيح داذلي في تجمع
حالتةةه األوليةةة  الغارةةاتا أو رعةةد الت يثةةة  الحةةداثل والح ةةاثرا ويعتررهةةا الريثيةةو  العنصةةر الت نةةي األساسةةي 
نتاي األ سجي ا أ  أن ا  والضرور  في المحير اإلنساني ن را للدور الريثي الذ  تلعره في تلريف الجو وا 

4مارة رثة المدينة.تعترر رم
 

                                                 
1

 .251(، ص 1115صبحي فارس الهيتي، ) 
2

 .115 -114(، ص ص 1115صبحي فارس الهيتي، ) 
3

 .122 -121ص ص  (،1115صبحي فارس الهيتي، ) 
4

 .201ص  ، (1115) فاتح أودينة، 
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ررةةا  تةةأميرات الغةةاحات السةةامة وحجةةح الغرةةار   مةةا تتممةة  أهميت ةةا فةةي تر يةةر الجةةو وتجديةةد ال ةةواء وا 
 لةةةةة الررورةةةةةا ودرجةةةةة الحةةةةرارة...الخرترسةةةةره  لةةةةى أورال األشةةةةجار ورةةةةل األ سةةةةجي  واألوحو ا وتن ةةةةي  حا

 1راإلضافة إلى العنصر الجمالي الذ  توفره.

 لمسةةاحات الذضةةراء والمحاف ةةة  لي ةةاجةة  أ   ت ةةو  المدينةةة مسةةتدامة إاامةةة األةةذا فإنةةه يتوجةةي مةة  
 والتحسيت والتو ية رأهميت ا ونرت الشعور للس ا  رضرورة توفرها والمحاف ة  لي ا.

 تسيير النفايات 6.1.4

و ةة  مرحلةةة  ةةا  ل ةةا رري ةةة للمعالجةةةا ومشةةا ل ا  اإ  النشةةار اإلنسةةاني  ةةا  داثمةةا مولةةدا للنفايةةات
اصةا إال أ  المش   ل  ي   مرروحةا رحةدة فةي ال ةدي  رسةري الةة الحجة  السة اني ورالتةالي الةة وضةآلة الذ

 2.التأمير السلري  لى الريثة

حج  النفايات الناتجة    النشارات المنحليةا والنفايات المماملةة الناتجةة  ة   حدياداو ورتحايد الس ا  
اا رات م  الضةرور  تسةيير هةذه النفايةات ررةرل ت ضةي أو والتجارية والحرفية ونيره ةالنشارات الصنا ي

 ت ل  م  آمارها السلرية  لى الريثة و لى صحة اإلنسا .

مةة   اثح ال ري ةةة من ةةاا وتمنةةعو نتشةةار الةةر إويةةت  هةةذا رجمةةع النفايةةات فةةي أمةةا   وروسةةاث  تمنةةع مةة  
من ةةا رعةةةد تن يةةف أمةةةا   وصةةو  الحيوانةةات إلي ةةةاا مةة  يةةت  ن ل ةةةا فةةي أواةةةات مناسةةرة إلةةى أمةةةا   الةةتذلص 

 جمع اا وتن يف مذتلف الررل واألما   العمومية.

وتتحةةدد  االمملةةى لمعالجت ةةا أو الةةتذلص من ةةاوتةةت   مليةةة الةةتذلص مةة  هةةذه النفايةةات رإترةةات الرري ةةة 
ا ويمتةد نرةال هةذه اتصةادااالرأسةمالي والت لفةة األ مةر  سةتعما ل الرري ة المناسرة رتفضي  أنسي الوساث  

إلى الرداث  األ لةى  رات التحوي  إلى موااع دف  رعيدةارات م  موااع دف  صحية رسيرة رواسرة محالذي
 سةةتغ  اوالحةةرل مةةع  الرااةةة اسةةتغ  لحةةرل الشةةمولي دو  ت لفةةة  تحويةة  النفايةةات إلةةى سةةمادا وأسةةلوي ا

3المفيد م  النفايات )أسلوي التدوير(. سترجاتاالرااةا وأسلوي 
 

 للمدينة حليمالتسيير ال 7.1.4

ال ي تصةةةر دور اإلدارة المحليةةةة  لةةةى تسةةةيير النشةةةارات التجاريةةةة والصةةةنا ية والسةةة نيةا رةةة  يشةةةم  
  أل يجةةةي تفعيةةة   مليةةةة المشةةةار ةا  مةةةا 4النشةةةارات الترفي يةةةة والسةةةياحية والم افيةةةة والدينيةةةة والصةةةحية...

الفعلي للجمعيةات والمن مةات  نذراراالتش ي  األهداف العامة و إيجاد الوساث  الفعالة للتسيير يحتاي إلى 
للوصةةو  إلةةى أفضةة  أسةةلوي لعةةر  األمةةر  لةةى أفةةراد  ستشةةاراتواال سةةيير إلجةةراء المنااشةةاتالم تمةةة رالت

                                                 
1

 .201ص ، (1115) فاتح أودينة، 
2
Jean-Michel Ballet, 2008, Gestion des déchets, 2

éme 
édition, Dunod, Paris, pp 3- 4. 

3
سيير النفايات الحضرية الصلبة والتنمية المستدامة في الجزائر: حالة مدينة الخروب، قسم التهيئة العمرانية، كلية علوم ت(، 1115بوفنارة فاطمة، ) 

 .17 قسنطينة، الجزائر، ص –عة منتوري االرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، جام
4

 .111 (، ص1115صبحي فارس الهيتي، )  
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والتةي  االفةرص الم ثمةة لعةر  أراث ة    اثإل ر نشر الذرر أما  الس ا   م  التذرير ارتداءالمجتمعا 
  مةةا أ  المشةةار ة تفةةر  تصةةور جديةةد يعتمةةد اثيةةةأ  ت ةةو  األسةةات فةةي وضةةع رعةة  الذرةةر الن ا يجةةي

شةراك المجتمةع المةدني ومعرفةة جيةدة ل يفيةة فةتح انةوات أساسا  لى التنسةيل و   تصةا االالتشةاور والشةرا ة وا 
 1في إرار ن رة شمولية. ري  مذتلف الفا لي 

                                                 
1

منشورة على محاضرة السكنية الحضرية للمدينة العربية بين النظرية و التطبيق: دراسة حالة مدينة المسيلة،  نوعية البيئة حمينة، يوسف لخضر  

 (.15/22/1121 تاريخ االطالع:) ،...www.unhabitat.org.jo/pdf/Amman%2520Co:الموقع االلكتروني

http://www.unhabitat.org.jo/pdf/Amman%2520Co
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 خالصة الفصل 
مة  ال ةر   النصةف األو م  ذة   مةا تة  الترةرل إليةه فةي هةذا الفصة  يم ة  ال ةو  أنةه منةذ أواذةر 

هتمةةا  رمف ةةو  التنميةةة المحليةةة وتةة  التأ يةةد  لةةى ضةةرورة تنميةةة المجتمةةع المحلةةي لتحسةةي  الماضةةي رةةدأ اإل
 األحوا  وال روف المعيشية للمجتمع    .

التنميةةة المحليةةة هةةي  مليةةة تعةةاو  وتفا ةة  جميةةع أرةةراف الريثةةة المحليةةةا مةة  ذةة   تضةةافر ج ةةود و 
 ومات وج ود مؤسسات المجتمع المدني في إ داد وتنفيةذ الرةرامج والذرةر التنمويةةا الموارني  وج ود الح

رت ةةةاء رمسةةةتوى التجمعةةةات المحليةةةة فةةةي شةةةتى المجةةةاالت التنمويةةةةا مةةة  أجةةة  تحسةةةي  حيةةةاة السةةة ا  ر ةةةاا لد
م انات   الذاتية.نر اا م  اإلإ   تماد  لى ادرات   وا 

التذرةير والت ةوي  التمويةة  هةي: ن ةا  اإلدارة المحليةةا  وترت ةح التنميةة المحليةة  لةى أررةع م ومةات  
 المشار ة الشعرية.و  المحليا

تمةةت مذتلةةف  رحيةةل مليةةة إحةةدال تغييةةرات فةةي المجتمعةةات الحضةةريةا ف ةةي التنميةةة الحضةةرية أمةةا 
سةةة ا  هةةةذه جميةةةع اتصةةةادية والسياسةةةية والم افيةةةةا الغةةةر  من ةةةا تحسةةةي  أوضةةةات جتما يةةةة واإلجوانر ةةةا اإل
ومواج ةة  المست رلية لترور هذه المجتمعةات  ترار الرؤىات رمذتلف شراثح  ا مع األذذ رعي  اإلالمجتمع

 .الع رات التي اد تحو  دو  ترورها

شم  اإلالي  الةذ  ت ةع فيةه تر  يجي أ  والتنمية الحضرية ال ت ت  رتذرير المنر ة الحضرية ف را 
  ا  وحدة حضرية مت املة رجميع مجاالت ا.م  ت ت  رتذرير المدينة ومعالجتا المدينة ر امل ا

إلى إيجاد  الس ر  لى أداء و اثف ا لضما  تنمية ت دفو تسيير المدينة  ما ت ت  التنمية الحضرية ر
ا مةع الحفةا   لةى الجانةي الريثةيا مة  جتمةا ياتصةاد  واإلالتجانت والتواح  فةي الن ةو  رال رةا ي  اإل

وفةةةي حيةةةاة  فةةةي التنميةةةة المسةةةات رح ةةةو  األجيةةةا  المسةةةت رلية   أجةة  تةةةوفير حاجيةةةات األجيةةةا  الحاليةةةة دو 
 المدينة.لو اثف ير المستدا  رالتسيإال هذا وال يت  ا أفض  للس ا 

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 نيالفصل الثا
 

ومؤشرات   12واألجندة   لتنمية المستدامةا
 القياس
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 تمهيـد
 ا نةةةتج  ن ةةةا حيةةةادة فةةةي شةةة د العةةةال  ذةةة   ال ةةةر  الماضةةةي ترةةةورات  ريةةةرة فةةةي الجانةةةي االاتصةةةاد 

 ريثيةةةة ذريةةةرة  تلةةةول ال ةةةواء والمةةةاءسةةةت   يا ممةةةا أدى إلةةةى   ةةةور أحمةةةات إاإلنتةةةايا وتفشةةةي نمةةةر حيةةةاة 
إلةةةى االحترةةةات  سةةةتنحاف المةةةوارد الرريعيةةةة ذاصةةةة نيةةةر المتجةةةددة من ةةةاا والتغيةةةرات المناذيةةةة التةةةي أدت ا  و 

  الحرار ا ت لص مساحة الغارات وف دا  التنوت الريولوجي...
هةةذه الوضةةعية المحريةةة التةةي وصةةلت إلي ةةا الريثةةة فةةي العةةال  جعلةةت هيثةةة األمةة  المتحةةدة ت ةةرت نةةااوت 

 إ ادة الن ر في نمر التنمية المترع. تد وا إلىالذررا و 

 السةار ة النةرويج وحراء رثيسةة ررثاسةة والريثةة للتنميةة العالميةة اللجنةة  ة ا صةدر 2554وفةي سةنة 
ا وهنا   رت ف رة التنمية المستدامة  التي ال ت تصر  لى 1 مست رلنا المشترك  رت ري  ررونت ند  جروهارل 

تنمية الجاني االاتصاد  فحسيا ر  ت ت  رجميةع جوانةي التنميةة )االاتصةاديةا االجتما يةة والريثيةة(  لةى 
 حد سواء.

ار ررنةامج يعةرف ا ت  إاةر رة:  ريوديجنيرو  2551نع د سنة إالذ  ل م  المتحدة المؤتمر الدولي وفي 
تحسةةي  محةير وجةةودة حيةةاة مة  ذةة    ي ةةدف إلةةى تح يةل التنميةةة المسةةتدامة ا2  12ررنةةامج ال ةر  راسة :   

 الس ا ا ووضع الحلو  والمرادرات الم ثمة والرديلة ألج  التنمية المستدامة.

مؤشةةرات   المجمو ةةة مةة تةة  وضةةعلضةةما  المتارعةةة الفعليةةة لمةةؤتمر األمةة  المتحةةدة للريثةةة والتنميةةةا و 
 لةةى  مةة  أجةة  الواةةوف   غرةةي الجوانةةي االجتما يةةة واالاتصةةادية والريثيةةة والمؤسسةةية للتنميةةة المسةةتدامةت

 مدى الت د  في تح يل التنمية المستدامة.

 مرادث ةةةا سةةةتدامةا وتحديةةةد ذصاثصةةة اا أهةةةداف اوممةةا ذ ةةةرا سةةةيت  الترةةةرل إلةةةى التعريةةةف رالتنميةةة الم
ا والررنةةامج المحلةةىا والحضةةر  واألهةةداف اإلنماثيةةة 12 إلةةى ررنةةامج ال ةةر  م ومات ةةا وأرعادهةةاا مةة  نترةةرل

 .   م  نتررل إلى مؤشرات ال ياتل لفيةا 

                                                 
1 Farid Baadache, le Développement Durable tout Simplement, Edition Eyrolle, Paris, 2008, P 09. 

2
   erences/wssd/agenda21/index.htmlhttp://www.un.org/arabic/confاألمم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة، الموقع االلكتروني:  

 (.15/21/1121)تاريخ اإلطالع: 

http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/agenda21/index.html
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 التنمية المستدامة .2

سةةتدامةا وتحديةةد ذصاثصةة اا أهةةداف ا التعريةةف رالتنميةةة الم فةةي هةةذا العنصةةر إلةةى سةةيت  الترةةرل إلةةى
 م ومات ا وأرعادهاا  مرادث ا

 لتنمية المستدامةمفهوم الالتاريخي  التطور 2.2

 السياق التاريخي لظهور التنمية المستدامة 2.2.2
 نت ة امة    اسةتغ ل امةروات الرريعيةة وترشةيد ل د ردأ الحديل فةي الردايةة  ة  ضةرورة الحفةا   لةى ال

 حدود  رعنوا  ات رير  1روما ناد  أصدر 1972  ا  فيحل رالريثة التي يعيش في ا اإلنسا ا  ىهتما  إلاإل

 المةوارد فةإ  االسةت  ك معةدالت تحايةد سةتمرا إذا وأنةه الرريعيةةا المةوارد محدوديةة ف ةرة فيةه شةرح  يةةالتنم

 المست ر .  ي دد متجددة والغير المتجددة الريثية الموارد ستنحافا وأ  المست ر ا حتياجاترا تفي ل  الرريعية

 األمة  مةؤتمر اسة  تحةت ا61/70/6701 -5سةتو  ول  )السةويد( فةي  فةي رعةدهاا   ةد مةؤتمر

  2.اإلنسا ا وفي نفت السنة ت  إنشاء ررنامج األم  المتحدة للريثة ريثة حو  المتحدة

 6797  ةا  وفةيالحجة   محةدودة الموارد أ  إلى العال ا ونر ت الرترو  أحمة هحت 6701 ا   في

مةا  رةي  التةواح  تح يةل أهميةة إلةى األذهةا  الومي ةة هةذه للصةيانة. نر ةت العالميةة اإلسةتراتيجية ومي ة صدرت
 3العراء.  لىالريثية  الن   الريثةا وادرة موارد م  اإلنسا  يحصده

 رسةالة ا  انةتالمشةترك مست رلنارعنوا   ت ريرا والريثة للتنمية العالمية اللجنة أصدرت 1987  ا  في

 اإلذ   دو  م  حاضره  في للنات المشرو ة الحاجات وتلرية الريثية الموارد مرا اة إلى د وة الت رير هذا

ا ويعد هذا الت ريةر رممارةة أو  4المست رلية األجيا  حاجات لتلرية الموصو ا العراء  لى الريثية الن   ر درة
   ور رسمي لف رة التنمية المستدامة.

حيةل تة  فيةه  رالرراحي رريوديجنيرو  امة األر    لريثةل المتحدة األم  مؤتمر نع دا 6771وفي سنة 
 ومي ة مفصلة المؤتمر ووضع والعالميا الورني العم  اوا د م   واحدة المستدامة التنمية ف رة د  لىالتأ ي

 رةه االسترشةاد ينرغةي مةا تناولةت فصة  40 تضةمنت  16والعشةري   أجنةد  الحاد  ال ر  في العم  لررنامج

 وفةي التنميةة مسةا ي فةي المجتمةع ارا ةات مشةار ات وفةي االاتصةادية واالجتما يةة التنميةة مجةاالت فةي

 .ممارها م   اد  نصيي  لى الحصو 

                                                 
1

العلمي الدولي: التنمية  قىتلالمبحوث وأوراق عمل النظري للتنمية الشاملة المستدامة و مؤشرات قياسها،  اإلطار ،1115 ،وآخرونسهام حرفوش  

 -الشراكة واالستثمار في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورو منشورات مخبرالمستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، 

 .55مغاربي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، ص 
2
 DENIEL Bazin, JEAN Yves Vilcat, 2007, Vers une Education au développement durable: démarches et outils, 

éditions CRDP de l’Académie d’Amiens, Paris, p 25. 
3

العلمي الدولي: التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد  قىتلالمبحوث وأوراق عمل ، التنمية: من النمو إلى االستدامة ،1115 ،فالينبيلة  

مغاربي، دار الهدى للطباعة والنشر  -ضاء األورومنشورات مخبر الشراكة واالستثمار في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفالمتاحة، 

 .102والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، ص 
4

 .211، ص 1115 ،وآخرونسهام حرفوش  
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ولة   فةي العةال رحلو  األلفية الجديدة ورعد مرور ما ي ةاري الع ةد مة  الةحم  لة  يةنذف   ةدد الف ةراء 
تريليو  دوالر أمري ةي  6.1تتوفر ريثة تجارة دولية تساه  في تنمية الدو  النامية التي حادت مديونيت ا م  

ا األمر الذ  أدى ر يثة األم  المتحدة للتنمية إلةى   ةد مةؤتمر 67771تريليو  في  1.5إلى  6777سنة 
ا نةةتج  نةةه إ ةة   األلفيةةة الةةذ  يضةة  ممانيةةة أهةةداف ذات أولويةةة يةةت  1777امةةة األلفيةةة فةةي سةةرتمرر  ةةا  

 .1765تح ي  ا في حدود  ا  

انسةةرور  رجنةةوي إفري يةةا نع ةةد مةةؤتمر جوهإ 1771سةةرتمرر  71أوت إلةةى  11فةةي الفتةةرة الممتةةدة مةة  
 لمتارعة تح يل ما ت  االتفال  ليه في امة األر  رريوديجنيرو ومواصلة تنفيذه.

تةة  فةةي هةةذا المةةؤتمر تأ يةةد االلتةةحا  رتح يةةل مسةةت ر  أفضةة  لجميةةع النةةات فةةي مذتلةةف الةةدو  ولجميةةع 
اتصةةاد  مةة  أجةة  تح يةةل األجيةا .  مةةا تةة  تأ يةةد حمايةةة الريثةةة مةةع  ةةد  ت ييةةد الت ةةد  االجتمةةا ي والنمةةو اال

شةراك  أهداف األلفيةا إضافة إلى تح يل التنمية المسةتدامة ال رةد مة  تجسةيد الح ة  الراشةد ارريةا و الميةا وا 
 2ال رات الذاص في التنمية.

 تطور مفهوم التنمية المستدامة 1.2.2

 يم   تلذيص المراح  التي مر  لي ا مف و  التنمية المستدامة في الجدو  التالي:

 ترور مف و  التنمية المستدامةمراح   (:22رقم )الجدول 

 مفهوم التنمية المرحلةالمرحلة
الفترة ال منية 
 بصورة تقريبية

محتوى التنمية ودرجة 
 التركي 

 الهدف

التنمية = النمو  11
  االاتصاد 

ة الحري ن اي
 –العالمية المانية 

منتصف 
م   الستينات
  05ال ر  

اهتما   رير ورثيسي 
 ة.رالجواني االاتصادي

اهتما  ضعيف 
 رالجواني االجتما ية.

  إهما  الجواني الريثية

  جأذلل المروة م  
  المروة.

النمو االاتصاد  +  22
  التوحيع العاد 

منتصف 
الستينات إلى 

منتصف 
السرعينات م  

  .05ال ر  

اهتما   رير رالجواني 
 ا ومتوسر االاتصادية
 ية.جتما رالجواني اال

اهتما  ضعيف و 
  الريثية.رالجواني 

 

ذلل المروة م  أج  
  المجتمع.

                                                 
1

 .011 -019، ص ص 1111مصطفى طلبة،  
2

 .019، ص 1111مصطفى طلبة،  
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 مفهوم التنمية المرحلةالمرحلة
الفترة ال منية 
 بصورة تقريبية

محتوى التنمية ودرجة 
 التركي 

 الهدف

التنمية الشاملة:  33
االهتما  رجميع 

الجواني االاتصادية 
 واالجتما ية رنفت

  المستوى 

منتصف 
السرعينات إلى 

منتصف 
الممانينات م  

  .05ال ر  

اهتما   رير رالجواني 
 االاتصادية.

اهتما   رير رالجواني 
 االجتما ية.

اهتما  متوسر رالجواني 
  الريثية.

التر يح  لى مف و  
التنمية الرشرية التي 
ت و   لى مرا اة 

 ول األفرادا ح
  الجواني اإلنسانية

التنمية المستدامة  44
ل هتما  رجميع 

ي الحياة جوان
االاتصادية 
والريثية  يةواالجتما 

  رنفت المستوى

النصف الماني 
م  ممانينات 

وحتى  05ال ر  
  واتنا الحالي.

اهتما   رير رالجواني 
االاتصاديةا االجتما ية 

 والريثية.
اهتما   رير  -

رالجواني الم افية 
  والروحية.

 الجواني الت ام 
االاتصادية 

واالجتما ية والريثية 
في    مرادئ الح   

  الراشد.

التنمية المستدامة: فلسفت ا وأساليي تذرير ا وأدوات ا 0552 اماجدة أحمد أرو حنرو   مما  محمد نني : صدرالم
 .51ا ص رد دار صفاء للنشر والتوحيعا األ ااياس ا

 المستدامة التنمية تعريف 1.2

ت تعددت تعريفات التنميةة المسةتدامةا و مومةا ورد مف ةو  التنميةة المسةتدامة ألو  مةرة ورشة   مؤسة
  Brundtland   ررونت نةةد  لرثيسةةة وحراء النةةرويج 5892فةةي ت ريةةر اللجنةةة العالميةةة للريثةةة والتنميةةة  ةةا  

هي العملية التي تلري احتياجات الحاضر دو  اإلذ   ر ةدرة األجيةا   المشترك  التالي:   المنافي ت رير 
 1 .المست رلية  لى تلرية احتياجات ا

 ةالعالمي الموارد معهد تعريف 2.1.2

ةت   أررةع إلةىالمسةتدامة  للتنميةة الم دمةة التعريفةات ت سةي  المع ةد هةذا  ة  الصةادر الت ريةر م ض 

   2مجمو ات:

                                                 
1

 قىتلالمبحوث وأوراق عمل في تحقيق التنمية المستدامة،  المسؤولية البيئة واالجتماعية للمؤسسة ودورها، 1115ابراهيم بختي والطاهر خامرة،  

منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العلمي الدولي: التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، 

 .257 ة، الجزائر، صمغاربي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليل -في الفضاء األورو

العلمي الدولي: التنمية المستدامة  قىتلالمبحوث وأوراق عمل حالة الجزائر، : االستثمار األجنبي المباشر، 1115 محمد بوهزة و عمر بن سيرة، 2

مغاربي، دار  -لفضاء األورومنشورات مخبر الشراكة واالستثمار في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اوالكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، 

 .155الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، ص 



 ومؤشرات القياس 12لتنمية المستدامة واألجندة ا                                                       الفصل الثاني 

45 

 

 أمةاوالمةوارد  الرااةة سةت  كا فةي التذفةي  المت دمةة للةدو  المسةتدامة التنميةة تعنةي: قتصـادياا -
 المعيشةة مسةتوى رفةع أجة  مة  المتاحةة للمةوارد األممة  التو يةف تعنةي ف ةي الناميةة للةدو  رالنسةرة

 الف ر؛ م  والحد

 الذةدمات مسةتوى ورفةع الةديمونرافيا النمةو فةي االسةت رار تح يةل أجة  مة  السةعي تعنةي: جتماعيـاا -
 الريفية؛ المنارل في ذاصة والتعليميةا الصحية

 الماثية؛ والموارد الحرا ية ل راضي األمم  واالستذدا  الرريعية الموارد حماية تعنيبيئيا:  -

 ضةارة نيةر ت نولوجيات تستذد  التي الن يفة الصنا ات  صر إلى المجتمع ن   تعنيلوجيا: تكنو  -
 رالريثة. 
 الدولي:  البنك تعريف 1.1.2

 الحاليةة التنمويةة الفةرص نفةت إتاحةة يضةم  الةذ  المتص  الت افؤ رتح يل ت ت  هي تلك التنمية التي
 يتضةم  رأت حيةل الحم   رر المستمرة يادتهح  أو الشام  الما  رأت مرات رضما  ال ادمةا وذلك ل جيا 

 و االجتمةا ي )  اةات وم ةارات(ا )معرفةة الفنةي ورةرل(ا الصةنا ي )معةدات المةا  رأت الشةام : المةا 
  1ماثية..(. موارد الريثي )نارات و مؤسسات(ا

 المتحدة: األمم ةهيئ تعريف 3.1.2

 التنمويةة الحاجةات متسةاو ونحة  لةى تتح ةل التنميةة  رحيةل فةي الحةل إنجةاح  رفةت أن ةا:  ضةرورة 

 التنميةة تتح ةل أنةه:  ل ةي إلةى المةؤتمر أاةره الةذ  الرارةع المرةدأ والمسةت ر ا وأشةار الحاضةر ألجيةا  والريثيةة

 رمعةح  في ةا التف يةر يم ة  وال التنميةة   مليةة مة  يتجةحأ ال جةحءا الريثيةة الحمايةة تممة  أ  ينرغةي المسةتدامة

 2 ن ا .

 لةةى  مةةع الحةةرص اأ رةةر اةةدر االجتما يةةةرالرفاهيةةة  رت ةةاءاالؤد  إلةةى ذلةةك النشةةار الةةذ  يةة  وهةةي:
 3. الموارد الرريعية المتاحةا و رأا  ادر مم   م  األضرار واإلساءة إلى الريثة

وتوجيةه  المةوارد سةتغ  ا رواسةرة تغييةرا سةيرورة: "أن ةا  لةى  ةذلك المسةتدامة التنميةة وتعةرف
 الحاليةة الرااةات وتةد   الت امة  أو التناسةل تحةدل التةي ؤسسةاتيةوالم الت نيةة والتغيةرات االسةتمماراتا

 4"الرشرية الحاجات إرضاء ر دف والمست رلية

                                                 
1

العلمي الدولي: التنمية  قىتلالمبحوث وأوراق عمل ، ، إشكالية النفط والتنمية المستدامة في الدول العربية1115محمد تقرورت ومحمد طرشي،  

 -منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األوروتاحة، المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد الم

 .550مغاربي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، ص 
 .24قافية،مصر،ص الث لالستثمارات الدولية الدار ،2شاهين،ط ترجمة: بهاء المستدامة، التنمية مبادئ ،1111 موسشيت، دوجالس 2

3
 Gabriel WAKERMAN, Le développement durable, Ellipses édition marketing, 2008, p 31. 

4
 Beat Burgenmeier, 2005, Economie du développement durable, 2

ème
  édition, Boeck Université, Bruxelles,       

p 38. 
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  يح ةةل االسةةتدامة رجوانر ةةا و نمةةوذي تنمةة إرةةار مليةةة تغييةةر شةةاملة فةةي وتعةةرف أيضةةا  لةةى أن ةةا:  
للمةةةةوارد  االسةةةتذدامية اءةرمةةةا يضةةةةم  تح يةةةل ال فةةةة ااالاتصةةةاديةا االجتما يةةةة والم افيةةةةةا الريثيةةةة والسياسةةةةية

 1.“الرريعية وحيادة الم درة اإلنجاحية في تلرية الحاجات الحالية والمست رلية

مةةة  حيةةةل الشةةة   إال أن ةةةا مةةة  حيةةةل  واذتلفةةةتل ةةةد تعةةةددت التعريفةةةات المتعل ةةةة رالتنميةةةة المسةةةتدامة 
 2يثية.جتما ية ورا  اتصادية و إالمضمو   انت  ل ا مت اررةا ف ي تر ح  لى م ل أرعاد: 

م  التعاريف السار ة يم   أ  نعرف التنمية المستدامة رأن ةا  مليةة تحسةي  لجميةع جوانةي التنميةةا 
حيةةةل يةةةت  تحسةةةي  الجانةةةي االاتصةةةاد  رحيةةةادة النمةةةو االاتصةةةاد ا والجانةةةي االجتمةةةا ي رةةةالتوحيع العةةةاد  

الع  ني  ستغ  راالني الريثي ا والجاراثح وفثات المجتمع واالهتما  ر اللمروات وتح يل الرفاهية لجميع ش
ل جيةا  ال ح ةة  سةتمرارهااللمروات و د  اإلضرار رالريثةةا ويجةي أ  تحمة  هةذه التنميةة فةي ريات ةا رةذور 

تذةةاذ إرتفعيةة  المشةةار ة السياسةةية مةةع ضةةما  الديم راريةةة والشةةفافيةا ومشةةار ة جميةةع األرةةراف فةةي  مليةةة 
 ال رار.

 مةخصائص وأهداف التنمية المستدا  3.2

 خصائص التنمية المستدامة 2.3.2

 3م  ذ   جملة التعاريف السار ةا يم   أ  نستنتج ذصاثص التنمية المستدامة في الن ار التالية:
ف ةي تنميةة  ل ةا  هي تنمية رويلة المدى وهذا م  أه  مميحات ةاا إذ تتذةذ مة  الرعةد الحمنةي أساسةا  -

 مصير ومست ر  األجيا  ال ادمة؛ تنصي  لى
توفر حل األجيا  الحاضرة وال ح ة جيا  ال ح ة: ف ي تنمية ترا ي و ح ول األساواة و مرا اة الم  -

 الحةاليا الجية  رةي  أفةراد ي ةو  األو  م  الموارد الرريعيةا وأ  اإلنصاف في هذا السيال نو ةا ا

 وال حل؛ الحالي الجي  ري  والماني
يل رةةةي  ذرةةةر التنميةةةة التنسةةةو  رأسةةةات التذرةةةي تعةةةددة ومتراررةةةة األرعةةةاد ت ةةةو   لةةةىهةةةي  مليةةةة م  -

 التنمية الريثية م  ج ة أذرى؛ االاتصادية واالجتما ية م  ج ةا و 
يةةة حاجاتةةه تضةةعه فةةي الم ةةا  األو  لتلر ريةةرا للجانةةي الرشةةر  وتنميتةةه و   ترةةارااهةةي تنميةةة تةةولي   -

 تعترره أولى أهداف ا؛ومترلراته األساسيةا و 

                                                 
1

المؤتمر العلمي الدولي: التنمية المستدامة لمستدامة والكفاءة االستخدامية للثروة البترولية في الجزائر، التنمية الشاملة ا ،1115 صالحي صالح، 

       ، 1115أفريل  5-4والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، جامعة فرحات عباس، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، سطيف، الجزائر، 

 .541ص 
2
 Férone Geneviève et autres، 2002, Le développement durable des enjeux stratégiques pour l’entreprise, Préface 

de Robert Lion, 3
ème

 tirage, Edition d’organisation, Paris, p 178. 
3

العلمي الدولي: التنمية  قىتلالمعمل  وأوراق بحوث ،، مساهمة التنمية البشرية في تحقيق التنمية المستدامة1115ريمة خلوطة و سلمى قطاف،  

 -منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األوروالمستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، 

 .052مغاربي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، ص 
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للحد م  الف ر  حتياجات الرر ات األ مر ف را أ  أن ا تسعىإالتنمية المستدامة تتوجه أساسا لتلرية  -
العةةالميا  مةةا أن ةةا تحةةرص  لةةى ترةةوير الجوانةةي الم افيةةة واإلر ةةاء  لةةى الذصةةاثص الذاصةةة ر ةة  

 1مجتمع.
  أهداف التنمية المستدامة 1.3.2

 أ  التنمية المستدامة تتمحةور حةو  اإلنسةا ا فيجةي أ  تحةاف   لةى الريثةة التةي يعةيش  ترارا لى 
في ةاا فال ةدف الرثيسةي هةةو إجةراء تغيةرات جوهريةةة فةي الرنةى التحتيةة والفوايةةة للمجتمةع دو  التةأمير السةةلري 

  لى  ناصر الريثة.

مة  رةرامج وسياسةات يم ة  تحديةد  تة  تحديةدهو ند التدايل في مف ةو  التنميةة المسةتدامة ومتارعةة مةا 
 2األهداف المرجوة م  هذه التنمية فيما يلي:

 ية مست رلية أ مر تواحنا و دال؛ؤ   في وضع االستراتيجيات التنموية رر أن ا تساه -
إن ا تنرلل م  أهمية تحلي  األوضات االاتصادية والسياسيةا االجتما ية واإلدارية ررؤية شمولية   -

 وت امليةا وتجني األنانية في التعام  مع الموارد والرااات المتاحة؛
ت العامة والذاصةةا لتح يةل األهةداف والرةرامج التةي تسةاه  ت دف إلى توحيد الج ود ري  ال را ا  -

 في تلرية حاجات األجيا  الحالية والمست رلية؛
ت ةةدف إلةةي إحةةدال التغييةةر الف ةةر  والسةةلو ي والمؤسسةةي الةةذ  يترلرةةه وضةةع السياسةةات والرةةرامج   -

 التنمويةا وتنفيذها ر فاءة وفعالية؛
فةةي ترةةاد   لمسةةتدامة تنشةةر فةةرص الشةةرا ة والمشةةار ة و لةةى نرةةال الممارسةةة الميدانيةةةا فالتنميةةة ا  -

والرحل    أساليي تف ير  االذررات والم اراتا وتساه  في تفعي  التعلي  والتدريي لتحفيح اإلردات
 جديدة.

  التنمية المستدامةومقومات مبادئ   4.2

 مبادئ التنمية المستدامة 2.4.2
تح يةل تنميةة مسةتدامة ح ي يةة يجةي راإلضافة إلى ذصاثص وأهداف التنمية المسةتدامةا ومة  أجة  

  3أ  ت و  مرنية  لى المرادئ التالية:
 
 

                                                 
1
 Edward Barbier, 1987, The concept of Sustainable economic development, P 37 

2
 .011، ص 1115بوهزة محمد و بن سيرة عمر،  

3
 Jean Luc BOURDAGES, Le Développement Durable, Edition Bibliothèque du parlement, CANADA, Juillet 

1997, p p 7-11. 
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  االندماج بي  الجانبي  البيئي واالقتصادي 2.2.4.2

فةي رفةع  إ  المحاف ة  لى الريثة والتفا   السلي  مع ا يتماشى وأهداف التنمية االاتصةادية المتمملةة
 المن   والرشيد لمصادر المروة والموارد المتاحة.ستغ   مستوى المعيشة الذ  ال يم   تح ي ه إال  رر اإل

وال ضةةاء  رحيةةادة رفةةاه المجتمةةع إلةةى أاصةةى حةةديسةةتند العنصةةر االاتصةةاد  إلةةى المرةةدأ الةةذ  ي ضةةي و 
حتياجةةات ويشةةير مف ةةو  اإل و األممةة  ور فةةاءةاحةةالمةةوارد الرريعيةةة  لةةى الن اسةةتغ  ذةة   مةة   لةةى الف ةةر 

اتصةادية تتعلةل رالحفةا   لةى إغةي إي ؤهة  األولويةة األولةى فةي  ة  تنميةة األساسية لف راء العةال  الةذي  ينر
 اا دة الموارد المادية والريولوجية و لى الن   االي ولوجية والن و  ر ا.

  حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية 1.2.4.2

راإلضةةافة إلةةى منةةع  ن ةةرا االالحيةةة النراتيةةة والحيوانيةةة مةة  يتممةة  هةةذا المرةةدأ فةةي حمايةةة ال اثنةةات 
 فعنةدما يتعلةل األمةر رحمايةة الريثةة استذدا  الرااات الجديدة والمتجددةإالموارد الرريعية وتشجيع  ستنحافا

 يةي  وتذفيةف تسةعى مع ة  الرلةدا  ا   إلةى تفإ  الوااية ت ةو  أرذةص  ميةراا وأ مةر فعاليةة مة  العة يا و 
فةةي الحسةةرا   ة التحتيةةة وأصةةرحت مع ةة  الةةدو  تضةةعالرنيةة سةةتممارات الجديةةدة فةةيالضةةرر المحتمةة  مةة  اإل

 ستراتيجي ا المتعل ة رالرااة.إليف والمنافع النسرية  ند تصمي  الت ا

و لةى المةدى  ارة  ردايةة أ  مشةروت ت ةو  المؤسسةة ردراسةة آمةاره  لةى الريثةة: الحذر، الوقايـة والتخطـيط . أ
 مة  الصةعي الةتذلص مة  و إلغةاءه ن اثيةا إذا  ةا الروي ا فإذا ترارت آمارا سلرية ف ةي تحةاو  تعديلةه أ

 هذه ا مار؛
ي الريثةة فةي وي و  هذا    رريل الحمة ت التحسيسةية راإلضةافة إلةى إدمةا: التعليم، التكوي  والتوعية . ب

 ؛التعليمية في  افة المستوياتالررامج الت وينية و 

العالمية والرروتو والت الذاصةة  اتتفااياالالشرا ة    رريل توايع وترريل ت و  : الشراكة والمشاركة . ت
الم ميةةة  رترارةةاتاال تمةةاد  لةةى جةةي  لةةى الح ومةةات اإليا و رحمايةةة الريثةةة فةةي  ةة  التنميةةة المسةةتدامة

وتنفيةةذ تةةدارير متضةةافرة للتصةةد   االتةةي تشةةم : الح ومةةةا ال رةةات الذةةاصا من مةةات المجتمةةع المةةدني
 .لرع  اضايا الريثة

فعنةد التصةد  للمشة  ت الريثيةة لرلةد مةا  الجميع في  افة المسةتوياتأما المشار ة فت و  رمساهمة ا
ت ةةةو  فةةةرص النجةةةاح اويةةةة ردرجةةةة  ريةةةرة إذا شةةةارك الموارنةةةو  المحليةةةو ا و ممةةة  هةةةذه المشةةةار ة ضةةةرورية 

 ل سراي ا تية: 
  ؛ادرة الموارنو   لى المستوى المحلي  لى تحديد األولويات -
  ؛وال مم نة  لى المستوى المحليأ ضاء المجتمعات المحلية يعرفو  حل -
  ؛أ ضاء المجتمعات المحلية يعملو  نالرا  لى مراارة مشاريع الريثة -
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 إ  مشار ة الموارني  يم   أ  تسا د  لى رناء اوا د جماهيرية تؤيد التغيير. -
 التنمية المستدامةأسس مقومات و  1.4.2

1تتمحور م ومات وأست التنمية المستدامة فيما يلي:
 

 اإلنسا   2.1.4.2

 سةت     ا فةإ  العةال  سة ا   ةدد فةي السةريع للنمةو نتيجةة أنةه والعشةري  الحةاد  ال ةر  أجنةدة ضحتو 
 مليةار 5,5 مة  أاة  العال  س ا   دد  ا  ل د األذرىا الرريعية والموارد والرااة والماء األر   لى تحايدي

 تتعام  أ  التنمية جياتاستراتي  لى وينرغي 22025  ا  مليار 8 إلى يص  أ  المتواع وم    1993  ا 

 تتضم  أ  ينرغي  ما المت دمةا ستذدامات ااو  الت نولوجيا ووساث  الريثيا الن ا  وصحة الس انيا النمو مع

 تحسةي  متضةمنة جديةدة حيةاة لنو يةة والسةعي الرشريةا الحياة وتأمي  الف ر للتنمية: محاررة األولية األهداف
 وصةحة التعلةي  ممة  األساسةية والذةدمات والمةأوىا الغةذاء ممة  يةاألساسة الحاجةات وتةأمي  المةرأةا أوضةات

 .الريثية والر اية العم ا فرص وتوفير الغاراتا تشجير وا  ادة األسرةا

 الةدو   لةى ويجةي المسةتدامةا التنميةة سةتراتيجياتإ م  جحءنا الس ا  هتماماتا ت و  أ  ينرغي  ما

 .س انية وررامج أهدافنا ل ا تحدد أ 

 مةع لمةوارده  حتماليةةاال ال ةدرات  لةى يتعرفةوا أ  الةدو  مة  والعشةري  الحةاد  ال ةر  جنةدةأ وترالي

 الريثةيا الن ةا   صةحة األذةرى: الريثيةة واألر  والعوامة  الميةاه ممة  الحرجة للموارد ذاص هتما ا إ راء

  اإلحياثي. والتنوت

 متضةمنة الرشةريةا ل نشةرة المحتملةة رالنتاثج للتنرؤ جادة دراسات إلى يحتاي العال  أ  إلى تنره  ما

 نتيجةة المنت ةرة وال جةرات المروة وتوحيع للدذ  اإلجمالي الناتج م  من   فرد    ونصيي الس ا  تجاهاتا

 المناذي. للتغيير

  الطبيعة 1.1.4.2

 .المتجددة ونير المتجددة الموارد الحيو ا وذحانة المحير هي

 رثيسنةا  نصةرنا اإلنسةا  لمرا ةي والمةحارت. ويعةدكا ااألسةما مصةاثدا الغارات المتجددة: مم  الموارد -

نتاي المواردا تلك ست  كا  ناصر م   الن ا  صحة استمرت ما متجدد إنتاي هو السار ة الموارد وا 

 .الريثي

                                                 
1

 .219 -211، ص ص 1115 ،وآخرونسهام حرفوش  
 .211، ص 1115 ،وآخرونسهام حرفوش  2



 ومؤشرات القياس 12لتنمية المستدامة واألجندة ا                                                       الفصل الثاني 

52 

 

 سةار ة  صةور فةي وتجمعةت ت ونةت األر  رةار  فةي مذتحنةة مةواد متجةددة: هةيال نيةر المةوارد -
 والغةاح والفحة  الرتةرو  ذامةات المجمو ةة هةذه تضة  يتجةدد. وال ال يعةو  من ةا يؤذةذ مةا وسةحي ةا
 المحاجر. وت وينات المعاد  ورواسي الرريعي

 الةن   اةدرة تجةاوح أ  اسةتنحاف اا ن ةي  المتجةددة ونيةر المتجةددة الرريعيةة المةوارد وتنميةة إ  ترشيد

 المالمةة العلميةة المةورة   ةد فةي ينةاالمستدامة. حال أو المتواصلة التنمية هو الترشيد وهذا العراءا  لى الريثية

 المةا  رمواردهةاا العمالةةا رأت األر  هةي الصةنا ية المةورة   ةد فةي اتصةاداإل م ومةات  انةت أ  رعةد

 .رت ارواال والعل  الف ر هي المالمة المورة   د في حالينا أصرحت وا التا

  التكنولوجيا 3.1.4.2

صلح هذه ح ا إال الرحل    ت نيات أذرى ت      الت نية ليت ل ا إ  ال مير م  المشا   التي تنشأ
 األذراء.

 اةةد ترةةدوا رعةة  الوسةةاث  الت نولوجيةةة   يمةةة النفةةع أو  األمةةر ول ةة  يترةةي  أ  ل ةةا أضةةرارا جسةةيمة
  رةةدي  لمر رةات األمونيةةا ومةاني أ سةةيد ال رريةةت التةةي أسةتعملتذفيةة ممةة : مر رةات ال لةةور والفلورو ررةو  و 

التةي سةررا فةي أحةد مشةا   الريثةة العالميةة و  تنة اف أ  هذه المر رات اد  تشأسنة  91رعد ا و 2501 ا  
 هي اإلضرار ررر ة األوحو .

   اإلنسةةةا ا الرريعةةةة والت نولوجيةةةال ةةةد أ  ةةةرت التجررةةةة أ  المشةةةا   الريثيةةةة ناتجةةةة  ةةة  التفا ةةة  رةةةي
الشةام  يعتمةد  لةى والحلو  المؤاتةة ل ةذه المشةا   اةد ت ةو   ة  رريةل الوسةاث  الت نولوجيةة. ول ة  الحة  

يجةةةاد تصةةةا  العناصةةةر الم مةةةة لتح يةةةل التةةةواح  فةةةي تفا ل ةةةاا والرةةةد مةةة  ححمةةةة رةةةرل إل إصةةة ح التفا ةةة  وا 
التشةريعات واإلجةراءات اإلداريةة التةي تةؤد   اجتما يةةالت نيةةا اإلاتصةاديةا اإلمت املة تجمةع رةي  الوسةاث  

 إلى إنجاح هذه العملية.

  التنمية المستدامةأبعاد    5.2

 متراررةة ومت املةة فيمةا رين ةا رعةادوهةذه األ واألرعةادا الجوانةي متعةددة تنميةة هةي مةاالمسةتد التنميةة إ 
 والرعةد الريثةي لرعةد االاتصةاد ا الرعةد االجتمةا ياتصاديي  م مة أرعاد ل اا تتممة  فةي اية اإلواد حدد نالر

 أرعةاد مسةت لة هةي األذةرى نولةوجي رعةد الم ةافيا والرعةد الت وهناك م  أضةاف  ة  مة  الرعةد السياسةيا وال
جتمةةا يا والرعةةد عةةد الم ةةافي ينةةدرجا  ضةةم  الرعةةد اإل ترةةار أ   الرعةةد السياسةةي والرة المسةةتدامةا ورإللتنميةة

اإلاتصةةةةادية   لةةةةى  ةةةةر  األرعةةةةاد فةةةةي هةةةةذه الدراسةةةةة اتصةةةةرالت نولةةةةوجي ينةةةةدري ضةةةةم  الرعةةةةد الريثةةةةي سأ
 جتما ية والريثية.واإل
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 االجتماعي البعد 2.5.2

يصةا  التوحيةع فةي العدالةة تح ةل حالةة فةي جتما يةاإ ةمسةتدام تنميةةلا  ةو ت جتما يةة اإل الذةدمات وا 
 الشعرية. والمشار ة السياسية والمحاسرة االجتما ي النوت في والمساواة محتاجي ا إلى والتعلي   الصحة

 ي ةت و  الن اثيا ف اوهد التنمية جوهر هو اإلنسا  أ   لى المستدامة للتنمية جتما ياإل الرعد يرت ح  ما
 ة   إلةى الرثيسةية االجتما يةة الذةدمات وت ةدي  المةوارد وتوحيةع الف ةر وم افحةة جتما يةةاإل رالعدالةةهةذا الرعةد 
  لةى تةؤمر التةي المعلومةات  لى والحصو  ال رار تذاذإ في الشعوي مشار ة أهمية إلى راإلضافة المحتاجي 

 1وداة. رشفافية حيات  

 2جتما ي ما يلي:وأه  محاور الرعد اإل
 فةي النةات  إشةراك رريةل  ة  المتواصةلة التنميةة لنجةاح الجوهريةة الر ةاثح مة  النةات: وهةذا مشةار ة  -

 أذرى؛ ج ة م  تنفيذها في ج ةا والمساهمة م  ال رارات وصنع تذرير

 المجتمع؛ فثات ل   م ثمة  م  وفرص صحيةا ر اية تعلي ا م  األساسية الحاجات ضما   -

 م  الحالي والمست رلي الجي  أفراد ج ةا وري  م  الحالي الجي  أفراد ري  االجتما ية دالةالع تح يل  -

 أذرى؛ ج ة
إال أ   حجة  السة ا  مة  أجة  تح يةل الرفةاه حج  الس ا : هناك العديد مم  االوا أنةه يجةي تحديةد -

   ة  فةرد اةادرا الحيادة في حج  الس ا  ر در ما ت و   ةام  سةلريا اةد ت ةو   ةام  إيجاريةا إذا  ةا
          الف ةةةةر  لةةةةى أنةةةةه:  ن ةةةةص   A. Sen لةةةةى اإلنتةةةةايا ف ةةةةد  ةةةةرف العةةةةال  ال نةةةةد  أمارتيةةةةا سةةةةا   

  الصةي  وال نةد اةد ررحتةا   ةوتي  ا وذيةر دلية   لةى هةذا هةو أ3في ال دراتا ال في الةدذ  والسةلع 
دة األمري يةة فةي الحجة  رعةد الواليةات المتحة حتلت الصي  المرترةة المانيةة  الميةاإاتصاديتي  حيل إ

 .االاتصاد  للرلدا رن  أ  مجموت س ا  ال ند والصي  لوحدهما يرل  حوالي نصف س ا  العال 
 االقتصادي البعد 1.5.2

 يتحةدد المسةتذدمة نو يةة المةوارد  لةى ورنةاء المةواردا مة  المحيةد سةتذدا إ االاتصادية التنمية تترلي

 االنمةو ل ةذا السةلرية حةو  االنع اسةات الن اشةات مة  العديةد تدورحيل  الريثةا  لى االاتصاد  النمو تأمير
 المةوارد رعة  سةتنحافا  و  الريثةة تةدهور إلةى يةؤد  ممةا سةتذدام ااإ وسةوء المةوارد تذصيص سوء جاني إلى

 اإلنسا . حياة ت دد ريثية مشا   م  ذلك    ترتي وما اأذرى موارد ونضوي

                                                 
1

، مساهمة ، إدارة الطلب على المياه كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة: دراسة حالة تجارب بعض الدول العربية1115أحمد تي وناصر رحال،  

مة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة، العلمي الدولي: التنمية المستدا قىتلالمبحوث وأوراق عمل  ،التنمية البشرية في تحقيق التنمية المستدامة

مغاربي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين  -منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورو

 .711مليلة، الجزائر، ص 
2

 .050. ص 1115ريمة خلوطة و سلمى قطاف،  
3

، ص ناشرون، بيروت -، الدار العربية للعلوماألول، الموسوعة العربية للمعرفة من أجل التنمية المستدامة، المجلد 1111محمد محمود اإلمام،  

010. 
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 مة  أاصةى  رفاهيةة سةتذ صإل أسةلوي أفضة  هةو هةو: مةا اإلرةار هةذا فةي الملةح التسةاؤ  وأصرح

 لضةما  الةحم  متدادإ  لى واإلي ولوجية االاتصادية األصو  رصيد  لى المحاف ة مع االاتصاد  النشار

 1األجيا ؟ ري  والعدالة التنمية ستدامةإ

 2اتصاد  فيما يلي:وتتمم   ناصر الرعد اإل

حصةة  أ  إلةى يشةير الوااةع أ  د: ذلةكالمةوار  سةتغ  إ فةي العةال  سة ا  رةي  اإلنصةاف تح يةل  -
 فةي  ليةه الفةرد يتحص  ما أضعاف يمم  المت دمة الرلدا  في الرريعية الموارد م  الفرد  ست  كاإل

 النامية؛ الرلدا 

 االست  ك المرددة لمستويات والتدريجي المستمر التذفي  ذ   الرريعية: م  الموارد ترديد إي اف  -

 أنمةار تغييرات في إحدال  لى   العم  إلى المت دمةا راإلضافة الرلدا  في ةالرريعي والموارد للرااة

 الريولوجي؛ التنوت ت دد التي ست  كاإل

المةوارد  سةت  كإ مة  المت دمةة الةدو  ت لية  الصةنا ية: إ  للرلةدا  الناميةة الرلةدا  ترعيةة ت لةيص  -
 تترنى األذيرة أ  هذه  لى نرغيي ه ذاإيرادات اا و  مصادر أه  م  النامية الدو  يحر  سوف الرريعية

 يسمح مما  تفاء الذاتي اإل وتأمي  المحلية ال درات لتنمية الذات  لى  تماداإل  لى ي و  تنمويا نمرا

 النامية؛ للرلدا  الرينية والتجارة اإلاليمي التعاو  في رالتوسع

فةرص  وفةي الةدذ  فةي المتنةامي التفةاوت فةي الفةرص رتذفةي  المةداذي  فةي التفةاوت مة  الحةد  -
ال را ةات  إلةى اةرو  ت ةدي  للف ةراءا األراضةي مل يةة إتاحةة الصةحيةا الر ايةة  لةى الحصةو 

 ونيرهةا مة  للمةرأة رالنسةرة التعلةي  فةرص الشةر يةا تحسةي  صةفة الرسةمية وا  سةار ا نيةر االاتصةادية

 التنمية؛ تحفيح في حاسما دورا تلعي التي االجتما ية الذدمات

 تذد  التنمية؛ التي األنرا  إلى تحويله ذ   م  الدو  جميع في وهذا العس ر  لاإلنفا ت ليص  -

 3معالجته. و   التلول    المت دمة الرلدا  مسؤولية -

 البيئي البعد 3.5.2

  4إلى: ت ود والتي أرعادها ر ية رتجسيد لتحا اإل ي تضي المستدامة للتنمية الريثي دالرع تجسيد إ 

مة   تحةد التةي اإلجةراءات  افةة رترنةي النرةاتي الغرةاء وتةدمير التررةة نجةرافإ مة  الحةد  لةى العمة   -
مة   الحيويةة األوسةار رمذتلةف تضةر التةي الرشةرية الضةغورات ومة ا الحشةرية المريةدات سةتذدا إ

 وهواء؛ مياه نارات

                                                 
1

العلمي الدولي: التنمية المستدامة والكفاءة  قىتلالمبحوث وأوراق عمل  ،، تحديات الطاقة والتنمية المستدامة1115فاتح بن نونة والطاهر خامرة،  

مغاربي، دار الهدى  -منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األوروية للموارد المتاحة، االستخدام

 .570للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، ص 
2

 .051، ص 1115ريمة خلوطة و سلمى قطاف،  
3

 .559، ص 1115محمد تقرورت ومحمد طرشي،  
4

 .050، ص 1115خلوطة و سلمى قطاف، ريمة  
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 ةاألراضةي الحرا ية سةتغ  إ ذة   مة  والواةود الغذاثية المواد إلنتاي ال حمة الرريعية الموارد حماية  -
مدادات   لةى محسنة تسا د حرا ية ت نولوجيات وترني استحدال إلى راإلضافة أ ررا ر فاءة المياه وا 

 الغلة؛ حيادة

 الحرار ؛ حتراتاإل  اهرة م  المناخ حماية  -

  اهرة التلول م  الحد مسؤولية أساسي رش   الصنا ية الرلدا   اتل  لى التلول: ينصي معالجة  -

 أ مر    نية؛ ررري ة الموارد ستغ  ا  و  أن ف ت نولوجيات ذدا ستإ رريل    وذلك الريثي

للمةوارد  األممة  سةتذدا راإل تسةمح الصةنا يةا والتةي المرافةل فةي وأ فةأ أن ةف ت نولوجيةات سةتعما إ  -
 والرريعية؛ الرااوية

 ال انونية؛ رالنصوص ذلك وفر  المحسنة الت نولوجيات  لى  تماداإل  -

نرعةال إ  ةاهرة مة  الحةد رغةر  االمحرواةات مة  رةدال المتجةددة ةالرااة مصةادر  لةى  تمةاداإل  -
 الغاحات؛

 للريثة. الم ددة ال يمياثية المواد م  التدريجي للتذلص تستغ  ت نولوجيات تروير  -

 وأهداف األلفية  12األجندة  .1

  12األجندة    2.1

تةة   رريوديجةةانيرو 2551فةةي ذتةةا  مةةؤتمر األمةة  المتحةةدة للريثةةة والتنميةةة  امةةة األر   المنع ةةد  ةةا  
تفاايةةةةةةةةةةات هةةةةةةةةةةي: إ ةةةةةةةةةة   ريةةةةةةةةةةو  ةةةةةةةةةة  الريثةةةةةةةةةةة والتنميةةةةةةةةةةة وتضةةةةةةةةةةم                                           ا  التوصةةةةةةةةةة  إلةةةةةةةةةةى ذمةةةةةةةةةةت ومةةةةةةةةةةاثل و 

مرةةةدأ يح ةةة  الت امةةة  رةةةي  السياسةةةات الريثيةةةة والتنمويةةةةا ريةةةا  المرةةةادئ حةةةو  الغارةةةات: ويعةةةد أو  توافةةةل  14
تفاايةةةة اإلراريةةةة رشةةةأ  تغيةةةر اإل ف ةةةة  لي ةةةا وتنميت ةةةا المسةةةتدامةا ةةةالمي حةةةو  إدارة نارةةةات العةةةال  والمحا

ال  حترةةات الحةةرار  فةةي الجةةو  نةةد المسةةتويات التةةيت ضةةرورة إسةةت رار معةةدالت نةةاحات اإلالمنةةاخ: اةةد أ ةةد
تفاايةةة التنةةوت الريولةةوجي: وت ةةو   لةةى الحفةةا   لةةى التنةةوت الجينةةي وتنةةوت الفصةةاث  تضةةر رالمنةةاخ العةةالميا إ

سةةتغ   فواثةةده وت اسةةم ا رصةةورة  ادلةةة ومتواحنةةةا و ةةا  مةة  رةةي  هةةذه إ ولوجيةةة والمشةةار ة فةةي والةةن   االي
ل ةةر  الواحةةةد ذةة   اتحةةدد ررنةةامج العمةة    ا والتةةي12 األجنةةدة  12االتفاايةةات أيضةةا جةةدو  أ مةةا  ال ةةر  

 العال . في   التنمية المستدامة تح يل م  أج  التوجه نحو  في ميادي  مذتلفة ومتنو ة والعشري 

 إلةةى  ةةدفتو   تنةةاو  المشةةا   الملحةةة اليةةو ت اذرةةة  مةة   ونيةةة واسةةعة ورموحةةة 12جنةةدة األ تعترةةر
سةةتراتيجيه مارتةةةة وهةةي أ  الترةةةور إيسةةتند ررنامج ةةةا  لةةى  اتحضةةير العةةال  لمواج ةةةة تحةةديات ال ةةر  الم رةةة 

  لرنةاء أ األساسةيةالةد اث   والمسةاواة االجتما يةة والحفةا   لةى الريثةة هةي مة  والنمو االاتصةاد  والعدالةة
 إلةةى تنميةةة لوصةةو ل ذةةرآ وال يم ةة   لةةى اإلرةة ل إهمةةا  جانةةي  لةةى حسةةاي جانةةي اوترةةورهع مجتمةة
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التنمية االاتصادية واالجتما ية دو  اإلضرار رمصالح األجيةا   مستدامة تجمع ري  حماية الموارد وتح يل
 ال ادمة.

