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 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا ونبينا حممد صلى اهلل عليه     ﴾شكر تقدير ﴿
 :إىل يوم الدين، وبعد هآله وصحبة ومن سار على هنجه واقتفى أثر  وعلى

 ،ذكرةعلّي إلمتام هذه املأمحد اهلل عز وجل على ما من به 
  لكل من ساهم يف إجناحهاري يجبزيل شكري وخالص تقدأتقدم كما،  

 :ستاذ الدكتوراأل ،وأخص بالذكر أستاذي الفاضل
 جنان عبد المجيد

  ،هذه املذكرة جنا إل ،مهمة اإلشراف والتوجيه تويلالذي شرفين بقبوله 
كان  فقد ،بالرغم من إنشغاالته العديدة ذلك،لجهدا مل يدخر  حيث

 .لتوجيهاته وإرشاداته أعظم األثر يف إثراء هذا العمل
  على  ،1جامعة سطيفللقائمني على أتقدم جبزيل الشكر ووافر التقدير و

كما أوجه شكري لكل أساتذة  ،لعليااالفرصة ملواصلة الدراسات يل إتاحتهم 
 .اجلامعة على جهودهم يف خدمة العلم وطالبه وموظفي وإداري

 وأتقدم بشكري وتقديري إىل أعضاء جلنة املناقشة املوقرة : 
 .ر يقةغراب الدكتورة  ،عالوةخلوط الدكتور  ،كمالبوعظم  ستاذ الدكتور األ
  افظة الغابات لوالية شكر كافة أعوان حمأن أيف األخري كما ال يفوتين

 ،نمية الريفية مبقاطعة دائرة قايسخلية الت نوخاصة العون املسؤول ع ،خنشلة
 .هذا العملمتام إلمن تعاون ومشاركة  على ما أبداه
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، 1991الوجود بعد مؤمتر ريودي جنريو بالربا يل  إىلاملتكامل بأبعاده  ظهر مفهوم التنمية املستدامة لقد
حيث عرّفت على أهنا التنمية اليت تليب حاجيات احلاضر من دون املساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية 

احلياة من أجل الرقي مبستوى  ،حاجياهتم، فهي تنمية شاملة متس اجلميع وتتطلب تضافر جهود اجلميع وتكاملها
التوفيق بني الركائز الثالث  والعمل على ،أخرىنات الطبيعة لكوكبنا من جهة من جهة واحملافظة على نفس مكو  العامة

 .يةجتماعاإلوالعدالة  يةاإلقتصادالكفاءة  ،للتنمية املستدامة واملتمثلة يف احلماية البيئة
أقصى حد ممكن والقضاء على الفقر من  إىلمع هي تنمية الغرض منها اقتصاديا حتقيق الزيادة يف رفاه اجملت

السعي لتحقيق منو إقتصادي يشمل كافة اجملاالت  إىل ضافةباإل ،خالل حتسني مستويات الدخل للجميع
ستغالل كافة املوارد املتاحة على النحو األمثل وبكفاءة أعلى، أما من الناحية إوذلك من خالل  والتخصصات،

من صحة وتعليم  يجتماعاإلحتسني سبل احلصول على كافة اخلدمات ذات الطابع  إىلفهي تنمية تسعى  يةجتماعاإل
كما   ،سعيها للوفاء باحلد األدىن من معايري األمن والسالمة، وإحرتام حقوق اإلنسان إىل ضافةباإلوإسكان وتشغيل، 

للقواعد الشعبية يف عمليات صنع تنمية الثقافات املختلفة، والتنوع، والتعددية، واملشاركة الفعلية  إىل أيضاهتدف 
احلفاظ على قاعدة املوارد املادية والبيولوجية وعلى النظم  إىلومن اجلانب البيئي تسعى التنمية املستدامة  ،القرار

 . النهوض هبا  إىليكولوجية والسعي اإل
ون أغلبية أفراد هاته هي تنمية هتدف لتلبية حاجيات الفئات احملرومة اليت تعاين من تدين مستوى املعيشة، وك

، فقد الة وإنعدام كافة متطلبات احلياةأين يعانون من التهميش والفقر والبط ،ئات يعيشون ضمن الفضاءات الريفيةالف
تركزت أحباث ودراسات كثرية خبصوص كيفية تنمية هذه الفضاءات الريفية وكيفية تقليص الفجوة بني سكاهنا مقارنة 

، من مشاركة مجيع األطرافمبنية على احلوكمة السليمة اليت تؤ لتنمية الريفية املستدامة فا ،بسكان املناطق احلضرية
طياف اجملتمع أهي تنمية تشاركية مبنية على حسن تبادل املعلومات بني كافة  وذلك من دون أي هتميش أو إقصاء،

أهنا تنمية مبنية على المركزية  إىل ضافةإ ،طاعات الداخلة يف احلياة الريفيةهي تنمية متتا  باندماج مجيع الق احمللي،
 .القمة إىلمنحى تصاعدي من القاعدة  أخذن كافة القرارات املتخذة تأحيث  القرار، إختاذ

حيث  ،وم تعدد وظائف النشاطات الزراعيةذلك فإن التنمية الريفية املستدامة تقوم على مفه إىل ضافةباإل
فمن الناحية  ،ة يف كافة جماالت احلياة الريفيةريك عجلة النمو والتنميمهية بالغة يف حتأتعترب هذه االخرية ذات 

احلفاظ على سالمة وحيوية  إىل ضافةلنشاط الزراعي يضمن توفري الغذاء لسكان املناطق الريفية باإلافإن  يةجتماعاإل
 .يف هذه املناطق  يجتماعاإلالنسيج 

توفري املنتجات الغذائية الضرورية يتمثل يف ، مهيةا بالغ األفإن للنشاط الزراعي دور  يةاإلقتصادأما من الناحية 
ولية املستخدمة توفري املواد األ مسامهته يف إىل ضافةباإل ،من الغذائي على كافة املستوياتألوبالتايل السعي لتحقيق ا

ئية فللنشاط أما من الناحية البي ،خلق فرص عمل لسكان هذه املناطقوكذلك  ،نواعهأيف النشاط الصناعي بشىت 
 ،راضي املزروعةوذلك من خالل  يادة مساحة األ ،ة على املوارد الطبيعية وتنميتهاحملافظاالزراعي دور جد هام يف 

مني محاية للتنوع البيولوجي أت إىلسعيها  إىل ضافةباإل جنراف والتصحر،من أخطار التعرية واإل يهاوبالتايل احلفاظ عل
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ستدامة إ أكثر إدارةالتلوث من خالل  أنواعومسامهتها الكبرية يف القضاء على مجيع  ة،شكاله النباتية واحليوانيأبكل 
 .للموارد الطبيعية

لسعي بكافة الوسائل وا قليماإلمبنية على مفهوم  ،املنشودة وفقا ملفهومها احلديث إن التنمية الريفية املستدامة
جتنيد كافة املوارد  إىليهدف ذا ية هقليماإلفأسلوب التنمية  واملوارد املتاحة حمليا وخارجيا لتحقيقها،واإلمكانيات 

تنمية حقيقية وفعلية وشاملة  إىلشكاهلا املادية والالمادية من أجل توظيفها بالشكل الال م واملطلوب للوصول أجبميع 
 .شكاهلا أية وجبميع ستعانة بكافة املوارد اخلارجباإل ،إهنا تنمية يتم بناؤها من الداخلوبالتايل ف ،قليماإليف هذا 
هتماما خاصا بتنمية مناطقها الريفية من خالل عدة إفقد أولت اجلزائر  ،ول يف العاملوكمثيالهتا من الد       

يومنا هذا، حيث سعت السلطات اجلزائرية مبجرد إستقالهلا سنة  إىلستقالل تنفيذها غداة اإل اىلتو سياسات متعاقبة 
ستعمار حيث  ف معيشة سكان املناطق الريفية والذين عانوا طويال خالل فرتة اإلالعمل على حتسني ظرو  إىل 1991

داية السبعينيات من القرن غاية ب إىللقد إمتدت هذه االجراءات و  ،يجتماعاإلكانت كافة التدخالت تتميز بطابعها 
ريفي ل من خطر النزوح الالتقلي إىلواليت كانت هتدف  ،طات حينها سياسة الثورة الزراعيةحيث تبنت السل ،املاضي

شكل قلة السكن والبطالة وذلك من خالل القضاء على املشاكل اليت ظهرت حينها كم ،الكبري الذي ميز هذه الفرتة
ن فشل هذه أال إ ،مصادر الدخل خارج قطاع احملروقاتحماولة تنويع  إىلسعي السلطات حينها  إىل ضافةباإل ،املرتفعة

القرارات املتعلقة باملناطق الريفية  إختاذو سلوب املركزي يف كافة التدخالت نتهاج األإ إىلا أساسالسياسة والراجع 
املمتدة من  قليماإلإنتهاج سياسة هتيئة   إىلأدى بالسلطات اجلزائرية يف بداية الثمانينيات من القرن املاضي  وسكاهنا،

ي وسياسي صعب إجتماعة بوضع إقتصادي و حيث متيزت هذه الفرت  ،اتغاية بداية التسعيني إىلبداية الثمانينات 
غاية سنة  إىلالسياسة املنتهجة بداية التسعينات  كل مقرتحات هذه السياسة، تلت ذلكية مما عجل بفشل  اللغ

نسحاب التام لدور الدولة من احلياة قتصاد اجلزائري الذي متيز باإلتعلقة بربنامج إعادة اهليكلة لإوامل 1222
الوضع األمين الصعب الذي ميز  إىل إضافةحترير القطاع الزراعي وخروج الدولة من دعم الزراعة حيث مت ية، اإلقتصاد

 املناطق إحياء يف املسامهة إىلالذي يهدف  اجلزائر التجديد الريفي والزراعينتهجت إ 1222هذه الفرتة، ومنذ سنة 
جلميع سكان  عادل معيشي ن مستوىوضما ياإلقتصاد للنسيج وإعادة احلياة التشغيل، ظروف الريفية بتحسني

وفاعل وانبثقت عن هذه السياسة  حي فضاء ريفي على واحلفاظ السكان تثبيت إىل إضافةالفضاءات الريفية، 
أداة  التنمية الريفية املستدامة، املتمثلة يف املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة، حيث تشكل هذه األخرية إسرتاتيجية
لتنفيذها على املستوى القاعدي واحمللي، وترتكز يف تنفيذها على مبدأ مشاركة مجيع الفاعلني، ومبدأ  إسرتاتيجية

تضافر   إىلمبدأ االندماج القطاعي الذي يهدف  إىل ضافةالقمة، باإل إىلالقرارات من القاعدة  إختاذالتصاعدية يف 
حتسني  إىلهتدف هذه األداة و يف الفضاءات الريفية،  جهود مجيع القطاعات واهليئات اليت هلا دخل يف احلياة العامة

عن طريق دعم وخلق نشاطات  ياإلقتصادهتمام باجلانب ظروف املعيشة لسكان املناطق الريفية من خالل اإل
فهو  يجتماعاإلقتصادية خمتلفة ومتنوعة، ومن مث خلق مناصب عمل للقضاء على البطالة، أما فيما يتعلق باجلانب إ

تثمني  إىلأنه يهدف  إىل إضافة.....( الصحة، التعليم، الطرقات)عم البىن التحتية للخدمات العمومية يقوم على د



 ....................................................................................................................................................مقدمة

 

 ج 

 

الين العق ستعمالاإل إىلاحمللي اخلاص بكل فضاء ريفي، أما يف جانبه البيئي فهو يهدف  يجتماعاإلاملوروث الثقايف و 
 ،بايت والغايب يف املناطق الريفيةالعمل على  يادة غطاء الن ىلإ ضافةباإل، احلرص على تثمينهاوالرشيد للموارد الطبيعية و 

  .واحملافظة على التنوع البيولوجي يف شقيه النبايت واحليواين والعمل على  يادته وتنوعه
مشروع جواري للتنمية الريفية املندجمة مربمج  11222جل تنفيذ أقد خصصت السلطات اجلزائرية من و 

مليار دينار من النفقات العمومية، كان اهلدف 1222موارد مالية معتربة تقدر حبوايل  ،1212-1229خالل الفرتة 
إعادة إحياء املناطق الريفية اليت  إىل ضافةباإلية داخل الوطن، إقليممنها دعم التنمية الريفية املستدامة وحتقيق توا نات 

حيث ترمي  ،خرىنة باملدن واملناطق اجلزائرية األفقدت يف العشريتني االخريتني للكثري من جاذبيتها وتنافسينها مقار 
ية وخاصة إجتماعإقتصادية و  وذلك لدواعي ،ين نزحوا يف وقت سابقذعودة سكان هذه املناطق ال إىلهذه اجلهود 

 إىلمن خالل هذه املشاريع  أيضاسعي الدولة  إىل ضافةباإل ،قيق هجرة عكسية وحو هذه املناطقوبالتايل حت ،أمنية
 .من الغذائي املنشود على املستويني احمللي والوطينجملال الفالحي والزراعي الريفي وبالتايل حتقيق األتنشيط ا

قد مت حتديد اآلثار املتوقعة جراء تنفيذ هذه املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة على املستوى الوطين و 
منصب  002222حتقيق حوايل  إىل  ياإلقتصاد حيث هدفت يف شقها ،علن عنها من طرف السلطات الوطنيةوامل

خلق مداخيل خارج قطاع احملروقات اليت ال ال ميثل هاجس بالنسبة للسلطات اجلزائرية كون  إىل ضافةشغل دائم، باإل
حتسني ظروف معيشة  إىلفقد هدفت  يجتماعاإلأما فيما يتعلق بالشق  ،أغلب مداخيل البالد تتأتى من هذا القطاع

من  أكثرثار البيئية واملتمثلة يف محاية اآل إىل إضافة ،سكن ريفي 010222طق الريفية وذلك ببناء حوايل سكان املنا
 .مليون هكتار من الرتبة 2.1

يف مشروع جواري للتنمية الريفية املندجمة  339مت برجمة يف والية خنشلة حوايل  ،وكمثيالهتا من واليات الوطن
جتنيد كافة  إىل ضافةباإل ،جل تنفيذهاأمليار دينار من  1من  أكثرومت ختصيص  ،1212-1229لفرتة املمتدة بني ا

، من أجل حتقيق ياإلقتصادو  داري العموميصناديق الدعم الوطنية وكافة القطاعات واهليئات الوالئية ذات الطابع اإل
مت حتديد اآلثار املتوقعة جراء عملية وقد  ،ية واملعزولة اليت تنتمي للواليةتنمية حقيقية خاصة يف املناطق الصعبة النائ

حيث قدرت العائالت املستهدفة من هذه  ،املندجمة هاته يف مناطق الوالية تنفيذ املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية
وقد قدرت  ،فرد 111032مجايل ألفرادها حبوايل واليت يقدر العدد اإل ،عائلة ريفية 12102املشاريع اجلوارية حبوايل 

 ،منصب شغل دائم 91222مشروع جواري هذه حبوايل  339اصب الشغل اليت سيتم إستحداثها يف إطار عدد من
 يادة رقعة املساحة الصاحلة للنشاط و  هكتار، 92032معاجلة أراضي على مساحة إمجالية تقدر حبوايل  إىل ضافةباإل

 .هكتار 2922الزراعي حبوايل
نمية الريفية املندجمة مبنطقة إيقوبان التابعة لبلدية شلية بوالية مشروع جواري للت برجمة ق، متويف هذا السيا

خمتلف العمليات التنموية اليت تضمنها  جنا دينار إل 93.922.923.29، حيث مت ختصيص مبلغ 1229سنة خنشلة
اشي وحتسني ، ودعم نشاط تربية املو يةاإلقتصادترقية النشاطات  إىل يةاإلقتصادهذا املشروع واليت هدفت من الناحية 
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فك العزلة  إىلفقد هدفت  يةجتماعاإل راعة األشجار املثمرة، ومن الناحية  إىلذلك فقد هدفت  إىل إضافةتسيريه، 
 إىل ضافةباإل ،بتدائيةإنشاء مدرسة إ إىل إضافةوبناء قاعة عالج  ،عن السكان عن طريق حتسني وضعية الطرقات

راف جنحشد املوارد املائية، ومحاية األراضي من اإل إىلبيئية فقد هدفت أما من الناحية ال ،تقدمي دعم السكن الريفي
تنمية استخدام الطاقات املتجددة وذلك قصد  إىلذلك فقد هدفت  إىل إضافة ،وذلك بتكثيف عمليات التشجري

 .الناضبةاحملافظة على املوارد الطبيعية 
  :اإلشكالية1-
من  شاريع يف حتقيق التنمية الريفية املستدامة ذات أمهية بالغة، كوهنا متكنتعترب عملية تقييم آثار تنفيذ  هذه امل    

وذلك من أجل تفادي إتباع  ،أخرىني النجاحات احملققة من جهة ختالالت احملتملة من جهة وتثمإبرا  مكامن اإل
 .أسلوب التجربة واخلطأ يف تنفيذ سياسة التجديد الريفي وتسيري املخصصات العمومية

ن أجل الوقوف الفعلي على مدى وجود آثار مباشرة فعلية هلذا املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة ومدى وم     
 :  ، هذا ما يقودنا اىل التساؤل الرئيسي التايله لتنمية ريفية مستدامة باملنطقةحتقيق

ق يتحقوهل أدى فعليا إلى  ،منطقةلالمنفذ باللتنمية الريفية المندمجة  ع الجواريو ر مشالمباشرة لل ثاراآلماهي 
 تنمية ريفية مستدامة بها؟

 :على اإلجابة على األسئلة الفرعية التاليةة على هذه اإلشكالية سنعمل أوال ولإجاب
 من سكان منطقة تنفيذه عيشة مع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة إىل حتسني ظروف و املشر ى ي مدى أدأ إىل

 ؟ يةجتماعالناحية اإل
 ية اإلقتصادخلق حركية إقتصادية وتنويع للنشاطات ع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة إىل و املشر ى ي مدى أدأ إىل

 مبنطقة تنفيذه؟
 يادة وتنوع املوارد الطبيعية مبنطقة تنفيذه؟ إىلع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة و املشر  ىدأي مدى أ إىل  
  ية للتنمية الريفية قليممبادئ املنهجية اإل يقحتق لتنمية الريفية املندجمة يفساهم املشروع اجلواري ل ي مدىأإىل

 مبنطقة تنفيذه؟املستدامة  
 :فرضيات الدراسة2-

ثار املباشرة املنجرة عن عملية تنفيذ املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة تقييم اآل سنحاول  من خالل هذه الدراسة
 :ستدامة  ولذلك ستنطلق الدراسة احلالية من الفرضية الرئيسية التاليةيف حتقيق تنمية ريفية م

  وقد أدى  ،ية إجيابية مباشرة مبنطقة تنفيذهية وإقتصادية وبيئإجتماعللمشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة آثار
 .فعليا إىل حتقيق تنمية ريفية مستدامة هبا
 :فرضيات اجلزئية التاليةوعليه تندرج حتت هذه الفرضية الرئيسية ال

 من الناحية  منطقة تنفيذه عيشة سكانمحتسني ظروف  ع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة إىلو املشر  ىأد
 .يةجتماعاإل
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 ية مبنطقة تنفيذهاإلقتصادخلق حركية إقتصادية وتنويع للنشاطات ع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة إىل و املشر  ىأد. 
 يادة وتنوع املوارد الطبيعية مبنطقة تنفيذه  إىل   واري للتنمية الريفية املندجمةع اجلو املشر ى دأ . 
 مبنطقة ية للتنمية الريفية املستدامة قليممبادئ املنهجية اإل يقحتق ساهم املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة يف

 .تنفيذه
 :هيكلة ومنهجية الدراسة3-

الفصل األول الذي حيمل عنوان اإلطار املفاهيمي والنظري للتنمية الريفية لدراسة هذا املوضوع سنتطرق يف 
مفهوم التنمية  إىلية من مفهوم النمو وصوال اوذلك بد ،التطور التارخيي ملفهوم التنمية إىلول املستدامة ويف قسمه األ

ية املستدامة باجملتمعات قيق التنموذلك بربط حت ،إىل الرتكيز على املستوى احمللييف هذا القسم  لوسنعم ،املستدامة 
ة يتعترب االرضية احلقيقية لتجذير مفهوم التنم اليت احمللية 11جندة برا  والرتكيز على األإوذلك من خالل  ،احمللية

 بني املراحل اليت مر هبا مفهوم التنميةن نأما يف القسم الثاين من هذا الفصل فسنحاول أ املستدامة على الواقع احمللي،
وذلك بدءا مبفهوم تنمية اجملتمع الذي ظهر يف ستينيات القرن املاضي والذي ركز على اجلوانب  ،ريفية املستدامةال
اليت ظهرت خالل سبعينيات القرن املاضي من  ندجمةمفهوم التنمية الريفية امل إىل، مث سنتطرق للتنميةفقط  يةجتماعاإل
مث سنحاول  شروط حتققها، إىل ضافةباإلها وخصائصها أهدافعلى  مع الرتكيز ،الل تنفيذ مشاريع تنموية متكاملةخ

ية قليماإل احلكومةسس أالقائم على  ،بعادستدامة الشامل واملتكامل األهوم التنمية الريفية املفبعد ذلك إبرا  م
القسم الثالث  أما، قليماإلية القائم على مفهوم تنمية قليماإلالتنمية  وأسلوبوالالمركزية ومفهوم تعدد وظائف الزراعة 

هم النظريات أوذلك بعرض  ،عو لعرض بعض املذاهب النظرية الين تتعلق باملوض هخصصنمن هذا الفصل فس واألخري
مث  ،ريات التنمية املدفوعة من اخلارجوال بعرض نظأحيث سنقوم يف القسم  ،يةقليماإلء حتليل للتنمية االيت قامت بإعط

 إىلن نصل يف هناية  هذا الفصل أ إىل ،ن تكون مدفوعة من الداخلأن التنمية جيب أؤكد على تتليها النظريات اليت 
ية إقليمهم مبادئ الفكر التنموي احلديث القائم على إ دواجية وتكامل املوارد احمللية واخلارجية لتحقيق تنمية أعرض 
 .فعلية 

ودور املشروع اجلواري  ،عية والريفية يف اجلزائرراأما يف الفصل الثاين والذي حيمل عنوان تطور سياسات التنمية الز   
مراحل تطور السياسات  إىلول حيث سنتطرق يف قسمه األ ،حتقيق التنمية الريفية املستدامةللتنمية الريفية املندجمة يف 

 إىلتقالل حيث سنرب  مدى التحول يف أساليب تنمية الفضاء الريفي يف اجلزائر منذ االس الريفية يف اجلزائر،الزراعية و 
غاية  إىل 1222ة نعلى السياسات املطبقة بداية من سما يف القسم الثاين سنحاول الرتكيز أ، 1222غاية سنة 

ما القسم الثالث فقد أ ية يف تطور أدوات التدخل احلكومي يف تنمية الفضاء الريفي،أساسواليت تعترب مرحلة  ،1212
ا على مع الرتكيز على مدى قدرهت ،وارية للتنمية الريفية املندجمةجلإلعطاء مفاهيم عامة تتعلق باملشاريع اخصصناه 

 .حتقيق تنمية ريفية مستدامة
ة املندجمة املنفذة بوالية ويف الفصل الثالث سنعمل على تقييم آثار جمموعة من املشاريع اجلوارية للتنمية الريفي

 نظري ملفهوم املشروع وعملية التقييم، إعطاء مدخل إىليف القسم األول من هذا الفصل  حيث سنعمد ،خنشلة
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 ،منائية على وجه اخلصوصوذلك بعرض معايري التقييم املتعارف عليها دوليا واملستخدمة يف عملية تقييم املشاريع اإل
 .ستدامةثر واإلاأل ،الفعالية ،الكفاءة ،رتباطمن معيار اإل

مقومات الوالية من كافة  همأولة تقدمي مث سنقوم يف القسم الثاين بعرض عام لوالية خنشلة وذلك مبحا
حول واقع املناطق الريفية مع عرض وضعية مشاريع وبرامج التنمية  أيضاإعطاء نظرة عامة  إىل ضافةباإل ،النواحي

 أما يف القسم الثالث من هذا الفصل فقد خصصناه لعملية تقييم جملموعة من املشاريع اجلوارية الريفية املنفذة بالوالية،
وال بالتقييم على املستوى أحيث سنقوم  ،تخدام مقاربتني يف عملية التقييموذلك بإس ،مت تنفيذها يف والية خنشلة اليت

مع إعطاء نظرة عامة عن وضعية ومدى حتقق  ،علقة بالتقييم على املستوى الكليتليها املقاربة الثانية واملت ،اجلزئي
 .ية الريفية املستدامة  مبناطق الواليةية املتعلقة بالتنمقليماإلسس املنهجية أوتوفر 

وذلك وفقا لعملية التحليل  ،نتائج إختبار الفرضيات املطروحة وأخريا ستكون خامتة هذا البحث والدراسة كتأكيد على
ذ حتليل املعطيات اليت قمنا جبمعها واليت هدفنا من خالهلا لتقييم آثار تنفيعلى ضوء  ،التقييم اليت قمنا  هباو والتدقيق 

وخلصنا يف النهاية وعلى ضوء النتائج املتحصل عليها  ،رض الواقعأواملوجودة على  املشاريع اجلوارية النامجة فعلياهذه 
حسن واألفضل لتوجيه وضبط عملية تنفيذ هذه طرح بعض االقرتاحات والتوصيات اليت تعترب بالنسبة لنا املنفذ األ إىل

 .وبالتايل حتقيق تنمية ريفية مستدامة  ،املرجوة منها هدافأجل حتقيق األ من ،ندجمةفية املاملشاريع اجلوارية للتنمية الري

ظريات التنمية الريفية هذه الدراسة سنعتمد على املنهج التارخيي إلبرا  أهم مراحل تطور مفهوم ون جنا وإل 
، أما فيما يتعلق بعملية يف اجلزائرلريفية عرض تطور السياسات الوطنية املتعلقة بالفضاءات ا إىل ضافةباإل ،املستدامة

فق مع نوع التحليلي والذي يتواالوصفي على املنهج  اعتمدناتقييم آثار املشاريع اجلوارية املنفذة بوالية خنشلة فقد 
واآلثار   هدافحيث ان عملية التقييم تتطلب التحليل العميق لكامل االجراءات واأل ،وخصائص الدراسة والبحث

 .ية التنفيذ امليداين هلذه املشاريع اجلوارية النامجة عن عمل
 :هذه الدراسة إعتمدنا على جنا وجلمع البيانات الضرورية إل 

املتعلقة  مجع املعطيات إىل إضافة ،البحث التوثيقي وذلك جلمع املفاهيم النظرية املتعلقة بالتنمية الريفية املستدامة
اإلعتماد على املالحظة املباشرة للوقوف على واقع املناطق الريفية  إىل افةضباإل ،ةمبيادين الدراسباملشاريع اجلوارية  و 

ات احملققة وحصر النقائص جنا  وذلك من خالل مالحظة اإل ،وارية للتنمية الريفية املندجمةاليت نفذت هبا املشاريع اجل
 قطاعاتداريني ملصاحل و لفاعلني اإلمع كافة ااملباشرة سلوب املقابلة أاالعتماد على  إىل إضافة واالخفاقات املسجلة،

....(  احمللية دارة،اإل،مديرية املصاحل الفالحية ،مديرية التخطيطحمافظة الغابات:على  خاص مت الرتكيز بشكل)الوالية 
جراءات ذات الطابع والرتكيز على املستفيدين من اإلباشرة مع كافة سكان هذه املناطق مقابالت م إىل ضافةباإل

 .مت تنفيذها يف إطار هذه املشاريع اجلوارية مبناطق والية خنشلة الفردي اليت
 :الدراسة أهداف4-

 توضيح كيف ميكن حتقيق تنمية ريفية مستدامة من خالل تنفيذ مجلة من االجراءات إىلتسعى هذه الدراسة 
 ، ية الريفية املندجمةة للتنماملشاريع اجلوارياملتمثلة يف  هذه التدخالت ،لتدخالت يف هذه الفضاءات الريفيةوا
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رض أالوطنية للتنمية الريفية املستدامة على  اإلسرتاتيجيةاليت إعتمدت عليها السلطات اجلزائرية كأداة من أجل تطبيق و 
حيث سنحاول يف هذه الدراسة إعطاء نظرة واقعية وحيادية عن عملية تنفيذ املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية  الواقع،

وبالتايل فإننا من خالل هذه الدراسة التقييمية  ،قع وحال املناطق الريفية وسكاهناتأثريها على وااملندجمة ومدى 
 إىل ضافةباإل ،ريع اجلوارية يف املناطق الريفيةتثمني املكتسبات املتعلقة بكافة جوانب عملية تنفيذ املشا إىلسنسعى 

 إىللوصول لوبالتايل فإن الدراسة ستسعى  ،ذلك وإعطاء توضيحات لسبب ،خفاقات احلاصلةحماولة حصر اإل
 :تيةاآل هدافاأل
 ،مفهومها وخصائصها ومبادئها إىلبالتطرق  تقدمي إطار نظري للتنمية الريفية املستدامة. 
 إىل يومنا هذا ستقاللاإللتدخل يف الفضاءات الريفية غداة يف عمليات ا اعتمادها مت يتتبيان السياسات ال. 
  اآلثار النامجة عن تنفيذ جمموعة من املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة يف عدة مناطق حماولة عرض للنتائج و

 .والية خنشلة إقليمواقعة يف 
  ية للتنمية الريفية املستدامة هبذه الوالية قليماإلحماولة الوقوف على مدى حتقق مبادئ وأسس املنهجية. 
  ن أمل يف أ،كما نموع الدراسات املتعلقة باملوضوعجم إىلديدة دراسة ج إضافة إىلنطمح من خالل حبثنا هذا

املزيد من البحوث اليت تغطي نقاط القصور يف حبثنا هذا وتدعيمها  إلجراءيكون لغرينا من الباحثني منطلقا 
 .التطرق هلا  بإمكاننابنقاط مل يكن 

 :أهمية الموضوع5-
ضوء على تنفيذ وتطبيق سياسة وطنية واملتمثلة يف سياسة مهيتها كوهنا تتعلق  بتسليط الأتستمد هذه الدراسة 

وذلك مبحاولة إعطاء تقييم موضوعي وحيادي ملدى حتقيق أداة  التجديد الزراعي والريفي يف املناطق الريفية يف اجلزائر،
املسطرة هلا  هدافأللتنفيذ هذه السياسة على املستوى احمللي واملتمثلة يف املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة 

القرارات املتعلقة  إختاذوبالتايل فإن للدراسة امهية بالغة يف تقومي عملية  واالثار املتوقعة جراء عملية التنفيذ هاته،
ية والبيئية اإلقتصادية و جتماعاإلبالفضاءات الريفية واليت هلا خصوصياهتا املتعلقة هبا من عدم جتانس لكافة اجلوانب 

ختالالت احملتملة من جهة وتثمني النجاحات احملققة التايل فإن هذه الدراسة ستمكننا من إبرا  مكامن اإلوب، والثقافية
 .من أجل تفادي اتباع اسلوب التجربة واخلطأ يف تنفيذ سياسة التجديد الريفي وتسيري املخصصات العمومية

 :صعوبات البحث والدراسة6-
 .حلول ونتائج لدراسته إىلالباحث للوصول  مماأراقيل تقف ن لكل دراسة وحبث صعوبات وعأكيد من األ 

 :نذكر اآلتية ها، ومن بينثناء فرتة دراستنا وحبثنا هذاأقد واجهتنا عدة صعوبات  لنا،بالنسبة 
  إكتشاف أن العينة المختارة في بداية الدراسة غير معبرة وغير كافية لتقديم دراسة موضوعية ووافية: 

ملام بكافة اجلوانب النظرية املتعلقة منها وبالضبط يف مرحلة اإل وىلنا للدراسة وذلك يف املراحل األلنا خالل إجراء تبني
باملوضوع أن العينة املختارة يف بداية الدراسة واملتمثلة يف املشروع اجلواري املنفذ مبنطقة إيقوبان ببلدية شلية والية 

والبيئية مبنطقة  يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلشروع اجلواري من النواحي حيث أن تقييم آثار هذا امل ،هنا غري معربةأخنشلة 
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ان جناحه أو فشله ال يعين بالضرورة فشل أو جناح  إىل ضافةباإل ،تعميمها على باقي مناطق الوالية ال ميكن ،تنفيذه
 ،صحة الدراسة وجديتها على أكثرهذا ما جعلنا وحاول تعميم العينة وذلك قصد اإلستدالل  ؛املشاريع املنفذة بالوالية

وذلك من خالل دمج مشاريع جوارية مماثلة واليت خضعت  ،ن اجلزء وحماولة تعميمه على الكلواإلنتقال منهجيا م
 .لنفس الدراسة التقييمية أيضا

 والية خنشلة، إقليميف  أيضامت تنفيذها  أخرىج مثانية مشاريع جوارية للتنمية الريفية املندجمة مت دمحيث 
حيث مت  بدال من مشروع جواري واحد، ،حث حتتوي على تسعة مشاريع جواريةايل فقد أصبحت عينة البوبالت

  :قل يتمثالن يف يني على األأساسا بعني االعتبار لعنصرين أخذ،بعناية إختيار هذه املشاريع اجلوارية الثمانية 
 :قليملإ يجتماعاإلو الوضع اجلغرايف *

جعل  ذات طبيعة تضاريسية جبلية منعزلة وصعبة للغاية، هذا ما ،الشرقية لوالية خنشلةالشمالية  حيث تعترب املنطقة
 هدافمهية خاصة ومع العلم أنه من بني األمرا يف غاية األأعملية تقييم آثار تنفيذ هذه املشاريع املنفذة هبذه املناطق 

 .زلة عن املناطق النائية وعن سكاهناالوطنية للتنمية الريفية املستدامة هو فك الع سرتاتيجيةلإالرئيسية 
 :وضعية عملية تنفيذ املشاريع اجلوارية *

ويرجع سبب  ،اإلنتهاء من تنفيذها بشكل هنائي حيث مت إستهداف املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة اليت مت
افة االجراءات والعمليات اليت تتعلق نتهاء من كمجالية هلذه املشاريع تستوجب اإلثار اإلن عملية تقييم اآلأ إىلذلك 

 .هبذه املشاريع اجلوارية على أرض الواقع من أجل الوقوف على اآلثار الفعلية هلا
 غموض الحقائق المرتبطة بالمشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة وصعوبة جمعها على مستوى كافة اإلدارات: 
صعوبات مجة مرتبطة بعدم القدرة على مجع البيانات املرتبطة  خالل فرتة حبثنا وخاصة يف بدايته ،صادفتنا 

فبالرغم من إتصالنا بكافة املصاحل واإلدارات العمومية املختصة بذلك، اال اننا  ،ريع اجلوارية على املستوى احملليباملشا
بة معظمهم يف استجا حيث الحظنا عدم ،كل يرمي الكرة  املهم خارج ملعبهمل جند االجابة الكافية لذلك ،فال

يف نفس الوقت فإن خاصية حبثنا هذا واملتمثلة يف عملية التقييم  ،مجع البيانات املرتبطة باملوضوع مساعدتنا على
وذلك كونه يعترب تشكيكا  ،املسؤولنيأغلب طالق من طرف جعل منه موضوعا غري مستحب على اإل اخلارجي،

 .يف حالة كانت نتائج الدراسة سلبية  ،اهتميرهم وتصرحيات احملققة حسب تقار جنا  صرحيا لكل اإل
كنها ان دىن من املعطيات واحلقائق والبيانات اليت يقدموهنا لنا واليت مين نقبل باحلد األأوبالتايل فقد كان لزاما علينا 

 .من مالحظات ومقابالت  خرىمع االستعانة على أدوات البحث العلمي األ ،تفيدنا يف دراستنا هاته
 ء مقابالت مع كافة الفاعلين المحليينصعوبة إجرا: 

نسبة الب جرينا معهم مقابالتنا ،أن نذكر كلمة تقييم املشاريع اجلوارية حىت تتغري مالمح االفراد الذين أمبجرد        
 ةننا وجدنا مشكلة كبري أال إ ،ستبانة مكتوبة متعلقة باملوضوعإن تقدم اليهم أللسكان احملليني فإنه كان من املفروض 

 إىلوذلك يرجع سببه  يهم يف كافة االسئلة املطروحة هبا،أوذلك بسبب عدم قدرهتم على قبوهلا وابداء ر  ،يف تو يعها
 غلبهم كان يتميز باحلرص أن أ إىل ضافةباإل ،من جهة خوفهم وعدم معرفتهم هلذا النوع من أدوات البحث العلمي
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 .حواه للموضوع مبجرد معرفتهم بفبدوا رفضهم أالشديد حيث 
كافة  ،فالكل يرجع عدم إختصاصه باملوضوع وعدم قدرته لإجابة عنان اإلدارات احمللية والالمركزيةأما فيما خيص أعو 

  .عدا أعوان الغابات الذين قدموا لنا يد املساعدة حبسب قدرهتم وإختصاصهم يف ذلك ،االسئلة املطروحة عليهم
 :الدراسات السابقة7-

1- Zaghib Mohamed, Évaluation et impacts des projets de proximité de développement 

rural (PPDR) sur l’agriculture et le développement rural local. Cas des zones de 

montagnes du Nord de la wilaya de Sétif, Mémoire de Magister en Agronomie. 
ثار عدة مشاريع جوارية مت تنفيذها يف مناطق ريفية بوالية سطيف ،وذلك والذي عرض فيها الباحث دراسة تقييمية آل

 إىل،وقد توصل  يف دراسته على املنهج الوصفي التحليلي،حيث إعتمد الباحث  1229-1229للفرتة املمتدة بني 
وقد  ان هذه املناطق ـعدم قدرة املشاريع اجلوارية التأثري إجيابا على حتقيق تنمية ريفية و راعية حقيقية كما يأملها سك

 : عدة أسباب نذكر منها إىلأرجع الباحث هذا اإلخفاق 
  ي مشروعأواضحة املعامل،دقيقة وقابل للقياس ،واليت من املفروض ان يتم حتديدها يف بداية تنفيذ  أهدافغياب. 
  تصحيح جل أعدم وجود متابعة ورقابة حقيقة خالل تنفيذ املشروع من طرف املصاحل املختصة وذلك من

 .ختالالت احملتمل وقوعها إبان عملية التنفيذاإل
 عدم وجود إندماج جملموع القطاعات الداخلة يف تنفيذ املشاريع اجلوارية املنفذة باملنطقة. 

2- Abdel–Madjid Djenane,2011,  les projets de proximité de développement rural 

intégré :objectifs, contenu et méthodes  

اداة تنفيذها على ملستوى القاعدي  إىل إضافةيف هذه الدراسة مت تقدمي  عرض عام حول سياسة التجديد الريفي     
الوقوف :النتائج التالية  إىلدت هذه الدراسة أوقد  ،واملتمثلة يف املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة بشكل دقيق

ندماج القطاعي واخلاص بتوحيد ع املتمثلة يف مشكلة عدم حتقق اإلعلى معوقات السري احلسن يف تطبيق املشرو 
الغموض املتعلق  ،اجملهودات الفردية للقطاعات الداخلة يف عملية إنشاء الفضاءات الريفية حتت مركز قرارات واحد

 .هلذه الفضاءاتتغطية كامل الفضاء الريفي ام املناطق اهلشة لحبدود التدخل والتنفيذ هلذه املشاريع فهل هي موجهة 
حيث كان من املفروض ان حيوي كذلك  ،على املستوى البلدي اتصال والذي يبقى مقتصر نظام اإل أيضافيما خيص 

  .....(املشتة الدشرة، ،القرية) الفئات الدنيا
-3 S. Slaimi  Les impacts des projets de proximités et de développement rural intégrés 

[PPDRI] en zones de montagnes Kabyles : cas willaya de Tizi-Ouzou ;Thèse 2011 

Master 2. Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques. Parcours IAMM 
ة جبلية واقعة يف والية املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة يف ثالث بلديات ريفي ثارآمت يف هذه الدراسة حتليل 

فاءة الك ،التنفيذ لدراسة معايري االرتباط مقاربيتني للتقييم ،املقاربة االوىل تتعلق بعملية إستعمالمت خالهلا  ،تيزي و و
تحليل االثر من خالل من املؤشرات املقدمة من طرف املصاحل واملقاربة الثانية فتتعلق ب ،والفاعلية للعمليات املنجزة

 بالرغم من النتائج املقبولة والبسيطة يف  ، إمتصاص البطالة يف هذه املناطقاملختصة ومتثلت نقط قوة هذه املشاريع يف
 .ولية كرتبية املواشيقدرهتا على بعث النشاطات األ إىل إضافة ،على املدى القريب الشأنهذا 

http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=27323
http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=27323
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 :د ــتمهي
على كافة املستويات و وحاء العامل أكافة املفكرين والساسة يف كامل   إهتماملقد شغلت قضية التنمية املستدامة 

اليت تشمل املختلفة و  ها أهدافوذلك بسبب احلاجة املتزايدة يف حتقيق  صعدة خالل العشريتني السابقتني خاصة،واأل
كانت ن كافة املشاكل اليت  أتبني  خاصة بعد أنويرجع هذا اإلهتمام  ،الطبيعةبمجيع نواحي احلياة البشرية وعالقتها 

ساليب نتيجة لعجز األ هي ،نواعهاأشكاهلا و أجبميع و  ،ا يف السابق ووال الت حلد اليومالبشرية تتخبط وتعاين منه
، نواحيالكافة على   توا ن حتقيق حد كبري ضرورة إىلمت تطبيقها يف السابق واليت أمهلت  التنموية السابقة اليت

التنمية املستدامة هذا البعد والذي يعطي للحياة البشرية  مفهوم أضافقد حيث  ،واملستويات صعدة واجملاالتاألو 
  .ية والبيئيةجتماعاإل،ية اإلقتصادنواحي ال خاصة من ،قهلذا التوا ن املفقود يف الساب،معىن خاصة  وعالقتها بكوكبها 

 ،ؤمترات والقمم احمللية والدوليةرافق ذلك عقد العديد من امل ،اجلديدالتنموي  هتمام هبذا املفهوموبزيادة اإل 
 .وحاء العاملأكافة الشعوب واحلكومات يف كامل طرف   ط الضوء على هذا املفهوم ،ومت تبنيه من يسلمت تو 

مفهوم ومضمون فقد مت ترمجة هذا املفهوم من خالل  ،احملليالتنمية املستدامة على املستوى بفيما يتعلق أما 
وكون املناطق واجملتمعات  ،حمليةلتطبيق وحتقيق تنمية مستدامة والفعلي طار احلقيقي اإل متثلواليت  ،احمللية 11جندة األ

الذي عانت  وذلك بسبب حالة التهميش الكبري قةتضررا جراء تنفيذ السياسات التنموية الساب كثرهي األ ،الريفية
هذه مكونات ي وخاصية عدم جتانس قليمالبعد اإلبشكل كبري مهلت أ هذه السياسات اليت  ،منه معظم هذه املناطق

تنمية هذا ماجعل السعي لتحقيق  ،..ية والثقافيةاإلقتصاد ،ن كافة النواحي الطبيعية البشريةمالصعبة والفقرية املناطق 
وباخلصوص الدول اليت تبنت مفهوم  ويات كافة بلدان ودول العامل،أولمن  أولوية يعترب ،فية مستدامة هبذه املناطقري

  .التنمية املستدامة
وذلك بتقدمي عرض  ،ولة تسليط الضوء على هذا املوضوعاولتوضيح ذلك سنقوم خالل هذا الفصل مبح 

وذلك  ،تطورها التارخيياىل حماولة عرض مراحل  ضافةباإل ،ستدامةعاد التنمية املبأكافة  شامل ميسومفاهيمي نظري 
تنمية املستدامة بربط مفهوم ال وبعدها سنقوم ،بالوقوف على أهم نقاط حتول مفهوم التنمية يف العصر احلديث

الريفية فهوم التنمية م وبعد ذلك سنركز علىاحمللية،  11رض متكامل عن األجندة وذلك بتقدمي ع ،باملستوى احمللي
ي الذي اإلقتصادويف األخري سنقوم بإعطاء نظرة عامة حول الفكر  ،سسه ومبادئهأ نيتبيوذلك عن طريق  ،املستدامة

وذلك  بشكل عام الريفية املستدامة ومس مفهوم التنمية ،افة السياسات التنموية يف السابقرافق ووجه تطبيق ك
ىل تقدمي املفهوم اجلديد إ ضافةباإل ،والتنمية املدفوعة من اخلارج ،عة من الداخلبالتطرق اىل مفهوم التنمية املدفو 

 .من الداخل واخلارجواملدفوعة للتنمية املبنية 
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I - على المستوى المحلي التنمية المستدامة: 
I -1  التنمية المستدامةمفهوم السياق التاريخي لظهور: 

 ،خريتني على وجه اخلصوصلوجود خالل العشريتني األا إىللقد بر  مفهوم التنمية املستدامة بشكل ملفت 
برا  كافة املراحل اليت مر هبا هذا إ أجلومن  ،خ الفكر التنموي يف العصر احلديثن جذوره  تعترب ممتدة عرب تاريأال إ

قمم هم الأ إىلأهم هذه املراحل و  إىلسنتطرق يف هذا القسم  ،هو عليه يف الوقت احلايل ما إىلاملفهوم لكي يصل 
ربط هذا املفهوم  ةاولحم إىل ضافةباإل ،رف كافة الشعوب والدول يف العاملتبنيه من ط إىل أدت ىتواملؤمترات ال

 .نسب لتطبيقه يف الواقعباملستوى احمللي والذي ميثل املستوى األ
I -1-1  ياإلقتصادالتنمية رديفاً للنمو: 

ف العقد السادس من القرن ذ هناية احلرب العاملية الثانية حىت منتصمتدت تقريبًا منإمتيزت هذه املرحلة اليت       
مرتفعة  إقتصاديالتصنيع وسيلة لزيادة الدخل القومي وحتقيق معدالت منو  إسرتاتيجيةعلى  عتمادباإل ،العشرين

اكم الرأمسايل التصنيع يف حتقيق الرت  إسرتاتيجيةبديلة بعدما فشلت  أخرىات إسرتاتيجيوسريعة، وقد تبنت بعض الدول 
هذه بني ومن  ،املختلفة يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادن يساعدها يف التغلب على مشكالهتا أاملطلوب الذي ميكن 

 .لصادراتاملعونات اخلارجية، والتجارة من خالل  يادة ا إسرتاتيجيةنذكر  اتاإلسرتاتيجي
أحد النماذج املشهورة اليت  "يصاداإلقتمراحل النمو "سمإاملعروف ب W. ROSTOWويعترب منوذج وولت رستو

رتباط بني كان اإل حىت هناية السبعينات من القرن املاضي، ،1تعكس مفهوم وعملية التنمية وحمتواها يف هذه املرحلة
 .لفرتة طويلة جتماعالسياسي وعلم اإل اإلقتصادهو الشغل الشاغل خلرباء  يةاإلقتصادوالسياسات  يجتماعاإلالرفاه 

حتقيق النمو مقاسا بنصيب الفرد من الناتج احمللي  أجلهنا السعي الواعي من أعلى  ،يةاإلقتصاداسة وقد عرفت السي
 يةاإلقتصادقصى للموارد األ ستخدامواإل ستغالللة تتعلق باإلأكمس،يةاإلقتصادوقد نوقشت السياسة  ،مجايلاإل
 ،يةجتماعاإلو  يةاإلقتصاد خرىات اجلزئية األمجايل ويف املؤشر للرفع من معدالت النمو يف الناتج احمللي اإل أساسك

 إقتصاديهو  نفصال بني ماواإل ،يةاإلقتصادمتجاهلة بذلك الدور الذي تلعبه البيئة كوسط تنفذ فيه هذه السياسات 
واخر السبعينات وبداية الثمانينات طغت على املناقشة أوحبلول  ،هو بيئي كان واضحا يف املناقشة املتعلقة بالبيئة وما