 أروايا الفص  األو   رارة    ديراجة.( 17( فص  تندري في )71)1 12تتضم   األجندة 

الراي األو  يتعلل راألرعاد االجتما ية واالاتصاديةا يحتو   لى سرع فصو  هي  لى التوالي مة  
الةةدولي للتعجيةة  رالتنميةةة المسةةتدامة فةةي الرلةةدا   التعةةاو الفصةة  المةةاني إلةةى الفصةة  المةةام  والمتمملةةة فةةي: 

 ات يالةةديناميا االسةةت  ك المتغيةةرة أنمةةارا الف ةةر م افحةةةا ر ةةا الناميةةة والسياسةةات المحليةةة المرتررةةة

ا التنميةةة المسةةتدامة للمسةةتورنات الرشةةرية تعحيةةح اصةةحة اإلنسةةا  وتعحيحهةةة حمايةةا سةةتدامةالديمونرافيةةة واإل
 .الريثة والتنمية في صنع ال رار إدماي

دارة المةةوارد مةة  أجةة  التنميةةا يحتةةو   لةةى أررعةةة  شةةر فصةة  تتممةة  الرةاي المةةا ني: يتعلةةل رصةةو  وا 
دارة موارد األراضي ن جا الغ ف الجو  حمايةفي:  الةن    إدارةا م افحة إحالةة الغارةاتا مت ام  لتذرير وا 

التنميةةةة المسةةةتدامة )ال شةةةة  اإلي ولوجيةةةةالةةةن    إدارةا (م افحةةةة التصةةةحر والجفةةةاف)اإلي ولوجيةةةة ال شةةةة 
السةةليمة ريثيةةا  اإلدارةا التنةةوت الريولةةوجي حفةة ا رالحرا ةةة والتنميةةة الريفيةةة المسةةتدامة الن ةةو ا (للجرةةا 

رمةةا فةةي ذلةةك الرحةةار المغل ةةة وشةةره المغل ةةة  االمحيرةةات و ةة  أنةةوات الرحةةار حمايةةةا للت نولوجيةةا الحيويةةة
اه العذرةةة نو يةةة مةةوارد الميةة حمايةةةا سةةتغ ل ا وتنميت ةةاإوحمايةةة مواردهةةا الحيةةة وترشةةيد  السةةاحلية والمنةةارل
مداد دارت ةا و  ترريةل ن ةج مت املةة  لةى تنميةة مةوارد الميةاه)ت ا اوا  السةليمة ريثيةا للمةواد  اإلدارةا (سةتذدام اا  وا 

 اإلدارة (رالمنتجةةات السةةمية والذرةةرة المشةةروت رمةةا فةةي ذلةةك منةةع االتجةةار الةةدولي نيةةر)ال يمياثيةةة السةةمية 

 .منة والسليمة ريثيا للنفايات المشعةا  اإلدارةا السليمة ريثيا للنفايات الصلرة والمساث  المتصلة رالمجار 

الرةةاي المالةةل: يتعلةةل رتعحيةةح دور الفثةةات الرثيسةةيةا يحتةةو   لةةى تسةةعة فصةةو  هةةي: م دمةةة  امةةة 
 األرفةةا  والشةةراي فةةي التنميةةة دورا ة مسةةتدامة ومنصةةفةالعةةالمي للمةةرأة فةةي تح يةةل تنميةة الةةدور)ديراجةةة(ا 

دور المن مةات نيةر الح وميةة  تعحيةحا عحيةح هةذا الةدوررةدور السة ا  األصةليي  ومجتمعةات   وت  تةرافاإل
 تعحيةح 12ت المحلية في مجةا  د ة  جةدو  أ مةا  ال ةر  السلرا مرادراتا (شر اء في التنمية المستدامة)

  . دور المحار ي  تعحيحا العلمية والت نولوجية األوسارا نا ةدور التجارة والص تعحيحا دور العما  ون ارات  

 ن ة ا وا ليةات الماليةة المةواردا يحتةو   لةى ممانيةة فصةو  هةي: : يحةدد وسةاث  التنفيةذرارةعالرةاي ال

التعلةي   تعحيةحا العلة  ألنةرا  التنميةة المسةتدامة تسةذيرا ورنةاء ال ةدراتالتعةاو  السةليمة ريثيةاا  الت نولوجيةا
 الترتيرةةات الورنيةةة والتعةةةاو  الةةدولي لرنةةاء ال ةةدرات فةةي الرلةةدا  الناميةةةة ا ليةةاتا والةةو ي العةةا  والتةةدريي
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 يةالمحل 12األجندة    1.1

جميةةةةع دو  وح ومةةةةات العةةةةال  إلةةةةى وضةةةةع وتنفيةةةةذ ذرةةةةر  مةةةة  محليةةةةة للتنميةةةةة  12د ةةةةت األجنةةةةدة 
هيثات الح   المحلي رإرةار  مة  إلنجةاح  12األجندة  المحليةا وتحود 12المستدامة تحت  نوا  األجندة 

ة رذرةةةة  مةةة  رعيةةةدة المةةةدى تسةةةت دف التنميةةةتةةحوده   لةةةى المسةةةتوى المحلةةةيا و ةةةذلك  12أهةةداف األجنةةةدة 
 المستدامة للمجتمع المحلي.

 لةةى هةةذا األسةةات تةة  الترةةرل فةةي الفصةة  المةةام  والعشةةري  إلةةى مرةةادرة السةةلرات المحليةةة فةةي د ةة  
فةةي  أ   ميةةر مةة  المشةةا   الريثيةةة والحلةةو  المعالجةةة جةةاءت هةةذه الةةد وة  لةةى ذلفيةةةا حيةةل 12األجنةةدة 
ي و   ةةام  محةةةددا السةةلرات المحليةةة سةةتعةةاو  ا وأ  مشةةار ة و تنرلةةل مةة  ال ا ةةدة والجةةذور 12األجنةةدة 

االجتما يةةة والريثيةةة   مةةا و فالسةةلرات المحليةةة تشةةيد وتعتنةةي رالرنيةةة التحتيةةة االاتصةةادية لتح يةةل األهةةدافا 
فةةي تنفيةةذ السياسةة الورنيةةة والمحليةةة الريثيةة وال وا ةةد المترعةةةا وتسةاه  ترااةي ذرةةر العمة  وتضةةع السياسةةة 

فةي تم يةف  ري فإن ةا تلعةي دوران أساسةيان المحلية هي المستوى الح ومي األا الذاصة رالريثةا وأل  السلرات
 وتو ية  امة الشعي م  أج  تح يل التنمية المستدامة.

 التالية:  فاألهدا سرير( ت15ورذصوص هذا الشأ  ت  في هذا الفص  )
ليةةةة ينرغةةةي أ  ت ةةةو  مع ةةة  السةةةلرات المحليةةةة فةةةي  ةةة  الرلةةةدا  اةةةد اامةةةت رعم 2551رحلةةةو   ةةةا   -

  لصةالح المجتمةع 12ستشارية مع الس ا ا وح  ت توافل آراء رصدد  جةدو  أ مةا  محلةي لل ةر  إ
 ؛المحلي

ستشةارية تسةت دف حيةادة إينرغي أ  ي و  المجتمع الةدولي اةد شةرت فةي  مليةة  2550رحلو   ا    -
 ؛التعاو  ري  السلرات المحلية

مةةةةد  والسةةةةلرات المحليةةةةة األذةةةةرى تحةةةةادات الإينرغةةةةي أ  ي ةةةةو  لةةةةدى ممملةةةةي  2557رحلةةةةو   ةةةةا   -
مسةةةتويات تعةةةاو  وتنسةةةيل متحايةةةدة ر ةةةدف تعحيةةةح ترةةةاد  المعلومةةةات والذرةةةرات فيمةةةا رةةةي  السةةةلرات 

 ؛المحلية

ينرغي تشجيع جميع السةلرات المحليةة فةي  ة  رلةد  لةى تنفيةذ ورصةد الرةرامج التةي تسةت دف  فالةة  -
 .هاوتنفيذ ا تذريرتذاذ ال رارات و إراي في  مليات تممي  المرأة والش

في الرلدا   المتعلل رالتعام  الدولي للتعجي  رالتنمية المستدامة 12وفي الفص  الماني م  األجندة  
مةة  التأ يةةد  لةةى أنةةه إذا مةةا أرادت الرلةةدا  الناميةةة أ  تسةةتفيد مةة   االناميةةة والسياسةةات المحليةةة المرتررةةة ر ةةا

 التالية ) حسي ما ي ثم ا (:  لي ا أ  تنفذ السياسات  هتحرير الن   التجارية فان
حالةةة تحيةةحات  - إيجةةاد ريثةةة محليةةة داثمةةة لتةةواح  أممةة  رةةي  اإلنتةةاي للسةةول المحليةةة ولسةةول التصةةدير وا 

 رادية التي تفت ر إلى ال فاءة؛ يضد الصادرات و د  تشجيع سياسة الرداث  اإلست
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الصةةةادرات والةةةواردات  تعحيةةةح أرةةةر السياسةةةات وال يا ةةة  األساسةةةية المرلورةةةة لتحسةةةي   فةةةاءة تجةةةارة -
 ولتشغي  األسوال المحلية؛

ينرغةي أ  تعتمةد الرلةدا  الناميةة  لةى سياسةةات توسةيع التج يةح والتوحيةع وتحسةي  أسةاليي التسةةويل  -
مةة   وال ةةدرة التنافسةةية ل رةةات السةةلع األساسةةيةا والتنويةةع رمةةا ي فةة  ت ليةة  اال تمةةاد  لةةى الصةةادرات

سةةةتذدا   وامةةة  اإلنتةةةاي فةةةي تشةةة ي  إسةةةتدامة ا   فةةةاءة و  السةةةلع األساسةةةيةا والعمةةة   لةةةى أ  تةةةنع ت
 أسعار السلع األساسية رما في ذلك تعريرها    الت اليف الريثيةا االجتما ية وت اليف الموارد.

 الحضرية 12األجندة    3.1

 األجنةدةحسةي مةا ورد فةي الفصة  السةارع مة  يتمم  ال دف الشام  في ميدا  المسةتورنات الرشةرية 
حةةوا  االجتما يةةة واالاتصةةادية والريثيةةة للمسةةتورنات الرشةةرية وريثتةةي المعيشةةة والعمةة  فةةي تحسةةي  األ 12

 .من   لف راءا لجميع الناتا ال سيما

رةةةي  ال رةةةا ي  العةةةا  والذةةةاص فيمةةةا  ةشةةةار م   لةةةى أنشةةةرة التعةةةاو  الت نةةةيا واليهةةةذا التحسةةة ي ةةةو 
ا ةةات المحليةةة وجما ةةات المصةةالح والمجتمةةع المحلةةي والمشةةار ة فةةي  مليةةة صةةنع ال ةةرار مةة  جانةةي الجم

ا ويجةي أ  يشة   هةذا الةن ج المرةادئ األساسةية (السة ا  األصةليي ا المسةني  والمعةواي الذاصة )النسةاءا 
 لدستراتيجيات الورنية للمستورنات الرشرية. 

ا ري  المجاالت الررنامجية الممانية الةواردة فةي هةذا الفصة  وف ة  اتحديد أولويات ما يجي  لى الدو  
 ة  مةا  ا  مةا يجةي  لي ةا تذصةيص االجتما يةة والم افيةةاةدرات ا ورنية وأهداف اا مةع مرا ةاة ال  ااتلذرر

حتياجةةات إهتمةةا  رصةةفة ذاصةةة رلفثةةات ال امشةةية والمحرومةةةا مةةع اإلسةةتراتيجيات ا  لةةى اإيلةةح  لرصةةد أمةةر 
 .المرأة

 تةةةوفير المةةةأوى الم ثةةة  للجميةةةعفةةةي: المجةةةاالت الررنامجيةةةة الممانيةةةة الةةةواردة فةةةي هةةةذا الفصةةة  وتتممةةة  
سةتذدا  األر ا إتحسي  إدارة المستورنات الرشريةا تعحيح التذرير اإلدار   لى نحو مستدا  فةي مجةا  

تعحيح ن   الرااة والن   المسةتدا  فةي المسةتورنات الرشةريةا تعحيةح األنشةرة الصةنا ية المسةتدامةا تعحيةح 
دارة المسةةتورنات الرشةةرية فةةي المنةةا رل المعرضةةة لل ةةوارلا تشةةجيع تنميةةة المةةوارد الرشةةرية ورنةةاء تذرةةير وا 

 لى نحو مت ام  وسلي  ريثيةا  تعحيح توفير ال يا   األساسية  م  أج  تنمية المستورنات الرشريةال درات 
 )المياها المرافل الصحيةا الصرف الصحيا إدارة النفايات الصلرة...(.

 1 ل أنوات:اد اس  رع  العلماء األجندة الحضرية إلى م
األجندة الرنية: وهي التي تتضم  المش  ت الريثية الت ليدية والمتفشية أساسا في مد  الدو  األا   -

 نموا.

                                                 
1

 .921، ص 1111منال عباس البطران،  
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وتتضةةم  التلةول الصةنا ي والتلةةول  اوهةي التةةي تنت ة  إلي ةا المدينةةة مةع ترورهةااألجنةدة الرماديةة:  -
 .(األولى ةرالدرج يثأ  التلول ال يميا)وساث  الن   والمذلفات الذررة  الناتج   

 ةة  مةة  األجنةةدتي  الرنيةةة والرماديةةةا ألن ةةا لةة  تسةةترع  ررةةلوهنةةاك مةةد   ميةةرة فةةي الةةدو  الناميةةة ت
التعامةة  رالسةةر ة وال فةةاءة المرلورةةة مةةع األجنةةدة الرنيةةةا أ  ترا مةةت في ةةا المشةة  ت الريثيةةةا وهةةذا 

أو ذ     ع   مد  الدو  الناميةالترا   اد ي و  ت   لى فترات حمنية رويلة  ما هو الحا  في م
 فترات اصيرةا  ما هو الحا  في مد  الدو  السريعة النمو. 

وتتنةةاو   ااألجنةةدة الذضةةراء: وهةةي األجنةةدة التةةي تنت ةة  إلي ةةا المدينةةة رعةةد تذري ةةا ل جنةةدة الرماديةةة -
ات نيةر ت ليديةة سةتنفاد المةوارد الرريعيةة وتوليةد أنةو ا  سةت  ك المةوارد المذتلفةة و إهذه األجندة اضايا 

والعالميةةة ممةة  )التغيةةرات المناذيةةة( وا مةةار المذتلفةةة  لةةى  ةمةة  المذلفةةات وا مةةار الريثيةةة اإلاليميةة
 الن   االي ولوجية المحلية واإلاليمية والعالمية.

 األهداف اإلنمائية لالفية   4.1

الةدولي إلةى ضةرورة للتنميةة المسةتدامةا إهتةدى المجتمةع  12أما  الت ةد  الضةثي  فةي تح يةل األجنةدة 
ليةةت  التر يةةح  لي ةةا وت ميةةف  ةة  الج ةةود مةة  أجةة   12تحديةةد األهةةداف ذات األولويةةة مةة  أهةةداف األجنةةدة 

 تح ي  ا ذ   فترة حمنية محددة.

 تمةةد إا حيةةل 1111جتمةةع ح مةةاء العةةال  ر مةةة األمةة  المتحةةدة فةةي سةةرتمرر إمةة  أجةة  هةةذا الغةةر  
تضةمنت هةذه  يةةا الةذ  تة  فيةه تحديةد ممانيةة أهةداف إنماثيةة ل لفرلةدا إ ة   األلفيةة 252ذ   هذه ال مة 

مؤشةةر ل يةةات الت ةةد  المحةةرح لتح يةةل هةةذه األهةةداف فةةي حةةدود  ةةا   75نايةةةا  مةةا تةة  وضةةع  25األهةةداف 
1129.1 

 الجدو  التالي يوضح األهداف اإلنماثية الممانية ونايات ا:
 األهداف اإلنماثية ونايات ا :21 الجدول رقم

 

 الغايات المراد بلوغها داف اإلنمائيةاأله
 : 2ال دف 

ال ضةةةةةةةةاء  لةةةةةةةةى الف ةةةةةةةةر المةةةةةةةةداع 
 والجوت

: تذفةي  نسةرة الةذي  ي ة  دذل ة   ة  واحةد دوالر فةي اليةو  12 الغاية
 .1129 إلى 2551 م  الفترة في رنسرة النصف

: تذفةةي  نسةةرة السةة ا  الةةذي  يعةةانو  مةة  الجةةوت رنسةةرة 11 الغايةةة
 .1129 إلى 2551 م  الفترة في النصف

 
 

                                                 
1

 .1114تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطقة العربية،  
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 الغايات المراد بلوغها األهداف اإلنمائية
 :1ال دف 

 تح يل تعمي  التعلي  االرتداثي 
: ضما  تم   األرفا  في    م ا ا الذ ور واإلنةال مةن   10 الغاية

 حةةدود سةةنة فةةي  لةةى حةةد سةةواء مةة  إتمةةا  مرحلةةة التعلةةي  االرتةةداثي

1129. 
 : 0ال دف 

سةةةةةي  تعحيةةةةةح المسةةةةةاواة رةةةةةي  الجن
 وتم ي  المرأة

والمةانو ا  االرتةداثي التعلةي  فةي الجنسةي  رةي  التفةاوت : إحالةة17الغايةة 
 جميةع مراحة  إلةى ورةالن ر ؛1119  ةا  رحلةو  ذلةك ي ةو  أ  ويفضة 

 .1129  ا  يتجاوح ال مو د في التعلي 
 :7ال دف 

 ت لي  وفيات األرفا  
 رنسةرة امسةةالذ سة  دو  األرفةا  وفيةات : تذفةي  معةد 19 الغايةة

 .1129 إلى 2551 م  الفترة في الملمي 
  :9ال دف 

  تحسي  الصحة اإلنجارية
 فةي: تذفةي  معةد  وفيةات األم ةات رنسةرة مة ل أررةات 11 الغايةة

 .1129 إلى 2551 م  الفترة
 : 1ال دف 

المنا ةةةة م افحةةةة فيةةةروت ن ةةةص 
 والم ريةةةةةا الرشةةةةةرية/اإليدح

 األمرا  ونيرهما م 

رحلةو   المنا ةة الرشةرية/اإليدحفيةروت ن ةص إنتشةار  : واةف14 الغاية
  ترارا م  هذا التاريخ.إردء في ت ليصه الو  1129  ا 

رحلةو   الم ريا ونيرها م  األمرا  الرثيسةية: واف إنتشار 15 الغاية
 .1129  ا 

 

  :4ال دف 
  فالة االستدامة الريثية

ت والرةةةةرامج : دمةةةةج مرةةةةادئ التنميةةةةة المسةةةةتدامة فةةةةي السياسةةةةا15الغايةةةةة 
 ال ررية وت ليص هدر الموارد الريثية.

 : تذفي  نسرة األشذاص الذي  ال يم ن   الحصو 21 الغاية
حلةو   فةي  لى مياه الشري المأمونة والصرف الصحي رنسرة النصةف

 .1129  ا 
 ةتحس  ملموت لماث 1111: أ  ي و  اد تح ل رحلو   ا  22 الغاية

 ء الف يرة.مليو   لى األا  م  س ا  األحيا
 

 : 5ال دف 
إاامةةةةة شةةةةرا ة  الميةةةةة مةةةة  أجةةةة  

 التنمية 

والت يةد  راالنفتةاح يتسة  ومةالي تجةار  ن ةا  إاامة في : المضي21الغاية 
 التحامةا رةالح   ذلةك التمييةحا ويشةم  و ةد  رةه للتنرةؤ وال ارليةة رال وا ةد

 الصعيدي  الف را  لى م  والحد والتنمية الصالح

 والدولي. الورني
 نموا. الرلدا  ألا  الذاصة االحتياجات مواج ة: 20اية الغ

والةدو   السةاحلية نيةر للرلةدا  الذاصة ل حتياجات التصد : 27الغاية 
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 .الصغيرة النامية الجحرية
تذةاذ إ: معالجة مشا   ديةو  الرلةدا  الناميةة معالجةة شةاملة ر29الغاية 

 لمدى الروي .تدارير ورنية ودولية لجع  الديو  اارلة للتحم   لى ا
سةتراتيجيات تتةيح إ:التعةاو  مةع الرلةدا  الناميةة لوضةع وتنفيةذ 21الغاية 

 للشراي  م  الث ا ومنتجا. 
:التعةةةةةاو  مةةةةةع شةةةةةر ات المستحضةةةةةرات الصةةةةةيدالنية إلتاحةةةةةة 24الغايةةةةةة 

 األدوية األساسية رأسعار ميسورة في الرلدا  النامية. 
فواثةةةد الت نولوجيةةةات : التعةةةاو  مةةةع ال رةةةات الذةةةاص إلتاحةةةة 25الغايةةةة 

 الجديدةا وذاصة ت نولوجيا المعلومات واالتصاالت.
 .1119األهداف اإلنماثية ل لفية في المنر ة العرريةا حو  ت رير األم  المتحدة للتنمية  المصدر:

 التنمية مؤشرات قياس .3

 اإلطار المفهمي لمؤشرات القياس 2.3

 تطور مفهوم المؤشرات 2.2.3

تدامة واالتفةةال  لةةى العمةة  رةةه أصةرح مةة  الضةةرور  وضةةع مؤشةةرات رعةد   ةةور مف ةةو  التنميةةة المسة
 ل يات مدى ت د  الج ود المرذولة م  أج  تح ي ه.

لجنة التنمية المستدامة إلدارة الشةؤو  االاتصةادية  وم  أج  متارعة توصيات امة األر  ت  تش ي 
 .واالجتما ية ل م  المتحدة

نةة  لةةى ررنةامج  مة  رشةةأ  مؤشةرات التنميةة المسةةتدامة لجال ا واف ةت2559فةي دورت ةا المالمةة  ةةا  و 
الجوانةةةةي االجتما يةةةةةا واالاتصةةةةاديةا والريثيةةةةةا والمؤسسةةةةية للتنميةةةةة المسةةةةتدامة. واةةةةد  هةةةةذا الررنةةةةامج يغرةةةةي

فةي رلةورة هةذا   و ةاالت مسةؤولة  ة  مؤشةرات معينةة أس مت من مات ح ومية وجما ةات أساسةية متدذلةة
 الررنامج.

حةدود  فةي  م  لجنةة األمة  المتحةدة للتنميةة المسةتدامة هةي رالذصةوص التوصة م  ررنامج والغاية 
إلةةى ااثمةة رمؤشةةرات للتنميةة المسةةتدامة م يفةة  لةةى المسةتوى الةةورنيا وتتسة  رالمرونةةة ال افيةةة  1112 ةا  

سةةتذدام ا فةةي رلةةدا  ذات مسةةتويات تنمويةةة مذتلفةةة ومتناسةة ة  لةةى نحةةو يم ةة  مةة  ا  رحيةةل يم ةة  اياسةة ا و 
 1لم ارنات ووضع هذه المؤشرات تحت تصرف صانعي ال رار  لى المستوى الورني.إجراء ا

                                                 
1

 AR(8) doc-ateursna.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indic-www.uneca 

http://www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc
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 وتمؤشةران للتنميةةة المسةةتدامة ن شةرت فةةي شةة ر أ 207ويحتةو  ررنةةامج العمة   لةةى ااثمةةة م ونةة مةة  
 هةذه المؤشةرات مجمعةة فةي أررةع فثةات  ريةرة هةي افي ومي ة تعرف راس    ال تةاي األحرل  2551م   ا  
لدرةةةار ال  سةةةي ي: تر يةةةحا  اتصةةةاديةا واالجتما يةةةةا والريثيةةةةا والمؤسسةةةيةا ومن مةةةة رر ةةةان اال المؤشةةةرات
ومنةةاهج  صةةلة ترةةي  التعريةةفو ةة  مؤشةةر مةة  هةةذه المؤشةةرات مرةةي  فةةي ررااةةة من جيةةة مف اإجارةةة وضةةعية
ري  ذتيار المؤشر م  ررف من مة األم  المتحدة. واد ر لي م  الرلدا  أ  تذتار م  إومعايير  الحساي

 هذه المؤشرات تلك التي تتوافل مع أولويات ا الورنيةا وأهداف ا ونايات ا.

للتنميةة المسةتدامة  207ر لي م  رع  الرلةدا  مة  جميةع أاةالي  العةال  أ  تذترةر المؤشةرات الةة واد 
م انية تإالتي رلورت ا لجنة األم  المتحدة للتنمية المستدامةا اصد تحلي     1رايم ا.نرراا ا  لى أوضا  ا وا 

 مفهوم المؤشر 1.2.3

يممة  ف ةو ورالتةالي  االمؤشر هةو  رةارة  ة  م يةات يعرةر  ة  م ةدار وحجة   ةاهرة أو مشة لة معينةة
اإلجارة  لى األسثلة المحددة التي يررح ا متذذ ال رارا والمؤشرات تةوفر ريانةات  ميةة ونو يةة تسةا د فةي 

المؤشةةةةرات يةةةةت  هةةةةذه و  نمويةةةةةوالذرةةةةر التاألسةةةةات فةةةةي وضةةةةع السياسةةةةات  وتعترةةةةر اتحديةةةةد أولويةةةةات التنميةةةةة
ستذراج ا م  معادالت رياضية وأساليي إحصةاثية مت دمةةا تنرلةل مة  اا ةدة  ريضةة مة  الريانةات التةي إ

يةت  جمع ةةا مةة  مجةةاالت تنمويةةة متعةددةا يجةةر  تروير ةةا فةةي جةةداو  إحصةاثيةا وتصةةنف وفةةل معةةايير تلرةةي 
موجةي ذلةك إحةدى ا ليةات ذات الفعاليةة ال ريةرة فةي ايةات حاجة المستذد  لتلك الرياناتا والمؤشرات تعد ر

مةةةةدى  فةةةةاءة الترةةةةوير المسةةةةت دف  لةةةةى المسةةةةتويات المذتلفةةةةة الورنيةةةةة واإلاليميةةةةة والمحليةةةةةا  مةةةةا أ  هةةةةذه 
المؤشةةرات تممةة  ال ا ةةدة األساسةةية لعمليةةة اتذةةاذ ال ةةرار التنمةةو  المناسةةيا حيةةل مةة  ذ ل ةةا يم ةة  متارعةةة 

 2مة.تحدلا وتري  مدى الت د  أو التراجع في تح يل أهداف التنمية المستدا التغيرات الدورية التي

 يلذةص وهةو م يةات امعينةة حالةة أو وضةعا مةوجحة  ميةة رصةورة تصف أنه  أداة  لى أيضا ويعرف

 3ال رار .  ن ا صانع يستفسر محددة أسثلة  لى يجييو  معينةا مش لة أو  اهرة    تعرر معلومة
 4خصائص المؤشرات 3.2.3

 تواعةه أورةه  التنرةؤ اياسةها ويم ة  منةه يةراد مةا رالفعة  ي ةيت أنةه رمعنةى أ  ي ةو  المؤشةر داي ةا يجةي
 المعنيةة الحالةة فةي للتغيةرات سةتجارتهإ رمعنةى تضةليلها ويجةي أ  ي ةو  حساسةا أو تحيةحه  ةد ويشةترر فيةه 

 المجتمع لصحة جوهريا ثاشي ستذدام اا وينرغي أ  يع تا  و  الريانات لجمع النسرية ويتمتع رالس ولة رال يات

 األج . رويلة الريثية أو الجتما يةأو ا االاتصادية

                                                 
1

 AR(8) doc-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-www.uneca 
2

 lriyadh.com/2010/01/10/section.econwww.a. 
3
 Paul Backer, 2005  ، Les indicateurs financiers du développement durable، Edition d’organisation, Paris    ، p 92.  

4
 .215، ص 1115سهام حرفوش وآخرون،  

http://www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc
http://www.alriyadh.com/2010/01/10/section.econ
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 فائدة المؤشرات 4.2.3

 تتجلى أررح فواثد المؤشرات فيما يلي:
  1المؤشرات هي أسات وضع السياسات ال حمة لتح يل أهداف التنمية المستدامة. -
تنميةةة المسةةتدامة رمذتلةةف المؤشةةرات تةةوفر معلومةةة  ميةةة أو نو يةةة تسةةا د  لةةى تحديةةد أولويةةات ال -

 2أرعادها.

تحويةة  الت ييمةةات العلميةةة واالجتما يةةة واالاتصةةادية إلةةى معلومةةات اارلةةة ل سةةتذدا  فةةي التذرةةير  -
 3واإل   .

  4مراحل إعداد المؤشرات 5.2.3

 األولى المرحلة 2.5.2.3

 :التالية الذروات تشم 

 والذاصة؛ الح ومية رش ي ا المستدامة التنمية رعملية الع اة ذات الج ات تحديد -

 الورنية؛ األولويات    في لتح ي  ا تسعى التي واألهداف التنمية  ملية في ج ة    دور تحديد -

 الج ات؛ هذه دوارأ ري  والت ام  التنسيل لتح يل آلية وضع -

 إنجاحات ا. ت يي  في الج ات هذه تستذدم ا التي المؤشرات تحديد -
 الثانية المرحلة 1.5.2.3

 :التالية الذروات تشم 

 الدولة؛ في المستذدمة المؤشرات دتحدي -

التنميةة  ل يةات المتحةدة األمة  أ ةدت ا التةي المؤشةرات ااثمةة مةع المؤشةرات هةذه نسةجا إ مةدى تريةا  -
 المستدامة؛

 المؤشرات؛ هذه تستذد  التي الج ات تحديد -

 .المؤشرات هذه تستذد  أجل ا م  التي األهداف تحديد -

 واألخيرة المرحلة الثالثة 3.5.2.3

 سةتراتيجيها  و  الورنيةة رةي  األولويةات الع اةة تع ةت التةي المؤشةرات ذتيةارإ يجةي لةةاالمرح هةذه فةي

 ضةرورة مةع المتحدة األم  أ دت ا التي وتلك المستذدمةا المؤشرات ذ   م  الدولةا في المستدامة التنمية

 :التالية الن ار  لى التأ يد

                                                 
1

 .11/11/1121، تاريخ االطالع:  guo.or-http://www.jeddahالموقع االلكتروني: المرصد الحضري لمدينة جدة  
2

 .215، ص 1115سهام حرفوش وآخرون،  
3

 AR(8) doc-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-www.uneca 
4

 .199، ص 1114دة أحمد أبو زنط، عثمان محمد غنيم وماج 

http://www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc
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 المؤشرات؛ ل ذه الريانات توفر مدى -

 الريانات؛ م  متاح هو ما جمع إم انية -

 الريانات؛ مصدر -

 الريانات؛ توفر ستمراريةإ -

 رس ولة؛ الريانات  لى الحصو  إم انية -

 الريانات؛ هذه وااعية مدى -

 ت ارير...(. ش    لى ال ترونيةا الريانات )مررو ةا هذه إنتاي رري ة -

األسةثلة   مة  ةةمجمو  رةرح ينرغةي المسةتدامة التنميةة ل يةات مؤشرات إ داد  ملية لتس ي  فإنه وأذيرا
 :في األسثلة هذه وتتمم   ن اا واإلجارة

 لمؤشرات؟ل نحتاي لماذا -

 يستذدم ا؟ الذ  م  -

 ستذدام ا؟إ م  الغر  هو ما -

 لتحديم ا؟ الحاجة هي ما -

 ل هداف؟ المناسرة الريثيةاالجتما ية و و  االاتصادية المؤشرات هي ما -
 أنواع المؤشرات 6.2.3

أه   وم   العديد م  الم تمي  رالموضوت تحديد مؤشرات ل اا و ارعد رروح ف رة التنمية المستدامة ح
 المتحةدة التةي صةنفت المؤشةرات رنةاءهذه المحاوالت تلك التي اامت ر ا لجنةة التنميةة المسةتدامة فةي األمة  

جتما يةةةا ريثيةةةا مؤسسةةية(ا  مةةا أوجةةدت المن مةةة تصةةنيفا آذةةر اةةاث   لةةى إاتصةةاديةا إ لةةى أررةةع معةةايير )
رات فةةي مةة ل فثةةات رثيسةةية تعةةرف رمؤشةةرات الضةةغر والحالةةة واالسةةتجارةا حيةةل تشةةير ضةة  ودمةةج المؤشةة

مؤشرات الضغر إلى األنشرة والعمليات واألنمارا أما مؤشرات الحالةة فتعرةي صةورة واضةحة  ة  الحالةة 
 تمادهةةا إفةةي الواةةت الةةراه ا فةةي حةةي  تمتةةد مؤشةةرات االسةةتجارة إلةةى وضةةع وتوضةةيح التةةدارير التةةي يم ةة  

1  إلى التنمية.للوصو 
 

 مؤشرات التنمية المحلية   1.3

 مؤشران  207ااثمة م ونة م  أصدرت هيثة األم  المتحدة  2551 ما جاء ذ ره سار ا في  ا  

 أ  تذتار ا والمجتمعات المحليةواد ر لي م  الرلدا  اللتنمية المستدامة  رفت راس   ال تاي األحرل 

 
                                                 

1
العلمي الدولي: التنمية المستدامة والكفاءة االستخدامية للموارد المتاحة،  قىتلالمبحوث وأوراق عمل ، 1115لطرش ذهبية،  

شر مغاربي، دار الهدى للطباعة والن -منشورات مخبر الشراكة واالستثمار في  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الفضاء األورو

 .179 -177والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، ص ص 
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 1ا وأهداف ا ونايات ا.محليةع أولويات ا الم  ري  هذه المؤشرات تلك التي تتوافل م

اتصةةر العمةة   لةةى تح يةةل مؤشةةرات األهةةداف اإلنماثيةةة ل لفيةةة والتةةي إورا تمةةاد األهةةداف اإلنماثيةةة 
  مؤشر نوضح ا في الجدو  التالي: 84تتمم  في 

 مؤشرات األهداف اإلنماثية :23الجدول رقم 
 

 مؤشرات قياسها األهداف اإلنمائية
 : 2ال دف 

ال ضةةةاء  لةةةى الف ةةةةر 
 المداع والجوت

  (%) واحد في اليو  ا  م  دوالرالس ا  الذي  يعيشو   لى أنسرة  -
  (%) سرة الس ا  تحت ذر الف ر الورنين -
 (%) فأ مر سنة 05العاملي  م  الس ا  س   نسرة -
  (%) نااصو التغذية الس ا نسرة  -

المحلةي اإلجمةالي للفةرد المشةتغ  )رالسةعر المارةت معةاد  ال ةوة الشةراثية  النةاتج -
 (1990 لدوالر  ا ل

  (.سوء التغذية  ند األرفا  )% ل رفا  دو  س  الذامسة نتشارإ -
 

 :1ال دف 
تح يةةةةةةةةةةةةةةةل تعمةةةةةةةةةةةةةةةي   

 التعلي  االرتداثي

  (%)نسرة االلتحال رالتعلي  األساسي صافي -
 (إن اء المرحلة االرتداثية )% معد  -
 سنة فأ مر 05رال راءة وال تارة للس ا  س   اإللما معد   -
  (سنة 14-05م  الفثة  %) اءة وال تارة  ند الشرايل ر اإللما  را معد  -

 

 : 0ال دف 
تعحيةةةح المسةةةاواة رةةةي  
الجنسةةةةةةةةةي  وتم ةةةةةةةةةي  

 المرأة

  (الررلمانية التي تشغل ا النساء ) نسرة مثوية م  المجموت الم ا د -
)% مةة   المةةرأة مةة  الو ةةاثف ذات األجةةر فةةي ال رةةات نيةةر الحرا ةةي حصةةة -

  (إجمالي الو اثف
 (%) ي المدارت االرتداثية والمانويةالرنات إلى الرني  ف نسرة -

 :7ال دف 
ت ليةةةةةةةةةةةةةةةةة  وفيةةةةةةةةةةةةةةةةةات  

 األرفا 
 

  (ش را 13إلى  01التحصي  ضد الحصرة )% م  األرفا  م   مر  معد  -

  الذامسةس  وفيات األرفا  دو   معد  -

 (مولود حي 011111وفيات الرضع )ل    معد  -

                                                 
1

 .12أنظر الملحق رقم  

http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=289&gid=14&sgid=61
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=291&gid=14&sgid=61
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=528&gid=14&sgid=61
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=298&gid=14&sgid=61
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=529&gid=14&sgid=61
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=529&gid=14&sgid=61
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=271&gid=14&sgid=61
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=109&gid=14&sgid=62
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=532&gid=14&sgid=62
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=112&gid=14&sgid=62
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=142&gid=14&sgid=63
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=301&gid=14&sgid=63
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=301&gid=14&sgid=63
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=300&gid=14&sgid=63
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=533&gid=14&sgid=64
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=37&gid=14&sgid=64
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=36&gid=14&sgid=64
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 مؤشرات قياسها األهداف اإلنمائية
  :9ال دف 

صةةةةةةةةةةةةةةةحة تحسةةةةةةةةةةةةةةةي  
 األم ات

  (%) ال تي يتل ي  ر اية ما ار  الوالدة الحوام  -

  (%) الوالدة التي تت  رإشراف  املي  صحيي  م رة  مليات -

 ( اما 46-05ستذدا  وساث  منع الحم  )% م  النساء إ معد  -

 05مرأة مة  الفثةة العمريةة إ 011111   ذصورة المراه ات )المواليد ل معد  -
  (سنة 06 -

 (وفيات األمومة )ل   مثة ألف مولود حي معد  -

 :1ال دف 
م افحةةةةةةةةةةة فيةةةةةةةةةةروت  

المنا ةةةةةةةةةةةةةةةةة ن ةةةةةةةةةةةةةةةص 
 الرشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرية/اإليدح

ونيرهمةةا  والم ريةةا
 األمرا  م 

مت حمة ن ص المنا ة الم تسي نتشار فيروت ن ص المنا ة الرشرية/إ إجمالي -
  ( اما 46-05الس ا   يدح  )% م  اإل

فيروسي )% م  األشذاص المصاري  رالع ي المضاد ل لت اي ال المشمولو  -
  (ن ص المنا ة لت اي مت د  م  فيروتإر

فيةروت ن ةص المنا ةة الرشةرية )األيةدح( لةدى اإلنةال )% مة  السة ا   نتشةارإ -
  (المصاري  راإليدح

  (شذص 011111اإلصارة رالتدر  الرثو /الس  )ل    حاالت -

  ةالم ريا المسجل حاالت -

  ( تشاف اإلصارة رمر  الس  )رجميع أنوا هإ معد  -

  (وفيات المصاري  رالس  )ل   مثة ألف شذص معد  -

 (الس  )% م  الحاالت الم تشفة / النجاح في   ي التدر  الرثو  نسرة -

  :4ال دف 
 فالةةةةةةةةةةةةة االسةةةةةةةةةةةةتدامة 

 الريثية

  (ستنفادهإرأرنا  األوحو  المحتم  )جميع المواد المستنفدة ل وحو   ست  كإ -

  (الذي  يعيشو  في المنارل العشواثية )% م  س ا  المد  الس ا  -

  (الحرجية )% م  مساحة األراضي المساحة -

 (اليارسة المحمية )% م  إجمالي المساحة السرحية مساحات -

  (السنوية م  المياه الن ية )% م  المصادر الداذلية المسحورات -

  (الساحلية المحمية )% م  إجمالي المساحة السرحية المنارل -

  (ماني أ سيد ال ررو  للفرد )أرنا  مترية نرعاماتإ -

نة للصةةةرف السةةة ا  الةةةذي  يتمتعةةةو  رالوصةةةو  إلةةةى الذةةةدمات المحسةةة نسةةةرة -
  (%) الصحي

 (%) الس ا  الذي  يم ن   الوصو  إلى مصادر محسنة للمياه نسرة -

http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=535&gid=14&sgid=65
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=192&gid=14&sgid=65
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=304&gid=14&sgid=65
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=534&gid=14&sgid=65
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=534&gid=14&sgid=65
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=41&gid=14&sgid=65
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=302&gid=14&sgid=66
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=302&gid=14&sgid=66
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=536&gid=14&sgid=66
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=536&gid=14&sgid=66
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=303&gid=14&sgid=66
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=303&gid=14&sgid=66
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=305&gid=14&sgid=66
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=537&gid=14&sgid=66
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=538&gid=14&sgid=66
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=539&gid=14&sgid=66
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=306&gid=14&sgid=66
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=547&gid=14&sgid=67
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=542&gid=14&sgid=67
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=540&gid=14&sgid=67
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=543&gid=14&sgid=67
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=275&gid=14&sgid=67
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=541&gid=14&sgid=67
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=279&gid=14&sgid=67
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=308&gid=14&sgid=67
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=308&gid=14&sgid=67
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=307&gid=14&sgid=67
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 مؤشرات قياسها األهداف اإلنمائية
 : 5ال دف 

إاامةةة شةةرا ة  الميةةة 
 م  أج  التنمية 

  (ذدمة الدي  )% م  الدذ  ال ومي اإلجمالي إجمالي -

 (الحالية للدي  )% م  الدذ  ال ومي اإلجمالي ال يمة -

 (الحالية للدي  )% م  صادرات السلع والذدمات والدذ  ال يمة -

 (والدذ  ذدمة الدي  )% م  صادرات السلع والذدمات إجمالي -

  (شذص 0111هاتفية رثيسية )ل    ذرور -

  (م  الس ا  011الحواسيي الشذصية )ل     دد -

  (شذص 0111المشتر ي  في ذرور ال اتف المارت والجوا  )ل     دد -

 (ل الصافي( للفرد )رالدوالر األمير يالتنمية الرسمية المتل اة )اإلنفا مسا دة -

  (شذص 0111إلنترنت )ل   ا امستذدمو  -

 (.شذص 0111ة/الن الة )ل   ال واتف الذلوي امشتر و  -
http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-مواع األم  المتحدة االل تروني ألهداف األلفية:  المصدر:

7129.html 
 

 مؤشرات التنمية الحضرية 3.3

 مفهوم المؤشرات الحضرية 2.3.3

لمؤشرات الحضرية م  ج ة أحد ا ليات ذات الفعالية ل يات مدى الت د  المست دف للمست رات تعد ا
الحضةةةرية رمسةةةتويات ا المذتلفةةةة صةةةوي النتةةةاثج المنشةةةودة للتنميةةةة المسةةةتدامةا ومةةة  ج ةةةة أذةةةرى فةةةإ  هةةةذه 

فأمةا مة   اءتذةاذ ال ةرار التنمةو  ال ةفإالمؤشرات الحضرية تمم  في مجمل ا أرضية صلرة ووااعيةة لعمليةة 
 احيةةل فعاليت ةةا فةةي ال يةةات التنمةةو  فإن ةةا ت ةةد  تصةةور معيةةار  رامةةي يم ةة  حسةةاره ودمجةةه فةةي معةةادالت

وأمةةا مةة  حيةةل  يعرةةي صةةورة واضةةحة  ةة  حالةةة التنميةةةرحيةةل  اوم ارنتةةه رالمةةد  أو رالةةدو  األذةةرى دوريةةا
وريةةةة الوااعيةةةة نحةةةو الت ةةةد  أو تذةةةاذ ال ةةةرار فإنةةةه يم ةةة  مةةة  ذ ل ةةةا متارعةةةة التغيةةةرات الدإ فاءتةةةه فةةةي  مليةةةة 

 التراجع في تح يل أهداف ذرر التنمية المستدامة للمست رة الحضرية.

إ  مؤشةةةةرات التنميةةةةة تذةةةةد  العديةةةةد مةةةة  األنةةةةرا ا ف ةةةةي ت ةةةةيت وتتةةةةارع معةةةةد  اإلنجةةةةاح فةةةةي تنفيةةةةذ 
الشةةةاملة  سةةةتراتيجيات وسياسةةةات ورةةةرامج التنميةةةة رمدينةةةة أو إالةةةي  مةةةاا وهةةةى تمةةةد متذةةةذ ال ةةةرار رالمعلومةةةاتإ

والمت املةة  ة  ح ي ةة الوضةع الةةراه  رمدينتةه أو إاليمةها ف ةي تعمة  رممارةةة المرشةد لةه فةي تحديةد األهةةداف 
أو  مةةة  ترريةةةل أيةةةة ذرةةةة ترفةةةع   مةةةات التحةةةذير فةةةي واةةةت مر ةةةرواألولويةةةات لذرةةةر التنميةةةةا  مةةةا أن ةةةا 

نيةة  رضةيا ) رةر أمةا   مذتلفةة( تنميةا  ما يم   رواسرت ا  م  م ارنة ري  التجمعةات العمرا استراتيجية
أو روليا ) رر فترات حمنية مذتلفة(ا وهى أيضا ترفع مستوى إدراك الموار  رح ي ة التنمية المستدامة في 

http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=311&gid=14&sgid=68
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=309&gid=14&sgid=68
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=310&gid=14&sgid=68
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=312&gid=14&sgid=68
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=119&gid=14&sgid=68
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=249&gid=14&sgid=68
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=314&gid=14&sgid=68
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=70&gid=14&sgid=68
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=114&gid=14&sgid=68
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=113&gid=14&sgid=68
http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-7129.html
http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-7129.html
http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-7129.html
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مدينتةةه أو إاليمةةها والمؤشةةرات تممةة  الجانةةي التحليلةةي فةةي التذرةةير ولةةذلك فةةإ  مصةةداايت ا ومرات ةةا يمةةم   
ول ةةي ت ةةو  المؤشةةرات ناجحةةة فةةي م مت ةةا يجةةي أ  ت ةةو   اريةةة ةةأدوات تذري ذتيارهةةااأمةةرا حيويةةا  نةةد 

تذةةاذ ال ةةرار ورسةة  السياسةةاتا إفةةي أولويةةات المجتمةةعا والتغييةةر فةةي  مليةةة  فةةي  مليةةة التغييةةرمرشةةدا فعةةاال 
 1.والتغيير في سلوك األفراد والمؤسسات

 دور المؤشرات الحضرية  1.3.3

 2الن ار التالية:إ  للمؤشرات الحضرية دور في ناية األهمية نلذصه في  

أ  تمد الموار  العاد  والمتذصص رمعلومات  للمؤشرات الحضرية يم   :تغذية اإلعالم المحلى -
 تذاذهةااالتي يم ة      التنمية رمدينته أو إاليمه وا مار المتواعة في المدى الرعيد والتدارير داي ة

 ؛حيا  ذلك

 ةة  ح ي ةةة  رار رصةةورة شةةاملة ومت املةةةف ةةي تمةةد متذةةذ ال ةة: رســم سياســات واســتراتيجيات التنميــة -
الوضةةةع الةةةراه  رالمدينةةةة أو اإلالةةةي  ممةةةا يم نةةةه مةةة  تحديةةةد األهةةةداف واألولويةةةات ورسةةة  سياسةةةات 

 ؛ستراتيجيات التنمية وتنفيذها ومتارعت اا  و 
األدوار إلةةى  ترشةةده و  ةة  التنميةةة المسةةتدامة  أيم ةة  أ  تسةةتذد   ةةأدوات لتعلةةي  النشةة: تعلــيم النشــ  -

 ؛أ  ي وموا ر ا في هذه المن ومة التي يم  

فالمؤشرات تذد  متذذ  ال ةرار  لةى  افةة المسةتويات وتم ةن   مة   :تطوير أداء المجالس البلدية -
 ن ةار مرجعيةةة لت يةي  مةدى النجةةاح فةي ذرةةر التنميةة لتعةديل ا أو تغييرهةةا رذرةر رديلةةة  سةتذدام اا

 ؛إذا لح  األمر
يةةل توجةةه اةةي  المؤشةةرات المنتجةةة  ةةدة ارا ةةات نحةةو ح: القطــاعي نعــ الاال القضــاء علــى مظــاهر  -

العمةةة  فةةةي تشةةةارك فةةةي ضةةةوء وحةةةدة ال ةةةدفا وهةةةذا مةةة  أهةةة  م مةةةح تذفيةةةف حةةةدة ا مةةةار السةةةلرية 
 .المصاحرة لدفرار في المر حية

 تصنيف المؤشرات الحضرية  3.3.3

ى متارعةةة  ةد وج ةت الومي ةة العالميةة ألجنةدة الموثة  المةةاني الةد وة إلةى جميةع الح ومةات رالعمة   لةل
تةةي الح ومةةات وال مةة  رةةرف وذلةةك رذرةةة  مةة   ةةاات ةةد  أ مةةا  إنتةةاي المؤشةةرات الحضةةرية ومتارعةةة ت ييم

المؤشةرات  راإل تمةاد  لةىتوفير المأوى للجميع وتح يل التنمية المستدامة للمستورنات الرشةرية  ت دف إلى
 الحضرية.

                                                 
1

 .11/11/1121، تاريخ االطالع: uo.org-http://www.jeddahالموقع االلكتروني: الحضري لمدينة جدة المرصد  
2

 .11/11/1121، تاريخ االطالع: uo.org-http://www.jeddahالموقع االلكتروني: الحضري لمدينة جدة المرصد  
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للمسةةةتورنات الرشةةةرية رترةةةوير هةةةذا واةةةد أوصةةةى المرصةةةد الحضةةةر  العةةةالمي رمر ةةةح األمةةة  المتحةةةدة 
مؤشةةةرات ر ةةة  دولةةةة ومجتمةةةع محلةةةي لةةةتع ت ذصوصةةةياتها ومةةة  الم ةةة  أ  تحتةةةو  هةةةذه المؤشةةةرات  لةةةى 

  1مجمو ة المؤشرات األساسية لتح يل الم ارنة ري  المد  والدو  في مجا  إنجاحات التنمية الحضرية.