 عمقا ومشوال بالنسبة للنمو والتنمية، أكثروكانت هذه النظريات تنطوي على وجهة نظر ، تقدما أكثرنظريات تنموية 
مثل الفقر والتو يع ضمن اجلوانب  والبيئية، يةجتماعاإلعلى املسائل  يةاإلقتصادثر السياسات أوجرى حتليل 

 .وانب البيئيةوالتلوث ضمن اجل يةاإلقتصادونضوب املوارد  ،يةجتماعاإل
 ياإلقتصادجتاهات احلالية يف النمو الدميغرايف و ستمرت اإلإذا ما إنه أبينت بحينها ن توقعات البيئة العاملية إ

ستيعابية وقد تضيع املكاسب ستزداد الضغوط بصورة كبرية على البيئة الطبيعية تفوق قدرها اإل ،يةستهالكواألمناط اإل
 .البيئية والتحسينات الظاهرة
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I -1-2   نادي روما والصراع بين المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية: 
بدء هلذا املفهوم اجلديد نقطة ال" وقف النمو"حتت عنوان  1901يعترب تقرير نادي روما الذي صدر عام 

املوارد والتلوث  كإستهالن دور السكان و أثار التقرير املزيد من القضايا اجلوهرية واملثرية للجدل بشأحيث  ،للتنمية
والتزايد  ياإلقتصادن ينجم عن الوترية املتسارعة للنمو أما ميكن  إىلففي هذا التقرير دق ناقوس اخلطر  ،البيئي

نشر دراسة جاي فور سرت بعنوان كما مت 1،للموارد وتلوث للطبيعة والضغط على النظام البيئي إستنزافمن  ،السكاين
النمو  ،املوارد الطبيعية إستنزافية بار ة وهي أساسج رياضي لدراسة مخسة متغريات واليت تضمنت منوذ  ،حدود النمو

ت هذه الدراسة اجتاهات هذه املتغريات اخلمسة وأثرها على أبر  حيث  ،تدهور البيئة ،سوء التغذية ،التصنيع ،السكاين
 .وذلك ملدة ثالثني سنة ،رضيالكوكب األ

I -1-3    البيئة في ستوكهولم قمة األمم المتحدة حول: 
 املتحدة حول البيئة األممد قمة انعق إمت ،1901جويلية  19-0وبالتحديد خالل يف نفس السنة         

 تاولتنحيث  ،إدخال البعد البيئي ضمن األبعاد التنموية إىلوذلك راجع  ، من نوعهاوىلواليت تعترب األ ،2ستوكهوملب
 التنمية البيئية، مفهومظهور إىل  ضافةباإل، ت القائمة بني التنمية والبيئةالنعكاسات التفاعإمرة  ولهذه القمة أل

 أغلبمت خالل هذه الفرتة انشاء و ارات للبيئة على مستوى قد و . يةاإلقتصادالكفاءة ية و جتماعاإلوربطها بالتنمية 
الرتابط بني البيئة واملشاكل  وضرورة يةاإلقتصادومت عرض جمموعة من القرارات اخلاصة بالتنمية  3،الدول املتقدمة

وبالتايل  ،سني البيئة وتفادي التعدي عليهاريد حتأذا إيف التنمية  ولويةن هلا األأوطالبت الدول النامية ب ،يةاإلقتصاد
ن حالة املتحدة للبيئة تقريرا ع األمموضع برنامج  1921ويف سنة  ،بني الدول الغنية والفقرية ضرورة تضييق الفجوة ما

 إىلوأشار  ت اخلطر احمليط بالعامل،أكدحصائية إنه مبين على وثائق علمية وبيانات أمهية التقرير أوكانت  ،ة العامليةالبيئ
 1921كتوبر أ 12ويف  ،نقراضاإل إىلالف نوع من اخلاليا النباتية واحليوانية كانت يف طريقها  10من  أكثرن أ
ي نشاط بشري من أاهلدف منه توجيه وتقومي الذي كان عاملي للطبيعة امليثاق ال ،املتحدة لألممقرت اجلمعية العامة أ
 .اخلطط التنموية كافة  النظام الطبيعي عند وضع عتباربعني اإل خذاأل ىل وجوبإ ضافةباإل على الطبيعة، التأثرينه أش
I -1-4  مستقبلنا المشترك والترويج لمفهوم التنمية المستدامة 

 ،تقريرا بعنوان مستقبلنا املشرتك املتحدة لألمممت اللجنة الدولية للبيئة والتنمية التابعة قد ،1920فريلأ 10يف     
وقد  ،1920مفهوم التنمية املستدامة بشكل رمسي  إىلشار أتقرير   أولكان الذي  و  ،4برونتالند بتقرير املعروف

رئاسة رئيسة و راء النرويج برونتلند ب ،1923تشكلت هذه اللجنة بتكليف من اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 
الغرض يتمثل و  وخرباء التنمية والتخطيط يف العامل، يةاإلقتصادشخصية من النخب السياسية و  11وأعضاء  آنذاك

                                                           
 .اخلرطوم السودان 1222فريل أجملة التنوير العدد اخلامس  11-20وتطور مفهوم التنمية املستدامة الصفحة  نشأةيد امحد ضرار املاحي العب- 1

 ،املتاحة ية للموارد ستخدامالتنمية املستدامة والكفاءة اإل:املؤمتر العلمي الدويل  يف إطار  مداخلة, وأبعادهاشكالية التنمية املستدامة ،إ 1222 ،  عماري عمار-  2
 .21، ص 1222أفريل  22-20،جامعة سطيف  ،وعلوم التسيري اإلقتصاديةكلية العلوم 

3 -Jérôme Guillet, Olivier Bruna et Sébastien Lemercier,  L'approche territoriale du développement durable : les 

Agendas 21 locaux , Centre de Ressources du Développement Territorial de Haute-Normandie Janvier 2005, p03 

consultée en ligne en mai 2013 sur   :  www.territoires-haute-normandie.net/iso.../approche_territoire_dd.pdf 
 .23 ،صمرجع سابق   ،1222 ، عماري عمار- 4
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واليت ال  ،املوارد الطبيعية علىلدول العامل  يةاإلقتصادالرئيسي لتلك اللجنة هو دراسة تأثري السياسات التصنيعية و 
ولكن  ،جيال احلاليةوقف تستفيد منه األ هوبل  ،جيال احلالية كيفما تشاءن هتدره األأها ملكا مشاعا إعتبار ميكن ب

 ،تعريف ملفهوم التنمية املستدامة أوليقدم هذا التقرير و  ،1جيال املقبلةحتافظ عليه يف ذات الوقت ملصلحة األ
حتياجاهتم إجيال املستقبلية على تلبية ساس بقدرة األحتياجات األجيال احلالية دون املإالتنمية اليت تليب  هاإعتبار ب

 .2اخلاصة
I -1-5  (1992األرض في ريو دي جانيرو سنة   قمة)مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية 

واملنتهي بإعالن  ،دولة 101والذي شاركت فيه  ،1991قد كان إلعالن ري ودي جانريو بالربا يل عام 
ن جودة البيئة وسالمة أب ،عرتف املؤمتر علنا على نطاق واسعإحيث  لتزكية الرمسية ملفهوم التنمية املستدامة،مبثابة ا وري

ستحوذ مفهوم التنمية املستدامة على إومنذ تلك القمة  ،ينفصم يرتبطان ببعضهما البعض على وحو ال ،اإلقتصاد
، 3أخرىات البيئية من جهة عتبار ني التنمية من جهة واإلحدثت نقلة نوعية يف مفهوم العالقة بأحيث  هتمام العامل،إ

التوفيق بني الركائز الثالث للتنمية املستدامة واملتمثلة يف احلماية  إىلاملبادئ اليت تؤدي  ه القمة،مت حتديد يف هذ وقد
 .يةجتماعاإلوالعدالة  يةاإلقتصادالكفاءة  ،البيئة

I -1-6 مؤتمر األمم المتحدة لأللفية: 
 102من  أكثراملتحدة لأللفية الذي شارك فيه  األمميف مؤمتر  ،الثالثة لأللفيةالتنمية  أهدافعالن عن  اإلمت

 ،على املستوى الدويل يةاإلقتصادجممل القضايا السياسية و  إىلفيه وتطرق  ،1222 سنةرئيس دولة وحكومة بنيويورك 
لفية للتنمية على عالن األإكز قد ر و  ،اليت تواجه العامل ووفر منظورا متكامال لكيفية التصدي للتحديات الرئيسية

وة هنا جعل العوملة قأستدامة البيئية وبناء الشراكات اليت من شختفيض معدالت الفقر وحتسني نوعية احلياة وضمان اإل
 :املتفق عليها على هدافاألإشتملت و  ،دفع تنموية لكافة سكان العامل

 املدقع واجلوع ؛القضاء على الفقر  :ولاهلدف األ 
 ؛ التعليم اإلبتدائيتعميم حتقيق  :اهلدف الثاين 
 ؛ املرأةتعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني  :اهلدف الثالث 
  طفال ؛ختفيض معدالت وفيات األ:اهلدف الرابع 
  حتسني الصحة النفاسية؛ :اهلدف اخلامس 
 مراض ؛غريها من األمكافحة فريوس نقص املناعة البشرية واملالريا  :اهلدف السادس 
  ستدامة البيئية ؛كفالة اإل:اهلدف السابع 
  قامة شراكة عاملية من أجل التنميةإ:اهلدف الثامن. 

                                                           
 .اخلرطوم السودان، 1222فريل ،أجملة التنوير العدد اخلامس ، 22-20الصفحة  ،دامةنشاة وتطور مفهوم التنمية املست،ضرار املاحي العبيد امحد - 1

2 -Jérôme Guillet, Olivier Bruna et Sébastien Lemercier, Op.cit. p04. 
 .12-29مرجع سابق،ص،ضرار املاحي العبيد امحد - 3
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والعوامل  ،ويات اليت ينبغي مراعاهتاولبعضا من العناصر املكملة واأل ،لفية الثمانيةاأل هدافضيف ألأولقد 
ن يكتمل فيها أالسنة اليت يفرتض واليت تعترب  1210دم احملر   حبلول ومؤشرات للتق ، متثل البيئة املساندة املطلوبةاليت

 :الثمانية املعلنة يف حدود املؤشرات املرحلية املتفق عليها التالية  هدافتتحقق األ
  النصف؛ إىلختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دوالر واحد 
 بتدائي؛متام مرحلة التعليم اإلإمن  ،ناث منهماإل وأسواء الذكور  ،طفال يف كل مكانكفالة متكن األ 
 وبالنسبة  ،1220ن يكون ذلك حبلول عام أبتدائي والثانوي ويفضل  الة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم اإلإ

 ؛1210جلميع مراحل التعليم يف موعد ال يتجاو  
 رباع؛أفيات النفاسية مبقدار ثالثة معدل الو و  ،طفال دون سن اخلامسة مبقدار الثلثنيختفيض معدل وفيات األ  
  مراض الرئيسية؛املالريا وغريها من األ إنتشاروقف و وقف إنتشار فريوس نقص املناعة 
 وحسار فقدان املوارد البيئية؛إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات والربامج القطرية و إ 
 ب املأمونة إىل النصف؛شخاص الذين ميكنهم احلصول على مياه الشر ختفيض نسبة األ 
 لتزاما إنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ وعدم التمييز ،ويشمل املضي يف إقامة نظام جتاري ومايل يتسم باإل

 .1الفقر على الصعيد الوطين والصعيد العاملي وطأهوختفيف  ،والتنمية ،باحلكم الرشيد
I -1 -7 2002 امة بجوهانسبورغمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستد  

مجيع  إىل ضافةمت دعوة ممثلي الدول واحلكومات، باإل ،ت من انعقاد مؤمتر ري ودي جانريوبعد عشر سنوا
إلقامة شراكات  .(.واطنني واجلمعيات والشركاتامل ،دارةاإلو السلطات احمللية ،)تمع الدويل اجلهات الفاعلة يف اجمل

مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة عام  إنعقدحيث 2،ملوارد الطبيعيةمحاية ا أجلخطة عمل من  إعتمادقصد 
 يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلن محاية البيئة والتنمية أتأكيدا على ضرورة التصدي ملشكلة تدهور البيئة وعلى  1221
يقه يف هذا اجملال منذ مت حتق الوقوف على ما إىل ضافةهذا باإل ،د منها لتحقيق التنمية املستدامةمورا البأت أصبح
اعالن مؤمتر القمة للتنمية املستدامة  أكدو  3عالنات دولية يف جمال البيئة والتنميةإرض وما متخض عنها من قمة األ
 :مهيةأعلى  1221سبتمرب 1-وتأ 12  جبوهانسبورغ جبنوب افريقيا إنعقدالذي 
 لتزام شعوب العامل بالتنمية املستدامة؛إ 
 نسانية للجميع؛نساين ومنصف يدرك ضرورة كفالة الكرامة اإلإمع عاملي لتزام بإقامة جمتاإل 
 التنمية غري املستدامة؛ وأمناطالفقر وتدهور البيئة  مكافحةجيال القادمة عن طريق العمل على ضمان رفاهية األ 
  على الصعيد  ،ومحاية البيئةية جتماعية والتنمية اإلاإلقتصادكان التنمية املستدامة التنمية أر التعاهد على تعزيز وتقوية

 ي والعاملي؛قليماحمللي والوطين واإل
                                                           
1
 - Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA( ,Rural Development in the Arab Region, 

Regional Conference on Land Degradation Issues  in the Arab Region , Cairo, 30 October - 1 November 2007,p06  

consultée en ligne en avril 2013 sur  :  www. css.escwa.org.lb/sdpd/30-10_1-11/D10.pdf     
2
-Jérôme Guillet, Olivier Bruna et Sébastien Lemercier, Op.cit.  p04 
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  حتقيق التنمية البشرية والقضاء على الفقر؛ أجلوضع خطة عملية وواضحة من لالسعي بعزم 
  ية اإلقتصادالتنمية  أجلغري املستدامة ومحاية قاعدة املوارد الطبيعية وإدارهتا من  ستهالكنتاج واإلمناط اإلأتغيري

 ية للتنمية املستدامة؛أساسية كمتطلبات جتماعواإل
  مواجهة حتديات التنمية املستدامة املتمثلة يف: 
  تساع بني العاملني املتقدم النمو غنياء وفقراء والفجوة املتزايدة اإلأ إىلاهلوة العميقة اليت تقسم اجملتمع البشري

 .قرار على مستوى العاملست دهار واألمن واإلوالنامي اللتان تشكالن هتديدا كبريا لإ
 ،رصدة السمكية،ستنفاذ األإو  البيئة العاملية اليت تعاين من التدهور الناتج عن تناقص التنوع البيولوجي املستمر 

 ...راضي اخلصبة والتصحر الذي يتلف مساحات متزايدة من األ
  سواق السريع وحركية رؤوس امل األضافت بعدا جديدا للتحديات اليت تواجه التنمية املستدامة ،فتكأالعوملة اليت

ات حول العامل قد طرحت فرصا جديدة لتحقيق التنمية املستدامة؛ ستثمار والزيادات اهلامة يف تدفقت اإل موالاأل
  .اوتكاليفها مو عة بشكل متفاوت،وخاصة يف البلدان النامية اليت تواجه صعوبات يف جماهبة حتدياهت هاولكن فوائد

 ستدامة املوارد الطبيعية بتوا ن إلتزام مبحاربة الفقر ومحاية البيئة و عالن جوهانسبورغ هو تأكيد اإلأوعليه فان جوهر    
 .جيال احلالية والقادمة يف املستقبلن حيمي املصاحل احليوية للسكان يف األأنه أمن ش

املتحدة للبيئة والتنمية الذي عقد  األمم ية والربامج اليت حددها مؤمترساسلقد تبنت قمة جوهانسبورغ املبادئ األ      
 هدافمبا يف ذلك األ ،11املضمنة يف جدول أعمال القرن  لتحقيق التنمية املستدامة 1991بريو دي جانريو سنة 

لتزمت قمة جوهانسبورغ بالسعي لتعزيز التكامل بني عناصر التنمية إلفية و املتحدة بشان األ األممالواردة يف إعالن 
 ستهالكنتاج واإلمناط اإلأاستئصال الفقر وتغيري  أجلوذلك من  ،والبيئية يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادة املستدامة الثالث

 .ية لتحقيق التنمية املستدامةأساسعامة ومطالب  أهدافمحاية املوارد الطبيعية ك إىل ضافةغري املستدامة، باإل
 يا للتنمية املستدامة،أساسكل بلد تشكل شرطا ن ممارسة احلكم الرشيد داخل  أ إىلوأشارت قمة جوهانسبورغ       

الصائبة واملؤسسات  يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلفعلى الصعيد الداخلي تعترب السياسات البيئية السليمة والسياسات 
والبيئة  ،واملساواة بني اجلنسني وتدابري مكافحة الفساد، ،وسيادة القانون حتياجات الناس،الدميقراطية املستجيبة إل

ت بعض أصبح كما انه نتيجة للعوملة، ية لتحقيق التنمية املستدامة،ساسمبثابة القواعد األ ستثمارتمكينية لإال
وتشري الفجوة القائمة بني  ،و فشل اجلهود الوطنية اليت تبذهلا البلدان الناميةأالعناصر اخلارجية حامسة يف حتديد جناح 
الدويل  اإلقتصادمتكينية على صعيد  بيئة ديناميكية و إىلستمرار احلاجة إ إىلالبلدان املتقدمة النمو والبلدان النامية 

ومشاركة البلدان النامية  ،والتجارة والديون، تكون داعمة للتعاون الدويل وخاصة يف جماالت املالية ،ونقل التكنولوجيا،
وميثل  ملي صوب حتقيق التنمية املستدامة،ذا ما اريد صون  خم التقدم العاإ ،القرار العاملي إختاذالكاملة والفاعلة يف 
 حرتام التنوع الثقايف إو  ،ية مبا فيها احلق يف التنميةساسنسان واحلريات األحرتام حقوق اإلإستقرار و السالم واألمن واإل

 1.يةأساسعناصر 

                                                           
1
 -Economic and Social Commission for Western Asia,Rural Development in the Arab Region, Op.cit. p06. 
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 : ةتيجراءات اآلاإل إختاذمؤمتر القمة العاملي للتنمية  عملومن موجهات القضاء على الفقر اليت اشتملت عليها خطة 
 ،يتاح هلم سبيل  وعدد األشخاص الذين ال خفض نسبة األشخاص الذين يقل دخلهم عن دوالر يف اليوم

 حبلول املوعد نفسه؛ ،احلصول على مياه للشرب إىل النصف
 ب ية والبشرية يف البلدان النامية حسجتماعإنشاء صندوق تضامن عاملي للقضاء على الفقر وتعزيز التنمية اإل

على الطابع الطوعي للتربعات وضرورة تفادي اال دواجية  والتشديد يف الوقت ذاته طرائق حتددها اجلمعية العامة،
مع صناديق األمم املتحدة القائمة وتشجيع دور القطاع اخلاص و املواطنني بالنسبة لدور احلكومات يف متويل هذه 

 املساعي؛
 ات اإلسرتاتيجيمية احمللية واجملتمعية حيثما اقتضت احلاجة ذلك ضمن وضع برامج وطنية للتنمية املستدامة والتن

وينبغي أن تكون ، اص الذين يعانون الفقر ومنظماهتمالقطرية لتخفيف وطأة الفقر من أجل  يادة متكني األشخ
  سسات العامة،واخلدمات واملؤ  ،بل وصوهلم إىل املوارد اإلنتاجيةهذه الربامج معربة عن أولوياهتم وان تتيح  يادة س

 خاصة األرض واملاء وفرص العمل واالئتمان والتعليم والصحة؛
  القرار على مجيع األصعدة؛ إختاذتعزيز املساواة بني املرأة والرجل ومشاركتها الكاملة يف 
 ؛يةاإلقتصادتمعاهتم إىل األنشطة وضع سياسات وأساليب وطرق لتحسني إمكانية وصول السكان األصليني وجم 

 قتضاء التدريب واملساعدة الفنية ومرافق االئتمان؛عمالتهم من خالل تدابري تشمل حسب اإل و يادة
 الصحية البيئية ؛ وختفيض حدة املخاطر ية للجميع،ساستوفري اخلدمات الصحية األ 
  وفرصة  ،ملرحلة التعليمية األوىل بكاملهاعلى فرصة إمتام ا ،األطفال يف كل مكان ،فتية وفتياتضمان حصول

 متساوية يف مجيع مراحل التعليم؛
 ،والقيام  إتاحة سبل احلصول على املوارد الزراعية لألشخاص الذين يعانون الفقر،وخاصة النساء والسكان األصليني

 املوارد واألمالك العامة وحتميها ؛ دارةقتضاء بتعزيز ترتيبات حيا ة األرض اليت تعرتف بالنظم األهلية إلحسب اإل
 سواق وإىل وحتسني النقل وسبل وصول فقراء الريف إىل األ اإلقتصادوتنويع  ،ية الريفيةساسألاكل ابناء اهلي

 دعم الزراعة املستدامة والتنمية الريفية؛ أجلسواق واالئتمان من املعلومات عن األ
 ب املزارع الصغرية  إىل أصحا ،املوارد الطبيعية إدارةا يف ذلك ية املستدامة مبساسنقل التقنيات واملعارف الزراعية األ

إىل  يادة اإلنتاج  ساسوذلك عن طريق الشراكة بني القطاعني اخلاص والعام واليت هتدف باأل واملتوسطة احلجم،
 الزراعي وتعزيز األمن الغذائي؛

 من املعلومات  أكثرستفادة اإلكثار اجلفاف والفيضانات من خالل تدابري  آمن  مكافحة التصحر والتخفيف
 تعلقة حبالة الطقس واملناخ؛والتنبؤات امل

  1.املرافق الصحية لتحسني الصحة البشرية وخفض معدالت وفيات الرضع واألطفال إىل يادة الوصول 
 

                                                           
1
- Economic and Social Commission for Western Asia ,Rural Development in the Arab Region, Op.cit. p07 
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I -2   (:21جندة األ) 21عمال القرن أجدول 
مؤمتر  أوليتضمن خطة عمل لتحقيق التنمية املستدامة تبناها  عماء العامل يف  11عمال القرن أجدول 

جدول أعمال  1991قيم يف ريودي جانريو بالربا يل أرض الذي م املتحدة حول البيئة والتنمية مؤمتر قمة األلألم
 111جندة باسم األ أيضا، واملعروف ( 11للقرن =11ما جيب القيام به ،=جدول األعمال) يعين   11القرن 

هتمام حبماية املوارد الطبيعية لبيئي وضرورة اإلضاف هلا البعد اأوالذي كان مبثابة نقطة حتول يف مفهوم التنمية حيث 
برناجما شامال ملعاجلة جممل القضايا البيئية والتنموية لتتحقق  11عمال القرن أويقدم جدول  ،هاإستخدامواستدامة 

 2.ية والعامليةقليماإلالتنمية املستدامة عن طريق تكامل اجلهود احمللية و 
. قسام أ 2 إىلفصل مقسم  22،وهو حيتوي على نفيذي للتنمية املستدامة ت ميثل دليل 11عمال القرن أجدول    

 أجلمن  (واحمللية يةقليماإل ،الوطنية)رات على مجيع املستويات مقرتح تعمل على توجيه القرا 110حيتوي على  
 إىل  12الفصل  يشريو  ،ممثل دولة  102من  أكثرومت توقيع هذه الوثيقة من قبل  ،التنمية املستدامة الشاملةحتقيق 

 .3"احمللية 11األجندة " ، والذي يصطلح عليه على املستوى احمللي 11مال القرن تنفيذ جدول أع
I -2-1  المحلية 21األجندة  مفهوم:      
ويتم ذلك من  ،تنفيذ التنمية املستدامة لألقاليم ووسائل أهدافاحمللية هي خطة عمل، حتدد  11جندة  األ     

تعترب هي ف ،نيياإلقتصادني و يجتماعاإل التشاور مع مجيع الفاعلني إىل ضافةباإلاجملتمع،  هدافمتاسك أل خالل وضع
دى الطويل، وذلك من خالل احمللي على امل قليماإلوضع مشروع مجاعي لتنمية  أجلمن  إسرتاتيجيعملية تفكري 

 . يةجتماعاإلة والبشرية و والبيئي يةاإلقتصاد: األبعاد ععن التوافق والتقارب بني مجيالبحث 
العامل  للمهام اليت تنتظره يف  إعداد إىل، وهتدف اكل احلالية على املستوى العامليمبعاجلة املش 11جندة تقوم األو      

، ويتم تنفيذ برنامج عملو  تتحقق من خالل وضع ،قليماإلتشاركي يف  هذه العملية ذات طابع وتعترب ،املستقبل
 .قليماإليف  برنامج العمل هذا  تعبئة فعلية جلميع اجلهات الفاعلة تطلبي ،تقييمه بشكل دوري

 11ول أعمال القرن ن التطبيق على املستوى احمللي يتوافق مع املبادئ املعمول هبا على املستوى الدويل يف جدإ      
احمللية فقد مت تعريف  11دة جنواأل 11من الضروري التمييز بني االجندة و ، 12يف الفصل  ، املشار هلالألمم املتحدة

احمللية كعملية تطبيق جملموعة توصيات  11جندة نما تعترب األيب ،على املستوى الدويل يف مؤمتر ريو 11االجندة 
 4.ها وتنفيذها من طرف كافة الفاعلني احمللينيإعدادواليت يتم ، على املستوى احمللي  11جندة األ
I -2-1-1 المحلية    21ة المبادئ التوجيهية لألجند : 

 :ية توجيهية تتمثل يف أساسربعة مبادئ أاحمللية على  11جندة تشتمل األ
 نشطة البشرية اليتاحلد من العوامل املؤثرة سلبا على البيئة والعمل على دعم األ من خالل العمل على:محاية البيئة -1

                                                           
1
-Neila. Nedjadi, Khaled. Khebbache ,2002,La problématique du développement durable à travers l’agenda 21 : 

Concepts , priorités et perspectives ,p15, consultée en ligne sur:  www.univ-ecosetif.com/seminars/ddurable/61.pdf 
2
 -Economic and Social Commission for Western Asia,Rural Development in the Arab Region, Op.cit. p03,  

3
 - Neila. Nedjadi, Khaled. Khebbache,op,cit ,p 15 

4
-Jérôme Guillet, Olivier Bruna et Sébastien Lemercier, Op.cit. p08 
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 ؛طبيعةللو  هلامهية بالغة أ يلتو  
مفهوم ) يةجتماعاإلهتمامات اإلو  من خالل عملية دمج جلميع االهتمامات البيئية :ي والبيئةجتماعاإلاإلنصاف  -1

 ؛( احلياة  ونوعية يجتماعاإلالرفاه 
 ؛ةإقتصاديالرامية لتحقيق تنمية  ويقصد هبا عملية دمج البعد البيئي يف كل العمليات: والبيئة يةاإلقتصادالكفاءة  -3
 .اخلاص واجملتمعات احمللية يس منط جديد من التعاون بني القطاعني العام ووذلك عن طريق تأس: احمللية  مةوكاحل -2
 I -2-1-2 المحلية 21جندة خصائص األ: 

قوم ت ،ية حملية مستدامةإقليمحتقيق تنمية  أجلاحمللية خطة عمل ينتهجها الفاعلون احملليون من  11جندة تعترب األ
 :لوذلك من خال ،على مبادئ التنمية املستدامة

 ؛حتياجاتهإمن واقعه و نطالقا إعماله أن يقوم كل جمتمع حملي بعملية تصمم جدول أ 
  ؛املصاحل التقنية ختصاص املسؤولني املنتخبني وإأن ينطوي على فتح جماالت 
 ؛تضافر جهودها لتحقيق تنمية حملية مستدامة إىل ،ل يدعو مجيع القوى احلية للمجتمععمان جدول األإ 
 ؛املعارفكة من اجلهات الفاعلة واخلربات و نشاء شبإيسمح بتسهيل عملية  احمللي 11قرنجدول أعمال ال نإ 
  الظروف املالئمة للحوار بني صانعي القرار واملواطنني وخيلق ،يف بناء ثقافة التنمية املستدامةيساهم.  

 

 والتنمية المستدامة المحلية 21مخطط توضيحي لألجندة  :01الشكل رقم 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 عمل محلياوأ عالميافكر 
 عمل محلياوأ فكر عالميا

Source :Jérôme Guillet, Olivier Bruna et Sébastien Lemercier, L'approche territoriale du 

développement durable : les Agendas 21 locaux  , Op.cit.p11 

 

 المستوى الدولي
جدول أعمال القرن إعالن ريو،: ضة الرئيسيةياملبادئ واخلطوط العر  املختلفة ،الدولية ات يتفاقاإل 21 

 المستوى الوطني
...الوطنية، التحفيزات  التشريعات والقوانني املتخذة، األدوات، السياسة  

األقاليمالجماعات المحلية و   
ستدامة عن طريق امل حتقيق التنمية أجلاإلجراءات املتخذة من  برامج: 11جدول األعمال احمللي للقرن 

 عملية تشاور واسعة مع املواطنني

املنظمات واألفراد ،اجلمعيات اجلماعات احمللية،  
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II  التنمية الريفية المستدامة:    
II -1 وم التنمية الريفية التطور التاريخي لمفه: 
ي تطوراً مستمراً وواضحاً يف مفهومها وحمتواها، وكان هذا قليماإليالحظ املتتبع لتاريخ التنمية على الصعيد العاملي و    

ستجابة واقعية لطبيعة املشكالت اليت تواجهها اجملتمعات، وانعكاسًا حقيقيًا للخربات الدولية اليت إالتطور مبثابة 
لقد تطور مفهوم التنمية الريفية تارخييا عرب عدة حقب ومراحل من املفهوم احمللي  ،1زمن يف هذا اجملالتراكمت عرب ال

يف اجملتمعات احمللية عرب  يةجتماعاإلاحملدود لتنمية اجملتمع املؤسس على فكرة تشجيع العون الذايت لتوفري اخلدمات 
هتمام املتزايد والدعم من  لتنمية الريفية املستدامة الذي بر  ووجد اإلاملفهوم الشامل ل إىل ندجمةمفهوم التنمية الريفية امل

التنمية الريفية املتمثلة يف مفهوم مراحل رئيسة لتطور  ثالثوميكن متييز  ،كافة املنظمات التنموية يف اآلونة األخرية
 :املراحل التالية

II-1-1 مفهوم تنمية المجتمع: 
حيز الوجود يف أواخر االربعينيات من القرن املاضي حيث تبناه مؤمتر كامربيدج للتنمية  إىلبر  مفهوم تنمية اجملتمع     

نه حركة الغرض منها حتسني األحوال املعيشية للمجتمع أجاء تعريف تنمية اجملتمع على  ،1922يف عام  إنعقدالذي 
فإذا مل تظهر هذه املبادرة  ،مكنأمنه كلما ناء على مبادرة جيابية هلذا اجملتمع وباملسامهة اإل أساساحمللي مجيعه على 
 2.ستجابة الفعالة هلذه احلركةستثارها بطريقة حتقق اإلإستعانة باألساليب املنهجية العلمية لبعثها و تلقائيا فينبغي اإل

وبدأ  العقد السابع من القرن العشرين، وقد غطت هذه املرحلة تقريباً الفرتة من هناية الستينات وحىت منتصف
ت أخذفحسب، فقد  يةاإلقتصادة بعدما كان يقتصر سابقا على اجلوانب يإجتماعهوم التنمية فيها يشمل أبعادا مف

ية ساسات احلاجات األإسرتاتيجيخالل تطبيق  الالمساواة منالتنمية بالرتكيز على معاجلة مشاكل الفقر والبطالة و 
وتتجسد هذه املرحلة بشكل واضح يف منوذج سري   ،تهاخطط التنمية وتنفيذها ومتابع إعدادواملشاركة الشعبية يف 

SEERS   وكذلك والبطالة والالمساواة يف التو يعالشهري، الذي يعرف التنمية من خالل حجم مشكالت الفقر ،
إشباع احلاجات : ، الذي حيدد عملية التنمية يف ثالثة أبعاد رئيسة هيTODAROتتجسد يف منوذج تودارو 

املعتمدة  يةجتماعاإلن مفهوم تنمية اجملتمع يؤطر لربامج التنمية إوعليه ف، 3ختيارالذات وحرية اإلحرتام إية، و ساساأل
، لرتكيزها على تمع يف الكثري من الدول الناميةولقد تعثرت برامج تنمية اجمل ،ا على املشاركة الشعبية والعون الذايتأساس

اليت من  ياإلقتصادغفاهلا للمشاريع االنتاجية ذات املردود وإ يةجتماعاإلتقدمي اخلدمات  أجلالتمويل الذايت من 
 4.يةجتماعاإلن متكن سكان اجملتمعات احمللية من مواصلة الدعم املادي للربامج أهنا أش

منتصف مثانينات القرن العشرين، ظهر مفهوم التنمية الشاملة، اليت تعين تلك  إىلوخالل منتصف السبعينات 
حتسني ظروف السكان العاديني وليس من  أساسها على أهدافع جوانب اجملتمع واحلياة، وتصاغ التنمية اليت هتتم جبمي

                                                           
 .102،مرجع سابق، الصفحة  غنيم ماجدة أبو  نط  وعثمان- 1

2
- Economic and Social Commission for Western Asia,Rural Development in the Arab Region, Op.cit. p04. 

 . 101 ،مرجع سابق الصفحة  ماجدة أبو  نط  وعثمان غنيم- 3
4
 -Economic and Social Commission for Western Asia,Rural Development in the Arab Region,Op.cit. p 08. 
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برتكيب هذا النمو وتو يعه على املناطق والسكان،  أيضافحسب، مبعىن أهنا هتتم  ياإلقتصاد يادة معدالت النمو  أجل
نب من جوانب اجملتمع بشكل مستقل عن ولكن السمة اليت غلبت على هذا النوع من التنمية متثلت يف معاجلة كل جا

نفراد، األمر الذي جعل هذه التنمية غري قادرة على حتقيق إووضعت احللول لكل مشكلة على  خرىاجلوانب األ
اليت تعىن مبختلف جوانب التنمية  ندجمةتعزيز مفهوم التنمية امل إىلودفع  يف كثري من اجملتمعات،  املنشودة هدافاأل

 1.القطاعي واملكاينضمن أطر التكامل 
II-1-2 ندمجةمفهوم التنمية الريفية الم:  

يف  يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادنشطة على ضرورة التكامل بني األ املندجمةيتأسس مفهوم التنمية الريفية 
حة مثل للموارد الطبيعية والبشرية املتااأل ستخداموضرورة تقدمي خدمات متكاملة متكن من اإل ،اجملتمعات الريفية

احلد من الفقر من خالل   يادة  إىلنتاجية  راعية هتدف إنشطة أبشكل عام  ندجمةوتتضمن مشاريع التنمية الريفية املت
حكومية يف متويل الكثري من مشاريع  الغري املتحدة واملنظمات العاملية األمموتساهم منظمات  ،سر الريفيةدخل األ

كآلية   ندجمةالدول برامج التنمية الريفية املتبنت احلكومات الوطنية يف كثري من  ولقد ،يف العامل ندجمةالتنمية الريفية امل
 2.ةيإجتماعنتاجي تتكامل معه مكونات ذات طبيعة إ إقتصاديي ساسلتقدمي خدمات موردها األ

 لذي نظمتها، اندجمةخالل املؤمتر العاملي للتنمية الريفية املمرة  أول ندجمةعطاء تعريف للتنمية الريفية املتإمت 
ICES،  ن اإلجراءات مجلة متتم من خالل  إسرتاتيجية" ، حيث مت بأهنا1922 سنةاملدرسة الدولية يف بوردو

ستوى جمتمع مإحداث تغيريات كمية ونوعية على  إىل هتدف ،و تدعمها إرادة سياسيةأتبادر هبا  ،املنتظمة واملتزايدة
وحتسني ظروف عيشه و يادة رفاهيته وإرساء تنمية  ،يةساساجاته األتلبية ح أجلحملي مبشاركة واعية ونشطة منه من 

 .3"مدفوعة من الداخل
حاجياهتم فسكان الريف هم من يبادرون بناءا على  على مبدأ التنمية من حتت، ندجمةامل تقوم التنمية الريفية

 :جند أن  ندجمةالتنمية الريفية املومن بني ما تتميز به  ،بع عملية التنفيذ وهم املستفيدونوهم من يتا  ،وتطلعاهتم
  ؛ندجمةية من برامج التنمية املأساسفقراء الريف هم املستهدفون بصفة 
 ؛القرار إذ تتبع منوذج التخطيط من أسفل إىل أعلى إختاذعلى أسلوب الالمركزية يف  ندجمةتعتمد التنمية الريفية امل 
 هنا تعتمد على نظرة نظامية إذ تعترب الوسط الريفي نظاما جيب بالشمول والتكامل كو  ندجمةتتسم التنمية الريفية امل

تشمل مجيع اجلوانب  ،الريفية املعدة لتنمية منطقة ما فربامج التنمية حتقيق توا ن وتكامل بني كل أجزائه،
 ؛وتراعي حتقيق التكامل بينها ية والبيئية،جتماعية واإلاإلقتصاد

 ية مع الرتكيز بشكل خاص على الفئات احملرومة جتماعاركة الشعبية والعدالة اإلالتسليم بأمهية املبادرات احمللية واملش
 ؛يف اجملتمع احمللي

                                                           
 .101مرجع سابق ، الصفحة  ، ماجدة أبو  نط  وعثمان غنيم- 1

2
-Economic and Social Commission for Western Asia,Rural Development in the Arab Region,op,cit, p10 . 

3
 -Michel Maldague,Développement Intégré des Régions Tropicales ;Approche systémique - Notions –Concepts – 

Méthodesclassiques,p04,consultée en ligne en mars 2013 sur : uqac.ca/collection...developpement/ 

...t1/Chap_1_09.pdf 
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 إىل حتقيق الرخاء إعتمادا على مبدأ التوجيه واإلرشاد ألبناء اجملتمع احمللي دون متييز  ندجمةالريفية امل تسعى التنمية
 لفئة عن غريها؛

 من حيث املوارد والفرص املتاحة  إقليمألخر وفقا خلصائص كل  إقليممن  ندجمةختتلف برامج التنمية الريفية امل
  والصعوبات املعيقة؛

 فهو ميثل املصمم واملنفذ من جهة  صميم العمليات التنموية، يقع اإلنسان يف ندجمةوفقا ملفهوم التنمية الريفية امل،
 .أخرىواملستفيد يف نفس الوقت من جهة 

II-1-3  يفية المستدامةمفهوم التنمية الر: 
منذ بداية مثانينات القرن املاضي بدأ العامل يصحو على ضجيج العديد من املشكالت البيئية اخلطرية اليت 
باتت هتدد أشكال احلياة فوق كوكب األرض، وكان هذا طبيعيًا يف ظل إمهال التنمية للجوانب البيئية طوال العقود 

ية جديدة تساعد يف التغلب على هذه املشكالت، ومتخضت اجلهود املاضية، فكان ال بد من إجياد فلسفة تنمو 
مرة يف تقرير اللجنة  ولالدولية عن مفهوم جديد للتنمية عرف باسم التنمية املستدامة، وكان هذا املفهوم قد تبلور أل

 1.م1920مرة عام  ولالعاملية للبيئة والتنمية الذي حيمل عنوان مستقبلنا املشرتك ونشر أل
رتقائي خمطط للنهوض باجملتمعات احمللية يف إإحداث تغيري  إىللتنمية الريفية يف مضموهنا الشامل هتدف ا

ويستهدف  وتقوميا، ا وثقافيا وبيئيا بنهج دميقراطي يكفل املشاركة الواسعة ختطيطا وتنفيذايإجتماعا و إقتصاديالريف 
وشيوع  ،تنمية املوارد الطبيعية والبشريةالت املطلوبة لحتقيق التكامل بني اجملهودات الرمسية والشعبية إلحداث التحو 

ن مضمون إ، جهود التنمية على املستوى العام وتكامل ،لتنمية وجين مثارها يف اجملتمعاتالعدالة يف تو يع مردودات ا
 . يفليها مهام  ترقية خمتلف نواحي احلياة بالر إالتنمية الريفية يستوعب يف جوهره التنمية الزراعية مضافا 

ن إف، 1223غذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة اليونسكودراسة مشرتكة ملنظمة األ تبنتهوكما جاء يف التعريف الذي  
ن إ2،التنمية الريفية هتتم وتضم حتت جناحها الزراعة والتعليم والبنية التحتية والصحة وبناء القدرات واملؤسسات الريفية

املوارد الطبيعية،  ومحاية قاعدة إدارة" متثل عملية FAO1929 منظمة الغذاء العاملية الريفية املستدامة حسب التنمية 
إحتياجاهتم بصفة مستمرة ودائمة  جيال احلالية واملستقبلية علىلضمان حصول األ وتوجيه التغريات التقنية واملؤسسية،

ة على املوارد البيولوجية وذلك باحملافظ( البحرييف قطاع الزراعة والغابات وقطاع الصيد )وفقا ملبادئ التنمية املستدامة 
وبالتايل حتقيق معيشة سليمة بيئيا، ومالئمة تكنولوجيا،وقابلة للحياة ، واملياه والنباتات واحليوانات للرتبة

 3.ياإجتماعإقتصاديا،وعادلة 

 ،مستوياهتم إختالفو يعتهم طب إختالفذلك فهي متثل جمموع التدخالت اليت يقوم هبا مجيع الفاعلني ب إىل إضافة    
تنمية وتطوير وحتسني النمط املعيشي لسكان املناطق  ،الريفية األقاليميف  ياإلقتصادقصد حتقيق استمرارية يف النمو 

                                                           

 . 101مرجع سابق ،ص ، ماجدة أبو  نط  وعثمان غنيم 1-
2
- Economic and Social Commission for Western Asia,Rural Development in the Arab Region, Op.cit. p10 

3
 -Fao,2005,Elaboration participative de  politiques pour une agriculture et un développement rural durables 

,op,cit,p03 
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 وذلك من خالل عملية حتسني و يادة لفرص احلصول على الغذاء، ،حتقيق االمن الغذائي إىل ضافةباإل ،الريفية
ية يف مجيع سياسات احلد وتعترب التنمية الريفية  املستدامة حجر الزاو  1،املناطق الريفية والدخل جلميع سكان ،العمل

 .املستدامة للموارد الطبيعية دارةاإلية و قليماإلاحلد من التفاوتات  إىلوالسياسات الرامية  ،من الفقر
ه تضافر السياسات من مجيع أوج ، احلسبانيف أخذلة إجراءات حمددة جيب أن تأن التنمية الريفية هي مسإ

وسياسات مكافحة التفاوتات  ية،قليماإلوالتحضر والتنمية  ،يةاإلقتصادنشطة تعزيز القدرة التنافسية وتنويع األ أجل
بل هي تقع يف صميم سياسات التنمية  ،فية ال تعترب كسياسات قطاعية فقطفالتنمية الري ،والسياسات البيئية

 ،ا له خصوصياته املرتبطة بهيإجتماعمرجعا مكانيا و  قليماإلا هنجا متشابكا يعترب فيه هإعتبار ها بيلإوينظر  ،املستدامة
واليت تقوم بربط فضاء معني بعناصره الفاعلة اليت ختطط من  ،يةقليماإلالتنمية  وفضاءا إلدارهتا السياسية القائمة على

 2.عقدةشبكاته امل إدارةمستقبله وحتدد جماالت العمل املفضلة مبا يسمح ب أجل
 املتحدة املعين بالبيئة األمممؤمتر ) 1991وقد حرص اجملتمع الدويل يف مؤمتر قمة األرض يف ريو عام 

عمال دويل متعلق بالزراعة والتنمية الريفية أجدول وبرنامج  بتبينعلى ضرورة تعزيز التنمية الريفية والزراعية،  (والتنمية
إطار شامل لتصميم السياسات والربامج وغريها من  وهو. 11األجندة من  12هذا الربنامج هو الفصل  ،املستدامة

مثل لقاعدة األ ستغاللواإل دارةاإلاالحتياجات البشرية لألجيال احلالية واملستقبلية، وذلك عن طريق  اجلهود لتلبية
على  تأسيسافية املستدامة غذية والزراعة من جهتها مفهوم التنمية الزراعية والريوقد تبنت منظمة األ3،املوارد الطبيعية

هنا عملية أوعرفتها ب ،راعة والتنمية الريفية املستدامةالنهوض بالز  11يف جدول اعمال القرن  12موجهات الفصل 
 : إىلمتكاملة هتدف 

 ؛خرىنتاج السلع الزراعية األإالتوسع يف و حتياجات الغذائية للسكان يف احلاضر واملستقبل كما ونوعا ضمان توفري اإل 
 نتاج الزراعي؛وحتسني مستوى املعيشة وظروف العمل لكل العاملني يف جمال اإل ،فرص العمل و يادة الدخلوفري ت 
  وأخالل بالتوا ن الطبيعي هلذه املوارد املستطاع لزيادة انتاجها دون اإل قدراحملافظة على املوارد الطبيعية والعمل 

 ات الريفية وملنع تعرض البيئة للتلوث؛ية والثقافية السائدة يف اجملتمعجتماعاإلبالقيم 
  نتاج،ستدامة اإلإالضارة ب يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادالعمل على محاية القطاع الزراعي من التعرض للعوامل الطبيعية و 

 نتاجي؛على الذات يف العمل اإل عتمادليات اإلآوعلى تقوية 
  تنمية املستدامةال ألحداثضمان مشاركة السكان وتعزيز تنمية املوارد البشرية. 