  2:هي ( في مجمو ات92واد ت  تصنيف هذه المؤشرات الة )
 .لمؤشرات اإلس انيةامجمو ة  امجمو ة المؤشرات الحضريةا ة الريانات األساسيةمجمو 

مؤشةرات  مؤشرات الذلفية العامة للمدينةتتعلل ر( مجمو ات 4وت  إ ادة تصنيف المجمو ات الم ل في )
ؤشةةرات ما مؤشةةرات إدارة الريثةةةا مؤشةةرات الن ةة  األساسةةيةمؤشةةرات الرنيةةة ا التنميةةة االاتصةةادية واالجتما يةةة

 3.مؤشرات اإلس ا و المحليات

 

                                                 
1

 http://www.alriyadh.com/2010/01/10/article488418.html 
2

 .11/11/1121، تاريخ االطالع: uo.org-dahhttp://www.jedالموقع االلكتروني: الحضري لمدينة جدة المرصد  
3

 .11أنظر الملحق رقم  

http://www.alriyadh.com/2010/01/10/article488418.html
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  خالصة الفصل 

سةةةتغ   يضةةةم  اإل مليةةةة تحسةةةي  ورفةةةع النمةةةو االاتصةةةاد  رالشةةة   الةةةذ  التنميةةةة المسةةةتدامة هةةةي 
الع  ني للمروات و د  اإلضرار رالريثةا ويؤد  إلى التوحيع العاد  للمروات وتح يل الرفاهية لجميع شراثح 

نما تستمر لتصة  إلةى األجيةا  وفثات المجتمع واالهتما  ر   ا وال ت تصر هذه التنمية  لى الوات الراه  وا 
 ال ح ة.

ضةةرورة إدراي  2551ديجنيةةرو  سةةنة  فةةي مةةؤتمر األمةة  المتحةةدة رةةة:  ريةةول ةةد أاةةر المجتمةةع الةةدولي 
  إارار التنمية المستدامة في السياسات والررامج التنموية م  أج  تح ي  ا  لى أر  الوااع ولتح يل هذا ت

  والتي ت ةدف إلةى تح يةل التنميةة المسةتدامة مة  12  أو  األجندة  12ررنامج يعرف راس :   ررنامج ال ر  
ذةةة   تحسةةةي  محةةةير وجةةةودة حيةةةاة السةةة ا ا ووضةةةع الحلةةةو  والمرةةةادرات الم ثمةةةة والرديلةةةة ألجةةة  التنميةةةة 

غرةةي الجوانةةي تمؤشةةرات  ةةة مةة  المجمو  تةة  وضةةع      ةةذه األجنةةدةلضةةما  المتارعةةة الفعليةةة لالمسةةتدامةا و 
فةةةي تح يةةةل التنميةةةة  مةةة  أجةةة  الواةةةوف  لةةةى مةةةدى الت ةةةد  االجتما يةةةةا واالاتصةةةاديةا والريثيةةةة والمؤسسةةةية

 المستدامة.

وت ييةف مؤشةرات  أ د المؤتمر  لى ضرورة وضع أجندة محلية ل   رلد  لى ضوء األجنةدة العالميةة
 تنفيذ األجندة الذاصة ره. ال يات حسي ذصوصيات    رلد ليتسنى له متارعة

للتنمية المسةتدامةا إ تمةد المجتمةع الةدولي ر مةة  12نير أنه أما  الت د  الضثي  في تح يل األجندة 
إ ة   األلفيةةا الةذ  تة  فيةه تحديةد ممانيةة أهةداف إنماثيةة ل لفيةةا والتةي  1111األم  المتحدة في سةرتمرر 

ليةةت  التر يةةح  لي ةةا وت ميةةف  ةة  الج ةةود مةة  أجةة   12نةةدة تعترةةر األهةةداف ذات األولويةةة مةة  أهةةداف األج
 .1129تح ي  ا في حدود سنة 

  

  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ثـالـثصل الـالف
 

         سياسات التنمية المحلية والحضرية
 الجزائرفي  



 الج ائر سياسات التنمية المحلية والحضرية في                                                    الفصل الثالث      

72 

 

 يدـتمه
تة  مة  ذ ل ةا ت ميةف األنشةرة نيةر متواحنةةا ورمت الجحاثر م  اإلسةتعمار الفرنسةي سياسةة تنمويةة 

حها  لةى الشةرير السةاحليا الةذ   مةد إلةى إشةرات الحاجةات اإلاتصةادية لفرنسةا رالدرجةة األولةى دو  وتمر 
 االهتما  رآمار ذلك  لى الجواني األذرى. 

نفةةت الةةن جا حيةةل  مةةدت إلةةى التذرةةير المر ةةح  وسةةررت   لةةىت الجحاثةةر صةةلاو  ارعةةد االسةةت   
م ملةةة لرةةااي األاةةالي   ر ةةحت جل ةةا فةةي الشةةما آت صةةنا ية تمررنامجةةا صةةنا يا أاامةةت مةة  ذ لةةه  ةةدة منشةة

األذرىا األمر الذ  أدى إلى  دة إذت الت م  رين ا التوحيع ال متواح  للس ا ا ف دا  أذصي األراضي 
 الف حية رالشما  ) س   متيجة(ا تدهور الريثة الحضريةا تلول الشرير الساحلي...

حاولةةةت الجحاثةةةر ارةةةع صةةةلت ا رالسياسةةةات  ال ضةةةاء  لةةةى  ةةة  هةةةذه اإلذةةةت الت والمشةةةا   مةةة  أجةةة 
 لةى الفةوارل  السار ة ورسمت سياسات تنموية جديدة تتماشى والحفا   لى الريثةة وتسةعى لل ضةاء ةالتنموي

الج وية وتنميةة اإلالةي  الةورني تنميةة متواحنةة انر اةا مة  ذصوصةيات واحتياجةات  ة  ج ةةا إضةافة إلةى 
 رها المحرك األساسي للتنمية.وت يثة وتراية المنارل الحضرية را ترا

 ةةةةذا إلةةةةى  ةةةةر  التةةةةدارير المؤسسةةةةاتية وال انونيةةةةة و مةةةة  هةةةةذا الفصةةةة  سةةةةنتررل فةةةةي المرحةةةةل األو  
 لةةةى  سةةةنر ح افةةةي المرحةةةل المةةةاني .اإلسةةةتراتيجية الورنيةةةة لحمايةةةة الريثةةةة والتنميةةةة المسةةةتدامة فةةةي الجحاثةةةر

المحليةةة فةةي  مليةةة التنميةةة المسةةتدامة و ةةر  سياسةات التنميةةة المحليةةة فةةي الجحاثةةر رةةإرراح دور الجما ةةات 
والرةةةرامج  (PSDوال را يةةةة   PCDالرةةرامج التنمويةةةة والمتمملةةة فةةةي رةةةرامج التج يةةح )المذررةةةات الرلديةةة 

المالل سةنتررل إلةى سياسةات وتوج ةات ت يثةة  لمرحلفي ا. أما المرف ة والمد مة لدص حات االاتصادية
لى س  في الجحاثر. ياسة المدينةاإلالي  وتنميته المستدامةا وا 

 التدابير القانونية والمؤسساتية لحماية البيئة والتنمية المستدامة في الج ائر .2
 تمةةدت الجحاثةةر منةةذ االسةةت     لةةى نمةةر التذرةةير المر ةةح  فةةي تسةةيير  مليةةة التنميةةة وانت جةةت إ

 لشةةةةةما حيةةةةةل ر ةةةةةحت مع ةةةةة  األنشةةةةةرة فةةةةةي اسياسةةةةةة التصةةةةةنيع مةةةةة  أجةةةةة  الن ةةةةةو  راالاتصةةةةةاد الةةةةةورنيا 
ممةةةا ذلةةةل إذةةةت الت فةةةي النمةةةو رةةةي   ن ةةةرا لتةةةوفر ال يا ةةة  ال ا ديةةةةا ورالذصةةةوص  لةةةى الشةةةرير السةةةاحلي

 األاالي ا وأدى إلى تدهور محير الشرير الساحلي وتفاا  المشا   رالمد  الصنا ية.

مةةةة  أجةةةة  الحةةةةد مةةةة  هةةةةذه المشةةةةا   ومعالجت ةةةةاا سةةةةعت الجحاثةةةةر إلةةةةى تح يةةةةل التةةةةواح  رةةةةي  التنميةةةةة 
 ادية والريثية م  ذ    دة تدارير مؤسساتية واانونية.االاتص
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 التدابير المؤسساتية لحماية البيئة والتنمية المستدامة في الج ائر 2.2

وتماشةيا  .شدد في ريانه الذتةامي  لةى حمايةة الريثةةالذ   0691رعد انع اد مؤتمر  ستو  ول   سنة 
ت ةو  م مت ةا حمايةة الريثةة  - 0694سةنة  –ة مع هةذا التوجةه العةالميا سةعت الجحاثةر إلةى اسةتحدال هيثة

ا ورعةةةدها 0699سةةميت هةةةذه ال يثةةة راللجنةةةة الورنيةةة للريثةةةةا والتةةي تةةة  إن ةةاء م ام ةةةا سةةنة  .واالهتمةةا  ر ةةةا
 تداولت هذه الم مة  دة هيثات يم   تحديدها في الجدو  التالي:  

 1111إلى  0694م   أه  ال يثات المتداولة لحماية الريثة في الجحاثر :40 الجدول رقم

 المدة مالحظات الجهة المكلفة السنة
 أو  مؤسسة متذصصة في حماية الريثة - اللجنة الورنية للريثة 0694

 تميحت تر يرة اللجنة رالرارع الوحار  المشترك. -
 ل  يصدر المرسو  المن   لص حيات ا إال رعد سنة. -
سو  )سنتي  رعد مر  0699ت  إن اء م ا  اللجنة سنة  -

 (.تن ي  ص حيات ا

 سنوات 13

الر  واستص ح  وحارة 0699
 األراضي

ل  يترع مرسو  اضر ت م مة الريثة لوحارة الر   -
واستص ح األراضي أ  نص يوضح ص حيات ا 

 واذتصاصات اا مما أضفى  لي ا رارعا ش ليا محضا.

 سنتي 

 تارة الدولة للغارات  0696
 والتشجير

الريثية في جاني المحاف ة  انحصرت ص حيات ا -
  لى الرريعة

 سنة واحدة

 تارة الدولة للغارات  0691
 واستص ح األراضي

( أررع 14) صدور أو  اانو  متعلل رحماية الريثة. -
 سنوات

 أررع سنوات  وحارة الر  والغارات 0694
  وحارة الغارات 0699

 
 سنتي 

وحارة الرحل  0661
 والت نولوجيا

حال الريثة روحارة الرحل والت نولوجيا يعود سري إل -
 .للرارع العلمي والت ني لمواضيع الريثة

 
 سنتي 

  وحارة التررية الورنية 0661
 

 سنتي 
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 المدة مالحظات الجهة المكلفة السنة
 إنشاء المجلت األ لى للريثة والتنمية المستدامة. - وحارة الداذلية 0664

لعامة للريثةا صدور مرسو  ين   المديرية ا 0665 -
ينص  لى إحدال مديريتا  للدراسات ومفتشيه  امة 

 للريثة.

 سنتي 

ا تماد )ألو  مرة ( مذرر ورني للريثة سنة  -  تارة الدولة للريثة 0669
0669. 

 49) لى مستوى استحدال المفتشيات الوالثية للريثة  -
 .0669سنة والية ( 

 أررع سنوات

وحارة األشغا   1111
ت يثة العمومية و 
 اإلالي 

 1111 أوت 11إلى   1111 جانفي 19م   -
 رضعة أش ر

وحارة ت يثة اإلالي   2000
 والريثة

ا لتصرح 1119أو لت للوحارة م مة السياحة سنة  -
 وحارة ت يثة اإلالي  والريثة والسياحة.

ارتداء م  أوت 
1111 

العا ا  لية الح ولا  د توراه في ال انو أرروحة  ثراونات يحيا ا ليات ال انونية لحماية الريثة في الجحا -المصدر:
 .09 -03ا ص جامعة تلمسا ا الجحاثر

ا  لية دور الجما ات المحلية في حماية الريثةا رسالة ماجستير في الت يثة اإلاليمية ا1116 روهن   حوليذةا -
 .45 – 44ص  لو  األر  والجغرافيا والت يثة العمرانيةا جامعة اسنرينةا الجحاثرا

هيثة م  لجنةة ورنيةة  01يتري  لنا أ  الريثة ل  تعرف است رارا وت  تداول ا ري   ام  الجدو  السارل
ممةةةا انع ةةةت  نةةةه  ةةةد  وضةةةع تصةةةور واضةةةح لحمايةةةة الريثةةةة والتنميةةةة المسةةةتدامة فةةةي ووحارة و تارةةةة دولةةةةا 

مةةة   دامة  انةةةت فةةةي ال ميةةةرالجحاثةةةرا راإلضةةةافة إلةةةى  ةةةو  الذرةةةوات المتذةةةذة لحمايةةةة الريثةةةة والتنميةةةة المسةةةت
األحيا  ال تتعدى الجانةي الشة لي  عةد  صةدور المرسةو  الةذ  يحةدد صة حيات اللجنةة الورنيةة للريثةة إالن 
رعةد سةنة مة  إنشةاث ا.  نةد إلحةةال م مةة الريثةة رةوحارة الةر  واستصةة ح األراضةي لة  يترةع هةذا المرسةةو  أ  

لريثةةةا  مةةا أنةةةه لةة  يصةةدر أ  اةةانو  ذةةةاص نةةص يوضةةح صةة حيات واذتصاصةةات الةةةوحارة رشةةأ  م مةةة ا
 رالريثة إال رعد مرور تسع سنوات م  استحدال أو  هيثة للريثة.
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يعترر أو  اهتما  ح ي ي رالريثةة  نةد اسةتحدال  تارةة الدولةة للريثةةا التةي وضةعت ألو  مةرة مذرةر 
وى المحلةي راسةتحدال  لةى المسةت -ألو  مةرة أيضةا –ا  ما تة  االهتمةا  رالريثةة 06691ورني للريثة سنة 

 المفتشيات الوالثية للريثة.

سنوات( ت  ن ل ةا لةوحارة األشةغا   14رعد االست رار شره النسري لم مة الريثة في  تارة الدولة للريثة )
ر أمةر حمايةة الريثةة والتنميةة المسةتدامة  سةتالعمومية وت يثة اإلالي  والتي ل  تةد  في ةا سةوى رضةعة أشة ر لي

 .1119ا ليضاف إلي ا م مة السياحة سنة 1111ت يثة اإلالي  والريثة منذ سنة مؤذرا في وحارة 

اامةةت الةةوحارة روضةةع إسةةتراتيجية لحمايةةة الريثةةةا  مةةا حةةددت مذرةةر ورنةةي ل  مةةا  مةة  أجةة  الريثةةة 
( م  أج  تح يل أهداف متوسرة ورويلة المدى وم  ناحيةة تح يةل 1100 – 1110والتنمية المستدامة )

 (. 1114 – 1110األولوية ) يرة والمتوسرة المدى ت  وضع مذرر ورني ل  ما  ذاتاألهداف ال ص

 التدابير القانونية لحماية البيئة والتنمية المستدامة في الج ائر 1.2

 2، المتعلق بحماية البيئة48 -38القانو  رقم  2.1.2

رحمايةةة  رصةةدور ال ةةانو  اإلرةةار المتعلةةل 0693ل ةةد  ةةا  أو    ةةور رسةةمي ل هتمةةا  رالريثةةة سةةنة 
 .الريثة

ي ةةةةدف هةةةةذا ال ةةةةانو  إلةةةةى تنفيةةةةذ سياسةةةةة ورنيةةةةة لحمايةةةةة الريثةةةةة مةةةة  ذةةةة   حمايةةةةة المةةةةوارد الرريعيةةةةة           
ضفاء ال يمة  لي اا و ا  و  ار وم افحته وتحسي  إرار ر ضجتناي    ش   م  أش ا  التلول واألا  ستذ ف ا وا 

 المعيشة ونو يت ا. 

لسياسةةةة الورنيةةةة للتنميةةةة ضةةةم  العامةةة  حمايةةةة الريثةةةة  التذرةةةير الةةةورني ر ةةةح ال ةةةانو   لةةةى دمةةةج
ت تضى تح يل التواح  الضرور  ري  مترلرات النمو االاتصاد  ومترلرات التي االاتصادية واالجتما يةا 

حمايةةة الريثةةة والمحاف ةةة  لةةى إرةةار معيشةةة السةة ا ا  مةةا تحةةدد الدولةةة فةةي إرةةار الت يثةةة العمرانيةةة شةةرور 
 3 لى التواحنات الرريعية. يثة و ذا التعليمات الت نية والتن يمية المتعل ة رالحفا إدراي المشاريع في الر

دراج ةةةا ضةةةم  سياسةةةات التنميةةةةا  تفةةةى ال ةةةانو  رالحةةةل  لةةةى التذرةةةير الةةةورني للرإ ولةةة  يحةةةدد يثةةةة وا 
  يفيات وررل التدذ   لى المستوى المحلي لحماية الريثة.

 

 

                                                 
1

 .29، ص 1114يحى وناس،  
2

 .11، العدد للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسميةالمتعلق بحماية البيئة 2550فيفري  19المؤرخ في  50/10 القانون رقم 
3

 .11، العدد  ، الجريدة الرسميةالمتعلق بحماية البيئة 2550 /11/ 19المؤرخ في  50/10 القانون رقممن  7، 0، 1المواد  
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 1بتهاقانو  المتعلق بتسيير النفايات ومراقال 1.1.2

جاء هذا ال انو  فةي تسةعة أرةواي تتنةاو  األح ةا  والواجرةات العامةة  تحديةد  يفيةات تسةيير النفايةات 
أما  لى المستوى المحلي فت   .والحاثحي  ل اا راإلضافة إلى إنشاء مذرر ورني لتسيير النفايات الذاصة

اتل الرلديةة مسةؤولية الةتذلص وضع مذرر رلد  لتسيير النفايات المنحليةة ومةا شةار  اا حيةل ي ةع  لةى  ة
 .م  النفاياتا أما النفايات ال امدة فت ع مسؤولية جمع ا وفرحها ون ل ا وتفريغ ا  لى  اتل منتجي ا

مواع وتحديد المواصفات ذتيار الإستغ   منشآت معالجة النفايات م  ا  أوضح ال انو   يفية ت يثة و 
 2 اا  ما حدد اانو  األح ا  المالية والجحاثية.إضافة إلى حراست ا ومراارت  ااستغ لالت نية إل

 3القانو  المتعلق بتهيئة اإلقليم وتنميت  المستدامة 3.1.2

فةةةي ن ايةةةةة التسةةةةعينات وجةةةةدت الجحاثةةةةر نفسةةةة ا تتذةةةرر فةةةةي مشةةةةا    ديةةةةدة  ةةةةاذت   توحيةةةةع السةةةة ا     
انةت هةذه المشةا   فةي والنشاراتا تفاا  الف ر والررالةا  جح  رير في الس  ا المديونيةة الذارجيةة...ا و 

 تمةت صةيانة .رتفاتا األمر الذ  حت  وضع سياسة جديدة للت يثةة العمرانيةة ترا ةي مرةدأ االسةتدامةا  تفاا  و 
 هذه السياسة في ش   اانو  ت يثة اإلالي  وتنميته المستدامة.

وتممين ةاا  تتمم  التوج ات العامة لل انو  في اإلستغ   الع  ني للفضاء الةورني والمةوارد الرريعيةة
التوحيع الفضاثي الم ث  للمد  والمستورنات الرشريةا حمايةة التةرال الةورني االي ولةوجي وتممينةه وتماسةك 

 4ذتيارات الورنية مع المشاريع الت املية الج وية.اإل

ي دف هذا ال انو  إلى تنمية مجموت اإلالي  الورني تنمية منسجمة  لى أسات ذصاثص ومؤه ت 
والحل  لى التوحيع المناسي ري  المنةارل واألاةالي  لةد اث  التنميةة ووسةاثل ا راسةت داف  ا   فضاء ج و 

 تذفيف الضغر  لى الساح  والحواضر والمد  ال ررى وتراية المنارل الجرلية وال ضاي العليةا والجنةوي.
مة  أجة   اراتد   وتفعي  األوسار الريفيةة واألاةالي  والمنةارل والج ةات التةي تعةاني صةعو   ما ي دف إلى
راإلضةافة إلةى إ ةادة حماية الفضاءات والمجمو ات ال شة إي ولوجيا وااتصاديا وتممين ةاا و  است رار س ان ا

حمايةة األاةالي  تواح  الريثة الحضرية وتراية الو اثف الج وية والورنية والدولية للحواضر والمةد  ال رةرى و 
والحمايةةة والتممةةي  والتو يةةف الع  نةةي للمةةوارد التراميةةة والسةة ا  مةة  األذرةةار المرتررةةة رالت لرةةات الرريعيةةة 

 5والرريعية والم افية وحف  ا ل جيا  ال ادمة.

                                                 
1

 .44، العدد للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسميةالمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها 1112 /21/ 21المؤرخ في  25 – 12قانون رقم  
2

للجمهورية  ، الجريدة الرسميةير النفايات ومراقبتهاالمتعلق بتسي 1112ديسمبر  21المؤرخ في  25 – 12قانون رقم ال من 00 -15المواد  

 .44، العدد الجزائرية
3

 هيئة اإلقليم وتنميته المستدامة، الجريدة الرسميةالمتعلق بت 1112ديسمبر  21الموافل لة: 0411رمضا   19في المؤرخ  11 – 12قانون رقم  

 .44، العدد للجمهورية الجزائرية
4

 .12/11من القانون رقم  15المادة  
5

 .12/11من القانون رقم  17المادة  
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سةتحدال مذررةات توجي يةة للرنةى ال رةرى ومذتلةف ال را ةات التنمويةة إ لى المسةتوى الج ةو  تة  
ي  ومذرةةةر الت يثةةةة سةةةتحدال المذرةةةر الةةةوالثي لت يثةةةة اإلالةةةإوالذةةةدمات العامةةةة.  لةةةى المسةةةتوى الةةةوالثي تةةة  

مة  رةرف المجلةت  هت  إ ةدادالةذ  يةمذرةر شةغ  األراضةي ف نةاك  لةى المسةتوى الرلةد ا أمةا  1والتعمير.
رةةةي   يفيةةةة مشةةةار ة اإلدارات العموميةةةة يالرلةةةد  وف ةةةا لمةةةا يحةةةدده المذرةةةر الةةةوالثي للت يثةةةة والتعميةةةرا  مةةةا 

  2إ داده.  ملية وال يثات والجمعيات في

لت يثةةةة اإلالةةةي  وتنميتةةةه المسةةةتدامة تعتمةةةد أمنةةةاء وضةةةع التصةةةور وأمنةةةاء  مليةةةات  إ  السياسةةةة الورنيةةةة
التنفيةةةذ  لةةةى الجما ةةةات اإلاليميةةةةا ورالتشةةةاور مةةةع األ ةةةوا  االاتصةةةاديي  واالجتمةةةا يي  للتنميةةةة ومسةةةاهمة 

 3المجتمع المدني.

واألاالي  لضةما  تضم  الدولة في إرار هذه السياسة تعوي  العواثل الجغرافية والرريعية للمنارل 
في ال روف المعيشةية مة  ذة    تممي  اإلالي  الورني وتنميته وا  ماره رش   متواح ا وتصحيح التفاوتات

ود ةة   أو األريةةافا  نشةةر الذةةدمات العموميةةة ومحاررةةة  ةة  أسةةراي الت مةةيش واإلاصةةاء سةةواء فةةي المةةد  
رها وتد يم ا في  افةة التةراي الةورنيا األنشرة االاتصادية رحسي أما   تواجدها وضما  توحيع ا وانتشا

 4راإلضافة إلى التح   في نمو المد  وتن يمه.

 5القانو  المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 4.1.2

ي دف هذا ال انو  إلى تحديد المرادئ األساسية واوا د تسيير الريثة أو تراية تنميةة ورنيةة مسةتدامة 
 لى ضما  إرار معيشي سلي ا والوااية م     أش ا  التلول واألضةرار رتحسي  شرور المعيشة والعم  

صةةةةةة ح األوسةةةةةةار المتضةةةةةةررةا واالسةةةةةةتغ   الع  نةةةةةةي للمةةةةةةوارد الرريعيةةةةةةة واسةةةةةةتعما   الملح ةةةةةةة رالريثةةةةةةةا وا 
الت نولوجيات األ مر ن افةا وتةد ي  اإل ة   والتحسةيت ومشةار ة الجم ةور ومذتلةف المتةدذلي  فةي تةدرير 

 6.حماية الريثة

 ي و  هذا ال انو   لى المرادئ التالية:
 ؛مردأ المحاف ة  لى التنوت الريولوجي 
  ؛مردأ  د  تدهور الموارد الرريعية 
  ؛مردأ االستردا ا مردأ اإلدماي 
  ؛مردأ النشار الوااثي وتصحيح األضرار الريثية راألولوية  ند المصدر  

                                                 
1

 .12/11من القانون رقم  11المادة  
2

، المتعلق بتحديد إجراءات إعداد مخططات شغل األراضي والمصادقة 15/19/2552المؤرخ في  245 -52من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  

 .11، العدد رية الجزائريةللجمهو عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، الجريدة الرسمية
3

 .12/11من القانون رقم  11المادة  
4

 .12/11من القانون رقم  11المادة  
5

،       للجمهورية الجزائرية ، الجريدة الرسميةالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 25/14/1110المؤرخ في  10/21القانون رقم  

 .70العدد 
6

 .10/21ون رقم من القان 11المادة  
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 ؛مردأ الحيرة 
 1    والمشار ة.مردأ الملول الدافع ومردأ اإل أذيراا 

 اثيةةة لةةى المسةةتوى المحلةةيا تةة  تحديةةد م تضةةيات حمايةةة مذتلةةف األوسةةار مةة  المةةاء واألوسةةار الم
 2األوسار الصحراويةا ال واء والجوا األر  ورارن اا التنوت الريولوجي واإلرار المعيشي.

ا حةل المسةاهمة الرارح في هذا ال انو  هو تذوية  جمعيةات حمايةة الريثةة وتحسةي  اإلرةار المعيشةي
ريثةا م  ذ   إرداء الرأ  والمشار ة. ويم   ل ذه الجمعيات رفع الفي  م  ال يثات العمومية رذصوص 

د وى أما  الج ات ال ضاثية المذتصة       مسات رالريثةا أو       ما يلحل ضررا مراشر أو نير 
 3مراشر رالمصالح الجما ية  التي ت دف للدفات  ن ا.

رالريثةة  ةحل أ  شذص رريعي أو معنو  إذرةار السةلرات المحليةة أو ال يثةات الم لفة ما أنه م  
   أ  تأميرات مراشرة أو نير مراشرة  لى الصحة العموميةا  مةا مة  ح ةه الحصةو   لةى أ  معلومةات 

 4رذصوص األذرار التي اد يتعر  ل ا الموارنو ا و ذا تدارير الوااية المتذذة.
 خرىاألالقواني  بع   1.2.5

التةي اهتمةت رالتنميةة المذ ورة سار ا هناك العديد مة  ال ةواني  والمراسةي  األذةرى   ال وانيإضافة إلى 
  نذ ر ما يلي:م  أهم ا المستدامةا 

 ت ةةو   رايةةة مصةةادر جديةةدة للرااةةة الن يفةةة: ي ةةدف هةةذا ال ةةانو  إلةةى ت5اةةانو  الةةتح   فةةي الرااةةة
منةةةةاج  الرااةةةةة الشمسةةةةية وال واثيةةةةة والتذفةةةةي   متجةةةةددة ونيةةةةر ضةةةةارة للريثةةةةةا مةةةة  ذةةةة   تممةةةةي 

 التدريجي لنسرة است  ك المنتجات الرترولية؛
 ي ةدف هةذا  :6ال انو  المتعلل رالوااية م  المذارر ال ررى وتسييرها في إرةار التنميةة المسةتدامة

لةةةى ال ةةةانو  إلةةةى رسةةة  ال وا ةةةد العامةةةة للواايةةةة مةةة  المذةةةارر ال رةةةرى وتسةةةييرها والت فةةة  رآمارهةةةا  
 المست رات الرشرية ضم  هدف الحفا   لى التنمية وترال األجيا  ال ادمة وتأمي  ذلك؛

  أو  : ي ةةةةدف هةةةةذا ال ةةةةانو  إلةةةةى جعةةةة   مليةةةةة ت يثةةةةة7ال ةةةةانو  المتضةةةةم  حمايةةةةة وتممةةةةي  السةةةةاح
ستصةة ح أ  منر ةةةة مةة  الشةةةرير السةةاحلي تةةةت  فةةي إرةةةار االحتةةرا  التةةةا  لرريعةةة هةةةذه المنر ةةةة إ

 الساحلية؛

                                                 
1

 .10/21من القانون رقم  10المادة  
2

 .10/21من القانون رقم  05المادة  
3

 .10/21من القانون رقم  04، 01، 09المواد  
4

 .10/21من القانون رقم  15، 15المادتين  
5

 .92رية الجزائرية، العدد ، الجريدة الرسمية للجمهوالمتعلق بالتحكم في الطاقة 15/14/2555المؤرخ في  15 -55 :القانون رقم 
6

، الجريدة المتعلق بالوقاية من األخطار الكبيرة وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة 19/21/1117المؤرخ في  11 -17القانون رقم:  

 .57الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
7

 .21ل وتثمينه، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد حماية الساحالمتعلق ب 19/11/1111المؤرخ في  11 -11القانون رقم:  
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 ي ةةدف هةةذا ال ةةانو  إلةةى تحديةةد إنشةةاء المةةد  1و  المتعلةةل رإنشةةاء المةةد  الجديةةدة وت يثت ةةاال ةةان :
الجديةدة وت يثت ةةا ضةةم  السياسةة الورنيةةة الراميةةة إلةى ت يثةةة اإلالةةي  وتنميتةه المسةةتدامةا مةة  أجةة  

 إ ادة تواح  الرنية العمرانية؛
 تحديةةةد الترتيرةةةات وال وا ةةةد المتعل ةةةة : ي ةةةدف هةةةذا ال ةةةانو  إلةةةى 2ال ةةةانو  التةةةوجي ي لترايةةةة المدينةةةة

 يثةةة والتنميةةة المسةةتدامة لدالةةي رتن ةةي  سياسةةة المدينةةةا رر ةةا لمرةةادئ وأسةةت السياسةةة الورنيةةة للت 
 نسجا  أ رر للسياسات الحضرية.إم  أج  ضما  

 الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة في الج ائر اإلستراتيجية 3.2

 اتممة  فةي إتة ف الغارةاتا التصةحرا تةدهور المةوارد الماثيةة ايةر ذر اريثية ال د شة دت الجحاثةر تةدهور 
األمر الذ  أصرح ي لف الجحاثر ذساثر ااتصةادية تتةراوح مةا رةي   ؛حيادة التلول والنفايات رمذتلف أنوا  ا

 .06693% م  إجمالي الناتج ال ومي للجحاثر لسنة  19إلى  15

رار ةةةا رمسةةةار التنميةةةة االاتصةةةادية واالجتما يةةةة رتا  تسةةةات نراا ةةةا و ا  أمةةةا  هةةةذه المشةةةا   والتحةةةديات و 
 -  مةا ي واالي ولةوجيا سةعت الجحاثةر  لةى الصةعيد االاتصةاد  واالجت نسةدادإللر دا وما اادت إليه م  

تح يل تنمية مستدامة م   العم   لى إلى -ستل اما لتجاري الدو  األذرىا  ستذ صا م   رر الماضي و إ
هرة تفشي الف ةر والمحاوجة ري  النمو االاتصاد  وحماية الريثةا إي اف  اإنعاش النمو االاتصاد ا  :ذ  

وت ليص المشا   وتحسي   الريثة وشفافية المؤسسات الريثيةتحسي  حس  التصرف في وتروير التضام ا 
نتاجيت ةةةا وتحسةةةي  التسةةةيير والفعاليةةةة فةةةي   نو يةةةة الحيةةةاةا إضةةةافة إلةةةى تحسةةةي  حمايةةةة المةةةوارد الرريعيةةةة وا 

 . 4ا  الموارد والمساهمة في تحسي  نو ية الريثة الج وية والشاملةستعمإ

للتنمية المستدامة اررت  10رناءا  لى ما انرمل م  مؤتمر امة األر  وتجسيدا لتوصيات األجندة 
والتةي  االح ومة الجحاثرية وضع إستراتيجية ورنية للوااية والمحاف ة  لى الريثة وتح يل التنمية المسةتدامة

 .1110دارها في سنة ت  إص

 5 تعترر هذه اإلستراتيجية رممارة اللرنات األولى للتنمية المستدامةا وت و   لى مردأي :

 إدماي ال ارلية الريثية في إستراتيجية تنمية الرلد اصد الحل  لى نمو داث  وت ليص الف ر؛ -

يةةةرترر نمةةةو نشةةةار ا وضةةةع سياسةةةات  موميةةةة فعالةةةة ترمةةةي إلةةةى تن ةةةي  الم ةةةاهر الذارجيةةةة للريثةةةةا  -
 االاتصاد  أ مر فأ مر رال رات الذاص.

                                                 
1

، 07إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد المتعلق ب 15/19/1111المؤرخ في  15 -11القانون رقم:  

 .27/19/1111الصادرة بتاريخ 
2

، الصادرة 29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ضمن القانون التوجيهي للمدينة، يت 11/11/1111مؤرخ في  11 -11القانون رقم  

 .21/10/1111بتاريخ 
3

 .21، وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة، ص 1112، 1122-1112والتنمية المستدامة  البيئةالمخطط الوطني لألعمال من أجل  
4

 .02 -01ص  ص، 1112، 1122-1112مية المستدامة والتن البيئةالمخطط الوطني لألعمال من أجل  
5

 . 15اإلقليم والبيئة، ص  تهيئة، وزارة 1119في الجزائر،  البيئةتقرير حول حالة ومستقبل  
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 ت دف هذه اإلستراتيجية إلى: 

 تحسي  صحة الموار  ونو ية حياته؛ -

 حف  الرأسما  الرريعي وتحسي  إنتاجيته؛ -

 ت ليص الذساثر االاتصادية وتحسي  ال درة التنافسية؛ -

 ة.لامشحف  الريثة ال -

ية تةة  ا تمةةاد المذرةةر الةةورني ل  مةةا  مةة  أجةة  الريثةةة والتنميةةة مةة  أجةة  تجسةةيد هةةذه اإلسةةتراتيج
 .1114 -1110ا والمذرر الورني ل  ما  ذات األولوية 1100-1110المستدامة 

 2455-2445المخطط الوطني لاعمال م  أجل البيئة والتنمية المستدامة  2.3.2

فةةةي  جتمةةةا ي واالي ولةةةوجياةةةررت الجحاثةةةر االهتمةةةا  رالتنميةةةة المسةةةتدامة مةةة  ذةةة   إدراي الرعةةةد اال
ذيارات ا التنموية وارةع الصةلة ن اثيةا رالسياسةات التنمويةة السةار ةا ورعةد التحلية  المفصة  للمشةا   الريثيةة 

مرةةدأ االسةةتدامة وتنفيةةذ أهةةداف اإلسةةتراتيجية الورنيةةة  االجتما يةةة واالاتصةةاديةا ولتح يةةلوتأميرهةةا وت اليف ةةا 
نت ةةةرة فةةةي األمةةةدي  المتوسةةةر والرويةةة  ل ةةة  هةةةدف مةةة  أهةةةداف هةةةذه لحمايةةةة الريثةةةة تةةة  تحديةةةد النتةةةاثج الم
  اإلستراتيجية والتي نلذص ا فيما يلي:

 تحسي  صحة المواط  و نوعية الحياة 2.2.3.2

نتشةةار النفايةات الحضةرية الصةةلرةا و رةرح حجة  متحايةةد إيرجةع تةدهور الصةحة ونو يةةة المعيشةة إلةى 
لنةاج   ة  السةيارات والمصةانع وحةرل النفايةاتا مذتلةف م  المياه المستعملة دو  معالجت اا تلول ال واء ا

التلومةةات الصةةنا ية التةةي تصةةدر  ةة  الوحةةدات أو المنةةارل الصةةنا ية الم امةةة فةةي أرةةراف المةةد ا ت لةةيص 
تفشةي سةوء األحةوا   ةذا نتشةار األمةرا  المتن لةة  رةر الميةاه  واألمةرا  التنفسةية و إ االمساحات الذضةراء

ذو  الةةةدذ  هةةةو أ  أ مةةةر النةةةات  رضةةةة لتةةةدهور الصةةةحة ونو يةةةة الحيةةةاة هةةة  والجةةةدير رالةةةذ ر  .المعيشةةةية
 .المحدود

 1 لى األمدي  المتوسر والروي  فيما يلي:م  تح يل هذا ال دف تتمم  النتاثج المنت رة 
 تحسي  الحصو   لى ذدمات الماء والتر ير؛ -
 در؛ذف  المذارر ذات الصلة رالتلول الصنا ي وال يمياثي الحرا ي المص -
 تحسي  نو ية ال واء في المد  ال ررى وفي جوار المنارل الصنا ية؛ -
 استرعاد الرنحي  المرصص وتحسي  نو ية الدياحا ؛ -

                                                 
1

 .10 -11، ص ص 1112، 1122-1112والتنمية المستدامة  البيئةالمخطط الوطني لألعمال من أجل  
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 المستوى المؤسساتي أو المالي؛  لى تماد تسييرها المت ام  سواء ا  ذف  إنتاي النفايات و  -
 تحسي  األرر ال انونية أو المؤسساتية لتسيير الريثة. -

 رأسمال الطبيعي وتحسي  إنتاجيت الفاظ على الح 1.2.3.2

الرأسةةما  الرريعةةي وتحسةةي  إنتاجيتةةه هةةو السةةعي إلةةى تةةدارك  الحفةةا   لةةىإ  ال ةةدف المراشةةر مةة  
الةذ  يسةمح رالحفةا   اتدهور األراضي والغارةات والمرا ةي والن ةو  راإلنتةاي الحرا ةي والحيةواني المسةتدا 

م شةةراك  لةةى نو يةةة األراضةةي والغرةةاء النرةةاتي وا  راث ةةا مةة  ذةة   مواج ةةة األسةةراي األساسةةية لتةةدهورهاا وا 
مةة   مةةع تأ يةةد دور الضةةرر والةةد   الت نةةيفةةي  مليةةة المحاف ةةة  لي ةةاا السةة ا  المعنيةةي  وال رةةات الذةةاص 

 ررف الدولة.

 1وما ينت ر تح ي ه في األمدي  المتوسر والروي  هو:

صةةو   لةةى الع ةةار فيمةةا يذةةص األراضةةي توضةةيح الوضةةع ال ةةانوني الع ةةار  )حةةل التملةةك وحةةل الح -
 ؛(ةالحرا ية والس ري

 ؛ تماد ت نيات إنتاي أ مر م ثمةا  تذصيص الموارد الماثية رصورة رشيدة و  -

مة    تفاء الغذاثي وتح يل أهداف األم  الغذاثي التذلص م  النموذي السارل الرامي إلى تح يل اإل -
 تمةةاد سياسةةة سةة ي مسةةتدامة وتحسةةي  نسةةرة تغريةةة ا  و ذةة   اإلنتةةاي الحرا ةةي  ةةالي ال يمةةة المضةةافةا 

 ؛الواردات رالصادرات

 رفع الغراء الغاري و دد المنارل المحمية؛ -

 حماية المن ومات الريثية ال شة مع العناية الذاصة رالتنويع الريولوجي والمنارل الساحلية؛ -

ا ذةري  فةي المشةاريع المرتررةة وضع إرار اانوني لمشار ة الس ا  المحليةي  والمتةاذمي  والشةر اء  -
 رالحفا   لى الرأسما  الرريعي؛

  لى الموارد. ولضما  الحفا  اضما  التنمية المحلية والريفية لرفع معدالت التشغي  والصادرات -
  خف  الخسائر االقتصادية وتحسي  القدرة التنافسية 3.2.3.2

الةةوحارات الم لفةةة راالاتصةةاد  مةة  أجةة  تح يةةل هةةذا ال ةةدف ال رةةد مةة  إاامةةة   اةةات تنسةةيل ومي ةةة مةةع
تتمم  هذه التدارير في التذلي       ر ايا . تدارير تساه  في ذف  معدالت الف ر اتذذتحيل  اوالمالية

الةةد   المةةةالي الةةذ  يشةةةجع  لةةةى االسةةتذدا  المفةةةرر لمةةوارد الرااةةةة األحفوريةةةة والمةةوارد الماثيةةةة والمةةةدذ ت 
اإلصةةة ح  التةةةةدريجي  لل يا ةةة  للن ةةةةو  رتحصةةةةي   مةةةع تشةةةةجيع الحرا يةةةة ال يمياويةةةةة والمنتجةةةات الغاريةةةةةا
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الت اليف وتحسي  نو ية الذدمات وشفافية النف ات العمومية والح ول الع ارية والح ول المرتررة راسةتغ   
والواايةةة مةة  التلةةول وتذفيةةف  االمةةواردا ترريةةل التشةةريعات السةةيما المتعل ةةة رت يثةةة اإلالةةي  وشةةغ  األراضةةي

 .ورأته

 1ينت ر تح ي ه في األمدي  المتوسر والروي  ما يلي:وما 
 ستعما  الموارد الماثية؛إترشيد  -

 ستعما  موارد الرااة؛إترشيد  -

 ستعما  المواد األولية في الصنا ة؛إترشيد  -

 سترجات المواد األولية؛ا  رفع ادرات رس لة النفايات و  -

 تحسي  تسيير المؤسسات )السيما في مجا  الريثة(؛ -

 تحسي  التح   في ت اليف اإلنتاي لدى المؤسسات؛ -

 تحسي  فعالية النشار الميناثي؛ -

 تحو  أو إن ل المؤسسات العمومية الشديدة التلول ونير ال ارلة للر اء ماليا. -

 حماية البيئة الشاملة  4.2.3.2

 ج ةةة مةة  حمايةةة الريثةةة مةة  ذةة   مواج ةةة األسةةراي األساسةةية ذات الرريعةةة المؤسسةةاتية مليةةة تةةت  
وتنفيةذ أ مةةا  اويةة ومسةةتمرة فةةي مجةا  تو يةةة السة ا  وحمايةةة التةةرال الريولةوجي الةةورني مة  ج ةةة أذةةرىا 

 نرعال الغاحات المؤذية لرر ة األوحو .إراإلضافة إلى ذف  اإلنرعامات الغاحية والحد الن اثي م  

 2شاملة هو:ما يرجى تح ي ه في األمدي  المتوسر والروي  فيما يتعلل رحماية الريثة ال

 رفع الغراء النراتي و مافته وتنو ه الريولوجي؛ -

مضةةا فة المنةةارل المحميةةة والمنةةارل الريفيةةة ومنةةارل التنميةةة المسةةتدامة )الت يثةةة المت املةةة الغاريةةة  -
 الر وية(؛

 حماية الواحات م  التملح وم  النفايات؛ -

 اد المؤذية لرر ة األوحو ؛احية والحد الن اثي م  استعما  المو غال اإلنرعاماتذف   -

 الت ف  رالمشا   ال امنة ذات الصلة رالملومات العضوية المستمرة. -
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 مخطط األعمال ذات األولوية  1.3.2

 ةة  رريةةل  فةةي األمةةدي  ال صةةير والمتوسةةر فةةي األهةةداف اإلسةةتراتيجية السةةار ةهةةذا المذرةةر يسةةاه  
تدارير ارعةت الشةرور المؤسسةاتية ال ةادرة  لةى تنفيذ تدارير مساندة لررنامج الح ومة الدا   لدنعاش وهي 

لةةى األ مةةا  التةةي يمول ةةا المذرةةر الم مةةي لدنعةةاش تضةةاف  .ضةةما  مصةةداايت ا ونجاح ةةا شةةورا رعيةةداا وا 
أ مةةةةا  أذةةةةرى ضةةةةرورية فةةةةي مذتلةةةةف الميةةةةادي ا وترلةةةة  ال لفةةةةة الت ديريةةةةة ل  مةةةةا  ذات األمةةةةدي  ال صةةةةير 

مليةةةو  دوالر فةةةي  311 لةةةى مةةةدى مةةة ل سةةةنوات )حةةةوالي مليةةةو  دوالر أمري ةةةي  691والمتوسةةةر حةةةوالي 
مليةةو  دوالر مةة   611مليةةو  دوالر ل  مةةا  ذات الرريعةةة المؤسسةةاتية و 51ويشةةم  هةةذا المرلةة   االسةةنة(

   0669.1م  إجمالي الناتج المحلي لسنة  %1.96ستممارا سنويا رنسرة إستمماراتا وهو ما يناسي اإل

فيذ مذرر األ ما  ذات األمدي  ال صةير والمتوسةر ت ةو  ل  مةا  م  جملة التدارير الضرورية لتن
ذتراريةةه وتأذةةذ فةةي الحسةةرا  ال ةةدرة االسةةتيعارية لمؤسسةةات الةةر د رصةةورة إاألولةةى المرلةةوي ال يةةا  ر ةةا ايمةةة 

ومة  شةأن ا إمرةات د ةاث  المصةدااية لمجمةوت  االذصةوص وجةه  امة والمؤسسات ذات الصلة رالريثة  لى
لد مةةةةا  مةةةة  أجةةةة  الريثةةةةة والتنميةةةةة المسةةةةتدامة وستسةةةةمح هةةةةذه األ مةةةةا  إذا مةةةةا أحسةةةة   المذرةةةةر الةةةةورني

نر ل حر ية إاست داف ا رإدذا  من جيات وأدوات حماية جديدة وفعالة ت ث  الريثة المؤسساتية  ما ستتيح 
 2ما يأتي:تشم   اجديدة
تنفيةةةذ الترتيرةةةات المتعل ةةةة أ مةةا  لتحسةةةي  التصةةةرف الريثةةةي )تعمةةةي  الت ةةةوي  وضةةةع رةةةرامج تحسيسةةةيةا  -

حالة التلول( 1111رالريثة والواردة في اانو  المالية لسنة  نشاء الصندول الورني للريثة وا   ؛وا 
أ مةةةا  نموذجيةةةة مراف ةةةة ذات ايمةةةة تدليليةةةة  اليةةةة فةةةي ميةةةادي  التسةةةيير المت امةةة  للنفايةةةات الحضةةةرية  -

حصةو  المةوارني   لةى مةاء الشةري وترويج  استعما  الرنحي  الذالي مة  الرصةاص وتحسةي  فةرص 
حالةةة تلةةول الشةةوار  وا  ةةادة الحيةةاة إلةةى الفضةةاءات  وتحسةةي  الذدمةةة العموميةةة فةةي مجةةا  التر يةةر وا 

شراك أ رر  ةدد  االريفية وهذه األ ما  ستحاوي ري  ررامج الت وي  وتنفيذ األدوات االاتصادية المالية وا 
د ما م  شر اء أجاني ومة  التعةاو  الةدولي أ   إذا ما وجدت  وم  شأ  هذه األ ما  .م  الشر اء

 نر اة م ثمة.إمة اتضم  للمذرر الورني ل  ما  م  أج  الريثة والتنمية المستد

يترلي تنفيذ المذرر الورني ل  مةا  مة  أجة  الريثةة والتنميةة المسةتدامة  ةذلك تعحيةح نمةر اإلدارة 
 ةرار والتنفيةذ للسياسةة الريثيةة للمجلةت األ لةى للريثةة والتصرف في الريثة  لى مذتلف مستويات التوجيةه وال

 يا ةةةةة  نيةةةةةر الممر ةةةةةحة الةةةةةدواثر الوحاريةةةةةة والو ةةةةةاالت الريثيةةةةةة والواليةةةةةات والرلةةةةةديات والو  مةاوالتنميةةةةةة المسةةةةةتد
إشةةةراك ال رةةات الذةةةاص  ا إضةةةافة إلةةىا وذلةةك ررةةةرامج ت ةةوي  وتحسةةةي  ال ةةدرات المؤسسةةاتيةوالمؤسسةةات...

نمةةاء دور المجتمةةع  المواشةةي الذةةدمات الريثيةةة ) المحار ةةو ا مررةةو للن ةةو  رةةدوره  م ةةد  ل الصةةيادو ...( وا 
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فةي إنضةاي المشةاريع  المدني والمن مات نير الح ومية    رريل أ ما  إ  ميةة وتحسيسةية ومشةار ت  
 ةة  ذلةةك ي تسةةي أهميةةة ذاصةةة لتجنيةةد الشةةرا ة  لةةى أوسةةع نرةةال مم ةة  وضةةما  تنفيةةذ أحسةة   .المحليةةة

  ما . لمذرر األ

تن ي  التنسيل والمتارعة والت يي  أمر ضرور  سواء لتنفيذ المذرر الورني ل  ما  م  أجة  الريثةة 
  .مة أو م  أج  ايات مستويات اإلنجاح وحس  األداء في مذتلف االستح اااتاوالتنمية المستد

لمذتلفةة ودور وحةدة تنفيةذ لتةأمي  هةذه الم ةا  ا (ال يثة ال ياديةة)دور اللجنة الوحارية المشتر ة  ما أ  
نجةاح المشةاريع ة للتن ي  والمتارعةة الميدانيةة إلالمشروت را ترارها  يانا داثما ضم  وحارة ت يثة اإلالي  والريث

 الذاصة هما األ مر أهمية.
 حماية البيئة والتنمية المستدامة على المستوى المحلي إستراتيجية 3.3.2

 لمستدامةالميثاق البلدي لحماية البيئة والتنمية ا 2.3.3.2

 تمةاد الميمةال الرلةد  إم  أج  تفعي  وتح يل اإلستراتيجية الورنية للريثة  لى المستوى المحلي مة  
لحماية الريثة والتنمية المستدامةا الذ  ي دف إلى تحديد األ ما  التي يجي أ  ت ةو  ر ةا السةلرات الرلديةة 

لةةة لتح يةةل تنميةةة مسةةتدامة للرلديةةة اصةةد نت ةةاي سياسةةة فعاا  حفةةا   لةةى ريثةةة ذات نو يةةة جيةةدةا و مةة  أجةة  ال
 .1114 – 1110موا رة ررنامج اإلنعاش االاتصاد  الذ  رادرت ره الح ومة ذ   الفترة 

  1شتم  هذا الميمال  لى م مة أجحاء:إواد 

الجحء األو  منه  رارة    إ     ا  موجه للمنتذري  المحليي ا والذ  هو  رارة    إ    و ي 
 لتحام   رال مير م  ال ضايا نذ ر أهم ا فيما يلي:ا  نات المنتذري  المحليي  و اتا   تراف و ا  و 

 حماية الريثة مسؤولية جما ية ) دولةا جما ات محليةا أفراد (؛ -
 ستغ   الع  ني للموارد الرريعية و ذصوصا نير المتجددة؛اإل -
فير السة   والشةغ ...( ضةم  ضرورة إدماي مرالي السة ا  األساسةية ) رةرامج الر ايةة الصةحيةا تةو  -

 حماية الريثة؛
 تذاذ ال رار لدى الجما ة المحلية؛إستدامة تشم   افة جواني  ملية اإل -
  د  ن   المشا   الريثية إلى المجتمعات األذرى أو إلى األجيا  ال ح ة؛ -
 نولوجيةات الن يفةة سةتعما  التا  الملومةة للجةو واالاتصةاد فةي الرااةةا و  اإلنرعامةاتالحد أو الت لي  م   -

 وحماية المواردا وتروير الفضاءات الرريعية؛
 ؛ستدامةستراتيجيات رديلة للتنمية تستند إلى مردأ اإلإإ داد  - 
 ؛( 1114 – 1110إ داد مذرر محلي للعم  الريثي ل مد المتوسر ) -
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مصةالح...( جتمةا يي ا مجمو ةة إالتعاو  مةع  ة  الشةر اء )مةوارني ا جمعيةاتا مؤسسةاتا شةر اء  -
 أمناء صيانة المذرر المحلي ووضعه موضع التنفيذ.

إلةى  الةذ  ي ةدف 1110/1114الجحء الماني م  الميمال يتمم  فةي المذرةر المحلةي للعمة  الريثةي 
تحسي  الوضع الريثي وضما  تنمية مستدامة للرلدية  لى نحو مةا أارتةه األسةرة الدوليةة رريوديجةانيرو سةنة 

ستشةارة  امةة حةو  حالةة الريثةة ومسةت رل ا تحةت مسةؤولية ا  ر رعةد ن ةاش واسةع و ا يصا  هذا المذرة0661
رثيت الرلديةا رالتعاو  مع الفا لي  المعنيي  والتشاور الوميل مةع ممملةي المجتمةع المةدنيا  مةا يعةالج هةذا 

ا يةا المذرةةر التسةةيير المسةةتدا  للمةةوارد الريولوجيةةةا والت يثةةة والتسةةيير المسةةتدا  للفضةةاءات )منةةارل صةةن
ا حمايةة األراضةي الف حيةة وحف  ةاا ت يثةة المةد  وتسةييرها منارل أ ما  وأنشرةا محميةات...( سياحيةا

شةةرا    فةةي إا تسةةيير المذةةارر ال رةةرىا للنفايةةات اي ولوجيةةاالمسةةتدا ا التسةةيير المح ةة   ستشةةارة المةةوارني  وا 
شةةرا  ا فةةي إالريثيةةةا مراحةة  صةةنع ال ةةرار الريثةةيا ترةةوير اةةدرات الرلديةةة للت فةة  رالمشةةا    ستشةةارة الرلديةةة وا 

الت يةي  الةدور  لحالةة الريثةةا  التعاو  ري  الرلةديات ير الريثي ملية صنع ال رار المتعلل راألنشرة ذات التأم
 إنشاء الو اثف الذضراء. ررنامج اإل    والتررية الريثيةمشار ة الريثة في 

حصةاء لجملةة مة   أما الجحء المالةل تضةم  المؤشةرات الذاصةة رت يةي  الريثةةا وايةا  الرلةديات رجةرد وا 
 نو يةةةةة ال ةةةةواء ف حيةةةةةا السةةةة   الفوضةةةةو ا النفايةةةةاتالريانةةةةات ) السةةةة ا ا الغارةةةةاتا السةةةةاح ا األراضةةةةي ال

 المنارلا التنوت الريولوجي...(ا وت ييم اا وتذصيص  اثدات مالية ل   ررنامج م ترح.

تلف الفعاليات المحلية م  أجة  حمايةة الريثةة والتنميةة إ  الميمال الرلد  جاء رعد ن اش  ا  ري  مذ
المسةةتدامة  لةةى مسةةتوى الرلةةةدياتا إال أ  هةةذا الميمةةال  رةةةارة  ةة  إلتةةحا  معنةةةو  وأذ اةةي ال يحمةة  رةةةارع 

 لةةى  اإللةةحا  ال ةةانونيا ألنةةه لةة  يصةةدر رواسةةرة أ  اةةانو  أو مرسةةو ا األمةةر الةةذ  يةةؤمر  لةةى مةةدى ترري ةةه
 1أر  الوااع.

 الجهوي لحماية البيئة والتنمية المستدامةالتخطيط  1.3.3.2

نتيجةةةة للتةةةدهور الريثةةةي الذريةةةر جةةةراء اصةةةور التةةةدذ  المحلةةةي الت ليةةةد  نتيجةةةة لعةةةد  وجةةةود رةةةرامج 
أو  د رري ةةة تةةدذ  الجما ةةات المحليةةة المتواجةةدة  رةةر نفةةت الن ةةا  الريثةةيحةةومذررةةات محليةةة مشةةتر ة تو 

  الةذ  يشةم  مجمو ةة الجما ةات المحليةة المتجانسةة ستحدال ن ا  التذرير الج ةو إالوسر الرريعيا ت  
رريعيا م  أجة  توحيةد تةدذل ا رمةا يةت ء  مةع الذصوصةيات الرريعيةة والفيحياثيةة للوسةر الةذ  تتواجةد رةها 
إضافة إلى تفعي  مردأ التذرير فيما ري  المجمو ات الرلدية وا  ةادة الن ةر فةي المذررةات الرلديةة للتنميةة 

مةةر شةةمولية وأ مةةر تناسةةرا مةةع فضةةاء مةةا رةةي  الرلةةدياتا ولضةةما  التجسةةيد الفعلةةي لصةةالح ن ةةا  تذرةةير أ 
المسةةتدامةا  هتةة  تد يمةةه رةةالمذرر الةةوالثي لت يثةةة اإلالةةي  وتنميةة لتوجي ةةات وتصةةورات المذررةةات الج ويةةة

                                                 
1

 .299ية في حماية البيئة، مجلة االجتهاد القضائي، كلية الحقوق، جامعة ورقلة، الجزائر، ص ، دور الجماعات المحل1115محمد لموسخ،  
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ى والذ  يش   إرار التةرارر ال ةانوني للفضةاء الج ةو  مةا رةي  الواليةاتا وهةو رةذلك يشة   أداة للتنسةيل  لة
 ترةار للذصوصةيات المحليةة الموجةودة  لةى وجي ةات العامةة الج ويةة وا  ةادة اإلالمستوى الج و  لتنفيذ الت

 1المستوى الرلد  أو ما ري  الرلديات.

اةةد نةةص  لي ةةا وتةةرك  11 -10مةة  الع رةةات التةةي تعتةةر  رريةةل النةةدوات الج ويةةة هةةي أ  ال ةةانو  
صةةدر رعةةدا ممةةا يضةةفي  لي ةةا الرةةارع الفنةةي والت نةةي ف ةةر تن يم ةةا وتحديةةد م ام ةةا إلةةى التن ةةي  الةةذ  لةة  ي

 لةى   ون ا أداة للتنسيل والتشةاور والتنرةؤا إضةافة إلةى نيةاي التنسةيل رةي  الج ةات المحليةة  ون ةا تعةودت
  2ونياي النصوص ال انونية التي تضرر وتؤرر العم  الج و  م  ج ة أذرى. االعم  اإلنفراد  م  ج ة

 المستدامة ها في التنميةالسياسات المحلية ودور  .1
 دور البلدية والوالية في تحقيق التنمية المستدامة  2.1

تتممةةة  الجما ةةةات المحليةةةة فةةةي الجحاثةةةر فةةةي مؤسسةةةتي  همةةةا الواليةةةة والرلديةةةةا رر ةةةا للن ةةةا  اإلدار  
مة   3صةدار ال ةانو  الذةاص رالرلديةةإمار الفرنسةيا ورعةد اإلسةت    تة  عالمعمو  ره والذ  ورمته م  اإلسةت

 ا مما سمح رتنشير المؤسستي  وفل أرر مضرورة.4ت ه ال انو  الذاص رالوالية

 0661رإضافة م مة الت يثة العمرانية وفي سنة  0690ت  تعدي     م  اانو  الرلدية والوالية سنة 
 دور رثيسي وم   للجما ات المحلية فةي  مليةة التنميةة المحليةة رعةد صةدور اةانوني الرلديةة والواليةة أ ري  
 .0661 أفري  19في 

 04/435صالحية البلدية في مجال التنمية المستدامة حسب قانو   2.2.1

 لةى أن ةا:  الجما ةة  61/19تعد الرلدية ال ا دة األساسةية للتنميةة المحليةةا واةد  رف ةا ال ةانو  راة  
 6المالي وتحدل رموجي اانو   اإلست   و اإلاليمية األساسيةا تتمتع رالشذصية المعنوية 

رثةيت إدار  يتشة   مة  المجلةت الرلةد  و  تتميح الرلدية رأن ا هيثة المر حية يشةرف  لي ةا رةاا  ما 
 لها ت  انتذاره م  ررف س ا  الرلدية.

 ة  مة   سنري  دور الرلدية في تح يل التنمية المستدامة م  ذ   التعر  لةدور الرلديةة فةي تح يةل
 تدامة.الرعد االجتما ي واالاتصاد  والريثي للتنمية المس

                                                 
1

 .15 -19، ص ص 1114يحي وناس،  
2

 . 294 -291، ص ص 1115تكواشت كمال،  
3

 .11ية، العدد لجزائرالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية اضمن قانون ، المت2514جانفي  25الصادر بتاريخ  17 – 14بموجب األمر رقم  
4

 .77الوالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد تضمن قانون ، الم2515ماي  10الصادر بتاريخ  05 – 15بموجب األمر رقم  
5

 .29المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  14/17/2551المؤرخ في  51/15رقم  القانون 
6

 .51/15من القانون رقم  11ة الماد 
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للمجلةةت الرلةةد  حةةل المرةةادرة فةةي ت ةةدي  الذةةدمات والر ايةةة االجتما يةةة  مسةةا دة  االجتمــاعي: بعــدال -
إلةى ت ةوي   المحتاجي ا والت ف  رالفثات االجتما ية المحرومةا وا  انة العارلي   ة  العمة  راإلضةافة

نجةاح وصةيانة اا ةات العة ي إ االتعلي  ومحو األميةا تسيير الشؤو  الم افية ذات الصالح العا ا الفرد
واا ةةةات الشةةةراي والرياضةةةة والم افةةةةا وترايةةةة الن ةةة  المدرسةةةي  والمسةةةاجد ومؤسسةةةات التعلةةةي  األساسةةةي

 1والتعلي  ما ار  المدرسي.
االاتصةةادية  األنشةةرةمةة  شةةأن ا ترةةوير  : ي ةةو  المجلةةت الرلةةد  رذلةةل مرةةادراتالمجــال االقتصــادي -

التنمويةةة إضةةافة إلةةى تشةةجيع المتعةةاملي  االاتصةةاديي  فةةي إالةةي   وتنميةةة المجتمةةع فةةي إرةةار مذرراتةةه
يةة( أو تجار  ت إنشاء مؤسسةات ااتصةادية )صةنا يةتروير السياحةا  ما يذو  ال انو  للمجلو  الرلدية

 2ست    المالي م  أج  تفعي   ملية التنمية المحلية.تتمتع رالشذصية المعنوية واإل

تس ر الرلدية  لى حماية الوسر الرريعةي  :والتهيئة العمرانية لطارئةالخدمات امجال حماية البيئة و  -
وحمايةةةة    التلةةةولا محاررةةةة الرنةةةاء الفوضةةةو أو روافةةةد صةةةنا ية ومحاررةةةة  ةةة  أشةةة ا مةةة  أ  صةةةرف

المنةةارل الف حيةةةةا وضةةع االحتيارةةةات الوااثيةةةة ال حمةةة لمواج ةةةة األذرةةةار وال ةةوارل وتةةةوفير وسةةةاث  
 ارمةةا حفة  الن ةا  العةا  وأمة  المةوارني  وتسة ي  تةن  ت األشةذاص اإلسعاف في حالة حةدول أ  

تت فةةة  الرلديةةةة رإنشةةةاء ا  مةةةا يحةةةل للرلديةةةة رفةةة  أ  مشةةةروت تةةةراه مضةةةر رالريثةةةةو داذةةة  إالةةةي  الرلديةةةةا 
تحسةةي  إرةةار الحيةةاة وحمايةةة وتوسةةيع وصةةيانة المسةةاحات الذضةةراء و ةة  أمةةال حضةةر  ي ةةدف إلةةى 

 3تسيير األسوال ومراارت ا.و تن   الرلدية افة إلى إض االتررة والموارد الماثية

مجا  الت يثة العمرانية والتج يح والن افة العمومية يحضر المجلت المذرر الرلد  للتنمية في 
ويصةةادل  ليةةه ويسةة ر  لةةى تنفيةةذها  مةةا ي ةةو  رمتارعةةة ترةةور وتوسةةع النسةةيج العمرانةةي والسةة ر  لةةى 

لتعميةةرا مةع حمايةة األراضةةي الحرا يةة والمسةاحات الذضةةراءا حتةرا  الم ةاييت والتعليمةةات فةي مجةا  اإ
شةةر ات الصةةرف ة رتةةوفير الميةةاه الصةةالحة للشةةريا لمحاف ةةة  لةةى الصةةحة العموميةةإلةةى ايسةةعى  مةةا 

رجمةةع النفايةةات الحضةةرية الت فةة   ا م افحةةة نةةاا ت األمةةرا  المعديةةةالصةةحي ومعالجةةة الميةةاه ال ةةذرة
و ة  مةا لةه ايمةة   موااةع الرريعيةة وا مةار والمتةاحفالعمراني وال إضافة إلى حماية الترال اومعالجت ا
 4أو جمالية. تاريذية

                                                 
1

 .51/15من القانون  219، 212، 211، 55، 54، 55، 55المواد  
2

 .51/15من القانون  55المادة  
3

 .51/15من القانون  227، 215، 55المواد  
4

 .51/15من القانون  214، 57، 50المواد  
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 لةةى  وتصةةادل  ليةةها وتسةة ر (رويةة  المةةدىوالتعةةد الرلديةةة مذرر ةةا التنمةةو  )ال صةةير والمتوسةةر 
التةي تشةارك  تنفيذه في إرار ص حيات اا رانسجا  مع مذرةر الواليةة وأهةداف مذررةات الت يثةة العمرانيةة

 1الرلدية في ا )رإ راء رأي ا (.

 2 ما يتولى رثيت المجلت الشعري الرلد  الم ا  التالية:
 المحاف ة  لى الن ا  العا  وس مة األشذاص واألم ك؛ -
 المحاف ة  لى حس  الن ا  في جميع األما   العمومية التي يجر  في ا تجمع األشذاص؛  -
 ة و   األ ما  المذلة ر ا؛المعاارة  لى    مسات رالراحة العمومي -
 الس ر  لى ن افة العمارات وس ولة السير في الشوارت والساحات والررل العمومية؛ -
 حتيارات والتدارير الضرورية لم افحة األمرا  المعدية والوااية من ا؛تذاذ اإلإ -
 ؛ال ضاء  لى الحيوانات المؤذية والمضرة -
 ؛المعروضة للريع الس ر  لى ن افة المواد االست   ية -
 ؛تأمي  ن ا  الجناثح والدف  -
 حترا  الم اييت والتعليمات في مجا  التعمير.إالس ر  لى  -

 04/403صالحية الوالية في مجال التنمية المستدامة حسب قانو   1.2.1

مة    ة  أ مة  الواايةةرال يةا  ريرادر المجلت الشعري الوالثي رالتنسةيل مةع المجةالت الشةعرية الرلديةة 
إلى إنشاء  يس ر  لى ترريل أ م  الوااية الصحيةا يشجع إنشاء مراارة حف  الصحةا  ما يسعى رثةاألو 

سةةتغ   ال ةةدرات ا  و   لتةةرال الم ةةافي والمحاف ةةة  ليةةهمنشةةآت م افيةةة ورياضةةية وترفي يةةةا ويسةةاه  فةةي نشةةر ا
 4السياحيةا تد ي  الرلدية في ترريل ررامج ا اإلس انية.

الواليةةة مصةةالح  موميةةة والثيةةة فةةي الميةةادي    ت الجما يةةة للمةةوارني  تنشةةحتياجةةااإلمةة  أجةة  تلريةةة 
الت فةةة  رالن ةةة   شةةةذاص المسةةةني  والمعةةةواي  ور ةةةايت  التاليةةةة: الرراةةةات والشةةةر ات المذتلفةةةةا مسةةةا دة األ

 5العمومي في داذ  الوالية وتن يمها حف  الصحة ومراارة النو ية.

أشةةغا  الت يثةةة والتر يةةر وتن يةةة مجةةار  الميةةاه وتشةةجيع العمةة   لةةى إنجةةاح مةة  م ةةا  الواليةةة أيضةةا 
مةةة  ال ةةةوارل الرريعيةةةةا توسةةةيع األراضةةةي الف حيةةةة وترايةةةة الريةةةفا حمايةةةة المةةةروة الغاريةةةة  تةةةدارير الواايةةةة

إنجاح  روير الر ا ت يثة الررل وصيانت اوتنميت اا الوااية وم افحة األورثة في مجا  الصحة الحيوانيةا ت
المةةانو  والت نةةي والت ةةوي  الم نةةي وصةةيانت ا والعنايةةة ر ةةاا إنجةةاح ال يا ةة  الصةةحية التةةي  التعلةةي  اتمؤسسةة

                                                 
1

 .51/15من القانون  54، 51المادتين  
2

 .51/15من القانون  49المادة  
3

 .29المتعلق بالوالية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  14/17/2551المؤرخ في  51/15القانون رقم  
4

 .51/15من القانون  51، 52، 51، 45، 45المواد  
5

 .51/15من القانون  225المادة  



 الج ائر سياسات التنمية المحلية والحضرية في                                                    الفصل الثالث      

87 

 

المعةةواي ا و  إلةةى مسةا دة الرفولةة تتجةاوح اةدرات الرلديةةا المسةةاهمة فةي النشةارات االجتما يةةة التةي ت ةدف
 1المعوحي ا والت ف  رالمتشردي  والمرضى   ليا.و المسني  

 برامج التنمية المحلية  1.1

 لةى  أج  تفعي  اإلص حات االاتصةاديةا وتح يةل تنميةة متواحنةة  لةى مسةتوى ال رةر رال ضةاءم  
أو نةو ي  مة   الفوارل الج وية ورفع المستوى المعيشي وتأهي  االاتصاد الورني إنت جت الجحاثر أسةلوري 

 اتصادية.الررامج التنمويةا تمملت في ررامج التج يحا والررامج المرف ة والمد مة لدص حات اال

 بـرامج التجهيـ  2.1.1

المحليةةة الجما ةةات المحليةةة فةةي مجةةا  التنميةةة  التةةي تعتمةةدها 2التنميةةة هنةةاك نةةو ي  مةة  مذررةةات
 .PSD 4وا ذر ارا ي يت   لى مستوى الوالية   PCD 3حدهما رلد  يت   لى مستوى الرلدية  أ

 "PCDالمخطط البلدي للتنمية " 2.2.1.1

لرلدية وهو أ مر تجسيدا ل مر حية  لى مسةتوى الجما ةات هو  رارة    مذرر شام  للتنمية في ا
  .ل ا دة االاتصاديةا المحلية وم مته توفير الحاجات الضرورية للموارني  ود  

 نجاح والتج يحات التجاريةاالف حية وال ا ديةا وتج يحات اإلمحتوى المذرر  ادة يشم  التج يحات 
راسة  الةوالي رينمةا  اتالمذررةهةذه سةج  تا و 4سة ر  لةى تنفيةذهاتو التنموية إ داد مذررات ا رالرلدية  ت و 

 ة ةو  متماشةيتأ   اتالمذررة هويشةترر فةي هةذ ايتولى رثيت المجلت الشعري الرلةد  السة ر  لةى تنفيةذه
 مع المذرر ال را ي للتنمية و ذا المذرر الورني للتنمية.

 "PSDالمخطط القطاعي للتنمية " 1.2.1.1

رامج والوسةةةاث  المسةةةررة رصةةةفة تعااديةةةة رةةةي  الدولةةةة والجما ةةةات األهةةةداف والرةةةمذرةةةر ال يحةةةدد هةةةذا
ويةةت  تحضةةير المذرةةر ال رةةا ي المحليةةة اصةةد ضةةما  التنميةةة االاتصةةادية واالجتما يةةة والم افيةةة للواليةةةا 

  5.الذ  يصادل  ليه رعد ذلك ااتراحات مشاريعه في المجلت الشعري الوالثيإللتنمية ردراسة 

ل ةةذا  لةةواليا الةةذ  يسةة ر  لةةى تنفيةةذها مةة  ت ةةو  دراسةةة الجوانةةي الت نيةةةسةةج  هةةذا المذرةةر راسةة  اي
 م  ررف ال يثة الت نية رعد إرسا  المذررات ل ا. المذرر

 
                                                 

1
 .51/15من القانون  41، 47، 41 -11المواد  
2

حدد صالحيات البلدية والوالية واختصاصاتها في قطاع التخطيط ، المتعلق بت11/21/2552المؤرخ في ، 051/  52من المرسوم رقم  19المادة  

 .91، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد والتهيئة العمرانية
3
 PCD(Plan communal de développement), PSD (Plan sectoriel de développement) 

4
 .51/15القانون  من 51المادة  
5

 .51/15من القانون  11المادة  
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 البرامج المرافقة والمدعمة لإلصالحات االقتصادية 1.1.1

إضةافة إلةى المذررةات الرلديةة وال را يةة سةررت الجحاثةر  ةدة رةرامج مراف ةة ومد مةة لدصةة حات 
  لةى المسةتوى الةورني. مة  أجة  ال ضةاء  لةى التفاوتةات رةي  األاةالي  والت فة  رالن ةار الحرجةة ةدياالاتصا
و ةةةذا ررنةةةامجي تنميةةةة  لت ميلةةةي لةةةد   النمةةةواد  والررنةةةامج   هةةةذه الرةةةرامج ررنةةةامج اإلنعةةةاش االاتصةةةاهةةةمةةة  أ

 ال ضاي العليا وتنمية الجنويا إضافة إلى ررنامج التجديد الريفي.
 ش االقتصاديبرنامج اإلنعا 2.1.1.1

ي دف هذا الررنامج إلى الحد م  الف ةر وتةوفير مناصةي الشةغ  وتح يةل التةواح  رةي  األاةالي  وا  ةادة 
 1إنعاش الفضاء الج و .

نشةةغاالت المحليةةة  لةةى  ةة  رنةةامج نشةةار الدولةةة فةةي الت فةة  راإلفةةي جانةةي التنميةةة المحليةةة يحةةدد الر
 رار المعيشي للموارني .للتحسي  النو ي والمستدا  لد ويسعى االمستويات

يتضم  الررنامج إنجاح المذررات الرلدية الموج ة لتشجيع التنمية والتوحيةع التةواحني للتج يةحات واألنشةرة 
 شةر ات الميةاه والتر يةر انجةاح الرةرل )الوالثيةة والرلديةة( افةة التةراي الةورنيا  مةا يتضةم  إ  لى مسةتوى

نجةةةاح الرنةةةى التحتيةةةة لدتصةةةاالت. هةةةذا مةةة  أجةةة  السةةةعي إلسةةةت رار ورجةةةوت السةةة ا  ل ريةةةاف يةةةأتي  ةةة   وا 
مليةار  003والمنارل الناثيةا و ذا المنارل التي مس ا اإلرهايا ت در الت لفة اإلجمالية ل ذا الررنةامج رةة: )

  2دي(.

الررنةامج إلةى تحسةي  التج يةحات  عىيس افي مجا  تعحيح الذدمات العامة وتحسي  اإلرار المعيشي
مليةار  101.5ر لفةة ) اا  وا  ادة إحياء الفضاءات الريفية رالجرا  وال ضاي العليةا والواحةاتال ي لية للعمر 

مليار دي( م  هذا المرل  إلى تحسي  إرار معيشة سة ا  المرا ةح الحضةرية  041.6دي(ا ت  تذصيص )
العم   لى تنمية   ما ت  لس ك الحديدية واألشغا  العموميةم  ذ   إاامة الرنى التحتية للموارد الماثية وا

التعلةةةي  العةةةالي والرحةةةل  شةةةاريع المتعل ةةةة رالترريةةةة الورنيةةةةالمةةةوارد الرشةةةرية مةةة  ذةةة   إنجةةةاح العديةةةد مةةة  الم
مليةةةار  61.3العلمةةيا الت ةةوي  الم نةةيا الصةةةحة والسةة ا ...ا ت ةةدر الت لفةةة اإلجماليةةةة ل ةةذه المشةةاريع رةةة: )

 3دي(.

 

 

                                                 
1
جوان، منشورة على    29ماي / 01 أيامجنيف ، 1114، لمؤتمر العمل الدولي 51في الدورة  كلمة الطيب لوح )وزير العمل والضمان االجتماعي( 

 (.20/12/1122،)تاريخ  االطالع  w.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/communicatwwالموقع االلكتروني:  
2

 .245، ص 1111زرنوح ياسمينة،  
3

 .251 -251، ص ص 1111زرنوح ياسمينة،  

http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/communicat
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 1البرنامج التكميلي لدعم النمو 1.1.1.1

ترةةةوير المنشةةةآت  اتحسةةةي   ةةةروف معيشةةةة السةةة ا تتعلةةةل رمحةةةاور  ةةةدة الررنةةةامج مةةة   يت ةةةو  هةةةذا
 األساسيةا ررامج د   التنمية االاتصادية وتروير الذدمة العمومية.

أ مةا    ح للرمر الت ني للفض ت المنحليةةمر  33إنجاح وتج يح  ت  ت يثة اإلالي  والريثةفي مجا  
التلول الصنا يا حماية التنوت الريولوجي والمنارل الرريعيةا دراسة  حماية الساح  والوسر الرحر ا إحالة

نجاح مذرر ج و  ومحرات للمراارة ودور للريثة  دنيا   .وا 

 مة  ذ ل ةا ت  الررامج الرلدية للتنميةلمليار دي(  111) أما  لى الصعيد المحلي ف د ذصص مرل 
  ملية تتعلل رة : 05111نجاح أ مر م  إتسرير 
 ؛شاريع للتحود رالماء الشروي والتر يرنجاح مإ -
 ؛مسالك( ملية فك العحلة ) إنجاح رراات و  -
 ؛تأهي  المرافل الترروية وصيانت اإ ادة  -
 ؛آت الشرارية والرياضية والم افيةإنجاح وا  ادة تأهي  المنش -
 ؛ ملية تحسي  المحير الحضر  -
 . ملية اإلنارة العمومية -

 مناطق الجنوببرنامج تنـمية  3.1.1.1

رترارةةةا ومي ةةةا رةةةاحترا  األن مةةةة الريثيةةةة إمة لمنةةةارل الجنةةةوي مرتررةةةة اشةةة الية التنميةةةة المسةةةتدتر ةةةى إ
وفي ضوء مذتلف . والحفا   لى مواردها النادرة االس لية في الواحات والصحار  التي تميح هذه المنارل

رى مة  الةةر د سةتفادت المنةارل األذةإسةتفادت منةارل الجنةوي مملمةا إمذررةات التنميةة والرةرامج الذاصةة 
مة  ذة   اةانو  الماليةة  ستممار  معتررا حيل أنشة  صةندول ذةاص لتنميةة منةارل الجنةويإم  مج ود 

جةاء هةذا  .1111أوت  09المةؤرخ فةي  141 – 1111وحدد رواسرة المرسو  التنفيذ  راة   0669لسنة 
الجنورية رالور  لتجاوح التذلف الررنامج م  أج  الت ف  رالعجح في ميدا  التج يحات األساسية رالمنارل 

تنميةة منةارل الجنةوي إضةافة     إلةى الذ  تعانيه في هذا المجةا  م ارنةة رالمنةارل الشةمالية مة  الةور ا 
 2إلحدال نوت م  التواح  الج و  ري  مذتلف منارل الر د. اوترايت ا ورفع معدالت التنمية المحلية ر 

رةار ي دف هذا الررنامج إلى ت ليص الفوارل ا اامةة شةرور وا  الاتصةادية واالجتما يةة رةي  األاةالي ا وا 
معيشةةي السةةت رار السةة ا  والةةتح   فةةي نمةةو المةةد  ال رةةرى فةةي الجنةةوي وحمايةةة األن مةةة الريثيةةة المعرضةةة 

                                                 
1

 ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/-http://www.premierالبرنامج التكميلي لدعم النمو، الموقع االلكتروني للحكومة الجزائرية:   

TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf،  (.20/12/1122االطالع )تاريخ 
2

 .214 -211، ص ص 1114وسيلة السبتي،  

http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/%20TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/%20TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
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فةةةي إرةةةار تنميةةةة متواحنةةةة فعالةةةةة  للذرةةةر وفةةةك العحلةةةة وتةةةأمي  المنةةةارل الحدوديةةةة والحفةةةا   لةةةى المةةةوارد 
 1ومستدامة.

 مية الهضاب العليابرنامج تنـ 4.1.1.1

 مليةار دينةار 911مةالي اةدره إج مةالي ا رةمذصص1115   هذا الررنامج في سرتةمرر  اإل   ت  
 2موح ة  لى النحو التالي:

تمت    م  ارةات مليار دينارا  19985راستممار إجمالي ي در رة:   ا تةحسي   روف معيشة الس -
 الةةةمياهشةةر ات   راالسةة  ا توصةةي الصةةحة اي  العةةاليالترريةةة الورنيةةة والت ةةوي  الم نةةي والتعلةةالسةة  ا 

 ؛لتشغي  والتضام  الورنيا الشريرة والرياضة والم افةوالغاح وال  رراءا ا

ج ةةةة لتنميةةةة الف حةةةة مليةةةار دينةةةارا مو  133سةةةتممار إجمةةةالي ي ةةةدر رةةةة: إترايةةةة التنةةةةمية االاتصةةةادية ر -
الصةغيرة  اتالصةنا ة والمؤسسةة للن ة ا تنميةة والغارات وت يثة الر  الف حيا تنمية ال يا ة  ال ا دية

 ؛والةمتوسرة والصنا ة الت ليدية والسياحة

 0083 امليار دينار للةةمشاريع الرلديةة للتنةةمية 3989تعحيح مصالةح الدولة راستممار إجمالي ي در رة:  -
 يدة.مليار دينار النر ل ورشة إنةجاح مدينة رونحو  الةجد 16 امليار دينار ل رات العدالة

 برنامج دعم التجديد الريفي 5.1.1.1

فةةي إرةةار السياسةةة الورنيةةة الذاصةةة رتجديةةد الرؤيةةة تجةةاه العةةال  الريفةةي ورسةة  معالمةةه فةةي المسةةت ر  
 لةى إدراي  ال سينما العمة  اجتما ية اويةا  اتصادية و ا  رغية ا تشاف ادراته م  ذ   إاامة د اث  سياسية و 

تة  وضةع  ااات الس ا  والمؤسسات الملتحمة رسياسة اإلالي ررل جديدة ومناهج تأرير مراف ة ومد مة لرا
الرامةةةي إلةةةى تح يةةةل تنميةةةة شةةةاملة  1103إلةةةى نايةةةة  1119ررنةةامج د ةةة  التجديةةةد الريفةةةي الممتةةةد مةةة  سةةةنة 

 ومت املة للمجاالت الريفيةا وي دف هذا الررنامج إلى:

 الحياة في الوسر الريفي؛ تحسي  نو ية و روف -

حةدال العمليةات التجاريةة تنويع النشارات اإلاتصةا - دية فةي الوسةر الريفةي رةإرراح اإلاتصةاد المحلةي وا 
 ا هةذاوالسياحة الريفية والصنا ة الحرفية وتممي  المنتجات المحلية والمؤسسات الصةغيرة والمتوسةرة

الريفةي رجعلةه مرمةح أن ةار الشةراي ودافعةا لعةودة السة ا  لمةا يحمة  مة   م  ج ةا وتحسي  اإلالي 
 م  ج ة أذرى؛ منشآت جديدة

 حماية وتممي  الموارد الرريعية مم  الغارات والس وي والواحات والجرا  والسواح ؛ -

                                                 
1

 .215، ص 1114سيلة السبتي، و 
2

 (.20/12/1122االطالع  ،)تاريخmouradia.dz/arabe/infos/actualite/hautplateaux.htm-http://www.el موقع الرئاسة الجزائرية 

http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/hautplateaux.htm،(تاريخ
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الموااةع  حماية وتممةي  الممتل ةات الماديةة وال ماديةة للريةف ممة  المنتجةات المحليةة الحرا يةة وحمايةة -
 1.يديةالت اهرات الت ل الحفا   لى وضما  ا والمنتوجات التاريذية والم افية وتممين

 صناديق التنمية  6.1.1.1

ررامج التنموية المذ ورة سالفا ت  إنشاء مجمو ة م  الصةناديل مة  أجة  تفعية  العمليةة الإضافة إلى 
 2:االتنموية نذ ر من 

 ؛الصندول المشترك للجما ات المحلية -

 (؛1113صندول التنمية الريفية وتممي  األراضي    رريل االمتياح )أنش  سنة  -

 (؛1111صحر وتنمية الس وي )أنش  رموجي اانو  المالية لسنة صندول م افحة الت -

 (؛1115صندول ضرر اإلنتاي الف حي )أنش  رموجي اانو  المالية لسنة  -

 (؛0669الصندول الورني لد   تشغي  الشراي ) أنش  سنة  -

 (؛0663صندول تراية النشارات الحرفية الت ليدية ) -

 (؛0664الصندول الورني للس   ) -

 (؛1114النشارات االاتصادية في ال ضاي العليا ) صندول د   -

المةةؤرخ فةةي  411 – 61صةندول ال ةةوارل الرريعيةةة واألذرةةار ال رةةرى )أنشة  رموجةةي المرسةةو  راةة   -
05/01/0661.) 

 سياسات تهيئة اإلقليم وترقية المد  الج ائرية .3
 سياسة تهيئة اإلقليم وتنميت  المستدامة 2.3

ع ذرةةور توجي يةةة رثيسةةية تتممةة  فةةي تنميةةة اإلالةةي   لةةى نحةةو ترت ةةح سياسةةة ت يثةةة اإلالةةي  حةةو  أررةة
مسةةتدا ا إنشةةاء حر يةةات إ ةةادة التةةواح  اإلاليمةةيا إنشةةاء شةةرور تنافسةةية وجاذريةةة ل اةةالي  وتح يةةل العدالةةة 

 االجتما ية.

 

 

                                                 
1

،)تاريخ  االطالع  http://www.mddr.gov.dz/ ppdristatic_ar/accueila.htm ير المنتدب المكلف بالتنمية الريفيةلوزالموقع االلكتروني ل 

20/12/1122.) 
2

، التنمية المحلية والفوارق المجالية في إقليم شلغوم العيد: الفاعلون والبرامج، رسالة ماجستير في التهيئة العمرانية، 1115عبد السالم لعياضي،  

 لية علوم االرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، الجزائر.ك
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 الخط التوجيهي األول: إقامة إقليم مستدام 2.2.3

مية  لى إاامةة إالةي  مسةتدا ا ي ةي    اةة يرمي الذر التوجي ي األو  للمذرر الورني للت يثة اإلالي
ففي  في ميدا  الت يثةهتماما مسر ا أل  تدذ  إة ري  ت يثة اإلالي  واالستدامةا وجع  م  هذه األذيرة ينمت

الجاني يترنى المذرر الورني للت يثة اإلاليمية إستراتيجية المذرةر الةورني ل  مةا  مة  أجة  الريثةة هذا 
 1مة.اوالتنمية المستد

المحاف ة  ستدامة المورد الماثيإليمي هي: يتضم  هذا الذر التوجي ي ذمت ررامج للعم  اإلا ما 
  ةةة  مةةة     لةةةى التررةةةة ومحاررةةةة التصةةةحرا حمايةةةة األن مةةةة الريثيةةةة وا  ةةةادة اال ترةةةار ل ةةةا رحمايةةةة وتممةةةي  

رى والحةةد مةة  أمارهةةاا الواحةةات والمحميةةات الرريعيةةةا الواايةةة مةة  المذةةارر ال رةةو السةةاح  والمنةةارل الجرليةةة 
 2حماية وتممي  الترال الم افي.

 الخط التوجيهي الثاني: إنشاء حركيات إعادة التوا   اإلقليمي 1.2.3

يرمي الذر التوجي ي الماني إلى رعل حر يات تواح  جديةدة رةي  منر ةة السةاح  والمنةارل الداذليةة 
 ووضع ن ا  حضر  في ذدمة التراي الورني.

 ي م  ذ   ررامج العم  الذمت التالية: يتح ل هذا الذر التوجي 

االهتما   ليتالتح   في نمو الساح  وتم ينه م  تنمية نو ية مع تنمية وت يثة في العمل لمجم  الشرير ال
جةذارا رالنسةرة لسة ان ا ولرةااي الجحاثةريي ا تنميةة الجنةوي رشةرور تسةتجيي  فضةاءرال ضاي العليةا وجعل ةا 

لة اصد إدماج ا صه وهي لة أاالي  الجنوي هي لة مفرني ولحاجيات س انلذصوصيات الوسر اإلاليمي الو 
حت ةةا  إال مر حيةةة اإلداريةةة مةة  ذةة   إحالةةة تفعيةة  فةةي حر يةةات اإلالةةي  الةةورنيا تغييةةر موااةةع األنشةةرة و 

شةةةما  الةةةر د ذاصةةةة السةةةاح  ود ةةة  النشةةةار والتشةةةغي  فةةةي ال ضةةةاي العليةةةا وفةةةي رعةةة  الفضةةةاءات التليةةةة 
اةةةادر  لةةةى هي لةةةة إالةةةي  متةةةواح    فصةةةممةةةة ن ةةةا  حضةةةر  ورنةةةي مسةةةت ري ومتسلسةةة  ومتوالجنةةةويا إاا

 3وتنافسي راإلضافة إلى إاامة   اة م مفة ونشيرة ري  المد  واألرياف.

 الخط التوجيهي الثالث: خلق شروط جاذبية وتنافسية األقاليم 3.2.3

ذة   سةرع رةرامج للعمةة  ذلةل شةرور جاذريةةة وتنافسةية األاةالي  مة  ي ةدف هةذا الذةر التةوجي ي إلةى 
ت نولوجيات اإل     غا  العمومية )الن  ا اللوجيستيهاإلاليمي والتي تتمم  في تحديل وتشريك هيا   األش

 نارةةة(ا المنةةارل  وهةةرا ا اسةةنرينة األررعةةة ال رةةرى )الجحاثةةر العاصةةمةواالتصةةا (ا تأهيةة  و صةةرنة المةةد  
الررمجةةة اإلاليميةةة )مةةة  أجةة  ترةةةوير ااتصةةاد إاليمةةةي  الصةةنا ية المندمجةةة واألارةةةاي التنافسةةيةا فضةةةاءات

                                                 
1

 .95المخطط الوطني للتهيئة االقليمية: خالصة، وزارة تهيئة االقليم والبيئة والسياحة، وثيقة غير منشورة، بدون سنة نشر، ص  
2

 .95المخطط الوطني للتهيئة االقليمية: خالصة، بدون سنة نشر، ص  
3

 .40 -41ص ص طط الوطني للتهيئة االقليمية: خالصة، بدون سنة نشر، المخ 
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ا التر يح  لى تنمية المحليات )رإ راء اإلم انيات لتنمية (يحشد رااات اإلالي  ويدمج ا في شر ات النمو
دراي اإلالةي  المحلةي  دراج ا فةي شةر ات النمةو وا  نفتةاح األاةالي  إم  االاتصةاد الشةام (ا ضةمجم  األاالي  وا 

سةي  الشةرور اإلاليميةة ل نفتةاح وت يثةة وترةوير المنةارل الحدوديةة(ا رنةاء فضةاء للتعةاو  )تح  لى الذاري
مةةة  االسةةةتذدا  األممةةة  للمةةةؤه ت المغارريةةةة  المغةةةارري يةةةد   ويمةةةحي ال ةةةدرات االاتصةةةادية المترادلةةةة ويم ةةة 

 1واستغ   اإلم انيات اصد االندماي االيجاري في االاتصاد العالمي.

  ابع: تحقيق العدالة اإلقليميةالخط التوجيهي الر  4.2.3

يتممةة  الذةةر التةةوجي ي الرارةةع الرامةةي إلةةى تح يةةل العدالةةة اإلاليميةةة فةةي مةة ل رةةرامج للعمةة  اإلاليمةةي 
 هي: التجديد الحضر  وسياسة المدينة ال ادف إلى إ ادة الرعد الو يفي للمدينة وجمع الشرور الم ثمة

 2عواثل.الستدراك وا  ادة تأهي  المنارل ذات إيفيا اصد التوجه نحو مدينة مستدامةا التجديد الر 

 مخططات وأدوات تهيئة اإلقليم والتهيئة الحضرية  1.3

تج ت الجحاثر نحو ف رة ت يثة اإلالي  وتنميةة المسةتدامةا التةي ت ةو   لةى أسةات سياسةة ورنيةة إل د 
 ةة  توج ةةات سياسةةات للت يثةةة والمحاف ةةة  لةةى الريثةةة وحمايت ةةا وحةة  المشةةا   واالذةةت الت التةةي نجمةةت 

  ا حيل ت  وضع مذررات لت يثة اإلالي  وتنميته المستدامة ومذررات للت يثة والتعمير.التنمية السار ة

المذررات  ر اثح أساسية تعتمد  لي ا السياسة الورنية لت يثةة اإلالةي  وتنميتةه المسةتدامة  هذه تعد
 نة.في ضرر أهداف ا وتجسيدها ميدانيا وفل رحنامة حمنية معي

 مخططات تهيئة اإلقليم وتنميت  المستدامة 2.1.3

ل  ت   مذررات ت يثة اإلالي  موجودة في ال انو  الجحاثر  و ا  العمة  رمذررةات التعميةر ف ةرا 
فجاءت هذه المذررةات لتسةد  جةح مذلفةات التعميةر وذصوصةا فةي ال ضةاء  لةى االذةت   التنمةو  رةي  

 .األاالي  و ذا توحيع النشارات وهجرة الس ا 

 تتمم  هذه المذررات فيما يلي:

 "SNAT"المخطط الوطني لتهيئة اإلقليم  2.2.1.3

للسياسةة الورنيةة  ترج  المذرر الورني لت يثةة اإلالةي  التوج ةات والترتيرةات اإلسةتراتيجية األساسةيةي
ذو من ةور  مذرةر  ةا  تةوجي يا  مةا يعةد مة  مذررات ةا مذرةر أو  يثة اإلالي  وتنميته المسةتدامةا لت 

                                                 
1

 .59 -57المخطط الوطني للتهيئة االقليمية: خالصة، بدون سنة نشر،  
2

 .220 -221 بدون سنة نشر،المخطط الوطني للتهيئة االقليمية: خالصة،  
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ي يأذةةذ رعةةي  اال ترةةار الذصوصةةيات المميةةحة لجميةةع أاةةالي  الةةور  ويشةة   اإلرةةار المرجعةةي لعمةة  مسةةت رل
 1السلرات العمومية.

حمايةةة  :تذةةاذ ترتيرةةات وأح ةةا  ترمةةي إلةةىإ ت يثةةة اإلالةةي  وتنميتةةه المسةةتدامةي تضةةي تح يةةل أهةةداف 
اوية( وتممين ةاا إ ةادة إحيةاء الفضاءات الحساسةة )السةاح ا المرتفعةات الجرليةةا السة ويا المنةارل الصةحر 

 2الفضاءات الريفيةا تن ي  سياسة المدينة.

 "SRAT"المخططات الجهوية لتهيئة اإلقليم  1.2.1.3

ية م  أدوات الت يثة وحل ة م  حل ات المذررات التوجي ية المعررة والمجسدة للسياسة تعد  أداة مان
إالي  مت و  م   ةدة واليةات متجةاورة ل ةا  الورنية لت يثة اإلالي ا وهي المذررات الذاصة رت يثة ج ة أو

ا واةةد تةة  ذصوصةةيات تضاريسةةية مشةةتر ة ووج ةةات إنماثيةةة مت املةةة واسةةتعماالت مترادلةةة للمةةوارد الرريعيةةة
 3.ت سي  اإلالي  الورني إلى تسع أاالي  ج وية

المنفعةة  يحدد المذرر الج ةو  لت يثةة اإلالةي  موااةع الرنةى التحتيةة ال رةرى والذةدمات الجما يةة ذات
ستعمال ا وتن ي  العمرا  إوالترتيرات المتعل ة رالحفا   لى الموارد وترشيد  انجاحهاا  الورنية و ذا ررمجت ا و 

رما يشجع  لى الترور االاتصاد  والتضام  واندماي الس ا  وتوحيع األنشرة والذدمات والتسيير المح   
ريفيةةة مةةع مرا ةةاة تنو  ةةا وضةةما  تحسةةي  اإلرةةار وترايةةة األنشةةرة الف حيةةة وتجديةةد الفضةةاءات ال اللفضةةاء

المعيشةةةي للسةةة ا  وتنةةةوت األنشةةةرة االاتصةةةادية وتفعيةةة  االاتصةةةاد الج ةةةو  والحفةةةا   لةةةى التةةةرال الم ةةةافي 
 4والتاريذي واألمر  وتممينه.

  "PAW"اإلقليم  ة لتهيئةالوالئيمخططات ال 3.2.1.3

مذررةات  ضةم لمستوى المالل واألذيةر ا المذرر الوالثي لت يثة اإلالي  وتنميته المستدامة ي ع في
أو ت يثةة مةا رةي  الرلةديات  لةى أسةات أ  هةذه الرلةديات تشة    ت يثةة إالةي  الواليةةايتعلل رالت يثة اإلاليمية 

يوضةةح ويةةمم  رةةالتوافل مةةع المذررةةات الج ويةةة لت يثةةة اإلالةةي  راعةةة واحةةدةا وهةةذا النةةوت مةة  المذررةةات 
الذدمات المحلية ذات المنفعة العمومية والريثة ومساحات الت يثةة  ويحدد    م  مذررات تن ي  االمعني

 5.والتنمية المشتر ة ما ري  الرلديات والسل  الترتيري العا  وحدود تمد  التجمعات الحضرية والريفية

 "SDAAM"المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى  4.2.1.3

ة مذررةةةةات الت يثةةةةة اإلاليميةةةةة إلةةةةى جانةةةةي هةةةةذه المذررةةةةات تتواجةةةةد رالمسةةةةتوى المالةةةةل مةةةة  سلسةةةةل
مذررةةات ت يثةةة اإلالةةي  الةةوالثيا والتةةي تعةةد  مذررةةات رديلةةة ل ةةذه األذيةةرة فيمةةا يذةةص الحواضةةر ال رةةرى 

                                                 
1

 .11 -12من القانون  21، 15، 14المواد  
2

 .11 -12من القانون  70المادة  
3

 .11 -12من القانون  75، 10المادتين  
4

 .11 -12من القانون  75المادة  
5

 .11 -12من القانون  90، 14المادتين  
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هةدف   نارةة(  لفضةاءات العاصةمةا وهةرا ا اسةنرينةهي مذررات ذاصة رت يثة األاةالي  الوالثيةة والتي )
 نتشاراو التي تتعر  ل ا المد  ال ررى   اهرة  تشرع المد  هذه المذررات هو مواج ة المشا   ال ررى 

إلى االست  ك ال    نةي  راإلضافة االرناءات الفوضوية وراألذص أححمة الريوت ال صديرية حو  المد 
والتج يةحات الحاليةة  لةى  لةول رمذتلةف أنوا ةها و جةح المرافةلل راضي الف حية الذصرةا وتفاا  أحمة الت

 1ية.مانالس ا  المتحاجات تلرية 

 مخططات التهيئة الحضرية 1.1.3

 " PDAU" المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير 2.1.1.3

هةةو أداة للتذرةةير والتسةةيير المجةةالي والحضةةر ا تحةةدند فيةةه التوجي ةةات األساسةةية للسياسةةة العمرانيةةة 
يضةةةرر رضةةةرر التواعةةةات المسةةةت رلية للتعميةةةر آذةةةذا رعةةةي  اال ترةةةار تصةةةامي  الت يثةةةة ومذررةةةات التنميةةةة و 

 2الصي   المرجعية لمذرر شغ  األراضي.

هذا المذرر يترج  م  الناحية الش لية والمادية إرادة المشرت في تن ي  وتسيير المجا  والةتح   فةي 
التذرةةير  نشةةغاالتاو وهةةو مةة  ناحيةةة أذةةرى يتةةرج  همةةو   االع ةةار ومسةةايرة ومراارةةة التوسةةع العمرانةةي للمةةد 

تةةواح  لمذتلةةف و ةةاثف المجةةا  مةة  حيةةل الرنةةاء وممارسةةة النشةةارات المجةةالي فةةي محاولةةة إليجةةاد أحسةة  
أ  تغرةى  ة   المشةرت لحومةا  أوجةيولما  ا  يحمة   ة  هةذه األهميةة  ااالجتما ية وحتى الم افية والدينية

رلديةةةة رمذرةةةر تةةةوجي ي للت يثةةةة والتعميةةةر يةةةت  إ ةةةداده رمرةةةادرة مةةة  رثةةةيت المجلةةةت الشةةةعري الرلةةةد  وتحةةةت 
 مسؤوليته.

 " POSغل األراضي "مخطط ش 1.1.1.3

ستعما  األر     رريل ريا  تذصيص ا حسي وج ة إيعترر هذا المذرر وسيلة اانونية لضرر 
 مةةا يرةةي  حسةةي المنةةارل ال وا ةةد المتعل ةةة رح ةةول الرنةةاء و ةةذا  ام ا إلةةى منةةارلي سةةتو  ةاسةةتعمال ا الرثيسةةي

م  رها الذارجي ومدى تأميرهةا  لةى رتفا  ا وتوسع ا و ا  نجاحها ومساحت ا و إوج ة ورريعة المراني و يفية 
رتفااةات التةي سةتعما  وشةغ  األر   ة  رريةل توضةيح ال وا ةد العامةة واإلإويري  رالتدايل ح ةول  االريثة
التي تضةمن ا المذرةر     حترا  ال وا د إوأحيا  منع ا في إرار  ان ا تحديد وت ييد إم انيات الرناءأم  ش

 هةذا المذرةر  مةا يحةددأو جةحء من ةا ا هةذا المذرةر  ة  تةراي الرلديةةويغرةي  االتوجي ي للت يثةة والتعميةر

                                                 
1

، اآلليات القانونية للحد من ظاهرة البناء الفوضوي في الجزائر، رسالة ماجستير، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق، 1115تكواشت كمال،  

 .40ة، جامعة باتنة، الجزائر، ص قسم العلوم القانوني
2

 .91المتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  12/21/2551المؤرخ في  51/15من القانون  21المادة  
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 ةةةةذلك يحةةةةدد األحيةةةةاء والشةةةةوارت والنصةةةةي التذ اريةةةةة والمنةةةةارل ا المسةةةةاحة العموميةةةةة والمسةةةةاحات الذضةةةةراء
ص ح اا ويعي  المنارل الف حية الواجي واايت ا وحمايت ا.  1الواجي حمايت ا وتجديدها وا 

 ى لترقية المد  السياسات والتوجهات الكبر 3.3

 سياسة المدينة 2.3.3

تتر ةةةةةةح المرةةةةةةادئ العامةةةةةةة لسياسةةةةةةة المدينةةةةةةة  لةةةةةةى: التنسةةةةةةيل والتشةةةةةةاورا ال تمر ةةةةةةح )إسةةةةةةناد الم ةةةةةةا  
والص حيات ال را ية إلى ممملي الدولة  لى المستوى المحلي(ا ال مر حية )تفوي  الجما ات اإلاليميةة 

الح ةةة   نميةةةة الرشةةةريةا التنميةةةة المسةةةتدامةر ا التسةةةلرة وصةةة حيات وم ةةةا  رح ةةة  ال ةةةانو (ا التسةةةيير الجةةةوا
  2الم افةا المحاف ة واإلنصاف االجتما ي. الراشدا اإل   ا

 لةةى  ت ةةدف سياسةةة المدينةةة إلةةى ت لةةيص الفةةوارل رةةي  األحيةةاء وترايةةة التماسةةك االجتمةةا يا ال ضةةاء
ور داذة  محةاور المدينةةة السة نات ال شةة ونيةر الصةحيةا الةتح   فةي مذررةات الن ة  والتن ة  وحر ةة المةر 

وحول اا تد ي  الررل والشر ات المذتلفةا ضما  توفير الذدمة العمومية وتعميم اا حمايةة الريثةةا الواايةة 
مةةة  األذرةةةار ال رةةةرى وحمايةةةة السةةة ا ا م افحةةةة ا فةةةات االجتما يةةةة واالاتصةةةادية واإلاصةةةاء واالنحرافةةةات 

دماي المد  ال ررى في الشر ات الج وية والدولية.والف ر والررالةا تراية الشرا ة والتعاو  ري  ا  3لمد  وا 

 التوجهات الكبرى لترقية المد  1.3.3

ت ةةدف الجحاثةةر فةةي مجةةا  ت يثةةة وترايةةة المةةد  رمةةا يتماشةةى ومرةةادئ التنميةةة المسةةتدامة إلةةى الوصةةو  
 4إلنجاح الذيارات التالية:

 رريعيةا المذةارر الصةنا يةرار الوااية المد  والتجمعات الس نية م  المذارر ال ررى  األذ .أ 
 لةةى صةةحة اإلنسةةا   المذةةارر اإلشةةعا ية والنوويةةة و ةة  المذةةارر ذات التةةأمير السةةلريا الرااويةةةو 
العم   لى حماية وتراية المورول الم افي م  ذ   إضافة إلى  االتلول الريثي ر   أنوا ه لى و 

دماي الترال الم افي  عام    للتنمية المستدامة ل االي .المحاف ة  لى الممتل ات الم افية وا 

مةةة   جعةةة  المةةةد  وحةةةدات  مرانيةةةة ذات نو يةةةة تتميةةةح ر ةةةدرات تنافسةةةية وأذةةةرى جذارةةةة تم ن ةةةا .ي 
لةى التحةوالت التةي ستجارة إلاإل ا والمسةاهمة فةي ترايةة الم افةة وال ويةة تعترضة احتياجات س ان ا وا 

 الفوضو .المعمارية المحلية والورنيةا والرحل    آليات للحد م  الرناء 

                                                 
1

الملتقى العلمي  ثية مقدمة فيورقة بح، دور الجماعات المحلية في إعداد مخططات التهيئة والتعمير، 1121ولعويجي عبد هللا،  حسانبوبعاية  

لبليدة، الدولي حول تسيير الجماعات المحلية الواقع والتحديات )دراسة بعض التجارب الدولية(، كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ا

 الجزائر.
2

لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ايتضمن القانون التوجيهي للمدينة،  11/11/1111مؤرخ في  11 -11من القانون رقم  11المادة  

 .21/10/1111، الصادرة بتاريخ 29
3

 .11 -11من القانون رقم  11المادة  
4

 .15 -14، ص ص 1115تكواشت كمال،  
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وريثةةة  اجعةة  المةةد  ال رةةرى للةةور  )الجحاثةةر العاصةةمةا وهةةرا ا اسةةنرينةا  نارةةة( أشةةعة تنةةافت .ي 
نةةةةةدماي فةةةةةي الن ةةةةةا  الحضةةةةةر  العةةةةةالمي الجديةةةةةد رإ ةةةةةداد أ مةةةةةا  ومولةةةةةدات للتنميةةةةةةا مةةةةة  أجةةةةة  اإل

اسةةتراتيجيات تعتمةةد  لةةى م ةةاييت  صةةرية و الميةةة تسةةمح ل ةةا رتحديةةد م انت ةةا فةةي محةةير  ةةالمي 
 لتنافت.شديد ا

عترر آلية حديمة م  أج  فك الذنال والضغورات حو  المةد  ال رةرى فةي تإنشاء مد  جديدة:  .د 
وأيضةا  تجاه ال ضاي العليةا والجنةويإفي  الشما ا  ما تعد وسيلة إل ادة نشر الس ا  والنشارات

ت  منتةوي  أداة إل ادة تواح  ال ي   العمراني وتن يمه المجاليا حيل أ  هذه المةد  الجديةدة ليسة
نمرةةةةةي ذو شةةةةة   ورةةةةةراح  مرانةةةةةي موحةةةةةدا وال تةةةةةؤد  نفةةةةةت الو يفةةةةةةا فل ةةةةة  مدينةةةةةة دور وو يفةةةةةة 

المةةد  هةةذه مةة   وذصةةاثصا إال أنةةه حسةةي سياسةةة المةةد  الجديةةدة فةةي الجحاثةةر هنةةاك م مةةة أنةةوات 
 :الجديدة

 اح  متيةةاح: ي ةةدف هةةذا النةةوت أساسةةا إلةةى تةةأرير حر ةةة الرنةةاء والتعميةةر فةةي السةةإالمةةد  الجديةةدة ر
والت  م  ذ   التروير المن   للمد  حو  الفضاءات والحواضةر ال رةرى والتةي تسةتد   ررنةى 

سةةةتدراك التةةةأذر فةةةي ال را ةةةات المفتاحيةةةة والت نولوجيةةةا إتحتيةةةة ماديةةةة ونيةةةر ماديةةةةا مةةة  أجةةة  
رغةةر  السةةعي ل لتحةةال رالةةدو  التةةي تم نةةت مةة  الذةةروي مةة  داثةةرة التذلةةف رتنويةةع  االمت دمةةة
وصةةادرات ا ورت يثةةة أااليم ةةا للمنافسةةة والتجةةاذيا ومةة  أمملةةة هةةذه المةةد : مدينةةة سةةيد  إنتاج ةةا 

  رد اهللا مدينة رونيا  ومدينة رواحو .