 :يني مها أساسويرتكز منهج الزراعة والتنمية الريفية املستدامة وفقا لألجندة  على مبدأين 
 ن يكون ألذا فان أي إجراء خيص التنمية من تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم جيب  ؛يمثل االنسان محور التنمية 

                                                           
1
 -Rashid Solagberu Adisa ,2012, Rural Development –Contemporary Issues and  Practices , InTechopen.com  

,p283,consultée en ligne sur : www.idl.isead.edu.es:8080/jspui/bitstream/123456789/.../9789535104612.pdf 
2
 -Grigori Lazarev ,2008,Repenser le développement rural en Méditerranée    : Actes de l’atelier régional sur 

l’agriculture et le développement rural durables , CIHEAM  ,  Bari, Italie,p1041-1042 consultée en ligne en mars 

2013 sur : planbleu.org/sites/default/files/publications/mts172_rural.pdf        
3
-Fao,2005,Elaboration participative de  politiques pour une agriculture et un développement rural durables 

,op,cit,p03. 
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 ؛منفذا وفقا ألسلوب املشاركة 
 عتباريف اإل أخذت هناأحيث  : ،وإنما هي عملية شاملةفقط يفية ال تخص جانب معينن التنمية الزراعية والر إ  

 الزراعة والتنمية الريفية" أسس"وغالبا ما تسمى هذه األبعاد  ،ية والبيئيةجتماعية واإلاإلقتصادكافة األبعاد 
 تدام يف املناطق الريفية،على وحو مس ي هلا هو حتسني سبل معيشة السكانساساهلدف األ واليت يعترب ،املستدامة

 .على األمهية الكبرية للثقافة تأكيدامع وجوب احملافظة على البيئة، فضال عن البعد الثقايف 
II-2 أبعاد التنمية الريفية المستدامة: 

إلحداث  بعاد اجلوهرية اليت البد من تكاملهاهلا العديد من األ ،يفية يف مفهومها الواسع املتكاملن التنمية الر إ      
 :بعادالتنمية الريفية املستدامة ومن بني هذه األ

واحلد من الفقر عن طريق وضع وتفعيل السياسات  يةإجتماععدالة إىل حتقيق الذي يهدف :يةجتماعاإلبعد التنمية -أ
فوارق ال وتضييق يف الريف، يةجتماعاإلبني الفئات  يةاإلقتصادنتاجي وتضييق الفوارق الرامية لتوسيع فرص العمل اإل

وذلك بغض النظر عن 1،فقرا كثروالرتكيز على حتسني مستوى املعيشة ودخول الفئات األ ،التنموية بني الريف واحلضر
 .صلهمأ جنسهم أو دينهم أو

من خالل  يادة عيفة يف اجملتمعات الريفية وذلك تستوجب العناية اخلاصة للفئات الفقرية والض يةجتماعاإلن العدالة إ  
 2.هم احملليإقليمالقرار اليت تتعلق هبم وب إختاذول على املوارد  و يادة مشاركتهم يف كل عمليات فرص احلص

 ،املتطور واملستدام ياإلقتصادالذي تقرتن به اجلهود الرامية  لتحقيق معدالت من النمو  :يةاإلقتصادبعد التنمية -ب
 3.والثقافية يةجتماعاإلو  ياإلقتصاد خرىنشطة الريفية األوترتبط هبا اال ساسوتشكل التنمية الزراعية يف هذا البعد األ
نتاجية النشاط إالعمل على  يادة  إىل ضافةباإل ،ا قابال للعيشإقليموجعله  قليمواملتمثلة يف حتسني القدرة التنافسية لإ

املوارد  إستغاللفاءة  يادة ك إىل ضافةالزراعي وجعله نشاط مربح يؤدي لزيادة دخل العائالت املمتهنة للزراعة ،باإل
 4.احمللية واخلارجية يف نفس الوقت

ارد تتأسس على مبدأ محاية البيئة واملو  ،ه إىل حتقيق تنمية ريفية مستدامةهتدف الربامج املرتبطة ب :بعد التنمية البيئية-ج
وتسخري وحسن إستغالل  ،يةية النباتية واحليوانمبا يف ذلك املاء واألرض والكائنات احل ،الطبيعية املتاحة من التدهور

 .وترشيد تعامله مع مفرداهتا املختلفة ،ستدامة عطائها ملصلحة اإلنسانإهذه املوارد الطبيعية بالصورة اليت تضمن 
والذي يعىن بتوفري اخلدمات الصحية وبتوسيع فرص التعليم وبرامج التدريب وتنمية القدرات  :بعد التنمية البشرية  -ه

وذلك حسب 5،وتنفيذ املشروعات إدارةالقرارات و  إختاذيفة من املشاركة الفاعلة يف التخطيط و ومتكني الفئات الضع
يف توسيع يكمن التنمية  دور نأأكد على الذي  ،1221عد سنة أحول التنمية العاملية الذي  PNUDتقرير

                                                           
1
- Economic and Social Commission for Western Asia,Rural Development in the Arab Region, Op.cit. p12. 

2
- Fao,2005,Elaboration participative de  politiques pour une agriculture et un développement rural durables 

,op,cit,p05. 
3
- Economic and Social Commission for Western Asia,Rural Development in the Arab Region, Op.cit. p11.  

4
 -Fao,2005,Elaboration participative de  politiques pour une agriculture et un développement rural durables 

,op,cit,p04. 
5
- Economic and Social Commission for Western Asia  ,Rural Development in the Arab Region, Op.cit. p13. 
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  ما هيفالتنمية  ،ياإلقتصادالنمو هذا املفهوم يتعدى بكثري املتعلق ب ،رد يف اختيار احلياة اليت تناسبهمكانيات كل فإ
      1.نسانال وسيلة لزيادة خيارات اإلإيف الواقع 

 وذلك عن طريق تعزيز احلريات وتنوع الثقافات واحملافظة على العادات والتقاليد احمللية، :بعد التنمية الثقافية-و
التصورات،  املعتقدات الدينية، الثقافية كل من حيث تضم احلرية الثقافات احمللية اإلجيابيةو  إىل تعزيز القيم ضافةباإل

 2.إىل نوع وأسلوب الغذاء أيضا ضافةباإلواملمارسات اجملتمعية، الفنون اإلبداعية،  العالقات
 أبعاد التنمية الريفية المستدامة: 02الشكل رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Source :Fao,2005,Elaboration participative de politiques pour une agriculture et un 

développement rural durables ,op,cit,p04. 

 

 

                                                           
1
 -Michel Maldague, Op.cit.08. 

2
 -Fao,2005,Elaboration participative de  politiques pour une agriculture et un développement rural durables 

,op,cit,p06. 

اإلجتماعيةالتنمية   
 عدالة إجتماعية تحقيق

،بغض النظر عن جنسهم أو للجميع
.صلهمأ دينهم أو  

 .الحد من الفقر الريفيو 

 

 الريفية التنمية
 المستدامة

الثقافية التنمية  
 وتعزيز الثقافات، وتنوع ريةح تعزيز

 القيم والثقافات المحلية اإليجابية.
البشرية التنمية  

  الفئات وتمكين القدرات تنمية
 في الفاعلة المشاركة من الضعيفة

     إدارةو  القرارات إتخاذو  التخطيط
 المحلية المشاريع وتنفيذ

البيئية التنمية  
 على والمحافظة البيئة حماية
المحلية ية المشاريعالطبيع الثروات  

اإلقتصادية التنمية  
إقتصادي نمو تحقيق  
 األقاليم تنافسية تحسين

المحلية الريفيةالمشاريع  
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II-3 متطلبات التنمية الريفية المستدامة: 
ما ذات طبيعة إواليت ميكن أن تكون  ،تنمية الريفية عن طريق عدة عوامليتم حتديد وترية ومستوى ال

العوامل غالبا ما تتفاعل مع بعضها البعض وميكنها  هذه ،بيئية وأتكنولوجية  ،يةثقاف ،مؤسساتية، ةإقتصادي ،ةيإجتماع
 :وتتمثل هذه العوامل يف ،أن تعمل على إظهار آثار على العديد من املستويات املرتبطة بالتنمية الريفية

 ذا إ إال ،يق تنمية ريفية منشودةال يعين بالضرورة حتق ،إن توافر املوارد الطبيعية :الموارد الطبيعية وكفاءة إستخدامها
 عقالين ورشيد؛  ،دارهتا وإستغالهلا بشكل جيدإلية متت عم

 نتاجية ملنطقة ما فبالتأكيد سرتتفع نسبة فرص العمل،رتفعت القدرة اإلإنه كلما أيعين ذلك  :التوظيفو  اإلنتاج 
 وبالتايل سيتحسن املستوى املعيشي لسكاهنا؛

 إىل حتسني وسائل وتقنيات اإلنتاج  ضافةى العاملة باإلن  يادة القو أحيث : القوى العاملة والتقنيات المستعملة
 ، سيؤدي حتما إىل  يادة اإلنتاج؛ خرىاملتعلقة بالسلع واخلدمات، مع ثبات العوامل األ

 والتسيري ولكن  دارةن سكان املناطق الريفية يف حاجة ليس فقط للمشاركة يف عملية اإلإ: التسيير الجيد والمسؤول
 والتسيري؛ دارةلة والكفاءة يف اإلضمان املساء أيضاجيب 

 والذي يتمثل يف ثالثة جماالت رئيسية :دور المهم والقيادي للحكومة في تحقيق التنمية الريفية ال: 
على املدى الطويل تتعلق بالتنمية املستدامة للقطاع الذي جيب ان  إسرتاتيجية، جيب على احلكومة صياغة رؤية و أوال   

 ؛وطنية إسرتاتيجيةومتكامال ،ومدعوما برؤية تنموية و يكون متماسكا ومندجما، 
والتشريعات، وتوفري  ن حيث السياسات القطاعية احملددة،، جيب أن توفر احلكومة بيئة سياسية متكينية مثانيا   

وإ الة  ر،، وتعزيز البحث والتطويةوبناء القدرات والتعليم ومتكني املرأ ولويةمثل امليزانيات األ)حتياجات العامة اإل
 ؛ (، وحتسني البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصاالتاحلواجز أمام التجارة

محاية الفئات الفقرية واملهمشة يف اجملتمع رئيسيا للقيادة ويف خلق الفرص و  ، جيب أن تكون احلكومة طرفا فاعالثالثا    
املياه  مثل األراضي،)خرىاجية األوذلك من خالل تعزيز فرص حصوهلم على األراضي واملوارد اإلنت الريفي،

 ، (مثل التعليم والصحة والصرف الصحي)ية ساس، واخلدمات األ(والتكنولوجيا
ية كالطرق واملياه، واملدارس واملراكز الصحية  تعترب ساسإن احلاجة املاسة لتوافر بعض البىن التحتية األ: يةساسالبنية األ -

  .سيؤثر سلبا بطبيعة احلال على اجملتمعات الريفية  افغياهب. يةجد ضرورية من أجل دفع عجلة التنمية الريف
 .حبيث ال ميكن حتقيق تنمية حقيقية وفعلية يف ظل غياب االمن واالستقرار  :األمن واالستقرار السياسي -
سكان املناطق حد متطلباهتا واليت جتعل أ، ومتثل املعرفة "هدفا متحركا 'التنمية  تعترب : مستوى معرفة القراءة والكتابة -

 .هم إقليمات التنموية باإلسرتاتيجيالريفية يسامهون بشكل اجيايب يف تنفيذ  
 اليت تؤثر على اجملتمع الريفي واملتمثلة يف املوقع اجلغرايف ،حجم  خرىهناك العديد من العوامل األ: أخرىعوامل  -

 ، مدى القرب من اجملاري طني، مناطق اإلنتاجد السكان النشاملنطقة،  نوع وطبيعة األراضي املستغلة وخصوبتها، عد
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 1.ية كالصحة والتعليمجتماعحالة السكن، حجم اإلستثمارات يف البىن التحتية املتعلقة بالنواحي اإل املائية،
 مقاربة التنمية الريفية المستدامة: 01الجدول رقم 

 سياسات التنمية الريفية الحالية سياسات التنمية الريفية في السابق 
 يةجتماعاإلحتقيق  العدالة  هدافاأل

  يادة الدخل من خالل األنشطة الزراعية
 خلق ميزة تنافسية  مرتبطة بالنشاط الزراعي

 ، الريفية األقاليمتعزيز تنافسية 
 احمللية واردتثمني امل

 حسن توظيف كافة املوارد احمللية غري املستغلة
 الزراعة يساسالقطاع األ

 
  

ختلفة  اليت يتكون منها مجيع القطاعات امل
 الزراعة ،اخلدمات ،السياحة،)الريفي  اإلقتصاد

الصناعات التحويلية، تكنولوجيا املعلومات 
 ...تصاالت واإل

 ستثماراإل الدعم األدوات الرئيسية
الجهات الفاعلة 

 الرئيسية
 احلكومات الوطنية و املزارعني

 
 مجيع املستويات احلكومية

 (حملليةية واقليماإلالوطنية،)
 خمتلف أصحاب املصلحة احملليني

العام واخلاص واملنظمات غري  القطاعي)
 (احلكومية

Source : Martin Petrick and Gertrud Buchenrieder ,2007,Sustainable rural development: What is 

the role of the agri-food sector? Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and 

Eastern Europe IAMO ,Volume 39,p08 consultée en ligne en avril 2014 sur : 

www.iamo.de/dok/sr_vol39.pdf 

 
 

II-4 ية المتعلقة بالتنمية الريفية المستدامةقليممبادئ المنهجية اإل: 
II-4-1 ية كان من خالل عملية البحث عن قليمن بداية التفكري حول مفهوم احلوكمة اإلإ: يةقليمة اإلالحوكم

ي البحث عن نظم للتسيري والتنمية واليت ختتلف عن التنمية أ ،قليماإل إدارةو  نظم وأساليب جديدة للتنظيم وتسيري
 2.للدولة وحو املستويات الدنياالكالسيكية اليت تعترب كسياسات تطبق بشكل مركزي من املستويات العليا 

 :هنا تعتربأوقد عرفت احلوكمة من طرف عدة باحثني على 
  ؛ (1992جودان، " )األقطابعملية تنسيق متعددة املستويات و  
 اإلجراءات املؤسساتية والتنظيمية لبناء  توافق بني خمتلف أساليب التنسيق بني اجلهات الفاعلة املتقاربة مكانيا، 

                                                           
1
- Rashid Solagberu Adisa ,2012 , op,cit,p09-10.  

2
 -Sofiane Hammouchi, 2013, Gouvernance Territoriale et  Développement Local dans la  Wilaya de Bejaia : Quel 

Etat des Lieux ?,Dialogue Euro Méditerranéen de Management Public , MED 6 « Culture pour le changement, 

changements par la culture » Marseille : 7, 8, 9 octobre 2013,p08,consultée en ligne en mars 2014 sur : 

 www.med-eu.org/documents/MED6/papers/HAMMOUCHI.pdf 

http://www.iamo.de/dok/sr_vol39.pdf


 نظري  و المفاهيمي للتنمية الريفية المستدامة اإلطار ال.............. .............................................................الفصل األول

  

18 
 

 ؛( 2000برينارد بيكور، )  قليمشاكل إنتاجية مل يتم مقابلتها من قبل داخل اإلمن أجل حل م 
 "العمومي اليت تسمح  من خالل الشراكة  بإقامة مفاوضات بني الدولة والسلطات  تدخلأشكال جديدة من ال

  ؛ ( 2004 برتراند موكواي")ية واجلمعيات  واجملتمع املدين اإلقتصاداحمللية والقطاعات 
 مت مناقشتها وحتديدها  أهدافحتقيق  ية واملؤسسات، هبدفجتماعتنسيق بني اجلهات الفاعلة والفئات اإل عملية

 1؛ (1229يل جيلز، )من طرف اجلميع 
 ممصاحله ،أرائهم عن وجمموعاهتم من التعبري املؤسسات واآلليات اليت من خالهلا تسمح للمواطنني جمموع 

 ؛والوطين لتزاماهتم على املستوى احملليإمارسة حقوقهم و مل ضافةباإل ،التوسط حلل خالفاهتمو حتياجاهتم،إو 
 ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراهتم وفرصهم وحرياهتم  الذي يعز  ويدعم ويصون رفاه اإلنسان، احلكم

 .2أفراد اجملتمع فقرا وهتميشا كثرالسيما أل ية والسياسية،جتماعية واإلاإلقتصاد
II-4-1-1   ية والتنميةقليماإلالحوكمة: 

وهتدف  و خاصني،أية هي عملية ختضع لتفاوض دائم بني مجيع الفاعلني املعنيني عامني قليماإلن التنمية إ
حتقيق تعاقدية داخلية بني الفاعلني احملليني وخارجية بني الفاعلني احملليني والفاعلني الوطنيني  إىلهذه املفاوضات 

وعلى كل منطقة  و نقله،أليس هناك منوذج للتنمية لتعميمه  ،أخرىوبعبارة  ،والسبل هدافاأل ،وياتول،حول األ
ميكن هلذه العملية  وال ،ها احمللية املادية وغري املاديةستنادا على تقومي مواردإتها اخلاصة للتنمية إسرتاتيجين تبىن أريفية 

ية مثال للمناهج قليماإل احلوكمة وتعترب ،يسمح حبشد مجيع الفاعلني ،د جديدأن تتحقق إال يف إطار حكم رشي
وهو يعين وضع  يةاإلقتصادكرب من الكفاءة أموضوعات مركبة بقدر  إدارةاملتكاملة والقائمة على املشاركة اليت تسمح ب

ويرتجم ذلك يف صورة  وجود جممل  ،ومناقشات عامة تضم مجيع الفاعلني ،وسياسات تعاقدية ،أساليب للتنظيم
نطالقا من مصاحلهم إتوافق عام  إىلالتوصل  أجلاليت تسمح جلماعات الفاعلني املختلفة من املؤسسات والعمليات 

الدولة بإعطائها السلطة وتشكيل شراكات بني القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين وهذا يستلزم تدعيم  املتباينة،
 .3لةطار إقامة شراكات فعاإوالوسائل اليت متكنها من التصرف يف  ،واملوارد

 ياإلقتصادو  يجتماعاإلبني كافة الفاعلني والفضاء  القائمة ما هنا العالقةأية على قليماإلوترتجم احلوكمة 
عنيني املشاركة الفعالة جلميع الفاعلني احملليني امل ساسية يتطلب باألقليماإلحتسني احلوكمة  إىلفالسعي  ،احمللي

ي بنوع  العالقة القائمة بني الفاعلني احملليني أساسبشكل  األقاليممية وتتعلق إشكالية تن واملهتمني بتنمية أقاليمهم،
املشاركة الفعالة  ،ا بعدة مفاهيم كاهلويةأساسوالفضاءات اليت يتم فيها صياغة وتنفيذ مشاريعهم التنموية ،فهي مرتبطة 

ة واليت ال تعمل فقط وفق منهج شبكة الفاعلني الذاتي إىلية قليماإلاحلوكمة  وتستند .وباألخص مفهوم الصاحل العام
                                                           
1
 -PROGRAMME PSDR   LANGUEDOC-ROUSSILLON, Guide  Pour  La Mise  En Œuvre De La 

Gouvernance  En Appui  Au Développement   Durable Des Territoires,consultée en ligne en janvier 2014 sur  : 

  www.observatoire-territoires-durables.org/IMG/pdf/guide_gouv_dd.pdf   
2
- Hans Bjorn Olsen ,2007 , Décentralisation et Gouvernance Locale , Définitions et  Concepts ,  p04 .consultée en 

ligne en septembre 2013 sur   www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_167288.pdf 
3
 -Tahani Abdelhakim, 2007, Economie de développement rural, CIHEAM-IAMM, cours préparés dans le cadre du  

projet FOPMder, p122  , consultée en ligne en maes 2013  sur : 

 http://formder.iamm.fr.ressources/cours/economie dvpmtrural.pdf. 

http://www.observatoire-territoires-durables.org/IMG/pdf/guide_gouv_dd.pdf
http://www.deza.admin.ch/ressources/resource_fr_167288.pdf
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ية مشاركة اجلميع مبا يف ذلك فئة قليماإلوتتطلب احلوكمة  ،مبساعدة السلطات املركزية أيضال بل تعم ،المركزي
إعادة  إىلية قليماإلوهتدف احلوكمة  هم،إقليمووجوب تنمية وذلك قصد خلق وعي مجاعي بأمهية  الشباب والنساء

 1.كافة الفاعلني وأصحاب املصاحل، والعمل على حسن التنسيق بينهم  على تو يع السلطات واملهام
مجيع الظروف احمليطة هبا من عملية  إىلفان احلوكمة احمللية تسهل عمل السلطات العمومية بالنظر  أخرىمن جهة     

ستجابة هلذه تسعى لإو  ،اليت تتميز بعدم التجانس التفاعل والتعاون والتفاوض بني مجيع فئات أصحاب املصلحة
عن طريق  ،، الرمسية وغري الرمسيةيةجتماعاإلو  يةاإلقتصادراعاة مجيع القضايا والرهانات مب التغيريات التنظيمية، وذلك
 .املؤسسية حرتام االجراءاتإ، وذلك بضمان اظ على احلركية واملرونة الال مةوباحلف ،عملية تنويع اجلهات الفاعلة

بل هي متثل مزيج لكل و السياسية أ يةجتماعاإلو أ يةاإلقتصادمتثل فقط عملية التنسيق ية ال قليماإلإن احلوكمة     
حيث تسمح  ، حتدث بني كافة األطراف الفاعلةوتتميز بكثافة متغرية وخمتلفة جملموعة التفاعالت اليت ،بعادهذه األ

ين ميتلكون ذلك الفضاء السياسي كافة الفاعلني الذ  أجليتم بناءها من طرف ومن  بظهور فضاءات جديدة للتنمية،
ية تشمل جمموعة اإلجراءات والعمليات اليت ال تقتصر فقط على قليماإلن احلوكمة إذلك ف إىل ضافةباإل ،واإلداري
متالك للموارد احمللية  إيف نفس الوقت هي تعترب عملية  أيضاولكنها  ،التنسيق بني جمموعة اجلهات الفاعلة عمليات

بل  ،و إداريأمكاين فقط  مستوى واحد إىل قليماإلال ميكننا أن ختتزل  ،يف هذا السياق ،أيضا قليماإلوكعملية لبناء 
من الداخل مقارنة مبا هو  عملية متييز وبناءك، و  اا ومكانيا مستدامإقتصادي ا،يإجتماعه كيانا إعتبار ليه بإجيب النظر 

 .2فهو يتطلب تنظيم ودعم خاص مرتبط به وبالتايل ،خارجي
II-4-1-2  متطلبات الحوكمة المحلية:  

والشراكات بني اجلهات الفاعلة الرئيسية على املستوى احمللي،  ،احمللية على مشاركة املواطنني تقوم احلوكمة      
السعي  إىل ضافةباإل ،حجم تدفق املعلومات املختلفةو  ،ختصاصاتوقدرات الفاعلني احملليني املتعلقة بكافة اإل

ية يقوم قليماإلاحلوكمة  أسلوبن أوميكن القول 3،يف اجملتمع احمللي بشكل خاص والفقرية املهمشة تلتمكني الفئا
 :ية تتمثل يف أساسعلى أربعة أبعاد 

من خالل  ،اعات يف عملية صنع القرار احملليو مجأفرادا أواليت تعين مشاركة املواطنني سواء اكانوا    :المشاركة-أ
إدخال مجيع أصحاب املصاحل  إىلحيث تؤدي املشاركة ، جهزة احمللية املنتخبةداء األأوير آليات من شاهنا حتسني وتط

ملصاحل قادرين على صحاب اأفهي ختلق بيئة مواتية جتعل مجيع  ،وصياغة السياسات وتنفيذها إعداديف عمليات 
 أنالتوصيات اليت ميكن  اح جمموعةقرت إ، والنظر يف اخليارات والبدائل املتاحة و التعبري عن أفكارهم ،همأهدافحتديد 

 

                                                           
1
- Grigori Lazarev , 2009, La Gouvernance Territoriale et ses Enjeux pour La Gestion des  Ressources  Naturelles,   

Secrétariat de la Convention des Nations Unies sur la  Lutte contre la Désertification,consultée en ligne en avril 

2013 sur: www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/dldd3_web.pdf 
2
 - Fabienne Leloup, Laurence Moyart et Bernard Pecqueur,2005 ,La gouvernance territoriale comme nouveau mode 

de coordination territoriale ? Lavoisier | Géographie Économie Société, p330,disponible au site :   

www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=GES&ID_NUMPUBLIE=GES_074&ID_ARTICLE=GES_074_0321 
3
 - Hans Bjorn Olsen ,2007 ,op.cit, P 04. 

http://www.unccd.int/Lists/SiteDocumentLibrary/Publications/dldd3_web.pdf
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 . 1تعتمدها السلطات احمللية والوطنية يف املستقبل قصد تصحيح السياسات والربامج التنموية 
يف هذه املرحلة يتم  تدفق  ،مراحل املشاركة من وىلهي املرحلة األ :ية ولتصاالت األالمعلومات واإلتدفق  -ب
وتكون تقدمي  ،نشغاالهتم ومعرفة مشاكلهمإستماع إحيث يتم  ،اطنني احمللينيجتاه واحد؛ من طرف املو إلومات يف املع

 .ستدعائهم من طرف السلطات احمللية إو عن طريق أما بطريقة طوعية إاملعلومات 
 بأمهيةوذلك بتوعية املواطنني  ،من الضروري أن جتري عملية تدفق املعلومات أثناء مجيع مراحل صنع القرار

حيث تعترب املعلومات املقدمة أداة لفهم  هم،إقليميقدموهنا يف جناح العمليات التنموية املرتبطة باملعلومات اليت 
ية من قليماإلوتستند احلوكمة  2.همإقليمتنمية  أجلاملشاكل ومنها تتحدد البدائل والفرص املتاحة واحللول املمكنة من 

تدفق املعلومات  إىل أخرىومن جهة  ،كة من الفاعلنيط املوجودة بني شبكافة العالقات والصالت والرواب  إىلجهة 
مشرتكة بناءا لوجود  إسرتاتيجيةإال من خالل وضع  ىأتتتدفق املعلومات ال ين أحيث ، قليماإلبني كافة الفاعلني يف 
هذا ما  ،احلدود املكانية الواضحة املعامل، واليت تقوم بتشكيلها ممارسات القرب اجلغرايف إىل ضافةقرب مؤسسايت، باإل

حتقيق قرب تنظيمي  أجلمن  الضبط اجليد ألبعاد الشبكة املدعومة بالقرب اجلغرايف والقرب املؤسسايت، إىليؤدي 
 : أجلبني كافة الفاعلني احملليني من  يساهم بشكل كبري يف تدفق املعلومات

 ،؛عن طريق عملية تنسيق وتعاون مشرتك هلا، والبحث إلجياد حل حتديد مشكلة مشرتكة  
 3. يادة القدرة على إظهار وإستغالل املوارد اخلفية الغري مستغلة وجعلها موارد ظاهرة وحمددة 
مجيع الفاعلني  إىلتدفق املعلومات ويتم فيها عملية  ،رحلة الثانية من مراحل املشاركةوتعترب امل :التشاور والتفاوض-ج

 ،و إقصاءألني احملليني دون هتميش ت نظر كافة الفاعمعرفة وجها إىل، من خالل عملية تشاور واسعة هتدف احملليني
تطلعات وجهات   عتباربعني اإل أخذالقرارات الصائبة اليت  ت ختاذكرب كم  ممكن من املعلومات املفيدة إلأوقصد مجع 
 .هم املشرتكقليموبالتايل حتقيق تنمية فعلية إل ،نظر اجلميع

يف  ،و القطاع العامأت بني كافة الفاعلني من القطاع اخلاص وذلك عن طريق خلق شراكا :تحقيق شراكة فعالة-د
ويتم يف هذه  ،القرار إختاذهذه املرحلة من مراحل املشاركة يصبح مجيع الفاعلني احملليني شركاء حقيقيني يف عمليات 

الشراكة  وموتق 4،ميع مكان يف هذه العملية املهمةحيث يصبح للج ،دة تو يع حقيقي لسلطة صنع القراراملرحلة إعا
بني األجهزة احمللية ومنظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص وذلك قصد إنتاج السلع وتقدمي اخلدمات على املستوى 

 : تتمثل يف عديدة أوجه ذه الشراكةوهل احمللي،
  .املستويات عصحاب املصاحل على مجيأإقامة عالقات عمل وتعاون بني  من خالل :شراكة متعددة المستويات .1
 من خالل األنشطة املشرتكة اليت تقوم هبا خمتلف القطاعات وذلك قصد  تأسيس :راكة متعددة القطاعات ش .1

 .قليمسياسة متماسكة يف اإل
                                                           
1
 -Fao,2005,Elaboration participative de  politiques pour une agriculture et un développement rural durables 

,op,cit,p08 
2

-Marine Hurard,2011 ,La participation citoyenne au développement durable à l’échelle locale en Europe 

,p08,consultée en ligne sur le site : www.observatoire-territoires-durables.org/.../working_paper_-_participat.pdf 
3
- Fabienne Leloup, Laurence Moyart et Bernard Pecqueur, 2005, op,cit,  p328 . 

4
-Marine Hurard ,2011 ,op,cit ,p10 . 

http://www.observatoire-territoires-durables.org/.../working_paper_-_participat
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 من خالل التنسيق بني مجيع اجلهات الفاعلة يف نفس اجملال ونفس  :شراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين.3
 .1املستوى الوطين إىل اجلهات الفاعلة على ضافةباإل ،قليماإل
 وحل مشاكلهم، اجملتمعات على أداء وظائفهم،ستطاعة األفراد واملؤسسات و إالقدرة يقصد ب :بناء القدرات-ه

تكييف  تعزيز، اإلجراء الذي ميكن من تقوية، ذنإتنمية القدرات متثل  ،بطريقة مستدامة هدافوضبط وحتقيق األ
،حيث 2املتمكنة واملسؤولة يدعمها جمتمع مدين و قطاع خاص فعال الدولةف ،واحلفاظ على القدرات على مر الزمن

وفر املوارد الطبيعية ورأس  دهاره ال تتوقف فقط على مدى وجود وتإن العوامل اليت تساعد على تنمية اجملتمع احمللي و أ
ات واليت تساهم يف يف القدرات واملهار  ساسوجوب توفر عوامل المادية متمثلة باأل أيضابل  ،واملوقع اجليد ،املال

 . على قدراته احمللية املتاحة عتمادتنمية وتطوير اجملتمع احمللي باإل
اد واجلماعات العملية واإلجراء الذي من خالله ميكن لألفر  إن مصطلح بناء القدرات ميكن تعريفه بأنه

 .مستدام  أساسنمية على املهارات والقدرات الال مة لتحديد ومعاجلة حتديات الت بتعزيز ،واملنظمات والشركات
تركيبة جملتمع حملي له عدة خصائص متمثلة يف كونه اجملتمع  إىلالوصول  ساسإن مفهوم بناء قدرات اجملتمع تعين باأل

املهارات واملوارد احمللية والقادر  أساساجملتمع الذي يزدهر على  ، وهواملبادرة حلل مشاكله بنفسه أخذي النشط الذي
ادرة وعن طريق التطوع املتبادل اجملتمع القوي املدفوع بروح املب أيضاو هو  ،توقعات مواطنيه عتباربعني اإل خذعلى األ

 .هو اجملتمع الذي ميلك مؤسسات حكم مالئمة واليت تتميز بالتناغم وبالتآ ر بني القطاعني العام واخلاصو 
وتعترب عملية بناء  3،يجتماعاإلرأس املال ية اليت ترتكز على مفهوم  قليماإلإن تنمية القدرات مرتبط باحلوكمة  

ويرفع رأمساله  عيشه، أسلوبالقدرات عملية داخلية يغري اجملتمع بكل مكوناته من خالهلا قواعده ومؤسساته و 
 .نضباط الذايتإلوحيسن قدراته على رد الفعل وعلى التكيف وعلى ا يجتماعاإل

جملتمع كما هو مرتبط بالكيانات واملؤسسات مبختلف بناء القدرات مرتبط بالتنمية على خمتلف مستويات ا
ملد اجلسور بني النهج اليت كانت منعزلة عن  أيضاومبختلف مراحل التنمية ،وهو يسعى  أحجامها ونطاق عملها،

إلدراجها مجيعا حتت  والتنمية املستدامة، وتطوير النظم، ،وتنمية اجملتمع ،مثل تنمية املنظمات بعضها يف السابق،
أي ،ميكن أن حيقق بناء القدرات النتائج املرجوة إال إذا مت على هذه املستويات الثالثة املرتابطة  وال، ن كبري موحدعنوا

 .مع مراعاة البيئة احمللية والوطنية والدولية وعلى مستوى اجملتمع، وعلى مستوى املؤسسات، ،على مستوى الفرد
ن تكون عملية داخلية تعتمد على قيادة الوسط الذي تنبع أب عليها ولضمان كفاءة وفعالية عملية بناء القدرات يتطل

 4مبا يف ذلك السكان، ويتطلب بناء القدرات مشاركة موسعة جلميع األطراف املعنية، منه،
                                                           
1
 -Grigori Lazarev,2009 ,La Gouvernance Territoriale et ses Enjeux pour La Gestion des  Ressources  Naturelles 

,op,cit , p 21-25 
2
- Hans Bjorn Olsen ,2007 , Op.cit. p04 . 

3
- Bruno Jean et Luc Bisson  ,  2008, La gouvernance partenariale: un facteur déterminant du développement des 

communautés rurales, Département de développement régional et territorial  Université du Québec à Rimouski , 

Revue canadienne des sciences régionales Québec Canada,p541-542, 

consultée en ligne en avril 2014 ,sur le site:  www.cjrs-rcsr.org/archives/31-3/Jean-final2.pdf 
مت تصفح التقرير  ، 20ص، املستدامة التنمية إدارة جمال يف واحمللية الوطنية القدرات بناء،  واإلجتماعي اإلقتصادي لسلمجا  ،2014األمم املتحدة ،- 4

 fworkspace.unpan.org/sites/.../UNPAN92613.pd :التايلعلى املوقع اإللكرتوين  1212ماي  11بتاريخ 
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كرب أحيث يتحقق يف هذه املرحلة  إليها،الوصول  إىلهذه املرحلة تعترب أهم مرحلة يصبوا مجيع الفاعلني : تمكينال-و
القرارات املتعلقة بتنمية  إختاذويتمكن اجلميع من املسامهة يف  املشاركة املتعلقة بكافة الفاعلني احملليني،قدر من 

هو حتديدا متكني مؤسسات وأفراد  ية،قليماإلن املقصود بتمكني اجملتمع احمللي ،بصفته ركيزة لسياسة التنمية إ1،همإقليم
 ، ال يرتكز على جمرد الدعم الفينوهو متكني ،يةجتماعاإلاملشكالت  هذا اجملتمع من املشاركة يف التنمية ومواجهة

ن داخل كل جمتمع حملي هناك قوى أقتناع باإل إىلبل يستند  داخل اجملتمع احمللي، إىلمبعىن نقل املعونة من اخلارج 
بل  ،لي فحسبص معنيني يف اجملتمع احملوهذا ال ينطبق على متكني أشخا حتتاج للصقل والتأهيل وخربات متوفرة

 .مبا يف ذلك املؤسسات وقوى التغيري يف اجملتمع احمللي ،لى مقومات ومستويات التمكني كافةينطبق ع
والتغيري يف اجملتمع احمللي يقاس بتأثري األنشطة يف هذا  ،قاس مبدى مشاركتهم يف صنع القرارفراد يفالتمكني بالنسبة لأل

و العالقات اليت تربط بني املستويني الفردي واجملتمعي لتسهيل العمل أوتطوير املؤسسات يقاس باألداء  ،تمعاجمل
 .2جيابيةاجلماعي وتثمري نتائجه اإل

II-4-1-3  قليمية والعناصر الفاعلة في اإلقليمالحوكمة اإل: 
صنع للسيطرة على السلطة و  الداخلني يف عملية حتديد شكل حمدد بكافة الفاعلني يةقليماإل احلوكمةتتعلق 

ية عمليات صنع القرار املتعلقة مبختلف قليماإلتوجه احلوكمة  ،لف القضايا يف اجملتمعات احملليةاملرتبط مبختلقرار ا
 :تظهر ثالث فئات رئيسية للفاعلني  املسائل والقضايا اليت تؤثر يف احلياة احمللية واليت

 السلطات السياسية احمللية واملنتخبني احملليني؛ 
  ية و القطاع اخلاص ؛داإلقتصاكافة القوى  
 صحاب املصاحل املختلفة أجمموعات و  اجملتمع املدين و املواطنني املنضوون حتت خمتلف اجلمعيات املتطوعة.  
ن متكني اجملتمع احمللي أال إ نطالقا من نوعية التفاعالت القائمة بني هذه القوى احمللية الثالث حترك احلياة احمللية،إو    

القرارات اليت تتعلق مبستقبل  إختاذقيق تنمية فعلية وذلك عن طريق  يادة قدرته يف املشاركة يف ي يف حتأساسله دور 
 .ه وتنميتهإقليم
قدرهتم  إىل ضافةباإل ،نسجام وتوافق هذه الفئات الثالثإالفعلية يتوقف على مدى ية قليمن حتقيق التنمية اإلإ    

  .القرارات املتعلقة باجلميع إختاذالصاحل العام أثناء عملية  حتقيق أجلعلى جتاو  مصاحلهم اخلاصة الضيقة من 
يتم ذلك وفق حتدد من طرف جهة معينة، وإمنا  على جعل القضايا اليت يتم معاجلتها ال أيضاية قليماإل هتدف احلوكمة

صر الفاعلة كة من العناحيث تنطوي احلوكمة على جمموعة متشاب3،مفاوضات ومشاورات بني كافة الفاعلني احملليني
املتبادل بني السلطات واملؤسسات  عتمادوهي تعكس اإل دائرة احلكومة، إىلواليت ال تنتمي مجيعها  ،واملؤسسات

 .املشاركة يف العمل اجلماعي

                                                           
1
 -Marine Hurard ,2011, ,op,cit ,p10 

مارس 19مت تصفح التقرير بتاريخ ،  22،ص تقرير حول منهج االسكوا يف برامج ومشاريع التنمية احمللية والتنمية باملشاركة، 1212األمم املتحدة ،-  2
 www.escwa.un.org    :على املوقع اإللكرتوين التايل 1212

3
 -Bruno Jean et Luc Bisson , 2008,op,cit,p 543-544. 
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 السلطات  إىلوتنطلق من مبدأ العمل دون الرجوع  ية شبكات من العناصر الفاعلة املستقلة،قليماإلوتشمل احلوكمة  
ية على ضرورة البحث خارج اإلطار القانوين الضيق، من خالل سعيها لتشمل قليماإلؤكد احلوكمة وت1.املركزية

، احلكومة احمللية) قليماإلخمتلف اجلهات الفاعلة يف  العالقات املختلفة والعديدة الرمسية منها وغري الرمسية القائمة بني
 ،اإلداري  تؤثر بشكل مباشر على مردود وكفاءة النظام واليت( ومنظمات اجملتمع املدين واجلمعيات، والقطاع اخلاص،

 . 2على املستوى احمللي ياإلقتصادالسياسي و 
ل هي تعترب كرتكيبة ب سياسي، وأ يإجتماعو أ إقتصاديية ال تعترب فقط كنظام ترابط قليماإلإن احلوكمة 

 إىل ضافة الفئات الثالث للفاعلني باإل، واليت تتميز بكثافة خمتلفة للعالقات بنيلكافة هذه األبعاد ومزيج توافقي
تستوجب  قليماإلإن تنوع الفاعلني احملليني وطبيعتهم املختلفة داخل ، حيث قليمألدوار املوكلة هلم داخل اإلطبيعة ا

 :باحلسبان مجيع طرق الرتابط املختلفة بينهم، حيث أن طبيعة الفاعلني احملليني ميكن أن تكون ذات خذاأل
  كومية ذات احليني كالنقابات واجلمعيات واملنظمات غري جتماعواليت متثل مجيع الفاعلني اإل :ةيإجتماعطبيعة

 ي احمللي ؛جتماعالطابع اإل
 ي؛ اإلقتصاد ميع املؤسسات ذات الطابعجل ضافةباإل ومؤسسات األشخاص، تجمموعة الشركا ومتثل:طبيعة إقتصادية 
  مجيع  السلطات احمللية جبميع أشكاهلا، ،يةقليملية واجلمعيات اإلعات احملواليت متثل كافة اجلما:طبيعة مؤسساتية

 . واحلرف وما إىل ذلك اهليئات احمللية ذات الطابع اإلداري كغرف التجارة،
II-4-1-4  يةقليمأنواع الحوكمة اإل: 

 :ربعة أنواع من احلوكمة احمللية أميكن التمييز بني 
شركات رائدة،مؤسسات )ية إقليمي يف حتقيق تنمية ساسلون اخلواص الدور األيلعب الفاع وفيها: الحوكمة الخاصة-أ

 .خاصة أهدافمن خالل آليات هتدف يف األخري إىل حتقيق  (والتنمية و هيئات للبحثأأشخاص 
غرف )يف هذا النوع  يقوم الفاعلون اخلواص باالنضواء ضمن مؤسسات رمسية  :الحوكمة الخاصة الجماعية-ب

 .ن سلطة القرار تكون متقامسة بني مجيع الفاعلني اخلواصإيف هذا النوع من احلوكمة ف...(بات مهنيةنقا التجارة،
و منظمات عمومية واليت توجه وتفرض أي يف هذا النوع يتمثل يف مؤسسات ساسالفاعل األ: الحوكمة العمومية-ج

مييز هذا النوع من ...( مراكز البحث العمومية ،يةقليماجلماعات اإل ،الدولة)  قليمرتباط واحلوكمة داخل اإلآليات اإل
حيث أن الفاعل  احلوكمة يف أن املنطق الذي يوجه الفاعل العمومي يف إختياراته خيتلف عن منطق الفاعل اخلاص،

  .ستثناءإإنتاج سلع وخدمات عامة تستعمل من طرف اجلميع بدون  إىلالعمومي يهدف 
 وكمة ترتجم عن طريق شراكة بني الفاعلني اخلواص أفراد ومجاعات،هذا النوع من احل :الحوكمة المختلطة-د

كل  معرفةبصفة عامة تعترب وتتميز احلوكمة املختلطة بوجود نزاعات وذلك بالنظر إىل قلة وعدم  والفاعلني العموميني،
 3.خرية للطرف اآلساسحتياجات واملتطلبات األطرف  لإ

                                                           
1
 -Grigori Lazarev ,2002,Territoires et  Développement  Rural en Méditerranée, La Prise en Compte des Territoires 

dans les  Politiques  de  Développement  Rural  en  Méditerranée, Résultats et  Conclusions de  L'étude ,Ciheam p83 
2
- Hans Bjorn Olsen ,2007 , Op.cit.p05. 

3
 -Sofiane Hammouchi, 2013,op cit,p09-10. 
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II-4-1-5 نجاح المشاريع التنمويةإأجل  ية منقليمرهانات الحوكمة اإل: 
املؤسسية اليت جتعل مجيع  ية جمموع الرتتيباتقليماإلمتثل احلوكمة  :مفهوم المصلحة العامة إلىتجديد النظرة -أ

القرارات السليمة  إختاذوتسيري مستقبل اجملتمع احمللي من خالل  إدارةالفاعلني احملليني لديهم الكفاءة  الال مة  حلسن 
 بإعطاء حرية أكربو  قليماإلتعزيز منهج مشروع  وذلك من خالل العمل على ،1يف خانة الصاحل العاماليت تصب 

ت متثل نقطة أصبحية على مفهوم املصلحة العامة اليت قليماإلحيث تقوم احلوكمة  ،تعاون مع اجلهات الفاعلة احملليةوال
خبيها وموظفيها تهام السلطات املركزية فقط ممثلة يف منعلى أهنا من ماملصلحة العامة  حتقيق إىلفلم يعد ينظر ،حمورية

 ، بالعكس فهي تعترب بناء مشرتك  من قبل كافة الفاعلني احملليني الذين يتحملون املسؤولية إلعطاءعلى كل املستويات
 .سات العامة على املستوى احمللي دفعة قوية لتطبيق للسيا

 السياساتتقع فقط يف هامش ال ،احملليةاجلهات الفاعلة  ملختلف رؤىو  حتياجات،إمن  إن عملية التعبري عن املصاحل 
وكافة  قليمكامل اإل لىالعامة املطبقة ع نتقال من مفهوم املصلحةاإل فإن أخرىومن جهة ، مركزياهلا مكانا  بل العامة،

 . إقليمكل  وصياتخصو مبا يتناسب  ،الفاعلني احمللينياملصلحة اجلماعية املبنية وفق مشاركة  إىل املستويات
ن اجلهات الفاعلة احمللية ال متثل فقط إوفقا هلذا البناء املشرتك، ف :إعتراف أفضل للمعارف والقدرات المحلية-ب

 األصول احمللية، ربات،كأصحاب موارد متعددة متمثلة يف اخل  أيضاولكن  والرؤى، حتياجاتأصحاب اإل جمموعة
 .اإلمكانياتالقدرات و  ،الصالت والروابط بني السكان

لني يشجع على ظهور أفكار جديدة هذه املوارد عن طريق احلوار القائم بني مجيع الفاع ن عملية حشدإ  
 وذلك ية،إقليمعلى حتقيق تنمية  يف اإلسهام بأفكارهم البناءة واليت تساعد السكان احمللينيمجيع  نضماميعز  إلو 

هم واليت اكتسبوها على ممر التاريخ  يف تغيري املواقف واملمارسات إقليمبخرباهتم املكتسبة  املتعلقة  نطالقا منإبقدرهتم 
 إىلية قد يؤدي قليماإلعلى اخلربات احمللية يف بناء املشاريع  عتمادن اإلإوبالتايل ف ،اليت ال تصب يف املصاحل العامة

 .تشاركية  أكثردميقراطية ىل حتقيق وبالتايل الوصول إ ،قليماإلإعادة تو يع األدوار بني جمموعة الفاعلني داخل هذا 
الفاعلني احملليني من وذلك عن طريق إعطاء الفرص ملختلف  :قليماإلتجنيد وبروز الجهات الفاعلة في  -ج

 هذه املمارسات كاء حقيقيني للسلطات العموميةجعلهم كشر  للتعبري عن آرائهم و ،قطاع خاصو ،مجعيات مواطنني،
الفاعلني  هبيكلة جمموعة أيضاوتقوم  ، يادة وحتفيز املبادرات احمللية إىلية تؤدي ليمقاإليف ظل احلوكمة التشاركية 

  .واملساعدة على ظهور أصحاب املصاحل الفعليني
 ه يف الكثري من اجملاالت إعتمادإن مفهوم احلوكمة قد مت  :ية في مجرد المشاركةقليماإلعدم اختزال الحوكمة -د

 ،و اجلهويةأالوطنية  ،سياسية على كافة األصعدة الدوليةالعالقات ال إدارةي يف أساس حأصب فهو واملستويات املختلفة،
 .املندجمة لألقاليم دارةاإل إىل ضافةباإل

                                                           
1
 -Bruno Jean ,Du développement régional au développement territorial durable : vers un développement territorial 

solidaire pour réussir  le développement des territoires ruraux ,Centre de recherche sur le développement territorial 

,Université du Québec à Rimouskip12 , consultée en ligne en octobre 2013 sur:    

www.cidts.ufsc.br/articles/Texte_communication_Florianopolis.pdf 
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د جمر  إىلميكن أن ختتزل  حيث ال ،عملية التشاورب وأ ية فقط باملشاركة اجملتمعيةقليماإلاحلوكمة  وال تتحدد 
 إىل ضافةية الفعلية باإلقليماإلن احلوكمة إبل  ،كما كان ينظر إليها يف السابق ،ةاملشارك الوساطة، ،إجراءات التشاور

وذلك من خالل  بتكار وتشكيل أساليب جديدة للقيادة،إن تتضمن عملية أمشوهلا لعمليات املشاركة فيجب عليها 
ختلفة وذلك عن طريق العامة وامل هدافاأل إىلالوصول  إىلإتباع منهج متكامل ومندمج والذي يسمح من خالله 

على كافة  قليماإلويات أولضمان حتقيق  أجلكل هذا من  ،دة يف التدخالت العمومية واخلاصةحتقيق تناغم ورشا
 1.األصعدة واملستويات

II-4-2  يةقليمالالمركزية اإل: 
هلا  أصبح، بل ة من فوقمفروضجراءات وعمليات إهنا جمموعة أعلى ، التنمية إىلمل يعد ينظر  االخرية اآلونةيف      
ية ونقل بعض السلطات اليت  قليماإلالالمركزية كنهج للمنظمات  إعتمادهنا تطبق من خالل أحيث  ،يإقليمبعد 

متكني الفاعلني احملليني من  إىلويهدف هذا النهج  ،املستوى احمللي إىلكانت متارس من طرف السلطات املركزية 
 . ية قليماإلالتنمية ر مهم يف جمال التخطيط املكاين و ا، والذي يعترب خيالقرار إختاذدوات أ

فالسلطات احمللية  فضال عن املكانة والدور  ،قليماإلن الالمركزية جتعل السلطات املركزية ليست الفاعل الوحيد يف إ    
على العمل  أكثرهذا ، حيفز يةقليماإلني الداخلني يف حتقيق التنمية يجتماعاإلني و ياإلقتصاداملتزايد لكافة الفاعلني 
ن الالمركزية تعترب إ، فوبالتايل ،سيق بني مجيع الفاعلنيوالتعاقد والتن على عمليات التفاوض أكثروفق سياسات تعتمد 

ية اليت تنطوي على التشاور والتعاقد للحوار املنطقي والفعال بني مجيع الفئات وكافة اجلهات قليماإلأداة فعالة للتنمية 
 .الفاعلة
التعبري عن مستويات خمتلفة من و  قليماإلي داخل إقليمحتقيق قدرة تنافسية ومتاسك  إىل أيضاؤدي الالمركزية ت     

وليس فقط   للدميقراطية،املوارد احمللية واليت تعترب كنتيجة  إدارةفهي تتطلب تكامل ومشاركة مجيع املواطنني يف  ،التدخل
واطن يف الثقة اليت تسمح للجميع باملشاركة يف صنع القرارات كتخفيف من مهام الدولة، ولكن كحق من حقوق امل

 2. اليت تتعلق مبستقبلهم املشرتك
السلطة واملسؤولية للوظائف العامة من احلكومة املركزية  هنا عملية  نقلأيعرف البنك الدويل الالمركزية على و 

حيث تؤدي  3،واجملتمع املدين بكل أطيافه ص،القطاع اخلا ،املنظمات احلكومية شبه املستقلة، السلطات احمللية إىل
  :إدارهتا ،تعبئتها ورصدها من القطاع املركزي العام وحو عمليات نقل السلطة املتعلقة بتخطيط املوارد، إىلالالمركزية 

 الو ارات واهليئات العامة املركزية؛ 
 واملستويات التابعة هلا؛ دارةاإل 
 تيا؛املؤسسات واهليئات العامة املستقلة ذا 

                                                           
1
 - Programme  PSDR   LANGUEDOC-ROUSSILLON , op.cit.p35 

2
- Amadou Diop, Le Territoire : Un Nouveau Paradigme  de Developpement  et D’integration  Sous-Regionale.   