   فةةي ال ضةةاي العليةةاا مصةةممة  أارةةاي  تواجةةدتهةةي مةةد  الجديةةدة إل ةةادة تةةواح  األاةةالي : المةةد
ي ةاا مةد  السةاحلية والتليةة إلرة مة  الللنشارات والذدمات ولدس ا ا اادرة  لى ذلةل هجةرة  رية

في الت لية  مة  ال جةرة إلةى السةواح  ورةاألذص  اتعد  مد  جذي و يفت ا تتمم  أساسورالتالي 
سةت رار ر ةا ن ةرا لمةا فةي اإل ذلةل الرنرةةي إلى الحواضةر ال رةرىا وهةذا النةوت مة  المةد  الجديةدة

 متياحات معتررة.إم    ليه تتوفر

 سةةتجارة تنميةةة المسةةتدامة: هةةي مةةد  أنشةةأت أو ررمجةةت ر ةةدف اإلالمةةد  الجديةةدة ال اثمةةة  لةةى ال
 مةا تعمة  ا  المدينةة الجديةدة لحاسةي مسةعود المذةارر الصةنا يةحماية مة  المشا   ريثية أو 

سةترال إهذه المد  الجديةدة  لةى ت ويةة تجةاذي مةد  ترةور الجنةوي  ورالةة ونردايةة  مة  ذة   
 إلى ايجاريات  لى مستوى المدينة.المشا   ومحاولة تحوي  السلريات المادية 
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 خـالصة الفصل
ل ةةد  انةةت الجحاثةةر مةة  رةةي  الةةدو  السةةرااة فةةي االهتمةةا  رالرعةةد الريثةةي للتنميةةةا حيةةل أسسةةت لجنةةة 

أ  هذا ال انو   إالن ا 0693ووضعت أو  اانو  يتعلل رحماية الريثة في سنة  0694ورنية للريثة في سنة 
األمةر  احمايةة الريثةة  مةةتةداولت  ةدة وحارات وهيثةات  لةى م يةا رالم ار     فاادا لمراس  تن يمية وترري

 الذ  أدى إلى ضعف مردودها  لى أر  الوااع.

سةةت ر أمةةر حمايةةة الريثةةة فةةي  وحارة ت يثةةة اإلالةةي  والريثةةةا وشةةر ت الةةوحارة روضةةع إ 1111ا فةةي سةةنة
وية السار ةا وت  وضع مذرر ورني ي دف إستراتيجية ورنية لحماية الريثة والحد م  أمار السياسات التنم

يعتمد تح يل هذا المذرر  لى  امة وال ضاء  لى الفوارل الج ويةإلى ت يثة اإلالي  الورني وتنميته المستد
الوالثيةةةة لت يثةةةة اإلالةةةي  والمذررةةةات التوجي يةةةة للت يثةةةة والتعميةةةر ومذررةةةات شةةةغ  و المذررةةةات الج ويةةةة 

  .POSاألراضي  

تتمم   يثة اإلالي  وتنميته المستدامةع ذرور توج ية رثيسية ترت ح  لي ا سياسة ت  ما ت  تحديد أرر
هةةذه الذرةةور فةةي تنميةةة اإلالةةي   لةةى نحةةو مسةةتدا ا إنشةةاء حر يةةات إ ةةادة التةةواح  اإلاليمةةيا إنشةةاء شةةرور 

 اجحاثريةةةةأمةةةا  لةةةى صةةةعيد ترايةةةة وت يثةةةة المةةةد  ال .تنافسةةةية وجاذريةةةة ل اةةةالي ا وتح يةةةل العدالةةةة االجتما يةةةة
  .وريثة أ ما  ومولدات للتنمية ادولياالمد  ال ررى للور  أشعة تنافت فتسعى الدولة إلى جع  

م  أج  فك  الضغر  لى المد  ال ررى وال ضاء  لى إذت الت التوحيع الس اني وتوحيع المشةاريع 
المةةةد  مةةة ل أصةةناف:  المةةد  الجديةةةدة والتةةي صةةةنفت إلةةىإنجةةةاح التنمويةةة رةةي  األاةةةالي  تسةةعى الدولةةةة إلةةى 

 .لمد  الجديدة ال اثمة  لى التنمية المستدامة  واالجديدة إل ادة تواح  األااليح والمد  الجديدة رامتيا

 تمةةدت الجحاثةةر  لةةى إاامةةة رةةرامج للتنميةةة المحليةةة إ امةة  أجةة  تجسةةيد هةةذه السياسةةات والمذررةةات
  ج ةةا والرةرامج المد مةة للنمةو االاتصةاد  والحضرية م  ذ   المذررات التنموية الرلدية وال را ية م

 ررنةةةامج اإلنعةةةاش االاتصةةةاد  والررنةةةامج الت ميلةةةي لةةةد   النمةةةو وررنةةةامجي تنميةةةة ال ضةةةاي العليةةةا وتنميةةةة 
 م  ج ة أذرى. االجنوي
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ـرابعالفصـل ال
 

والحضرية   مدى مساهمة السياسات المحلية
  12األجندة   في تحقيق
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 تمهيــد

 لةةى مةةةدى فا ليةةة ن ةةةا  اإلدارة المحليةةة و مليةةةة  -مةة  أجةةة  نجاح ةةا  -المحليةةة ترت ةةةح  إ  التنميةةة
التذرير للتنمية ومدى تجاوحها لع رة التموي  وراألذص التموي  المحلي و ذا تفعي  المشار ة الشعرية م  

عمليةةةة ذةةة   فةةةتح المجةةةا  أمةةةا  مشةةةار ة المةةةوارني  وتفعيةةة  دور المجتمةةةع المةةةدني وال رةةةات الذةةةاص فةةةي ال
 التنموية.

رتحليةة  مؤشةةرات أهةةداف األلفيةةة را ترةةار أ  الجحاثةةر اةةد سةةن و  فةةي المرحةةل األو  مةة  هةةذا الفصةة  
أذةةةذت  لةةةى  ات  ةةةا تنفيةةةذ هةةةذه األهةةةداف رعةةةد إاةةةرار المجتمةةةع الةةةدولي تر يةةةح الج ةةةود  لةةةى األهةةةداف ذات 

مةةةدى مسةةةاهمة  لمعرفةةةة مةةةا ميت راألهةةةداف اإلنماثيةةةة ل لفيةةةةا والتةةةي سةةة10األولويةةةة مةةة  أهةةةداف األجنةةةدة 
 للتنمية المحلية المستدامة. 10سياسات التنمية المحلية والحضرية في تح يل األجندة 

في المرحل الماني رت يي  السياسات المحلية والحضرية م  ذ     لى ضوء النتاثج المح  ةا سن و 
   إليه في الجاني الن ر .ت يي  دور ر اثحها واألرراف الفا لة في اا راال تماد  لى ما ت  التوص

 تحليل مؤشرات أهداف األلفية .2
 التعريف بالمؤشرات المدروسة 2.2

ة   مةة  األهةةداف الجوهريةةة لعمليةةإ:  مؤشــرات الهــدف األول "القضــاء علــى الفقــر المــدقع والجــوع .أ 
جةةة  تلريةةة الحاجةةةات األساسةةةية أوذصوصةةا الف ةةةر المةةةداع( والجةةوت مةةة  التنميةةة هةةةي ال ضةةاء  لةةةى الف ةةةر )

ليةةت  رعةةدها تةةوفير االحتياجةةات األساسةةية األذةةرى التةةي تسةة   فةةي رفةةع وتحسةةي   اية أل  مةةوار والضةةرور 
 المستوى المعيشي والحياة ال ريمة للموارني .

المؤشةةرات التةةي تةة  اال تمةةاد  لي ةةا لمعرفةةة مةةدى تح ةةل هةةذا ال ةةدف هةةي ايةةات نسةةرة السةة ا  الةةذي  
)والةذ  يسةاو   لفةة تلريةة  تحةت ذةر الف ةر الةورني دوالر واحةد فةي اليةو  ونسةرة السة ا  يعيشو  رأاة  مة 

 1101إلةى  0661  السةنوات مة  ذة  1اإلحتياجات األساسية وفل معايير الحياة الم رولة للدولة المعنية(
حسةي الغايةة  1105جةي تذفيضة ا إلةى النصةف فةي حةدود سةنة ينةه أوالواوف  لى مدى تذفيض ا  لمةا 

 األولى م  نايات األلفية.

 0661تذفةةةي  نسةةةرة السةةة ا  الةةةذي  يعةةةانو  مةةة  الجةةةوت إلةةةى النصةةةف رةةةي  سةةةنتي  أمةةةا رذصةةةوص
)حسي الغاية المانية م  نايات األلفية( ف د ت  اال تماد  لى ايات نسرة الس ا  نااصو التغذيةة  1105و

                                                 
1

هداف اإلنمائية ، أهداف األلفية من العالمية إلى الوطنية: مثال دول مجلس التعاون الخليجي، ورقة عمل مقدمة في ندوة األ1119نعمة أديب،  

 وتوظيفها في السياسات اإلجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
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ال  مةة  إجمةةالي السةة ا  ونسةةرة نااصةةي الةةوح  مةة  األرفةةا  األاةة  مةة  ذمةةت سةةنوات ونسةةرة السةة ا  الةةذي 
 حد األدنى م  الحريرات.يرلغو  ال

 لةةى التحةةال جميةةع  المةةاني ر ال ةةدفال ي تصةة مؤشــرات الهــدف الثــاني "تعمــيم التعلــيم االبتــدائي": .ي 
نما  لى األا  يجي أ  ين وا م رر المرحلة االرتداثية.  األرفا  ناماا رالتعلي  االرتداثي وا   ذ ورا وا 

لتعلي  األساسةي ونسةرة األرفةا  الةذي  ت مدى تح يل هذا ال دف ر يات صافي نسرة االلتحال رةان ي
سةنة(  14-05يصلو  إلى الصف الذامت و ذا نسرة الملمي  رال راءة وال تارة للشراي م  الفثة العمريةة )

 سنة فما فول. 05ونسرة محو األمية للس ا  م   مر 
دف مة  ذة   هةذا ال ةة مؤشـرات الهـدف الثالـث "تع يــ  المسـاواة بـي  الجنسـيي  وتمكــي  المـرأة": .ي 

( وفةي 1115يؤم  إحالة التفاوت ري  الجنسي  في التعلي  االرتداثي والمانو  )يفض  ذلك  في حدود  ا  
. رغر  معرفة ما مدى الت د  المحرح في تح يةل هةذا ال ةدف 1105جميع مراح  التعلي  في حدود  ا  

سةرة إلمةةا  الرنةات رةةال راءة فةي مراحةة  التعلةي  ون نةة نسةرة تمةةدرت الرنةات إلةةى الرنةي تة  اال تمةاد  لةةى م ار 
فةةةةي  سةةةةنة( ونسةةةةرة الم ا ةةةةد التةةةةي تشةةةةغل ا السةةةةيدات  14 -05وال تارةةةةة إلةةةةى الرنةةةةي  مةةةة  الفثةةةةة العمريةةةةة )

 الررلمانات م ارنة رعدد الم ا د التي يشغل ا الرجا .
: نايةةة هةةذا ال ةةدف هةةي تذفةةي  معةةد  مؤشــرات الهــدف الرابــع "تخفــي  معــدل وفيــات األطفــال" .د 

 .1105إلى  0661دو  س  الذامسة رنسرة الملمي  ذ   الفترة م  وفيات األرفا  

لمعرفة مدى الت د  في نسرة تح يل هذا ال دف ت  اال تماد  لى م ح ة ترور نسرة تذفةي  وفيةات 
األرفةةا  دو  سةة  الذامسةةة ونسةةرة وفيةةات الرضةةع ذةة   الفتةةرة المةةذ ورة سةةار اا إضةةافة إلةةى ايةةات نسةةرة 

 رفا  الرالغي  سنة واحدة.التحصي  ضد الحصرة ل 

للواةوف  لةى مةدى تحسةي   التعريف بمؤشرات الهدف الخامس المتعلق بتحسي  صحة األمهات: .ه 
صحة األم ةات تة  اال تمةاد  لةى دراسةة تغيةرات مؤشةر  نسةرة وفيةات األم ةات ل ة  مثةة ألةف والدة حيةة 

 يدى الت ةد  المحةرح فةلمعرفةة مة إشراف مو في صةحة مة  ذو  االذتصةاصونسرة الوالدات التي تمت ر
تح يةةل الغايةةة المسةةررة ل ةةذا ال ةةدف والتةةي ترمةةي إلةةى تذفةةي  معةةد  وفيةةات األم ةةات رنسةةرة مةة ل أررةةات 

 .1105 -0661الحمنية لفترة ذ   ا
مؤشــرات الهــدف الســادس المتعلــق بمكافحــة فيــروس نقــص المناعــة البشــرية )االيــد  والمالريــا  .و 

را  مدى م افحة فيروت ن ص المنا ة الرشرية ونيةره مة  األمةلمعرفة  وغيرهما م  األمرا  األخرى(:
نتشةار السة  ومعةد  الوفيةات ار فيروت السةيدا و ةذا ترةور مؤشةر إنتشاألذرى ت  م ح ة ترور مؤشر إ

نتشةار هةذه األمةرا  ن اثيةا فةي ف مصةايا حيةل أنةه يجةي ال ضةاء  لةى إم  المصاري  رةه ل ة  مثةة ألة
  لى الحاالت المرضية المسجلة. اءوالعم   لى ال ض 1105حدود  ا  
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إ  الغايةات المنشةودة وراء تح يةل هةذا  مؤشرات الهدف السابع المتعلق بكفالة االستدامة البيئيـة: .ح 
ال ةةدف هةةي دمةةج مرةةادئ التنميةةة المسةةتدامة فةةي السياسةةات والرةةرامج ال رريةةة وت لةةيص هةةدر المةةوارد الريثيةةة 

 لةةى ميةةةاه الشةةري المأمونةةة والصةةةرف الصةةحي إلةةةى وتذفةةي  نسةةرة السةةة ا  الةةذي  ال يم ةةن   الحصةةةو  
 .1105النصف رحلو   ا  

لمعرفة مدى دمج مرادئ التنمية المستدامة في السياسات والررامج ال ررية ت  دراسة مؤشر است  ك 
 ماني أ سيد ال ررو . انرعاماتالمواد المضرة ررر ة األوحو  و ذا مؤشر 

ن   الوصةةةو  إلةةةى مصةةةدر محسةةة  لميةةةاه الشةةةري ونسةةةرة  مةةةا تةةة  دراسةةةة مؤشةةةر  نسةةةرة الةةةذي  ال يم ةةة
إلةى تذفةي  نسةرة  الس ا  الموصولو  رالصرف الصحيا لمعرفة مدى تح يل الغاية المذ ورة آنفةا الراميةة

 الس ا  الذي  ال يم ن   الحصو   لى مياه الشري المأمونة والصرف الصحي.
يعتمةةد هةةذا ميــة مــ  أجــل التنميــة: التعريــف بمؤشــرات الهــدف الثــام  المتعلــق بةقامــة شــراكة عال .ح 

ال دف  لى تح يل  ةدة نايةات مع م ةا متعلةل رالشةرا ة مةع الةدو  األذةرىا لةذا تة  التر يةح  لةى مة ل 
نايات تتمم  في معالجة مش   الديو  معالجة شةاملة راتذةاذ تةدارير ورنيةة ودوليةة لجعل ةا اارلةة للتحمة  

و  وترةةور مؤشةةر المديونيةةة(ا والتعةةاو  مةةع ال رةةات  لةةى المةةدى الرويةة  )دراسةةة ترةةور مؤشةةر ذدمةةة الةةدي
الذاص إلتاحة فواثد الت نولوجيات الجديدة ورالذصوص ت نولوجيا اإل ة   واتصةا  )دراسةة ترةور نسةي 
مسةةتذدمي ال ةةاتف المارةةت والن ةةا  ونسةةرة مسةةتذدمي األنترنةةات(ا وترةةوير وترريةةل ذرةةر إليجةةاد فةةرص 

 رالة اإلجمالي ولدى فثة الشراي(. م  الثل للشراي )دراسة ترور مؤشر الر

 ات المةةذ ورة سةةار ا  لةةى  ةةدة مصةةادرتةة  اال تمةةاد فةةي جلةةي اإلحصةةاثيات الذاصةةة رترةةور المؤشةةر 
تتممةةة  هةةةذه المصةةةادر فةةةي: مواةةةع األمةةة  المتحةةةدة االل ترونةةةي ألهةةةداف األلفيةةةةا ت ريةةةر األمةةة  المتحةةةدة حةةةو  

ت ريةر األهةداف  اهد ري  األم  إلن اء الفااةة الرشةريةا: أهداف التنمية ل لفية تع1113التنمية الرشرية لعا  
ا ت ريةر المجلةت االاتصةاد  واالجتمةا ي: مشةروت ت ريةر 1115اإلنماثية ل لفية في المنر ةة العرريةة لعةا  

حو   ا ت ارير المجلت االاتصاد  واالجتما ي1115حو :  ناصر مرروحة للن اش م  أج    د النمو 
ا ت ريةةر الجحاثةةر حةةو  تنفيةةذ ررنةةامج العمةة  1119؛ 1119؛ 1119للسةةنوات  اثةةرالتنميةةة الرشةةرية فةةي الجح 

ا ت ريةر األمة  1116ا ت رير األم  المتحةدة حةو  التنميةة اإلنسةانية لعةا  1119الورني في مجا  الح امة 
حو   الت رير العرري المالل ل م  المتحدة وجامعة الدو  العررية ا1101المتحدة حو  التنمية الرشرية لعا  

 .1101األهداف التنموية ل لفية وآمار األحمات االاتصادية العالمية  لى تح ي ا 

 

 

 



 12 األجندة تحقيق في والحضرية المحلية التنمية سياسات مساهمة مدى                               الفصل الرابع 

223 

 

 تحليل المؤشرات 1.2

 القضاء على الفقر المدقع والجوع تحليل مؤشرات الهدف األول: 2.1.2

 (%) ال ضاء  لى الف ر المداع والجوتمؤشرات هدف : 25الجدول رقم 

 1222 1225 1222 2995 2988 المؤشر
لس ا  الذي  يعيشو   لى أ ا  ا نسرة

 (%) م  دوالر واحد في اليو 
 2,5 
 

   1,9 
(1115 ) 

الس ا  تحت ذر الف ر نسرة 
 (%) الورني

5 
 

27,2 21 9,1 
(1111) 

9 
(1115) 

نسرة الس ا  نااصو التغذية م  
 (%إجمالي الس ا  )

9 
(51-2551) 

 1 
(55-

1111) 

7 
(11-1117) 

 

نااصي الوح  ل رفا  األا   نسرة
 ( %سنوات ) 9م  

 20 1 
(1112) 

0,9 0,4 
(1111) 

نسرة الس ا  الذي  ال يرلغو  الحد 
 (%األدنى م  الحريرات )

0,1 
 

 0,2 2,1 
(1117) 

 

في  ا ت رير األم  المتحدة حو  األهداف اإلنماثية ل لفية ministre.gov.dz-http://www.premier المصدر:
ا ت رير األم  المتحدة حو  التنمية الرشرية لعا  1115ا ت رير األم  المتحدة حو  التنمية اإلنسانية 1115المنر ة العررية 

  األم  إلن اء الفااة الرشريةا ت رير المجلت االاتصاد  واالجتما ي حو  التنمية : أهداف التنمية ل لفية تعاهد ري1110
 Conseilا1115ا ت رير الجحاثر حو  تنفيذ ررنامج العم  الورني في مجا  الح امة 1111الرشرية في الجحاثر 

National Economique et Social, Rapport National sur le Développement Humain, Algérie 

2008. 

 %9مة  ذةة   الجةدو  أ ةة ه ن حة  أ  نسةةرة السة ا  الةةذي  يعيشةو  تحةةت ذةر الف ةةر الةورني رةةة: 
ا ويرجةةع هةةذا إلةةى دذةةو  الجحاثةةر فةةي أحمةةة 0665سةةنة  %04.0لترتفةةع رعةةدها وتعةةاد   ا0699سةةنة فةةي 

ة االاتصاد الورني  ودة االست رار واألم  إلى الر د م  جديد و ود معمتعددة األرعاد ذ   التسعيناتا و 
ا 1119لسةنة  %5.9ا و1111سةنة  %01إلةى نسةرة  ذه النسرة في االنذفا  لتصة  ه ل نتعاش ردأت

 .%1.5 إلى 1119مواصلة في االنذفا  لتص  في سنة 

مةة   أمةةا رذصةةوص نسةةرة السةة ا  الةةذي  يعيشةةو   لةةى أاةة  مةة  دوالر واحةةد فةةي اليةةو  ف ةةد انذفضةةت
 لةى الف ةر  . مح  ةة رةذلك الغايةة األولةى مة  هةدف ال ضةاء1116لسةنة  1.5إلةى 0699فةي سةنة  0.6%

 والمتمملة في تذفي  نسرة الذي  ي   دذل      دوالر في اليو  إلى النصف.

http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=271&gid=14&sgid=61
http://www.arabstats.org/country.asp?cid=5&ind=271&gid=14&sgid=61
http://www.premier-ministre.gov.dz/
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ورذصةةوص الغايةةة المتمملةةة فةةي تذفةةي  نسةةرة الجةةوت إلةةى النصةةف ف ةةد تةة  تذفةةي  نسةةرة السةة ا  
 1114-1111  الفتةةةرة الحمنيةةةة ذةةة  %4( إلةةةى 0665-0661ذةةة   الفتةةةرة ) %5نااصةةةوا التغذيةةةة مةةة  

وت  تذفي  نسرة نااصي الوح  م  األرفا  األا  م  ذمةت سةنوات رعدما ارتفعت في العشرية السوداءا 
لترتفع رعدها إرتفات رفيةف  1114و 1111لسنتي  385م   1110سنة  %9إلى  0665سنة  %03م  
مة  ورةذ  الج ةد لتح يةل ال ةدف فةي ا األمر الذ  يسةتد ي المحيةد مة  الع%389لتسج  نسرة  1119سنة 

رفيةةف  أمةةا نسةرة السةة ا  الةذي  ال يرلغةو  الحةةد األدنةى مةة  الحريةرات ف ةد  رفةةت انذفةا آجالةه المحةددةا 
 لةةةةى التةةةةواليا لتعةةةةرف رعةةةةدها  %3.0إلةةةةى  %3.9حيةةةةل انذفضةةةةت مةةةة   1111و 0699 سةةةةنتيذةةةة   

 .1114سنة  %0.9 انذفاضا ملحو ا والم در رحوالي النصف لتص  إلى نسرة

 لةةى  يعةود السةةري فةةي ارتفةةات درجةةة الف ةر ذةة   التسةةعينات إلةةى األحمةةة التةي مةةرت ر ةةا الةةر د والتةةي
رعودة االست رار واألم  إلةى الةر د وانتعةاش االاتصةاد انذفضت رأس ا انعدا  األم ا وفي ن اية التسعينات 

مليةةار دوالر مةة   95 ة:رةة تالةةورني رةةإر ل مشةةروت اإلنعةةاش االاتصةةاد  الةةذ  ذصصةةت لةةه ميحانيةةة اةةدر 
مةة   ج ةةو  وا  ةةادة إنعةةاش الفضةةاء الةةورنيأجةة  الحةةد مةة  الف ةةر وتةةوفير مناصةةي شةةغ  وتح يةةل التةةواح  ال

 . م  ج ة أذرى ارتفات سعر الرترو ج ةا و 

لةةى نشةةارات  إضةةافة إلةةى ارتفةةات الميحانيةةة االجتما يةةة للدولةةةا وتوجيةةه النف ةةات إلةةى الةةد   التررةةو  وا 
لرفولةةة المسةةعفةا المسةةني  والمعةةواي (ا و ةةذا إلةةى الذةةدمات العاثليةةة ومةةنح المجاهةةدي  الةةد   االجتمةةا ي )ا

)الصندول االجتما ي للتنميةا الصةندول الةورني لةد   تشةغي  الشةراي والصةندول  والمن مات االجتما ية
 1.الورني للس  (

    هذه العوام  ساهمت في تذفي  مؤشرات الف ر وسوء التغذية المذ ورة سار ا.

وفةةي جةةدو  صةةادر  ةة  الشةةعرة اإلحصةةاثية ل سةة  الشةةؤو  االاتصةةادية واالجتما يةةة ل مةة  المتحةةدة 
فةي درجةة  جةاء تصةنيف الجحاثةر ودو  شةما  إلفري يةا 1101 حو  إنجاح أهداف األلفية اإلنماثية في سةنة

  تح يةةل ال ةةدف أو اريةةي جةةدا مةة  رلونةةه فةةي تذفةةي  حةةاالت الجةةوت رمعةةد  النصةةفا أمةةا رشةةأ  الحةةد مةة
 2إذا استمرت االتجاهات الساثدة رنفت الوتيرة. الف ر المداع رم دار النصف ف ناك ت د   اف لرلو  ال دف

 

 

 

 

                                                 
1

 .01، المجلس اإلقتصادي واالجتماعي، الجزائر، ص 1111الوطني حول التنمية البشرية في الجزائر لعام  التقرير 
2

 www.un.orgالموقع اإللكتروني: ، 1121بعنوان بإمكاننا إنهاء الفقر،  نشرية صادرة عن هيئة األمم المتحدة للتنمية 
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 تحقيق تعميم التعليم االبتدائيتحليل مؤشرات الهدف الثاني:  1.1.2

 (%)تح يل تعمي  التعلي  االرتداثيمؤشرات هدف : 26الجدول رقم 

 1222 1225 1222 2995 2992 المؤشر
نسرة االلتحال رالتعلي   صافي

  51,14 54,51  (%) األساسي
57,5 

(12-
1115) 

نسرة اإللما  رال راءة وال تارة للس ا  
 (%) 17 -29م  الفثة العمرية 

44,0  55,5 
(1111) 51,12 51,9 

(1114) 
نسرة محو األمية للس ا  م   مر 

  (%سنة فما فول ) 29
15,5 

(59-
1119) 

  
41,1 

(19-
1115) 

األرفا  الذي  يصلو  إلى  نسرة
 (%الصف الذامت )

57  54   

 :ا المواع االل تروني ألهداف األلفية1121ت رير األم  المتحدة حو  التنمية الرشرية  المصدر:
tml7129.h-http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t ا ت رير األم  المتحدة حو  التنمية اإلنسانية

ا ت رير األم  المتحدة حو  التنمية 1111ا ت رير المجلت االاتصاد  واالجتما ي حو  التنمية الرشرية في الجحاثر 1115
                              : أهداف التنمية ل لفية تعاهد ري  األم  إلن اء الفااة الرشريةا  1110الرشرية لعا  

Conseil National Economique et Social, Rapport National sur le Développement Humain, 

Algérie 2008. 
 

 %99861 انت  0665م  ذ   الجدو  ن ح  أ  نسرة صافي االلتحال رالتعلي  األساسي لسنة 
سةةةةةر هةةةةةذه النسةةةةةرة  ةةةةا  متو  1116إلةةةةةى سةةةةةنة  1110ا ومةةةة   سةةةةةنة 1111سةةةةةنة  %61899لترتفةةةةع إلةةةةةى 

لترتفةع  0661سةنة  %64رةة : تاةدر ف ةد نسةرة األرفةا  الةذي  يصةلو  إلةى الصةف الذةامت أما ا 64.6%
 .1111سنة  %69إلى 

في تحايد مستمر م   14-05 ما ن ح  أ  نسرة اإللما  رال راءة وال تارة للس ا  م  الفثة العمرية 
 إلى 1119 سنة ا لتص  في1115في  %61.0ا م  نسرة 1111سنة  96.6إلى  0661سنة  99.3%
 .%61.5ة نسر

م  هةذه المؤشةرات ن حة  أ  الجحاثةر اةد ارعةت شةورا فةي مجةا  تح يةل هةذا ال ةدفا األمةر الةذ  
ومةة   يسةةعى إلةةى ضةةما  تم ةة  جميةةع األرفةةا يترلةةي من ةةا المواصةةلة فةةي اسةةت ما  تح يةةل ال ةةدفا والةةذ  

 .1105الرتداثي رحلو   ا  الجنسي   لى حد سواءا م  إتما  مرحلة التعلي  ا

http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-7129.html
http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-7129.html
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جميةع األرةوار مة  فةي يرجع هذا الت د  في إحراح ال دف إلةى العمة   لةى تعمةي  التمةدرت للجميةع و 
 ذةةة   حيةةةادة وترةةةوير المنشةةةآتا إجةةةراءات الةةةد   المتذةةةذة )المرةةةا   المدرسةةةيةا حةةةاف ت الن ةةة  المدرسةةةي(

مدرسةةةة ارتداثيةةةةا  3699إنجةةةاح  1119-0666ذةةة   الفتةةةرة ا  مةةةا تةةة  و مليةةةات التضةةةام  المدرسةةةي ...
 .1مرع  مدرسي ون ا  داذلي 1941و داذلياتا 301مانويةا و 553إ ماليةا و 1111و

         مةةةةا تةةةةت   ةةةة  سةةةةنة  مليةةةةات التضةةةةام  المدرسةةةةي مةةةة  أجةةةة  تم ةةةةي  األرفةةةةا  فةةةةي المنةةةةارل الناثيةةةةة 
مليو   13م   د سنويا أ مرأو المنتمي  لعاث ت ف يرة م  متارعة تمدرس   في  روف حسنةا حيل يستفي

 1119/1119في العا  الدراسةي  ديا ليت  رفع ا 1111رف  م  اإل انة المدرسية والتي  انت ت در رة : 
  ي مةحافلة ن ة  مدرسة 1910ديا راإلضافة إلى وضع وحارة التضام  تحت تصرف الرلديات 3111إلى 

 الناثية(. مؤسسات   التعليمية )ذصوصا في المنارللأج  ن   الت ميذ 

مةةة  اللةةةواح  المدرسةةةية ل رفةةةا  ح يرةةةة  511111تةةة  مةةةنح  1116 -1119رالنسةةةرة للعةةةا  الدراسةةةي 
 .2حافلة إضافية للن   المدرسي 0111اتناء إالمعوحي ا وت  

سةنة فمةا فةول ف ةد ارتفةع نسةريا ذة    05أما رذصوص مؤشر نسرة محو األميةة للسة ا  مة   مةر 
مةة  هةةذه النسةةرة   ا والم حةة  1119 -1115للفتةةرة  %91.9لةةى إ %96.6مةة   1115 -0665الفتةةرة 

 مةا  1101   األمية ال تحا  مرتفعةا وتسعى الجحاثر إلى ت ليص هذه النسرة إلى النصف في حدود سةنةأ
ا ولل يةا  ر ةذه الم مةة 1109هو محدد م  ار  المجتمع الدوليا وترمح إلى محو األمية ن اثيا فةي حةدود 

ت ةو   لةةى مرةدأ توسةةيع مسةؤولية محةةو األميةة لتشةةم  المجتمةةع  ةالجحاثةر إسةةتراتيجيأ ةةدت  لةى أحسةة  وجةه 
أو تةأرير  مليةات  )الوحارات( التي تتمتةع رمةؤه ت ذاصةة السةت را  المدني و   ال را ات المعنية للدولة

 .3محو األميةا وتعحيح الج ود المرذولة م  منشآت وموارد رشرية

 ميةةذ ال يلتح ةةو  رةةالتعلي  المتوسةةرأ  هنةةاك نسةةرة  ريةةرة مةة  الت  مةةا تجةةدر اإلشةةارة رالةةذ ر إليةةه هةةو
 0666/1111لةةةةةةةةي  االرتةةةةةةةةداثي للةةةةةةةةدفعات  ةةةةةةةةدد الت ميةةةةةةةةذ المتمدرسةةةةةةةةي  فةةةةةةةةي التع افعلةةةةةةةةى سةةةةةةةةري  الممةةةةةةةةا 

ا ورالحسةةةةةاي 4960991ا 4911651ا 494303هةةةةةو  لةةةةةى التةةةةةوالي  1110/1111ا و1111/1110
 1115/1119وسةةةةةةةر ذةةةةةةة   السةةةةةةةنوات الدراسةةةةةةةية الن ةةةةةةةر  فةةةةةةةإ  هةةةةةةةذه الةةةةةةةدفعات سةةةةةةةتلتحل رةةةةةةةالتعلي  المت

فةةةي   لةةةى التةةةواليا رةةةالن ر إلةةةى  ةةةدد المتمدرسةةةي  ذةةة   هةةةذه السةةةنوات 1119/1119و 1119/1119و
التعلةةي  المتوسةةر نجةةد: مةةا ي ةةاري نصةةف المتمدرسةةي  ال يلتح ةةو  رةةالتعلي  المتوسةةرا األمةةر الةةذ  يجعل ةة  

  تعلي  في جميع أرواره. رضة ل مية في المست ر ا ويحيد م  فجوة تعمي  ال

 
                                                 

1
-http://www.premier،الموقع االلكتروني للحكومة الجزائرية: 1115 -2555حصيلة المنجزات االقتصادية واالجتماعية للفترة  

ministre.gov.dz (.20/12/1122، )تاريخ  االطالع 
2

 .010 -011، ص ص 1115تقرير الجزائر حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة  
3

 .012 -011 ص ص ،1115تقرير الجزائر حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة  
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 تع ي  المساواة بي  الجنسي  وتمكي  المرأة تحليل مؤشرات الهدف الثالث: 3.1.2

 (%) تعحيح المساواة ري  الجنسي  وتم ي  المرأة مؤشرات هدف: 27الجدول رقم 

 1222 1225 1222 2992 المؤشر
نسرة الرنات إلى الرني  في مراح  التعلي  )نسرة 

 (%إجمالية( )
   االرتداثيالتعلي -
 التعلي  المتوسر -

 التعلي  المانو  -

-  

 50,9 
 
 

55,1 
51,91 

215,19 
 

(11-1112) 

51,17 
 
 

55,14 
51,11 

201,99 
 

(17-1119) 

54,54 
 
 

55,45 
54,01 

272,00 
 

(14-1115) 
نسرة الرنات إلى الرني  الذي  يلمو  رال راءة 

 (%) 17 -29وال تارة للس ا  م  الفثة العمرية 
45 51 

 
(1112) 

  

نسرة الم ا د التي تشغل ا السيدات في الررلمانات 
 (  المجلت الشعري الورني %)

1 0,07 
(54-1111) 

1,57 
(11-1114) 

5,00 
(14-1121) 

ا ت رير األم  المتحدة حو  التنمية 1115ت رير الجحاثر حو  تنفيذ ررنامج العم  الورني في مجا  الح امة  المصدر:
هداف التنمية ل لفية تعاهد ري  األم  إلن اء الفااة الرشريةا ت رير المجلت االاتصاد  واالجتما ي : أ1110الرشرية لعا  

 .1111حو  التنمية الرشرية في الجحاثر 

إ  النسةةرة اإلجماليةةة لعةةدد الرنةةات م ارنةةة رةةالرني  مةة  المتمدرسةةي  رةةأروار التعلةةي  األساسةةي والمةةانو  
رتح يل المساواة ري  الجنسي  في التعلي  اةد تح ةلا إذ أن ةا تتةراوح تد   لى أ  ال دف المتعلل  54.54%

ا إال أننةةا إذا أذةةةذنا  ةة  رةةةور  لةةةى %210و %54فةةي المجةةةا  الممةةالي لتح يةةةل ال ةةدف والمحصةةةور رةةةي  
-1111سةةنة  %55.1حةدى ن حة  أنةه رالنسةةرة للرةور االرتةداثي انت لةةت نسةرة التعةاد  رةةي  الجنسةي  مة  

 لةةى أ  هنةةاك ت ةةد ا ل نةةه يترلةةي مج ةةودات  ا وهةةذا مةةا يةةد 1115-1114سةةنة  %55.45إلةةى  1112
ا ونسةةرة الرنةةات إلةةى الرنةةي  فةةي مرحلةةة التعلةةي  المتوسةةر اةةد إضةةافية ليةةت  تح يةةل ال ةةدف فةةي آجالةةه المحةةددة

ا 1115-1114ذة   العةا  الدراسةي  %54.01إلةى  1112-1111للعا  الدراسةي  %51.91انت لت م  
  دف المرجو.مما يد   لى تح يل ال

ذةةة   العةةةا  الدراسةةةي  215.9أمةةةا نسةةةرة الرنةةةات إلةةةى الرنةةةي  فةةةي مرحلةةةة التعلةةةي  المةةةانو  ف ةةةد  انةةةت 
ذةةة   العةةةا  الدراسةةةي  272.00ا لتصةةة   إلةةةى 1119-1117فةةةي 201.99ا وارتفعةةةت إلةةةى 1111-1112
انو ا رمعنةى مما ينذر رالذرر و د  التعاد  ري  الجنسي  م  جديةد فةي مرحلةة التعلةي  المة 1114-1115

أ  هنةةةاك  ةةةدد معترةةةر مةةة  الت ميةةةذ الةةةذ ور يتواةةةف  ةةة  الدراسةةةة فةةةي رةةةور المتوسةةةر متوج ةةةا إلةةةى الحيةةةاة 
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العمليةا األمر الذ  يجعل   محدود  مسةتوى التعلةي  و رضةة ل ميةة فةي المسةت ر ا ولالفةات االجتما يةةا 
 ميذ المن رعي     الدراسة  تأريره  والت ف  رالت امما يستوجي دراسة هذه ال اهرة رجدية لمعالجة أسرار 

 في الت وي  الم ني.

 %45سنة( تمم   17-29نسرة الرنات إلى الرني  الذي  يلمو  رال راءة و ال تارة م  الفثة العمرية )
تعرةةر  ةة  ت ةةد   ةةاف ي ةةود إلةةى تح يةةل هةةذه الغايةةة فةةي آجال ةةا المحةةدودة إذا اسةةتمر العمةة   2551فةةي سةةنة 

 رنفت الوتيرة.

 %1 ح  م  الجدو  أ  ه أيضا أ  نسرة النساء في المجلت الشعري م ارنة رالرجا   انت  ما ن
فةةي انتذارةةات  %5.00إلةةى  ا لتصةة 1111فةةي  %1.57ا و2554فةةي  %0.07لتنت ةة  إلةةى  2551سةةنة 

 ا رالرن  م  أ  النسرة في تحايد إال أن ا تر ى ضعيفة جدا دو  المستوى المرلوي.1114

مواصةةلة  األمةةر الةةذ  يترلةةيل ةةو  أ  نسةةرة تح يةةل هةةذا ال ةةدف فةةي ت ةةد   ةةافا وفةةي األذيةةر يم ةة  ا
الج ود ليت  تح ي ه في واته المحددا راسةتمناء مشة   ن ةص التحةال الةذ ور رمرحلةة التعلةي  المةانو ا ونسةرة 

 مشار ة النساء في الررلمانات.

حسي  صحة ت -وفيات األطفالمعدل تقليل  تحليل مؤشرات الهدفي  الرابع والخامس: 4.1.2
 األمهات
 (%) تحسي  صحة األم ات -مؤشرات هدفي ت لي  معد  وفيات األرفا : 28الجدول رقم 

 1228 1222 2992 المؤشر الهدف
ال دف الرارع: 
ت لي  معد  
 وفيات األرفا 

 7 7,5 1,5 (%)نسرة وفيات األرفا  دو  س  الذامسة 
 0,1 0,5 7,1 (%نسرة وفيات األرفا  الرضع)

المحصني  ضد الحصرة م  األرفا   نسرة
 (%الرالغي  سنة واحدة )

44,7 
 

50 51,9 
(1111) 

ال دف 
الذامت: 

تحسي  صحة 
 األم ات

 129 والدة حية 211111نسرة وفيات األم ات ل   
(2551) 

224 55.5 
(1114) 

نسرة الوالدة التي تت  رإشراف مو في صحة م  
 (%ذو  االذتصاص )

41 
(2551) 

51 
(2555) 

59 
(11-1115) 

: أهداف 1110ا ت رير األم  المتحدة حو  التنمية الرشرية لعا  1121ت رير األم  المتحدة حو  التنمية الرشرية المصدر: 
التنمية ل لفية تعاهد ري  األم  إلن اء الفااة الرشريةا ت رير الجحاثر حو  تنفيذ ررنامج العم  الورني في مجا  الح امة 

1115. 
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فةةي  %44.7رتفةةات مسةةتمر حيةةل  انةةت إ  نسةةرة المل حةةي  ضةةد الحصةةرة فةةي أن حةة  مةة  الجةةدو  
ر ةةذه  %51.9إلةةى  1111رتفةةات لتصةة  سةةنة اإلوتسةةتمر فةةي  %50إلةةى  1111لترتفةةع سةةنة  2551سةةنة 

 آجاله المحددة. الوتيرة م  الت د  سيت  تح يل هدف تل يح األرفا  م   مر سنة واحدة ضد الحصرة ار  
 2551سةنة  %1.5ف د انذفضت نسرة وفيات األرفةا  دو  سة  الذامسةة مة   .فا أما وفيات األر

لةةى 1111سةةنة %7.5إلةةى  ا ورالتةةالي فةةإ  نسةةرة وفيةةات األرفةةا  دو  سةة  الذامسةةة 1115سةةنة  %17ا وا 
ا والمنت ر أ  تص  وتيةرة االنذفةا  إلةى %71رنسرة ت در رحوالي  1115و 2551انذفضت ري  سنتي 

ا ممةةا يعنةةي أ  وتيةةرة االنذفةةا  رريثةةة نو ةةا مةةا والتةةي اةةد ال تةةؤد  إلةةى 1129 ( سةةنة%11.11الملمةةي  )
سةةنة  %7.1تح يةةل ال ةةدفا و ةةذلك األمةةر رالنسةةرة إلةةى مؤشةةر وفيةةات األرفةةا  الرضةةع الةةذ  انذفةة  مةة  

األمر الةذ    %27,15رة: نذفا  ت در إنسرة رأ   1115سنة  %0.1و 1111سنة  %0.5إلى  2551
 ر ذه الوتيرة. ر العم إذا إستم يصعي تح ي ه

 يةةةةةةادة متعةةةةةةددة 214مستشةةةةةةفىا  09: 1115-2555رةةةةةةالرن  مةةةةةة  أنةةةةةةه تةةةةةة  إنجةةةةةةاح ذةةةةةة   الفتةةةةةةرة 
اا ةةةةة  2145 يةةةادات التوليةةةد ومر رةةةات األم ةةةات والرفولةةةةا و 19مر ةةةح صةةةحيا  114االذتصاصةةةاتا 

ا إلةى  ةدة فةي هةذالمسةتوى المرلةويا ويرجةع السةري  ا إال أ  نسرة وفيات األرفا  ل  تةنذف  إلةى1  ي
 وامةةة ا  وجةةةود نسةةةرة مةةة  الوحةةةدات الصةةةحية وذصوصةةةا المتواجةةةدة راألريةةةاف تفت ةةةر لدم انةةةات ال حمةةةة 

 ول رراءا راإلضافة إلى أسراي أذرى.

رتفعةت إاةد  في الوات الذ  ت  الةتح   فيةه رواسةرة التل ةيح لعةدة أمةرا ا  الحصةرة والسةعا  الةدي ي
 لةةى  1111ري  الممةةا  نةةذ ر انتشةةار هةذه األمةةرا  فةةي سةةنة اإلصةارات رةةاألمرا  نيةةر المتن لةةة و لةى سةة

 ةةةدد المصةةةاري  مةةة  إجمةةةالي السةةة ا ا  %2.22أمرا  ال لةةةي والشةةةرايي  ةةةدد المصةةةاري  رةةةالنحةةةو التةةةالي: 
مةةر   ةةدد المصةةاري  ر ا%1.21 مةةر  السةة ر  ةةدد المصةةاري  را %7.05مةةر  ارتفةةات ضةةغر الةةد  ر

 م  إجمالي  دد الس ا . %2.1الررو 

إلى   2551والدة سنة  211111حالة ل    129نسرة وفيات األم ات اد انذفضت م   ن ح  أ 
فةي أمة  أ   %95.19: رةة أ  رنسةرة انذفةا  ت ةدر 1114حالة سةنة  55.5ا إلى 1111حالة سنة  224
  ما هو مسررا األمر الذ  يترلي المحيد م  الج ود لتح يل ال دف. 1129سنة  %49  إلى تص

دة التي تت  رإشراف مو في صحة م  ذو  االذتصاص فالنسرة تتحس  رش   جيةد أما رالنسرة للوال
 1111ا وذةةة   الفتةةةرة  رةةةي  سةةةنة 2555سةةةنة  %51لتصةةة  إلةةةى  2551سةةةنة  %41حيةةةل ارتفعةةةت مةةة  

 .%59متوسر النسرة هو  1115و

                                                 
1

emierhttp://www.pr-االمواع االل تروني للح ومة الجحاثرية: 1119 -0666حصيلة المنجحات االاتصادية واالجتما ية للفترة  

ministre.gov.dz ،  (.03/10/1100)تاريخ  االر ت 

 

http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.premier-ministre.gov.dz/
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مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/اإليد   تحليل مؤشرات الهدف السادس: 5.1.2
 األمرا   م  وغيرهما والمالريا

 ونيرهما م  م افحة فيروت ن ص المنا ة الرشرية/اإليدح والم ريا مؤشرات هدف: 29الجدول رقم 
 (%) األمرا 

 1222 1225 1222 2995 2992 المؤشر

معد  انتشار فيروت السيدا ل   
 نسمة 211111

  1,22 
(2555) 

 1,27 
(1114) 

 97   نسمة 211111معد  انتشار الس  ل   
(1117) 

99,1 
(1111) 

95 
(1115) 

 1 1 1 1 1 مصاي 211111معد  الوفيات ل   

: ا المواع  االل تروني ألهداف األلفية1115ت رير الجحاثر حو  تنفيذ ررنامج العم  الورني في مجا  الح امة  المصدر:
7129.html-dz.com/vb/archive/index.php/thttp://www.ing. 

نتشار حةاالت السةيدا فةي الجحاثةر رالمعةد  الم لةل أو المنةذر رةالذررا إال أنةه يجةي إال يعترر معد  
حيةل  انةت نسةرة  رف تحايةدا  مةا هةو مرةي  فةي الجةدو  أذذ هذا المعد  رعي  اال ترارا ذصوصا وأنه يع

ل   مثة  1.27إلى  1114ليرتفع في سنة  1111ف نسمة في سنة ل   مثة أل 1.22إنتشار هذا الفيروت 
فةي ديسةمرر  لةةاح 504حالةة إلةى  745مة   1111ألف نسمةا واد إرتفع  دد الحاالت المسجلة فةي سةنة 

1114.1 

ومةة  الجةةدو  ن حةة  أيضةةا أ  معةةد  إنتشةةار السةة  فةةي تحايةةد رسةةير حيةةل إنت ةة  معةةد  إنتشةةاره سةةنة 
ا ممةا 1115فةي سةنة  95ا مة  إرتفةع إلةى 1111سنة  9981ألف نسمة إلى حالة ل   مثة  97م   1117

ت الوفةةاة  ةة  جةةراء االنتشةةار فةةي تحايةةدا ورذصةةوص حةةاال يتوجةةي المحيةةد مةة  الج ةةود ذصوصةةا وأ  معةةد 
 1121إلةى  2551حالةة ل ة  مثةة ألةف نسةمة رةوا  السةنوات مة   1اإلصارة رمر  الس  ف ةد تة  تسةجي  

 المصاري  ر ذا المر .م  ري   %7أ  رنسرة حوالي 

 

 

 

                                                 
1

 .011ا ص 1115ت رير الجحاثر حو  تنفيذ ررنامج العم  الورني في مجا  الح امة  

http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-7129.html
http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-7129.html
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 كفالة االستدامة البيئية تحليل مؤشرات الهدف السابع: 6.1.2

 (%)  فالة االستدامة الريثية مؤشرات هدف: 22الجدول رقم 

 1222 1225 1222 2992 المؤشر
است  ك المواد المستنفدة ل وحو  رأرنا  

 األوحو  المحتم  استنفاده
 2511,2 

(1111) 
 152,4 

(1114) 

امات ناح ماني أ سيد ال ررو  للفرد )ر  إنرع
 متر (.

0 1,1 
(1111) 

7,1 7 
(1111) 

نسرة الس ا  الذي  يم ن   الوصو  إلى مصدر 
 (%محس  للمياه )

94,5 
 
(2554) 

55,5 59,2 
 
(1111) 

 

 92,4 (%نسرة الس ا  الموصولو  رالصرف الصحي )
(2554) 

52,1 51,4 59 
(1115) 

 ا المواع  االل تروني ألهداف األلفية1115حو  تنفيذ ررنامج العم  الورني في مجا  الح امة ت رير الجحاثر المصدر: 

7129.html-http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t ا ت رير األم  المتحدة حو  التنمية الرشرية
1121. 

عنةةةةي راسةةةةت  ك المةةةةواد المسةةةةتنفدة لةةةة وحو  رإسةةةةتعما  المةةةةواد التةةةةي تحتةةةةو   لةةةةى مةةةةادتي ال لةةةةوري  ن
والررومي  اللتي  تدمرا  رر ة األوحو  الموجودة في الجةحء العلةو  مة  الغة ف الجةو ا ممةا يسةمح رةدذو  

هةةذه المةةواد  واةةد إتفةةل المجتمةةع الةةدولي  لةةى إي ةةاف إسةةتعما  ااإلشةةعات تحةةت الرنفسةةجي الضةةار ريولوجيةةا
ستردال ا رمواد نير مضرة أو أا  ضررا   لى الريثة. وا 

رةةة  مةةة   2511.2اسةةةت  ك الجحاثةةةر ل ةةةذه المةةةواد مةةة  المحتمةةة  أ  يسةةةتنفد  أ مةةة  الجةةةدو  ن حةةة  
رةةة   152.4ليسةةةج   1114ا إال أ  هةةةذا الم ةةةدار تراجةةةع رشةةة    ريةةةر فةةةي سةةةنة 1111األوحو  فةةةي سةةةنة 
 محتم  إستنفاده.

حيةل  مةدت  ا حو اسةة الةتذلص مة  المةواد المسةتنفذة لةجع إلةى إ تمةاد الجحاثةر لسييرجع هذا الترا
 إلى ت ليص إستيراد هذه الموادا والحد م  إستعمال ا إال للحاالت الضرورية.

 لةةى سةةتة محةةاور أساسةةية تتممةة  فةةي إنشةةاء مر ةةح لتنسةةيل الررنةةامج الةةورني  اإلسةةتراتيجيةت ةةو  هةةذه 
مراارةةة  (ا ووضةةع ررنةةامج لد ةة   والتحسةةيت)م تةةي األوحو  ر ةةة األوحو للةةتذلص مةة  المةةواد المضةةرة رر

  1وي  والمسا دة الت نيةا المراارةا الجرد الورني الدور  للغاحات المسررة لدحترات الحرار .السولا الت 

                                                 
1

 .171 -104ص  ، وزارة تهيئة اإلقليم والبيئة، ص1119تقرير حول حالة ومستقبل البيئة في الجزائر،  

http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-7129.html
http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-7129.html
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 2551رليةو  رة  متةر  سةنة  0 ما ن حة  أيضةا أ  حجة  إنرعةال نةاح مةاني أ سةيد ال ررةو   ةا  
رليةةو  رةة   7.1ا مةة  إنذفةة  حجةة  االنرعةةال رعةةدها ليصةةرح 1111رليةةو  رةة  متةةر  سةةنة  1ليرتفةةع إلةةى 
ا ويعةةةود سةةةري هةةةذا االنذفةةةا  إلةةةى المج ةةةودات 1111رليةةةو  رةةة  متةةةر  سةةةنة  17ا و1119متةةةر  سةةةنة 

 1122-1112ثةةةة والتنميةةةة المسةةةتدامة المرذولةةةة فةةةي هةةةذا الصةةةدد والمتضةةةمنة فةةةي اإلسةةةتراتيجية الورنيةةةة للري
  أهةةداف ا تحسةةةي  نو يةةةة ال ةةواء فةةةي المةةةد  ال رةةرى ورةةةال ري مةةة  أارةةاي الصةةةنا ةا وتعمةةةي  والتةةي مةةة  رةةةي

إستعما  الرنحي  رةدو  رصةاصا حيةل تة  وضةع إجةراء لتةدايل المراارةة الذاتيةة والحراسةةا وررنةامج لل ضةاء 
رةة ت نيةة  لى التلول الصنا يا وتروير وضع ن ا  معايير ريثية للتلول ونو ية ال واءا ووضع ن ا  مراا

للسةةةيارات راإلضةةةافة إلةةةى وضةةةع جرايةةةة تتماشةةةى وترايةةةة المحرواةةةات األاةةة  تلويمةةةا.  مةةةا تةةة  إرةةة ل ررنةةةامج 
 .1مليو  دوالر أمري ي 011تذفي  التلول في المنارل الحرجة ر لفة 

لى تحسي  الذدمةة العموميةة  ت دف هذه اإلستراتيجية أيضا إلى تحسي  الولوي إلى الماء الشرويا وا 
مليةو   17مةد  رت لفةة اةدرها  21 ات توحيع مياه الشةري فةي   التر يرا حيل ت  إ ادة تأهي  شرفي مجا

 20ا مع رفع ادرت ا االستيعاريةا إضةافة إلةى الشةروت فةي إنجةاح 41إلى  11دوالرا حيادة  دد السدود م  
 محرة تصفية مياه الرحر.

لجةة وتصةفية محرةة لمعا 11  أما  لةى مسةتوى تحسةي  ذدمةة الصةرف الصةحي ف ةد تة  إ ةادة تأهية
محرةةةة  91محرةةةة جديةةةدةا ورنةةةاء  71ما  انةةةت متوافةةةةا إضةةةافة إلةةةى إنجةةةاح ميةةةاه الصةةةرف الصةةةحي رعةةةد

 .2الست را  المياه ال ذرة

وهذا ما يفسر تحس  نسرة الس ا  الذي  يم ن   الوصو  إلى مصةدر محسة  للمةاءا ونسةرة السة ا  
 دو  أ  ه.الموصولو  رالصرف الصحي  ما هو مري  في الج

 إقامة شراكة عالمية م  أجل التنمية مؤشرات الهدف الثام : تحلي  7.1.2

 (%) إاامة شرا ة  المية م  أج  التنمية مؤشرات هدف: 22الجدول رقم 

 1222 1225 1222 2995 2992 المؤشر
 1.0 21 12.2   (%) ذدمة الديو 

(1114) 
ترور مديونية الجحاثر رالمليار دوالر 

 أمري ي
 11.4 

(1112) 
24.5 

(1119) 
9.94 

(1114) 
7 
(1115) 

 1.40  0.1 (%)نسرة مستذدمي ال اتف المارت 
(1110) 

4.5 5.17 
(1115) 

                                                 
1

 .57، ص 1112، 1122-1112بيئة والتنمية المستدامة المخطط الوطني لألعمال من أجل ال 
2

 .042 -015، ص ص 1115تقرير الجزائر حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة  
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 1222 1225 1222 2995 2992 المؤشر
 7.97   (%) نسرة مستذدمي ال اتف الن ا 

(1110) 
 51.41 

(1115) 
 1.1   (%) نسرة مستذدمي األنترنات

(1110) 
9.5 22.50 

(1115) 
 19,4   (%) نسرة الررالة

(1111) 
29,0 22,0 

(1115) 
ا الت رير العرري المالل ل م  المتحدة 1115ت رير الجحاثر حو  تنفيذ ررنامج العم  الورني في مجا  الح امة  المصدر:

ا ت رير األم  1121وجامعة الدو  العررية حو  األهداف التنموية ل لفية وآمار األحمات االاتصادية العالمية  لى تح ي ا 
 .1115المتحدة حو  التنمية اإلنسانية 

 1111سنة  %12.1م  الجدو  أ  ه ن ح  أ  نسرة ذدمة الدي  ردأت في التنااص حيل  انت 
ا ممةا يةد   لةى أ  الجحاثةر اةد ذرةت ذرةوة 1114سنة  %1.0ا م  إلى 1119سنة  %21لتنذف  إلى 

مليةةةار دوالر أمري ةةةي سةةةنة  11.41التةةةي  انةةةت تسةةةاو    ريةةةرة جةةةدا فةةةي مجةةةا  الةةةتذلص مةةة  أ رةةةاء الةةةديو 
مليةةةارا  17ا لتةةةنذف  إلةةةى 1114مليةةةار دوالر سةةةنة  9.94ا و1119مليةةةار دوالر سةةةنة  24.5ا مةةة  1112

 .1115دوالر سنة 
إال أ  هةةةذا االنذفةةةا  فةةةي المديونيةةةة ال يرجةةةع إلةةةى تح يةةةل تنميةةةة إاتصةةةاديةا أو إلةةةى حيةةةادة النةةةاتج 

نمةةا يعةةود هةةذا  -ذةةاري ارةات المحرواةةات -اتا أو إلةى إرتفةةات نسةةرة الصةةادراتال ةومي مةة  السةةلع والذةةدم وا 
فةي ح  ةا مة   رالدرجة األولى إلى إرتفات سعر الرترو  )اال تماد  ليه(ا مما يره  مصير األجيا  ال ادمةة

 هذه المروة.
رالنسةرة  .نترنيت فن ح  حيةادة معترةرة فةي هةذه النسةيسرة لمستذدمي ال اتف ومستذدمي األأما رالن

لتصةة   1110سةةنة  %1.40ا مةة  إرتفعةةت إلةةى 2551سةةنة  %0.1لل ةةاتف المارةةت  انةةت نسةةرة مسةةتذدميه 
وهةةي نتيجةةة ضةةعيفةا  لةةى   ةةت نسةةرة مسةةتذدمي ال ةةاتف الن ةةا  التةةي  انةةت  1115سةةنة  %5.17إلةةى 

ا  ا ويرجةع هةذا االرتفةات إلةى فةتح هةذا المجة1115سةنة  %51.41ا لت فح إلةى نسةرة 1110سنة  7.97%
للمنافسةةةة أمةةةا  الذةةةواص حيةةةل تةةةدذ  فةةةي هةةةذا ال رةةةات متعةةةاملي  ذةةةواص راإلضةةةافة إلةةةى الشةةةر ة الورنيةةةة 

ال رةات الذةاص فةي  رةه التصاالت الجحاثرا وم  هذا المنرلل ندرك مةدى أهميةة والةدور الفعةا  الةذ  ي ةو 
 تفعي   ملية التنمية وتح يل أهداف األلفية.
ا 1119في سنة  %9.5ا م  ارتفعت إلى 1110سنة  %1.1 أما نسرة  مستذدمي االنترنيت ف انت

 .%22.50إلى نسرة  1115لتص  في سنة 
فةي السةنوات  هذه المؤشرات تد   لى أ  نسرة مسةتذدمي االنترنيةت تر ةى ضةثيلة رنة  سةر ة نموهةا

األذيةةرةا اةةد يرجةةع هةةذا السةةري إلةةى احت ةةار الدولةةة ل ةةذه الذدمةةةا و ليةةه مةة  الضةةرور  فةةتح مجةةا  ذدمةةة 
النترنيت أما  ال رات الذاص ومحاولة جذي مستمري  في هذا المجا  م  أج  ترايته  ما هو األمر فةي ا
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م  نايات تح يةل أهةداف األلفيةة اإلنماثيةةا والتةي  25ذدمة ال اتف الن ا ا وأيضا م  أج  ترريل الغاية 
ة ت نولوجيةا المعلومةات وذاصة تاحةة فواثةد الت نولوجيةات الجديةدةتنص  لى التعةاو  مةع ال رةات الذةاص إل

 واالتصاالت.
فةةةةةةي  واسةةةةةةتمرت 1119سةةةةةةنة  %29,0إلةةةةةةى  1111سةةةةةةنة  %19,4نسةةةةةةرة الررالةةةةةةة انذفضةةةةةةت مةةةةةة  

مناصةةي العمةة   حيةةادة  ةةدد لةةىإ يرجةةعنذفةةا  هةةذا اإل ا1115سةةنة  %22,0اإلنذفةةا  لتصةة  إلةةى نسةةرة 
 المتوفرة جراء الررامج التنموية المنجحة.

 التي تعتر  طريقها في الج ائر والعقبات السياسات المحلية والحضريةتقييم  .1
 وضعية التنمية في مختلف األقاليم 2.1

مةة  التحليةة  السةةارل لمؤشةةرات أهةةداف األلفيةةة ن حةة  أ  نسةةرة تح يةةل األهةةداف متراينةةة ل ةة  مع ةة  
المؤشةةرات تةة  تح يةةل نسةةرة مت دمةةة من ةةا أو  لةةى األاةة  المج ةةودات المرذولةةة تسةةيير فةةي الرريةةل الصةةحيح 

 لتح ي  ا.

وم   م  ج ة ى المشاريع التنمويةإال أ  هذه النتاثج ال تع ت حج  الموارد المذصصة والمنف ة  ل
ج ةةة أذةةرى هةةذه النتةةاثج تعرةةر  ةة  النسةةرة الورنيةةة لتح يةةل أهةةداف األلفيةةة وال تع ةةت النتةةاثج المح  ةةة  لةةى 

لمنةةةارل الحضةةةرية وفةةةوارل رةةةي  امسةةةتوى المحليةةةاتا حيةةةل أ  هنةةةاك فةةةوارل ج ويةةةة رةةةي  األاةةةالي  المحليةةةة 
ف نةاك منةارل  لرا  لةى تنميةة مذتلةف منةارل الةور نتيجة التوحيع نير العاد  للمةروةا ممةا أمةر سةوالريفية 

م  مذتلف م اهر الف ر والتذلف واإلاصاء االجتما ي  تمتاح رتنمية اويةا فيما ت   منارل أذرى تعاني
  المنارل الجنورية والمنارل الداذلية والس رية.

ترةةةي  مةةةدى الفةةةارل فةةةي دذةةة  الرلةةةديات ومسةةةتوى التنميةةةة  1110رةةةة الف ةةةر الصةةةادرة سةةةنة حسةةةي ذار 
فعلةى  ات المحرية التي تعيشة ا الرلةدياترلديةا رينت النتاثج األوض 099الرشريةا فحسي المسح الذ  مت 

ا %69ورلغةةت نسةةرة األميةةة في ةةا  %9رالجلفةةة   أ  الع ةةا  سةةري  الممةةا  ال تتجةةاوح نسةةرة التمةةدرت ررلديةةة 
وفةي رلديةة أوالد الساسةي رواليةة  تلميةذ 69الت ميذ رال س  الواحةد ورالجلفة أيضا ررلدية دار الشيوخ رل   دد 

 مةا رينةت ا %3896فةي الواةت الةذ   انةت فيةه النسةرة الورنيةة  %683رجاية رلغت نسرة وفيةات األرفةا  
الشةةةةةر ة التر يةةةةةر و لحة للشةةةةةري و شةةةةةر ات الميةةةةةاه الصةةةةةارهةةةةةذه الرلةةةةةديات للةةةةةررر  فت ةةةةةادإ اهةةةةةذهذاررةةةةةة الف ةةةةةر 

 .1ال  رراثية

 مةةا نجةةد الوضةةع اإلجتمةةا ي فةةي المنةةارل الحضةةرية أحسةة  منةةه فةةي المنةةارل الريفيةةة فعلةةى سةةري  
سةةةجلت نسةةةةرة نااصةةةةي الةةةةوح  ل رفةةةا  األاةةةة  مةةةة  ذمةةةت سةةةةنوات فةةةةي المنةةةةارل  0665الممةةةا  فةةةةي سةةةةنة 

                                                 
1

 .12، ص 1119تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي: مشروع تقرير: عناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو، جويلية  
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فةةةي  حيةةةل سةةةجلت 1111فةةةي سةةةنة ا ليتعمةةةل الفةةةارل %03رينمةةةا فةةةي المنةةةارل الريفيةةةة  %01الحضةةةرية 
تة  تسةجي  نسةرة  1119في المنارل الريفيةا وفةي سةنة  %9891م ار   %4891المنارل الحضرية نسرة 

 1في المنارل الريفية. %4841في المنارل الحضرية م ار   3801%
االحت ةةار المفةةرر ألاليةةة معينةةة للمةةرة حيةةل أنةةه ال تممةة  هةةذه أيضةةا مةة  م ةةاهر الترةةاي  االجتمةةا ي 

 . 2م  المروات الورنية %51المجتمع وهي تسيرر  لى أ مر م   م  %11ألالية سوى ا

حسي ما ت  ذ ره في  –ل د تراجعت نسرة الف ر المداع لتح ل رذلك الغاية األولى م  أهداف األلفية 
سرة إال أ  نسرة الف ر العا  ل  تنذف ا ف د ت  تسجي  ن -تحلي  مؤشرات ال دف األو  م  أهداف األلفية

 0699.3وهي النسرة نفس ا المسجلة ذ   سنة  1113م  الف راء في الجحاثر لسنة  9%

أ  نالريةة السة ا   1115إضافة إلى اإلذت   ال رير في التوحيع العمراني للس ا ا ف ةد سةج  سةنة 
مةةة   %9980وتضةةة  نسةةةرة مةةة  األراضةةي  %4يتر ةةحو  فةةةي المنر ةةةة الشةةمالية للةةةور  التةةةي تغرةةي نسةةةرة 

مةةة   %086مةةةن    لةةةى الشةةةرير السةةةاحلي الةةةذ  ال تتعةةةدى مسةةةاحته نسةةةرة  %41ا وتتةةةوحت نسةةةرة السةةة ا 
مةةة   %15مةةة  األراضةةةي ويتواجةةةد ر ةةةا نسةةةرة  %6األراضةةةيا فةةةي حةةةي  تمتةةةد ال ضةةةاي العليةةةا  لةةةى نسةةةرة 

 4م  األراضي. %99م  الس ا  تتوحت رالجنوي  لى مساحة ترل  ما نسرته  %6الس ا ا رينما نسرة 

رةةي  واليةةات  للمجلةةت الةةورني االاتصةةاد  واالجتمةةا ي فةةوارل  ريةةرة 1119ريةةر سةةنة أ  ةةر ت  مةةا 
دراسةات حةو  التنميةة الرشةرية يعةد المجلةت ألو  مةرة  ا حيةلالور  مة  حيةل التمةدرت والتغريةة الصةحية

ا ''إاليميا''ا ردال م  الدراسات التةي  انةت تعتمةد فةي السةارل  لةى األراةا  اإلجماليةة  لةى المسةتوى الةورني
حسةةةي ت ةةةاري الذصوصةةةيات  5أو مجمو ةةةات صةةةنف الت ريةةةر الواليةةةات الجحاثريةةةة إلةةةى سةةةتة أصةةةنافحيةةةل 

 . الرشرية في ا

سج  الت رير فوارل ج وية  ريرة ري  الواليات في مجا  التنمية الرشريةا فعلى مستوى التمدرت نجد 
مترو ةةة رتنةةدوف رنسةةرة  ا%61840صةةاحرة المرترةةة األولةةى  نارةةة واليةةة ة اإللتحةةال رةةالتعلي  اإلجرةةار  رنسةةر

أمةةا فةةي المراتةةي األذيةةرة  %95846مةة  الجحاثةةر العاصةةمة رنسةةرة  ا%99850واسةةنرينة رنسةةرة  99851%

                                                 
1
 Conseil National Economique et Social, Rapport National sur le Développement Humain, Algérie 2008. 

2
، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة 1111 -2559، تأثير الفساد السياسي في التنمية المستديمة: حالة الجزائر 1115مصطفى عبدو،  

 .211باتنة، الجزائر، ص 
3

 .25 ، ص1119واالجتماعي: مشروع تقرير: عناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو، جويلية  تقرير المجلس االقتصادي 
4

 .92 ، ص1119تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي: مشروع تقرير: عناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو، جويلية  
5

: بجاية، تيزي وزو، بومرداس، بليدة، تيبازة، قسنطينة، عنابة، تلمسان، المجموعة األولى تضم: الجزائر العاصمة؛ المجموعة الثانية تضم كل من 

سيدي بلعباس، وهران، عين تيمشنت؛ المجموعة الثالثة تضم كل من: جيجل، سطيف، سكيكدة، ميلة، قالمة، الطارف، سوق أهراس، أم البواقي، 

يلة؛ المجموعة الرابعة تضم كل من: تيارت، سعيدة، معسكر، تسيمسيلت، باتنة، تبسة، خنشلة، البويرة، المدية، عين الدفلة، برج بوعريريج، مس

ادسة الشلف، مستغانم، غليزان؛ المجموعة الخامسة تضم كل من: بشار، ورقلة، البيض، النعامة، غرداية، األغواط، بسكرة، الوادي؛ المجموعة الس

  تضم كل من: الجلفة، أدرار، تمنراست، إليزي، تيندوف.
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 %55896مترو ةةة رالمديةةة رنسةةرة  %59853مةة  نليةةحا  رنسةةرة  %56835نجةةد  ةة  مةة  واليةةة ميلةةة رنسةةرة 
 1.%51891وفي المرترة األذيرة والية الجلفة رنسرة 

اوت فةةةي النتةةةاثج المح  ةةةة رالنسةةةرة لمحةةةو األميةةةة رةةةي  الواليةةةاتا ف ةةةد أحةةةرحت الجحاثةةةر  ةةةذلك نجةةةد تفةةة
ا رينما سجلت واليةة الجلفةة 1119ذ   سنة  %99811العاصمة نتيجة مت دمة في هذا المجا  ادرت رة: 

. وحسي مجمو ات الواليات التي اسم ا الت رير في مجا  إنتشار األميةة 2م  نفت السنة %91891نسرة 
مةة   %01891ينتشةةر ر ةةا مةةا نسةةرته  انجةةد المجمو ةةة األولةةى المتمملةةة فةةي الجحاثةةر العاصةةمة 1119سةةنة ل

ا مةة  %19893ا مةة  المجمو ةةة الذامسةةة رنسةةرة %11899األميةةي ا تلي ةةا المجمو ةةة المانيةةة المانيةةة رنسةةرة 
لمجمو ة السادسة ا وفي المرترة األذيرة نجد ا%33809والرارعة رنسرة  %31865المجمو ة المالمة رنسرة 

 3.%35891رنسرة 

 990رلةة  مليةةوني  و 1115 ةةدد سةة ا  العاصةةمة سةةنة أمةةا  لةةى مسةةتوى الجانةةي الصةةحي نجةةد أ  
فةةي  فةةي حةةي  رلةة   ةةدد سةة ا  الواليةةات الوااعةةة ا ةةاررريةةي  9991ألةةف نسةةمةا وسةةج  م ارةة  ذلةةك وجةةود 

الفةارل رةي   ةدد المةوارني  ررييا مما جعة   9959ألف نسمةا م ار   990ومليونا  03الصنف المالل 
واليةات الصةنف مة   العةدد المسةج  رواليةةمة  أررع مةرات ت ريرةا أا  رةالذي  يت ف  ر   رريي في العاصمة 

أمةةا واليةةات الصةةنف الرارةةع فعةةدد سةة ان ا  اسةةريف أو سةةول أهةةراتا الرةةويرة أو  ةةي  الةةدفلى المالةةل  واليةةة
يةةات الصةةنف الذةةامتا تضةة  أ مةةةر مةة  م مةةة م يةةي  اإلجمةةالي يسةةاو  أ مةةةر مةة  أررعةةة م يةةي  نسةةمة ووال

ناهيةةك  ةة  مجمو ةةة الجلفةةة   اةة  مةة  العاصةةمة رةةم ل مةةرات ت ريرةةانسةةمة. ومةةع ذلةةك  ةةدد األررةةاء في مةةا أ
ليح  وتمنراست... حيل ال يتجاوح  ةدد األررةاء  م ارة  مليةو  ونصةف مليةو   1115سةنة رريةي  939وا 

 4نسمة.

فةةةي  واسةةةتمرت 1115سةةةنة  %0583إلةةةى  1111سةةةنة  %1589نذفضةةةت نسةةةرة الررالةةةة مةةة  إل ةةةد 
فةي هةذه  ا وهةذا مؤشةر جةد ايجةاريا ل ة  إذا دا نةا أ مةر1119سةنة  %0083اإلنذفا  لتصة  إلةى نسةرة 

النسةرة نجةةد أن ةةا مرتفعةةة فةةي أوسةةار الشةةرايا والجةدو  التةةالي يوضةةح توحيةةع الررالةةة حسةةي الفثةةات العمريةةة 
 :1119لسنة 
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 .1115الررالة حسي الفثات العمرية لسنة توحيع : 01الجدو  را  

النسرة   دد الررالي   الفثة العمرية
 المثوية

 النسرة المثوية  دد الررالي   الفثة العمرية

 سنة 11أا  م  
 سنة 14 -11
 سنة 16 -15
 سنة 34 -31
 سنة 36 -35

041111 
399111 
349111 
046111 
96111 

00869% 
33806% 
16899% 
01849% 
15861%  

 سنة 44 -41
 سنة 46 -45
 سنة 54 -51
 سنة 56 -55
 

34111 
06111 
05111 
9111 

11861% 
10891% 
10819% 
11856% 

 %011 0096111    المجمةةوت

Source: Office National des Statistiques, 2009, L’Algérie en Quelques Chiffres, P 15. 

سنة  35األا  م  الررالي  ا ف د رلغت نسرة م  الشرايم  الجدو  ن ح  أ  أنلرية الفثة الررالة 
سةةنة تممةة   01ا  مةةا  انةةت فثةةة الةةذي  ت ةة  أ مةةاره   ةة  %99836 الشةةراي لةةنفت الفثةةة العمريةةةمةة  نسةةرة 

 2511ا و انةت هةذه النسةرة لةنفت الفثةة فةي سةنة 1117سةنة  %40رينمةا  انةت ت ةدر رةة:  %47,51نسرة 
  1.%71 تساو 

لف ةده  أو ت لةيص مةؤه ت   الم تسةرة وت لة  مة  فةرص حصةول   إ  ررالة الشراي تجعل ة   رضةة 
مةة   %11أنجةةح الةةديوا  الةةورني لدحصةةاء تح يةةل أ  ةةر أ  أ مةةر مةة   1110 لةةى الو يفةةةا ففةةي سةةنة 

مةن    ةارلي   لةى العمة  لمةدة تحيةد  %06الررالي  ر وا  ارلي   لى العم  لمدة تحيد  ة  السةنةا و ةا  
 2   ذمت سنوات.

ي  فةةي الجحاثةةر يتميةةح رال شاشةةةا  ةةو  مع ةة  مناصةةي العمةة  المنجةةحة مناصةةي  مةة   مةةا أ  التشةةغ
 الجدو  التالي:وهذا ما سنرينه في مؤاتةا 

 : نسرة مناصي العم  الداثمة والمناصي المؤاتة م  إجمالي مناصي العم  المنجحة.03الجدو  را  

نسبة مناصب العمل  مناصب العمل المنج ة السنوات
 الدائمة

ناصب العمل نسبة م
 المؤقتة

0699 

1113 

- 

- 

10% 

04% 

04% 

10% 

                                                 
1

 .94 ، ص1119تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي: مشروع تقرير: عناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو، جويلية  
2

 .95 ، ص1119حة للنقاش من أجل عقد النمو، جويلية تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي: مشروع تقرير: عناصر مطرو 
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1114 

1119 

1119 

1119 

- 

69951 

015940 

055191 

11% 

09811% 

05839% 

03891% 

45% 

5285% 

57810% 

51811% 

تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي: مشروع تقرير: عناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو، جويلية  -المصدر:

 .95، ص 1119

- Office National des Statistiques, 2009, L’Algérie en Quelques Chiffres, P 12. 

مةةة  الجةةةدو  ن حةةة  أ  نسةةةرة مناصةةةي العمةةة  الداثمةةةة  انةةةت أ رةةةر مةةة  مناصةةةي العمةةة  المؤاتةةةة فةةةي سةةةنة 
ا إال أ  هةةذه النسةةرة إنذفضةةت رنسةةرة  ريةةرة ذةة   السةةنوات األذيةةرةا مرتفعةةة رةةذلك نسةةرة مناصةةي 0699
 %99ا مة  إرتفعةت إلةى 1113فةي سةنة  %10المؤاتةا والتي هي في إرتفةات مسةتمرا حيةل  انةت العم  
ا األمر الةذ  يعنةي أ  مع ة  مناصةي العمة  1119لسنة  %99819ا لت فح رعدها إلى نسرة 1114سنة 

المنجحة هي مناصي  م  مؤاتة وأ  أصةحار ا  رضةة للررالةة مة  جديةد ممةا يعنةي أ  مشة   الررالةة لة  
 حله م  جذورها وأنه  رضة لدرتفات م  جديد.يت  

مة  النةاتج  %04 ما أ  ال رةات الذةاص رةالجحاثر يتسة  رنشةاراته نيةر الرسةميةا التةي ت ةدر رنسةرة 
أمةا الت ةري فةي دفةع مليةار ديا  011رحةوالي  1114در سةنة الداذلي الذا ا متسةررة فةي ت ريةي جرةاثي اة
وحسةي الةديوا  الةورني لدحصةاء فةإ  ال رةات الذةاص  ا%41مستح ات الضةما  اإلجتمةا ي ف ةدرت رةة: 

(ا نير أ  العما  المصرح 1113م  مجموت اليد العاملة لسنة  %9081م يي   ام  )رنسرة  14يشغ  
 1م  العما  المشغلي .  %05ر   لدى الضما  اإلجتما ي ال يش لو  سوى 

تممارات والمةوارد الماليةة المذصصةة أما رالنسرة ل و  نتاثج السياسات التنمويةة ال تع ةت حجة  االسة
ل ةةاا فيرجةةع هةةذا لعةةدة أسةةراي نةةذ ر من ةةا اصةةور دور الجما ةةات المحليةةة والن ةةا  الةةذ  يح م ةةا فةةي تفعيةة  

إضافة إلى تفشةي الفسةاد الةذ   لمجتمع المدني والمشار ة الشعرية ملية التنمية المحليةا  د  فا لية دور ا
 ي تعيل العملية التنموية.يعترر م  أ رر الع رات واألسراي الت

األمر الذ  نتج  نه هدر للما  العا  حيل أ  الح ومة تذصص في    سنة مرةال  ماليةة ضةذمة إلتمةا  
انجةةاح العمليةةات المسةةجلة سةةالفا والتةةي ذصصةةت ل ةةةا ت لفةةة انجاحهةةا فةةي الميحانيةةات السةةار ةا فعلةةى سةةةري  

 21.9 أ  حةةوالي مليةةار دينةةار 442ر اد ةةم 1121ت يةةي  مشةةاريع  ةةا   إل ةةادةذصصةةت الح ومةةة الممةةا  
مليار دوالر وهو ن ف مالي  رير أل  ايمته ت في إلنجاح مشروت رحج  مشروت الرريل الذ  يررر شرل 

                                                 
1

 .01 ، ص1119تقرير المجلس االقتصادي واالجتماعي: مشروع تقرير: عناصر مطروحة للنقاش من أجل عقد النمو، جويلية  
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فةي الفتةرة الممتةدة  إ ةادة ت يةي  المشةاريع  ما رلغت مرال  مليار دوالر 22الجحاثر رغرر ا والذ  رلغت  لفته 
 1 .ليار دينارم 551في مجمو  ا  1115 -1114م  

ورشأ  السياسةة الماليةة فةي الجحاثةر ي ةو  الذريةر االاتصةاد  الجحاثةر   أحمةد رة  ريتةور  أ  الجحاثةر 
أصرحت مصدر جيد للمروة نتيجة االستنحاف والضخ المسةتمر لمروات ةا الرارنيةة الحاثلةة )مة  نةاح ورتةرو ( 

ني ومحلةي منةافت لتر ةي المحرواةات هةي راإلضافة إلى  د  وجود إنتاي ور 2واست    ا رإسراف وترذير.
 السلعة الرثيسية المصدرة إلى الذاري  ما ن ح ه في الجدو  التالي:

 .1119إلى  1110: صادرات الجحاثر ذ   السنوات م  04الجدو  را  

الوحدة: مليار دي.   

 السنوات      
 الصادرات

2445 2442 2448 2440 2441 2442 2442 2443 

 المحرواات -

 عالسل -

 الذدمات -

0416 

49 

9586 

044086 

9189 

01383 

095180 

51 

01986 

119983 

4981 

01984 

3355 

9989 

049 

396589 

9183 

09089 

401089 

6183 

09980 

4691 

01183 

106 

إجمالي 
 الصادرات

055186 091589 1116 149186 359689 404689 441181 530083 

Source: Office National des Statistiques, 2009, L’Algérie en Quelques Chiffres, p 59. 

مةةة  الجةةةدو  ن حةةة  أ  النسةةةرة الع مةةةى مةةة  الصةةةادرات تتممةةة  فةةةي المحرواةةةات حيةةةل اةةةدرت سةةةنة 
 %63859و انةةت  %63893اةةدرت رةةة:  1115مةة  إجمةةالي الصةةادراتا وفةةي سةةنة  %61804رةةة:  1110
 و  ردي  للمحرواات.ا األمر الذ  يد   لى  د  ذلل إنتاي محلي منافت ي 1119في سنة 

 الجماعات المحلية والنظام المحدد لسيرها  1.1

  بي  المرك ية والالمرك يةالجماعات المحلية  2.1.1

إال      رةي  الدولةة والجما ةات المحليةةإ  ال مر حية هي األسلوي األمم  الةذ  يسةمح رتوحيةع الم ةا
المر حيةة لعمليةة صةنع ال ةرارا  أنه في الجحاثر مةا يم ة  م ح تةه  لةى أر  الوااةع هةو احت ةار السةلرات

األمةةر الةةةذ  أدى إلةةى ت لةةةيص دور الجما ةةات المحليةةةة رشةة   واضةةةح وت ميشةة ا فةةةي  مليةةة صةةةنع ال ةةةرارا 
 المشةاريع الورنيةة  التي تت ف  ر ا المصةالح المر حيةةوتررح المر حية الشديدة م  ذ    مليات التذرير 

                                                 
1
  http://newscafee.com/cafee/index.php?option=com   :إخباري على األنترنات موقع 

2
 Ahmed Ben Bitour, 2006, Radioscopie de la Gouvernance Algérienne, edif, Alger, P 187. 

http://newscafee.com/cafee/index.php?option=com%20موقع
http://newscafee.com/cafee/index.php?option=com
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إالي  والية معنيةا و ذا المذررات الرلديةة للتنميةة التةي  ال ررى التي تفر  اإلدارة المر حية تجسيدها  لى
 ا.م  محتواه  يحدد محتواها  لى المستوى المر ح ا مما أف دها أهميت ا وأفرن ا 

إال   مةةةا أ  الجما ةةةات المحليةةةة متةةةأمرة ر ةةةوة تةةةدري ال يا ةةة  اإلداريةةةةا حيةةةل ال يةةةت  تصةةةرف الرلديةةةة
دورها تنت ةر الةوحارة الوصةية والتةي هةي األذةرى مرتررةة رررنةامج راألوامر الفواية م  رةرف الواليةة والتةي رة

ن ح  ن ص المرونة حيل  هذاالح ومةا األمر الذ  يأذذ واتا روي  في اإلجراءات المع دةا إضافة إلى 
يت  االلتحا  رحرفية ال واني  أ مر م  االهتما  رفا لية األداء واالذت ف في ف   النصوص واإلجراءات مة  

لمنفةةةذي ا  مةةةا أ  تسةةةيير اإلدارة المحليةةةة يعتمةةةد  لةةةى مواميةةةل ودسةةةاتير متعةةةددة ونصةةةوص اانونيةةةة ال ارةةة  ا
 . 1متناهية ال ي اد يررل الواحد من ا حتى يت  استرداله رآذر

إ  ال ةةةواني  الحاليةةةة التةةةي تح ةةة  الجما ةةةات المحليةةةة ذففةةةت مةةة  سةةةلرة الةةةوالي  لةةةى حسةةةاي توسةةةيع 
  هةةذا األذيةةر ال يةةحا  يلعةةي دورا هامةةا را ترةةاره المنفةةذ ل ةةرارات المجلةةت لةةوالثيا إال أاصةة حيات المجلةةت 

ا ورذصةةوص وصةةاية هةةذا األذيةةر  لةةى المجةةالت الرلديةةة التارعةةة إلالةةي  الواليةةة فإنةةه رإم انةةه إلغةةاء 2ألةةوالثي
 لةى ا ويم   للوالي اتذاذ    اإلجراءات الذاصة رالحفةا  3ارارات المجلت الرلد  أو تعليل تنفيذها مؤاتا

ا ويم ة  لةه أ  يحة  محة  رؤسةاء الرلةديات رموجةي اةرار 4األم  والس مة العمومية رالنسرة لرلديات الواليةة
ا  مةةا أ  5فةةي حالةةة ت ديةةد الن ةةا  العةةا  لرلةةديتي  أو أ مةةر  معلةة  لممارسةةة السةةلرات الم ةةررة ر ةةذا الصةةدد 

يةو ا فةي هةذه الفتةرة يةدلي الةوالي ررأيةه  05مداوالت المجالت الشعرية الرلدية تودت لدى الواليةة وتررةل رعةد 
 . 6أو اراره رذصوص شر ية ال رارات وصحت ا

ما يحيد ت ريت المر حيةة هةو ممارسةة رثةيت الةداثرة لوصةاية معترةرة  لةى  ة  رلديةة  ةدد سة ان ا أاة  
ألةةف سةةا  ا ويصةةادل  لةةى مةةداوالت المجلةةت الشةةعري الرلةةد  الذاصةةة رالميحانيةةةا ويحةةدد رعةة   51مةة  
التةي تحتةاي إلةةى  الرلديةة مجةالتال ثي الرلديةة ويرةر  الع ةود اإلداريةةةا  مةا ي ةد  آراءه فةي  ة  مةةداوالتالضةرا

 .7مصاداة الواليا إضافة إلى س ره  لى تسيير االنتذارات

 الجماعات المحلية إشكالية تمويل 1.1.1

مصةادر  م  أج  تأدية الجما ات المحلية ) لةى رأسة ا الرلديةة( للم ةا  المنورةة ر ةاا ذصصةت ل ةا
أ  حجةةة  هةةةذه  إالن  تمويةةة  متعةةةددة ومتنو ةةةة مةةة  رسةةةو  وضةةةراثي مراشةةةرة ونيةةةر مراشةةةرة ومةةةداذي  األمةةة ك

                                                 
1

امل الجمود: نظرة نحو مستقبل تسيير المجاعات المحلية، ورقة بحثية مقدمة في ، تسيير الجماعات المحلية في الجزائر وعو1121ناصر قاسمي،  

 الملتقى الدولي حول تسيير الجماعات المحلية الواقع والتحديات: دراسة بعض التجارب الدولية، جامعة البليدة، الجزائر.
2
 .1121ناصر قاسمي،   

3
 .15-51من القانون  51المادة   

4
 .15-51ون من القان 52المادة   

5
 .15-51من القانون  51المادة   

6
 .15-51من القانون  72المادة   

7
 .1121ناصر قاسمي   
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المصادر ال يتوافل وحج  احتياجات الجما ات المحليةة وذصوصةا أ  اإلدارة المر حيةة تأذةذ حصةة األسةد 
 1.جرايةم  هذه ال %15م  الجراية العادية وأ  حصة الجما ات المحلية ال تتعدى نسرة 

 ريةةرة ممةةا ي لةة  مةة  مةةداذي  الجرايةةة ر ةةاا  ااتصةةادية مةةا أ  مع ةة  الرلةةديات ال تتواجةةد ر ةةا حر يةةة 
ترةةةور الرلةةةديات العةةةاجحة  والجةةةدو  التةةةالي يوضةةةح ااألمةةةر الةةةذ  أدى إلةةةى العجةةةح المةةةالي لمع ةةة  الرلةةةديات

  :رالجحاثر

 رالجحاثرماليا ترور  دد الرلديات العاجحة : 51رقم جدول

 السنة عدد البلديات العاج ة )بآالف الدينارات( المبلغ

951 151  094 0661 

501 0693  911 0660 

343 0614  991 0661 

993 914 3  961 0663 

1619465 969 0664 

4630393 636 0665 

9900111 0161 0669 

9645011 0091 0669 

9699519 0146 0669 

9914495 0119 0666 

9601113 0094 1111 

01699335 0051 1110 

                                                 
1

، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول تسيير محليةالتنمية ال اإلقليمية ومفارقات، الجماعات 1121، بن شعيب نصر الدين وطيبي بومدين 

 لدولية، جامعة البليدة، الجزائر.دراسة بعض التجارب ا الجماعات المحلية الواقع والتحديات:
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00006191 0091 1111 

01901119 0019 1113 

01939911 0016 1114 

00119194 0019 1115 

ا الجما ات اإلاليمية ومفاراات التنمية المحليةا وراة رحمية 1101ر  شعيي نصر الدي  وريري رومدي ا  :المصدر
ع والتحديات: دراسة رع  التجاري الدوليةا م دمة في الملت ى الدولي حو  تسيير الجما ات المحلية الواا

 جامعة الرليدةا الجحاثر.
 19مةةة  الجةةةدو  ن حةةة  أ   ةةةدد الرلةةةديات العةةةاجحة فةةةي تحايةةةد مسةةةتمر حيةةةل أرتفةةةع رم ةةةدار حةةةوالي 

مةةرة  45تحايةةد مرلةة  العجةةح رنسةةرة أ رةةر ليتضةةا ف رحةةوالي  فةةي حةةي  1115و 0661 أضةةعاف رةةي  سةةنتي
 المحلية.  لى  د  فا لية سياسات التنمية ا مما يد 1115و 0661 ري  سنتي

مةة  مجمةةوت اإليةةرادات الجراثيةةة الورنيةةة  %19 ال تشةة   حصةةة الجرايةةة الرلديةةة فةةي المتوسةةر سةةوى
  1 .%01 العاديةا ورإضافة الجراية الرترولية فإ  هذه النسرة تنذف  إلى حدود

رلديةة جةحء من ةا  0540و 49هو  و  أ  هذه النسرة المنذفضة مذصصة لتموية   .ما أدى للعجح
مذصةةص لتغريةةة نف ةةات تسةةيير الجما ةةات المحليةةةا والجةةحء ا ذةةر مذصةةص لتمويةة  الصةةندول المشةةترك 

 للجما ات المحلية.

ررارع مةحدوي هذا الصندول يتميح ا 0693ت  إنشاء الصندول المشترك للجما ات المحلية سنة ل د 
ي تموي  التنمية المحلية رتذصيص إ انةات سةنوية )مؤسسة  مومية ومديرية مر حية(ا يت ف  رالمساهمة ف

ي  أنلفةةة ماليةةة  ليةةة سةةللرلةةديات والواليةةات فةةي مجةةا  التج يةةح واالسةةتممارا حيةةل يمةةنح الصةة حية للةةوالة لت 
  2 لى الرلديات والمشاريع المذتلفة حسي  يفية محددة مسر ا

مةة  رعةة   لمحليةةة ونسةةيلصةةندول مةة  رعةة  االاترا ةةات اإلجراريةةة مةة  الميحانيةةات ايمةةو  هةةذا ا
 3ك الحةرت الرلةد لالمحليةة م مةة إ انةة سةوحارة الجما ةات ه   أو لةت لة0665في سةنة  الضراثي والرسو 

 ما رأيناه فةي  ة ال ريرة لعدد الرلديات العاجحةإضافة إلى الحياد 4م  ميحانيته %41 والتي تتعدى في الغالي
لغاء ضريرة الدفع الجحافةي التةي00را   الجدو  األمةر الةذ  أدى إلةى  5من ةا %91  ةا  يسةتأمر رنسةرة ا وا 

                                                 
1

 .1121، بن شعيب نصر الدين وطيبي بومدين 
2

، عمرانيةرسالة ماجستير في التهيئة الالتنمية المحلية والفوارق المجالية في إقليم شلغوم العيد: الفاعلون والبرامج، ، 1115عبد السالم العياضي،  

 .05 - 05ص  ا والتهيئة العمرانية، جامعة قسنطينة، الجزائر،كلية علوم األرض والجغرافي
3

 .05ص  ،1115عبد السالم العياضي،  
4

 .1121، بن شعيب نصر الدين وطيبي بومدين 
5

 .1121، بن شعيب نصر الدين وطيبي بومدين 
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دور هةةةذا الصةةةندول فةةةي ت ةةةدي  إ انةةةات اسةةةتمناثية للرلةةةديات العةةةاجحة وتواةةةف  ةةة  ت ةةةدي  مسةةةا دات  ااتصةةةار
 التج يح للرلديات مما يعني  د  مساهمته في تموي  المشاريع التنموية للمحليات.

 ضعف الموارد البشرية 3.1.1

وهةةذا ن ةةرا ا  لةةى مسةةتوى الجما ةةات المحليةةة )ذاصةةة الرلةةديات( سةةيثةإ  وضةةعية المةةوارد الرشةةرية 
إضةةافة إلةةى ضةةعف  السياسةةة التو يةةف المحلةةي التةةي لةة  تأذةةذ رعةةي  اال ترةةار المسةةتوى التةةأهيلي للمةةو في 

 لةى مسةتوى الجما ةات المحليةة  تتميةح المةوارد الرشةرية .  ماالمواردا مما أمر سلرا  لى نشارات ا التنموية
 .1أساسيتي  يتمم   في التضذ  ال مي والن ص النو يرذاصيتي  

 لى سد الفرا   م  االست    ر ح رالدرجة األولىإ  التو يف الذ  ت  ذاصة في السنوات األولى 
م م  لشرور ال فاءةا فرن  التضةذ  ال مةي للعمةا  فةي الجما ةات المحليةة تر ةى هةذه األذيةرة رحاجةة إلةى 

ترور مستمرا  ما أ  التأرير  لى في  ا  رالم ا  المنورة إلي   والتي هيمو في  مؤهلي  ومذتصي  لل ي
المسةةتوى المحلةةي يعةةاني مةة  اإلهمةةا  رسةةري الةةة الت ةةوي  والتةةدريي مةة  ج ةةة و ةةد  االنضةةرار فةةي تحسةةي  

 2ررامج التراية م  ج ة أذرى.

إلةى  لةذ  أدى ر ة أما  هذه العمالة نير المؤهلةة تة  ترايةة الةرع  مةن   إلةى مناصةي  ليةاا األمةر ا
توجيةه اهتمةةام   نحةو الحفةةا   لةةى مرا ةحه  ونفةةوذه ا إضةافة إلةةى تحةةو  الع اةة ال اثمةةة رةي  أفةةراد التن ةةي  

مةة  أجةة   أصةةحاي النفةةوذ داذةة  وذةةاري الرلديةةةإلةةى   اةةة مرنيةةة  لةةى الةةوالءا ذاصةةة للمسةةؤو  المراشةةر و 
 مةةةا نجةةةد فةةةي رعةةة  األحيةةةا  أ     ةةةي الحصةةةو   لةةةى االمتيةةةاحات والمصةةةالح وتةةةد ي  مرا حهةةةا داذةةة  التن

 3التشريعات والمراسي  الصادرة أ رر م  ال درة الرشرية للجما ات المحلية.

في وجه  ضعف الع اة ري  اإلدارة والموار  والتي تعد إحدى المعواات األساسيةأيضا  ما ي ح  
  ا األمةةر الةةةذ  جعةةة  تح يةةل سياسةةةات التنميةةة المحليةةةة والحضةةةرية. ويتجلةةى هةةةذا مةةة  ذةة   نيةةةاي اإل ةةة
 لةةى مسةةتوى الجما ةةات  المةةوار  فةةي معةةح  تةةا   ةة  اإلدارةا إضةةافة إلةةى  ةةد  تةةوفره  لةةى رنةةك للمعلومةةات

المحلية و د  فا لية المو في  وت ةرر   مة  ت ةدي  المعلومةات وتوجيةه المةوار ا ممةا يجعة  هةذا األذيةر ال 
يتصة ا األمةر الةذ  يةؤد  إلةى ال ريعةة مةع يعرف م  أي  يحص   لى المعلومات التي يحتاج ا وال رمة  

و لةةةةى االسةةةةتممار روجةةةةه  اإلدارة و ةةةةد  الم ةةةةة ر ةةةةاا ممةةةةا يةةةةنع ت سةةةةلرا  لةةةةى النشةةةةار االاتصةةةةاد   مومةةةةا
الذصوصا أل  حر ية وفا لية النشار االاتصاد   لى المستوى المحلةي تترلةي   اةة اويةة رةي  اإلدارة 

 .والموار  وم ة مترادلة

 

                                                 
1

 .51ير في العلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، ص مذكرة ماجست ، الحكم المحلي الرشيد كآلية للتنمية المحلية في الجزائر،1121وفاء معاوي،  
2

 .52، ص 1121وفاء معاوي،  
3

 .1121ناصر قاسمي،  
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 جماعات المحليةآليات تفعيل دور ال 4.1.1

مما سرل يتضح  لنا جليا أ  ال مر حية في التسيير مجةرد المر حيةة صةوريةا يةت  التأ يةد  لي ةا فةي 
الذراي الرسميا أما في الوااةع نجةد أ  أصةحاي ال ةرار ر ةوا متةأمري  رةنمر التسةيير السةارلا وهةذا مةا يعةد 

إلةةى هةةذا يوجةةد رعةة  الع رةةات    ةةا إضةةاف  رةةة فةةي رريةةل تفعيةة  التنميةةة المحليةةة ونجةةاح ررامج ةةا التنمويةة
 األذرى التي تواجه التنمية المحلية والتي يتمم  أهم ا في التموي  و د   فاءة الموارد الرشرية.

 م  أج  تفعي  دور الجما ات المحلية وايام ا رالم ا  المو لة إلي ا رأحس  ش   يجي:
يةة أ رةر فةي  مليةة صةيانة وتنفيةذ الرةرامج إص ح اانو  الجما ات المحليةا رإ راث ا صة حيات وحر  -

 التنمويةا مع توسيع ص حيات المجالت المنتذرة  لى حساي ال يثات التنفيذية؛
لمحليةةةة ومنفصةةة   ةةة  الن ةةةا  إصةةة ح المن ومةةةة الجراثيةةةة را تمةةةاد ن ةةةا  جرةةةاثي ذةةةاص رالجما ةةةات ا -

ديةة والصةندول المشةترك رةي  للدولةا تذصص إيراداته وتةوحت رحصةص محةددة رةي  الواليةة والرل الجراثي
 1الجما ات المحلية؛

 إص ح ن ا  الصندول المشترك للجما ات المحليةا وحصر دوره في تموي  المشاريع التنموية ف ر؛ -
أو  لةى  حليةة الحساسةة ) ةرثيت الرلديةة(مال ضرورة تحديد المسةتوى العلمةي وال فةاءة للمترشةح للو ةاثف -

 ذتصاص؛ا  ضما  توفر مستشاري  م  ذو  اإلاأل
 تفعي  الراارة  لى المجالت المحليةا ذصوصا الراارة م  ررف المجتمع  المدني والموارنو ؛ -
 تت ميةةةف الرةةةرامج الت وينيةةةة لمةةةو في اإلدارات المحليةةةة وتو يةةةف نسةةةرة أ رةةةر مةةة  المذتصةةةي  وال فةةةاءا -

 التسييرية.

  ةا ل هةداف المنورةة ل   ارة  تفعية  ال مر حيةة يجةي ت يثةة وتةوفير  وامة  وشةرور نجاح ةا وتح ي
تةأمي  المةوارد  ت الو ةاثف المةراد المر حيت ةاانةو  رداةة ر اا حيل تتمم  شرور فا ليةة ال مر حيةة فةي تحديةد

  .التي تم   السلرات المحلية م  توفير ذدمات ا

ى أما  وام  نجاح ال مر حية فتتمم  في وجود دولة فعالة ال ةدرة وسةلرة محليةة مؤهلةة وملتحمةةا إضةافة إلة
 2وجود مجتمعات مدنية وموارنو  مشار و ا مرلعو  ومن مو .

 المجتمع المدني 3.1
 والحضرية بالج ائرالتنمية المحلية سياسات المجتمع المدني في تحقيق  دور 2.3.1

ة ال ي ةة  شةةأنا والحضةةريإ  دور المجتمةةع المةةدني فةةي مجةةا  المسةةاهمة فةةي تح يةةل التنميةةة المحليةةة 
ات الذةاصا ذاصةة  لةى مسةتوى معيشةة األفةراد وت لةيص حةدة الف ةر    دور ال رات الح ومي ودور ال ر

                                                 
1

 .1121، بن شعيب نصر الدين وطيبي بومدين 
2

ية الواقع ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي حول تسيير الجماعات المحل ، الشراكة كمدخل لتحقيق الحوكمة المحلية،1121رمضان زوبيري،  

 لدولية، جامعة البليدة، الجزائر.والتحديات: دراسة بعض التجارب ا
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ل ةةارني  فةةي المةةد  أو فةةي سةةواء لوتحسةةي  مسةةتوى الرفةةاه االجتمةةا ي والصةةحي والتعليمةةي ألفةةراد المجتمةةع 
 ما ت و  مؤسسات المجتمع المدني رةأدوار ال يسةتريع السةول ت ةديم ا  نشةر ال ةي  واألذة ل مة   األريافا

 1دينية.ررف الجمعيات ال

إ  التجررة أ دت رما ال يدت للشةك أ  المجتمةع المةدني يشةارك رنشةار فةي تنميةة الذرةرات المحليةة 
ويعةحح مة  الرنيةات التحتيةة األساسةية ويسةةاه   انجةاح مشةاريع تةوفر فرصةةا للشةغ إوتحريةر المةوارني   رةر 

 لتنمية.في الحد م  تفاا  األمية واإلدماي الفعلي ل   الفثات الم صية في  ملية ا

م  أ  ال انو   رالرن  اية في الجحاثر ير ى ضعيفادور المجتمع المدني في مجا  التنمية المحلإ  
اةةدرة هةذه المن مةةات  لةةى  ه فةةي الوااةعإال أنةة ايتةيح ل فةةراد والجما ةات حةةل تشةة ي  من مةات نيةةر ح وميةة

 2.ة و  معدومت اد تالتأمير في صنا ة ال رار محدودة جدا و 
 المجتمع المدني ي تواج  التحديات الت 1.3.1

مةة   تواجةةه مؤسسةةات المجتمةةع المةةدني فةةي الجحاثةةر جملةةة مةة  التحةةديات  لةةى رأسةة ا محاولةةة العديةةد
إلةى مواج تةةه  راإلضةةافة سةية احتةةواء وتوجيةه العمةة  الجمعةو أج ةحة السةةلرة و ةذا العديةةد مة  األحةةحاي السيا

 اولته لنشاراته.لمش لة الة الموارد وانع اسات ذالك  لى است  ليته  ند مح 

 ساسةةةي ل يام ةةةا رأدوارهةةةا المذتلفةةةةتعةةةد المةةةوارد التةةةي تمل  ةةةا مؤسسةةةات المجتمةةةع المةةةدني المحةةةرك األ 
دارة   اات ا رال يثات الرسةمية للدولةة رمةا يضةم  اسةت  ل اا فر ةدر مةا تعتمةد مؤسسةات المجتمةع المةدني  وا 

ار اا ورةذلك يعترةر شةح المةوارد الماليةة مة   لى إ انات الدولة ر در ما يؤمر ذلك  سةلرا  لةى اسةت    نشة
 لى المستوى المحلي في الجحاثرا إضافة إلى  لتي تواجه مؤسسات المجتمع المدنيرح وأ  د التحديات اأر

هةةذا المشةة   ي حةة  احدواجيةةة التعةةاري الرسةةمي مةةع مؤسسةةات المجتمةةع المةةدنيا إذ ي حةة  إنةةرال رعةة  
ىا رة  ويةت  التضةييل  لةى نشةار جمعيةات ذات أهةداف جةادةا الجمعيات رالمنح ومنع ا    جمعيات أذةر 

فةةي م ارةة  د ةة  نشةةار الجمعيةةات ذات األهةةداف ا نيةةة  ةةد   رعةة  الجمعيةةات ذةة   الفتةةرات االنتذاريةةة 
 3م ار  تولي ا م مة الد اية االنتذارية والسياسية ألححاي وشذصيات سياسية معينة.

فةي سةعي  جتمةع المةدني هنةاك تحةد  أذةر يتممة ات المإضافة إلى تحد  الة الموارد المالية لمؤسسة
ا  ما ي ح  هيمنة األج حة العديد م  اإلرراف والمؤسسات و لى رأس ا السلرة السياسية ال اثمة احتواءها

 الجمعيات رشذصيت ا وال يا  رم ام ا.هذه  لى احتفا   مما ينع ت سلرا لي اا الريروارارية 

                                                 
1

 .229، ص 1121وفاء معاوي،  
2

 .11ص  005، العدد ، مجلة المستقبل العربيإصالح إلى، المجتمع المدني في الوطن العربي واقع يحتاج 1114 باقر سليمان النجار، 
3

 .211 -225، ص ص 1121وفاء معاوي،  
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سةا د األمةر الةذ  ي االمشا   التي تواجه مؤسسات المجتمع المةدني رر أ ما أ  الم رات تعترر م  
ال  أو التةةيا ا إذ تمةةنح الم ةةرات ف ةةر للجمعيةةات الم ررةةة من ةةذه الجمعيةةاتهةة الدولةةة  لةةى الةةتح   فةةي نشةةار

 1تضر رمصالح ا.

فةةي  إضةةافة إلةةى  ةةو  مع ةة  الجمعيةةات التةةي تةة  تأسيسةة ا تتمر ةةح رالمةةد  ورةةاألذص رالمةةد  ال رةةرى
 2اد ت و  مف ودة في المد  الصغرى وال رى.حي  ت 

نياي الو ي رةدور المجتمةع المةدني فةي العمليةة التنمويةة وافت ةار نسةرة معترةرة مة   ما ي ح  أيضا 
الموارني  ل ي  العم  والفا لية وال فاءةا إضافة إلى انت احية رع  النشراء في مؤسسات المجتمع المدني 

 والسعي لذدمة مصالح   الذاصة.

ي األذيةةر يم ةة  ال ةةو  أ  أهةة  تحةةد  أمةةا  مؤسسةةات المجتمةةع المةةدني هةةو الم افةةة السياسةةية لةةدى فةة
وااتنةا    رةأ  اةوة المجتمةع المةدني تعنةي إضةعاف الدولةة  إلي ةاالعديد م  دواثر السةلرة الحا مةة ون ةرت   

مةةةةدني فةةةةي الواةةةةت الةةةةذ  تسةةةةعى فيةةةةه الةةةةدو  المت دمةةةةة إلةةةةى د ةةةة  مؤسسةةةةات المجتمةةةةع ال ا3والع ةةةةت صةةةةحيح
مةدني وحيويتةه مة  والمساهمة في إنشاث ا رالررل المراشةرة ونيةر المراشةرة الاتنا  ةا رةا  فعاليةة المجتمةع ال

 وتأديت ا لم ام اا رمعنى أ  المجتمع المدني يس   في اوت ا وديمومت ا. الدولة أه   وام  نجاح

رممارةة  ل مير م  أ راث ا ويعةدا ويذفف اففي الدو  الغررية يش   المجتمع المدني د ما  ريرا للدولة
ذحا  للمعلومات يلجأ إلي ا صانعوا ال رارات الح ومية لتمده  رالمعلومات والذدمات اإلرشادية حتى يتسنى 
ل ةةة  تشةةةريع ال ةةةواني  وال ةةةراراتا ومةةة  هةةةذا المنرلةةةل اةةةدمت الةةةدو  الغرريةةةة لمؤسسةةةات المجتمةةةع المةةةدني  ةةة  

فةي التنميةة وذدمةة  ة وحتةى الةد   المةالي لت ةو  رالةدور المنةور ر ةاالتشجيع والتسة ي ت ال انونيةة والتن يمية
فةةي ال ميةةر مةة  األحيةةا  يغفةة   ةة  المشةةا   الذاصةةة وال يرا ةةي  المجتمةةع  رةةدي  لةةدور الدولةةة والةةذ   ةةا 

نجةاح السياسةات والرةرامج التنمويةةا لالذصوصيات وال روف المحليةة التةي ينرغةي أ  تؤذةذ رعةي  اال ترةار 
 أ راءفي المشار ة في   ا  في التنمية يعني في الم ا  األو  حل    إنسا  ورش   متساو   حل اإلنسأل

 4وممار التنمية.
 المجتمع المدني  دورآليات تفعيل  3.3.1

م  أج  تفعي  دور المجتمع المدني ينرغي تغيير الن رة السلرية للدولة تجاهه والتي تن ر إليه  لى 
رةةةره م مةةة  ومسةةةا دا ل ةةةا فةةةي  مليةةةة وضةةةع السياسةةةات التنمويةةةة أنةةةه منةةةافت وذصةةة  إلةةةى ن ةةةرة إيجاريةةةة تعت

إضةافة إلةى تشةجيعه وتةةوفير   لةى  ة  الع رةةات التةي تعتةر  رري ةهوتنفيةذهاا ومحاولةة الت لية  أو ال ضةاء 

                                                 
1

 .211مذكرة ماجستير في العلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، ص  ، دور تنظيمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة،1121ى هرموش، من 
2

 .221، ص 1121منى هرموش،  
3

، العدد ي، مجلة المستقبل العربياب الحزب، الحركة الجمعوية في الجزائر بين هيمنة الدولة واالستقط1119عبد الرزاق جياللي وابراهيم بلعادي،  

 .204ص ، 027
4

 .211، ص 1121منى هرموش،  
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فةي  مليةة صةيانة وتنفيةذ مشةاريع التنميةة     التس ي ت والص حيات له م  ذ   توسيع داثةرة مشةار ته
نجةاح الةةرع  إتفويضةه إلةى  ني  واضةحة تحةدد دوره وصة حياته فةةي التنميةةا إضةافةوااةالمحليةةا رصةيانة 

 م  الو اثف المتعل ة رذصوصية المحليات والتي اد يتعذر  لى الدولة أداءها رال فاءة المرلورة.