UCAD/GERAD ,p09-10,consultée en ligne en janvier 2014 sur : 

www.africites.org/.../1_pm_03_a_-_a_diop_-_territoire_comme_paradig...PDF 
3
 - Hans Bjorn Olsen ,2007,op.cit,p13 
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 و املتخصصة؛أية قليماهليئات اإل 
 منظمات القطاع اخلاص والقطاع التعاوين. 

فهي كذلك تدعم  دىن،أمستويات  إىلالقرار  إختاذكون الالمركزية عملية لنقل االختصاص ومركز   إىل ضافةباإل
  أحادية ال من سياساتنتقعن طريق اإل ،يجتماعاإلبلوغ مستوى أعلى من التماسك  جلألاحلوكمة احمللية لألقاليم ،

 1.مميزات التفوق احمللية إستغاللو  ستثمارسياسة متعددة القطاعات تعتمد على اإل إىل ،القطاع تعتمد على اإلعانات
يف  مشاركة مجيع الفاعلني يف حتديد شروط وطرق وأساليب اليت مبوجبها تضمن  يادةرهان الالمركزية و يكمن 

 أجلانتهاج الالمركزية من و ، اخلدماتتقدمي كفاءة ن بيئة مواتية لتعزيز املساواة و اضم إىلوالذي يؤدي  احلكم احمللي،
ارات اخلي إىل ضافةلالحتياجات احلقيقية للسكان باإل وذلك عن طريق تعرف السلطات احمللية ،وضع سياسات فعالة

مقارنة  ويات الصحيحةول، و بالتايل فهي جتعل احلوكمة يف وضع أفضل لتحديد األاملتاحة على املستوى احمللي
  2باحلوكمة على املستوى املركزي اليت تعترب بعيدة عن الواقع احلقيقي للوسط احمللي

 :ولتحقيق الالمركزية يتطلب وجود هياكل ومنظمات تضطلع باملهام التالية
 تقدمي اخلدمات العامة؛ إدارة 
 وإستغالل املوارد الطبيعية؛ إدارةيتعلق ب ماالسيما في املنا عات بني الفاعلني، دارةوضع اإلطار املناسب إل 
 ،خاصة املالية  تعبئة املوارد، حملية للتنمية، إسرتاتيجيةمن أجل حتديد  وضع إطار للتفاوض بني الفاعلني احملليني

 .موضع التنفيذ اإلسرتاتيجيةلوضع هذه 
كما ميكنها  وصفه أماكن للتنسيق والتحكيم،ب يةاإلقتصادية واهليئات احمللية أن تعز  احلركية قليماإلوميكن للجمعيات 

 3أن تكون أداة للمراقبة من خالل تأسيس مناذج مركزية على املستوى احمللي
بناء نظام  أجلات وبرامج وأنشطة الالمركزية وأطرها القانونية تتخذ مسارين من إسرتاتيجيوميكن القول أن سياسات و 

 :الرشيدةاحمللية  احلوكمة أسلوب أساسحملي يقوم على 
 ؛املستوى احمللي إىلويتضمن حتويل السلطات واملسؤوليات والوظائف واملوارد من املستوى املركزي  :سيأالمسار الر 

 يةاإلقتصادويتضمن متكني اجملتمعات احمللية لتكون قادرة على حتديد خطط وبرامج التنمية  :والمسار األفقي
فيه املسار الراسي التحول يف سياسات احلكومة املركزية وقوانينها  ويف الوقت الذي يتطلب والسياسية، يةجتماعاإلو 

ن املسار االفقي ميكن تفعيله إف ،القوة والسلطة والوظائف واملواردوترتيباهتا اهليكلية واملؤسسية اليت تسمح بالتشارك يف 
تمعات احمللية لكي تشارك يف ان ذلك يتطلب تعبئة وتنظيم اجمل إعتبارب ،القواننيمن دون ضرورة إجراء تعديالت يف 

 .تقوية ودعم قدراهتم للمشاركة يف التنمية وجين مثارها إىلاليت هتدف  يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلختطيط وتنفيذ األنشطة 
هنا خلق أبينما الالمركزية الراسية من ش ،ليةوبالتايل ميكن القول أن الالمركزية األفقية من شاهنا متكني اجملتمعات احمل

 .وترتيبات تدعم التمكني الذي أوجدته الالمركزية األفقية هياكل

                                                           
1
 -Tahani Abdelhakim, 2007,op.cit,p127. 

2 -Hans Bjorn Olsen , 2007,op.cit, p13 .          
3
 -Tahani Abdelhakim, 2007 ,Op.cit,p128. 
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قصد تعزيز الدميقراطية  ،ال الالمركزية وعدم تركيز السلطةوتعتمد الدول انظمة وسياسات عامة يف جم
ن أولكن ينبغي  مة موحدة،أ، فبناء الدولة يعين فعال بناء دولة يف شكل  يادة احلريات الفردية واجلماعيةالتشاركية و 

حتقيق تغري عميق وكامل يطال  عرتاف باحلكومات احمللية والالمركزيةويعين اإل ،ن حتتضن اجلميعأحترتم األمة التنوع و 
وتواجه احلكومات احمللية ماال يقل عن أربعة أنواع من التحديات  ،تعاملها مع شعبها أسلوبالدولة وقوهتا وسلطتها و 

والتنظيم  ومتس هذه التحديات جماالت الدميقراطية، ،القدرات وتعزيزها اليت تؤثر بالضرورة على مجيع عمليات تنمية
ومكافحة  ،ألثر املرتتب على رفاه املواطننيوا ،دارةاإلوالتحديات اليت تواجهها  واحلوكمة العمومية على املستوى احمللي،

والتحديات  امة على الصعيد احمللي،الع دارةاإلوالتنظيم و  ،ستقاللهذه التحديات يف اإل وتتمثل .الفقر وحتقيق التنمية
على مدى  أيضاوتتوقف هذه التحديات  ويف مكافحة الفقر ويف التنمية، ،ملدن والتأثري يف رفاه املواطننيا إدارةيف جمال 

والسيما يف اجملاالت الرئيسية  ستقاللية احلقيقية والفعلية وعلى هامش التصرف املتاح هلا،متتع احلكومات احمللية باإل
،ولتحقيق ..والتعليم والصحة والصرف الصحي والسكن واملأوى والنقل والتنقل  يةجتماعاإللتنمية ومنها احلالة ل

 1جنب مع احلكومة املركزية إىلطراف الفاعلة على صعيد احلوكمة احمللية جنبا النتائج املرجوة ،جيب ان تعمل مجيع األ
II-4-2-1 أهمية الالمركزية: 

  :ية أمهية بالغة يف تنمية اجملتمعات احمللية وتكمن نقاط أمهيتها يفإن لالمركز        
  أن ختطيط وبرجمة وتنفيذ اخلدمات تكون بشكل أفضل حني تكون الفئات املستهدفة هي نفسها الفئات اليت

 ؛تقوم بعملية التنفيذ والربجمة
  ؛املنتجإن نوعية اخلدمات املوجهة تكون أحسن وأفضل حني يكون املستهلك قريب من 
  تكون اخلدمات فعالة وجيدة بتوفر تفاعالت بني الطلب والعرض احمللي عليها وذلك يرجع إىل أن السلطات

 ؛إىل تكاليف اإلنتاج الال مة ضافةاحمللية هلا العلم اجليد باحلاجيات احلقيقية باإل
  ولة ااحمللي والذي يسمح للنساء مبز تسمح الالمركزية بفتح الطريق إىل تأسيس القضايا املتعلقة بالنوع على املستوى

 2؛مهامهم على املستوى احمللي
  الشعب كما تعد وسيلة  إىلقربا  أكثرالالمركزية تزيد املشاركة الشعبية يف صناعة القرارات ألهنا جتعل احلكومة

 عهم للعمل لصاحل منطقتهم احمللية؛املواطنني وإخراجهم من سلبيتهم ودف إىلناجحة للتقرب 
 ستجابة ملطالب الشعب إاحمللية وبالتايل أسرع  وضاعمعرفة باأل أكثرالعامة التابعة هلا  دارةاإلكومة و جتعل احل

 ؛حتياجات احملليةولإ
 ،إختاذمما يعين  يادة املسامهة النسائية يف عمليات صناعة و  توفر فرص املشاركة احمللية لكافة األطراف املعنية  

 القرارات املتعلقة بالشؤون العامة؛
 ؛تدفق أفضل للمعلومات لضرورهتا يف عمليات صناعة القرار على املستوى احمللي 

                                                           
 . 29ص، املتحدة املستدامة، ،األمم التنمية إدارة جمال يف واحمللية الوطنية القدرات بناء،  واإلجتماعي اإلقتصادي لسلمجا  ،2014األمم املتحدة ،- 1

2
 -Hans Bjorn Olsen ,2007 ,  op.cit, P 15 
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 ن الالمركزية تعين مشاركة األطراف واملواطنني احملليني يف عمليات التمويل والتصميم مزيد من التنمية املستدامة ،أل
 ؛والتخطيط والتنفيذ والرقابة

  إدارةليني من ن الالمركزية تعين متكني املواطنني احملأل ،املدن إىلخفض معدالت اهلجرة الداخلية من الريف  
 شؤوهنم وبالتايل حتقيق التنمية املتوا نة بني كافة أقاليم الدولة؛

  شؤوهنم ومرافقهم احمللية إدارة يادة يف تعبئة املوارد الذاتية نتيجة ملشاركة املواطنني يف  إىلتؤدي الالمركزية اجملتمعية، 
 ؛هذه املوارد برشادة وعقالنية اللإستغ إىل ضافةباإل

  الظروف واألحوال عند تقدمي اخلدمة دون التقيد باألساليب  إختالفالالمركزية اجملتمعية هي األجدر يف مراعاة
 .بني األماكن ختالفاملركزية اليت ال تراعي اإل

II-4-3 تعدد وظائف الزراعة: 
متت اإلشارة  1ووظائف متعددة للزراعة عرتف بوجود منتجاتي ،إقتصاديإن تعدد وظائف الزراعة هو منهج قطاعي و 

 11من جدول أعمال القرن 12،فالفصل 1991ل مؤمتر ريو سنة مفهوم تعدد وظائف الزراعة ،خال إىلمرة  أول
كامل مراحل السياسات الزراعية من مراجعة ،ختطيط الزراعة يف  وجوب دمج مفهوم تعدد وظائف " والذي نص على

 .2"الريفية املستدامة  التنميةلبالغة يف حتقيق األمن الغذائي و ا املفهوم بصفة خاصة من خالل، أمهيته إىلر وبرجمة،والنظ
.  ا  وظائف وخصائص املناطق الريفيةمفهوما له أمهية بالغة يف إبر  أصبح ن مفهوم تعدد وظائف الزراعة قدإ

كرب للمناطق أا يف حتقيق تنافسية أساسدف واملتمثل الغاية واهل يف نفسفتعددها وتداخلها فيما بينها يصب مجيعا 
  .املناطقوالبيئية يف هذه  يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادالريفية، وذلك من خالل تعزيز النشاطات 

وذلك من خالل عملية  ،احمللي اإلقتصاديف تنويع خمرجات  املنظمات الريفية ويتحقق هذا النهج من خالل مسامهة   
بوضع نظرة وإطار " بالتنمية الزراعية والريفية املستدامة"لقد قام املنادون 3،غري سوقية يف أن واحد خرىأسلع سوقية و  إنتاج

كعمليات ثقافية والبيئية ذات الصلة هبا،  ية والجتماعية واإلاإلقتصادشامل للمواضيع ذات الصلة بالزراعة وتشمل املسائل 
 . ية، ورأس املال البشري وسبل العيش املستدامساسوالبنية األ اإلرشاد والبحوث يف الريف والعلوم والتكنولوجيا،

حصول " واألمسى للزراعة هي توفري األمن الغذائي الذي عرفته منظمة األغذية والزراعة بأنه وىلتعترب الوظيفة األ
اج وعالوة على إنت،"مجيع الناس يف مجيع األوقات على ما يكفي من غذاء ملمارسة حياة نشطة ملؤها الصحة

 جمموعة كبرية من السلع واخلدمات غري الغذائية، وتشكل البيئة، وتؤثر يف النظم  أيضااألغذية، تنتج الزراعة 
 وميكن أن تسهم مجيع هذه الوظائف اليت تضطلع هبا الزراعة يف  ،ياإلقتصادوالثقافية وتسهم يف النمو   يةجتماعاإل

 .حتقيق التنمية املستدامة

                                                           
1 -Tahani Abdelhakim,2007 ,Op.cit,p126. 
2
- Bruno Jean et Danielle Lafontaine,2000,  La multifonctionnalité de l'agriculture et des territoires ruraux 

Enjeux théoriques et d'action publique , Les Éditions du CRDT et du GRIDEQ , Université du Québec,  p112 . 
3
 -Bruno Jean, Du développement régional au développement territorial durable : vers un développement territorial 

solidaire pour réussir le développement des territoires ruraux, Colloque internatinal  de développement territorial 

durable , UFSC, Florionaopolis, Brésil,p16,consultée en ligne en octobre 2013 sur le site: 

www.cidts.ufsc.br/articles/Texte_communication_Florianopolis.pdf 
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اليت عرفت بأهنا و نمية الزراعية والريفية املستدامة مفهوم الطابع متعدد الوظائف للزراعة قد خرج من طيات التول
ويشمل هذا املفهوم السلع  ،لزراعةبااملرتابطة  يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادتشكل النطاق الكامل للوظائف البيئية و 

ويسهم حتليل الطابع متعدد الوظائف يف  ،ضياألرا إستخدامواخلدمات املتعددة اليت حتققها الزراعة وما يرتبط هبا من 
 .تفهم تركيبة التوليفات واملبادالت احملتملة الال مة لتحقيق االستدامة يف التنمية الزراعية والريفية

ويشمل مفهوم الوظائف املتعددة وما تنطوي عليه اجملموعة الواسعة من العالقات والتفاعالت املشرتكة بني 
من تعقيد ونطاق وأمهية مما يساعد على حتديد وتفهم الوظائف  يةجتماعاإلو  يةاإلقتصاداجملاالت قطاع الزراعة والبيئة و 

وميكن لتحليل الوظائف املتعددة أن يقدم وصفا للظروف اجلارية  ،املتعددة، واملرتابطة يف كثري من األحيان للزراعة
لى ذلك فإن هذا املنهج ميكن أن يثري املناقشات بشأن وع ،ومعلومات وافية لتحديد التأثريات احملتملة للتدابري النوعية

القضايا الرئيسية مثل التجارة واألمن الغذائي والتنوع البيولوجي وفرص العمل يف الريف، وأن يساعد على حتديد 
يف إطار  مسي لالستدامة يف الزراعةحتقيق اهلدف األ إىلالتوليفات املتبادلة احملتملة وصياغة السياسات األفضل الرامية 

 1.قاعدة املوارد ذات الصلة
ستيعاب اليد العاملة إرغم ضعف قدرهتا أحيانا على  ،عة نشاطا رئيسيا يف الوسط الريفيوفيما تبقى الزرا

ا متناقضا نتج عن يإجتماعيواجه الفضاء الريفي طلبا  ،خيل كافية للسكان يف هذه املناطقمني مداأوالبطالة املتزايدة وت
افظة على املوارد ومحاية هتمام باحملرتفاع الطلب على نوعية املعيشة واإلإ ،ضر ،تغريات امناط املعيشةاحلتزايد سكان 

مرتبطة  ظهور وظائف جديدة للمحيط الريفي، إىليؤدي  ،أمرا ضروريا  ما جيعل من دعم تعدد وظائف الزراعة ،البيئة
 :ويرتكز مفهوم الوظائف املتعددة على ، 2بإنتاج العديد من املنتجات واخلدمات السوقية وغري السوقية

 توسيع نطاق الرتكيز ليشمل اخلدمات اليت يقدمها القطاع الزراعي للمجتمع ككل؛ 
  ؛األراضي إستخدامتوفري إطار للمبادالت والتوليفات النسبية فيما بني الوظائف املختلفة للزراعة وما يتصل هبا من 
  ؛يفية واحلضرية على خمتلف املستوياتفحص العالقات الدينامية بني املناطق الر 

األراضي، والسلع  إستخداموعلى ذلك، فإن املفهوم ييسر تفهم التفاعل املعقد بني الزراعة وما يتصل هبا من 
اليت تنتجها الزراعة، واملسامهة اليت تقدمها هذه السلع واخلدمات لتحقيق ( الغذائية وغري الغذائية)واخلدمات املتعددة 

 يةاإلقتصادتمعية األوسع نطاقا، ومن مث على التأثريات اليت تلحق بالزراعة من اجملاالت البيئية و اجمل هدافاأل
 :إىلوهتدف األنشطة الزراعية .مبا يف ذلك الدميوغرافيا وتزايد عوملة األسواق والتجارة  يةجتماعاإلو  
 الريفي؛ اإلقتصاداحمللي وتنويع  تعزيز األمن الغذائي اخلاص بالسكان احملليني من خالل استدامة اإلنتاج 
 تنويع وسائل معيشة سكان الريف باملنتجات واملوارد املختلفة؛ 
  احمللي من خالل  يادة املرونة ومضاعفة الفرص؛ اإلقتصاداملسامهة يف تنمية 
 ؛الطبيعية من خالل احملافظة على األصول،ر اليت تتعرض هلا طاخحتسني عملية جتديد املوارد الطبيعية واحلد من امل 

                                                           
1
 -Fao,1999 , Les Fonctions Multiples De L'agriculture  et de la Terre  ,Un Cadre Conceptuel  ,Perspectives D'avenir  

disponible au site suivant : http://www.fao.org/docrep/X2777A/X2777a03.htm 
2
 -Tahani Abdelhakim,2007 ,Op.cit,p127 

http://www.fao.org/docrep/X2777F/X2777F01.htm#P43_2608
http://www.fao.org/docrep/X2777F/X2777F01.htm#P79_8770
http://www.fao.org/docrep/X2777A/X2777a03.htm
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 ية الناشئة عن التنافس على تقاسم املوارد النادرة؛جتماعالتخفيف من الصراعات اإل 
  ية من خالل إستخدام خمتلف جوانب الزراعة واألراضي؛اإلقتصادحتسني صمود النظم اإليكولوجية و 
  قوة أكثراملسامهة يف التخفيف من حدة الفقر، وتوفري اقتصاد حملي. 
II-4-3-1  ف الرئيسية للزراعةالوظائ 

اليت  تميةضطلع بدور كبري يف عملية التي وومن مث فه الزراعي النصيب األكرب من األراضي يف العامل،النشاط  يشغل      
وقد شكلت هذه التحوالت شكل األراضي والنظم الطبيعية يف حياة الريف عرب القرون ويف معظم  ،تقوم هبا البشرية

ولذا فليس . ية ألكرب قطاع من السكاناإلقتصادمتثل القاعدة املباشرة وغري املباشرة لسبل العيش  ما الت الزراعةو البلدان، 
فالزراعة توفر السلع واخلدمات ،بأشكال خمتلفة يف نشاطات اجملتمعات من الغريب أن الزراعة تسهم جبانب توفري الغذاء،

ز بني املنتجات الغذائية وغري الغذائية، فإن مفهوم الطابع متميزة، وبدال من جمرد التميي اليت ميكن وصفها بأهنا وظائف
متعدد الوظائف للزراعة واألراضي يعين اإلنتاج املشرتك واملتكامل للعديد من املنتجات اليت قد تكون مهمة للمجتمع 

 .والبيئة
 II-4-3-1-1   األمن الغذائيتحقيق 

يع األوقات فرص احلصول ماديا وإقتصاديا على مايكفي من يتوافر األمن الغذائي عندما تتاح جلميع الناس يف مج
 .األغذية السليمة واملغذية لتلبية احتياجاهتم وأفضلياهتم الغذائية ملمارسة حياة ملؤها النشاط والصحة

األمساك  الزراعة ومصايد)املستدامة للموارد الطبيعية  دارةويرتابط األمن الغذائي مع جمموعة من العوامل من بينها اإل     
، و يادة اإلنتاج، والسياسات على خمتلف املستويات، والتجارة الدولية، واحملافظة على التنوع البيولوجي ومحاية (والغابات

 111والتأييد السياسي لتحقيق األمن الغذائي هو تأييد قوي مثلما يتبني من إصدار  .البيئة، واإلستثمار، والسالم واألمن
، إعالن روما بشأن األمن أخرىممثال من املستويات العليا من بلدان  02من  أكثرة وحكومة و رئيس أو نائب رئيس دول

 .1999الغذائي العاملي وخطة عمل مؤمتر القمة العاملي لألغذية عام 
يف كثري من أوحاء العامل، تؤدي السياسات والربامج غري املستدامة أو غري الوافية : األمن الغذائي والبيئة-ا

ية الريفية غري الكافية فضال عن اآلفات واألمراض إىل قصور وهدر املوارد ساسلوجيات غري املالئمة، والبنيات األوالتكنو 
وتتعرض قاعدة املوارد اخلاصة باألغذية والزراعة ومصايد األمساك والغابات  ،الطبيعية والبشرية واملدخالت واملنتجات

وإ الة الغابات، واإلفراط يف الصيد، وتآكل التنوع البيولوجي فضال لإجهاد، وهتددها بعض املشكالت مثل التصحر، 
وهتدد هذه التأثريات السلبية بيئة األمن الغذائي . من عدم كفاءة إستخدام املياه، وتغري املناخ، وإستنزاف طبقة األو ون

 1.يف املدى البعيد
ية للقطاع الريفي شرطا جتماعية اإلإلقتصاداتعد التنمية : يةجتماعية واإلاإلقتصاداألمن الغذائي والتنمية -ب

فالفقر واجلوع وسوء التغذية من األسباب الرئيسية لتسارع وترية اهلجرة ، يا مسبقا لتوفري األمن الغذائي للجميعأساس
ي لتحسني فرص أساسولذا فإن استئصال الفقر هو عنصر ، من املناطق الريفية إىل املناطق احلضرية يف البلدان النامية

                                                           
1
 -Fao,1999 , Les Fonctions Multiples De L'agriculture  et de la Terre  ,Un Cadre Conceptuel  ,Perspectives D'avenir   

http://www.fao.org/docrep/X2777F/X2777F01.htm#P43_2608
http://www.fao.org/docrep/X2777F/X2777F01.htm#P79_8770
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احلصول على األغذية، فالغالبية العظمى ممن يعانون من نقص األغذية إما أهنا ال تستطيع أن تنتج أو أن تشرتي ما 
واملناطق الريفية يف البلدان النامية غري جمهزة بصورة جيدة عموما من حيث املوارد الفنية واملالية أو . يكفي من الطعام

االت فإن انعدام فرص إدرار الدخل، وفشل احملاصيل واحملافظة على نظم ويف هذه احل ،ية التعليميةساسالبنية األ
ية، وضعف فرص احلصول على اخلدمات ستهالكاإلنتاج وعدم كفاية السلع واملدخالت وشبكات تو يع السلع اإل

ائي العامة، وتدين نوعية هذه اخلدمات هي كلها من اجلوانب اجلديدة اليت يتعني دراستها يف سياق األمن الغذ
وتعد  يادة اإلنتاج يف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض، يف كثري من األحيان، من الوسائل  .الريفي

ويتعني حتقيق ذلك من خالل توفري . ئك الذين يعيشون يف ظل الفقرأولالرئيسية لزيادة األغذية والدخل ملصلحة 
تشجيع اإلنتاج، والتنويع  إىلملناطق مما يؤدي بدوره فرص العمل والدخل مما يضاعف من الطلب الفعال يف هذه ا

 .والتنمية الريفية ومن مث األمن الغذائي يف املدى البعيد ياإلقتصاد
سيظل الدور األول واألمسى للزراعة هو انتاج األغذية : األمن الغذائي والطابع متعدد الوظائف للزراعة -ج

أن حتقيق األمن الغذائى هو مهمة معقدة تتطلب  يفلغذائى، والشك األمن ا يفواملسامهة  خرىية األساسوالسلع األ
وميكن . يةاإلقتصادية والثقافية والسياسية و جتماعبيئة وسياسات مواتية تضمن املساواة من مجيع النواحي اإل

هتمام اال)ية جتماعوالوظيفة اإل( الظروف املواتية للقروض واإلستثمار والتجارة)ية اإلقتصادالوظيفة  جتماعإل
كما يسفر النشاط الزراعى وما  .ذوي الصلة بالزراعة حتقيق هذا اهلدف( باخلدمات العامة واملوارد البشرية واملساواة

إىل انه حيافظ على  ضافةباإل يتصل به من إستخدام لألراضي عن طائفة واسعة من السلع واخلدمات غري الغذائية،
 .ياإلقتصادية ويسهم ىف النمو ية والثقافجتماعالبيئة، ويؤثر يف النظم اإل

II-4-3-1-2  يةجتماعالوظيفة اإل: 
ية الال مة لدعم االيكولوجية الزراعية ساستعد احملافطة على اجملتمعات احمللية وديناميتها من العناصر األ

املعارف  إستغاللوعلى صعيد آخر، فإن . لسكان الريف وخاصة الشباب( وضمان البقاء نفسه)وحتسني نوعية احلياة 
ية لبناء ساساحمللية وإقامة صالت بني مصادر اخلربة احمللية واخلارجية، واملعلومات واملشورة هي من العناصر األ

فما الت اجملتمعات  ،احملافظة على الرتاث الثقايف يةجتماعاإلوتشمل السالمة  ،اجملتمعات الريفية احلالية يف املستقبل
 .الريف يفالتارخيية يف اجملتمعات الزراعية وطرق احلياة  حتدد هويتها بصورة عميقة، بأصوهلا

املباشرة يف  يادة سالمة املناطق الريفية، وجمتمعاهتا احمللية، وتعزيز القيم الثقافية ذات الصلة  هدافتتمثل األ
" التقاليد"و "الثقافة"ية ببعض األفكار مثلوترتبط املناطق الريف ،بالزراعة واألراضي يف كل من اجملتمعات الريفية

غري أن اجملتمعات الزراعية تعرضت لتحوالت  ،هذه األفكار على أهنا جانب إجيايب بل وضروري إىلوينظر ". واهلوية"
املدن وصالهتا، هبذه املراكز تأثريات كربى على الدخل واملوارد  إىلفعلى سبيل املثال، كان هلجرة اليد العاملة . جذرية

املناطق الزراعية هتميشا، يعتمدون على تبادل دائم مع اخلارج،  أكثريف  املقيمونن السكا أصبحفقد  ،يف الريف
 ت الروابط مع األسواق احلضرية، يف كثري من األحيان والدولية جانبا مستمرا من أصبحو  ،والتحويالت القادمة منه
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 : للزراعة يف يةجتماعاإلوتتمثل الوظائف ، 1ات الريفيةياإلقتصادجوانب 
 ؛اء بكمية كافية ونوعية جيدة للجميعضمان الغذ 
  ؛يف املناطق الريفية  يجتماعاإلاحلفاظ على سالمة وحيوية النسيج 
  2؛االجيال القادمة إىلاحملافظة على الرتاث الثقايف والعمل على نقله 
  ؛حتقيق التوا ن التنموي بني الريف واحلضرالمساهمة في 
  ؛القرى في ية ساستوفري اخلدمات األ 
  ؛فرص العمل للسكان يف املناطق الريفية  توفري   
 احلد من اهلجرة وحو املدن   . 
II-4-3-1-3   يةاإلقتصادالوظيفة: 

ا املواد الغذائية الال مة أساسوهذه السلع هي  ،تتمثل الوظيفة الرئيسية للزراعة يف اإلنتاج املادي للسلع
األعالف اجلافة أو اخلضراء  أيضاي ساسم اإلنتاج األويقد ،(يف شكل سلع)البشري، من خالل التجارة  ستهالكلإ

والغـا  احليـوي ( مثل اإلنتاج املشرتك للحرارة والطاقة،)احليوانات واملواد اخلام املخصصة للطاقة  ستهالكالال مة إل
 . اتستخدامالال مـة للملبس واملأوى وغري ذلك من اإل خرىواملواد الصيدليـة فضال عـن املنتجـات األ

بأكمله حىت يف اجملتمعات املتقدمة صناعيا اليت ال  اإلقتصادظل الزراعة القوة الرئيسية الداعمة لعمل ومنو وت
بتنويع اإلنتاج أو  يادة  مثال ستثمار أو النشاطات اجلديدة املرتبطةفاإل ،قليلة من السكان الزراعيني إعدادتضم سوى 

جماالت ما قبل اإلنتاج وما بعده يف الزراعة وما يتصل هبا من  ة يفإقتصاديمستوى النشاط ميكن أن حتقق تأثريات 
رأس مال مستلزمات يف شكل يد عاملة وخدمات خمتلفة و  إىلحتتاج الزراعة  وعلى جانب الطلب ،األراضي إستخدام

ابط وهناك رو  ،تقدم الزراعة منتجات وخدمات جيرى تصنيعها ونقلها وتسويقها وتو يعها وعلى جانب اإلنتاج ،مادي
احملاسبة القطرية واحلسابات  إستخدامب يةاإلقتصادوميكن تقدير مجيع هذه التأثريات  ،خرىمتعددة مع القطاعات األ

وتشمل عملية تقييم خمتلف  ، بكثريوىلويتجاو  تقدير املنافع والتأثريات اخلاصة بالزراعة وظيفة اإلنتاج األ.يةاإلقتصاد
وتعد تعقيدات تطورات السوق واكتماهلا من العناصر  ،قصرية واملتوسطة والطويلةالوظائف توقعات املنافع يف اآلجال ال

كما أن مستوى التطور املؤسسي عنصر هام شأنه شأن إمكانيات قاعدة املوارد . يةاإلقتصاداجلوهرية يف الوظيفة 
 .3الطبيعية املستــدامة إلنتـاج السلع واخلدمات
 العامة للمحيط الريفي  يةاإلقتصادأدوار املزارعني يف احلركية  تعدد إىلحيث يؤدي تعدد وظائف الزراعة 

عن طريق إعطاء رأس املال الطبيعي دوره  بفهم الفضاء الريفي يف جممله، ،ح يف جمال سياسة التنمية الريفيةويسم
رفيهية ووظيفة وظيفة ت ،ط الريفي وظيفة لإيواء واإلقامةللمحي أصبح ،الوظيفة اإلنتاجية إىل ضافةاملستحق، فباإل

العالقة الوثيقة بني األنشطة الزراعية وغري الزراعية  إعتبارمن خالل  بيئية، كما ميكن من اخلروج عن املنهج األحادي،

                                                           
1
 -Fao,1999 , Les Fonctions Multiples De L'agriculture  et de la Terre  ,Un Cadre Conceptuel ,Perspectives D'avenir.   

2
 -Bruno Jean et Danielle Lafontaine, 2000 ,op,cit,p001  

3
- Fao,1999 , Les Fonctions Multiples De L'agriculture  et de la Terre  ,Un Cadre Conceptuel  ,Perspectives D'avenir   
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حيث يصبح حتديده  ،ي على مفهوم تعدد الوظائفقليماإلما إضفاء الطابع ،أوبني املنتجات السوقية وغري السوقية 
متعددة القطاعات وتوجيه السياسات العامة بطريقة  ،وضع أسس بناء حركية داخليةفهو مبثابة  ،معني قليمتبعا إل
  1.فاعلية وحو اهلدف أكثرأفضل و 

 فقط على النشاط عتمادالتنمية الريفية املستدامة املنشودة باإل ال ميكن حتقيقنه إسب منظمة التعاون والتنمية فحف   
  يةاإلقتصادموعة واسعة من األنشطة واملمارسات نسجام جملإحتقيق ، ولكن جيب فقط الزراعي والسياسات الزراعية 

 بني السياسات الزراعية والسياسات  من خالل العمل على خلق قنوات للتكافل والتآ ر ما، بني العديد من القطاعات
متماسكة  يجيةإسرتاتبناء  إىلوالوصول ، ه على التنظيم اهليكلي بشكل عاماملشرتكة بني القطاعات والذي يتضح أثر 

، ية ذات اجلودة العاليةقليماإلنتجات امل ، وتعزيزيةاإلقتصادومنسقة بشكل جيد، بالرتكيز على تنويع النشاطات 
القدرة   املعلومات، وحتسني البنية التحتية، والدعم املباشر للدخل  وتوفري السلع واملنتجات  العامة، وبتحسني وإمداد

 :ا يف أساسن تعدد وظائف الزراعة تتمثل إف يةاإلقتصادفمن الناحية  ،عام لالتنافسية للمناطق الريفية بشك
  ؛توفري املنتجات لغذائية الضرورية وبالتايل السعي لتحقيق األمن الغذائي 
 ؛ية املستخدمة يف النشاط الصناعي بشىت أنواعه ولتوفري املواد األ 
 ؛خلق فرص عمل ريفية 
 ؛ية خضراء املشاركة يف حتقيق تنمية سياحية ريف 
 ؛2خلق القيمة املضافة من خالل األسواق املتخصصة 
  ؛الوطنيالناتج المساهمة في 
  ؛قتصاد الوطنينتاجية لإة اإلعدالقاتوسيع 
   ؛خرىاأل اإلقتصادحتقيق التكامل بني القطاعات الريفية وقطاعات  
  المحليةتنمية األسواق المساهمة في. 

II-4-3-1-4  الوظيفة البيئية 
وعلى . األراضي تؤثر تأثريا مباشرا يف العناصر والعمليات اإليكولوجية احمللية إستخدامالزراعة املستدامة ونظم إن       

وميكن أن حتقق الزراعة وما يتصل هبا  ،والتسيري دارةنظم ختضع لإ إىلذلك حتولت معظم النظم اإليكولوجية بإطراد 
رتباطا وثيقا باملسار إت تأثريات النظم الزراعية ترتبط أصبحفقد  ،ة أو ضارةاألراضي تأثريات مفيد إستخداممن 

فبوسع الزراعة أن تؤثر يف كمية ونوعية إمدادات املياه املخصصة للصناعة واألغراض  ،العادي ملعظم النظم اإليكولوجية
 . ى املاء األرضياحلضرية من خالل احملافظة على مستجمعات املياه، والتسرب، ومستوى التقلبات العادي يف مستو 

 وتشمل  ،مكافحة التعرية ومن مث وقف جريان املياه العنيف ذو التأثريات السلبية عند املصب وميكن أن تساعد يف
 : املنافع البيئية املباشرة للزراعة ما يلي

  ؛الرتبة والغطاء النبايت إدارةاحلد من التلوث من خالل  
                                                           
1
 -Tahani Abdelhakim,2007 ,Op.cit,p128. 

2
- Bruno Jean et Danielle Lafontaine,2000  ,op,cit,p113. 
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  ؛خالل احملاصيل املختلطة يادة الكتلة احليوية وتثبيت املغذيات من 
  ؛األمسدة إستعمالاألراضي و  إستخدامو  
 1؛ةو يادة مقاومة النظام األيكولوجي بتقنيات حتد من التعري 
  ؛محاية التنوع البيولوجي 
 ؛على األراضي واملناظر الطبيعية للمناطق الريفية احلفاظ  
 2 .نبعاثات الغا ات الدفيئة إ من احلدو لتلوث،البيئة من ا ومحاية،التعرية،واحلفاظ على نوعية الرتبة  مكافحة    

وتشمل األمثلة على  ،تأثريات سلبية على النظم اإليكولوجية وعلى جتدد املوارد الطبيعية أيضاوقد يكون للزراعة 
تكون ويف معظم احلاالت  ،ذلك، أساليب الزراعة اليت تفرط يف إستخدام املدخالت الكيماوية، الري واحلراثة امليكانيكية

وتتمثل التأثريات . هذه النظم عالية التخصص، وتستخدم نظم إنتاج متعددة الوظائف، وإن كان ذلك بنقائص كبرية
السلبية الرئيسية يف التلوث، وفقدان املقاومة والتنوع يف النظم اإليكولوجية املزروعة، وعدم جتديد قوام الرتبة الذي يعرض 

 . نتعاش بعد الصدمةية ويقلل من قدرهتا على اإلاألراضي بدرجة كبرية للصدمات اخلارج
وأصبح التفاوض بشأن االتفاقات . وحتظى التغيريات اليت تتعرض هلا البيئة باالهتمام على كثري من املستويات

ذ البيئة، ولسلسلة االتفاقيات اليت عقدت من إدارةالدولية وتنفيذها من اآلليات الرئيسية اليت تؤثر يف أساليب إستخدام و 
فهذه االتفاقيات تدرس . قمة ريو وخاصة اتفاقية التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر، تأثريات مباشرة على الزراعة

وقد أسند اهتمام خاص ملخاطر اخنفاض التنوع . اخلاصة بصيانة بعض املوارد الرئيسية هدافاخلطوط التوجيهية واأل
 .ية، وملستوى االنبعاثات اليت ميكن أن تسهم يف تغري املناخالبيولوجي الذي يشكل خسارة قاطعة للموارد الوراث

وميكن ملفهوم الطابع متعدد الوظائف للزراعة واألراضي أن يوجه، بالنسبة للوظيفة البيئية بأكملها، عملية 
ت احمللية كذلك فإن تعزيز قدرات املؤسسا  ،الصالت املثلى بني الزراعة واخلصائص البيولوجية واملادية للبيئة الطبيعية

 . املستدامة للموارد احمللية هو أمر ضروري دارةلضمان اإل
 II-4-3-2 معايير الطابع متعدد الوظائف للزراعة 

يشمل الطابع متعدد الوظائف للزراعة توليفات معقدة من العالقات املكانية ومن األحجام : المكان والنطاق-أ
. ية والدولية والعامليةقليمعلى املستويات اإل أيضاوالصغري إاّل أنه يسري يصلح هذا التحليل للمستويني احمللي . املختلفة

يا للزراعة على املستوى احمللي إاّل أن أساسفعلى سبيل املثال فإن اجلديد يف توافر موارد املياه وإستخدامها يعد عنصرا 
 أيضاوقد تسري  .يف كثري من األحيانألحد املوارد احملدودة،  إدارةي هو أنسب مستوى لتحديد أفضل قليماملستوى اإل

 فعلى سبيل املثال، ميكن ربطها بالقضايا احمللية أو . الوظائف املتعددة على ما يتجاو  املستوى اجلغرايف النوعي ملثال معني
 القضايا غري احمللية وهناك بعض العمليات، مثل نقل معلومات البحوث، ال تتحدد مكانيا، بل يتعني حتديد التو يع 

 .ةاجلغرايف املناسب والتأثريات حىت ميكن النهوض بعملية التنفيذ وحتقيق الفائد
 قد يكون له( مثل السياسات القطرية)على احلجم واملدى يعين أن التغيريات على أحد املستويات  عتمادواإل       

                                                           
1
 -Fao,1999 , Les Fonctions Multiples De L'agriculture  et de la Terre  ,Un Cadre Conceptuel  ,Perspectives D'avenir   

2
 -Bruno Jean et Danielle Lafontaine,2000,op,cit,p003 
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عكس، كذلك فإن الطابع والعكس بال( مثل نطاق األسرة أو صغار املالك)تأثري مباشر على نطاق خمتلف متاما  
فإنتاج ، ئج متباينة يف األماكن املختلفةمتعدد الوظائف قد يتباين بسبب املكان فالعمليات املتماثلة قد تعطي نتا

ا على إعتمادوتسويق أحد األنواع قد يكون له تأثري خمتلف على التنوع البيولوجي يف األماكن املختلفة، وذلك 
وقد . وغري ذلك وأمهيتها بالنسبة خلصائص األرض مثل أنواع األشجار ظام اإليكولوجي،عالقات األنواع بغريها يف الن

فعلى سبيل املثال ميكن  ت املختلفة والنطاقات اجلغرافيةيكون لعملية واحدة جمموعة من التأثريات على املستويا
د من التعرية يف مستجمع مياه إسهاما إجيابيا للتخلص من الكربون العاملي وإحالله، واحل أيضاأن تقدم  للغابات

 إىل، فإن اخلصائص املكانية، واحلنني أخرىومن ناحية .ستخدام احمللي والتسويقمعني، وإلنتاج حطب الوقود لإ
األماكن أو حىت األساليب الزراعية وأمناط األراضي اليت تبدو متخلفة ميكن أن حتقق دخال كبريا للمنطقة من صناعة 

خفض  إىلاألمسدة املفرط يف أعلى اجملاري املائية الذي يؤدي  إستخدامعلى التأثريات السلبية ومن األمثلة . السياحة
 1.نوعية املياه عند املصب، ويسهم يف  يادة املواد املغذية يف اخلزانات واملصبات

ميكن أن تقاس واليت  ،ية املستدامة يف األصل هي تنمية حتدث على املدى البعيدإن التنم:يالوقت والتسلسل الزمن-ب
ستدامة ن اإلإف إىل احملافظة على املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، ضافةباإل ،فرص العمل عدالة،من  على مستوى العوائد

 2.تنتج من خالل نوع العالقة اليت تربط بني طريقة اإلستغالل والوسط الذي حتدث فيه هذه العملية
 ستمراريةواإلية عن التغيري ساسوتعتمد األفكار األ. ضي بعدا  منياإن للطابع متعدد الوظائف للزراعة واألرا

تقييم التغيري والتحول مبرور الوقت يف تتابع  مين ويف شكل دورات وعلى ذلك، فإن هناك حاجة لدراسة وحتديد  على
السلع واخلدمات أن الناشئة من  يةاإلقتصادوينبغي لتقييم املنافع  .النطاقات الزمنية ملختلف الوظائف وانعكاساهتا

. غري أن إحدى الوظائف قد تغطي نطاقات  منية خمتلفة. ات قصرية ومتوسطة وطويلة املدىعتبار يشمل بوضوح اإل
فعلى سبيل املثال، فإن للزراعة املختلطة بالغابات تأثريات ومنافع تتباين من حيث الزمن وفقا لوظائفها يف مكافحة 

اه ، وتوفري األعالف للحيوانات ، وتثبيت اآل وت يف ير، ومن مث جتديد مستوى املالتعرية، وتيسري تسرب مياه األمطا
ستحداث أصناف جديدة إمثل )ويف مثال آخر، ستحدث بعض أشكال التغريات القطرية أو اجلهوية الرمسية . الرتبة

ديدة على مستوى املزرعة مبعدل أبطأ بكثري من جتربة وتطبيق التقنيات والتكنولوجيات اجل( من خالل حبوث احملاصيل
 ،بعدا  منيا مهما أيضاوقد يكون هناك  ،األراضي إستخدامات الزراعة و إسرتاتيجيمثل أصناف البذور املختلفة و )

وميكن أن تتضمن . و دورة معينة خالل فرتة حمددةأفبعض العمليات تنطوي على مراحل خمتلفة تتضمن تتابع  مين 
وقد تسفر عمليات التغيري والتحول عن .ياإجتماعالرتاكمي سواء أكان إيكولوجيا أو  الدورات التكرارية جوانب التغيري

األراضي صغرية  إدارةيف تقنيات  جلية قصرية األستثمار مثال قد تؤدي التكاليف اإل)خمتلفة متاما  جلتأثريات طويلة األ
 .(على الدخل وعلى البيئة جلمنافع كبرية طويلة األ إىلالنطاق 
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وقد تتباين هذه التأثريات من حيث الزمان  ،قد حتقق الوظائف املتعددة تأثريات متعددة: ات المتعددةالتأثير -ج
كما   ى،ا تنطبق على كل حالة على حدأساسواملكان، وقد تتأثر تأثرا شديدا مبجموعة من الظروف والعوامل احمللية 

عمليات ( أو تعرقل)هو عزل هذه العوامل اليت تيسر  والتحدي املماثل ،تتباين العوامل اليت تؤثر يف النتائج الدقيقة
خمتلفة ( أو أ منة)وقد تشمل العوامل اليت تسهم يف عمليات متماثلة يف أماكن  ،ونتائج معينة وحتددها وتفسرها

منظومة املعارف األهلية، واحلصول على تكنولوجيات بديلة، وتوافر األسواق اليت تتسم بالكفاءة اخلاصة باملدخالت 
تسجيل جمموعة من  إىلولذا فالبد ألي منهج وصفي أن يسعى  ناملخرجات، وكفاءة املنظمات احمللية وفعاليتهاو 

 .العوامل والقيود واحلوافز اليت تسهم سلبا أو إجيابا يف حتقيق عمليات ونتائج معينة
الصعب تفهم هذه ومن  ،تتطلب عملية صنع القرار والتفاوض تقييما واضحا للمبادالت :الحوكمة  أسلوب-د

املبادالت والتعامل معها حيث أهنا قد تشمل أصحاب املصلحة من ذوي املستويات املختلفة من النفوذ والتحكم يف 
توافق يف اآلراء  إىلويرجع اإلخفاق يف تسوية املنا عات بني أصحاب الشأن على خمتلف املستويات والتوصل  ،املوارد

نقص املؤسسات  إىلنعدام طرق تقييم وتقدير املبادالت املختلفة، وكذلك إ إىلويات ولات واألاإلسرتاتيجيبشأن 
م ذات مساعدة عملية إصدار األحكا إىلومثة حاجة  ،ويات وبناء التوافق يف اآلراءولتفاق على األواآلليات الال مة لإ

. أمهية من البعض اآلخر أكثري عرتاف بأن بعض التأثريات املتوخاة هيف بعض احلاالت، اإل وقد يتعني ،القيمة النسبية
وبوسع أرباب األسر وصانعي السياسات مواجهة معضالت مماثلة فيما  ،ات يف مجيع املستوياتعتبار وتؤثر هذه اإل

 ،، والبيئة واستدامة اإلنتاجيةجتماعاإلات األمن الغذائي، والرفاهية إعتبار ب ويات ذات الصلة، مثالوليتعلق مبختلف األ
 .1طرافوب حوكمة توافقية ترضي مجيع األأسلوذلك بإتباع 
 مخطط توضيحي لتعدد وظائف الزراعة  :03الشكل رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الباحث إعدادمن :المصدر                                                 
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II-4-4 يةقليمأسلوب التنمية اإل: 
بكثري من ذلك  أكثرأن التنمية هي إال  ،يقتصاداإلالتنمية على أهنا متثل النمو  إىلكان ينظر سابقا 

، والذي ميثل تعريفه للتنمية بالفعل نقلة نوعية يف العصر احلديث  PERROUXالكالسيكي  ياإلقتصادسب حف
نمو يف قادرين على الزيادة  وال مللسكان اليت جتعله  يةجتماعاإلالتنمية هي جمموعة  التغيريات النفسية و  نأوالذي يرى 

ظهر  ،را حتليليا وتطبيقيا حديث النشأةطاإ يةقليماإلومتثل التنمية ، 1بشكل تراكمي ومستمرمجايل تج احلقيقي اإلالنا
 ،أخرىالواحد من جهة  قليماإلجهة وداخل  من األقاليميف التقليل من الفوارق بني تيجة لإرادة والرغبة املتزايدة ن

مهيتها أ، لكن رغم ليم الدولة الواحدةيف أقا يةاإلقتصادع النشاطات تو يمشكلة تباين تو يع السكان و  إىل ضافةباإل
ق بانتهاج سياسات حيث سعت عدة دول يف الساب، يةقليماإلية متعلقة بالتنمية أساسنه ال يوجد نظرية أ إالالبالغة 

 أكداال انه ومبجرد الت ،ليماألقابني  كان الغرض من وراءها تقليل حدة التباين والالمساواة يف التو يع ماتنموية قطاعية  
تطبيق مقاربة جديدة تركز وتعول على  إىلن يتحولوا أ،كان لزاما على مجيع الفاعلني احملليني أسلوبمن عدم جدواها ك

وذلك عن  ،داخل الدولة الواحدة األقاليمالقدرات واملوارد احمللية واملكانية  قصد التقليل من التباين بني  إستغاللتنمية و 
ات إسرتاتيجيحيث يعترب املستوى احمللي األنسب لوضع وتنفيذ ، 2يعرف بالتنمية من أسفل و ماألتنمية احمللية طريق ا

ياسات التنمية اليت جهود األطراف الفاعلة لتحل حمل سوتعبئة املوارد احمللية  إستغاللوسياسات التنمية اليت تعتمد على 
ها سياسات جتهيزية  أغلبتبعتها دول اجلنوب يف السابق واليت كانت يف إ لقد متيزت سياسات التنمية اليت ،تأيت من أعلى
 :متثلت كوهنا

 ؛سياسات مركزية مصحوبة برؤية عاملية بعيدة عن واقع املناطق اليت تعاين من الصعوبات واملشاكل   
  ي إقليمختالل إ إىلو جماالت معينة مما أدى أسياسات متيزت بتدخل الدولة يف ختصيص املوارد لصاحل قطاعات

 ؛وساعد ذلك على هتميش عدة جماالت وقطاعات
 ؛فقط سياسات تستخدم املوارد اخلارجية  
 ؛سياسات وضعت من طرف السلطات العليا دون إشراك األطراف احمللية 

 : هنا تضع يف املقدمة عددا من املبادئ واملتمثلة يف أن التنمية احمللية هلا فلسفة خمالفة لذلك حيث أال إ
 ؛لتنمية احمللية هي عملية مستمرةن اإ 
 ؛حشد جهود األطراف احمللية يعترب أمرا جوهريا يف مجيع مراحل عملية التنمية 
  ؛ويات اليت حتددها األطراف احملليةولحتياجات واألتوضع وفقا لإ إسرتاتيجيةتعتمد التنمية احمللية على 
  ؛و غري ماديةألية مادية كانت املوارد احمل إستغاللحشد و  إىليهدف العمل التنموي احمللي 
  ي تقسيم جديد للسلطة وللمؤسسات وإطارا تشريعيا خاصاأحملية ، إدارةتتطلب عملية التنمية احمللية. 