ليةةت  تعحيةةح دور المجتمةةع المةةدني أ مةةر يجةةي تعحيةةح وتوريةةد   اتةةه رةةااي أرةةراف التنميةةة المحليةةة 
ل رةةةةةات الذةةةةةاص(ا مةةةةة  ذةةةةة   تعحيةةةةةح م ومةةةةةات الحو مةةةةةةا ترسةةةةةيخ الديم راريةةةةةةا سةةةةة  ال ةةةةةواني  )الدولةةةةةة وا

مةع تحديةد  والتشريعات التي تح   الع اة ري  األرراف الم مة )الدولة وال رات الذةاص والمجتمةع المةدني(
ا إضةافة إلةى يد اتذاذ ال رارات التنمويةة السةليمةش  المعلومات م  أج  تر سدور    ررفا ا تماد مردأ ت ا

تشجيع الحرية اإل  مية والعم   لى تشجيع الحوار االيجاري لتعحيح الم ة ري  األرراف الم مة م  ذ   
 ةةةد  التمييةةةح وتحيةةةح الدولةةةة فةةةي تعامل ةةةا مةةةع مؤسسةةةات المجتمةةةع المةةةدني وال رةةةات الذةةةاصا حيةةةادة ت ةةةدير 

دني والتةةةي تصةةةي فةةةي ذدمةةةة لمجتمةةةع المةةةاف ر مةةة  رةةة المؤسسةةةات الح وميةةةة ألف ةةةار ورلرةةةات اإلصةةة ح 
 1ال ضايا والسياسات التنموية.

 2ل ي يس   المجتمع المدني في التنمية المحلية الرد م :في األذير يم   ال و  أنه 
وأال ت و   تحف  لنفس ا االست  لية وال وة  أارتعاد من مات المجتمع المدني    االستغ   السياسي و  -

 دوار تحت الرلي؛أر
م انيةةة مشةةار ت  التةةوفر  لةةى الد - فةةي تةةدرير  راسةةات المتعل ةةة رالتنميةةة المحليةةة وترلعةةات المةةوارني  وا 

 الشأ  المحلي؛
في  ة    لى الموارني د تجاه اال تماإال درة  لى تح يل تممي  ح ي ي ذو اوة ااتراحيه وضانرة في  -

 تدرير الشأ  المحلي والعا ؛رما يتعلل 
 . ني ضرورة االستمرار في الت ف  ر مو  الموار -

 نتشار الفساد و ت ثير ذلك على التنمية المحلية إ 4.1

 نتشارهإالفساد بالج ائر وأسباب  2.4.1

إلةةى   ا األمةر الةذ  يةؤديي صةد رالفسةاد سةوء اسةتذدا  السةةلرة العامةة مة  أجة  تح يةل ررةةح شذصة
ضةةيات وتعريةة  رةةرامج التنميةةة االاتصةةاديةا وي صةةد رةةه أيضةةا اسةةتذدا  الو يفةةة العموميةةة لتح يةةل م اسةةي 

 شذصية.

 

                                                 
1

 .200 -201، ص ص 1121منى هرموش،  
2

 .252، ص 29، العدد كم الراشد، مجلة الفكر البرلماني، الشراكة بين المجتمع المدني والح1114نور الدين بن ابراهيم،  
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والرشةةوة هةةي مةةا ي ةةد  للمو ةةف مةة  أجةة  اتذةةاذ إجةةراءات يسةةتفيد من ةةا الشةةذص المةةانح وتضةةر رالمصةةلحة 
 .1العامةا أو رالج ة التي يعم  في ا

 ل اتصةةادع التنميةةة فةةي الجحاثةةر الرنيةةة ال شةةة والرمةةة جةةمةة  العوامةة  المسةةاهمة فةةي تنةةامي الفسةةاد وترا
األنشةةرة االاتصةةادية مةةا يفةةتح تتةةدذ  فةةي جميةةع الدولةةة إلةةى جعةة   ا ممةةا أدىالرترولةةي تمةةاده  لةةى الريةةع ا  و 

ترةات هةذه و الرشةاوى م ارة  ت ةدي  تسة ي ت وتنةاحالتا هةذا مة  ج ةةا  ا أمةا   رةار المةو في  السةت ر يالرا ا 
 2حة م  الن ا  السياسي لحشد اإلترات والمؤيدي .يالسياسة يحيد م  حج  اإل انات التي تستغ  وت د   م

 اتصةةاديةإن ج االاتصةةاد  الةةذ  يسةةمح رتنميةةة ت ةةاي الجحاثةةر للةةن ج االشةةترا ي را ترةةاره الةةنإ مةةا أ  
نةتح  ن ةا مةراء فثةة اليلةة مةراء فةاحش  لةى حسةاي  اجتما ية للجميعا إال أ  هةذا الةن ج ولةد  ةدة أمةرا ا  و 

لةي  ة  في احتجاجات نةتج  ن ةا التذ ر ية الشعيا األمر الذ  أدى إلى نضي الشارت الجحاثر  وذروجه
مة  حر ةة وحيويةة انتشةار الفسةاد  دلمرني  لى حرية المنافسةةا ممةا حاالن ج االشترا ي واالنت ا  ل اتصاد ا

رعد مراشرة  مليات الذوصصةة والتةي  انةت ررري ةة فوضةوية ولة   ة االنت الية وذصوصالذ   هذه المرح
 3الحر ة الم مفة للسول السوداء.ت   وفل اوا د  لمية مضرورة إضافة إلى انتشار االاتصاد المواح  و 

حت ارهةةا للح ةةة  فةةةي  ةةة  نيةةةاي الشةةةفافية ووضةةةوح ا  إ  هيمنةةة السةةةلرة المر حيةةةة  لةةةى صةةةنع ال ةةةرار و 
وجةةود ا إضةةافة إلةةى لعامةةة واسةةتغ ل ا للمصةةلحة الذاصةةةالنشةةارات الح وميةةة أدى إلةةى اسةةتذدا  المةةوارد ا

واني   ةةمتاحةةة وسةةوء اسةةتذدام ا و ةةد  ترريةةل الأولويةةات تتعةةار  مةةع التنميةةة وتةةدفع نحةةو ال ةةدر للمةةوارد ال
 4رسري  د  فعالية الن ا  ال ضاثي وتع د اإلجراءات وال واني  المتعل ة راالستممار.

 5مما حاد م   اهرة الفساد وراألذص  لى المستوى المحلي  دة  وام  تتمم  أهم ا في:
ة المحليةةةا ممةةا أنةةتج  إحدواجيةةة نيةةاي المذرةةر ال ي لةةي العةةا  و ةةد  وضةةوح السياسةةات العامةةة لةةددار  -

وتضاررا ري  المسةؤوليات أدنيةا إلةى ت ريةة  الج ةاح اإلدار ا  ةد  المسةاواة و ت ةافؤ الفةرص النةاتج  ة  
تسةييت مةو في الج ةاح اإلدار   اإلدارة المحسورية والوسةارة و ةد  وضةع المةوار  فةي صةلي اهتمةا 

ة إلةى ضةعف ادرات   ومعارف   اإلدارية إضةاف المحليا األمر الذ  أدى إلى ضعف اهتمامات   رتنمية
 نت امه؛التدريي اإلدار  و د  إ

نحصةةةار المةةةد ال يمةةةي األذ اةةةي محليةةةةا نتيجةةةة إإنتشةةةار الم ةةةاهر السةةةلرية فةةةي المؤسسةةةات اإلداريةةةة ال -
وتحلة  العةةاملي  في ةا مةة  ال ةي  الم نيةةة واألذة ل الو يفيةةة التةي توجةةه سةلو    وتح ةة  اةرارات   وترشةةد 

                                                 
1

، 15الجبائي كأحد مظاهر الفساد االقتصادي، مجلة العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، العدد ، التهرب 1115بوعالم وليهي ولعياشي عجالن،  

 .271 -272جامعة سطيف، الجزائر، ص ص 
2

 .45، ص 1115مصطفى عبدو،  
3

 . 51، ص 1115مصطفى عبدو،  
4

ية مقدمة في الملتقى الوطني حول التحوالت السياسية ، الحكم الراشد ومشكلة بناء اإلدارة المحلية في الجزائر، ورقة بحث1115بومدين طاشمة،  

 وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات، جامعة الشلف، الجزائر.
5

، الحكم الراشد كآلية لتفعيل تسيير الجماعات المحلية من أجل تنمية محلية مستدامة في الجزائر، ورقة 1121بودي عبد القادر وبودي عبد الصمد،  

 دمة في الملتقى الدولي حول تسيير الجماعات المحلية الواقع والتحديات: دراسة بعض التجارب الدولية، جامعة البليدة، الجزائر.بحثية مق
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ت   الرسةةةمية ونيةةةر الرسةةةميةا إضةةةافة إلةةةى شةةةيوت الفسةةةاد فةةةي الوسةةةر اإلدار  المحلةةةي وتغليةةةي تصةةةرفا
 المصالح الشذصية  لى المصالح العامة وضعف الراارة اإلدارية؛

التناا  ال رير ري  الوضع الرسمي والوااعا حيل يتجلةى هةذا التنةاا  فةي ال  ةور رالوضةع الممةالي  -
فةا لمةا هةو  ليةه الوااةعا والغريةي أ  يةت  إذفةاء هةذه الفجةوة رةي  الذ  يجي أ  ت و   ليه األمةور ذ 
واإل ةةةة    ةةةة  تفةةةةةوي   ار ال ةةةةةواني  التةةةةي ال يةةةةت  ترري  ةةةةا  التواعةةةةات والح ةةةةاثل  ةةةة  رريةةةةل إصةةةةد

صدار الت ارير رأ  النتاثج  ص حيات إدارية مع إر اء راارةة المر ح وحصر حل إتذاذ ال رارات فيها وا 
 أ  النتاثج ل  تتح ل إال جحثيا؛ وة رينما الح ي ةاد ح  ت األهداف المرج

 تجاه  دور المجالت الرلدية في  ملية وضع االستراتيجيات التنموية ومعالجة المشا   المحلية. -

 في األذير. يم   اذتصار  وام  تفشي الفساد في المعادلة التالية:
 1المساثلة. –حت ار ال رار + حرية التصرف الفسةاد = درجة إ

 هر تفشي الفساد بالج ائر مظا 1.4.1

مةة  فةةي المةةداذي   رتفةةاتإالجحاثةةر فةةي السةةنوات األذيةةرة مةة   رنة  الةةوفرة والتحسةة  المةةالي الةةذ   رفتةةه
 ا2مليةةار دوالر 055إلةةى  1101فةةي ن ايةةة ديسةةمرر حتيةةاري الصةةرف إسةةنة ألذةةرىا حيةةل وصةة  فةةاث  

مصادر متعددة للمةروةا إال أ  الوااةع الاتصاد  ورناء سول حرة والرحل    انفتاح إلتوجه الجحاثر نحو او 
إال هشاشةة وضةعفا أمةا  الترةور  لة  يةحد االاتصاد  ي شف   ةت ذلةك تمامةاا حيةل أ  االاتصةاد الةورني

 الذ   رفته ااتصاديات مذتلف الدو ا  الدو  المجاورة التي نفوا ا م  حيل المداذي  والمروة.

ليرتفةع   1113سةنة  مليةار دوالر أمري ةي 1مترعةة ذساثر الجحاثةر جةراء السياسةة الماليةة ال تل د فاا
دي ل ة  دوالر أمري ةي وران يةار  91 تمةاد إمليةار دوالر رعةدما تة   4.99إلى  1114ذساثر سنة الم دار 

 .3الدوالر األمري ي جع  م  ذساثر الجحاثر تتضا ف

 51 رةةة:ماضةةية مةةا اةةدرت ذسةةاثر الجحاثةةر مةة  ت ريةةي األمةةوا  إلةةى الذةةاري ذةة   الع ةةود األررعةةة ال 
أ  رعةة   حيةةل اراارةةة أو  جحهةةا  ةة  م افحةةة الفسةةادالمليةةار دوالرا األمةةر الةةذ  يعةةود إلةةى نيةةاي آليةةات 

 .4ال واني    انو  م افحة الرشوة ررل  لى صغار الفاسدي  وأفلت منه رارونات الفساد

ي مراارةةة المشةةاريع فةةميحانيةةة التج يةةح والت يثةةة العمرانيةةة فةةي م ارةة   ةةد  الصةةرامة والجديةةة  حديةةادإإ  
 اي امعةةايير الدوليةةة فةةتح الرةةاي أمةةا  احديةةاد حجةة  الرشةةاو  الم دمةةة مةة  رةةرف الم ةةاولي  للمةةر الالمنجةةحة وفةةل 

                                                 
1
 Robert Klitgard, 2006, Combattre la Corruption, Nouveaux Horizons, Paris, p 81. 

2
 http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=531781&issueno=11217جريدة القناة اإللكترونية:  

3
 Ahmed Ben Bitour, 2006, P 190. 

4
د واألعمال االلكتروني: ، الدعوة لميثاق وطني لمكافحة الفساد، مقال منشور على موقع الجزيرة لالقتصا1122 ،طفىيبشير مص 

www.aldjazeera.net . 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=531781&issueno=11217
http://www.aldjazeera.net/
http://www.aldjazeera.net/
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الذ  تجلى رعد الحلحا  الذ  تعرضت له رةومرداتا إذ  شةفت آمةار  األمرالت نيي  والم ندسي  المعماريي ا 
 1.حترا  أدنى المعايير العلمية في الرناءإو د  الحلحا  الغش الفاضح في استعما  مواد الرناءا 

لمعةةايير  تةةهمرار  ةةد   مةةعالسةةريعا  هتوسةةعو حديةةاد الضةةغر العمرانةةي والرنةةاء الفوضةةو ا إإضةةافة إلةةى 
الرفيلي لل رى والمنارل نير الحضرية المجاورة للمد  في  االنتشارالعمرا ا وما ضا ف م  هذا المش د 
 ةةةاالت و  ةةة  رريةةةل انتشةةةار ال إضةةةافة إلةةةى حيةةةادة نشةةةار مافيةةةا الع ةةةار  ةةة  نيةةةاي راارةةةة السةةةلرات المحليةةةة

الةذ  أتةى  لةى مسةاحات  األمةرتسةتند إلةى أ  إرةار اةانوني يسةمح ل ةا رالنشةار الرسةميا  الالع ارية التي 
ذصةةوص تسةةيير التجحثةةات رال انونيةةة  األرةةر ريةةرة رتحويةة  الع ةةار الف حةةي إلةةى مسةةاحات للرنةةاءا تجةةاوح 

مةةةة  مسةةةةاحة أ  تجحثةةةةة للمسةةةةاحات  % 41 ي تذصةةةةيصو  ةةةةواني  تةةةةنص  لةةةةى وجةةةةلا الحضةةةةرية حيةةةةل أ 
ي  فةي تسةيير الشةؤو  ذالمتةاجرة ر ةذه المسةاحات مة  رةرف النافةتمةت تة  ذةرل هةذا ال ةانو  و  إذالذضراءا 

جع  معد  نصةيي المةوار  الجحاثةر  مة  المسةاحات الذضةراء يتةدنى إلةى  ما العامة ل ذه الرلديات والمد 
 2وف ا للمعايير الدولية.  1  11وار  م ار  ل   م 1  0.5

الذت سات  لى نرار فضيحة رنك الذليفة والتي اه ذ   العشرية األذيرة حاد  دد الفضاثح و ن ما أ
مةةا يعةةاد    شذصةةيات مةةن   ضةةرار رةةالجيش ووحراء ومسةةؤوليي  فةةي الدولةةة حيةةل سةةراوا  014تةةورر في ةةا 

 0.09فةةي تحويةة  مشةةروه لنحةةو    المديريةةة العامةةة للحمايةةة إرةةار مةة 09ا تةةورر مةةمليةةار دوالر أمري ةةيا  
 31مليةةار دوالر لصةةف ات ااتنةةاء أدوات مدرسةةيةا و الجةةت الج ةةات ال ضةةاثية فضةةيحة تتعلةةل رترديةةد نحةةو 

تصاالت الجحاثر  تتعلل رةإررا  صةف ات مذالفةة لل ةواني  وتضةذي  إمليو  دوالر في مشاريع تولت ا مؤسسة  
 3للفواتير.

مليةةو  دوالر مةة  أمةةوا    031نحةةو ذةةت ت إإرةةارات رالذحينةةة العموميةةة لواليةةة الرليةةدة فةةي  مةةا تةةورر 
مليو  دوالر م  مرل  إنجاح مشروت  14الموم ي  واستعمال ا ألنرا  شذصية وفي والية رشار ت  تحوي  

الر مليةو  دو  991لدسمنت إلى الحسةارات الذاصةة للمشةرفي   لةى المشةروتا وفتحةت العدالةة ملةف ن ةي 
واليةة سة رية وفةي واليةة الةواد  ت  رةت شةر ة صةينية رالتعةاو   13  لةىم  مشةروت إي ةاف ححةف الرمةا  

  ل  م  أناريي المشروت. 41    لى المياه الصا دة حيل ت  اذتفاء  مع أرراف جحاثرية رمشروت ال ضاء
يةةةارات المن ورةةةة لتحةةة  رعةةةد سلسةةةلة الفضةةةاثح هةةةذها فضةةةيحة سةةةونرراك حيةةةل رصةةةدت المذةةةاررات آالف المل

 .4ولو   رار في الدولةؤ والمسرواة في صف ات نفرية مشروهة تورر في ا مس

                                                 
1

 .224ص  ،1115مصطفى عبدو،  
2

 .211 -225ص ص  ،1115مصطفى عبدو،  
3

 mda.cowww.aldjariة االلكترونية: دعلى موقع الجري 12/10/1122مقال منشور يوم  
4

  mwww.aldjarida.coة االلكترونية: دعلى موقع الجري 12/10/1122مقال منشور يوم  

http://www.aldjarida.com/
http://www.aldjarida.com/
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إضةةافة إلةةى الت ةةري الضةةريري الةةذ  رلةة  مسةةتوياته ال ياسةةية حيةةل اةةدر رةةأ مر مةة  ماثةةة مليةةار دينةةار 
أ  األشةةةذاص الةةةذي   حيةةةل تشةةةير اإلحصةةةاثيات اا وتفشةةةي الرشةةةوة وانتشةةةارها رشةةة   واسةةةع1جحاثةةةر  سةةةنويا

 .11192سنة   %19ج وا حالة رشوة ترل  نسرت   وا
 آليات الحد م  الفساد 3.4.1

 لةى الذصةاثص  م  أج  الحد مة  الفسةاد ومجار تةه ال رةد مة  ترريةل الحو مةة المحليةة التةي ت ةو 
 التالية:

مةةةة  أجةةةة   المشةةةةار ة: رمعنةةةةى ت يثةةةةة السةةةةر  وا ليةةةةات المناسةةةةرة للمةةةةوارني  المحليةةةةي   ةةةةأفراد وجما ةةةةات -
التةةي   مليةةات صةنع ال ةةرارا إمةا ررري ةةة مراشةرة أو مة  ذةة   المجةالت المحليةةة المنتذرةةالمسةاهمة فةي 

تعرةةر  ةة  مصةةالح  ا ويم ةة  أ  تعنةةي المشةةار ة أيضةةا المحيةةد مةة  الم ةةة وارةةو  ال ةةرارات السياسةةية مةة  
 جاني الموارني ا األمر الذ  يعني حيادة الذررات المحلية؛   

 ج حة المحلية لمساءلة الموارني  واألرراف األذرى ذات الع اة؛المساءلة: يذضع صانع ال رار في األ -

الشر ية )سيادة ال انو (: ارو  الموار  المحلي لسلرة هؤالء الذي  يحوحو   لةى ال ةوة داذة  المجتمةع  -
جةةراءات م رولةةا وأ  تسةةتند إلةةى ح ة  ال ةةانو  والعدالةةةا رتةةوفير  ويمارسةون ا فةةي إرةةار اوا ةد و مليةةات وا 

 ية للجميع؛فرص متساو 

ال فةةاءة والفعاليةةة: يعنةةي اةةدرة األج ةةحة المحليةةة  لةةى تحويةة  المةةوارد إلةةى رةةرامج وذرةةر ومشةةاريع تلرةةي  -
مةة   حتياجةةات المةةوارني  المحليةةي  وتعرةةر  ةة  أولويةةات  ا مةةع تح يةةل نتةةاثج أفضةة  وتن ةةي  االسةةتفادةإ

 الموارد المتاحة؛ 

 ةا لجميةع األرةراف فةي المجتمةع المحلةيا ومة  الشفافية: إتاحةة تةدفل المعلومةات وسة ولة الحصةو   لي -
شأ  ذلك توفير الفرصة للح    لى مدى فعاليةة األج ةحة المحليةةا و ةذلك تعحيةح اةدرة المةوار  المحلةي 
 لةةةةى المشةةةةار ةا  مةةةةا أ  مسةةةةاءلة األج ةةةةحة المحليةةةةة مرهةةةةو  ر ةةةةدر المعلومةةةةات المتاحةةةةة حةةةةو  ال ةةةةواني  

 واإلجراءات ونتاثج األ ما ؛
  تسعى األج حة المحلية إلى ذدمةة جميةع األرةراف المعنيةةا واالسةتجارة لمرالر ةا ذاصةة االستجارة: أ -

الف ةةراء والم مشةةي ا وتةةرترر االسةةتجارة ردرجةةة المسةةاءلة التةةي تسةةتند رةةدورها  لةةى درجةةة الشةةفافية وتةةوافر 
 الم ة ري  األج حة المحلية والموار  المحلي؛

 لةةى تحليةة   ال ةةرارات المحليةةة ررؤيةةة رعيةةدة المةةدى تر ةةح الرؤيةةة اإلسةةتراتيجية: يجةةي أ  يتمتةةع صةةانعوا -
 ستفادة م  الفرص المتاحة والتحضير لمواج ة التحديات.ا واإلال روف الريثية

                                                 
 
1
 Tlemsani Rachid, 1999, Bazard et Globalisation : l’aventure de l’infeteh en Algérie, Edition el-Hikma, Alger, 

P 136.  

 
2

 .1121ألمم المتحدة حول التنمية البشرية لعام تقرير ا
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حسي ما نةص  ليةه إ ة    –م  أج  تح يل وتجسيد الحو مة المحلية  لى أر  الوااع وتفعيل ا 
 1ال رد م  توافر العناصر التالية: -رصوفيا 2551المؤتمر الدولي إلدارة المد  المنع د في ديسمرر 

 ن   مسؤولية األنشرة العامة الم ثمة إلى المستويات المحلية المذتلفة رموجي ال انو ؛ -
 المر حية مالية وموارد  افية لل يا  رتلك األنشرة  لى المستوى المحلي؛ -
 مشار ة ح ي ية للموار  في صنع ال رار المحلي؛ -
 صة اإلاتصاد المحلي.شأن ا ذوصت يثة ال روف التي م   -

في األذير يم   ال ةو  أنةه رنة  التأ يةد والحةرص مة  رةرف المسةؤولي   لةى ترريةل الح ة  الراشةدا 
في السةنوات األذيةرة ال يحيةد  إال أ  النتاثج المسجلة  لى أر  الوااع   ت ذلك تماماا فالفساد ذصوصا

 ال رد م : إال انتشاراا وم  أج  مجار ته وترريل الح   الراشد
توفر اإلرادة السياسية ال حمةا التي ال ت تفي رس  ال واني  والتأ يد  لةى محاررةة الفسةاد وترريةل الح ة   -

الراشد في الذراي الرسمي ف را ر  ال رد أ  تضع ا ليات ال حمة لتح يل ذلةك ومتارعت ةا  لةى أر  
 الوااع؛

الشةفافية التامةة وحريةة تةداو  المعلومةات ونشةرها  س  ال واني  والمراسةي  ووضةع ا ليةات ال فيلةة رتجسةيد -
 ل افة الجم ور المحلي.

د ةة  وتفعيةة  دور مؤسسةةات المجتمةةع المةةدنيا ذصوصةةا الجمعيةةات الناشةةرة فةةي مجةةا  محاررةةة الفسةةاد  -
 وتعحيح وتوسيع ص حيات ا م  ذ   س  اواني  ومراسي  محددةا واضحة وداي ة؛

لشفافية وتعحيح المعايير األذ اية والم نيةةا و ةذا نشةر م افةة المسةاءلة التو ية والترويج لم افة النحاهة وا -
 ة  حةاالت الفسةاد  ومحاررة الفساد لدى الموارني ا مع وضع ا ليات ال حمة للت ف  رالش اوى والترلية 

 وتوفير الحماية لصالح المرلغي .

يةةراه اارعةةا مانعةةا  2تراحةةااإالجحاثةةر  رشةةير مصةةيرفى الذريةةر االاتصةةاد   مةةا ي تةةرح فةةي هةةذا الصةةدد 
فةي جلسةات ورنيةة  ة  اةوى  أشةره رميمةال الشةرف ينرةو   لةى ضةوارر تنااشة ا للفسادا وهو ميمال ورنةي

 لةةةى  الدولةةةة مةةة  الجةةةيش واألمةةة  واألحةةةحاي والن ارةةةات والررلمةةةا  والمجتمةةةع المةةةدني وال ضةةةاءا مةةة  يواعةةةو 
 الميمال.

ال مراارة إنفال المةا  العةا ا فتتوسةع الراارةة ويضيف أنه سي و  م  حل جميع المواعي   لى الميم
 ةة    ليةةه مةة  راارةةة أمنيةةة واضةةاثية إلةةى راارةةة شةةعريةا ويصةةرح ميمااةةا أذ ايةةا يسةةمح أل  مةةوار  رالسةةؤا 

 . يفية إنفال الما  العا 

 
                                                 

1
، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الدولي تنويع الموارد المالية وتحسين الحوكمة مع اإلشارة لحالة الجزائر، 1121، عبد القادر خليل وبوفاسة سليمان 

 معة البليدة، الجزائر.حول تسيير الجماعات المحلية الواقع والتحديات: دراسة بعض التجارب الدولية، جا
2

 .219حريق الجسد: مقاالت في اإلقتصاد الجزائري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ص ، 1122 ،طفىيبشير مص 
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 خالصة الفصل

جدنا رعد تحلي  مؤشرات أهداف األلفية والواوف  لى مدى تح يل هذه األهداف  لى أر  الوااع و 
أنةةه فةةي الغالةةي هنةةاك ذرةةوات مت دمةةة فةةي تح ي  ةةاا وأ  المج ةةودات المرذولةةة فةةي هةةذا الصةةدد تسةةير فةةي 

االرتةةداثي ونسةةرة تمةةدرت  المؤشةةرات  نسةةرة االلتحةةال رةةالتعلي الرريةةل الصةةحيحا وهةةذا مةةا رينتةةه العديةةد مةة  
   دوالر واحد في اليو ...اإلنال رالنسرة لتمدرت الذ ور و ذا تذفي  نسرة الس ا  الذي  ي   دذل    

إال أنه اد الح نا تسجي  رع  النتاثج السلرية والتي تمملةت فةي انذفةا  نسةرة التمةدرت رةالروري  
الم ا د التي  المتوسر والمانو  ذصوصا رالنسرة للذ ور رسري التسري المدرسيا االنذفا  ال رير لنسرة

التي يشغل ا الرجا ا معد  انتشار األمةرا  الذريةرة  تشغل ا السيدات في الررلمانات م ارنة رنسرة الم ا د
 ةو  أ  ت ةو  فةي انذفةا   رنة  محدوديةة انتشةارها هةي فةي تةحاد) فيروت السيدا ومر  السة ( والتةي 

  ما هو مسرر.

 مةا أ  النتةاثج االيجاريةة المسةجلة تعرةر  ة  المتوسةةر الةورني وال تذةص  ة  األاةالي ا ف ةذه النتةةاثج 
منةةارل الناثيةةةا ذصوصةةا رةةالجنوي والمنةةارل السةة ريةا األمةةر الةةذ  يتنةةافى والتنميةةة نجةةدها جةةد ضةةعيفة رال

 اإلالي  الواحد. داذ المستدامة التي تر ح  لى التوحيع العاد  لممار التنمية ري  األاالي  و 

إضافة إلى هةذاا إ  حجة  المةوارد الماليةة الموج ةة للتنميةة ال تع ةت حجة  ونو يةة المشةاريع المنجةحة 
لى  د  الترريةل الفعلةي  مستوى المحلياتا ويعود السري في هذا رالدرجة األولى إلى إنتشار الفساد لى  وا 

و ةةد  إشةةراك المجتمةةع المةةدني فةةي العمليةةة التنمويةةةا راإلضةةافة إلةةى ن ةةص  فةةاءة المةةورد الرشةةر   ةل مر حيةة
 العام  راإلدارة المحلية. 
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 خــاتمة

رحمنا هذا إجارة    التساؤالت التي ت  ررح ا فةي م دمةة الموضةوت وفةل الفرضةيات  ست و  ذاتمة
التي امنا راذترارها م  ذ    رضنا للسياسات المحلية والحضرية التي انت جت ا الجحاثر م  أجة  تح يةل 

اثيةةة ا ولمعرفةةة مةةدى نجا ةةة هةةذه السياسةةات امنةةا رتحليةة  مؤشةةرات أهةةداف األلفيةةة اإلنم10أهةةداف األجنةةدة 
ا م دمي  رعد ذلك أه  النتاثج التي توصلنا 10 و  الجحاثر اد ترنت هذه األهداف في مجا  تنفيذ األجندة 

إلي ا في رحمناا والتي  لى ضوث ا ن د  التوصيات التةي نراهةا حلةوال مناسةرة لتفعية   مليةة التنميةة المحليةة 
 لمستدامة.تح يل أهداف التنمية او  10تنفيذ األجندة  والحضرية م  أج 

 نتائج الدراسة:

الجحاثةةر  ةةدة إجةةراءات وتةةدارير مؤسسةةاتية واانونيةةةا وهيا ةة  ومؤسسةةات مةة  أجةة  تح يةةل  اتذةةذتل ةةد  - أ
التةواح  رةةي  التنميةة االاتصةةادية والريثيةةةا فةي إرةةار تجسةيد وتفعيةة   مليةةة التنميةة المسةةتدامةا مة  أهةة  هةةذه 

إرةةار التنميةةة المسةةتدامةا اةةانو  ت يثةةة اإلالةةي  وتنميتةةه اإلجةةراءات والتةةدارير نةةذ ر: اةةانو  حمايةةة الريثةةة فةةي 
 ..المستدامة.

 اسةةت ر مةةا أو لةةت م مةةة حمايةةة الريثةةة والتنميةةة المسةةتدامة لعةةدة هيثةةات مةة   تارةةة دولةةة ووحارةا إلةةى أ  
في وحارة ت يثة اإلالي  والريثةةا التةي أدري تحت ةا  ةدة هيثةات ومؤسسةات ذاصةة رالتنميةة  1111أمرها سنة 

ستدامة  المرصد الةورني لحمايةة الريثةة والتنميةة المسةتدامةا المجلةت األ لةى للريثةة والتنميةة المسةتدامةا الم
 المديريات الوالثية للريثة ... 

ا تضةة  المذررةةات ورنيةةة لحمايةةة الريثةةة والتنميةةة المسةةتدامة اسةةتراتيجيةحيةةل اامةةت هةةذه الةةوحارة رإ ةةداد 
 :التالية
 .1100 -1110  الريثة والتنمية المستدامة المذرر الورني ل  ما  م  أج -
 .1114 -1110المذرر الورني ل  ما  ذات األولوية  -
 .1114 -1110الميمال الرلد  لحماية الريثة والتنمية المستدامة  -
 الندوات الج وية لحماية الريثة والتنمية المستدامة. -

 إال أنه ما يعاي  لى هذه اإلجراءات والتدارير هو:
( مما أمر سةلرا 1111إلى  0694هيثة م  سنة  01م مة الريثة  لى مذتلف ال يثات ) مرة تداو   -

  لى مردودها  لى أر  الوااع.
 سةةواء  لةةى مسةةتوى الميمةةال الرلةةد  أوحمايةةة الريثةةة والتنميةةة المسةةتدامةا التةةدذ  المحلةةي فةةي اصةةور  -

تن يم ةةةا وتحديةةةد حةةدد يالتن ةةي  الةةةذ   لةة  يصةةةدرو  11-10النةةدوات الج ويةةةة التةةي نةةةص  ن ةةا ال ةةةانو  
 م ام اا األمر الذ  يف دها الرارع اإللحامي ويضفي  لي ا الرارع الفني ف ر.



 الخــاتمـة العـامـة

236 

 

للتنمية المحلية المستدامةا وال ضاء  لى المشا    10م  أج  تح يل أهداف األجندة م    - ب
وتنميته واالذت الت الناجمة  لى السياسات التنموية السار ةا إ تمدت الجحاثر  لى ت يثة اإلالي  

ا التواح  اإلاليمي إ ادةحر يات  ا إنشاءإالي  مستدا  المستدامة م  ذ   تحديد أررع ذرور توجي ية:
 تح يل العدالة اإلاليمية. ا ذلل شرور جاذرية وتنافسية األاالي 

ورذصوص ت يثة المد  الجحاثرية وترايت اا تسعى الدولة لجع  المد  ال ررى للور  أشعة تنافت 
ومولدات للتنميةا وم  أج  فك الذنال  لي ا وتوحيع الس ا  والنشارات  لى  ام  اإلالي  الورني دولياا 

المد  الجديدة إل ادة رامتياحا المد  الجديدة  ت  تسرير انجاح م ل أصناف م  المد  الجديدة هي:
 المد  الجديدة ال اثمة  لى أسات التنمية المستدامة.ا تواح  األاالي 
 هذه التوج ات راإل تماد  لى أدوات ومذررات ت يثة اإلالي  والت يثة الحضرية التالية: ويت  تح يل

 المذرر الورني لت يثة اإلالي . -
 المذرر الج و  لت يثة اإلالي . -
 المذرر الوالثي لت يثة اإلالي . -
 المذررات التوجي ية لت يثة فضاءات الحواضر ال ررى. -
 المذرر التوجي ي للت يثة والتعمير. -
  مذرر شغ  األراضي. -

 م  أج  تجسيد هذه السياسات والمذررات ا تمدت الجحاثر  لى نو ي  م  الررامج التنموية: 
 المذرر ال را ي( -ررامج التج يح )المذرر الرلد  للتنمية -
الررامج المراف ة والمد مة للنمو االاتصاد  ) ررنامج اإلنعةاش االاتصةاد ا الررنةامج الت ميلةي لةد    -

راإلضةافة إلةى  .ررنامجي تنمية ال ضاي العليا وتنميةة الجنةويا ررنةامج د ة  التجديةد الريفةي(النمو و 
العديةةةد مةةة  صةةةناديل التنميةةةة ) الصةةةندول المشةةةترك للجما ةةةات المحليةةةةا صةةةندول ترايةةةة النشةةةارات 

 الحرفية والت ليديةا صندول د   تشغي  الشراي ....(.
للتنميةة المحليةة المسةتدامةا إال أ  نسةرة هةذه  10فيذ األجندة إ  سياسات التنمية المحلية تساه  في تن -ج

 المساهمة تعد جد محدودةا وال تراى للمستوى المنت ر من ا تح ي ها ويرجع هذا للعوام  التالية:

األهةةةداف اإلنماثيةةةة ل لفيةةةة رةةةالن ر إلةةةى المعةةةد   مجةةةا  تنفيةةةذ فةةةي ل ةةةد ح  ةةةت الجحاثةةةر نسةةةرة مت دمةةةة -
 ريةرا فةي  اذت فةاو األهةداف مة  ج ةةا  هةذه تح يةل في نسي تفاوت هناكنير أ  الورني المح لا 
ممةا يةد   لةى وجةود تنميةة نيةر  م  ج ة أذةرىا رال رر مذتلف األاالي  المحلية ري نسي تح ي  ا 

متواحنةةة رةةاإلالي  الةةورنيا األمةةر الةةذ  ال يتماشةةى ومرةةدأ التنميةةة المسةةتدامة المتعلةةل رةةالتوحيع العةةاد  
 و ذا توصيات األجندة الرامية إلى تنمية    األاالي  المحلية تنمية  ادلة ومتواحنة؛لممار التنمية 
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  النتاثج التنموية المح  ة نيةر ناتجةة  ة  نمةو محلةي )أ مةر مة  ملمةي الرلةديات  ةاجحة ماليةا(ا رة  إ -
و  يعةةود إنجةةاح هةةذه المشةةاريع إلةةى الةةوفرة الماليةةة الناتجةةة  ةة  إرتفةةات أسةةعار الرتةةرو ا ممةةا يحةةو  د

 أسعارها؛ نذفا اأو  هذه التنمية في حالة نفاذ الرااة األحفورية استمرارية
إ تمةةاد الجحاثةةر  لةةى الرتةةرو  و ةةد  ذلةةل إنتةةاي محلةةي منةةافتا إضةةافة إلةةى اإلسةةتغ   ال    نةةي  -

 ؛واستنحاف اللمروة األحفورية 
التي تتمتع ر ا مجرد   د  فا لية دور الجما ات المحلية رسري محدودية ص حيت ا وأ  ال مر حية -

ذات رعد ورني وتسيير مر ح  ممةا يجعل ةا  المر حية صوريةا  ما أ  المذررات التنمو  المسررة
 ؛رعيدة    الرعد    الت ف  راحتياجات ومترلرات المجتمعات المحلية

 ضعف ال درات المالية للجما ات المحلية والة مداذيل ا م  الجراية؛ -
لمشترك للجما ات المحلية في دفع العملية التنموية رسري  مرة الرلديات  د  فا لية دور الصندول ا -

 ( م  ج ة أذرى؛م  ميحانيته %41)التي تفول  نير تنمويةالعاجحة ماليا م  ج ةا وتحمله أ راء 
 ضعف  فاءة المورد الرشر  راإلدارات المحلية؛ -
 تنفيذ المشاريع التنموية؛ د  فا لية دور المجتمع المدنيا و د  إشرا ه في  ملية صيانة و  -
للتنميةةة المحليةةة  10إ  مةة  أ رةةر الع رةةات التةةي تواجةةه التنميةةة المحليةةة والحضةةرية وتنفيةةذها ل جنةةدة  -

ا ممةةا يةةؤد  سةةنويا إلةةى هةةدر مرةةال  ماليةةة ضةةذمة مةة  المةةا  سةةتدامة هةةي: إنتشةةار الفسةةاد وتفشةةيهالم
سةةورية وتجةةاوح ال ةةواني ا األمةةر الةةذ  الرشةةوة والمح نتشةةاراو العةةا  جةةراء االذت سةةات وسةةوء التسةةيير 

 نجاح المشاريع التنموية و فاءت ا.ا  ينع ت سلرا  لى تذرير و 

 التوصيات:

  لى ضوء هذه النتاثج ن ترح التوصيات التالية:

 إص ح اانو  الجما ات المحلية وتوسيع ص حيات اا و ذا ص حيات المجالت المنتذرة؛ -
فةةةي تمويةةة   لمشةةةترك للجما ةةةات المحليةةةةا مةةةع حصةةةر دورهإصةةة ح المن ومةةةة الجراثيةةةة والصةةةندول ا -

 المشاريع التنموية ف ر؛
 العم   لى رناء ااتصاد محلي او  يرت ح  لى اإلنتاجية والفا لية والتنويع في المداذي ؛ -
مةع ضةرورة  يةة وتو يةف نسةرة أ رةر مة  المذتصةي ت ميف الررامج الت وينية لمو في اإلدارات المحل -

من ةةةا ) ةةةالرثيت ورؤسةةةاء  مةةةي للترشةةةح للو ةةةاثف المحليةةةةا ذصوصةةةا الحساسةةةةتحديةةةد المسةةةتوى العل
 اللجا  رالمجالت الرلدية والوالثية(؛

تفعيةةة  دور المجتمةةةع المةةةدني مةةة  ذةةة   توسةةةيع داثةةةرة مشةةةار ته فةةةي  مليةةةة صةةةيانة وتنفيةةةذ ومتارعةةةة  -
فةةةي  حياته المشةةةاريع التنمويةةةةا وتد يمةةةه ر ةةةواني  ومراسةةةي  واضةةةحة وداي ةةةة تحةةةدد دوره وتعةةةحح صةةة 

 التنمية؛
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ضرورة تغيير الن رة السةلرية لصةانعي ال ةرار تجةاه المجتمةع المةدنيا التةي تةراه منافسةا وذصةماا إلةى  -
 ن رة إيجارية مرنية  لى أسات أنه م م  ومسا دا للدولة في أداث ا لم ام ا؛ 

لةةى محاررةةة الفسةةاد اإلرادة السياسةةية ال حمةةةا التةةي ال ت تفةةي رسةة  ال ةةواني  والتأ يةةد   تةةوفرضةةرورة  -
وترريل الح ة  الراشةد فةي الذرةاي الرسةمي ف ةرا رة  ال رةد مة  وضةع ا ليةات ال حمةة لتح يةل ذلةك 

 ومتارعت ا  لى أر  الوااع؛

ووضةةةع ا ليةةةات ال فيلةةةة رتجسةةةيد الشةةةفافية التامةةةة وحريةةةة تةةةداو  المعلومةةةات  والمراسةةةي  ال ةةةواني سةةة   -
 ونشرها ل افة الجم ور المحلي؛

لم افةةةة النحاهةةةة والشةةةفافية وتعحيةةةح المعةةةايير األذ ايةةةة والم نيةةةةا و ةةةذا نشةةةر م افةةةة  تةةةرويجوالالتو يةةةة  -
المساءلة ومحاررةة الفسةاد لةدى المةوارني ا مةع وضةع ا ليةات ال حمةة للت فة  رالشة اوى والترلية   ة  

 ؛حاالت الفساد وتوفير الحماية لصالح المرلغي 

 ذتلف األاالي  والمنارل؛ضرورة الت سي  العاد  لممار التنمية ري  م -

 في وضع رداث  للمروة األحفورية. اإلسرات ضرورة -



 

 

 

 

 

 

 
 

المـالحـق
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 الصادرة    هيثة األم  المتحدة للتنمية 207ااثمة المؤشرات الة  (:22الملحق رقم )

جدول َ   فصول التركي  على الوضعية اإلجابات
 12أعمال القر  

 

 الرا  ال ياسي التسات الف ر •
 ال ياسي لجسامة الف ر الرا  •
 الرا  ال ياسي لشدة الف ر •
الرا  ال ياسي لجيني للتفاوت  •

 في الدذ 
  اة متوسر مرتي اإلنال •

 رمتوسر مرتي الذ ور.

 :0 الفص  معدالت الررالة -
 محاررة الف ر

 ال مافة الس انية • 

معدالت نمو  -
 الس ا 

معدالت ال جرة  -
 الصريحة

المؤشر  -
 صورةال رفي للذ

: 9الفص  
الدينامية 

الديمونرافية 
 واالستدامة

الحصة المذصصة  •
الناتج  للتررية م 

 الداذلي الذا 

األرفا  في السنة الذامسة •
 االرتداثي.م  التعلي  

 تواعات التمدرت •
االذت فات في معدالت •

 التمدرت ري  الفتيات والفتيا .
 دد النساء م  الس ا  •

 ج ر  211النشيري  م ار  

معدالت الترور  -
الس اني رالنسرة لس  

 التمدرت
مدرت معدالت الت -

 االرتداثيفي المستوى 

  - صافي()ذا  و 
معدالت التمدرت في 
المستوى المانو  )ذا  

 و صافي(
معدالت محو  -

 األمية

 :01الفص  
د   التعلي  
والو ي العا  

 والتدريي

تل يح األرفا  ضد  •
 األمرا  المعدية

ولوي المرافل الصحية  •
  المناسرة

 :1 الفص 
الحماية واالرت اء 
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موانع  استعما  •
 الحم .

الراارة  لى  •
المنتوجات ال يماوية 

 ذات الذرورة.
 ال امنة في الغذاء •
النف ات الورنية في  •

مجا  الصحة 
المذصصة للع جات 

 المحلية.
حصة النف ات  •

الورنية في مجا  
 الصحة م   .د.خ

التم ي  م  الماء الصالح  •
 للشري

الر اء  لى ايد الحياة تواعات  •
  ند الوالدة.

 الوح   ند الوالدة. •
معدالت الوفيات  ند  •

 األرفا .
معدالت الوفيات ري  النساء  •

  ند الوالدة.
 تغذية األرفا . •

 رالعناية الصحية

المصاداة  لى  •
 االتفااات الدولية.

تنفيذ االتفااات  •
  لي ا. الدولية المصادل

  
: 05الفص  

الص وك وا ليات 
 ال انونية الدولية

استراتيجيات التنمية  •
 المستدامة

ررنامج المحاسرة  •
الريثية واالاتصادية 

 المدمجة
إلحامية ت يي  التأمير  •

  لى الريثة
المجالت الورنية  •

 للتنمية المستدامة

  

 :5الفص  
إدماي الريثة 

والتنمية في  ملية 
 اراتذاذ ال ر 

العلماء والم ندسو   •
الممارسو  للرحل 

والتروير في    مليو  
 م  الس ا .

 دد العلماء والم ندسي  في  •
    مليو  م  الس ا .

 
 :09الفص  

العل  في ذدمة 
 التنمية
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النف ات المذصصة  •
لنشارات الرحل 

والتنمية  نسرة مثوية 
 م   .د.خ

النف ات المذصصة  •
للتج يح ل   فرد م  

 س ا .ال

نسرة س ا  الحواضر م   •
 مجموت الس ا .

الس   نير الن امي في  •
 المنارل الحضرية

المساحة المذصصة للس    •
 ل   شذص.

مم  المس   ونسرته م   •
 الدذ .

معدالت نمو س ا   -
 الحواضر

است  ك واود  -
السيارات ل   فرد م  

 الس ا .
الذساثر الرشرية  -

واالاتصادية الناتجة 
ل وارل    ا

 الرريعية.

 :4 الفص 
 نموذي اار  د  

ل ستمرار 
 للمستورنات

 الرشرية

 

الناتج الداذلي الصافي  •
 محذوفة منه النف ات الجانرية.

حصة المنتوجات المصنعة  •
 م  السلع المصدرة.

 .د.خ ل   فرد  -
 م  الس ا 

النسرة المثوية  -
 اإلستتمار م   .د.خ

النسرة المثوية  -
اردات لمجموت الو 

والصادرات م  
  .د.خ

 :1 الفص 
التعاو  الدولي 
ال ادف إلى 

تعجي  التنمية 
 المستدامة.

 

اإلحتياريات المعدنية المؤ دة  •
. 
احتياريات الرااة الحجرية -

 المؤ دة.
مدة حياة اإلحتياريات  •

 المؤ دة للرااة.
 مافة استعما  المواد األولية  •

 والمانوية.
 حصة ال يمة المضافة •

االست  ك السنو   -
 للرااة

إس ا  الصنا ات  -
ذات االست  ك 
ال رير للموارد 

الرريعية في ال يمة 
المضافة اإلجمالية 

للصنا ات 
 التصنيعية.

 :7 الفص 
تغيير أنمار 
 االست  ك.
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 للصنا ة في  .د.خ
 است  ك الرااات المتجددة. •

النسرة المثوية لنف ات  •
 حماية الريثة م   .د.خ

مرل  التموي  الجديد  •
أو اإلضافي م  أج  
 التنمية المستدامة.

 الدي  الذارجي/ .و.خ •
 ذدمة الدي /الصادرات •

الن   الصافي  -
 للموارد / .و.خ

النسرة المثوية  -
لمسا دة العمومية 
 لى التنمية م  

  .و.خ

 :00 الفص 
الموارد وا ليات 

 المالية.

اإل انات المذصصة  •
 .للتعاو  الت ني

حصة الواردات م   •
 التج يحات الم رولة ريثيا

استيراد مواد  -
 التج يح

اإلستتمارات  -
 األجنرية المراشرة.

 :07الفص  
ن   الت نيات 
السليمة ريثيان 

 والتعاو 
معالجة المياه  •

 المستعملة
 مافة شر ات ال يات  •

 ال يدرولي ي.
 
 

 احتياريات المياه الجوفية. •
الغاثرية في تر يح النفايات  •

 المياه العذرة.
الرلي الرايو يمياثي  لى  •

 األو سجي .

إستغ   في المياه  -
 الجوفية والسرحية.

إست  ك الماء ل    -
فرد م  الس ا  

 لدحتياجات المنحلية.

 :25الفص  
حماية مصادر 
المياه العذرة 

 ونو يت ا

 
 
 
 

الحد األ لى للغلة السم ية  •
يد المستدامة م  جاني مصا

 األسماك.
 مؤشرات الرحالي. •

التحايد الس اني في  -
 المنارل الساحلية.

إهرال الرترو  في  -
 المياه الساحلية.

إل اء ا حوت  -
الفسفور في المياه و 

 الساحلية.

 :24الفص  
حماية المحيرات 

 وجميع الرحار

التسيير ال مر ح   •
 للموارد الرريعية.

 تغيرات وضع التررة •
ما  ترور استع-

 التررة

 :21الفص  
الن ج المت ام  

لتذرير األراضي 
دارت ا  وا 



 المــالحققــائـمة 

244 

 

 

دالنة التساارات المررية  •
 الش رية الورنية.

 •  دالنة النرات انر اا م   •
صور األامار االصرنا ية  
 األراضي المتأمرة رالتصحر.

الس ا  الذي  ه  -
تحت  ترة الف ر في 

 المنارل ال احلة.

 :21 الفص 
ن مة إدارة األ

اإلي ولوجية 
: محاررة ال شة

 الجفاف.لتصحر و ا

 
اإلستذدا  المستدا  للموارد  •

 الرريعية في المنارل الجرلية
 رفاهية س ا  الجرا . •

التغيرات -
الديمونرافية في 
 المنارل الجرلية.

 :20الفص  
 إدارة األن مة
اإلي ولوجية 

: االستغ   ال شة
 المستدا  للجرا .

صصة النف ات المذ •
 للتعلي  الحرا ي.

األراضي ال ارلة للحرا ة ل    •
 فرد م  الس ا .

تدهور نو ية التررة رسري  •
 التملح واالنسداد.

استعما  مريدات  -
 الحشرات الحرا ية.

 استعما  األسمدة -
األراضي ال ارلة  -

 للحرا ة المس ية
استعما  األسمدة  -

 في الحرا ة

 :27الفص  
د   التنمية 

والريفية  الحرا ية
 المستدامة.

 الغارات المحمية •
مساحات الغارات  •

 المحمية.
 ترور المساحة الغاروية •

 مافة االستغ    -
 الغارو .

 :22الفص  
محاررة إحالة 

 الغارات

  األجنات الم ددة راالن را . • األجنات المحمية •
: 29الفص  

المحاف ة  لى 
 التنوت الريولوجي

النف ات المذصصة  •
للرحل و لتروير 

 الريوت نولوجيا.
وجود ال وا د  •

التن يمية المرتررة 
 رترور الريوت نولوجيا

  
: 21الفص  

اإلدارة السليمة 
 ريثيان للريوت نولوجيا
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ررنامج لدحصاثيات  •
 الورنية للريثة

الذرور ال اتفية الرثيسية ل    •
 م  الس ا  211
 د   لإم انية الوصو   •

 
 :71 الفص 

    م  أج  اإل
 اتذاذ ال رار.

تممي  الجما ات  •
الرثيسية داذ  المجالت 

الورنية للتنمية 
 المستدامة

تممي  األاليات  •
العراية و الس ا  
األصليي  داذ  
المجالت الورنية 
 للتنمية المستدامة

إس ا   . .ح في  •
 التنمية المستدامة

   

النف ات المذصصة  •
 للت لي  م  تلول الجو.

ر يح التلول في المنارل ت •
 الحضرية.

إر ل الغاحات  -
المسؤولة    ذلل 

 جو م تو .
ار ل أو سيد  -

 ال ررو 
ار ل أو سيد  -

 ا حوت
است  ك مواد  -

 مدمرة لرر ة األوحو .

 :5 الفص 
حماية الغ ف 

 الجو 

النف ات المذصصة  •
 إلدارة  النفايات

ا ادة استعما   •
 وا ادة تحوي  النفايات
 في الحواضر وترديدها.

 

إنتاي النفايات  -
الصلرة الصنا ية 

 والرلدية
تذحي  وترديد  -

 نفايات المناح .

: 12الفص  
اإلدارة السليمة 
ريثيان للنفايات 

 الصلرة.

المنتجات ال يماوية  •
الممنو ة أو الم ننة 

التسممات الناتجة     •
: 25الفص    المنتجات ال يمياوية

السليمة  اإلدارة
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ريثيان للمواد  رصرامة.
 ال يمياوية السامة.

النف ات المذصصة  •
 لمعالجة النفايات الضارة

المساحات المحتلة م  ررف  •
 موااع ملومة

ت انتاي النفايا -
 المسررة ل ذى

استيراد وتصدير  -
 النفايات الضارة

: 11الفص  
اإلدارة السليمة 
ريثيان للنفايات 

 الذررة.

  
 إنتاي النفايات -

 المشعة

: 11الفص  
اإلدارة المضمونة 

والسليمة ريثيان 
 للنفايات المشعة.