                                                           
1
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ويستدعي ذلك قدرة األطراف احمللية على ، و تعزيز األنشطة القائمةأجديدة  املوارد احمللية خلق أنشطة إستغاللويعين 
 .املستغلة واليت ميكن أن تكون املالكة للمواردها ر إعتبابتكار باإلبداع واإل

 موضوع التنمية بأدوات حتليلية جديدة، ولالقد ظهر يف العشريتني األخريتني جمموعة من املفاهيم تسمح بتن
كما يسمح بفهم ،يإجتماعيعيد وضع النشاط اإلنتاجي واملبادالت يف سياق مكاين وتارخيي و  األقاليمقتصاد إف

 .اجلزئي اإلقتصادمستوى ية على آليات التنم
ن أ إعتبارب ،يةإقليموتصبح التنمية احمللية بذلك تنمية  بإثراء مفهوم احمللية وتدقيقه، قليماإلوتسمح فكرة 

الوسيط الذي حتشد فيه جهود األطراف وتظهر فيه أساليب التنسيق والتنظيم   ياإلقتصادهو املستوى  قليماإل
بل األطراف هي اليت تشكله خالل  املعني هو الذي يتفق مع التقسيم اإلداري قليماإلفليس حمددا ومعينا  قليماإلف

بتكار التقين والتنظيمي بواسطة عالقات وهو كذلك املوضع الذي حيدث فيه اإل  اإلسرتاتيجيةعملية التنسيق ووضع 
ة او تجني حبل مشكلة حمددن ذلك أن يسمح للمنأالتعاون واملبادالت وتدفق املعلومات والتعلم اجلماعي ومن ش

و أستفادة من املوارد احمللية العامة وببناء قدرة تنافسية جديدة تعتمد على اإل يةاإلقتصادمع تغري البيئة  بالتكيف
ن البعد املؤسسايت له أمهية إف ،هي بطبيعتها ظاهرة مؤسساتية يةاإلقتصادن عملية تنسيق األنشطة اجملددة ونظرا أل

من دون مؤسسات  إقليمفانه ال يوجد  أخرىا بعبارة إقليماملؤسساتية يف جمال معني جتعل منه ن الكثافة خاصة أل
املنا عات  دارةولعملية التفاوض بني األطراف وإل ،ية  فهي متثل إطار للعمل اجلماعيو غري رمسأسواء كانت رمسية 

 يادة  إىلمن تكلفة املعامالت ومن مث تؤدي  والتقليل دارةاإلوللتعاون  وهي تسهم بفضل كفاءهتا يف حتسني التسيري و 
 .قليماإلاإلنتاجية اإلمجالية ملشاريع 

إال أهنا تزول خاصة مع سيما فيما يتعلق بتعريف احمللية إن من نقاط الضعف النظرية للتنمية احمللية ال 
وهو يقدم كذلك  ،يهحيط املضمون الذي كان يفتقر إلوالذي يعطي للم األقاليمقتصاد إاإلضافات اليت يقدمها 

ن تصبح منهجيات وشبكة لتحليل آليات تنمية ترسخ مبادئ التنمية احمللية ترسيخا نظريا قويا بإعطائها املشروعية أل
بل هي تعترب رؤية  ية ال تعترب عملية تطبيق وتنفيذ لسياسات وبرامج تنموية قطاعيةقليماإلإن التنمية ، 1يةإقليمتنمية 

، املبين على عدالة تو يع والتطور الفعلي واحلقيقي للبشريةمتناسقة مع التقدم  ،األقاليمو  التخصصاتجديدة متعددة 
ات املتعددة املستويات املبنية على املشاركة والشراك احلوكمة الرشيدة إىل ضافةباإل ،يةجتماعاإلالثروة والعدالة 

 .عمل على احملافظة عليهوالسعي للمحافظة على املوروث الثقايف جبميع أشكاله وال ،والقطاعات
وللتفاعالت املتبادلة بني كل من اهلياكل واملؤسسات  ية هي عبارة عن جتديد وفهم عميق للدورقليماإلإن التنمية 

 2.معني إقليموالسياسية يف  يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلاجملاالت  واجلهات الفاعلة يف تشكيل وإعادة تنظيم
II-4-4-1   قليماإل: 

 تغيري انه يعترب ككيان نشط، وعبارة عن الذي ميكننا تعريفه على  قليماإلية على مفهوم قليماإلية تعتمد التنم

                                                           
1
- Tahani Abdelhakim,2007 ,Op.cit,p133  

2
- Bruno Jean ,Du développement régional au développement territorial durable,op,cit, p03 
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ولكنه يعرف  ،حبسب مستواه ونطاقه قليماإلال يعرف حيث  1جذري لنهج الفضاء فيما يتعلق بالعمليات اإلنتاجية 
  ،قليماإل هذا هبا الفاعلني يف الطريقة اليت تأسس إىل ضافةحبسب طريقة تنظيمه باإل

قبل كل شئ هو عبارة عن بناء  من طرف فاعلني يرغبون يف حل  قليماإلن إف  BERNARD PECQEUR حسب 
يندرج يف ماض مشرتك بني  إقتصاديو  يإجتماعليس فقط فضاءا ماديا حمددا ولكنه بناء  قليماإلف، 2مشكلة إنتاجية

 .وعهم اجلماعي الذي يضفي الشعور باالنتماء واهلوية الثقافية اليت تعيش فيه وحتقق مشر و  األطراف الفاعلة احمللية،
وميكن  ،يف فكرة اهلوية والتملك والتجذر اليت تتمثلية قليماإلجيد تعبريا عنه يف التنمية  قليماإلإن مضمون 

فاعل يف هو موقع يشكله اإلنسان وانه بدورة يشكل اإلنسان كذلك  اي يوجد منطق ت قليماإلإن  أخرىالقول بعبارة 
من خالل عملية تنسيق األعمال اليت تقوم هبا اجلماعات الفاعلة  قليماإلحيث يتم بناء  عملية بناء الفضاء املكاين،

وهو   ،3يةإقليموتسفر هذه العملية عن ظهور أشكال من التنظيم والضوابط احملددة اليت تؤدي ايل حتقيق ميزة تنافسية 
يتعاونون معا ويتقامسون نفس القيم وينتجون  ،ليني العامني واخلاصنيلني احملو جمال جغرايف وشبكة من الفاعأحيز 

 .ة عن طريق تنشيط موارد حمددة داخل هذا احليزإقتصاديحركية 
التنمية تقام عليه البىن  أجلنه ليس جمرد موقع من أكما  داة جغرافية للنشاط اإلنتاجي،أليس جمرد  قليماإلن إ

ويكون له هدف حيكم  ،كرب من ذلكأ قليماإلوعندما يربره املشروع يكون  السكنية اجلديدة،التحتية والطرق واملباين 
أم  إقليمذا كان أداة إن التجربة أظهرت أن املشروع قد يتخذ اشكاال عدة تتوقف حول ما أوغري  عليه طبيعة املشروع،

 ،هإستخداما كبريا وفقا للمفهوم املقصود إختالف إقليموخيتلف معىن كلمة  ،وما إذا كان جمرد مشروع هامشي فقط ،ال
 :فئتني رئيسيتني  إىلوتنقسم التعريفات 

 .خمتارة إلسباغ احمللية على الفضاءخيتلف وجودها وفقا ملعايري ، فعليةتتميز بوجود أقاليم  تقريرية جغرافية -
خرية وتتصل األ ،عمالهام واألاليت تغطي مجيع املناطق احملددة من حيث امل طراف الفاعلةاقاليم األفالثانية أما  -

 .وفقا للكيفية اليت يؤدي هبا املهام املوكلة اليه قليمويعرف اإل وتقوم على فكرة العمل، لة التنمية احمللية،أمبس
II-4-4-2  قليماإل  العناصر الفاعلة في   

تشرتك  إقليميكون مرتبط مبشروع البد أن بناء هو ية قليمفمن حيث التنمية اإل جمرد تعريف جغرايف، قليماإل ال يعترب
ا أساسه إعتبار ينبغي النظر إليه ب امجاعي اإجراء قليميعد اإل ستدامة،ويف سياق اإل فيه العناصر الفاعلة اليت تعيش فيه،

 .يةقليممن حيث التنمية اإل امالئم قليموهناك عدة شروط ينبغي أن يستوفيها لكي يكون اإل، للمنهج احمللي
نتماء ،أي املكان الذي يألفه السكان إه مكان إعتبار ب قليملإ وليتعلق الشرط األ :ه مكان إنتماءار إعتبب قليماإل-أ
معني على عالقة مزدوجة تتمثل يف عالقة السكان بالفضاء الذي  قليمنتماء إلوينطوي اإل و ميكنهم أن يألفوه،أ

وعنصرا من  ،يجتماعاإلرتباط من أشكال اإلنه يعد شكال إومن مث ف ،وعالقة األفراد يبعضهم البعض يعيشون فيه،
عدة أماكن يف وقت  إىلفالفرد ينتمي  ن هذا االنتماء متعدد األوجه،أ يةجتماعاإلوتبني اجلغرافيا  ،عناصر اهلوية

                                                           
1
 -Fabienne Leloup, Laurence Moyart et Bernard Pecqueur,op,cit,p326 

2
 -Bruno Jean ,Du développement régional au développement territorial durable ,op,cit,p04 

3
 -Tahani Abdelhakim,2007 ,Op.cit,p130 
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ومن ، و يتعني بناؤهأسواء كان موروث  ،قليماإل إىلنتماء وتكون السياسات احمللية املستدامة غري ممكنة دون اإل واحد،
املعروف  قليماإلذا ما عرف ذاتيا من جانب السكان الذين يألفون ذلك إنتماء فقط اإل إقليميوجد  ناحية املثالية،ال

 .الكبري هناأوجود فضاء نظرا ألهنا تدعو السكان للدخول يف عملية هلا ش إىلية ختلق احلاجة قليماإلفالتنمية  ،لديهم
 ،قليمقوى أوجه التقارب بني مصاحل السكان واخلصائص املميزة لإيضم الفضاء أ :ه فضاء محليإعتبار ب قليماإل-ب

والتنمية  التنمية احمللية، إدارةن املستوى احمللي هو املستوى املناسب للتصدي ألصعب املشاكل يف أيسلم ب وعادة ما
ن يكون مكانا أايف و وينبغي أن يكون للفضاء احمللي متاسك جغر  ،املستدامة للبيئة بشكل متكامل دارةاإلو  ،يةقليماإل
ومن مث يكون وثيق  يجتماعاإلن ينطوي ذلك الفضاء على إمكانية التماسك أ، و قليملتقاء للوظائف املتعددة لإلإ

والبد من وجود بعد مكاين معني يشمل عددا كافيا من الوظائف حىت يصبح فضاء يقيم فيه  .الصلة هبياكله التمثيلية
ينبغي أال يكون  الفضاء  ،املدن الرئيسية والبلدات الصغريةو  طق الريفية واحلضرية،وعند حتديد املنا ،سكانه بالفعل

ويشمل  ،من خالل التوسع يجتماعاإلن ذلك ينطوي على خطر فقدان التماسك اجلغرايف و كرب مما ينبغي ألأاحمللي 
ومجيعها مرتبط هبياكل  شرتكة،وهياكلها امل وبلدياهتا، وقراها، ،صغر هلا منطقها اجلغرايف اخلاصأوحدات  أيضاذلك 

دة داخلية وخارجية وبأبعاد متعد ومن مث يتميز الفضاء احمللي بأوجه التقاء جاذبة، سياسية وإدارية على مستوى أعلى،
 يةاإلقتصادن يكون الفضاء احمللي قادرا على التطور مبا يتفق مع التغريات يف التدفقات أوينبغي  ،يف الوقت ذاته

 .يقليماإلوجاذبية النسيج 
وبينما يعد البعدان  ،ه منطقة مشروعإعتبار ب قليماإل إىليشري الشرط الثالث : ه منطقة مشروعإعتبار ب قليماإل-ج
ويعطيه معىن يتصل  يف عملية تتعلق مبستقبل حمتمل، قليماإلن البعد الثالث يضع إف، والثاين ساكنني نسبيا ولاأل

و إضفاء الصبغة أمثل التقسيم اإلداري  فاملعايري األحادية، ،عدين اآلخرينالب إىلومن مث يضيف فكرة البناء  بالعمل،
مفهوم  أخذي ،نطالقا من هذه النقطةإليست كافية لتحديد اجملاالت ذات الصلة ،و  احمللية على نشاط قطاعي معني،

استنادا إىل رؤية متكاملة  إقليمع ية يف اإلعتبار العالقات والديناميكيات اليت تربط العناصر الفاعلة مبشرو قليمالتنمية اإل
 1.قليمملستقبل ذلك اإل

ال ميثل  قليماإلن إف ،يةقليماإليف خضم التطورات والتغيريات املتعلقة مبفهوم التنمية احمللية و :ه نظام  إعتبار ب قليماإل-د
يفرض نفسه  قليماإلن إبل  ،(الدويل ،يقليماإل ،احمللي)، جبميع مستوياته لتنميةجمرد بعد مكاين فقط يتعلق بعملية ا

اجلغرايف اليت تطورت  مستدام مبين بفضل ومن خالل العالقات الدائمة املتعلقة بالقرب يإجتماعنه بناء  وكيان أعلى 
 عدادإجراءات ملموسة تتعلق باإل إىلميكن أن تؤدي  "اجلوارية"بني العديد من اجلهات الفاعلة، هذه العالقات 

كنظام، يتحقق من خالل عدة ،والذي يعترب   قليمإلمبفهوم القرب املؤسسي  هذا ما يعرفو  ،املشرتك ملعايري معينة
 وذلك ،قليماإلبعث حركية ونشاط لعملية البناء الذاتية املدفوعة من داخل  إىلإجراءات وعمليات حمددة، هتدف 

 .    قليماإلهو خارج  باملقارنة مع ما

                                                           
1
-Grigori Lazarev ,2002,  Territoires et Développement  Rural en  Méditerranée ,op,cit ,p 95 
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اجلغرايف واملؤسسي والتنظيمي، تغذيه املبادالت والعالقات املتداخلة بني   مبين على القرب نظام مفتوحهو  قليماإلإن 
، أو وفقا لنظامه (اجلانب السياسي)السياسي واإلداري  ال تتحدد وفقا حمليطه قليماإلن حدود أحيث  ،كافة الفاعلني

،مجيع ( رمسية أو غري رمسية،أو بشرية  مادية)، أنه يتحدد مبكان تقاطع مجيع الشبكات (ياإلقتصاداجلانب )اإلنتاجي 
 .املرتابطني، ومكان اإلنتاج، والتفاوض، وتقاسم مستقبل مشرتك والتوافق بني الشركاء ات،اإلسرتاتيجيالسياسات و 

يطور وينمي هويته  ككل، متماسك ومندمج، وهو ما يعين أنهيتمثل   قليماإل :ه وحدة متماسكة إعتبار ب قليماإل-ه
 ضافةوباإل. التمكني والتنظيم الذايت املتعلق به ،األقاليمحركيته اخلاصة واليت متيزه عن باقي  اخلاصة به، تارخيه اخلاص،

فنموه وتطوره مرتبط حبجم مبادالته مع اجلهات الفاعلة يف النظام  العام ،فهو يصبح عامل فعال يف النظام  ذلك إىل
نفتاح على يعترب نظام فانه يتطلب عليه اإل قليمن اإلوبالتايل كو  ،يجتماعي السياسي واإلاإلقتصاد الوطين او الدويل،

    1 راد النمو والتطورأنواعها اذا أجبميع مستوياهتا و  خرىنغالقه على األقاليم األإالغري بالضرورة مع عدم 
II-4-4-3  يةقليمصول والموارد اإلاأل: 

صل نه ميثل إمكانية بينما األأمن حيث  بني األصول واملوارد فاملورد يوجد قبل األصل  BERNARD PECQEURمييز 
 :بوجود أربع فئات، وتسمح هذه التفرقة ة يف السوقن له قيمأي أيعترب عنصرا يف حالة حركة 

كذلك وهذه املوارد   أخرىماكن أواليت ميكن ان توجد يف  قليماإلويقصد هبا املوارد املوجودة يف : الموارد العامة-أ
 .لسوق قابلة لنقل وهلا سعر حيددها ا

 .وهي موارد عامة تستخدم يف عملية اإلنتاج : األصول العامة-ب
وهي  ات لألطراف الفاعلة حلل مشكلة ال سابق هلااإلسرتاتيجيقرتان إوهي تظهر يف حلظة :  الموارد المحددة-ج

علم اجلماعي اليت ألهنا تعترب نتيجة لعمليات طويلة من الت قليماإلغري قابلة للنقل وليس هلا سعر معني وهي لصيقة ب
 .األحيان ضمنية  أغلبوضع القواعد اليت تكون يف  إىلتفضي 

ا معينا يف عملية إستخدامهذه األخرية  إستخداموهي تنتج عن املوارد احملددة عندما يتم :  االصول المحددة-د
حتقق االستفادة  اتيجيةإسرت ذ يشرتط لذلك وجود إصال حمددا أي مورد حمدد ال يصبح بالضرورة أاإلنتاج  ومن مث فان 

ن تتجمع أفمن الضروري  إقليما عبارة عن إقليمو منطقة حمددة أالعوامل املتاحة حىت يصبح مكانا ما  من قيمة
اد طرق لتنسيق فيما بينها وميثل ذلك النسيج املؤسسي الذي يتكون مع جيإطراف الفاعلة حول هدف مشرتك و األ

طراف طارا لتفاوض بني األإالبعد املؤسسي أمهية خاصة لنه يشكل  وهلذاناء ويساهم يف هذ الب قليممراحل بناء اإل
يا إجتماعالعامة واخلاصة والتعلم اجلماعي ولتنمية شبكات لتعاون  هبذا املفهوم  يصبح الفضاء املكاين فضاءا طبيعيا و 

 2وإقتصاديا له تارخيه ومشروعه املستقبلي
II-4-4-4 يةقليممقاربات التنمية اإل: 

ثالثة  إىلستنادا إمنائية طراف الفاعلة مجيع اجملاالت احملددة ذات الصلة بالسياسات اإلو األأالعمل  إقليمويشمل 
 :مقاربات رئيسية

                                                           
1
- Fabienne Leloup, Laurence Moyart et Bernard Pecqueur,2005 ,op,cit,p326 

2
 -Tahani Abdelhakim,2007 ,Op.cit,p131 
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 .ما إقليموحتدد مشروعا وعناصره وتطرحه يف  ،والسيما مشاريع املعونة االمنائية الدولية :مقاربة مشاريع التنمية -أ
دارات والعناصر الفاعلة يف اإل:شكال خمتلفة أاملشروع الذي يشرك ب دارةهيكل إل نشاءإويشمل ذلك بالضرورة 

عمال مقابلة للتمويل املتاح وليس لبناء أويتمثل اهلدف من هذه املشاريع يف تنفيذ  ،القطاع مع اخلاص واجملتمع املدين
  على سبيل املثال توقفت مهام البنك الدويل :وعنتهاء املشر إمع  دارةخيتفي هيكل اإل ،احلاالتويف معظم  ية،قليماإل دارةاإل
 .ويل القرضمتذ ستنفاإالصندوق الدويل للتنمية الزراعية يف بلدان املغرب العريب مبجرد  مشاريع إدارةو فرق أ

طار إويقوم على فكرة مشاركة طوعية للعناصر الفاعلة اليت تضع مشاريعها العملية يف  : قليماإلمقاربة مشاريع -ب
الذي تعرفه اجلهات الفاعلة للمشروع على هذا النحو ال تدمج اال بطريقة غري مباشرة  قليماإلو ، حتددها بنفسهاحملي 

منذ البداية على  تأسستن الربامج أويتميز هذا املنهج عن املنهج السابق يف  ،احمللي يجتماعاإلي و ساسيف اهليكل األ
 .ةليات مؤسسية مستدامة والمركزيآله  تنظيم مشرتك ،

 .طار معرتف به حلياهتمإميكن حتديد العناصر الفاعلة فيه،ألهنا  قليماإلمن خالل تعريف :قاليم المشاريعأمقاربة -ج
تعريف ناشط من خالل تشجيع العناصر الفاعلة على التعاون يف  إىلحتويله  إىلويتمثل يف تعريف سليب تسعى املقاربة 
 ية،قليماإلواملنا ه  وتكمن وراء هذا املقاربة مفاهيم احمللية واملنطقة الصغرية، ،قليمالتطوير واملشاركة يف تنفيذ مشروع لإ

تقارب حمدد سلفا بني منطقة  أساسفعالية ألنه يقوم على  أكثرويبدو هذا املنهج  .ومناطق القرية ،واحملليات املتداخلة
ولكنه  ،قليماإليف ذلك  يجتماعاإلواحليز والسكان املعنيون هم الذين يعيشون يف احليز الفضائي  ،جغرافية وسكاهنا

وبرغم هذه  على بناء اشكال مستدامة للحكم، قليماإلوذلك لصعوبة حتميل العناصر الفاعلة يف تعقيدا  كثراأل أيضا
 1.النماذج الواعدة يف توطني التنمية الريفية املستدامة على املستوى احمللي أكثرنه رمبا يكون أال إ الصعوبات،

II-4-4-5 ية والتنمية المحليةقليمالتنمية اإل: 
وهي تستطلع املستقبل  ،قليما على مشروع اإلأساسية قليمتقوم التنمية اإل :قليمية كمشروع لإلقليماإلالتنمية -أ

وتربهن على ترابط وفعالية االجراءات  ،يةقليماحملتمل من أجل تعزيز خيارات احلاضر بتشجيع من العناصر الفاعلة اإل
جراءات التنمية إومن مث يصبح تقارب  وفقا لغاياته، قليميبىن اإل ،مشروع إقليموبإعتبارها  ق النتائج املتوقعة،عن طري

ن إية حال فأاذا كان ذلك مالئما للبناء املؤسسي وعلى  ،ي والسياسيجتماعية يف حد ذاته وسيلة للبناء اإلقليماإل
قل العناصر الفاعلة اليت و على األأ قليمقط واذا حدده سكان اإلذا كانت هناك رغبة يف ذلك فإيقوم  قليممشروع اإل

املسؤولون  رؤساء االحتادات، املمثلون املنتخبون ،مديرو املشاريع،)ية يف هذا اجملال جتماعتقود الديناميكيات اإل
قيمة  ضافةلعمل معا إلورغبة يف ا ،رتكةلتقاء حول رؤية مشالبد من اإل إقليمشروع مب وللقيام (...احلكوميون احملليون،

  .إىل كل املبادرات الفردية للعناصر الفاعلة
شكال جديدة من احلوكمة  يشكل الرتويج أل :الجديدة للحوكمة لألشكالداة أية بوصفها قليماإلالتنمية -ب

املشاركة  ن العناصر الفاعلةونظرا أل ية، وميكن بناؤها على املدى الطويل فقط،قليمخر للتنمية اإلآمفهوما مؤسسيا 
حيث يتم تشكيل الرؤية احمللية وهتيئة الظروف  ،طار ديناميكية عملية من العملياتإدوارها يف أفيها ال تستطيع تطوير 

                                                           
1
-Grigori Lazarev,2008, Repenser le développement rural en Méditerranée op,cit,,  p1046-1047 
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فينبغي دعم  ،حيث توجد هذه املشاريع بالضرورة يف الفكرة اجلماعية للتماسك احمللي ،لظهور مشاريع فردية ومجاعية
 .شكال مناسبة من احلوكمةأهذه العملية على املدى الطويل عن طريق  رةإداالقواعد واملمارسات اليت تتيح 

 يني بالنسبة أساسمفهومني  قليمتقدم مشاريع اإل :الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمناهج التعاقدية
 :مها مفهوم الشراكة ومفهوم عقد الشراكة: للحوكمة

 طار شراكات بني إى دعوى العناصر الفاعلة إىل العمل يف تتم من خالل تعبئة صناديق التنمية عل : الشراكة
يف حتقيق التوا ن السليم  أيضاصعوبة  كثربتكارا ولكنه األإ كثرورمبا يكون هذا املنهج األ القطاعني العام واخلاص

 .املدين والنواب املنتخبني واجملتمع دارةنه ليس من السهل هتيئة ظروف احلوار والتشاور بني اإلأذ إطراف بني األ
 لتزامات اليت يتم التفاوض بشأهنا بني شركاء القطاع العام وجهات يعد العقد تعبريا قانونيا عن اإل :عقد الشراكة

نشطة جمموعة معينة من أن يستهدف أو أ ،كعقد منطقة على سبيل املثال وقد يكون العقد شامال، ،أخرىفاعلة 
شكال تنظيمات الشراكة حيوالن دون تعثر ديناميكيات املشاركة أنة شكال التعاقدية ومرو فتنوع األ ،العناصر الفاعلة

 1وسط بريوقراطية اهلياكل املؤسسية
لة اهلوية أية مسقليمول مقاربات التنمية اإلاتتن :يجتماعاإلالهوية والتماسك  إلعادة كأداةية  قليماإلالتنمية -ج

نتماء من خالل وينشط املشروع مفهوم اإل ليةبطريقة جديدة من خالل عرض تقييم جديد للمنطقة وشخصيتها احمل
شكاال جديدة للتعرف على أو جناحه أداؤه أوخيلق  ،نشطة واإلجراءاتعادته إىل مكانه فيما يتعلق بعملية األإ

ويتبني ذلك على سبيل املثال من خالل عالقات السكان مع معامل منطقتهم اليت تصلهم عن طريق  املنطقة،
واألسواق اخلاصة  واملهرجانات، ماكن،الرتويج لبعض األ ،املنتجات احلرفية ملنتجات احمللية،ا العالمات التجارية،
شكال اجلديدة للتعرف على معامل واملنتجات اليت تعرض على السياح ،وما إىل ذلك فهذه األ باملنتجات احمللية،

 .لثقايفو اأحيوية من تلك اليت تشكلت عن طريق الرتاث التارخيي  أكثراملنطقة تعد 
والسياسية للتوطني احمللي سياسات  يةجتماعاإلتتخذ املقاربة  :العولمة دارةها وسيلة إلإعتبار ية بقليماإلالتنمية -د

ثار املرتتبة على حترير ال من خالل مراعاة اآلإ اخياراهت املفاضلة بنيستطيع تال  يوه التطوع، أساسعامة تقوم على 
 األقاليمحد ما ،بني  إىل ختالال ال مفر منه،إوحتمل يف طياهتا  ، األقاليمملنافسة بني حتدام اإ إىلالتجارة واليت تؤدي 

ية ردا على هذه التحديات عن قليماإلوتقدم التنمية  ،املستبعدة واملهمشة ليماقاألوبني  النشطة والقادرة على املنافسة،
املناطق وجودا و  لألقاليموهذا التغلغل يعطي  ،عاملية املناطق احمللية يف بيئة إىلعادة منظور القدرة التنافسية إطريق 

سواق ويتحقق من نفتاحها على األإبل ويدعم  و السياسية،أدارية بشكل مستقل عن املناطق اإل ،وشرعية فيحد ذاهتا
وميكن التحقق كذلك من الشرعية احمللية عن طريق قدرة الشراكات احمللية على  ،ويات اليت توىل ملنتجاهتاولاأل
اقيات تعاون بني الشمال تفإ إىلنضمام وقدرة املناطق على اإل شبكات تعاونية، إىل أخرىمع مناطق  نضماماإل

 2.األقاليمبعض التجارب الرائدة فيما بني  واجلنوب على وحو ما تبني

                                                           
1
 -Grigori Lazarev ,2002,Territoires et Développement  Rural en  Méditerranée,op,cit,p103 

2
 -Grigori Lazarev , 2008,Repenser le développement rural en Méditerranée ,op,cit,p1047-1048 
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 ،قليماإلفهوم ن ترتبط التنمية املستدامة مبأالبد  :ستدامة البيئةداة للتكامل واإلأية بوصفها قليماإلالتنمية -ه
وتوفر  ،ملستمرة للقضاء على تدهور البيئةاجليدة للموارد الطبيعية واجلهود ا دارةاإلشهر تعريف للتنمية املستدامة هو أو 

احمليط احليوي مع اخلدمات التجارية وغري التجارية اليت يكون من مهام التنمية املستدامة  لألرضاملنظومة احليوية 
فراد يتوقف على فرص فرفاه األ ،الفكرة من حيث التنمية اجملتمعيةفهم تلك  أيضاوينبغي  ،او حتسينهأاحلفاظ عليها 

،ويعتمد تقدمي هذه اخلدمات ...من وصحة وغذاء وماء ومسكنأاحلصول على جمموعة كاملة من اخلدمات من 
عضاء اجملتمع ويتخذون أفاعل فيها لتقاء توجد يف الفضاءات اليت يتونقطة اإل ،اجليدة للبيئة دارةاإلا كبريا على إعتماد

بعاد وفقا ملا تواجهه من هذه الفضاءات متعددة األ ا عن تدهور بيئتهم وسالمتهم،أساسوهم املسؤولون  القرارات،
ذ إ مالءمة يف هذا اخلصوص كثراملستويات احمللية األ تعتربو  ،قليماإلولكنها تربط التنمية املستدامة مبفاهيم  ،مشاكل
 فضل على مستوى اجملتمعات احمللية الريفية والقرى والبلديات،أالبيئة على وحو  إدارةحل مشاكل ا أساسميكن 

ن أراضيها، و أن تضطلع باملسؤولية على مستوى أو اجلماعية ميكن للعناصر الفاعلة أومبقتضى حقوق امللكية الفردية 
تساق إوسع نطاقا لكفالة أد من وجود مستويات الب ويف الوقت نفسه، ،املوارد الطبيعية إدارةوسط بشان جتد حلوال 

  .السياسات البيئية وقابلية تطبيقها
ن تتضافر مجيعا أنبعاثات الغا ات الدفيئة جيب إلتزام خبفض ن خماطر تغري البيئة و حف التصحر وأ مة املياه واإلإ
واصر أتنفيذ هذه السياسات وتعد طارا مناسبا لإية توفر قليماإلوالتنمية  ،عطاء بعد مجاعي للسياسات البيئيةإل

ار جديدة للمزارعني وغريهم من دو أ ،يتصور يف هذا اخلصوص أوهناك تيار كامل من التفكري قد بد ،أكثرالتضامن 
 .1.الريفية الريف كمسريين ومديرين للفضاء الريفي واملناظر الطبيعية واملواقع سكان

 على ية بأهنا تعتمدقليمة التنمية اإلتتميز حركي :لي للتنمية الريفية ها محددة للبعد المحإعتبار ية بقليماإلالتنمية -و
بعاد التدريب غري الرمسي وعلى األ ،التنظيم املرن العالقات الشخصية،الشبكات و  ،وامل سوقية وغري سوقية كالتقاليدع

 حوافز حقيقة ،ظريات التقليديةنالوتعد العوامل غري السوقية اليت جتاهلتها  ،يةجتماعنتاجية واإلالصغرية للهياكل اإل
 حيدد البعد ،لقه النظري واملنهجيية حبكم منطقليمفأسلوب التنمية اإل ،يةإقليمن مت حشدها ضمن حركية إللتنمية 
التأثر الشديد للمحيط  إىلوبالنظر  ،للتنمية الريفية وجيعل التنمية الريفية احمللية تعرب عن تنمية األقاليم الريفية احمللي
 خريةملساحات الريفية ضمن هذه األية يضع اقليماإلالتنمية  أسلوبن إف ،ي بالعمليات اليت جتري يف املدنفالري
التعاون واالبتكار  ،بتفعيل شبكات الفاعلني احملليني فتتم قليماإلما عملية بناء أ ،راكز احلضرية الصغرية واملتوسطةوامل

 تثمني املوارد احمللية ويقوم هبا الفاعلون احملليون، أساسة تقوم على خلق الظروف املالئمة لتنمي إىلاحمللي مبا يؤدي 
عن هذه العملية يعز  ظهور مناذج للتنسيق والتنظيم بني  أن التدريب اجلماعي التقين والتنظيمي الذي ينشأكما 

الت واملساحات الريفية من ي للتنمية الريفية هو تطوير اجملاساسما الرهان األأ ،خمتلف اجملاالت إىلالفاعلني املنتمني 
ة تشارك يف يإجتماعة و إقتصادي ،تكوين وحدات جغرافية ،وتعين التنمية الريفية لألقاليم ،قاليم ريفيةأ إىلحتويلها  أجل

 كما تتضمن منوذجا  راعيا جديدا يضمن خلق منتجات وخدمات ،لتنمية الذي يشيده جممل الفاعلنيمشروع ا

                                                           
1
- Grigori Lazarev ,2002,  Territoires et Développement  Rural en  Méditerranée,op,cit,p101 
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ى العامة واحمللية وكذلك ية نتاج لتفاعل يف حلظة معينة بني القو قليماإلتكون احلركية  فيما ،إقليمجديدة هبا يف كل 
الدوافع  إستغاللالصعوبات و  إدارةداخلية على لعوملة وحرية التبادل والقدرة الالدوافع اخلارجية كا ،للعقبات
 .1واحملفزات

III-الفكر التنموي بين قوى الدفع الداخلية والخارجية 
تشكل عملية التنمية على املستوى الوطين العام واملستوى احمللي منظومة دائرية ومتفاعلة مع احمليط من حوهلا         

ن قوة الدفع احملركة للعملية التنموية تتدفق من أعترب إ ولالطرف األ:ولذلك تراوحت نظريات النمو والتنمية بني طرفني 
 .ن التنمية تتلقى قوة دفعها من داخلها بالذاتأطرف الثاين عترب الإبينما  حواف احمليط اي خارج النظام،

حيث ميثل   نتاج،جتاه املعرب عن الطرف األول منذ وقت مبكر من خالل املفهوم النيوكالسيكي لدالة اإلظهر اإل     
كينزي التوجه نفسه من خالل املفهوم ال أوبد ،داء الدالةكل من السكان والتقدم التكنولوجي عاملني حمددين أل

والذي يتوسل بقوة الدولة من خارج نظام املشروع لتمثل  الكلي، اإلقتصاديف دراسات  املدفوع بعامل الطلب الفعلي،
ن أعتربت إاليت  ،نظرية سولو يف التنمية وضح متثيل للعامل اخلارجي كمحرك للعملية التنموية،أوكان  ،بيئته الداعمة

ن التكنولوجيا أي أقادما من اخلارج  ،نه ميارس دوره بصفة تلقائيةأي أاص التقدم التكنولوجي غري قابل للتملك اخل
جتاه النظري الذي يعامل النمو والتنمية  هو اإل هذا باختصار ،ي تكلفة على املشروع وتعترب جمانيةأهنا ال حتمل 

  .التنمية املدفوعة من اخلارج واملتمثلة يفكعملية تتلقى قوة الدفع من اخلارج 
ن التنمية أمعتربا  ،قد الثمانينيات من القرن املنصرمما االجتاه النظري املعرب عن الطرف الثاين فقد تبلور يف عأ       

 ن التقدم التكنولوجي هنا ليس قادما من اخلارج،أو هي مدفوعة من ذاهتا و أ ا حول مركزها،أساسمنظومة متمحورة 
نظومة واهنا نتيجة لعملية تراكمية ناجتة عن التعلم واملمارسة من وإمنا من الداخل فهو ميثل قوة تبىن على مهل يف امل

هذه هي نظرية النمو والتنمية املدفوعة  ،ومن البحث العلمي املنظم والتطوير التكنولوجي من جهة ثانية جانب أول،
 .مريكي رومرمن الداخل واليت قام ببلورهتا العامل األ

ت أخذحىت  الرأمسايل لثالثة عقود تقريبا، ياإلقتصادارج ساحة الفكر لقد سادت مفاهيم النمو والتنمية من اخل  
نعكس تزاحم إوقد .عقاهبا على تلك الساحة عرب مثانينيات القرن املاضيأمفاهيم النمو والتنمية من الداخل تتغلغل يف 

وتبلورت  ،عقدين االخريين بالذاتية خالل القليماإلالتيارين الفكريني السابقني على مفاهيم التنمية والتنافسية احمللية و 
 2.متنافرينمن كوهنما  أكثرجتاهات الفكرية حول التنمية من اخلارج ومن الداخل بصورة جتعلهما متكاملني اإل

III-1- التنمية الريفية ومقاربة التنمية المدفوعة من الخارج: 
هذه  ،لقوى خارجية عن املناطق الريفية فية هي نتاجحسب مقاربة التنمية املدفوعة من اخلارج فان التنمية الري        

لقد عرف هذا النموذج يف الفرتة اليت تلت احلرب العاملية الثانية  قتصاد السوق والسياسات احلكومية،إالقوى هي قوى 
ختصاص إات تستعمل باخلصوص يف ستثمار وكانت هذه اإل ،روبية تستثمر يف املناطق الريفيةو حني كانت الدول األ

                                                           
1
 -Tahani Abdelhakim,2007 ,Op.cit,p129 

2
على املوقع  1213مارس 11،مت تصفح املقال يف 22،ص حممد عبد الشفيع عيسى،مفهوم ومضمون التنمية احمللية ودورها العام يف التنمية اإلجتماعية 

  taleaa.tripod.com/mai02.pdf-al :اإللكرتوين التايل
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ن التنمية تتحقق تبعا أيفرتض هذا املنهج و  1قطاب للنمو وحتسني املنشات القاعديةأخلق  ،توطني املزارع ،لزراعةا
املناطق الريفية خاصة عن  إىلولتحقيق ذلك يتم جذب رؤوس االموال  ستقطاب عوامل حتقيقها من اخلارج،إلعملية 
ن أال إ اخنفض تكاليف عوامل االنتاج من ارض وعمل، إىل ضافةباإل عانات،إو تقدمي أما ختفيض الضرائب إطريق 

هم العوائق اليت أوالتقنية بني املناطق الريفية واحلضرية يعترب من  يةاإلقتصادوجود عوائق وصعوبات متمثلة يف الفوارق 
 :هم نظريات التنمية املدفوعة من اخلارج جند أمن بني 2منشودة  حتول دون حتقيق تنمية ريفية

III -1-1 نظرية اقطاب النمو: 
 الذي كتبه NOTE SUR LA NOTION DE POLE DE CROISSANCEيف املقال الشهري       

FRANCOIS PERROUX  و هماكن يف نفس الوقت ،فن النمو ال يظهر يف مجيع األأوضح فيه أ ،1955سنة
ثار آن طريق قنوات خمتلفة وعن طريق نه ينتشر عأ إىل ضافةباإل قطاب النمو وذلك بكثافة متغرية،أو أيظهر يف نقاط 
عن  ،ن تتدخل بطرق خمتلفةأن الدولة ميكنها إف ،ة تقوية هذه املراكز اهلامشيةولاوحمل، ككل  اإلقتصادهنائية متباينة يف 

والرفع  نشاء بىن حتتية صناعية مالئمة وكافية،إ إىل ضافةباإل ،س املالأطريق برامج موجهة للتسريع يف عملية تكوين ر 
تسهيل عمليات  إىل ضافةباإل ،فيز تطبيق التكنولوجيات احلديثةحت ،توى التعليمي لفئة السكان النشطةن املسم

ي قليمهذه االجراءات اليت هتدف باخلصوص إىل الرفع من النمو اإل .التحديث يف خمتلف القطاعات والنشاطات
إىل حث املؤسسات إىل  ضافةباإل ،حي واهلوامشوحو الضوا ي وذلك من املركزاإلقتصادواعادة تو يع  عوائد النمو 

بعاد أفحسب هذه النظرية فان املشاكل املتعلقة بالتباين بني األقاليم  هلا  ،يف نشاطها داخل هذه األقاليم التمركز
 :ن اهلوامش والضواحي تعترب معاقبة ملرتنيإفحسبها ف ،ية إجتماعإقتصادية و 

لة النشيطة واملواد األولية اليت متلكها كاملة تعمل على تغذية وتنمية املركز ن مواردها من اليد العامأ السبب األول
 .على حساب تنميتها الداخلية

وذلك بسبب تكاليف  ،املركز والذي يوفر هلا املنتجات بأمثان عاليةرتباطها الدائم بإفيتمثل يف  ما السبب الثانيأ
ن هيكلية املركز واجلوانب أ FRIEDMANNيرى فريدمان  ،كماالقيم املضافة على منتجات مصنعةالنقل الزائدة و 
 3.صل يف  يادة التفاوت التنموي بني األقاليم طراف متثل األواهلوامش واأل

III -1- 2 نظرية اإلنتشار الجغرافي لالبتكار: 
 بتكارات تنبع من خارجن اإلأبوضع منوذج يقوم على  HAGERSTANDالسويدي  ياإلقتصادقام           
ويرجع ذلك إىل تفاوت  ،نتقال واإلنتشار بني األقاليمو قنوات لإأعرب مسالك  احمللية لتصب يف داخلها،املناطق 

بتكارات من ولذلك تنتقل اإل ،إلختالف بينها يف مستوى االبتكاروا األقاليم واملناطق من حيث القدرة على النمو،
بتكار يتم هنا جتاو  املفهوم النيوكالسيكي لإ أخرىمرة ، ة االدىنعلى إىل املناطق ذات القدر املناطق ذات القدرة األ

  .شرناأنتقاله وإنتشاره حرا تلقائيا بني الفروع واملناطق كما إبوصفه جماين و 
                                                           
1
 -Rashid Solagberu Adisa ,2012,op, cit ,p283. 

2
- Carmen Hubbard and Matthew Gorton,2009 ,Agriculture and rural structural change: An analysis of the 

experience of past accessions in selected EU15 regions,Centre for Rural Economy, Newcastle University,p95-96. 
3
- Rashid Solagberu Adisa ,2012, op,cit  ,p 283. 
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جتاه الكينزي دور يف هذا التحول من حيث تبيان دور الطابع الرتاكمي لعملية جذب املوارد يف مناطق وقد قد كان لإ
فيما  أخذبتكار قد ن اإلأال إو التباعد أوهو ما يسمى بعملية التفارق  ،وء وتعظم التباينات فيما بينهانشإىل  معينة،

 .كما سنرى الحقا ية،أساسبعد طابعا داخليا بصفة 
III-1-3 نظرية دورة حياة المنتج او دورة حياة األقاليم: 

نه عملية  إينا يف النظرية السابقة، فأكما ر  رة يف املكان،ن اإلنتشار اجلغرايف لالبتكار هو عملية مستمأكما          
 NORTON & REESوهذا ما أبر ت نظرية دورة حياة األقاليم عند كل من نورتون وريس ،أيضامستمرة يف الزمان 

ناطق ن اإلختالف بني األقاليم واملأحيث يرى نورتون وريس  املستمدة من نظرية دورة حياة املنتج عند رميوند فرينون،
الذي يتكون من ثالث  ،مسار التطور التكنولوجي للمنتجاتعلى  إقليمينبع من إختالف املرحلة اليت مير هبا كل 

االبتكار من املناطق القوية  وينتقل ،نتاج النمطيخريا يف مرحلة اإلأمث الدخول  ،نضوج املنتج طالق منتج،إ:مراحل 
 .إىل املناطق الضعيفة على السلم السابق

III-1-4- يةساسدور البنية األ: 
ية يف متهيد الطريق إىل التنمية، لذلك قامت ساستتفق نظريات النمو والتنمية على الدور اخلاص للبنية األ   
 .ية يف سياق التنمية احمللية من  اوية الدفع اخلارجيساسوالت نظرية متعددة تعاجل دور هياكل البنية األاجتهادات وحمإ

 على مدى توفر وكفاءة ية،أساسمن بني عوامل  ،خر تتوقفآدون  قليماجلذب احمللي إلن قوة عملية أا مر املهم هنواأل
 1.وهو ما تربهن عليه املشاهدات العملية يف كل حال ية يف األقاليم املختلفة،ساسشبكة البنية األ

III-2-  التنمية الريفية ومقاربة التنمية  المدفوعة من الداخل: 
ن هذه إ هذا املفهوم بعد فشل العديد من السياسات التنموية اليت كانت تعتمد على تدخل الدولة ، ظهر      

ليات آ إىلي التنمية املدفوعة من الداخل مثلت منعرج يف تطور الفكر التنموي احمللي وقام بتصحيح النظرة أاملقاربة 
ن مقاربة أال إلة والذي كان فيما سبق دورا حموريا خاصة فيما يتعلق بدور الدو  ،التمكني لتحقيق التنمية املنشودة

ستماع ألصحاب ي اإلأ يني واحملليني،قليماإلالتنمية ذات الدفع من الداخل جعلت الدولة تستمع آلراء الفاعلني 
ن يعرف وحيدد مشاريع التنمية املتعلقة أفضل من يستطيع أاملصاحل احلقيقيني الذين ميثلون حبسب متركزهم االقرب ،

في الواقع ، لزيادة مستوى املعيشة على وحو مستدام ، ال بد من أن أصحاب املصلحة فهم احلقائق ف 2سب هويتهمح
 . يإجتماع، وذلك قصد حتقيق وحدة ومتاسك ات احمللية اليت يشعر هبا السكانحتياجواإل

احة حمليا، مبا يف ذلك ملوارد املتاكافة   إستغاللهنج تنمية قائم على  ين التنمية املدفوعة من الداخل هإ
وذلك عن مصريهم املشرتك،جعل السكان احملليني مسؤولني  إىلوهتدف التنمية الذاتية  ،الثقافاتاملعارف واخلربات و 

 إىلث هذه املقاربة مجيع الفاعلني وأصحاب املصاحل يف املناطق الريفية حت3،يةإقليمندماجهم يف وحدات إمن خالل 

                                                           
 .12، مرجع سابق ،ص حممد عبد الشفيع عيسى،مفهوم ومضمون التنمية احمللية ودورها العام يف التنمية اإلجتماعية- 1

2
 -Marie  Lequin ,2001, Écotourisme   et gouvernance  participative ,op,cit, p45 

3
 -Groupe de Recherche et d'Action pour le Développement Endogène, Un développement centré sur les besoins des 

populations locales ,consultée en ligne en avril 2014 ,sur le site : 

http://grade.asso-web.com/23+definition-operationnelle-du-developpement-endogene.html 
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، ورأس يجتماعاإليف عملية املنافسة كرأس املال  هنا جمموع املوارد الغري داخلةأيت تعرف على ، والد العامةتنمية املوار 
على  وهي تقوم1. ا يف حتقيق تنمية ريفية شاملةإستغالهلرأس املال البيئي ورأس املال املعريف احمللي قصد  ،املال الثقايف

 :  ثالثة مبادئ تتمثل يف
 بدال من التنمية القطاعية ؛ يةقليماإلالتنمية  أسلوب إعتماد  
  ؛املوارد املادية والبشرية احمللية  إستغاللتثمني و  
  قدراهتم وتطلعاهتم إىلالرتكيز على تلبية حاجات السكان احملليني بالنظر . 