 AR(8) doc-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-www.unecaالمصدر:

http://www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8)%20doc
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 المتفل  لي ا  الميا 92ااثمة المؤشرات الحضرية الة:  (:21الملحق رقم )

 مؤشر ( 52المؤشرات األساسية المتفق عليها عالميًا )

مؤشرات الذلفية 
 العامة للمدينة 

 نسي استعماالت األراضي    

 1شذص/    ايات حج  س ا  المدينة/ حسي النوت/ العمر/ ال مافة  

  ا  أو المعد  السنو  لنمو الس ا نسرة الحيادة السنوية للس    

 نسرة األسر التي ترأس ا إمرأة     

 متوسر حج  األسرة    

 معد  الت وي  األسر     

 فثات توحيع الدذ     

 متوسر نصيي الفرد م  الناتج المحلي في المدينة    

 التوحيع النسري للمسا   حسي النوت    

 ات حياحة المس  التوحيع النسري ألنو     

مؤشرات التنمية 
االاتصادية 
 واالجتما ية 

 نسرة األسر الف يرة    

 نسرة العمالة نير الرسمية    

 نصيي الفرد م  أسرة المستشفيات    

 معد  وفيات األرفا  دو  الذامسة    

 تواع الحياة  ند المي د    

 سنة فأ مر( 29معدالت األمية للناضجي  )    

 معد  االلتحال رالتعلي  المدرسي     

  مافة الفص     

 معد  الجريمة    

مؤشرات الرنية 
 األساسية

 نسي/ مستوى توصي ت المناح  رالمرافل    

 نسي إتاحة الحصو   لى المياه الن ية     

 متوسر است  ك الفرد م  المياه    

 السعر الوسير للمياه    

 نفال  لى مفردات الرنية التحتية رالمدينةنسي اال    

 التوحيع النسري ألنمار الن       مؤشرات الن   

 متوسر حم  رحلة العم     

 نسرة اإلنفال السنو   لى الررل/ شذص رالمدينة    
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 معد  مل ية السيارات    

 رو  الررل رالمدينة )  (    

 ه المعالجةنسرة الميا     مؤشرات إدارة الريثة

 إنتاي النفايات الصلرة/ شذص/  ج    

 نسي وساث  التذلص م  النفايات الصلرة    

    نسي المسا   الم امة  لى أراضي هشة     

 الماضية( سنوات 21/ 19ذ   نسرة المناح  الم دمة/ ا يلة للس ور )  

 لمحلية ا اإليراداتالتوحيع النسري لمصادر      مؤشرات المحليات

 رالمدينة الرأسماليمتوسر نصيي الفرد م  اإلنفال     

نسرة ذدمات الديو  )نسرة مدفو ات أصو  الدي  المحلي/ م  جملة     
 المصروفات السنوية الرلدية(.

 نسرة العاملي  رالمحليات/ جملة  دد س ا  المدينة    

 معد  األجور والرواتي    

 تعاادات المحليات م  جملة المنصرفنسرة المنصرف م      

 ألف م  الس ا . / 100 دد المن مات الترو ية نير الح ومية   

مستوى الح   الذ  يوفر الذدمات رالمدينة رلدية/ أمانة/ محاف ة/ رلدية     
 فر ية/ مديرية 

مستوى التح   في ال رارات المحلية )سلرة اتذاذ ال رار( محلي/ إاليمي/     
  ح .مر 

 وسير سعر المس  /وسير دذ  األسرة      مؤشرات اإلس ا 

 وسير إيجار المس  /وسير دذ  األسرة المستأجرة    

 معد  متوسر سعر األر  المرورة إلى متوسر سعر األر  الذا   

 متوسر نصيي الفرد م  األمتار المررعة رالمنح     

 ال وية/ إجمالي المسا  (نسرة المسا   الداثمة )ذات الرنية     

 نسرة المسا   التي تستوفي الشرور الرسمية )المذررة(/ إجمالي المسا     

 نسرة إنتاي المسا   ) دد المسا   المنتجة سنويا / دد الس ا (    

 االستممار رالمس   )االستممار الع ار / الناتج المحلي(    

  uo.org-http://www.jeddahالمصدر: 

http://www.jeddah-uo.org/
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 1115 -2555إنجاحات الح ومة الجحاثرية ذ   الفترة  (:23الملحق رقم )
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 قائمة المراجع
 المراجع باللغة العربية

 الكتب:
حريةل الجسةد: م ةاالت فةي اإلاتصةاد الجحاثةر ا جسةور للنشةر والتوحيةعا ا 1122 ارفىيرشير مصة .2

 الجحاثر.

حس  حسنيا محمةود حامةد ا التنمية االاتصاديةا تعريي ومراجعة: محمود 1111تودارو ميشي ا  .1
  .الممل ة العررية السعودية امحمودا دار المريخ للنشر

ا ادارة الريثةةة والتنميةةة المسةةتدامة فةةي  ةة  العولمةةة المعاصةةرةا الةةدار 1114ذالةةد مصةةرفى ااسةة ا  .0
 .الجامعيةا اإلس ندرية

دوليةةة ا الةةدار ال1ا مرةةادئ التنميةةة المسةةتدامةا ترجمةةة: ر ةةاء شةةاهي ار0222دوجةة ت موسشةةيتا  .7
 ل ستممارات الم افيةامصر.

 2550شواي  رد المنع ا مشار ة الموارني  في التنمية الريفيةا م ترة الن ضةا ال اهرةا  .9

 (ا  التذرير الحضر  ا دار الياحور 1115صرحي فارت ال يتيا ) .1

ا المةةةوارد الرشةةةرية وتنميةةةة المجتمةةةع المحلةةةيا الم تةةةي الجةةةامعي الحةةةديلا 1110رلعةةةت محمةةةودا  .4
 .مصر

 .(ا  تذرير المد  وال رى ا الررعة األولىا مر ح دالتا للررا ةا اإلس ندرية2557 رات حيدرا) .5

 .1111 رد الحميد  رد المرليا التموي  المحلي والتنمية المحليةا الدار الجامعيةا مصرا  .5

الةةةدار الجامعيةةةةةا  جديةةةدة فةةةي التنميةةةةا إتجاهةةةاتا 1110  ريةةةةةاال ةةةادر محمةةةد  رةةةد ال ةةةادر  رةةةد  .21
 .ندريةاإلس 

 . رد اهلل الصعيد ا النمو االاتصاد  والتواح  الريثيا دار الن ضة العرريةا ال اهرة .22

دراسةةةةات فةةةةي التنميةةةةة االجتما يةةةةةا الم تةةةةي الجةةةةامعي ا 1112 رةةةةد ال ةةةةاد  الجةةةةوهر  و آذةةةةرو ا .21
 .الحديلا اإلس ندرية

ا 22وديةا العةدد (ا  العمةارة فةي العةال  العررةي ا مجلةة الم نةدت السةع2555 مما   لةي النةاج ا ) .20
 .22المجلد 

التنمية المستدامة: فلسةفت ا وأسةاليي تذرير ةا ا 1114 اماجدة أحمد أرو حنرو   مما  محمد نني  .27
 .رد دار صفاء للنشر والتوحيعا األ اوأدوات اياس ا

 ا اإلالي  والتذرير اإلاليميا دار صفاء للنشر والتوحيعا  ما 1111محمد جاس  محمدا  .29

ا ت ةةةوي  رةةةرامج تنميةةةة المجتمعةةةات الجديةةةدةا الم تةةةي الجةةةامعي الحةةةديلا 2555محمةةةد سةةةيد ف مةةةيا  .21
 .اإلس ندرية
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ا الموسةةةو ة العرريةةةة للمعرفةةةة مةةة  أجةةة  التنميةةةة المسةةةتدامةا المجلةةةد 1111محمةةةد محمةةةود اإلمةةةا ا  .24
 ناشرو ا ريروت -األو ا الدار العررية للعلو 

نميةةةة المسةةةتدامةا المجلةةةد األو ا ا الموسةةةو ة العرريةةة للمعرفةةةة مةةة  أجةة  الت1111مصةةرفى رلرةةةةا  .25
 ناشرو ا ريروت-الدار العررية للعلو 

 (ا  التنمية والمجتمع ا الم تي الجامعي الحديلا مصر1112منا  رلعت محمودا ) .25

ا الموسةةةو ة العرريةةةة للمعرفةةةة مةةة  أجةةة  التنميةةةة المسةةةتدامةا المجلةةةد 1111منةةةا   رةةةات الررةةةرا ا  .11
 ريروت ناشرو ا-المانيا الدار العررية للعلو 

ا التنميةةة االجتما يةةة رؤيةةة وااعيةةة مةة  من ةةور الذدمةةة االجتما يةةةا دار 1111ا هنةةاء حةةاف  رةةدو  .12
 .المعرفة الجامعيةا اإلس ندرية

 

 :الرسائل و األطروحات

(ا  تسيير النفايات الحضرية الصةلرة والتنميةة المسةتدامة فةي الجحاثةر: حالةة 1115روفنارة فارمةا ) .11
والجغرافيةةةا والت يثةةةة العمرانيةةةةا جامعةةةة  األر  يثةةةة العمرانيةةةةا  ليةةةة  لةةةو  مدينةةةة الذةةةروي ا اسةةة  الت

 ا الجحاثر-اسنرينة –منتور  

ا دور الجما ةةةةات المحليةةةةة فةةةةي حمايةةةةة الريثةةةةة: حالةةةةة رلةةةةديات اسةةةةنرينةا 1115روهن ةةةة  حوليذةةةةةا  .10
 الماجستيرا اس  الت يثة العمرانيةا جامعة اسنرينةا الجحاثر. 

ليةةات ال انونيةةة للحةةد مةة   ةةاهرة الرنةةاء الفوضةةو  فةةي الجحاثةةرا رسةةالة ا ا 0222ت واشةةت  مةةا ا  .17
 .ل انونيةا جامعة راتنةا الجحاثرماجستيرا تذصص اانو    ار ا  لية الح ولا اس  العلو  ا

االاتصةةةادية فةةةي الجحاثةةةر  اإلصةةة حاتوااةةةع التنميةةةة المحليةةةة  لةةةى ضةةةوء ا 1112جمةةةا  حيةةةدا ا  .19
ا اإلنسةةانيةالعلةةو  السياسةةية والع اةةات الدوليةةةا  ليةةة العلةةو  ا رسةةالة ماجسةةتيرا اسةة  2551-1111

 .جامعة الجحاثر

التنمية المحليةة والفةوارل المجاليةة فةي إالةي  شةلغو  العيةد: الفةا لو  ا 0222 رد الس   العياضيا  .11
 ا  ليةةة  لةةو  األر  والجغرافيةةا والت يثةةة العمرانيةةةاعمرانيةةةرسةةالة ماجسةةتير فةةي الت يثةةة الوالرةةرامجا 

 .جامعة اسنرينةا الجحاثر

(ا  التوافةةل رةةي  العوامةة  الريثيةةة وتصةةمي  المذررةةات العمرانيةةة: دراسةةة حالةةة 1115فةةاتح أودينةةةا ) .14
رريةةةل حمةةةا  الضةةةلعة رالمسةةةيلة ا مةةةذ رة ماجسةةةتيرا مع ةةةد التسةةةيير  POSمذرةةةر شةةةغ  األراضةةةي 

 .والت نيات الحضريةا جامعة المسيلةا الجحاثر

 -2559الفسةةةاد السياسةةةي فةةةي التنميةةةة المسةةةتديمة: حالةةةة الجحاثةةةر  ا تةةةأمير1115مصةةةرفى  رةةةدوا  .15
 ا مذ رة ماجستير في العلو  السياسيةا جامعة راتنةا الجحاثر.1111
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ا دور تن يمات المجتمع المدني في التنميةة المسةتدامةا مةذ رة ماجسةتير فةي 0212منى هرموشا  .15
 العلو  السياسيةا جامعة راتنةا الجحاثر.

تمويةة  التنميةةة المحليةةة فةةي إرةةار صةةندول الجنةةوي: دراسةةة وااةةع المشةةاريع ا 1119وسةةيلة السةةرتيا  .01
التنموية في والية رسة رةا رسةالة ماجسةتيرا اسة  العلةو  االاتصةاديةا  ليةة العلةو  االاتصةادية و لةو  

  .التسييرا جامعة رس رةا الجحاثر

الجحاثرا مذ رة ماجسةتير فةي ا الح   المحلي الرشيد  آلية للتنمية المحلية في 0212وفاء معاو ا  .02
 العلو  السياسيةا جامعة راتنةا الجحاثر.

ال انونية لحماية الريثة في الجحاثرا رسالة د توراه في ال انو اجامعةة  تا ا ليا1114ونات يحيا  .01
 تلمسا ا الجحاثر.

 
 :الملتقيات والمجالت

للمؤسسةة ودورهةا فةي تح يةل  ا المسةؤولية الريثةة واالجتما يةة1115ارراهي  رذتي والرةاهر ذةامرةا  .00
التنميةةةةةة المسةةةةةتدامةا رحةةةةةول وأورال  مةةةةة  الملت ةةةةةى العلمةةةةةي الةةةةةدولي: التنميةةةةةة المسةةةةةتدامة وال فةةةةةاءة 
االسةةةةتذدامية للمةةةةةوارد المتاحةةةةةةا منشةةةةةورات مذرةةةةةر الشةةةةرا ة واالسةةةةةتممار فةةةةةي  المؤسسةةةةةات الصةةةةةغيرة 

 توحيعا  ي  مليلةا الجحاثرمغارريا دار ال دى للررا ة والنشر وال -والمتوسرة في الفضاء األورو

ا إدارة الرلةةةي  لةةةى الميةةةاه  مةةةدذ  لتح يةةةل التنميةةةة المسةةةتدامة: 1115أحمةةةد تةةةي وناصةةةر رحةةةا ا  .07
دراسةةة حالةةة تجةةاري رعةة  الةةدو  العرريةةةا مسةةاهمة التنميةةة الرشةةرية فةةي تح يةةل التنميةةة المسةةتدامةا 

اءة االستذدامية للموارد المتاحةا رحول وأورال  م  الملت ى العلمي الدولي: التنمية المستدامة وال ف
 -منشةةةورات مذرةةةر الشةةةرا ة واالسةةةتممار فةةةي  المؤسسةةةات الصةةةغيرة والمتوسةةةرة فةةةي الفضةةةاء األورو

 مغارريا دار ال دى للررا ة والنشر والتوحيعا  ي  مليلةا الجحاثر

مانيا أم  مومني )رثيت وحدة المرصد الحضر  الورني االردني( مداذلة في المؤتمر اإلاليمي ال .09
  االرد . –ا  ما  15/11/1115 -14المرادرات واإلردات التنمو  في المد  العرريةا يومي: 

ا مجلةة إصة ح إلةىا المجتمع المدني فةي الةور  العررةي وااةع يحتةاي 1114 راار سليما  النجارا .01
  .005المست ر  العرريا العدد 

محليةةةا التنميةةة ال يةةة ومفاراةةاتاإلاليما الجما ةةات 1121ا رةة  شةةعيي نصةةر الةةدي  وريرةةي رومةةدي  .04
وراةةة رحميةةة م دمةةة فةةي الملت ةةى الةةدولي حةةو  تسةةيير الجما ةةات المحليةةة الوااةةع والتحةةديات: دراسةةة 

 رع  التجاري الدوليةا جامعة الرليدةا الجحاثر.

ا دور الجما ةةات المحليةةة فةةي إ ةةداد مذررةةات الت يثةةة 0212رورعايةةة حسةةا  ولعةةويجي  رةةد اهللا  .05
الملت ةةةى العلمةةةي الةةةدولي حةةةو  تسةةةيير الجما ةةةات المحليةةةة الوااةةةع  رحميةةةة م دمةةةة فةةةي وراةةةةوالتعميةةةرا 
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والتحديات )دراسة رع  التجاري الدولية(ا  لية العلةو  اإلاتصةادية و لةو  التسةييرا جامعةة الرليةدةا 
 الجحاثر.

ا الح ةةة  الراشةةةد  آليةةةة لتفعيةةة  تسةةةيير الجما ةةةات 0212 رةةةد ال ةةةادر ورةةةود   رةةةد الصةةةمدا  رةةةود  .05
حليةةة مةة  أجةة  تنميةةة محليةةة مسةةتدامة فةةي الجحاثةةرا وراةةة رحميةةة م دمةةة فةةي الملت ةةى الةةدولي حةةو  الم

 تسيير الجما ات المحلية الوااع والتحديات: دراسة رع  التجاري الدوليةا جامعة الرليدةا الجحاثر.

ة ا الت ري الجراثي  أحد م اهر الفسةاد االاتصةاد ا مجلة1115رو    ولي ي ولعياشي  ج  ا  .71
 .ا جامعة سريفا الجحاثر15العدد  العلو  االاتصادية و لو  التسييرا

ا الح   الراشد ومش لة رناء اإلدارة المحلية في الجحاثرا وراة رحمية م دمة 1115رومدي  راشمةا  .72
شة الية التنميةة فةي الجحاثةر: وااةع وتحةدياتا جامعةة  في الملت ى الةورني حةو  التحةوالت السياسةية وا 

 اثر.الشلفا الجح 

جما  لعمةارةا دال  رة  ررةيا مسةعودة نصةرةا الح ةاة وتموية  التنميةة المحليةةا وراةة رحميةة م دمةة  .71
فةةي الملتةةة ى الةةةدولي حةةو : سياسةةات التمويةة  وأمرهةةا  لةةى االاتصةةاديات والمؤسسةةات: دراسةةة حالةةة 

رسةةة رةا الجحاثةةةر والةةةدو  الناميةةةةا  ليةةةة العلةةةو  االاتصةةةادية و لةةةو  التسةةةييرا جامعةةةة محمةةةد ذيضةةةرا 
 11/22/1111-12الجحاثرا يومي: 

حاجي محمدا شارف ذوجة الرييا دور المجالت الشعرية الرلدية في التنمية المحليةا وراة رحمية  .70
م دمة في الملت ى الورني األو  حو  تموي  التنميةة المحليةة فةي الجحاثةر وااةع وآفةالا مع ةد العلةو  

-27الجةةةةامعي رةةةةري رةةةةو ريريجا الجحاثةةةةرا  أيةةةةا :  االاتصةةةةادية والتجاريةةةةة و لةةةةو  التسةةةةييرا المر ةةةةح
29/17/1115 

حياة ر  اسما ي ا وسيلة السرتيا التموية  المحلةي للتنميةة المحليةة: نمةاذي مة  ااتصةاديات الةدو   .77
الناميةةةا وراةةة رحميةةة م دمةةة فةةي الملتةةة ى الةةةدولي حةةو : سياسةةات التمويةة  وأمرهةةا  لةةى االاتصةةاديات 

اثةةر والةةدو  الناميةةةا  ليةةة العلةةو  االاتصةةادية و لةةو  التسةةييرا جامعةةة والمؤسسةةات: دراسةةة حالةةة الجح 
 11/22/1111-12محمد ذيضرا رس رةا الجحاثرا يومي: 

وراةةةةة رحميةةةة م دمةةةة فةةةةي ا الشةةةرا ة  مةةةةدذ  لتح يةةةل الحو مةةةة المحليةةةةا 1121رمضةةةا  حوريةةةر ا  .79
عةة  التجةةاري الدوليةةةا الملت ةةى الةةدولي حةةو  تسةةيير الجما ةةات المحليةةة الوااةةع والتحةةديات: دراسةةة ر

 جامعة الرليدةا الجحاثر.

ا مسةةةاهمة التنميةةةة الرشةةةرية فةةةي تح يةةةل التنميةةةة المسةةةتدامةا 1115ريمةةةة ذلورةةةة و سةةةلمى ارةةةافا  .71
رحول وأورال  م  الملت ى العلمي الدولي: التنمية المستدامة وال فاءة االستذدامية للموارد المتاحةا 

 -المؤسسةةةات الصةةةغيرة والمتوسةةةرة فةةةي الفضةةةاء األورومنشةةةورات مذرةةةر الشةةةرا ة واالسةةةتممار فةةةي  
 مغارريا دار ال دى للررا ة والنشر والتوحيعا  ي  مليلةا الجحاثر
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حن ر  ميلودا رراني  رد الناصرا اراءة في تجررة التنميةة المحليةة الماليحيةة: سةر  اسةتفادة الجحاثةر  .74
التنميةةة المحليةةة فةةي الجحاثةةر وااةةع  من ةةاا وراةةة رحميةةة م دمةةة فةةي الملت ةةى الةةورني األو  حةةو  تمويةة 

وآفالا مع د العلو  االاتصادية والتجارية و لو  التسييرا المر ح الجامعي رةري رةو ريريجا الجحاثةرا  
 29/17/1115-27أيا : 

ا اإلرةةار الن ةةر  للتنميةةة الشةةاملة المسةةتدامة و مؤشةةرات اياسةة اا 1115سةة ا  حرفةةوش وآذةةرو ا  .75
لمي الدولي: التنمية المستدامة وال فاءة االستذدامية للموارد المتاحةا رحول وأورال  م  الملت ى الع

 -منشةةةورات مذرةةةر الشةةةرا ة واالسةةةتممار فةةةي  المؤسسةةةات الصةةةغيرة والمتوسةةةرة فةةةي الفضةةةاء األورو
 مغارريا دار ال دى للررا ة والنشر والتوحيعا  ي  مليلةا الجحاثر

ال فةةةاءة االسةةةتذدامية للمةةةروة الرتروليةةةة فةةةي ا التنميةةةة الشةةةاملة المسةةةتدامة و 1115صةةةالحي صةةةالحا  .75
الجحاثةةرا المةةؤتمر العلمةةي الةةدولي: التنميةةة المسةةتدامة وال فةةاءة االسةةتذدامية للمةةوارد المتاحةةةا جامعةةة 

 أفري   5-4فرحات  راتا  لية العلو  االاتصادية و لو  التسييرا سريفا الجحاثرا 

د ةة  النحاهةةة والشةةفافيةاالملت ى الرارةةع لمن مةةة  رةةد الةةرحي  احمةةد رةة  ا المجتمةةع المةةدني ودوره فةةي  .91
 1114المجتمع المدني ودوره في د   النحاهة والشفافية في الور  العرريا األرد : ما ا 

ا الحر ةةةة الجمعويةةةة فةةةي الجحاثةةةر رةةةي  هيمنةةةة الدولةةةة 1119 رةةةد الةةةرحال جي لةةةي وارةةةراهي  رلعةةةاد ا  .92
 .027 واالست راي الححريا مجلة المست ر  العرريا العدد

تنويةةع المةةوارد الماليةةة وتحسةةي  الحو مةةة مةةع اإلشةةارة ا 1121ا  رةةد ال ةةادر ذليةة  وروفاسةةة سةةليما  .91
ا وراةةةةة رحميةةةةة م دمةةةةة فةةةةي الملت ةةةةى الةةةةدولي حةةةةو  تسةةةةيير الجما ةةةةات المحليةةةةة الوااةةةةع لحالةةةةة الجحاثةةةةر

 والتحديات: دراسة رع  التجاري الدوليةا جامعة الرليدةا الجحاثر.

عاد رعجيا التنمية المحلية آلية لتح يل التنمية الشةاملةا وراةة رحميةة م دمةة فةي  رد اهلل ذرارة ا س .90
الملت ى الورني األو  حو  تموي  التنمية المحلية في الجحاثر وااع وآفالا مع د العلةو  االاتصةادية 

 29/17/1115-27والتجارية و لو  التسييرا المر ح الجامعي رري رو ريريجا الجحاثرا  أيا : 

رو مامةا مف و  التنمية المحلية وم ومات تجسيدهاا وراة رحمية م دمة فةي الملت ةى الةورني   لي  .97
األو  حو  تموي  التنمية المحلية في الجحاثر وااع وآفالا مع د العلو  االاتصادية والتجارية و لةو  

 29/17/1115-27التسييرا المر ح الجامعي رري رو ريريجا الجحاثرا  أيا : 

لعمةةةارا سةةةنة النشةةةر؟ا  ذريةةةر فةةةي التنميةةةة االاتصةةةادية المحليةةةةا مذرةةةر مةةةد  جامعةةةة  لةةةي  ةةةري  ا .99
رغةةةةدادا المع ةةةةد العةةةةالي للتذرةةةةير الحضةةةةر  واالاليمةةةةيا م الةةةةة رعنةةةةوا : م دمةةةةة فةةةةي مف ةةةةو  تنميةةةةة 

 االاتصاديات المحلية

ة  مةةر شةةريفا ترةةور الرااةةة الشمسةةية ودورهةةا فةةي تمويةة  التنميةةة المحليةةة فةةي الجحاثةةرا وراةةة رحميةة .91
م دمة في الملت ى الورني األو  حو  تموي  التنميةة المحليةة فةي الجحاثةر وااةع وآفةالا مع ةد العلةو  
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-27االاتصةةةةادية والتجاريةةةةة و لةةةةو  التسةةةةييرا المر ةةةةح الجةةةةامعي رةةةةري رةةةةو ريريجا الجحاثةةةةرا  أيةةةةا : 
29/17/1115 

لمحليةةا وراةة رحميةة ا دور المنارل الصنا ية في التنمية ا1115 يسات العرريا إرراهيمي حياةا  .94
م دمة في الملت ى الورني األو  حو  تموي  التنميةة المحليةة فةي الجحاثةر وااةع وآفةالا مع ةد العلةو  

 29-27االاتصةةةادية والتجاريةةةة و لةةةو  التسةةةييرا المر ةةةح الجةةةامعي رةةةري رةةةو ريريجا الجحاثةةةرا  أيةةةا : 
 أفري 

ميةةة المسةةتدامةا رحةةول وأورال  مةة  ا تحةةديات الرااةةة والتن1115فةةاتح رةة  نونةةة والرةةاهر ذةةامرةا  .95
الملت ةةى العلمةةي الةةدولي: التنميةةة المسةةتدامة وال فةةاءة االسةةتذدامية للمةةوارد المتاحةةةا منشةةورات مذرةةر 

مغةارريا دار ال ةدى  -الشرا ة واالستممار فةي  المؤسسةات الصةغيرة والمتوسةرة فةي الفضةاء األورو
 للررا ة والنشر والتوحيعا  ي  مليلةا الجحاثر

ا الح   الراشد ومعض ت الدولة الحديمة ردو  العال  الماللا الملت ى الدولي 1114حة هارو ا فتي .95
للح   الراشد واستراتيجية الغيير في العال  المالةلا  ليةة ا داي والعلةو  االجتما يةةا جامعةة فرحةات 

  رات اسريف

مةع المةدنيا وراةة رحميةة ا الم افةة العرريةة وأمرهةا  لةى آداء مؤسسةات المجت1114فيص  الحةذيفيا  .11
م دمةةةة فةةةي الملت ةةةى الرارةةةع لمن مةةةة المجتمةةةع المةةةدني ودوره فةةةي د ةةة  النحاهةةةة والشةةةفافية فةةةي الةةةور  

 العرريا االرد : ما 

ا التمويةةة  رةةةالواف: رةةةداث  نيةةةر ت ليديةةةة م ترحةةةة لتمويةةة  1111لذضةةةر مرنةةةادا  مةةةا  منصةةةور ا  .12
دولي حةةةةو : سياسةةةةات التمويةةةة  وأمرهةةةةا  لةةةةى التنميةةةةة المحليةةةةةا وراةةةةة رحميةةةةة م دمةةةةة فةةةةي الملتةةةةة ى الةةةةة

االاتصةةةاديات والمؤسسةةةات: دراسةةةة حالةةةة الجحاثةةةر والةةةدو  الناميةةةةا  ليةةةة العلةةةو  االاتصةةةادية و لةةةو  
 نوفمرر 11-12التسييرا جامعة محمد ذيضرا رس رةا الجحاثرا يومي: 

مة وال فةةةاءة ا رحةةةول وأورال  مةةة  الملت ةةةى العلمةةةي الةةةدولي: التنميةةةة المسةةةتدا1115لرةةةرش ذهريةةةةا  .11
االسةةةةتذدامية للمةةةةةوارد المتاحةةةةةةا منشةةةةةورات مذرةةةةةر الشةةةةرا ة واالسةةةةةتممار فةةةةةي  المؤسسةةةةةات الصةةةةةغيرة 

 مغارريا دار ال دى للررا ة والنشر والتوحيعا  ي  مليلةا الجحاثر -والمتوسرة في الفضاء األورو

و : العمةةةةارة (ا  العمةةةةارة المسةةةةتدامة ا مةةةةؤتمر هندسةةةةة ال ةةةةاهرة األ1115محمةةةةد المحسةةةة  إرةةةةراهي ا ) .10
 والعمرا  في إرار التنميةا مصرا 

ا االسةتممار األجنرةي المراشةر: حالةة الجحاثةرا رحةول وأورال 1115محمد روهحة و  مر رة  سةيرةا  .17
 مةة  الملت ةةى العلمةةي الةةدولي: التنميةةة المسةةتدامة وال فةةاءة االسةةتذدامية للمةةوارد المتاحةةةا منشةةورات 

مغةةارريا دار  -ت الصةةغيرة والمتوسةرة فةةي الفضةاء األورومذرةر الشةةرا ة واالسةتممار فةةي  المؤسسةا
 ال دى للررا ة والنشر والتوحيعا  ي  مليلةا الجحاثر
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ا إش الية النفر والتنمية المستدامة في الدو  العرريةا رحول 1115محمد ت رورت ومحمد ررشيا  .19
ية للمةةةةوارد المتاحةةةةةا وأورال  مةةةة  الملت ةةةةى العلمةةةةي الةةةةدولي: التنميةةةةة المسةةةةتدامة وال فةةةةاءة االسةةةةتذدام

 -منشةةةورات مذرةةةر الشةةةرا ة واالسةةةتممار فةةةي  المؤسسةةةات الصةةةغيرة والمتوسةةةرة فةةةي الفضةةةاء األورو
 مغارريا دار ال دى للررا ة والنشر والتوحيعا  ي  مليلةا الجحاثر

ا دور الجما ةات المحليةة فةي حمايةة الريثةةا مجلةة االجت ةاد ال ضةاثيا  ليةة 1115محمد لموسةخا  .11
 .امعة ورالةا الجحاثرالح ولا ج

(ا  أهميةةةةة االاتصةةةةاد فةةةةي المسةةةةاحات المرنيةةةةة رةةةةي  المف ةةةةو  الريثةةةةي 1111ناديةةةةة محمةةةةد رصةةةةيرا ) .14
 واإلس مي ا ندوة اإلس ا  المانيةا الممل ة العررية السعودية

ا تسيير الجما ات المحلية في الجحاثر و وام  الجمود: ن ةرة نحةو مسةت ر  1121ناصر ااسميا  .15
ت المحليةةةا وراةةة رحميةةة م دمةةة فةةي الملت ةةى الةةدولي حةةو  تسةةيير الجما ةةات المحليةةة تسةةيير المجا ةةا

 الوااع والتحديات: دراسة رع  التجاري الدوليةا جامعة الرليدةا الجحاثر.

ا التنمية: م  النمو إلى االستدامةا رحول وأورال  م  الملت ى العلمي الةدولي: 1115نريلة فاليا  .15
ءة االسةةتذدامية للمةةوارد المتاحةةةا منشةةورات مذرةةر الشةةرا ة واالسةةتممار فةةي  التنميةةة المسةةتدامة وال فةةا

مغارريا دار ال دى للررا ة والنشةر والتوحيةعا  -المؤسسات الصغيرة والمتوسرة في الفضاء األورو
  ي  مليلةا الجحاثر

ليجيا ا أهداف األلفية م  العالمية إلى الورنية: مما  دو  مجلت التعاو  الذ1119نعمة أدييا  .41
وراةةة  مةة  م دمةةة فةةي نةةدوة األهةةداف اإلنماثيةةة وتو يف ةةا فةةي السياسةةات اإلجتما يةةة رةةدو  مجلةةت 

 التعاو  الذليجي.

ا الشرا ة ري  المجتمع المدني والح   الراشدا مجلة الف ر الررلمةانيا 1114نور الدي  ر  ارراهي ا  .42
 .29العدد 

المسةةةتدامة ا المجلةةةة العلميةةةة لجامعةةةة الملةةةك  (ا  التنميةةةة العمرانيةةةة1117هاشةةة   رةةةد اهلل الصةةةالحا ) .41
 .فيص ا المجلد الذامتا الدما ا الممل ة العررية السعودية
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 .11للجم ورية الجحاثريةا العدد 
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 .44الرسمية للجم ورية الجحاثريةا العدد 

المتعلةةةةل  1112ديسةةةةمرر  21الموافةةةةل لةةةةة: 2711رمضةةةا   14المةةةةؤرخ فةةةةي  11 – 12اةةةانو  راةةةة   .211
 .44 يثة اإلالي  وتنميته المستدامةا الجريدة الرسمية للجم ورية الجحاثريةا العدد رت

ا المتعلةةةل رتحديةةةد 15/19/2552المةةةؤرخ فةةةي  245 -52مةةة  المرسةةةو  التنفيةةةذ  راةةة   11المةةةادة  .210
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ا المتعلل رحماية الريثة في إرار التنمية المستدامة 25/14/1110المؤرخ في  10/21ال انو  را   .217
 .70رية الجحاثريةا العدد الجريدة الرسمية للجم و 

ا الجريةةدة الرسةةمية المتعلةةل رةةالتح   فةةي الرااةةة 15/14/2555المةةؤرخ فةةي  15 -55 :ال ةةانو  راةة  .219
 .92للجم ورية الجحاثريةا العدد 

المتعلةةل رالواايةةة مةة  األذرةةار ال ريةةرة وتسةةيير  19/21/1117المةةؤرخ فةةي  11 -17ال ةةانو  راةة :  .211
 .57ا الجريدة الرسمية للجم ورية الجحاثريةا العدد ةال وارل في إرار التنمية المستدام
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 إنشاء المد  الجديدة وت يثت اا الجريدةالمتعلل ر 15/19/1111المؤرخ في  15 -11ال انو  را :  .215
 .27/19/1111ا الصادرة رتاريخ 07الرسمية للجم ورية الجحاثريةا العدد 

يتضةةةةم  ال ةةةةانو  التةةةةوجي ي للمدينةةةةةا الجريةةةةدة  11/11/1111مةةةةؤرخ فةةةةي  11 -11ال ةةةةانو  راةةةة   .215
 .21/10/1111ا الصادرة رتاريخ 29الرسمية للجم ورية الجحاثريةا العدد 

ا المتضم  اانو  الرلديةا الجريدة الرسمية 2514جانفي  25الصادر رتاريخ  17 – 14األمر را   .221
 .11للجم ورية الجحاثريةا العدد 

ا المتضةم  اةانو  الواليةةا الجريةدة الرسةمية 2515مةا   10الصةادر رتةاريخ  05 – 15األمر را   .222
 .77للجم ورية الجحاثريةا العدد 

مية للجم وريةةةة المتعلةةةل رالرلديةةةةا الجريةةةدة الرسةةة 14/17/2551المةةةؤرخ فةةةي  51/15راةةة   ال ةةةانو  .221
 .29الجحاثريةا العدد 

المتعلةةةةل رالواليةةةةا الجريةةةدة الرسةةةمية للجم وريةةةةة  14/17/2551المةةةؤرخ فةةةي  51/15ال ةةةانو  راةةة   .220
 .29الجحاثريةا العدد 



 راجعالمــقــائـمة 

262 

 

حةةدد صةة حيات ا المتعلةةل رت11/21/2552ا المةةؤرخ فةةي 051/  52مةة  المرسةةو  راةة   19المةةادة  .227
ا الجريةةةةدة الرسةةةةمية للجم وريةةةةة لتذرةةةةير والت يثةةةةة العمرانيةةةةةالرلديةةةةة والواليةةةةة واذتصاصةةةةات ا فةةةةي ارةةةةات ا

 .91الجحاثريةا العدد 

المتعلةةةل رالت يثةةةة والتعميةةةرا الجريةةةدة  12/21/2551المةةةؤرخ فةةةي  51/15مةةة  ال ةةةانو   21المةةةادة  .229
مةةةةةةةؤرخ فةةةةةةةي  11 -11مةةةةةةة  ال ةةةةةةةانو  راةةةةةةة   11. المةةةةةةةادة 91الرسةةةةةةةمية للجم وريةةةةةةةة الجحاثريةةةةةةةةا العةةةةةةةدد 

ا 29انو  التةةوجي ي للمدينةةةا الجريةةدة الرسةةمية للجم وريةةة الجحاثريةةةا العةةدد يتضةةم  ال ةة 11/11/1111
 .21/10/1111الصادرة رتاريخ 

 

 : مواقع االنترنت

ا اش الية التنمية المحلية المستدامة في    حماية الريثةا مجلة  لو  1115ريي سليما  ملي ةا  .221
 ا WWW.ULUM.NLي: ا  لى المواع االل ترون05إنسانيةا السنة السادسةا العدد

 نير العررية المن مات شر ةا التنمية في المدني للمجتمع المتنامي الدوردا الصمد حيا  رد .224

 www.annd.orgا مواع االل تروني:  للتنمية الح ومية

االاتصاديةا المواع  مر ح المنشاو  للدراسات والرحول .225
 www.minshawi.com/vb/members/26807االل تروني:

معواات التنمية الحضرية: دراسة حالة مدينة دمشل رالنسرة للدو  األ مر  (ا1114) رنا  حيحا .225
 المواع اإلل تروني: ت دماا محاضرة منشورة  لى

www.astrolabe.files.wordpress.com/2007/07/urbanplaning 

جواد أرو حيدا  اراءة في مف و  التنمية ا محاضرة منشورة  لى المواع  .211
  http://www.nibraschabab.com/wp-content/uploads/docteur1.jpgاالل تروني:

: مواع معمار  للم ندت العرري .212
www.m3mary.com/information/sustainable_architecture_green.htm 

حمينةا نو ية الريثة الس نية الحضرية للمدينة العررية ري  الن رية و الترريل:  لذضر يوسف .211
دراسة حالة مدينة المسيلةا محاضرة منشورة  لى المواع 

 www.unhabitat.org.jo/pdf/Amman%2520Coاالل تروني:

ريثة والتنمية المستدامةا المواع االل تروني: األم  المتحدة لل .210
http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/agenda21/index.html    

المصدر: مواع األم  المتحدة االل تروني ألهداف األلفية:  .217
http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-7129.html 

 http://www.jeddah-uo.orgالحضر  لمدينة جدة المواع االل تروني: المرصد  .219

http://www.ulum.nl/
http://www.annd.org/Emerging
http://www.minshawi.com/vb/members/26807
http://www.astrolabe.files.wordpress.com/2007/07/urbanplaning
http://www.astrolabe.files.wordpress.com/2007/07/urbanplaning
http://www.nibraschabab.com/wp-content/uploads/docteur1.jpg
http://www.m3mary.com/information/sustainable_architecture_green.htm
http://www.m3mary.com/information/sustainable_architecture_green.htm
http://www.unhabitat.org.jo/pdf/Amman%2520Co
http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/agenda21/index.html
http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/agenda21/index.html
http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-7129.html
http://www.ingdz.com/vb/archive/index.php/t-7129.html
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لمؤتمر العم  الدوليا  51 لمة الريي لوح )وحير العم  والضما  االجتما ي( في الدورة  .211
جوا ا منشورة  لى   المواع االل تروني:   29ما  / 01ا جنيف أيا  1114

www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/communicat 

  الجحاثرية: الررنامج الت ميلي لد   النموا المواع االل تروني للح ومة .214
http://www.premier-

ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBila
n/ProgCroissance.pdf  

-http://www.el : مواع الرثاسة الجحاثرية .215

mouradia.dz/arabe/infos/actualite/hautplateaux.htm 

 /http://www.mddr.gov.dzالمواع االل تروني للوحير المنتدي الم لف رالتنمية الريفية  .215

ppdristatic_ar/accueila.htm  

ني: مواع ال ناة اإلل ترو  .201
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=531781&issueno=112

17 

االمواع االل تروني للح ومة 1115 -2555حصيلة المنجحات االاتصادية واالجتما ية للفترة  .202
 . http://www.premier-ministre.gov.dz الجحاثرية:

 www.aldjarida.com لى مواع الجريدة االل ترونية:  12/10/1122م ا  منشور يو   .201
م ا  منشور  لى مواع الجحيرة ا الد وة لميمال ورني لم افحة الفسادا 1121 ارفىيرشير مص .200

 www.aldjazeera.netل اتصاد واأل ما  االل تروني: 

134. Centre d’Information des Nations Unies, 2008, Site Web: 

http://www.unic.org.dz 

135. http://newscafee.com/cafee/index.php?option=com 

136. http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8748 

137. http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t-9194.html 

138. www.undp.org 

139. http://www.oiace.com/index.php?option=com. 
140. www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-

AR(8) doc. 
141. www.alriyadh.com/2010/01/10/section.econ. 
142. www.aldjarida.com. 

http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/communicat
http://www.mtess.gov.dz/mtss_ar_N/communicat
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/hautplateaux.htm
http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/hautplateaux.htm
http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/hautplateaux.htm
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=531781&issueno=11217
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=531781&issueno=11217
http://www.premier-ministre.gov.dz/
http://www.aldjarida.com/
http://www.aldjazeera.net/
http://www.unic.org.dz/
http://newscafee.com/cafee/index.php?option=com
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8748
http://www.ejtemay.com/archive/index.php/t-9194.html
http://www.undp.org/french
http://www.oiace.com/index.php?option=com_content&view=article&id=106:2009-03-08-13-04-02&catid=23:2009-03-16-21-36-24&Itemid=116
http://www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc
http://www.uneca-na.org/arabe/un/documents%20et%20etudes/indicateurs-AR(8).doc
http://www.alriyadh.com/2010/01/10/section.econ
http://www.aldjarida.com/
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 فــهرس الجــداول

 44 ................................... (: مراح  ترور مف و  التنمية المستدامة12الجدو  را  )

 59 .....................األهداف اإلنماثية ونايات ا ........................... :11 را الجدو  

 93 ...................: مؤشرات األهداف اإلنماثية ............................10الجدو  را  

 90 ..... 1111إلى  0694: أه  ال يثات المتداولة لحماية الريثة في الجحاثر م  14 الجدو  را 

 013 ......................... ال ضاء  لى الف ر المداع والجوت: مؤشرات هدف 19الجدو  را  

 015 .............................. االرتداثيتح يل تعمي  التعلي  : مؤشرات هدف 11الجدو  را  

 019 ..........رأة ......تعحيح المساواة ري  الجنسي  وتم ي  الم : مؤشرات هدف14الجدو  را  

 019  ......تحسي  صحة األم ات.. -: مؤشرات هدفي ت لي  معد  وفيات األرفا 15الجدو  را  

ونيرهما  م افحة فيروت ن ص المنا ة الرشرية/اإليدح والم ريا : مؤشرات هدف15الجدو  را  
 ............................................................ األمرا  م 

 

001 

 000 .....................................  فالة االستدامة الريثية : مؤشرات هدف21الجدو  را  

 001 ....................... إاامة شرا ة  المية م  أج  التنمية : مؤشرات هدف22الجدو  را  

 009 .......................... 1115توحيع الررالة حسي الفثات العمرية لسنة : 01الجدو  را  

: نسرة مناصي العم  الداثمة والمناصي المؤاتة م  إجمالي مناصي العم  03الجدو  را  
 ................المنجحة ..................................................

 

009 

 006 .................. 1119إلى  1110: صادرات الجحاثر ذ   السنوات م  04الجدو  را  

 010 ......ترور  دد الرلديات العاجحة ماليا رالجحاثر ............................: 05را  جدو 
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 فهــرس المواضيــع

 و -أ الم دمة العامة ..............................................................................
  للتنمية المحلية والحضر  مدذ   ا  الفصل األول:

 11 تم يد........................................................................................
 11 ....................................................... اإلرار المف مي للتنمية المحلية .2

 11 ..........................................ماهية التنمية..........................  0.2
 11 ترور مف و  التنمية...................................................... 0.0.0
 14 اي  وأهداف  ملية التنمية................................................ 1.0.0

 15 .......................................ماهية التنمية المحلية.....................  7.2
 15 .................المحلية..................لتنمية مف و  االترور التاريذي ل 0.1.0
 19 مف و  التنمية المحلية.................................................... 1.1.0
 19 .........................أهمية وأهداف التنمية المحلية وذصاثص ا....... 3.1.0
 01 أست ومرادئ التنمية المحلية ونماذج ا................................... 4.1.0

 00 مجاالت التنمية المحلية واألرراف الفا لة في ا وم ومات تجسيدها..................... .1
 00 .......................مجاالت التنمية المحلية................................. 0.1
 01 األرراف الفا لة في التنمية المحلية............................................ 1.1

 03 دور الدولة.............................................................. 0.1.1
 03 ...................دور المجتمع المدني.................................. 1.1.1
 05 دور الموار ............................................................ 2.0.0

 05 م ومات تجسيد التنمية المحلية................................................. 3.1
 05 ..........اإلدارة المحلية................................................. 0.3.1
 09 التذرير والت وي  لررامج التنمية المحلية.................................. 1.3.1
 11 التموي  المحلي.......................................................... 3.3.1
 13 المشار ة الشعرية........................................................ 4.3.1

 15 ......................................... ا..................تذريرالتنمية الحضرية و  .0
 15 ماهية التنمية الحضرية......................................................... 2.0

 15 ...........ضرية.......................لتنمية الحمف و  االترور التاريذي ل 2.2.0
 19 ....................................ة...............التنمية الحضري مف و  1.0.3
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 19 مرادئ التنمية الحضرية المستدامة........................................ 0.2.0
 19 أهداف ومعواات التنمية الحضرية........................................ 4.0.3

 36 مد ....................................التذرير اإلاليمي والحضر  وتذرير ال 1.3
 36 التذرير اإلاليمي ....................................................... 0.1.3
 30 التذرير الحضر ....................................................... 1.1.3
 31 .............................التذرير المستدا  للمد  .................... 3.1.3

 34 المدينة وتسييرها المستدا ............................................................ .7
 34 المدينة المستدامة.............................................................. 0.4

 34 ..................................تعريف المدينة المستدامة............... 0.0.4
 34 سمات االستدامة رالمدينة................................................. 1.0.4
 34 مرادئ استدامة المد ..................................................... 3.0.4

 34 ........................................................للمد  الحضر  التسيير 1.4
 35 تذرير المدينة وتسيير الع ارات......................................... 0.1.4
 35 التح   في األذرار...................................................... 1.1.4
 35 ...................تسيير الموارد والرااة................................ 3.1.4
 39 تسيير الن  .............................................................. 4.1.4
 39 المساحات الذضراء..................................................... 5.1.4
 39 ...........تسيير النفايات................................................ 9.1.4
 39 التسيير المحلي للمدينة................................................... 9.1.4

 36 ذ صة......................................................................................
  ومؤشرات ال يات 10التنمية المستدامة واألجندة  الفصل الثاني:

 40 تم يد........................................................................................
 41 التنمية المستدامة...................................................................... .0

 41 .............................................التاريذي للتنمية المستدامةالترور  0.0
 41 ................................السيال التاريذي ل  ور التنمية المستدامة 0.0.0
 43 ترور مف و  التنمية المستدامة............................................ 1.0.0

 44 ............المستدامة.......................................... التنمية تعريف 1.0
 49 ذصاثص و أهداف التنمية المستدامة.......................................... 3.0

 49 ذصاثص التنمية المستدامة.............................................. 0.3.0
 49 ................................................ أهداف التنمية المستدامة 1.3.0
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 49 ............................................. التنمية المستدامةوم ومات مرادئ  4.0
 49 ..................................................مرادئ التنمية المستدامة 0.4.0
 46 ........................................التنمية المستدامةم ومات و أست  1.4.0

 51 ........................................................ التنمية المستدامةأرعاد  5.0
 50 االجتما ي......................................................... الرعد 0.5.0
 50 الرعد االاتصاد ......................................................... 0.5.0
 51 الريثي.............................................................. الرعد 0.5.0

 53 االجندة وأهداف األلفية................................................................ .1
 53 ....................................................................10األجندة  0.1
 55 المحلية............................................................ 10األجندة  1.1
 59 الحضرية.......................................................... 10األجندة  3.1
 59 .......األهداف اإلنماثية ل لفية ............................................... 4.1

 56 ..............................................................التنمية . مؤشرات ايات .0
 56 االرار المف مي لمؤشرات ال يات.............................................. 0.3

 56 ...ترور مف و  المؤشرات............................................... 0.0.3
 91 مف و  المؤشر........................................................... 1.0.3
 90 ذصاثص المؤشرات..................................................... 3.0.3
 90 فاثدة المؤشرات.......................................................... 4.0.3
 90 مراح  إ داد المؤشرات................................................. 5.0.3
 91 أنوات المؤشرات......................................................... 9.0.3

 93 .........................................المحلية.............. مؤشرات التنمية 1.3
 95 ................................الحضرية..................... تنميةمؤشرات ال 3.3

 95 مف و  المؤشرات الحضرية.............................................. 0.3.3
 99 دور المؤشرات الحضرية................................................ 1.3.3
 99 ة............................................تصنيف المؤشرات الحضري 3.3.3

 99 ذ صة .....................................................................................
  سياسات التنمية المحلية والحضرية في الجحاثر  الفصل الثالث:

 91 ...........................................تم يد.............................................
 91 .............لحماية الريثة والتنمية المستدامة في الجحاثر مؤسساتيةالو  ال انونية التدارير. 0

 90 .................لحماية الريثة والتنمية المستدامة في الجحاثر مؤسساتيةالتدارير ال 0.0
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 93 ....................حماية الريثة والتنمية المستدامة في الجحاثرالتدارير ال انونية ل 1.0
 93 ال انو  المتعلل رحماية الريثة ............................................ 0.1.0
 94 ................................  انو  المتعلل رتسيير النفايات ومراارت اال 1.1.0
 94 .........................لل رت يثة اإلالي  وتنميته المستدامة .ال انو  المتع 3.1.0
 95 .................. ال انو  المتعلل رحماية الريثة في إرار التنمية المستدامة 4.1.0
 99 األذرى................................................ والمراسي رع   5.1.0

 99 ......................للريثة والتنمية المستدامة في الجحاثرالورنية  اإلستراتيجية 3.0
-1110المذرر الورني ل  ما  م  أج  الريثة والتنمية المستدامة  0.3.0

1100.................................................................. 
 

99 
 90 ...........................................مذرر األ ما  ذات األولوية  1.3.0
 91 ..........حماية الريثة والتنمية المستدامة  لى المستوى المحلي إستراتيجية 3.3.0

 94 ..........................ي التنمية المستدامة.............السياسات المحلية ودورها ف. 1
 94 ..............................دور الرلدية والوالية في تح يل التنمية المستدامة   0.1

 95 ..........61/16ص حية الرلدية في مجا  التنمية المستدامة حسي اانو   0.0.1
 99 .........61/19ية في مجا  التنمية المستدامة حسي اانو  والص حية ال 1.0.1

 99 ........ررامج التنمية المحلية.................................................. 1.1
 99 رةةرامج التج يةح..................................................... 0.1.1
 99 ...........الررامج المراف ة والمد مة لدص حات االاتصادية............ 1.1.1

 60 سياسات ت يثة اإلالي  وتراية المد  الجحاثرية.......................................... 3
 60 سياسة ت يثة اإلالي  وتنميته المستدامة.......................................... 0.3

 61 : إاامة إالي  مستدا .................................الذر التوجي ي األو  0.0.3
 61 .............اإلاليمي الذر التوجي ي الماني: إنشاء حر يات إ ادة التواح  1.0.3
 61 ..............ذلل شرور جاذرية وتنافسية األاالي : الذر التوجي ي المالل 3.0.3
 63 ة............................تح يل العدالة اإلاليمي :الذر التوجي ي الرارع 4.0.3

 63 ............................. وأدوات ت يثة اإلالي  والت يثة الحضرية مذررات 1.3
 63 المستدامة................................. ات ت يثة اإلالي  وتنميتهمذرر 0.1.3
 65 الت يثة الحضرية.............................................. مذررات 1.1.3

 69 والتوج ات ال ررى لتراية المد  .................................... اتسياسال 3.3
 69 ............................................................المدينة ةسياس 0.3.3
 69 التوج ات ال ررى لتراية المد ........................................... 1.3.3
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 المــلـخص

للتنميةة المحليةة  12تعالج هذه الدراسة مدى مساهمة السياسات المحلية والحضرية في تنفيذ األجندة 
ل للجانةةةي الن ةةةر  ل ةةة  مةةة  التنميةةةة المحليةةةةا الحضةةةرية التنميةةةة المسةةةتدامة فةةةي الجحاثةةةرا حيةةةل تةةة  الترةةةر 

ال انونيةةةةةة والمؤسسةةةةةاتية و ةةةةةذا التةةةةةدارير ومؤشةةةةةرات ال يةةةةةاتا ورعةةةةةدها تةةةةة   ةةةةةر   12المسةةةةةتدامةا األجنةةةةةدة 
اإلستراتيجية الورنية لحماية الريثة والتنمية المستدامة في الجحاثةرا مة  تة  الترةرل لسياسةات ورةرامج التنميةة 

لحضرية التةي اتذةذت ا الجحاثةر مة  أجة  تفعية  العمليةة التنمويةة ر امة  التةراي الةورني رعةد فشة  المحلية وا
 السياسات التنموية السار ة التي  انت تعتمد  لى التذرير المر ح .

للتنميةة المحليةة المسةتدامة امنةا  12م  أج  معرفة مةدى مسةاهمة هةذه السياسةات فةي تنفيةذ األجنةدة 
 ت أهداف األلفية اإلنماثية والواوف  لى نسرة تح ي  ا.ردراسة وتحلي  مؤشرا

وفي األذير امنا رت يي  هذه السياسات وتحديد موار  ضعف اا وررح التوصةيات التةي نراهةا مناسةرة 
 لتفعيل ا ومعالجة اصورها.

 :الكلمات المفتاحية

 اإلنماثيةةةةة ل لفيةةةةة ا األهةةةةداف12ة التنميةةةةة المحليةةةةةا التنميةةةةة الحضةةةةريةا التنميةةةةة المسةةةةتدامةا األجنةةةةد
 مؤشرات ال يات. 

Abstract 

This study examines the contribution of local politics and urban areas in the 

implementation of Agenda 21 for local sustainable development in Algeria. Thus, a literature 

theory has been developed for each of the local development, urban, sustainable development, 

Agenda 21, benchmarks. Then, it has been reviewed the legal and institutional, as well as the 

national strategy for environmental protection and sustainable development in Algeria. 

Therefore it has been addressing the policies and programs of local development and urban 

areas taken by Algeria so to activate the development process, the full national territory, after 

the failure of previous development policies, which have been relied on central planning. 

We study and analyze indicators of the Millennium Development Goals to identify the 

percentage goal that has been achieved.  This will determine the contribution of these policies 

in the implementation of Agenda 21 for local sustainable development. 

Finally, we evaluated these policies and identify its weaknesses, and made 

recommendations that we may see as an opportunity to activate and to address its 

shortcomings.  

Key words: Local development, urban development, Sustainable development, Agenda21, 

Measurement indicators. 