ي على مشاركة مجيع الفاعلني احملليني يف حتقيق التنمية أساسبشكل  نمية الريفية املدفوعة من الداخلوتركز الت
ات اإلسرتاتيجي، السبب املباشر يف فشل الكثري من ل غياب مشاركة الفاعلني احمللينيحيث ميثل عام ريفية،ال

 الدميقراطية وحرية التعبري، أمتكني اجملتمع احمللي وتعزيز مبد إىلحيث هتدف املشاركة  ،والسياسات التنموية السابقة
 جراءات الرامية لتحقيق تنمية فعلية اإلكفاءة التدابري و    يادة إىلهنا تؤدي أ إىل ضافةباإل

وخلق فرص عمل والقضاء على الفقر ،  إقتصاديحتقيق منو  إىلن التنمية املدفوعة من الداخل ال هتدف فقط  إ     
كالعادات والتقاليد  وخاصة اخلصوصيات الثقافية  قليماإلخصوصيات  لدعم واحلفاظ على أيضاولكن 

 إستخداما بأساسوالتفاعالت احمللية واليت تتعلق   نمية الريفية فيها كنتاج للمبادراتوهي عملية متثل الت2واألعراف
 .املوارد احمللية للمنطقة 
 حرتام القيم احمللية ،إمع ضرورة  ،احمللي اإلقتصادن تدخل يف أن عوائد العملية التنموية جيب إوفق هذا النموذج ف

لى تكثيف املبادرات والتدخالت وتبادل املعلومات والتعاون ن جناح هذا النموذج يتوقف عإف  TERLOUINحسب 
  3.تطوير املنشات القاعدية إىل ضافةباإل والشراكة بني الفاعلني احملليني،

شكاهلا بالقيام بعملية املراقبة أن التنمية املدفوعة من الداخل هي تنمية تسمح للجماعات احمللية جبميع إ
 ،ختيارها لقطب النمو اخلاص هبمإق وذلك عن طري ،..البيئية ،يةجتماعاإل ،يةاداإلقتصية جلميع النشاطات قليماإل

ن اخلصائص الرئيسية املتعلقة هبذا النموذج حسب إ ،يةقليماإلوالذي يركز على النشاطات اخلدمية فيما يتعلق بالتنمية 
FRIEDMANN:  

  افيةالثق ،يةجتماعاإل ،اخلصائص إىلوذلك بالرجوع  ،إقليمالتنمية من الداخل تتطلب منوذج خاص بكل، 
 ؛للجماعات احمللية  يةاإلقتصاد

  انه يثق يف امكانية مشاركة الفاعلني احملليني يف  إىل إضافة ،يةاإلقتصاديرتكز على الفضاء كقوة لتحقيق التنمية
 ؛خفض التبعية بني اجلماعات احمللية اجتاه املبادرات اخلارجية االصل

  ؛فيما يتعلق باخلصوصيات احمللية كالتقاليد  وباألخص ياعجتماإلباجلانب  أكثريهتم 

                                                           
1
 -Carmen Hubbard and Matthew Gorton,2009 ,Agriculture and rural structural change .op,cit,p96  

2
 -Anne Margarian ,2011,Endogenous Rural Development: Empowerment or Abandonment? , Paper presented at the 

4th International Summer Conference in Regional Science, Dresden, June 30 – July 1, 2011,consultée en ligne en 

mai 2013 sur le site : literatur.vti.bund.de/digbib_extern/dn048906.pdf 
3
 -Rashid Solagberu Adisa ,2012,op cit.p285 
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  ؛،عن طريق اتباع منطق التشاور وخلق شراكات وعالقات خمتلفةإقتصادية متعددة القطاعاتيقوم على توجهات 
 ؛جيب ان تدمج يف سياق اكرب فيما خيص التفاوض مع الدولة واملنظمات املختلفة  
  القرار أخذية وخمططات عملية قليماإلية ،اهلوية قليمإلا يةاإلقتصاددمج للوظائف  إىليهدف. 

 :ينيأساسان هذه املقاربة قائمة على توفر شرطني 
 ؛إىل حتديدهم لنموذج التنمية اخلاص هبم إضافةية على التنظيم قليماألول يتعلق مبقدرة املنظمات اإل 
 ية وحتقيق نسبة مشاركة دميقراطية حملية عال ما الثاين فيتعلق بتامنيأ. 

ي على خلق حركية مجاعية قليماإلية بشكل عام يتمثل يف مقدرة النظام قليماإلان املضمون الكامن بالنسبة للتنمية 
 إستغالل إىلوذلك قصد الوصول ،جيعلها متناغمة  أسلوبب ،ارجيةاخلداخلية او التقوم بتفعيل وتسخري كل القوى 

 :من بني اهم نظريات التنمية املدفوعة من اخلارج جندو1.العامخمتلف املوارد املوجودة بطريقة رشيدة ،وللصاحل 
III-2-1 نظرية التنمية الدائرية المتراكمة: 

السويدي جونز مريدال يف بداية العقد اخلامس من القرن العشرين تقوم فكرة النظرية على ان  ياإلقتصادوضعها         
حيث تؤدي احلركة  األقاليمبالظروف واخلصائص الطبيعية والتارخيية هلذه التنمية الدائرية املرتاكمة يف دولة ما ترتبط 

املختلفة بني املركز والذي متثله عادة املناطق  بأنواعهاية قليماإل يادة الفوارق  إىل يةجتماعاإلو  يةاإلقتصاداحلرة للقوى 
 :املتبادلة التالية والتأثرياتلعمليات رياف وحيدث ذلك من خالل نوعني من او املدن واهلامش الذي متثله األأاحلضرية 

العاملة وكذلك لرؤوس  لأليديوتنشط يف االرياف وناطق اهلامش وتتمثل يف هجرة منتقاة  :اآلثار الخلفية السالبة-أ
 ،د يف اهلامشاملدينة او املركز ويرتبط ذلك بوجود عوامل جذب يف املركز وعوامل طر   إىلاالموال من املناطق الريفية 

 :عوامل اجلذب يف املركز يف  لتتمث
  ؛ية وخدمات البنية التحتية واخلدمات العامة بنوعية جيدةاإلقتصادتوفر التسهيالت 
 ؛ارتفاع مستويات الدخول ومستويات املعيشة للسكان وااليدي العاملة 
 مكانية حتقيق هامش وفائض ربح كبري مقارنة باملناطق الريفيةإ. 
 :ي ما عوامل الطرد يف اهلامش فهأ
 ؛ضعف القدرة الشرائية نتيجة اخنفاض الدخل 
 ؛اخنفاض اهلامش الرحبي للمشاريع 
  ؛التحتية البنىي تدين مستويات اخلدمات العامة وو  الزراعي الريفي عن توفري فرص عمل دائمة اإلقتصادعجز  
 وسيادة العقلية التقليدية اليت ترفض التجديد والتحديث إنتشار. 

وتتزايد يف الغالب مع ،واألطرافأوهي عمليات تنشط يف مناطق املركز باجتاه اهلوامش :موجبةية النتشار اآلثار اإل-ب
ثار اإلنتشارية املوجبة من املركز إىل اهلوامش بالسياسة التنموية ويربط مريدال نشاط اآل.اخللفية يف اهلوامشثار نشاط اآل

 . ل الدولة والذي حيدده عادة عن طريق التخطيطحتدث بالشكل املطلوب دون تدخثار الن هذه اآلأللدولة ،مبعىن 

                                                           
1
 -Marie  Lequin ,2001, Écotourisme  et gouvernance  participative ,op,cit, p 45-46. 
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III-2-2 نظرية مراكز النمو: 
ستثناء بعض إحد بعيد مع نظرية التنمية الدائرية املرتاكمة ملريدال ب إىلتتشابه نظرية مراكز النمو هلريمشان يف تفصيلها 

العاملة املنتقاة وراس املال والسلع من طلق مفهوم االستقطاب على اهلجرة لاليادي أ :الفروقات البسيطة التالية 
ثار ثار اخللفية السالبة عند مريدال واستبدال مفهوم اآلاملركز واملدن وذلك بدل مفهوم اآل إىلاهلوامش من االرياف 

نية والتق يةاإلقتصاداالثار  إنتشارو التساقط املندفع للتعبري عن أية املوجبة عند مريدال مبفهوم تساقط الرذاذ نتشار اإل
اهلامش يعمل على تطوير مراكز منو  إىلن انتقال التأثريات من املركز إحسب هريمشان فو  .اهلامش إىلاملوجبة من املركز 

ثار اخللفية السالبة اآل إنتشارن التدخل احلكومي ضروري للحد من أيؤكد على  جديدة يف املنطقة الواقعة بينهما
 .1اهلامش إىلز ية من املركنتشار ثار اإلوضروري حلصول اآل

عن العوملة والتغريات اليت حتيط  منأىن املناطق احمللية ليست يف أيتم انتقاد  التنمية املدفوعة من الداخل بشدة بسبب 
حيث ان مقدرة كافة الفاعلني اخلواص او  التدخالت احلكومية، هبا من كل ناحية كالعوملة ،التجارة اخلارجية،

هو داخلي  على  يادة جمهوداهتم ألجل حتقيق تنمية فعلية قائمة على حتقيق التوافق بني ما العموميني يف  املناطق احمللية
املقاربة اجلديدة القائمة على التنمية املدفوعة من الداخل  ادى إىل ظهور هذا ما ،هو خارجي عن املنطقة احمللية وما

طراف الداخلية واخلارجية يف ظل مجيع النزاعات واخلارج  واليت تركز على احلوار املتبادل والديناميكي بني مجيع اال
 2.واإلختالفات
 التنمية من الخارج والتنمية من الداخل مقاربتيمقارنة بين :  02الجدول رقم
 التنمية من الداخل مقاربة التنمية من الخارج مقاربة 

 ات احلجم والرتكيزإقتصاديركز على ت يساسالمبدأ األ
 يةقليماإلاحمللي للموارد  ستغاللاإل

 ..(ثقافية طبيعية ،بشرية،)
 املبادرات احمللية الطوعية لكافة الفاعلني الداخل إىلاستقطاب النمو احلضاري من اخلارج  القوى العاملة

وظائف المناطق 
 الريفية

ية وذلك قصد توسيع ولتوفري الغذاء ،املنتجات األ
 ات احلضريةياإلقتصاد

 وظائف متعددة للزرعة
 بيئية وثقافية ة،تصاديإق ة،يإجتماع

ية ساسالمشاكل األ
 للتنمية الريفية

 نقص االنتاجية ،وحمدودية األراضي
نقص القدرات والكفاءات اليت تساهم 

 ياإلقتصاديف دعم النشاط 

 تطوير وعصرنة النشاط الزراعي تركيز التنمية الريفية
 تشجيع العمل وتسخري رأس املال

 بناء القدرات الداخلية
 (،املؤسسات ،املنشآت املهارات)

Source :Rashid Solagberu Adisa ,2012, Rural URAL Development-Contemporary Issues and Practice  , 

op,cit,p286 

 

                                                           
1
 -Marie  Lequin ,2001, Écotourisme   et gouvernance  participative ,op,cit, p166  

2
 -Rashid Solagberu Adisa ,2012,op cit,p285-286 
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III-3 التنمية الريفية ومقاربة التنمية المدفوعة من الداخل والخارج: 
، حبيث أصبح ال يتمثل الرتكيز الرئيسي األخرية لسنواتحتول شكل و تركيز سياسات التنمية الريفية خالل اإن      

 مرتكز على تثمني وتعزيز أيضايف عملية جذب اإلستثمارات اخلارجية فقط، بل أصبح  للنهج املتبع لتنمية املناطق الريفية
 :حيث يتحقق ذلك من خالل توفر تنمية ، إىل حسن إستغالل املوارد الذاتية احمللية ضافةباإل
 املوارد احمللية؛  مبنية على 
  (وهو ما يعين ضمنيا السيطرة احمللية على إستخدام هذه املوارد)تنظيم احمللي  وفقا للموارد احمللية  املتاحة.  
 العمل على التو يع العادل و إعادة إستثمار الثروات الناجتة. 

التجمعات الريفية  فليس كل. شاكل الريفيةوبالرغم من ذلك، فان التنمية الريفية احمللية ال ميكن أن تكون حال جلميع امل
للتنافس بنجاح للحصول على  ، وليس كل اجملتمعات الريفية هي جمهزة بنفس القدرمواردها الذاتية قادرة على تعزيز

 حتول منمستقبل املناطق الريفية  قد  وتشري مبادئ احلوكمة الريفية اجلديدة أن مسؤولية تشكيل ،التمويل والدعم اخلارجي
 .لدولة إىل اجملتمعات احمللية نفسها ا

عبارة عن عملية حبث وهي  ،إن التنمية املدفوعة من الداخل واخلارج هي تنمية حتدث وفق هنج من أسفل إىل أعلى   
 1 ي؛قليماآلليات اليت تساعد على حتقيق التنمية احمللية على املستوى اإلعن املوارد و 

ن حتقيق أ، وتقر ذج التنمية من اخلارج ومن الداخلمنا واخلارج ترفض استقطاباتإن التنمية املدفوعة من الداخل     
ن يقوم عن طريق عملية التفاعل بني العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية اليت تساعد على حتقيق أالتنمية الفعلية جيب 

لى تعبئة  كل القدرات املؤسسية القادرة ع وفرلة احلامسة لتحقيق تنمية وفق هذا املنهج يف تأوتتلخص املس ،التنمية املنشودة
 2 .ن تؤثر على املنطقةأمجيع القوى اخلارجية اليت ميكن  مواجهةاملوارد الداخلية و 

ميكن أن تتحقق بشكل  يةاإلقتصادية و جتماعلى فكرة أن التنمية اإلويستند مقاربة التنمية من الداخل واخلارج ع    
 . األقاليم احمللية لصاحل  ،حادية القطاعتدخل احلكومي بعيدا عن مجيع التدخالت األأفضل بإعادة هيكلة وتنظيم  ال

تصميم التدخالت اليت تتعامل مع و  ،جلميع تدخالت السلطات املركزية فهذا النهج املتعدد القطاعات يعترب بديال
ية اإلقتصادية و جتماعملشاكل اإلية مبعزل عن بعضها البعض و اليت تفرتض أن ااإلقتصادية و جتماعقطاعات احلياة اإل

 . باحلسبان خصوصيات املوقع أو الثقافة خذ، من دون األنفس التدابري إختاذلها عن طريق ح ميكن
حيدث يف العامل اخلارجي ،بل هي تعترب جزء من عامل  يؤكد هذا النموذج على ان املناطق الريفية ليست معزولة عن ما

 ان مفتاح التنمية ومنه فان القوى اخلارجية جيب ان تؤخذ باحلسبان ،مبعىن ،دات اخلارجيةة ويتفاعل مع املستجبالعومل يتأثر
ا ببناء قدرات ومؤسسات حملية تستطيع ان جتند كافة املوارد الداخلية وان تتماشى وتتفاعل مع القوى أساساحمللية يرتبط 

 .3.اخلارجية اليت هلا عالقة باملنطقة
 :يان أساسدفوعة من الداخل  يف املناطق الريفية  هلا هدفان إن تطبيق مقاربة التنمية امل

                                                           
1
- Irma Potocnik Slavic ,2010, Neoendogenous in and output of  Selected Rural Areas:  The Case Of Economic 

Cycles In Slovenia, Department of Geography  ,Faculty of   Arts,University of Ljubljana ,Slovenia ,consultée en 

ligne en 10     avril 2014 ,sur le  site : www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC.../PDF 
2
 -Carmen Hubbard and Matthew Gorton,2009 ,Agriculture and rural structural change : An analysis of the 

experience of past accessions in selected EU15 regions.op,cit,p97. 
3
- Rashid Solagberu Adisa ,2012, op.cit.p285-286-287 

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC.../PDF
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 ؛احملليةإستغالل املوارد  تثمني وحسنطريق عملية  العوائد، عن تعظيملية اإلقتصاديف توجيه األنشطة  األول يتمثل
 همزيادة متكينب أما الثاين، يتمثل يف أن التنمية جيب أن تكون وفقا الحتياجات وقدرات ووجهات نظر السكان احملليني 

 .1إعادة توجيه العمليات التنموية مبا يتوافق مع مواردهم احمللية املتاحةبومستقبلهم وذلك هم، إقليميف عملية بناء 
 مميزات مقاربة التنمية المدفوعة من الداخل والخارج: 03الجدول رقم 

 21ات البلدان النامية خالل القرن مقاربة جديدة للتنمية الريفية المستدامة في إقتصادي المقاربة الجديدة

 المرادفات
 

 هنج من أسفل إىل أعلى ، او ما يعرف بالالمركزية؛ -
 املقاربة التشاركية؛ -
 التنمية الريفية املندجمة واملتكاملة؛ -/ .هنج التنمية املدفوعة من اخلارج والداخل -
 .يقليمالنهج اإل -

 .يقليمالتضامن اإل -/  مية املستدامةالتن -/  عدم التجانس - الضرورات/ القيم 

 هدافاأل

 ؛ياإجتماعإقتصاديا و إعادة احياء املناطق الريفية   -
 يف املناطق الريفية؛ التنشيط و اإلستخدام املستدام للموارد الذاتية احمللية -
 والتسيري؛ دارةالالمركزية يف اإل/ ية  للمناطق الريفية قليماحلوكمة اإل -
 .يةقليمق اإلتقليص الفوار  -

 شروط تحقيقها

 والسكان احملليني والسلطات احمللية؛ الفاعلة،التفاعل املكثف بني اجلهات  -
 ضمان تدفق املعلومات جلميع اصحاب املصاحل؛ -
 التوا ن بني العناصر الداخلية واخلارجية للتنمية الذاتية؛ -
 .لينيوجود دوافع لتحقيق املشاركة القوية لكافة الفاعلني احمل  -

 اآلثار المتوقعة

 إستخدام خمتلف املوارد احمللية؛ -
 .تعزيز املبادرات احمللية -/ .التمكني وبناء القدرات احمللية ، واحلفاظ على اهلوية احمللية -
 إعادة هيكلة التدخالت العمومية؛ -
 ي؛اإلقتصادتعزيز التنوع  و تطوير البنية التحتية -
 .القطاعني العام واخلاصتطوير الشراكات بني و  إقامة -

 المميزات الخاصة

صوصيات املنطقة خالسكان احملليني وحسب  ديناميات و توجيه عملية التنمية حسب تطلعات إعتماد -
 ية والثقافية ، واحرتام القيم واألعراف احمللية؛اإلقتصادية و جتماعاإل
 إعادة إستثمار العوائد و الفوائد احملققة يف البيئة احمللية؛ -
 .احرتام مفهوم عدم التجانس -

 خطر  يادة الفوارق التنموية بني املناطق الريفية؛ - نتقاداتاإل
Source :Irma Potocnik Slavic ,2010,Neoendogenous In- And Output Of Selected Rural Areas: The Case Of 

Economic Cycles In Slovenia, Op,Cit,P7 

                                                           
1
 -Irma Potocnik Slavic ,2010, op,cit,p77. 
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 :خاتمة الفصل األول
ن وصل أ إىلهم التحوالت والتبدالت اليت مر هبا مفهوم التنمية أنا من خالل عرضنا يف هذا الفصل تبني ل

مشوليته لإنسان وكامل مكونات الطبيعة اليت يعيش فيها  إىل ضافةباإل ،بعادمفهومه احلايل املتكامل واملتالحم األ إىل
إظهار هذا املفهوم  أجلوذلك من  ،لدويلأعضاء اجملتمع اللجهود اليت مت بذهلا من طرف كافة  اوالذي كان مثار  وهبا،
 .، من خالل القمم واملؤمترات اليت مت عقدها عرب الزمن ولفرتات متقاربة نسبيا الوجود إىل

وذلك راجع لكون املستوى احمللي  ،قد حضيت بإهتمام بالغ أيضاحمللي إن قضية  التنمية املستدامة على املستوى ا   
والذي  ،فكر عامليا ونفذ حمليا أوفق مبد وذلك ،سس التنمية املستدامةأي ملبادئ و حقيق والتطبيق الفعلهو االنسب للت

بعاد تتوافق أيعطي للمجتمع احمللي درجة عالية من احلرية يف حتقيق تنميته املنشودة ومبواصفات وخصائص و 
فشل السياسات التنموية السابقة مرده ن أحيث تبني  ،ة هذا اجملتمع ووضعيتهم التنمويةوخصوصيات سكان وطبيع

ونفس  سلوبتعاملها مع كافة املناطق واجملتمعات بنفس األ إىل ضافةي هلذه اجملتمعات باإلقليماإلجتاهل البعد  إىل
 إىلاليت عانت وال الت تعاين يف عد كبري من دول العامل ، وذلك مرده  ،ة فيما يتعلق باجملتمعات الريفيةالطريقة وخاص

 .دم إعطائها احلق يف جتسيد التنمية الريفية الفعلية املتعلقة هباسبب ع

ية املبنية على مشاركة كافة الفاعلني احملليني وحسن تواصلهم قليماإلاحلوكمة  أساسهذه التنمية القائمة على 
 إىل ضافةباإل ،اهتماالت والتخصصات املتعلقة حبيوتشاورهم املستمر يف كافة نواحي حياهتم وبناء قدراهتم يف كافة اجمل

مع إعطاء النشاط الزراعي ومفهوم  كافة القرارات املتعلقة هبم،  إختاذبعمليات التخطيط و الالمركزية املتعلق  أسلوب
هذا النشاط من  ة وبيئية حقيقية وذلك ملا ميتلكهيإجتماعة و إقتصاديمهية البالغة يف جتسيد تنمية نعدد وظائفه األ

كافة املوارد   إستغاللترشيد وحسن  إىلية الذي يهدف قليماإلالتنمية  أسلوب إىل فةضاباإل ،قدرات لتحقيق ذلك
 .ية مستدامتنيإقليمتنمية ريفية و  إىلالوصول  أجلاحمللية املتاحة من 

اجليد  ستغاللوالعمل على اإل ،ديث يقوم على تكاتف جهود اجلميعن مفهوم التنمية الريفية املستدامة احلإ     
يضمن حقوق كافة االطراف وكافة الفاعلني  أسلوبوفق  ،احمللية الداخلية منها واخلارجيةكافة املوارد واملستدام ل

جاهدة لتحقيق تنمية  1991ويصب خانة يف الصاحل العام وكباقي دول العامل فقد سعت اجلزائر منذ إستقالهلا سنة 
وسنقوم يف  ،ذلك أجلجراءات الفعلية من حقيقية شاملة يف هذه املناطق ،حيث تبنت العديد من السياسات واال

ة تسليط الضوء على كافة هذه االجراءات والسياسات التنموية املطبقة يف املناطق الريفية يف ولاالفصل التايل مبح
 . 1212-1991ل الفرتة املمتدة بني اجلزائر خال
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 :تمهيـــد 
وذلك إدراكا منها  ،الريفية ا ومناطقهافضاءاهتستقالل إهتماما كبريا لقد أولت السلطات اجلزائرية منذ اإلل

حيث تعددت  افة األصعدة واملستويات،اإلسهام يف حتقيق تنمية شاملة للبالد على ك لقدرة هذه األخرية على
، واليت كانت هتدف يف جمملها إىل حتقيق تنمية  راعية وريفية من أجل ذلك ات املتبعةاإلسرتاتيجيالسياسات و 
ات والسياسات كانت تتماشى يف غالبيتها مع التحوالت الفكرية اإلسرتاتيجيإىل ذلك فإن هذه  ضافةحقيقية، باإل

ية جتماعية واإلاإلقتصاد وضاعاىل األ ضافةباإل ،من جهة  كانت حتدث يف العامل اخلارجيوالتجارب التنموية اليت
حسني ،كالسعي لتي فقطجتماعتركز على اجلانب اإل أغلبهاواليت كانت يف  ،أخرىمن جهة السائدة داخل الوطن 

اليت من املفروض  خرىاألمهملة اجلوانب التنموية  ،....صحة وتعليم وإسكانمعيشة سكان هذه املناطق من ظروف 
  .هبذه املناطقومتكاملة ىل تنمية شاملة إحتققها للوصول 

 هذه التحوالت الفكرية يف النهاية إىل ظهور مفهوم التنمية املستدامة املتعدد األبعاد واملستويات ، لقد خلصت       
على حتقيق منو  أيضايع ،مع احلرص ية متس اجلمإجتماعهذا املفهوم املتكامل الذي أكد على ضرورة حتقيق عدالة 

كيد على الرشادة أومكوناهتا والترص على احملافظة على الطبيعة وكافة مواردها واحلاىل العمل  ضافةباإل ،إقتصادي
 .وحست إستغالهلا

يف كافة  حيث قامت بدجمه ،تتبىن مبادئ هذا املفهومكمثيالهتا من دول العامل بالسلطات اجلزائرية   لقد قامت
واليت عانت كثريا يف السابق من عدم التوا ن  ،ففيما يتعلق بالفضاءات الريفية ساهتا وإسرتاتيجياهتا التنموية ،سيا

مفهوم التنمية الريفية يف النهاية إىل تبين السلطات اجلزائرية خلصت  فقد ،مقارنة باملناطق احلضرية للبالد التنموي
 . تتعلق بتنمية الفضاءات الريفيةواليت ،وطنية للتنمية الريفية املستدامةال سرتاتيجيةها لإإعدادمن خالل  ،املستدامة
سنتناول  ،اجلزائر وصوال إىل وضعها احلايل وملعرفة أهم املراحل والسياسات اليت مرت هبا الفضاءات الريفية يف        

ة الفضاءات الريفية يف اجلزائر إىل تنمي ات والتدخالت اليت هدف من خالهلاأهم هذه السياس ،الثاينيف هذا الفصل 
مرحلة مث ي جتماعفضلية اجلانب اإلأو وذلك مبحاولة عرض كافة املراحل الليت مرت هبا بدءا مبرحلة التسيري الذايت ،

 .الوطين اإلقتصادمرحلة اعادة هيكلة مث  ،مرحلة حترير القطاع الفالحيتليها  ،الثورة الزراعية
واليت تعترب مثرة للتجارب  ،ى سياسة التجديد الريفي والزراعيعل ثرأكالرتكيز  وسنحاول يف هذا الفصل

إعطاء نظرة حماولة  إىل ضافة،باإلمنذ االستقالل اىل يومنا هذاالسابقة اليت مت تنفيذها من طرف السلطات اجلزائرية 
على املستوى القاعدي الوطنية سة شاملة ختص املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة واليت تعترب أداة تنفيذ هذه السيا

 يفقدرهتا مدى ملشاريع اجلوارية و ا هذه دورإبرا  حماولة  مع، وباخلصوص املناطق املهمشة والفقرية والصعبة واحمللي
 .ية والبيئية باملناطق الريفيةجتماعاإل،ية اإلقتصادمتس كافة اجلوانب وشاملة ،فعلية مستدامة  حتقيق تنمية
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I-2000- 1962 الممتدة بين تنمية الزراعية والريفية في الجزائر للفترةسياسات ال 
I-1 1970-1962:  يجتماعفضلية الجانب اإلأو  مرحلة التسيير الذاتي 

االستقالل داللة خاصة يف الوسط الفالحي والريفي، حيث احتل أجراء مزارع املعمرين منذ جويلية  أخذ
. لكولون هلا، السيما يف املناطق الغنية، وفرضوا شكال مباشرا يف التسيري الذايتاألراضي الشاغرة إثر مغادرة ا 1991

 1122مليون هكتار من أراضي املعمرين املو عة على  1.0من  أكثرحيث انتظم القطاع العمومي الستغالل 
ار هكت 102222ومن بني هذه األراضي، حوايل . مستفيد/هكتار 1222من  أكثرأي مبعدل  مستفيد عمومي،

  .تعاونية فالحية لإنتاج 302عيد تو يعها لفائدة قدماء اجملاهدين، الذين مجعوا ضمن أ
  ،ألن الدولة تدخلت يف مراقبة القطاع 1991-1991مل تشتغل فعليا جتربة التسيري الذايت خالل املوسم الفالحي   

القطاع من العهد ما ورثه  إىل ضافةباإلالتسيري الذايت ضحية التدخل املستمر للدولة،  لكن سرعان ما كانت جتربة
جها  الدولة كان يشرف على تسيري القطاع حيث وضعت املزارع الفالحية حتت وصاية مؤسسة  ستعماري، ألناإل

 .(ONRA)الديوان الوطين لإصالح الزراعي  هو مركزية
ة باملالية والتسويق، وكانت تولت املؤسسات العمومية حتديد املخططات السنوية لإنتاج، كاملخططات املتصل   

التسيري " جات الفالحية، حبيث أفرغت هذه املمارسات مفهومتتدخل يف حتديد أسعار املنت األجهزة اإلدارية للقطاع
ستعماري املطبق لغاية هناية ويبدو أن السلطة كانت تعيد آنذاك استخدام النموذج الزراعي اإل .من حمتواه "الذايت

تتمثل يف كون القطاع العمومي قد وصل مستوى من التطور التقين يف  -خاطئة-على فكرة عتمادا إو . الستينيات
حتسني اإلنتاج، وجد القطاع العمومي الفالحي نفسه بسرعة يف مواجهة مشاكل التسيري، والتموين، واملالية، وتسويق 

 .املواد الفالحـيـة املنتجة
جة واإلجراءات املتخذة يف إطار التكوين، والتأطري التقين، كانت عتمادات املسخرة لتجديد الطاقات املنتإن اإل    

شيخوخة البساتني، عدم صالحية العتاد كوسائل الري )ضعيفة من أجل التصدي الهنيار الطاقات اإلنتاجية القائمة 
لني أميون، واملؤهلون من العام (% 92)تدين املستوى الثقايف للقوة العاملة  إىل ضافةباإل..( وآليات احلرث وهتيئة الرتبة

 1.االشتغال مبهام إدراية إىلوجهوا 
معتمدة يف ذلك  نتهاج سياسة حتديث  طموحة  وطوعية،إب وجماهبة للعديد من املشاكل ،قامت السلطات اجلزائرية   

ري اجلزائ اإلقتصادقلب اسس  إىلدت أ ،ليت تركزت على الصناعات الثقيلةهذه السياسة وا. على عوائدها النفطية
حتسني ظروف معيشة سكان املناطق اليت تتمركز هبا  إىلدى ذلك أ ،ساسعتمد على النشاط الزراعي باألوالذي كان ي

 يةجتماعاإل يادة يف عدم التوا ن والعدالة  إىلهذه الصناعات على حساب املناطق الريفية وبالتايل ادت هذه السياسة 
 .بني سكان املناطق الريفية واملناطق احلضرية

. ملهم يف احلصول على سكن الئق وعملأاملدن بسبب  إىل نزوح كبري لسكان املناطق الريفية إىلدى ذلك أ   
فقد مس النزوح الريفي وحو املدن  1999-1991بني  فخالل الفرتة ما أخرى إىلنسبته من فرتة ختلفت إوالذي 

                                                           
1
-  O. Bessaoud,  2002,L'agriculture algérienne : des révolutions agraires aux réformes libérales  

(1963 -2002);  CIHEAM-IAMM (Montpellier, France)  , Edition  L'Harmattan  ,Paris, p76,   

http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=1862
http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=1862
http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=4
http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=55
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ستينيات ومع بداية مرحلة التصنيع ويف فرتة هناية ال شخص سنويا، 102222ي مبعدل أشخص ، 922222حوايل 
نزوح   إىل  دى  ذلكأ ي  مقارنة بعمال النشاط الزراعيجور عمال النشط الصناعأوما ميزها من وجود فرق كبري بني 

  1.كبري لسكان املناطق الريفية
معدات وآالت  ،نظمة االنتاج ،الناتج عن عدم جتديد البنية التحتية للسقيأستثمار وتدهور وقد تسبب تراجع اإل    
س املال الزراعي يف أستمرت مردودية ر إففي هذ املرحلة ،.الزراعي ،يف ركود القطاع الزراعينتاج ونقص صيانة العتاد اإل
بينما مل يتعدى معدل منو  سنويا، %2.0خنفضت القيمة املضافة الزراعية بنسبةإسنويا،كما  %3.0خنفاض مبعدل اإل

املخططات املتعلقة بالقطاع الزراعي يف اجلزائر   إعدادذلك فان عملية  إىل ضافةباإل،  2%2.29نتاج الزراعي مؤشر اإل
 .3ساليب هذا التدخل يف املناطق الريفيةأمهية تأثري الدولة على أيشهد على  كانت توضع يف و ارة الزراعة وهو ما

I-2 1990-1971: مرحلة الثورة الزراعية 
خاصة مع ظهور  ،يف جماهبة النزوح الريفي الشديد فرتة السبعينيات التفكريحاولت السلطات اجلزائرية خالل    

 إىل ساسل البطالة وأ مة السكن احلادة يف املدن والراجع باألرتفاع معدإية كجتماعية واإلاإلقتصادالعديد من املشاكل 
 .شخص يف السنة 102222حوايل  إىلعدد النا حني والذي وصل يف هذه املرحلة 

سكان  املناطق الريفية  ول تدخل للدولة لصاحلأنتهاج سياسة الثورة الزراعية واليت تعترب إالسلطات اجلزائرية بقامت    
نتاج الزراعي ،من خالل عملية تو يع حداث تو يع عادل وفعال لوسائل اإلإ إىلستقالل ،وهدفت من خالهلا منذ اإل

تو يع ،خالل الفرتة املمتدة بني  إىلدت أهذه العملية  .رافقة هلاجراءات املمجلة من اإل إىل ضافةباإللألراضي الزراعية 
مزارع  والذين ميثلون نسبة حوايل   20222من مليون هكتار من الراضي الزراعية لصاحل حوايل  أكثر، 1901-1909
 .نتاجيةإغلب هذه الفئة يف تعاونيات أ،مت جتميع   ارضأو اليت ال متتلك أمن الطبقة املزارعة الفقرية  %10

ن الثورة الزراعية أحيث  نتهاج هذه العملية ،هو مكافحة النزوح القوي لسكان الريف،إي من ساسكان اهلدف األ   
مناطقهم الريفية ،وهذا ليس فقط عن  إىلالرتغيب يف العودة ألكرب عدد ممكن من السكان  إىل ساسهدفت باأل

عن طريق هتيئة املناطق الريفية  أيضا،وإمنا هتمام بالنشاط الزراعيواإلراضي الزراعية وعودة الرتكيز عادة تو يع األإطريق 
 .وتوفري السكن ومتطلبات املعيشة 

 ،  قد منح لسكان الريف مراكز ريفية 1901طالقه يف بداية صيف مت إشرتاكية ،الذي لف قرية اإلن برنامج األإ   
 ،باء الريفية واملاء الصاحل للشربي على الكهر ،حتتو مسكن  102و 122 جديدة بأكملها ،تتضمن كل قرية  بني 

ساهم هذا ،وقد ....التجهيزات اجلماعية واملرافق الضرورية للحياة من مدارس وقاعات للعالج ومتاجر إىل ضافةباإل
تقليل التفاوتات  إىل أيضاحتسني ظروف املعيشة على مستوى املناطق الريفية ،و  طار اجلديد للحياة دون شك يفاإل

 قرية املربجمة  1222قرية فقط من بني  222غاية حتقيق  إىلستمرارية هذا الربنامج إن أإال  .ملدن واملناطق الريفيةبني ا

                                                           
1
 -Yves Guillermou,villes et campagnes en Algérie ;,p 50-51 consulté en ligne en octobre 2013 sur :  

http://regards.in2p3.fr/fiche.php?id=749 
2
- Algérie, Ministre de l'agriculture et de développement rural,2004,stratégie nationale de développement rural 

durable,p26  
3
 -Tahani Abdelhakim, 2007, op,cit, p119 . 

http://regards.in2p3.fr/fiche.php?id=749
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 .فشل هذه السياسة إىلدى أبينت قلة اخلربة واملعرفة يف التعامل مع خصوصيات املناطق الريفية مما 
نتاج الذي مت وضعه بالنسبة لقطاع اإل احبة،ن نتائج هذه العملية كانت شإف ،على مستوى التنمية الزراعية

نه كان موجه بأوامر فوقية  خاصة فيما يتعلق أ إىل ضافةمن طرف سياسة الثورة الزراعية ،كان له دور هامشي  باإل
التقليل من حكمهم  إىلقطع الصلة بني صغار املزارعني وأراضيهم وبالتايل  إىلدى أبأسعار املنتجات الزراعية ،هذا ما 

 إىل ضافةباإل .طار العام ملساعي الدولةللزراعات العائلية ضمن اإلندماج إيادهتم الذاتية ، مما نتج عن ذلك عدم وس
   .تفاقم مشكلة التبعية الغذائية للبالد إىلدى ذلك أنتاج الزراعي رافقه منو دميغرايف قوي، ن ركود اإلإذلك ف

تعترب يف جمملها  هذه العملية اليت. اسلوهبا املركزي إىلع ي للثورة الزراعية يرجساسن الضعف األإ،يف الواقع
هنا أ،إال بداعية للفئات الريفية حترير املبادرات اإل إىلمعدة ومنفذة من طرف الطبقة احلاكمة ، الطاحمة من خالل ذلك 

من أحتقيق  إىلا ساسأطبقت بشكل غري فعال وغري واعي بقوة اهلياكل اجلماعية املفروضة من اخلارج والطاحمة واهلادفة 
 .يةجتماعاإلوالذي مت تصميمه على الشكل الوحيد احلقيقي للرتقية  للعمل املأجور،

قدرة  إىل،نظرا من الغذائي على املستوى الوطين ثارها على األآالتنمية الزراعية  مت ختفيف  إسرتاتيجيةن عدم جناح إ   
ها تركيز  إىل ضافةرتفاع عوائدها من تصدير النفط ،باإلإسبب سترياد احلاجات الغذائية بإعملية  حينها علىالدولة 

 يادة النشاطات  إىلوأدى  بشكل واسع على املناطق الريفية، ثرأالدولة  وقتها خاصة على سياسة التصنيع ، مما 
 شخص مقارنة بالفئة اليت تزاول 1922022مثلت هذه الفئة حوايل  1900واألعمال خارج قطاع الزراعة، ففي سنة 
 نا ح من 1022222حوايل1922-1902العشرية وشهدت  ،991222النشاط الزراعي واملقدرة  فقط حبوايل 

 .1بالرغم من ذلك رتفاعستمر عددها يف اإلأإخالء للمناطق الريفية ،و  أي مل يرافقه نهأاملدن ،إال  إىلاملناطق الريفية 
I-3 1990-1991: مرحلة تحرير القطاع الفالحي 

ختذت عدة إجراءات لتحرير إداء القطاع الزراعي يف فرتة طويلة نسبيا، حيث أوحتسني  ت حتريرجرت عمليا
هدفت اإلجراءات و .2من توقيف عمليات اإلصالح الزراعي ابتداءإالقطاع من قبل السلطات العمومية اجلزائرية 

 .حرير سوق اخلضر والفواكهبداية بت املتخذة خالل هذه املرحلة ،إىل جتسيد مسار التحول التدرجيي للقطاع الزراعي،
عن طريق إعادة تنظيم وهيكلة  ،تعز  مسار حتول القطاع الزراعي ،1920ية سنةاإلقتصادية اإلصالحات ومع بدا

 .سنويا %1.13وشهد اإلنتاج الزراعي يف هذه املرحلة ،منوا مبعدل  األمالك املسرية ذاتيا،
يف عائدات  إىل اخنفاض كبري 1929النفط والغا  سنة قاد التحول املفاجئ يف أسواق  أخرىومن جهة 

نقاط  أيضاهذا االنعكاس ألسواق النفط والغا  أبر  . ياإجتماعإقتصاديا و  سلبية وخيمةالصادرات مما احلق آثارا 
والتزمت احلكومة اجلزائرية بالقيام بإصالحات إقتصادية هامة من خالل تنفيذ . الضعف اهليكلي لإقتصاد الوطين

 خنفاض وتقليص مستوى العمالة و التخلي عن دعم إوالذي كان له تأثري فوري على  PASنامج التعديل اهليكلي بر 
 .األسعار وحتريرها

                                                           
1
- Yves Guillermou ,op,cit,p 52-53. 

2
- O. Bessaoud, 2002,L'agriculture algérienne: des révolutions agraires aux réformes libérales (1963 -2002); op,cit, 

p78-79,   

http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=1862
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I-4  1991- 2000: الوطني اإلقتصادمرحلة اعادة هيكلة  
الدولة يف وتقليص دور  اإلقتصادحترير  إىلمت خالل هذه املرحلة تبين إجراءات عديدة ،هدفت يف جمملها 

،اليت بدأت الدولة  يةاإلقتصادتسيري خمتلف القطاعات ،حيث عملت احلكومات املتعاقبة على تعميق اإلصالحات 
البنك الدويل )املدعوم من طرف املؤسسات املالية الدولية  اإلقتصاد،وتبين برنامج اعادة هيكلة 1987يف تنفيذها منذ 

اإلصالح اهليكلي الزراعي تدابري إلعادة توجيه اإلنتاج مبا مسح بدعم وقد تضمنت برامج  1(وصندوق النقد العاملي
كما تضمنت تدابري جذرية لتحرير أسعار  .أفضل للصادرات واإلسهام يف إعادة التوا ن للحسابات اخلارجية للبلدان

ر اجيابية بصفة عامة يف وكان هلذه التدابري املختلفة آثا املنتجات الزراعية وإلغاء الدعم للمدخالت وللمواد الغذائية
عندئذ فهمت الدولة اين تسارع بالتدابري الوحيدة اليت  املناطق الغنية لكنها  ادت من حدة الفقر يف املناطق الفقرية

 املياه ،الكهرباء،) يةاإلقتصادإال وهي تزويد املناطق الريفية بالبنية التحتية  ها،ختاذدفعتها الضائقة املالية الدولية إل
 (.التعليم والصحة) يةجتماعاإلو ( التحضر الريفي الطرق،

جديدة دعا إليها  إسرتاتيجيةن ابتعاد الدولة الذي طالب به صندوق النقد الدويل مصحوبا باملطالبة بوضع إ
وهكذا كان البد من االنسحاب العام للدولة وإحداث  .البنك الدويل ويطلق عليها التنمية القائمة على املشاركة

 دارةيف املشروعات لكي يدرك القادة السياسيون أن الفاعلني احملليني ميكنهم أن يلعبوا دورا هاما يف اإلتعديل جذري 
وأدى ذلك ظهور التنمية الريفية كمشكلة سياسية وطنية إىل صياغة برنامج وطين للتنمية الريفية  .اجلماعية لشؤوهنم

 :يلي وقد متيزت هذه املرحلة مبا
  عديل اهليكلي ، مع خفض عام لإنفاق العمومي داخل املناطق الريفية؛خضوع الدولة للتتزامن 
 ية التابعة للدولة اليت كانت مكلفة هبا اإلقتصادا يف صورة وقف لدعم خمتلف اهلياكل أساسخنفاض ترجم هذا اإل

 ختفائها؛إكانت تنتهي ب واليت كثريا ما
  مر الذي ترك السكان الذين كانوا يعتمدون األ،الريفية  و تباطؤ تنفيذ املشاريع الكربى للتنمية يف املناطقأتوقف

 ية؛ساسحتياجاهتم األإوأدى ذلك إىل إضعافهم من حيث إشباع  غلب األحيان،أعليها يف وضع بالغ الصعوبة يف 
 2.أدى انسحاب الدولة بكل أشكاله إىل برو  مشكالت احلياة يف اجملتمعات الريفية 
II   2014-2000 ما بين الريفية للفترةسياسات التنمية الزراعية و  
II-1  2002- 2000 مرحلة تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية الزراعية  
  2000 – 1990مل يكن من املمكن تنفيذ اإلصالحات املتعلقة بالسياسات الزراعية والريفية خالل العشرية من     

والذي عانت منه  املناطق الريفية يف هذه الفرتة على  ،ةوذلك ألسباب تتعلق باملناخ السياسي واألمين الصعب للغاي
ستفاد من إوالذي  2000 يف جويلية  PNDAعتماد الربنامج الوطين للتنمية الزراعية إوجه اخلصوص، إىل غاية بداية 

وقدكانت توجهات  FNRDA وذلك من خالل إنشاء الصندوق الوطين للضبط والتنمية الزراعية غالف مايل معترب،

                                                           
1
-Algérie,ministre de l'agriculture et de développement rural,2004,stratégie nationale de développement rural 

durable, p27-28 
2
 -Tahani Abdelhakim, 2007, op,cit,p133.   
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كما أن معظم العمليات اليت تبنتها و ارة  ،ية والتقنيةاإلقتصاد ،يةجتماعة تعتمد على احلتميات اإلامج الفالحيالرب 
ستصالح األراضي اخلاصة إالفالحة هتدف إىل إعادة بناء اجملال الفالحي، محاية النظام اإليكولوجي اهلش و 

 1.أمهلت من قبل يف املخططات الوطنية السابقة عتمدت هذه التدخالت على العوائق املناخية اليتإ.بالفالحة
وجاء الربنامج الوطين للتنمية الزراعية ،كتثمني للتجارب واخلربات املستقاة من املراحل اليت مرت هبا السياسات      

مت سعي الدولة للتخلي عن تطبيق السياسات والربامج املعدة بطريقة مركزية ،حيث  إىل ضافةباإلالزراعية السابقة ،
رتكزت على املشاركة الفعلية للفالح إالربنامج الوطين للتنمية الزراعية منهجية عمل جديدة ، إعدادعتماد يف عملية إ

 إىل إضافةما ميثل جتديدا حقيقيا يف السياسة الزراعية للبالد ، ،يا متكامالإقتصادأو املريب ،الذي مت اعتباره فاعال 
ستثمار يف اجملال الزراعي ،مثل وسائل وطرق متويل تعتمد على دعم وحتفيز اإلدوات اليت يتيحها هذا الربنامج لاأل

 ،(وكالة التأمني البنك، املزارع ،الدولة،)ني يجتماعاإلتقاسم املخاطر بني الشركاء 
متثل أهم األسس اليت جاء هبا  ،مار الزراعي وقرار الدعم احلكوميستثن المركزية قرار اإلإ،ف أخرىمن جهة     
ستثمار لتشمل كل املناطق واملشاريع اليت هتدف إىل توسيع عمليات الدعم واإل نامج الوطين للتنمية الزراعية،الرب 

وكذلك  داة املفضلة لتنمية اإلنتاج الزراعي وهيكلته حسب الفروع الزراعية،وهي األ ختالف خصائصها،إالزراعية على 
 .لتهيئة الفضاء الزراعي

أين عرف االستثمار الزراعي إقالعا حقيقيا من خالل  ،طين للتنمية الزراعية نتائج هامةو وقد حقق تنفيذ الربنامج ال 
تبقى العديد من  باملقابل،1223سنة  %2ألف مشروع  راعي وسجل القطاع الزراعي منوا بنسبة  122انطالق 

ما أدى  على مناطق معينة،ستفادة من الربنامج قتصرت اإلإأين  املرجوة، هدافالعراقيل والصعوبات تواجه بلوغ األ
خاصة الصغار يف املناطق الريفية  ،ستفادة كل املزارعنيإإىل عدم  ضافةباإل إىل عدم مشولية احلركية التنموية املستهدفة،

الدور  كما أن التحوالت احلاصلة يف احمليط املؤسسايت داخل القطاع الزراعي وبرو  احلاجة إىل تعزيز،  املعزولة
م تفعيل دور املنظمات املهنية وأدوات الدع ،الوطين اإلقتصادي والبيئي للزراعة يف اجملتمع و ماعجتاإل ،ياإلقتصاد

 حركية تنموية شاملة ومستدامة، ية الضرورية لتأسيساإلقتصادية و جتماعاإل ،التنظيمية،الزراعي يف خلق الظروف التقنية
 ،حتقيق إعادة إحياء الفضاء الريفجل أمن  الزراعية،تحسني الربنامج الوطين للتنمية ل العملإىل  كلها عوامل دفعت

  يسمى الربنامج الوطين للتنمية الزراعية والريفية ،1221خاصة يف املناطق املعزولة واملهمشة ليصبح انطالقا من 
II-2    البرنامج الوطني للتنمية الزراعية الريفيةPNDAR 
ضعاف إ إىلدت أاليت  ،املة ومالئمة للتحديات والعراقيلإجابة ش يفيةالربنامج الوطين للتنمية الزراعية الر  يعترب    

،كما يف احمليط الريفي يجتماعاإلية وعدم متاسك ودوام السلم ساسقاعدة االمن الغذائي وتدهور املوارد الطبيعية األ
ويف اجملال  دوات التدخل احلكومي على مستوى الفضاء الريفيأو  هدافالرؤية ،األ كل من  يعرب عن التحول يف

ولقد مت توسيع الربنامج الوطين للتنمية  ،1والعمل على جتسيد صيغ جديدة لسياسات التنمية الزراعية والريفية  الزراعي،
                                                           
1
 -O. Bessaoud,2002,L'agriculture algérienne :des révolutions agraires aux réformes libérales (1963 -2002); op,cit, 

p80-85,   
1 -Algérie, ministre de l agriculture et de développement rural,2004,stratégie nationale de développement 

ruraldurable, p26-27-28 

http://www.iamm.fr/ressources/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=1862
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وهكذا مت  .صبح يسمى الربنامج الوطين للتنمية الفالحية والريفيةأ، فنتيجة لذلك إلدماج ودعم عامل الريف ،لزراعيةا
 : قصد  أكثرأوسع و  أهدافامج الوطين للتنمية الفالحية والريفية ،حددت مع الربن .قطع مرحلة جديدة

 ؛تعزيز املسامهة يف األمن الغذائي 
 ؛تثمني كل املوارد املتاحة 
 محاية البيئة. 

 كثراملوسعة حتسني اخلدمات الفالحية يف املناطق الريفية وكذا دعم سكان األرياف األ هدافكما تضمنت هذه األ
مت تصور النشاطات واملبادرات املتخذة يف إطار حيث  حالة السكان الذين يعيشون يف وضع صعبفقرا قصد حتسني 

حيث أهنا تسعى أن  الربنامج الوطين للتنمية الفالحية والريفية لكي تكون منسجمة مع مفهوم التنمية املستدامة،
 1.يا ومستدامة ومالئمة بيئياإجتماعيا ومقبولة إقتصادتكون ناجعة 

الزيادة يف مشاركة اجملتمع احمللي ومجيع  إىل ضافةباإل يجتماعاإلو  ياإلقتصادي لتحقيق التوافق والتناغم السع إن
الربنامج الوطين ترمجته من خالل  ية وذلك متكان اهلدف الشاغل للسلطات العموم املؤسسات على املستوى احمللي،

 .  للتنمية الزراعية الريفية
 :ه الرئيسية يفأهدافو تتمثل  ا على دعم النشاط الزراعي،أساسية الزراعية والريفية يرتكز الربنامج الوطين للتنم

 ؛حتسني املستدام لألمن الغذائي 
 ؛ستخدام الرشيد واملستدام للموارد الطبيعيةاإل 
 وذلك قصد تصديرها؛ ،افسية نسبيةتشجيع املنتجات اليت متتلك ميزة تن 
 ؛ستثمارى التوظيف من خالل تعزيز وتشجيع اإلالعمل على  يادة قدرة القطاع الزراعي عل 
 ؛حتسني ظروف املعيشة ودخل للمزارعني 
 ؛حتسني شروط ممارسة النشاطات الزراعية والرعوية 
  ؛وحتسني دخوهلم املادية يةاإلقتصادتشجيع ومرافقة سكان املناطق الريفية لتنويع النشاطات 
  ؛خمتلف اخلدمات العمومية إىلورفع مستويات الولوج  يةجتماعاإلحتسني اخلدمات 
 ، عن طريق تكييف وحتول أنظمة اإلنتاج الزراعي؛جتسيد القطيعة مع واقع الفضاء الريفي املتميز بضعف املوارد 
  ؛ي ونافع ألراضي وسكان املناطق الريفيةإقتصادتشجري 
 ؛هتيئة املناطق اجلبلية والسهبية 
 ستثمار وإدخال التكنولوجيات احلديثة يف عمل دفع مسار حتديث القطاع الزراعي ،عن طريق تشجيع اال 

 .1املشاريع الزراعية ،خاصة الصغرية واملتوسطة منها

                                                           
1
 -Algérie,Ministère de l’agriculture et du Développement Rural, le Renouveau Agricole et Rural en Marche Revue 

et Prespectives, Mai 2012,p05 
1
 -Omar Benbekhti, Ahmed Saifi, Et Benziane Boualem,2006, Algérie: de la Reforme Agraire au Developpement 

rural,  Conference Internationale sur  La Reforme Agraire et Le Developpement Rural ,Ciradr , Porto Alegre. Bresil    

,7 au 10 mars 2006.consultée en ligne en  janvier 2014 sur:  www.oicrf.org/document.asp?ID=6084 

http://www.oicrf.org/document.asp?ID=6084
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II-3  الوطنية للتنمية الريفية المستدامة اإلستراتيجية SNDRD : 
  مات واملشاكل اليت تعاينجل إجياد حلول لألأمن  الوطنية للتنمية الريفية املستدامة، اإلسرتاتيجية إعدادمت 

اليت ركزت على بعض  ختيارات املتعلقة بالسياسات الزراعية السابقة،منها املناطق الريفية واليت دفعت مثن سوء اإل
 اإلسرتاتيجية، فجاءت  خرىخنفاض والتدهور الذي آلت إليه املناطق األحد كبري اإل إىلاملناطق وأمهلت وجتاهلت 

املناطق الريفية على أهنا ال متثل  إىلحبيث أصبح ينظر ، يث تغيري جذر جل إحداأالوطنية للتنمية الريفية املستدامة من 
أهنا مل تصبح متعلقة فقط بالثنائية واال دواجية الزراعة  إىل إضافة فقط قاعدة قطاعية لإنتاج الزراعي والفالحي،

وذلك حسب ) يإجتماعمل نه عاأبل إن الوسط الريفي أصبح يعترب يف جمال السياسي على  .والزراعة املعاشية/احلديثة
ا باالعتبار لتعدد أخذوذلك )ي خاص إقتصادانه ميثل عامل  إىل ضافةباإل ،(أولويات التنمية البشرية للسكان الريفيون

وذلك عن طريق عملية دمج ) ستدامةعامل مهم لإ أيضانه ميثل أ إىل ضافةباإل ،(الوظائف بالنسبة للمناطق الريفية
 (.املستدام للبيئة الوسط الريفي يف التسيري

 :بعد املالحظات و املعاينات التالية اإلسرتاتيجية إعدادلقد جاءت عملية 
 ؛عجز املقاربات القطاعية وعدم قدرهتا على خلق الظروف املالئمة واملواتية لتحقيق التنمية الريفية املستدامة 
 ؛عدم وجود إجابة وحلول شاملة للمشاكل املعقدة يف الوسط الريفي 
  ؛باحلسبان تنوع ظروف املناطق الريفية خذاألوجوب 
 1وأخريا ، املتطلبات اجلديدة للتنمية الريفية املستدامة. 

ة بعني االعتبار كل أخذواقعية وعملياتية،  أكثرقضية التنمية الريفية املستدامة ب اإلسرتاتيجيةو قد تناولت 
 2 .أخرىوالبيئية من جهة  يةاإلقتصاد، يةجتماعاإلاملناطق الريفية من جهة وأبعاد التنمية  مكونات وخصوصيات

وطنية ،من خالل  أولويةحيث أدى استمرار االختالل يف التوا نات العامة احمللية ،جلعل قضية التنمية الريفية املستدامة 
جرة عكسية حتقيق ه إىل ضافةباإل ،ضمان األمن الغذائي إىلسياساهتا املتعلقة باملناطق الريفية واليت هدفت من وراءها 

وحو املناطق الريفية وذلك من خالل خلق مناصب شغل لسكان هذه املناطق وبالتايل القضاء على حالة الفقر 
والسعي لتحسني مستوى املعيشة بشكل شامل ومستدام لسكان املناطق الريفية واحملافظة على املوارد الطبيعية  من 

يف املقام األول يف العمل على تطوير املقاربات املتعددة  اتيجيةاإلسرت وقد متثل تنفيذ هذه   1·مجيع أشكال التدهور 
 كرب السكان أمكاهنا يف الوسط الريفي مع إشراك بشدة  أخذن تالقطاعات وحو نظرة مندجمة للربامج املوجهة أل

 2املستفيدين وممثليهم يف خمتلف مراحل تعيني وتصور وتنفيذ ومتابعة هذه الربامج
 

                                                           
1
 -Grigori Lazarev ,2008, Territoire et Developpement Rural en Mediterranée  ,op,cit,p25 

2
 -Adel Moulai,2009, Rethinking  Rural Development  in the  Mediterranean ,Proceedings of the Regional 

Workshop on Sustainable Agriculture and Rural Development, ALGERIA  National study,mediterranean action 

plan,89-90-91,consultée en ligne sur   :planbleu.org/sites/default/files/publications/mts172_rural.pdf 
1
 -Omar Benbekhti, Ahmed Saifi, et Benziane Boualem,op,cit,p08-09. 

2
-Algérie,Ministère de l’agriculture et du Développement Rural, le Renouveau Agricole et Rural en Marche Revue 

et Prespectives, Mai 2012,p 06. 
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II-3-1  الوطنية للتنمية الريفية المستدامة ستراتيجيةاإلمبادئ: 
نتقال والتحول من قائمة على القطيعة واإل إسرتاتيجيةالوطنية للتنمية الريفية املستدامة  اإلسرتاتيجيةتعترب 

 :هنا تقوم علىأحيث 1،يةقليماإلاملستدامة و  املقاربات املندجمة، إىلاملقاربات القطاعية 
  ؛قليماإلتعزيز مفهوم 
 والتسيري القائم على املشاركة واحملافظة على املوارد الطبيعية؛ دارةاإل 
  عن طريق محايتها وحماولة ،للموارد العامة  عقالنيةالشرتكة و امل دارةمن خالل اإلاحلفاظ على اإلرث البيئي تعزيز و

 ؛األجيال املقبلة إىلنقلها 
  ؛(والسلطات وتعميق املمارسة الدميقراطيةوذلك عن طريق تعزيز التواصل بني املواطنني )العمل اجلواري 
 خمتلف املوارد املتاحة؛ ندماج يف قاعدة آليات الدعم والبحث عن أوجه التآ ر بنيالعمل على اإل 
 تكامل وتناسق مجيع التدخالت يف املناطق الريفية؛ 
 ؛حتقيق الشراكة الفعلية وفقا ملبادئ التنمية الريفية املستدامة و القائم على املشاركة 
 ادوات ووسائل جديدة للتخطيط املكاين إستعمال. 
 مجيع املكونات املختلفة، وذلك قصد القضاء على مجيع اخلالفات ستعاب إيسمح بتباع هنج متكامل ومندمج إ

 . ن تعرفها املناطق الريفيةأواالختالالت اليت ميكن 
 مع كافة اإلجراءات  ،ألفقيا صحاب املصلحة وذلك من خالل الدمجهتمام خاص إلشراك أإالء يوقد مت إ

 . كافة املوارد  إىل ضافة،القطاعات، باإل
II-3-2  الوطنية للتنمية الريفية المستدامة اإلستراتيجيةرهانات: 

هنا هتدف أالوطنية للتنمية الريفية املستدامة على كافة األصعدة واملستويات حيث  اإلسرتاتيجيةتتعدد رهانات 
خنراط يف هنج شامل ومتكامل يستهدف باخلصوص املناطق الريفية اليت عانت من مجيع اإل إىلعلى املستوى الوطين 

 ،من عقد من  الزمن كثرألمشكل انعدام اآلمن  الذي دام  إىل إضافة ، يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلاآلفات واملشاكل 
، اإلفريقية ،واملتوسطية الدولية الدويل، فهذه املسألة حتتل مكانة هامة لدى كافة املؤسساتأما على املستوى 
اخلصوصية  حماربة الفقر واإلقصاء، ومحاية البيئة، وتعزيز احملاصيل الزراعية، واحلفاظ على ،وذلك من خالل قضايا

 إعانات  راعيةفهي تسعى لتقدمي   اجملتمعية اليت تتأثر بشكل كبري بسبب العوملة، فعلى مستوى منظمة التجارة العاملية
 إىلا لضمان حقوق امللكية الفكرية والصناعية ،أما بالنسبة  حللف مشال األطلسي فهو يسعى سعيه إىل ضافةباإل

 .1الشمال إىلالقضاء على مشكل اهلجرة غري الشرعية من اجلنوب 
 ميثل املشروع اجلواري للتنمية الريفية املستدامة، ،اإلسرتاتيجيةهم الدعائم املؤسساتية اليت بنيت عليها أومن 

ية يف اهليكل املؤسسايت هلا ،فهو يف نفس الوقت أسلوبا منهجيا وأداة عملية ،لتحقيق الرتابط والتعاون حجر الزاو 
مشرتكة ،أين يفرتض خلق أشكال  أهدافحتقيق  إىلني الساعني يجتماعاإلني و ياإلقتصادالفعلي بني كل الفاعلني 

                                                           
1
 -Grigori Lazarev ,2008, Territoires et Développement Rural en Méditerranée,op,cit,p25. 

1
 -Adel Moulai,2009,op,cit ,p91-92-93. 
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 ،يةاإلقتصادالرمسية والغري رمسية ،على غرار املؤسسات جديدة للتعاون تضم كل التنظيمات الريفية ،احلديثة والتقليدية ،
املؤسسات العلمية واإلعالمية   ،اجلمعيات احمللية ،املنظمات املهنية واحلرفية ،يةقليماإلاجلماعات  ،احمللية دارةاإل

 1 .واجلمعيات احمللية
II-3-3  الوطنية للتنمية الريفية المستدامة اإلستراتيجية أهداف 
ترقية وإعادة إحياء  هو  2004سنة  الوطنية للتنمية الريفية املستدامة بداية اإلسرتاتيجية إعداددف من وراء كان اهل   

يف احلسبان تنوع  خذوتثمني املوارد الطبيعية والبشرية مع األ يةاإلقتصادتنويع النشاطات  املناطق الريفية عن طريق
كهدف إقامة عالقات جديدة بني   أيضاكما حددت لنفسها  .مإقليالوضعيات ونقاط القوة والقدرات اخلاصة بكل 

، 2السكان واملصاحل الالمركزية إىلالفاعلني العموميني واخلواص هبدف تشجيع املشاركة وحتميل املسؤولية املوسعة 
مداخيل  حتسني الظروف املعيشية ورفع إىلالوطنية للتنمية الريفية املستدامة  اإلسرتاتيجيةذلك تسعى إىل  ضافةباإل

األسر الريفية باالعتماد على املسامهة املباشرة للسكان وخمتلف التنظيمات الريفية اليت يؤسسوهنا ،يف حل املشاكل اليت 
يواجهوهنا ضمن املشاريع التنموية ،وهذا انطالقا من قدراهتم على تسيري وتنمية الفضاء الريفي ،النابعة من القيم 

لريفي ،وفعالية الروابط اليت يقيموهنا بينهم ،اليت تزيد من إمكانية جتنيد الرجال والثقافية للمجتمع ا يةجتماعاإل
 .بصفة مستدامة  قليملإ يةاإلقتصادوطاقاهتم ،لتثمني الثروات الطبيعية و 

 :الوطنية للتنمية الريفية املستدامة تتمحور حول  اإلسرتاتيجيةيف هذا السياق ،فان اهلداف 
  ؛ لسكان األريافحتسني  الظروف املعيشية 
  ية؛اإلقتصادحتسني وضعية الشغل ورفع املداخيل عن طريق تنويع النشاطات  
 ؛يقليماإل يجتماعاإلنسجام تدعيم اإل 
 ؛محاية احمليط الطبيعي وتثمني املوروث الطبيعي ،الثقايف واملعريف الريفي 
 شروط الضرورية لنشأة جمموعات خلق اطر حقيقة للمشاركة الشعبية على املستوى احمللي ،عن طريق توفري ال

 نشغاالت املواطنني وسكان األرياف،إيف كل والية ،تعمل كفضاء لطرح  GADERمرافقة للتنمية الريفية 
 ؛توجيه ودعم مبادراهتم ،رفع قدراهتم التقنية واملالية وكفاءاهتم اإلدارية عن طريق التكوين والتدريب

 ،1.الوطنية للتنمية الريفية املستدامة اإلسرتاتيجيةة حملية ترافق تنفيذ لتكوين حركة مجعوي دعم برو  مجعيات حملية 
II-3-4  الوطنية للتنمية الريفية المستدامة اإلستراتيجيةأدوات تنفيذ 

 عملية ،فهي تعتمد على عدة أدوات لتحقيق خمتلف عمليات التنمية، اإلسرتاتيجيةجل أن تكون هذه أمن 
صياغتها عدمية اجلدوى من دون هذه األدوات ،وتتمثل هذه األخرية ،يف آليات التعاون  املبذولة يفحيث تبقى اجلهود 

 أدوات ترقية التمويل اجلواري اليت تسمح بتوجيه ،أساليب املتابعة والتصميم، قليماإلوهتيئة  أدوات الربجمة القرار، إختاذو 

                                                           
1
 -Omar Bessaoud, la Stratégie de Développement Rural en Algérie, CIHEAM, 2006, option Méditerranéennes, 

Série A n 71, p 85-86 
2
 - Algérie,Ministère de l’agriculture et du Développement Rural, le Renouveau Agricole et Rural en Marche Revue 

et Prespectives, Mai 2012,p05  
1
 -Omar BESSAOUD,2006, la stratégie de développement rural en Algérie, , p 85-86  
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 1 .نمية املتعددة على كافة املستوياتالتدخل وتسهيل تنفيذ ،متابعة وتقييم نتائج الربامج وعمليات الت 
ية للمشاركة املباشرة ساساألداة األ وارية للتنمية الريفية املندجمةفعلى املستوى املؤسسي، تتعترب املشاريع اجل

حبيث . 2للمواطنني يف عمليات التنمية الريفية ، وخاصة يف املناطق املهمشة واليت مل متسها السياسات التنموية السابقة
 3.ية إقليممد كيفيات التعيني والتصور على مقاربة تصاعدية ،تسامهية، مندجمة و تعت

 FDRMVTCمتيا اإل أما على املستوى املايل، فيعترب صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق

كة بني القطاعات ،األداة الرئيسية لدعم ومتويل األنشطة املشرت  FLDDPSوصندوق مكافحة التصحر والتنمية الرعوية 
أما على املستوى التنظيمي فهي قائمة على الالمركزية اإلدارية وتنسيق ، 4الداخلة يف عملية تنفيذ املشاريع اجلوارية

 5ه قانونا هلذا الغرضإعدادنشاطات التنمية الريفية على مستوى الوالية من خالل هيكل يتم 

II-3-5  يفية المستدامةالوطنية للتنمية الر  اإلستراتيجيةمحاور: 
اإلطار املناسب واألمناط  حيث أهنا تعترب، أمهية بالغة الوطنية للتنمية الريفية املستدامة ّ  سرتاتيجيةإن لإ

 .ية واملوروث الطبيعي والبشرياإلقتصادالعملية إلحياء املناطق الريفية تدرجييا ،عن طريق التثمني املستدام للنشاطات 
لية تربط خمتلف الفاعلني العموميني واخلواص وتسعى إىل حتميل املسؤو  عالقات جديدة،حيث يتم الرتكيز على بناء 
 ساسضمن مسار تصاعدي وغري مركزي وحركية تنموية مندجمة وتشاركية ،على هذا األ ،من قبل مجيع األطراف املعنية

تعدى العمليات اهلادفة إىل إعادة حبيث ت،يتعني يف البداية إعطاء مفهوم حمدد ودقيق إلعادة إحياء املناطق الريفية 
عمليات هتيئة األقاليم الريفية ،اليت ترتكز على إشباع احلاجات  إىل إحياء املناطق الريفية مفهوم جتهيز الفضاء الريفي،

 انطالقا من خمطط حمدد وحسب عمليات تعاون ،يتم احمللية يف إطار تثمني املوارد البشرية والطبيعية يف املناطق الريفية،
 . توجيهها وإدارهتا حمليا

تتقارب فيه خمتلف جوانب احلياة يف املناطق  إن هذا املفهوم يعكس واقعا جديدا ملتطلبات تنمية الفضاء الريفي،    
من  على حتليلها، قليماإل،وتعمل األطراف الفاعلة داخل ..(بيئية وثقافية مؤسساتية، ية،إجتماعية ،إقتصاد)الريفية 

 وحىت خارج احلدود  أخرىملقارنتها مع قدرات املنطقة وربطها بأقاليم وطنية  يل وعوامل النجاح،أجل تشخيص العراق
 1رؤية حركية وإسقاط  واقع املناطق الريفية يف املستقبل أساستتم على  ،الوطنية ،حيث أن عمليات التهيئة

 ريفيةتأسيس شراكة محلية واندماج قطاعي على مستوى األقاليم ال :المحور األول-أ
 طر الشراكة املقامة،أهو إقحام مجيع األطراف الفاعلة واملعنية ضمن  ،دف من إقامة عالقات شراكة حمليةن اهلإ    

ن تطلب األمر وجود البعض فقط أثناء التنفيذ الفعلي للعمليات إيف تنفيذ العمليات والربامج التنموية ،حىت و 
                                                           
1
- Algérie, ministre de l agriculture et de développement rural,2004,stratégie nationale de développement rural 

durable, Op.cit, p54-55- 56 
2
 -Omar Bessaoud,2006, la stratégie de développement rural en Algérie, op,cit, p 85-86 

3
 -Algérie,ministère de l’agriculture et du développement rural, le renouveau agricole et rural en marche revue et 

prespectives, mai 2012 ,p06 
4
 -Omar Bessaoud,2006, la stratégie de développement rural en Algérie, op,cit, p 85-86 

5
- Algérie,Ministère de l’agriculture et du Développement Rural, le Renouveau Agricole et Rural en Marche Revue 

et Prespectives, Mai 2012,p07 
1
 -Algérie, ministre de l agriculture et de développement rural,2004,stratégie nationale de développement rural 

durable, Op.cit, p49-50 
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 العمومية ،املسؤولون واملنتخبون احملليون، دارةالشراكة فهي اإلأما عن األطراف اليت متسها عمليات ، والربامج
 إىلوتتعلق اجلهود الساعية   .مشاريع خاصة إجنا األفراد يف إطار  ،،اجملموعات والتنظيمات التقليديةاجلمعيات احمللية 

 :ي مبا يلي إقليمندماج قطاعي إخلق شراكة حملية و 
  ؛واملعقد للمناطق الريفية يوالتكفل اجليد بالوضع احلقيقخلق رابطة قوية بني احلاجات واملوارد 
 ؛ستثمار واملسامهةتقريب الفاعلني املهتمني واملستعدين لإ 
  بعاد املشاكل أخلق حركية على مستوى املناطق الريفية ،عن طريق تفضيل تأسيس شراكة حملية والتكفل مبختلف

 .املطروحة واملعاجلة ضمن العمليات والربامج املقامة
، الريفية األقاليمندماج قطاعي على مستوى إقامة عالقات شراكة حملية وعمليات إن النجاح املنتظر من إ

يتوقف على توفر عدد من الشروط املرتبطة بالطبيعة املتغرية حلالة الفضاء الريفي وكل التجارب املكتسبة من خالل 
 :الشروط يف وتتمثل هذه. التنمية الريفية املستدامة إسرتاتيجيةتنفيذ 
  ختالفات اليت جل حتقيق العمل املشرتك ورفع القدرة على جتاو  الصعوبات واإلأاملرونة ،الوقت والتدريب من

 ؛ن حتدث بني الشركاءأميكن 
  ؛مشاريع مشرتكة جنا خلق عالقات بني خمتلف الفاعلني املتدخلني إل إىلاحلوار والتعاون اهلادفني 
 املشاريع التنموية إجنا يع الفاعلني واملتدخلني يف حتقيق نتائج ملموسة لفائدة مج. 
 ية جديدةإقتصادية وخلق نشاطات اإلقتصادترقية تعدد النشاطات  :المحور الثاني-ب

ية جديدة على مستوى األقاليم إقتصادية وخلق نشاطات اإلقتصاديعد العمل على ترقية تعدد النشاطات 
تتعلق عموما بإعادة إحياء املناطق  ميكنها خلق فرص حقيقة، ة مستدامة،هم أوجه تأسيس حركية تنمويأحد أ الريفية،

 اإلسرتاتيجيةيف هذا اإلطار ،حددت و .ختالل احلاصل بني حالة هذه املناطق واحمليط احلضريالريفية وترجيح اإل
حتديث النشاطات جتديد و  ،هنا حتقيق متطلبات تطويرأالوطنية للتنمية الريفية املستدامة أهم العمليات اليت من ش

 :يلي ية يف األقاليم الريفية كمااإلقتصاد
 ،؛التحويل والتسويق تثمني املنتجات الزراعية والتوجه وحو التجديد 
  عن طريق عمليات  مبا يف ذلك تربية احليوانات ومنتجات الثروة الغابية، ،ير وحتديث أنظمة اإلنتاج الزراعيتطو

 ؛قيل اليت حتد من مردودية عوامل اإلنتاج الزراعيتكثيف اإلنتاج املعتمدة على رفع العرا
  و تلك القدرات أالريفية ،خاصة يف اجملاالت اليت مت إغفاهلا  األقاليمحتديد قدرات وعوامل النجاح اليت تتمتع هبا 

 اليت تنطوي عليها املوارد الطبيعية والبشرية ،واليت مل يتم تثمينها بعد؛
  املناظر الطبيعية، الثروة احليوانية، على غرار الثروة النباتية، زنه املناطق الريفية،ستغالل املوروث الذي ختتإتثمني و 

 ؛..املنابع احلرارية ستكشاف،السياحة الريفية يف جمال الرتفيه واإل
 ؛ة بالتجارب احلديثة واجلديدةمالرتكيز على القدرات الشابة املتوفرة واملتم 
  ؛مبا يزيد من فرص جناح مبادراهتم الشبكات التقنية والتجارية، ىلإتدعيم قدرة حاملي املشاريع يف الولوج 
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  جل حتديدها وحتمل أالنشاطات اجلديدة من  بإقامةتعلق منها  خاصة ما املعلومات ومجعها، إىلتسهيل الولوج
 1. هناأاملبادرة يف ش أخذتخطار اليت األ

 د األقاليم الريفيةالتثمين المتوازن والتسيير المستدام لموار  :المحور الثالث-ج
ستغالل البحث عن صيغ جديدة تضمن اإلتتعدى  الريفية ، األقاليمعمليات تثمني وتسيري موارد  إن

خلق الشروط الضرورية لرفع مستوى وعي مجيع الفعاليات  إىلبل  العقالين للموارد الطبيعية واحملافظة عليها،
ن أوهي القيمة اليت ميكن  إلنساين والطبيعي يف املناطق الريفية،بالقيمة احلقيقة للموروث ا واملؤسساتية، يةجتماعاإل

 ستغالل إحدى مكونات الرتاث الريفي،إعتبار املنفعة الناجتة عن إ إىليهدف  ية لكل مشروع،أساستشكل قاعدة 
ليني على هذا ما يعطي القدرة للفاعلني احمل ،يا تستوجب املكافأة املادية واملعنويةإجتماعيا و إقتصادتكتسي طابعا 

 على هذا املستوى، ستدامتهاإوالعمل على ضمان  قليماإلستمرار يف املسامهة ودعم جهود تثمني وتسيري موارد اإل
 :حتقيق مايلي إىلالوطنية للتنمية الريفية املستدامة  اإلسرتاتيجيةتعمل 
 تلف عمليات التسيري املستدام خلق األطر القانونية واملؤسساتية اليت حتدد مسؤولية مجيع األطراف املعنية مبخ

 ؛للثروات الطبيعية والرتاث الريفي
 ؛نشر الوعي بأمهية الرتاث الريفي لدى كل شرائح اجملتمع 
 ،لدى مجيع  رفع القدرة التقنية ،التنظيمية والتحكم يف آليات التسيري املستدام للموارد الطبيعية والرتاث الريفي 

 خاصة يف حالة خروج العمليات اليت والتدريب وتدوين املعارف احمللية،عن طريق التكوين  الفاعلني املعنيني،
 رتباطها بأخطار معينة؛إو أتتطلبها هذه النظرة اجلديدة عن املعتاد واملألوف  

 ،رتباط بشبكات حمليةوجهود التنسيق واإل يةاإلقتصادالنشاطات  توفري الشروط الضرورية لعمل آليات الشراكة، 
 .امليةية وعإقليم وطنية،

 ي وتنسيق عمليات التنميةجتماعي واإلاإلقتصادالتآزر :المحور الرابع-د
املصدر  ،دارةوية بالشراكة الفعالة مع اإلواملتدخلني يف العمليات التنم املشاركة الواسعة ملختلف الفاعلني احملليني عتربت 

عنية بتنمية الفضاء الريفي وقدرهتم على ربط الرئيسي خللق التآ ر الذي تزيد أمهيته من خالل إرادة مجيع األطراف امل
 :الوطنية للتنمية الريفية املستدامة على حتقيقه من خالل  اإلسرتاتيجيةعالقات شراكة جديدة ،وهذا ما تعمل 

  ؛قليماإلللمشاكل املعاجلة واحللول املقرتحة من طرف الفاعلني داخل  يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادالتكفل باجلوانب 
  ؛ستفادة من التآ ر وإستغالله والتدرب املستمر على حتقيقه حول أمهية اإل التكوين لكل الشركاء،التحسيس و 
 ،يةإقليمعن طريق تبادل التجارب واخلربات وربط عالقات شراكة  العمل على تأسيس التكامل بني املناطق الريفية 
  يف إطار التثمني املتبادل؛ 
 ؛اليت تعرب عن طلب خاص ملشاريع الدعم واحلاجيات احمللية شاملةني الإنشاء فضاء تتقاطع ضمنه توجهات الفاعل   
 وحىت تسيري االختالف والنزاع بني خمتلف الفاعلني والشركاء التناغم، التنسيق،التفاوض،ب تسمحطر اليت وضع األ. 

                                                           
1
 -Algérie, ministre de l agriculture et de développement rural,2004,stratégie nationale de développement rural 

durable, Op.cit, p50-51 
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II-4  سياسة التجديد الريفي والزراعي: 
 ية ومناهج التنمية الريفية يف العقود القليلة املاضية،لقد حدثت تغيريات عميقة متعلقة باألساليب الزراع

عرتاف أهنا كانت تعتمد كثريا على فكان ال بد من اإل ذلك، إىلوذلك بسبب إخفاق العديد من املبادرات الرامية 
لواقع لعتبار بعني اإل خذرض الواقع من دون األأنقل التكنولوجيا من اخلارج والقيام بعملية اإلسقاط والتنفيذ على 

جتاهل  إىل ضافةجتاه لتبسيط مبالغ فيه ملشاكل التنمية الريفية باإلإوجود  إىل ضافةباإل ،احلقيقي للمناطق الريفية
هتمام تدرجيي وحو تفعيل هنج املشاركة الفعالة لسكان إعملية حتول و  إىلهذا ما أدى  ،خصوصيات هذه املناطق

 . مساعدهتم  إىلالتنموية اهلادفة  الريف يف كافة عمليات ختطيط و تنفيذ العمليات
ق سياسة التوجه اجلديد وف إىل ساسوالراجعة باألاجلزائر، ة والتنمية الريفية يفإن عملية التحول املتعلقة بقطاع الفالح  

ية ساسحتياجات األتوفري كافة اإل إىل، و حتقيق األمن الغذائي من جهة إىلواليت هتدف  ،التجديد الزراعي والريفي
 : نايأساس انقيق هدفحت إىلالوصول  إىليسعى به  ن هذا التوجهإوبالتايل ف ن املناطق املهمشة واملعزولة،لسكا

مسامهتها الكبرية يف حتقيق األمن  إىل ضافةيف جعل الزراعة قادرة على العمل كمحرك لعجلة النمو، باإل ولاأل يتمثل-
 .الغذائي والذي ميثل قضية وطنية

تعزيز التنمية  إىليف حتقيق تنمية ريفية وفق هنج متكامل ومتعدد القطاعات ،يهدف من وراءه فيتمثل  الثاينأما -
 .حتسني الظروف املعيشية لسكاهنا إىل ضافةاملستدامة واملتوا نة يف املناطق الريفية ،باإل

وطنية للتنمية الريفية ال اإلسرتاتيجيةأال وهي  عملية، إسرتاتيجيةترتكز سياسة التجديد الريفي والزراعي على و     
والذي يستدعي تقوية القدرات احمللية  هدافاليت تستند على وضع حيز تنفيذ لالمركزية الربامج حسب األ  املستدامة

 1.ستثمارات والدعم العمومياندماج وعقلنة كافة التدخالت القائمة على اإل إىل ضافةباإل
 :ل ثالثة أبعاد متكاملة ومرتابطة إن سياسة التجديد الفالحي والريفي هلا امتداد يشم

  االستخدام الرشيد للموارد حتديث القطاع، و  إىل، الذي يهدف الزراعيتجديد ال، أو ما يعرف ب ياإلقتصادالبعد
 ؛ستهالكية بشكل عام ولإمكانات الزراعية الوطنية ، و يادة إنتاج السلع اإل

  تعزيز املوارد الطبيعيةتحسني حياة الناس ومحاية و لهدف الذي ي أو ما يعرف بالتجديد الريفي، ،يقليماإلالبعد،  
 وذلك من خالل تنفيذ املشاريع اجلوارية للتنمية  ،القرارات إختاذتشاركي،تصاعدي يف خالل هنج  واليت يتحقق من
  ؛الريفية املندجمة

  ة، باالخنراط يف مسار حتديث التقني ساعدةتعزيز القدرات البشرية وامل إىلالثالث يتعلق بربنامج وطين يهدف البعد
مبا يف ية املساعدة على تقدمها ساسل األ، من خالل العوامكافة النشاطات الزراعية  إدارة و تسيريعملية حوكمة و 

نشرها يف الوسط سهيل عملية تطوير التكنولوجيات و التدريب واإلرشاد ،وذلك قصد ت ،التكوين ،البحث: ذلك 

                                                           
1
 -Algérie , Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 

méthadologique consolidée pour la formulation la validation l’approbation le suivi le contrôle et l’évaluationdes 

ppdri   ،décembre 2007. 
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قدرات املادية للمؤسسات قصد تعزيز مهارات ،قدرات، وممارسات مجيع حتسني ال إىل ضافةباإل ،اإلنتاجي
 1.اجلهات الفاعلة املشاركة يف عملية التنمية الزراعية والريفية

II--41  التجديد الريفي: الركيزة األولى 
فيها بصفة للبالد يشرتك  يةاإلقتصادهبدف ترقية التنمية  ،ر يف جتسيد سياسة التجديد الريفيشرعت اجلزائ     

وتستند هذه السياسة على إشكالية احلكم احمللي ،التنمية املستدامة ،اإلنصاف يف . تضامنية كل العامل الريفي
سنة  "سياسة التجديد الريفي"وقد مت تبين  2يجتماعاإلالالمركزية وتقوية الرتابط  االستفادة من اخلدمات القاعدية،

 2001املؤرخ يف 01-20  الذي صدر يف القانون رقم SNAT  قليماإليف إطار املخطط الوطين لتهيئة  ،2006
وكان اهلدف منها هو حتقيق تنمية ريفية مندجمة تضمن تنمية متوا نة  وتنميته املستدامة، قليماإلواملتعلق بتهيئة 

 .إقليممؤهالت ومعوقات كل ،خصوصية كل من عتبار  بعني اإل خذمع األ لألقاليم،
العامل الريفي على انه فضاء  إىلالريفية وتكريس النظرة  األقاليملى تبين مفهوم حيث تقوم هذه السياسة ع

وهي النظرة اليت كانت سائدة واليت تعترب  ،" الفضاء الالحق باملدينة"خاص ذو معطيات خاصة به واالنتقال من نظرة 
اليت تعترب الريف كيانا  "خلاصالفضاء ا"نظرة  إىل الريف منطقة متارس فيه نشاطات فالحية تكون تابعة للمدينة،

فقد .حتقيق تنمية منسجمة ومتوا نة ومستدامة لألقاليم الريفية  إىليهدف برنامج التجديد الريفي  3،جغرافيا خاصا
ندماج على املستوى القاعدي للتدخالت وبدون تعاضد املوارد والوسائل إتوجد هناك تنمية بدون  نه الأجاء بفكرة 

 .هبا الفاعلون احملليون  ريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة اليت يتكفلمن خالل تنفيذ املشا
وذلك بالتأكيد على الالمركزية وحتميل املسؤولية للفاعلني على املستوى احمللي وعلى التنمية الريفية التسامهية ،تقع 

ألقاليم الريفية ونظام الالمركزية املعمول ركيزة التجديد الريفي يف إطار إصالح الدولة ودمقرطة اجملتمع واحلكم الراشد ل
،كل ستقرار السكانإيف جمال التشغيل والدخل و  يةجتماعاإلو  يةاإلقتصاد هدافباحلسبان األ أخذفهو ي ،به يف البالد

 .SNAT 2025  قليماإلهذا ضمن اخلطوط الرئيسية للمخطط الوطين لتهيئة 
 ه ويف مداه ،كل األسر اليت تعيش وتعمل أهدافيد الفالحي يف يستهدف التجديد الريفي الذي هو أوسع من التجد  

  اجلبال،)  أكثريف الوسط الريفي وخاصة منهم الذين يعيشون يف املناطق اليت تتميز ظروف املعيشة واإلنتاج بالصعوبة 
واملنظمات  عياتاجلماعات احمللية ،اجلم)ويشرك التجديد الريفي العديد من الفاعلني احملليني  (.الصحراء السهوب،

هيئات التكوين  املستثمرون الفالحيون ،املؤسسات غري الفالحية ،احلرفيني ،املصاحل التقنية واإلدارية، املهنية،
يوسع  ،للمناطق الريفية ياإلقتصادوبالرغم من ان الفالحة تبقى عنصر إحدى املكونات للنشاط  ...(والقرض

 احلرف ،املاء الصاحل للشرب،)يف الوسط الريفي  خرىنشاط األقطاعات ال إىلالتجديد الريفي جمال تطبيقه 

                                                           
1
 -Mohamed Khiati ,Algérie : le Programme de Renforcement des Capacités Humaines et d’Assistance Technique 

(PRCHAT)  Investir en l’homme pour appuyer les innovations paysannes  

CIHEAM N°93 – Mai 2013 , P de 1 à 6 .      
2
- Algérie ,Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 

méthadologique consolidée pour la formulation la validation l’approbation le suivi le contrôle et l’évaluationdes 

ppdri   ،décembre 2007 
 .والتنمية املستدامة قليمتعلق بتهيئة اإلامل 21-12قانون   91/1212رمسية رقم اجلريدة ال     3
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 .بالرتقية مابني القطاعات..( تثمني املوروث الثقايف الطاقة الكهربائية،
يسهر عرب النشاطات اليت يدعمها على ترمجة يف الواقع مفهوم التسيري الدائم للموارد الطبيعية  ،ويف األخري    

 محاية األحواض املنحدرة ،تسيري ومحاية الثروات الغابية،:امليدان من الفاعلني احملليني  والتكفل باألعمال التالية يف
مكافحة التصحر ،محاية الفضاءات الطبيعية واملساحات احملمية واستصالح األراضي وقد خصص هلا غالف مايل 

ستصالح إ السهوب ،الزراعة اجلبلية، املتمثلة يف الغابات)مليار دينار خمصصة إلعادة تسوية الربامج   42مقدر حبوايل 
 تسارع ويتمثل اهلدف الرئيسي لسياسة التجديد الريفي هو احلد من مشكلة 1(األراضي  عرب كامل أرجاء الوطن

حالة التهميش الكبرية اليت تعاين منها أغلبية املناطق الريفية حيث أن  إىل ضافةباإل ،جتاه املدنإهجرة سكان األرياف ب
 إىل ضافة، باإلخالل السبعينيات من القرن املاضيت التنموية املتبعة من طرف السلطات اجلزائرية  ااإلسرتاتيجي

ككل ، ويقع اغلبه يف   قليماإلدرجة عالية من التمركز السكاين جبزء معني  من  إىلاالنفجار السكاين الكبري أديا 
٪من املساحة اإلمجالية 14ان يعيشون يف ٪ من العدد اإلمجايل للسك80الشمال أو حول املدن الكربى حيث أن 

 . الصناعية التجارية و، والسيما املتعلقة بالشريط الساحلي حيث ترتكز أغلبية األنشطة للبالد
حركة واسعة  إىلأدى ذلك  ،ية وسياسية وأمنية صعبة للبالدإقتصادوما رافقهما من ظروف  فخالل العقدين السابقني

حيدث هذا بطبيعة احلال على ، (املدن إىلماليني نا ح من املناطق الريفية  5حوايل )املدن ان املناطق الريفية باجتاهلسك
مت فقدان حوايل ،2002و 1962نه  مابني سنة أحساب أفضل األراضي الصاحلة للزراعة حيث تشري اإلحصائيات 

وهلذا السبب 2.و املدنإنتاجية وخصوبة يف اجلزائر بسبب النزوح الكبري وح كثرهكتار من األراضي األ160000
ختالف أفقي إ إىلما بني املناطق الريفية حتويل التفاوتات العمودية "إىلتسعى سياسة التجديد الريفي وفقا ملصمميها 

 مماثلة جلميع املناطق،معمستويات تنموية  إىل حتقيق أيضالتايل فهي تسعى وبا"املناطق احلضرية و بني املناطق الريفية  ما
 .هتمااخلصائص البيئية ومنط املعيشة اخلاصة باجملتمعات الريفية وخصوصي ة احلال علىبطبيع حتفاظاإل

 :أساليب تدخل الدولة وفق ثالث محاور
يف وختتلف أساليب تدخل الدولة  ،قليمتنبثق سياسة التجديد الريفي والفالحي من منطق التهيئة الديناميكية لإ

 :مرتابطةثالثة حماور  إىلاملناطق الريفية ،وتنحدر 
 الوطنية و اجلهوية  اإلسرتاتيجية وهي تنضوي حتت الكلي،  اإلقتصادواليت تتحدد وفق أسس : اإلستثمارات الكبرى .1

 ،احلديدية الطرق السريعة والسكك)الوطنية الكربى  ستثماراتتو يع اإل حتدد واليت SNAT-SRAT قليملتهيئة اإل
للجهات   وبالنسبة وترابط تنمية مجيع األقاليم على املستوى اإلمجايللضمان تناسق ( التحويالت املائية الكربى، اخل

  .التسع  اليت تضم حوايل عشرون خمطط رئيسي
 .ختالف نشاطها ونوعها إواليت تتعلق بتدخل كافة القطاعات يف الوسط الريفي ب :السياسات القطاعية .2

                                                           
1
 -Algérie,Ministère de l’agriculture et du Développement Rural, le Renouveau Agricole et Rural en Marche Revue 

et Prespectives, Mai 2012,p08-09  
2
 -Adel Moulai,2009,op,cit ,p71-72-73. 
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 أو احمللي ممثال يف الواليات ،الدوائر،على املستوى اجلزئي والذي حيدث  :يقليمالتدخل على المستوى اإل .3
متكامل  ية مباشرة بالتنمية الريفية وتتميز هذه التدخالت بنهجقليموتتعلق هذه التدخالت اإل ،القرى ،البلديات

ختالف إب قليموالفاعلني يف اإل نيحتقيق ذلك على حشد جهود مجيع املعني ومندمج ومتعدد القطاعات وتعتمد يف
 :هتم منمستوياهتم ونشاطا

 ؛مواطنني حمليني 
 ؛مجعيات ومنظمات غري حكومية 
  ؛وحجمهاطبيعتها  باختالف يةاإلقتصادكافة املؤسسات  :نيياإلقتصادفاعلني 
 شغال عمومية،فالحة،أكافة اإلدارات العمومية الالمركزية باختالف اختصاصها من صحة،:قطاع اخلدمات .... 
  واملعاهد اجلامعات و  ،مؤسسات التعليممن :قطاع التعليم والتكوين... 

فهو  يإجتماعنتاجي أو إكان   ن النهج املتكامل و الشامل واملتعدد القطاعات ، يعين أن أي قطاعإ
البىن التحتية  تطوير إىلوذلك وفقا لإجراءات اليت هتدف . سرتاتيجيات التجديد الريفيإبالضرورة معين بتنفيذ 

جتنب  بتحقيق التنمية مع فهي مجيعها معنية  ،يةاإلقتصادخلق األنشطة  إىل ضافةواخلدمات العامة جبميع أنواعها باإل
 .األقاليمحتقيق التوا ن العام بني اجلهات و  ضمانو  ،يةقليماإلملوارد ا إهدار

، فهذا يعين أن منوذج التنمية املرغوب يف تطبيقه هو قليماإل لة إشراك مجيع اجلهات الفاعلة يفأما بالنسبة ملسأ
مية ذاتية مدفوع من الداخل ،والذي يرتكز ويقوم على عملية التشاور بني السكان ،وممثليهم من أعيان منوذج تن

ي لسكان املناطق إجتماعتوافق ومتاسك  إىلوذلك قصد التوصل  (الشركات والبنوك)ومجعيات ،وعلى املؤسسات 
 1. املعنية على وجه اخلصوص األقاليمو  الريفية عامة

ستفادة من اإلنصاف يف اإل ،وكمة احمللية ،التنمية املستدامةد الريفي على إشكالية احلتستند سياسة التجدي
 :و تتجسد هذه السياسة من خالل أربع مواضيع جامعة ،يجتماعاإلالالمركزية وتقوية الرتابط  اخلدمات القاعدية،

 ؛حتسني ظروف معيشة سكان األرياف من خالل العمل على تطوير القرى والقصور-1
 ؛يف الوسط الريفي من خالل حتسني املداخيل بالنسبة لسكان املناطق الريفية يةاإلقتصادتنويع النشاطات -1
 ؛احلفاظ على املوارد الطبيعية وتثمينها-3
 .محاية وتثمني الرتاث الريفي املادي والغري مادي -2

  املعدة من قبل الوالة،  PDRIWستوى الوالئيوتنشق عن الربامج الوطنية اجملمعة برامج التنمية الريفية املندجمة على امل
 . بإدماج خمتلف املصادر املالية سرتاتيجياهتم اخلاصة،إعتبار بعني اإل أخذحبيث ت

  الوطنية للتنمية الريفية املستدامة  اإلسرتاتيجية وهي أال عملية، إسرتاتيجيةترتكز سياسة التجديد الريفي على و 
SNDRD  اليت تستند  على: 

  ندماج وعقلنة التدخالت،اإل ،،الذي يستدعي تقوية القدراتهدافيز تنفيذ لالمركزية الربامج حسب األوضع ح
                                                           
1
 -Abdelmadjid DJENANE ,2011 ;Les Projets de Proximité de Développement Rural Intégré : objectifs, contenu et 

méthodes,p03 ,consultée en ligne en avril 2013 sur: www.reseau-2dlis.eu. 
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 : ومتثل احملاور واألدوات املكرسة لذلك يف  ،اإلستثمارات والدعم العمومي
 :  SNADDR( احمللية والريفية)جل التنمية املستدامةأالقرار من  إختاذالنظام الوطين للمساعدة على -

الذي يسمح  IDD،املنجز بواسطة املؤشر املركب املسمى مؤشر التنمية املستدامة  األقاليمالذي يرتكز على تصنيف 
وتقوم هذه . جتاهات مستويات التنمية  للبلدياتإاألولويات وكذا معرفة  حتياجات،مبعرفة الوضعيات التنموية ،اإل

 .األثر األداة املشرتكة بوظائف متابعة امليزانيات وتقييم 
 :قليماإلداخل  املعارف والتمويالت، مجع كل من الفاعلني، إىلمقاربة منهجية هتدف -
يا معد يف إطار مسعى تسامهي ومهيأ من قبل إقليمحبيث ميثل املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة مشروعا  

 .مصادقة وقرار المركزي عملية  إىلنه خيضع إ إىل ضافةاملعين ،باإل قليمالفاعلني احملليني لإ
 .وتعد املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة أدوات ملباشرة العمل ضمن برامج التنمية الريفية على مستوى الوالية

 الفردي، ستعمالستثمارات ذات اإلاجلماعي واإل ستعمالستثمارات ذات اإلحبيث أهنا جتمع بصفة مندجمة كافة اإل
 1   .العامة واخلاصة وتسمح بتضافر اجلهود

 المخطط العام لسياسة التجديد الريفي: 04الشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 والتنمية املستدامة قليماملتعلق بتهيئة اإل 21-12 رقم قانون، 91/1212اجلريدة الرمسية رقم : املصدر 

                                                           
1
 -Algérie ,Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 

méthadologique consolidée pour la formulation la validation l’approbation le suivi le contrôle et l’évaluation des 

ppdri  p 7-8-9-10  ،décembre 2007. 

المخطط الوطني لتهيئة 
قليماإل  

 لريفيا التجديد سياسة
قليماإل  

المستدامة الريفية للتنمية الوطنية اإلستراتيجية  

برامج التنمية الريفية المندمجة للوالية 
قليماإل  

والبرامج هدافاأل حسب مجمعة المندمجة الريفية للتنمية جوارية مشاريع  
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 على الركائز الثالث تقسيم الغالف المالي لسياسة التجديد الريفي والزراعي: 01الرسم البياني رقم   
 

 
 

Source : Algérie,Ministère de l’agriculture et du Développement Rural, le Renouveau Agricole 

et Rural en Marche Revue et Prespectives, Mai 2012,p09 

II--42- الركيزة الثانية التجديد الزراعي 
وعلى مردود القطاع الفالحي قصد ضمان األمن الغذائي للبالد  يتصاداإلقيركز التجديد الفالحي على البعد        

حتياجات الغذائية بالقدرة على تلبية مجيع اإلالالمركزية  وأللهيئات الوطنية  إجراء يسمح بصفة مستدامة والذي يعترب
ى ضرورة والذي ينص عل  08-16 املتوا نة من حيث الكمية والنوعية  وذلك  حسب قانون التوجيه الفالحي

وتسعى ، غذاء سليم وكايف يسمح له بالتمتع حبياة نشطة إىلحصول ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة 
لتصويب أعمال  ندماجها يف مقاربة الفروعإهذه السياسة لتشجيع عمليات تكثيف وعصرنة اإلنتاج يف املستثمرات و 

 .اإلستهالك إىلمة املضافة طول سلسة من اإلنتاج دعم املستثمرات العديدة املنجزة يف القطاع حول حتقيق القي
جل منو دائم وداخلي ومدعم لإنتاج أندماج كافة الفاعلني وعصرنة الفروع من إن اهلدف الذي تتبعه هذه الركيزة هو إ

مليار دينار خمصصة لدعم دخل الفالحني  160الفالحي،وقد خصص هلذه السياسة غالف مايل معترب مقدر حبوايل 
 1.تكثيفها إىلدعم وتقوية رأس املال الداخل يف العمليات اإلنتاجية والسعي  إىل ضافةباإل ،نتاج الفالحياإل وحتسني

 
 

                                                           
1
 -Algérie,Ministère de l’agriculture et du Développement Rural, le Renouveau Agricole et Rural en Marche Revue 

et Prespectives, Mai 2012,p09-10  

 التجديد الفالحي
 ملياردينار 160

%69 

 التجديد الريفي
 مليار دينار 42

%18 

برنامج تقوية القدرات 
البشرية والمساعدة 

 التقنية
 مليار دينار 28

%13 
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II--43 الركيزة الثالثة برنامج تقوية القدرات البشرية والمساعدة التقنية 
لتحقيق التقدم  ايسأسا امن أي وقت مضى شرط أكثرالعمل على تطوير ونشر املعارف واخلربات قد أصبح إن     

أن املورد البشري هو أهم فكر ، والذي يقوم على ستثمار الغري مادي، ميثل اإلعلى هذا النحوو  على كافة املستويات
 .يف غاية األمهية استثمار فيها أمر ثروة جيب اإل

توسيع نطاق  إىل ضافةستمرار باإلإبيقوم على تعزيز وحتسني التدريب ، يف جمال التكوين و يادة اخلربات ستثمارن اإلإ
 .اإلرشاد والتوجيه ،تصالتدفق املعلومات املفيدة من خالل عمليات اإل

ميثل أداة دعم للسياسة التجديد الزراعي والريفي،   PRCHAT املساعدة التقنيةبرنامج تقوية القدرات البشرية و ن إ   
حيث  ،متابعة وتقييم املشاريع التنمويةنفيذ، و ت ،إعداد حل كافة املشاكل املرتبطة مبنهجية إىلي أساسويهدف بشكل 

متالك املعارف واخلربات الكافية من طرف سكان املناطق الريفية واملعزولة سيساهم بشكل كبري يف جناح التخطيط إن أ
 .جناح تنفيذ املشاريع التنموية يف هذه املناطق إىلالتشاركي وبالتايل سيؤدي حتما 

، يف و ارة الزراعة والتنمية الريفية الذي أطلقته املساعدة التقنيةلقدرات البشرية و ج تقوية ايستند تنفيذ برنام  
ستخدام املوارد و املهارات اليت من شأهنا أن إ، من حيث التكوين واملعلومات واالتصال واإلرشاد على 2010أكتوبر 
املشاركة  أساسالقائم على  أيضا ، ولكنعاهتمإجراءات متعددة لدعم الفالحني وتلبية احتياجاهتم وتطل إىلتؤدي 

 املشرفني واملختصني يف تنفيذ الربنامج،طاق لكافة اخلرباء واملستشارين و الفعالة القائمة على عملية حشد واسعة الن
  .قصد تعزيز املعارف واخلربات على املستوى املنهجي للتدخل من أجل حتديث القطاع الزراعي يف اجلزائر

 واليت املساعدة التقنية  املتعلقة بربنامج تقوية القدرات البشرية و املساعدة التقنية،لدعم و املرافقة و ا إن عمليات
 :يرتكز علىو ،تنمية  راعية وريفية حقيقية تعترب كضامن لتحقيق  

 ،ضافةباإل حتسني معارف وخربات كافة املشرفني واملؤطرين الفاعلني يف تنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي 
 ؛يع املستفيدين  من هذه السياسة والربامج التنموية مج إىل

 مجيع  فئات  املستفيدين ؛ إىل ضافةباإل ،ئمني على عملية التأطري واإلشرافمهارات مجيع القا ،بناء قدرات 
  1.رض الواقعأتقوية الروابط بني مؤسسات التدريب والتكوين قصد تعزيز عملية  تطبيق املعارف واخلربات على 

 : إىل ساسج تقوية القدرات البشرية واملساعدة التقنية يهدف باألان برنام
 ؛تقنيات جديدة وتطبيق وذلك من اجل وضع  ،البحث والتكوين واإلرشاد الفالحيهام يف  ستثمارإ 
 القدرات املادية والبشرية لكل املؤسسات واهليئات املكلفة بدعم منتجي ومتعاملي القطاع تعزيز.  

من إمجايل خمصصات 13% ميثل نسبة  ما مليار دينار 28لربنامج غالف مايل مقدرة حبوايلوقد خصص هلذا ا     
املقدمة من طرف السلطات املختصة فان عدد الفالحني  لإحصائياتووفقا ، 2سياسة التجديد الزراعي والريفي

مستفيد   33010عنمايزيد  إىل، 1222مستفيد من التكوين سنة1229املتكونني يف إطار الربنامج قد إرتفع من

                                                           
1
 -Mohamed Khiati ,op, cit, Pages de 1 à 6. 

2
 -Algérie,Ministère de l’agriculture et du Développement Rural, le Renouveau Agricole et Rural en Marche Revue 

et Prespectives, Mai 2012,p10-11. 
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مستفيد من التكوين سنة   2331نتقل من إما فيما يتعلق بتكوين اإلطارات فقد أ، 1211من التكوين سنة 
 1. 1211مستفيد من تكوين يف إطار الربنامج لسنة   11092 حوايل إىل 1222

II--44   ها أهدافعقود النجاعة و: 
ستشارة بني ات التقييم الدورية وباإلإجتماعثر إ ،لى الصعيد الوطينصول إليها عمت حتديد القيم املرغوب يف الو      

 : إىلالفاعلني املركزيني واجلهويني وهي هتدف 
 1212-1212 يف الفرتة%2.33إىل  1222-1222يف الفرتة املمتدة بني %9من  حتسني منو اإلنتاج الفالحي. 
  ؛وحتسني إدماجه ومجعه اإلنتاجمنو 
 ؛تدامة لألقاليم الريفيةتنمية متوا نة ومس تقوية 
 مشروع جواري للتنمية الريفية املندجمة 121222ظروف معيشة سكان األرياف ،وذلك من خالل  حتسني 

هتدف هذه املشاريع  .نسمة 2.022.222أسرة ريفية أي ما يقارب  032222منطقة ريفية حلوايل  1122يف  
ار متواجدة يف املناطق اجلبلية والفضاءات السهبية ماليني هكت2ثر حول محاية وتثمني أإىل الوصول إىل  أيضا

 مليون هكتار اليت ميثلها الفضاء الريفي؛02من بني  واملناطق الصحراوية ،
 ؛املستدام باجلها  الصناعي الوطين وحتسني اإلدماج الزراعي الصناعي ضمن الفروع النهوض 
 سيما يف املناطق الفقرية واحملرومة منمنصب شغل واليت تعادل مناصب دائمة ال 002.222حوايل   إستحداث 
 .فرص خلق مناصب الشغل واملداخيل خارج الفالحة 

فهي مسجلة يف عقود جناعة موقعة بني و ارة ، لقد مت تقسيم هذه القيم لكل بلدية وكل سنة من املخطط اخلماسي
خللق روح املسؤولية يف املصاحل  ،لوالياتالغابات ل الفالحة والتنمية الريفية ومديريات املصاحل الفالحية وكذا حمافظات

 .الالمركزية والتزامها صوب تنفيذ السياسة
 :مبؤشرات اآلثار التالية 1212-1212لفرتة املمتدة بني ايف  ااملرتقب تنفيذه تتميز املشاريع اجوارية

 2014-2010مؤشرات وآثار تنفيذ كافة المشاريع الجوارية المبرمجة خالل الفترة : 04الجدول رقم 
مناصب العمل  السكان العائالت المناطق البلديات

 المستحدثة
الفضاء المعالج 

 بالهكتار
امتداد األراضي 
 الصالحة للزراعة

1169 1102 019212 2202922 1222222 2191222 102222 

 

Source: Algérie,Ministère de l’agriculture et du Développement Rural, le Renouveau Agricole et 

Rural en Marche Revue et Prespectives, Mai 2012,p11 

                                                           
1
 -Algérie ,2013 ,Ministère de L’Agriculture et du Développement Rural ,16 ème Session D’évaluation Des 

Programmes du Renouveau Agricole et Rural. Evaluation des Activités Realisées dans le Cadre du PRCHAT.06 

Janvier 2013. 
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II-4-5  يشمل اإلطار التحفيزي على األدوات املطورة واملستعملة من  تكملة للركائز الثالث، :اإلطار التحفيزي
 :تتمثل هذه األدوات بشكل خاص يف و  ،يف قيادة دورها دارةطرف اإل

 ؛ري الذي جيب تكييفه مع السياسة اجلديدة وتطويره حسب احلاجيات امللتقاةالتشريعي والتنظيمي واملعيا طاراإل 
 والتمويل العمومي للقطاع الفالحي؛التخطيط التسامهي  ميكانيزمات 
 ؛سواق لضمان األمن الغذائيضبط األ تدابري 
 ؛امليكانيزمات لضمان احلماية والرقابة باسم كل املواطنني خمتلف 
 اصة وعمومية للربجمة وتنسيق ومتابعة وتقومي السياسات والربامج واملشاريعالفضاءات املختلطة خ تنشيط. 

 طار املخطط اخلماسيإضمن  ،وىلفالحي والريفي يف مرحلتها األلقد سجل تنفيذ سياسة التجديد ال
وذلك بغرض  مليار دينار من املوارد العمومية، 1222،جتنيد غالف مايل معترب يقارب  1212-1212 

سعار عند إىل دعم األ ضافةباإل ،للتجديد الفالحي والتجديد الريفيوخمتلف آليات الدعم  ارةدعصرنة اإل
 1ستهالك؛اإل

II-4-6 صناديق الدعم المالي: 
  يادة الدعم املوجه لصاحل املستثمرين  إىلها إعدادجل تنفيذ سياسة التجديد الريفي والزراعي منذ أسعت الدولة من 

 نشاء عدة صناديق وطنية عمومية تعمل جاهدة لتحقيق تنمية ريفية  راعيةإخالل  وذلك من رياف،وسكان األ
 :مستدامة ،وتتمثل هذه الصناديق يف 

 ستثمارات الفالحيالصندوق الوطين لتنمية اإل  FNDIA  ؛ 
 نتاج الفالحيالصندوق الوطين لضبط اإل FNRPA؛ 
 صندوق محاية الصحة احليوانية ومحاية الصحة النباتية FPZPP؛ 
 صندوق الضمان ضد الكوارث الفالحية FGCA ؛ 
  متيا ستصالح االراضي عن طريق اإلإلصندوق التنمية الريفية FDRMVTC  ؛ 
  الرعوي والسهوب اإلقتصادصندوق مكافحة التصحر وتنمية FLDPPS ؛ 
 اخلاص لدعم مريب املاشية وصغار املستغلني الفالحني الصندوق.FSAEPEA. 

بني  واليت عادة ما ترتاوح ما ستثمارات املنجزة من طرف املتعاملنيديق إلعانة جزء من اإلحيث تستعمل هذه الصنا
من نسب الفوائد على %122غاية  إىلستثمارات الفالحية، مع ختفيض يصل من التكلفة اإلمجالية لإ %02 إىل 32

 .القروض و ذلك كعالوات على التحفيز 
 

                                                           
1
 -Algérie,Ministère de l’agriculture et du Développement Rural, le Renouveau Agricole et Rural en Marche Revue 

et Prespectives, Mai 2012,p11 
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 سياسة التجديد الفالحي والريفي اإلطار المرجعي لتحليل: 05الجدول رقم  
 سياسة التجديد الفالحي والريفي السياسة

 اهلدف الشامل
 األثر

يون اإلقتصاداملتعاملون  منظمات التعاضد واملهن، املستثمرون الفالحيون، سكان االرياف، لمن؟
 .،دارةاإل البلديات الريفية، ،املتدخلون يف بداية وهناية االنتاج،

من غذائي دائم ومستمر على املستوى أجل حتقيق أالتجديد من  ئيسي الواجب رفعه؟هو المشكل الر  ما
 .الريفية األقاليموالقضاء على التهميش واإلقصاء خاصة يف  األقاليمحتقيق تنمية متوا نة جلميع  الوطين،

 :لحوكمة القطاع الفالحي والريفي من خالل أخرىطريقة  اخلاصة هدافاأل
 ؛دور خمتلف الفاعلني 
 ؛مبادئ املشاركة والشراكة والتعاون 
 ؛تطبيق طرق وأساليب جديدة يف التسيري 
 ،التمكني التكوين وتقوية القدرات. 

 :ي مستدام في الوسط الريفي من خاللإقتصادتحقيق نمو 
 ؛اإلستثمار الفالحي 
 ؛دمج مجيع الفاعلني يف العمليات واملشاريع التنموية 
  ؛واجليد للموارد الطبيعيةوالتسيري العقالين  األقاليمتثمني 

 :فعالية آليات التدخل العمومي من خالل
 ؛وجود اطار قانوين مالئم ومتطور 
 ؛ والضبط فعالية التمويل 
 ؛احلماية واملراقبة 

  .شبكة  نشطة ومرتابطة مكونة من مجيع الفاعلني  النتائج
 لتنمية املستدامةوإصالحها وجعلها قادرة على حتقيق بيئة مواتية لتحقيق ا دارةعصرنة اإل. 

 Source : Algérie,Ministère de l’agriculture et du Développement Rural, le Renouveau 

Agricole et Rural en Marche Revue et Prespectives, Mai 2012,p39 
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 III- المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة: 
III -1 روع الجواري للتنمية الريفية المندمجةمفهوم المش: 

تزامنا مع بداية تنفيذ  1222يف اجلزائر سنة  مفهوم املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة ظهرلقد 
تنمية  إىلعبارة عن جتميع لعدة عمليات قطاعية خمتلفة هتدف  هوو  ،الوطنية للتنمية الريفية املستدامة اإلسرتاتيجية

ول بالبلديات ذات اخلاصية الريفية ويتعلق املشروع اجلواري يف املقام األ ،معني إقليمحمددة يف طقة معينة و من
 1.فقرا منها كثروباخلصوص األ

الوطنية للتنمية الريفية  اإلسرتاتيجيةية لتنفيذ ساسداة األن املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة يعترب األإ   
 التهميش يف املناطق الريفية، ويف الوقت نفسه فهي تعترب وسيلة حلماية القضاء على الفقر و إىلاليت هتدف ، املستدامة

 2.املتعلق بالتنمية املستدامة  1991ستغالهلا، وذلك حسب توصيات مؤمتر ريو دي جانريو إاملوارد الطبيعية ورشادة 
الوطنية  اإلسرتاتيجيةداة اهلامة واملفضلة لتنفيذ األو حجر الزاوية يعترب املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة      

ن يلعب دورا حموريا وموحدا للطاقات املوجهة لتحقيق العمليات التنموية أنه أالذي من ش للتنمية الريفية املستدامة،
ني خمتلف طار االمثل خللق روابط وعالقات شراكة حقيقية وفعالة بكما ميثل اإل املربجمة على مستوى الفضاء الريفي،

على هذا .الريفية وتفعيل مشاركة السكان يف جتسيد عمليات التنمية املسطرة قليماإلالفاعلني على مستوى 
ساليب تنسيق أيا ،جيب العمل على تطويره وترقية أساس،يعترب املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة رهانا ساساأل

 ات املكتسبة وتفعيل عالقات التعاون على مجيع املستويات،من خالل تثمني التجارب واخلرب  العمليات ضمنه،
على  مناطق جغرافية متجانسة، إىلللبلدان املنتمية  السيما تبادل اخلربات والتجارب بني الفاعلني يف املناطق الريفية،

 1.بيض املتوسط بالنسبة للجزائرغرار منطقة البحر األ
على وتتو ع املسؤولية فيها أ إىلسفل أاملندجمة مشاريعا متكاملة وجامعة تبىن من  وتعترب املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية

ت يف آجراءات مرافقة املواطنني واملنشإوهو يشمل 2املواطنني واملنظمات الريفية، واملنتخبني احملليني، دارةبني مصاحل اإل
 :الوسط الريفي ألجل 

 يةجتماعاإلعتبار للقرى والقصور ،ترقية املنشاة واملرافق عادة اإلإحتسني ظروف ونوعية معيشة السكان وذلك ب 
 ؛اجلماعي ستعمالوالثقافية ذات اإل يةاإلقتصادو 
 ،املنتجة للمنفعة   يادة وتنويع مصادر دخل سكان املناطق الريفية من خالل ترقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة

 ؛املتعددة النشاطات أيضاواخلدمات و 
 ؛فضل للموارد الطبيعية والرتاثيةأالعقالين وتثمني ستغالل احلث على اإل 
 ؛دعم قدرات املؤسسات الريفية والسكان 

                                                           
1
 -Abdelmadjid Djanane , Colloque International« Développement durable, Projets et Engagements » 

Béjaïa, 08 et 09 novembre 2010. 
2
 -Abdelmadjid Djenane,Les Projets de Proximité de Développement Rural Intégré : objectifs, contenu et 

méthodes,op,cit,p03-04 
1
 -Omar Bessaoud, La stratégie de développement rural en Algérie ,op,cit,p87-88. 

- 
2
 .والتنمية املستدامة قليملق بتهيئة اإلاملتع 02-00قانون رقم ، 10/2000اجلريدة الرمسية رقم   
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 ؛من الغذائي العمل على حتسني وحتقيق األ 
 أراضيهم  إىلجل عودة النا حني أمن  الضرورية من صحة وتعليم ومواصالتمجيع متطلباهتم  العمل على توفري

 1.ستقرار هبا وحماولة تثبيتهمواإل
مهيأ من قبل  ،طار مسعى تسامهيإيا معدا يف إقليماملشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة مشروعا  تربويع

دوات املباشرة نه من األأ إىل ضافةباإل ،عملية مصادقة وقرار المركزي إىلوخيضع  ،املعين قليملفاعلني احملليني لإا
ستثمارات حيث جتمع بصفة مندجمة اإل وعلى املستوى احمللي للعمل ضمن برامج التنمية الريفية على مستوى الوالية

 2.وتسمح بتضافر اجلهود  واملوارد العامة واخلاصة الفردي، ستعمالستثمارات ذات اإلاجلماعي واإل ستعمالذات اإل
ط و قاعة عالج،الربأمدرسة  إجنا واملتمثلة يف  عمليات فتح الطرقات ،: الجماعي ستعمالذات اإل االجراءات-أ

 إىلواليت هتدف يف جمملها  ،لعمليات يف معظمها من طرف الدولةيتم متويل هذه او  ،...الطبيعي و الغا أبالكهرباء 
شروط  ألدىنعادة جتميع السكان يف مناطقهم الريفية اليت كانت تفتقر إ إىل ضافةباإل ية حبتة،إجتماع أهدافحتقيق  
 إىل ضافةباإلماعي على تثبيت السكان القاطنني باملناطق الريفية حيث تعمل هذه املشاريع ذات الطابع اجل احلياة،

راضيهم يف وقت سابق بسبب الظروف الصعبة ،الطبيعية منها أعملية جذب وإعادة إستقرار السكان الذين ختلوا عن 
 .،وخاصة األمنية منها يةاإلقتصاد ،يةجتماعاإلو 

مها يف خلق نشاطات انتاجية اهلدف منها حتقق عوائد واملتمثل معظ :الفردي  ستعمالذات اإلاإلجراءات  -ب
واليت التتحدد فقط بالنشاطات .ضايف للعائالت القاطنة يف منطقة املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة إودخل 

 ىلإ أيضا،و (التحويلية البسيطةالصناعات  احلرف الريفية،) النشاطات احلرفية  إىلحيانا أالزراعية ،بل تتعداها 
 ...التجارة املنتجات الغذائية النشاطات اخلدماتية كالنقل الريفي،

 إىل أيضا،بل تتعدى % 10ن عملية متويل هذه النشاطات ال تقع فقط على عاتق الدولة واليت متول فقط بنسبة إ     
وض بنسبة فائدة واليت متثل يف معظمها قر  ،%00القطاع املصريف وذلك بتمويل نسبته  إىل ضافةباإل ،املستفيدين

 .مدعمة من طرف الدولة
جل حتقيق التنمية يتطلب بالضرورة تواجد وتدخل السلطات والدولة أجراءات والتدخالت من ن تعدد اإلأال إ    

هذا ما جيعل طريقة التدخل ختتلف  ،هلا صلة هبذه املشاريع التنموية دارات والو ارات اليت،واملتمثلة يف مجيع اإل
 1.املتبعختالف النهج إب

 :طار القانوين املنظم لعملية تنفيذ املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة  يف ويتلخص اإل
  إعداددارية واملالية املتعلقة باليت حتدد الكيفيات والتقنيات اإل 1222ديسمرب 11املؤرخ يف 1222القرار رقم  

                                                           
1
 -Abdelmadjid Djenane, ,Les Projets de Proximité de Développement Rural Intégré : objectifs, contenu et 

méthodes ,op,cit,p03-04 
2
-Algerie , Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 

méthodologique consolidée pour la formulation la validation l’approbation le suivi le contrôle et l’évaluation des 

ppdri   ،décembre 2007 
1
 -Abdelmadjid  Djenane, ,Les Projets de Proximité de Développement Rural Intégré : objectifs, contenu et 

méthodes, op,cit,p04-05 
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 ؛FNRDAمن دعم الصندوق املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة واملستفادة 
 طار إدارية واملالية للمشاريع يف الذي حيدد الكيفيات اإل1222ديسمرب 10املؤرخ يف  1210 القرار رقم

FDRMVTC .صندوق التنمية الريفية واستصالح االراضي
1 

III -2 البرامج المخططة في اطار المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة: 
الوطنية  اإلسرتاتيجيةسس اليت تقوم عليها واأل اليت ترمي هلا سياسة التجديد الريفي، هدافألعتمادا على اإ

تنمية املناطق الريفية يف اجلزائر وذلك من خالل تنفيذ حوايل  إىلربع برامج هتدف أللتنمية الريفية املستدامة مت تبين 
مليار دينار من 1222خصص له  والذي 1212-1212مشروع جواري مربمج يف املخطط اخلماسي  11122

 :املوارد املالية ،وتتمثل هذه الربامج يف
ل توفري القصور، وذلك من خالو  مبا يف ذلك حتديث القرى: تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية -أ

توفري  ، الطرق، ئقيف املناطق الريفية كمثيالهتا من املدن من خالل حتسني وتوفري املسكن الال وسائل الراحة والرفاهية
 2. قاعات العالج، اهلاتف، اخل ،املياه ،املدارس

إدخال تقنيات ية جديدة و إقتصادمن خالل خلق أنشطة : الريفيفي الوسط  يةاإلقتصاد تنويع األنشطة -ب
عتماد جل تنشيط الفضاءات الريفية باإلأاملناطق الريفية من  إىلويتحقق هذا خاصة بعودة االطارات اجلامعية  ،جديدة

ويتحقق ذلك من خالل تشجيعهم حتكاك بذوي اخلربات امليدانية اإل إىل ضافةباإلعلى مكتسباهتم العلمية 
. حتقيق حركية تنموية يف هذه املناطق املعزولة    إىلستثمارات فعلية يف كل اجملاالت  هتدف إومساعدهتم على حتقيق 

السياحة الريفية ،الصناعة التقليدية ،املوارد احمللية ،تثمني )الريفي يف الوسط  يةاإلقتصادنشطة تنويع األ إىل ضافةباإل
األقاليم الريفية وكذا حتسني جاذبية ...(،غرية واملتوسطة ،الطاقة املتجددةاملواقع الثقافية ،املؤسسات الص

 (.،عودة السكان ،التجهيزات اجلديدةالشباب)
خلق الثروة لسكان املناطق الريفية من خالل تشجيع  إىلوالذي يهدف  :حماية وتثمين الموارد الطبيعية -ج

كما يتضمن هذا الربنامج مكافحة التصحر ومحاية  احلرف واخلدمات التقليدية، السياحة البيئية ،الثقافة البيئية،
  .جنراف الرتبة ومحاية الواحات إحواض ومكافحة األ
ع ، املواقاملباين ،ليةاحملنتجات كل من املاث الريفي  رت ويقصد بال:حماية وتثمين التراث الريفي المادي والالمادي-د

1 .األقاليمالسعي للحفاظ على خصوصية  إىل ضافةباإل تثمني التظاهرات التقليدية ،واملنتجات التارخيية والثقافية
 

 
 

                                                           

 .والتنمية املستدامة قليماملتعلق بتهيئة اإل 21-12 رقم قانون، 91/1212اجلريدة الرمسية رقم  1-
2
 -Abdelmadjid  Djenane ,Les Projets de Proximité de Développement Rural Intégré : objectifs, contenu et méthodes 

,op,cit,p05.  
 .والتنمية املستدامة قليماملتعلق بتهيئة اإل 21-12 رقم قانون، 91/1212ريدة الرمسية رقم اجل 1-
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 تقسيم البرامج الجوارية حسب المواضيع:06الجدول رقم 
 المجموع 1024 1022 1021 1022 1020 1002 البرامج

حتسني الظروف املعيشية يف املناطق 
 0102 259 211 271 220 279 252 الريفية

يف الوسط  يةاإلقتصاد تنويع األنشطة
 3117 511 522 591 591 577 551 الريفي

 1205 0009 0039 0052 0052 0030 0003 محاية وتثمني املوارد الطبيعية

محاية وتثمني الرتاث الريفي املادي 
 212 035 050 057 057 010 022 والالمادي

 02012 0977 2035 2077 2023 2027 0919 اجملموع

 Source :http://www.dgf.gov.dz/index.php?rubrique=PPDRI&section=PPDRI 

دقة والتنفيذ للمشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة املربجمة للفرتة ويبني الشكل التايل مدى تقدم عملية املصا
 :وذلك حسب إحصائيات املصاحل املختصة  1229-1213
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III-3 خصائص المشروع الجواري للتنمية الريفية: 
 :ص التاليةن للمشروع اجلواري عدة خصائص واليت ميكن حصرها يف اخلصائإ
 أهدافيقوم املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة بتجميع  : قليماإلالمشروع الجواري أداة جامعة لموارد -أ

ية يف سريورة قليماإلقصد مرافقة الديناميكية  ويعمل على ربط وتكامل السياسات القطاعية املوجودة، ،برامج الدولة
وتبىن داخل املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة شراكة بني  .يا مقبولةجتماعإيا ناجحة و إقتصادليجعلها  مستدامة،

ستثمارات ذات إعلى شكل )والقطاع اخلاص (مجاعي إستعمالستثمارات ذات إعلى شكل )القطاع العمومي 
ضافر كفاءات وتعمل على ت .عملية جتنيد واسعة للمؤسسات العمومية وكافة الشركات إىل ضافةباإل( فردي إستعمال

املؤسسة من طرف  داخل خلية التنشيط الريفي للبلدية،(واألشخاص املؤهلني دارةعوان قطاعات اإلأ)الفاعلني احملليني
 .يف املناطق الريفية يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلالوايل ملرافقة حاملي املشاريع خالل مساعيهم للتنمية 

الربامج التنموية  هدافملندجمة داخل منطقة التنمية الريفية اليت تستجيب ألن جتميع املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية اإ
 .PDRIDWيعمل على بناء سياسة التنمية الريفية املندجمة للوالية  ربعة،األ
 يقتضي تعريف برنامج التنمية الريفية، :قليماإلداة مجندة للمعارف والخبرات داخل أالمشروع الجواري -ب

 إسرتاتيجيةتستدعي كل من املقاربة التسامهية حتديد  ودارية ،التقنية واملاليةبعد من املسائل اإلأ إىلعلى معارف تذهب 
ن عملية حتديد وتنفيذ املشروع اجلواري تستدعي إذلك ف إىل ضافة،جتنيد معارف مفهوماتية وبيداغوجية باإل قليماإل

مجيع  إىل ضافةباإل ،األقاليمرورية لنشر املعارف داخل ستعانة باجلامعيني والطلبة ،الذين ميثلون احللقة الضاإل أيضا
 .ن تسهم يف حسن تنفيذ املشروع باملنطقةأهنا أختصاصات اليت من شالكفاءات وذوو اخلربات املتعلقة بكافة اإل

املقاربة  أساسيقوم املشروع اجلواري على  :والمركزية المشروع الجواري يعمل وفق مقاربة تساهمية تشاورية،-ج
بصفة  إعدادية بالنسبة للمجمعات السكانية الريفية املعنية ،والعمل على ساستسامهية اليت حتدد حماور التدخل األال

جراءات الذي يعمل على تقوية واملواطنني الريفيني  لربنامج اإل دارةبني املصاحل التقنية الالمركزية، اإل تشاورية فيما
 1.هم إقليمومساندة جهود تنمية األسر داخل 

III-4 المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة هميةأ: 
 أهدافالوطنية للتنمية الريفية املستدامة وحتقيق  اإلسرتاتيجيةدوات املعدة لتنفيذ هم األأيعترب املشروع اجلواري    

طار لتحقيق العمليات إلوهذا بلعبه دور موحد للطاقات اجملندة يف هذا ا الساسية الوطنية للتجديد الريفي والزراعي،
س املال أبني ر  التآ ر ،هو جيمع بني تكريس العمل اجلواريف ،مشاركة السكان يف عمليات التنميةاملربجمة وتفعيل 

قامة املشروع إكما تبين منهجية .وترقية شراكة جتمع كل الفاعلني  ،يجتماعالبشري واإل ،املايل ،اديامل ،الطبيعي
فكار أستقطاب إ إىلداري واليت تتجه العمل اإل ألساليبملندجمة ،يعكس التحول اجلذري اجلواري للتنمية الريفية ا

جراءات املالئمة ليات واإلووضع اآل قرتاحاهتم،إرياف و نشغاالت سكان األنصات إلتستطيع من خالهلا اإل متفتحة،
                                                           
1
 -Algérie, Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 

méthodologique consolidée pour la formulation la validation l’approbation le suivi le contrôle et l’évaluation des 

ppdri   ،décembre 2007.p11 
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طار على تشجيع وحتفيز برو  إليف هذا ا دارةكما تعمل اإل،  جناح مشاريعهمإلدعم حاجياهتم ومرافقتهم يف تنفيذ و 
شراكة مع السلطات العمومية  وتأسيسذات مصداقية ،قادرة على متثيلهم  كأطرللسكان   يةجتماعاإلالتنظيمات 

سس دعم املبادرات أالقيام بدورها اجلديد عن طريق وضع  إىل أيضا دارةوتسعى اإل، لتنفيذ سياسة التنمية الريفية
وتنشيط العمل اجلماعي وتقاسم التجارب واملوارد  ع احمللية بدون فرض قواعد معينة،واملساعدة على تسيري املشاري

 .السكاننه تقوية العالقات مع أ،تشكل تنظيما عمليا من شبشرية من خالل تعيني جلان خمتلطةال
III-5 ميادئ المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة: 

ركزية بلدية أو جزء منها يف إطار الالم إقليمللعمليات التنموية على مستوى إن صياغة وحتديد برنامج : المشاركة-أ
هبدف حتديد حمور  الغري مركزية، دارةواإل قليماإل،يتطلب التواصل وتبادل املعطيات بني سكان هذا والعمل اجلواري 

املوضوع بالتعاون بني املصاحل ية للسكان املعنيني ،ومن أجل أن يكون الربنامج التنموي ساساأل يةاإلقتصادالنشاطات 
 .هاإقليماحمللية مدعما ومعز ا للجهود التنموية اليت تبذهلا العائالت الريفية على  دارةالتقنية واإل

 مستدامة للموارد الطبيعية، إدارةتأسيس تنمية ريفية مندجمة و  إىل،يليب مفهوم املشاركة احلاجة  أخرىمن جهة    
و أالسكان على البقاء واإلستقرار بإماكنهم عن طريق متكينهم من الوسائل التنموية وخلق  يادة حمفزات  إىل ضافةباإل

 .   1هم إقليمي الذي يسمح هلم بتثمني قدرات ساساأل ياإلقتصاددعم النشاط 
 إن منوذج التنمية املرغوب يف تطبيقه هو منوذج تنمية مدفوعة من الداخل  مبنية :ية الفعالةقليماإلالشراكة  -ب 

 ، وهي ترتكز ويقوم على عملية تشاور واسعة النطاق بني السكان،قليماإل على عملية إشراك مجيع اجلهات الفاعلة يف
وذلك قصد التوصل  ،أخرىعيان ومجعيات من جهة ،وعلى كافة املؤسسات العمومية واخلاصة من جهة أوممثليهم من 

 . املعنية على وجه اخلصوص قاليماألو  ي للمناطق الريفية عامةإجتماعتوافق ومتاسك   إىل
ها يف املناطق احملرومة حيث تكون إختاذمر ضروري خاصة فيما يتعلق باإلجراءات اليت يتعني أوتعترب الشراكة     

خنراط طارا حقيقا لشراكة فعالة ،تتمثل يف اإلإوميثل املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة ، 1نادرة املوارد العامة
مشرتكة ،كما ميثل وسيلة لتحقيق  أهدافجل حتقيق أيني املعنيني باملشروع ،من قليماإللكل الفاعلني  اجلماعي

 .ستغالل التآ ر بني اجلهود املبذولة واإلمكانيات املتاحةإخلق و  أساسة على أالتدخالت املتكاملة واملنسقة ،املنش
 اجلامعية، الريفية املندجمة خمتلف املعارف اري للتنميةية ،جيمع وحيشد املشروع اجلو إقليم إسرتاتيجيةوعن طريق وضع 

سرتاتيجيا يف إ،كما تشكل حمورا قليماإلين تصبح اجلامعة حلقة هامة يف عملية نشر املعارف عرب أ ،دارية واملاليةاإل
مسامهة العام واخلاص ،قادرة على توجيه اخلدمات العمومية ومؤسسات القطاع اخلاص لل نيقامة شراكة بني القطاعإ

 .قامة املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمةإبفعالية يف 
 اخلاصة  ةدجمة واللذان يتجسدان يف الدراسقامة املشروع اجلواري للتنمية الريفية املنإن التشاور والتعاون املبدئي يف إ   

  هدافجل حتديد األأشروع اجلواري من والتوافق الذي يتطلبه امل يةجتماعية واإلاإلقتصادالدراسات  باحمليط الطبيعي،
                                                           
1
 -Algérie ,ministre de l’agriculture et de développement rural ,2004,conception et mise en œuvre d’un projet de 

proximité de développement rural ,p 11 
1
 -Abdelmadjid Djenane ,Les Projets de Proximité de Développement Rural Intégré : objectifs, contenu et méthodes, 

op,cit,p06 
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 ،قليماإلجيعل املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة عنصرا قاعديا يف جمال التخطيط املكاين وهتيئة  ،وختصيص املوارد
  .1ية من خالل التخطيط على مستوى مناطق متجانسةقليماإلاملسطرة ضمن الرؤية  هداففيمكن بلوغ األ

فهو بالضرورة  ايإجتماعو أ ايإقتصادكان مهما كان طابعه  ي قطاعأن إوفق هذا املبدأ ف: قطاعيندماج الاإل -ج
البىن التحتية واخلدمات العامة  ، اليت هتدف إىل تطوير لإجراءاتوذلك وفقا . التجديد الريفي إسرتاتيجيةمعين بتنفيذ 

 جتنب إهدار عها معنية  بتحقيق التنمية الريفية مع فهي مجي ية،اإلقتصادخلق األنشطة  إىل ضافةباإلنواعها أجبميع 
قامة إندماج القطاعي من خالل ويتجسد اإل ،2واألقاليمحتقيق التوا ن العام بني اجلهات  ية ،و ضمانقليمملوارد اإلا

تآ ر بني خبلق ال ،برنامج الدولة التنموية أهدافطارا لتوحيد إ ،لتنمية الريفية املندجمة يف كونهاملشروع اجلواري ل
يف هذا السياق يشتمل املشروع ، قليموية املستدامة على مستوى اإلجل مرافقة احلركية التنمأمن  ،السياسات القطاعية

اجلواري للتنمية الريفية املندجمة على كل مشروع يتضمن عمليات مرافقة سكان الريف وحترير مبادراهتم واخنراطهم 
 :التالية  هدافحتقيق األ إىلرادي يف عمليات التنمية اهلادفة اإل
 املعيشية للسكان؛ حتسني الظروف 
 يادة وتنويع مداخيل السكان؛  
  اخلدمة العمومية؛ إىلحتسني  شروط الولوج 
 1ستغالل املستدام وتثمني املوارد الطبيعية والرتاث الثقايفحتقيق الشروط الضرورية لإ. 
صلية النا حني من مناطقهم األ ة السكان املشتتني ،املعزولني اوتدخل على مستوى الفضاء الريفي لفائدداة أعتباره إوب

 موال العمومية واخلاصة وموا نات التجهيز الغري مركزية،،نتيجة ملختلف الظروف الصعبة ،خبلق شروط التآ ر بني األ
 لتنمية الريفية املندجمة،تعد املشاريع اجلوارية ل ،نسجام عمليات الربامج القطاعيةإجهزة الدعم و أ وكذا التآ ر بني خمتلف

  .نسجام للتدخل احلكومي على املستوى احملليإحتقيق تكامل و  إىلجهزة اليت هتدف عمليات اندماج ملختلف األ
ها ضمن أهدافدة رئيسية لتحقيق أعتبار املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة إب: قليمالحوكمة المحلية لإل-د

 إىل ضافةباإلشراك كل الفاعلني احملليني العموميني واخلواص ،اجلمعيات احمللية إ ىلإذ يتجه إمنهجية املشاركة ،
معني ،لتسيري خمتلف  إقليم،كما ميكن من جتنيد سكان حركية حوكمة ريفية لتأسيساخلدمات الزراعية واملزارعني ،

طار إالعمليات املربجمة واملنجزة يف  ،تعد ساسعلى هذا األ نظمة البيئيةالسيما املتعلقة بتدهور األ املشاكل احمللية،
 العمل اجلواري والمركزية القرار أجتسيدا عمليا ملبد ،معني إقليمالريفية املندجمة على اقامة املشروع اجلواري للتنمية 

نصاهتا لتطلعات السكان وتنظيم إرفع قدرة  إىللطرق عمل جديدة ،تسعى من خالهلا  دارةاللذان يفرتضان تبين اإل
  مع ،كما تلعب دور املسهل واملرافق لتحقيق مبادرات السكان عن طريق تنشيط شبكات العمل وتقاسم املعارفاجملت
 1قليمحوكمة حملية لإ لتأسيسوهو ما ميثل قاعدة حقيقية  ،واخلربات 

                                                           
1
 -Algérie ,ministre de l’agriculture et de développement rural ,2004,stratégie nationale de développement rural 

durable  p 07  
 
2
 -Abdelmadjid Djenane, Les Projets de Proximité de Développement Rural Intégré : objectifs, contenu et 

méthodes.op,cit,p07 
1
 -Algérie, ministre de l’agriculture et de développement rural,2004,note méthodoloqiue pour la mise en œuvre des 

projets de développement rural intégrés,p12 
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III-6 سس تنفيذ المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة أ: 
حيث  ،مقاربات اجلديدة للتنمية الريفيةة الريفية قد صممت لتكون األداة التنفيذية للن املشاريع املندجمة للتنميإ     

 :نه ويتأسس على العمليات التالية  أ
 ؛املشاريع التنموية وفق منطق تصاعدي يليب حاجيات اجلميع إعداد 
 ؛تنظيم وتقنني مشاركة السكان املعنيني باملشروع 
 ؛يق والتواصل بني مجيع الفاعلني احمللينيالتنس التسهيل، ،تعزيز وظيفة التنشيط 
  من طرف الدائرة، واملصادقة من قبل الوالية،  التأكيدقرتاح من طرف اجلماعات احمللية ،إ) ليات للتحكيمآوضع 

 ؛( املوافقة من طرف الوايل
 رث الثقايف احملافظة على اإل ،تطوير النشاطات املتعددة مكافحة التصحر،) املعاجلة اخلاصة للمشاكل احمللية

 ؛ (واملعارف احمللية
 ؛املعزولني لألفراد ولويةعطاء األإ 
 ؛قليماإلدماج حركية املشروع مع حركية إ 
 ؛ستثمارات العامة واخلاصةبني اإل البحث عن حتقيق توافق ما 
  ؛يةجتماعاإلو  يةاإلقتصاداجلهود املختلفة لدعم األجهزة  لتحقيق التنمية  أساسالتكامل على 
 ؛جهزة املصرفيةعملية  ربط وتقريب سكان املناطق الريفية باأل وذلك عن طريق ت التمويل،تبسيط آليا 
  ثار املختلفة للمشروعآلاإنشاء ووضع آليات لرصد وتقييم ومراقبة. 
ندماج وتعدد القطاعات الداخلة يف تنفيذه ،والذي ينجز يف إن املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة له خاصية إ
 .عادة استقرار وتثبيت للمجتمعات والسكان يف املناطق الريفيةإىل إي أساسقاليم ريفية حمددة ، وهتدف بشكل أ طارإ

وتثمني األراضي وحتسني العقارات، وأنشطة إعادة التشجري،  وتقرتح هذه املشاريع لتعزيز تعبئة املوارد املائية، وتطوير
وتطوير الثروة احليوانية والوحدات الزراعية الصغرية، وإنشاء وحدات  تصاالت، واحلفاظواملزارع الرعوية، وحتسني اإل

هبدف إدماج التنمية احمللية  أيضاوقد صممت هذه املشاريع  ،وإنشاء األسواق احمللية املنتجات،صغرية من تطوير 
 1.املتعلقة بتوفري الكهرباء الريفية، وفتح وحتديث الطرق ومياه الشرب، والصحة، والتعليم

III-7 الفاعلون في تنفيذ المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة: 
III-7-1 رئيس الدائرة ،ودوره المركزي للتنسيق واالدماج: 
 :على يقوم رئيس الدائرة بتنسيق مجيع مراحل بداية تنفيذ املشاريع اجلوارية داخل الدائرة مستعينا بذلك     

 الذي يسمح له مبعرفة : القرار من اجل التنمية المستدامة الريفية والمحلية اذإتخالنظام الوطني للمساعدة على 
 فاعلي ويضع حتت تصرف  ولويةمجيع مميزات البلديات اليت يشرف عليها ،وبذلك يستطيع حتديد التدخالت ذات األ

                                                                                                                                                                                           
1
 -Algérie ,ministre de l’agriculture et de développement rural ,2004,stratégie nationale de développement rural 

durable  page 55-56-57 
1
- Grigori Lazarev ,2002,  Térritoires et Développement Rural en Méditerranée ,op,cit ,p 44 
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القرار  أخذالوطين للمساعدة يف  املعلومات املفيدة املتواجدة ضمن النظام ،وارية للتنمية الريفية املندجمةاملشاريع اجل
 .املتابعة التقييميةو  جنا لة املشايع قيد اإلبتصحيح القواعد املعلوماتية حسب حا أيضاويقوم  للتنمية الريفية املستدامة،

 .املقرتحة من قبله واملؤسسة بقرار من الوايل :خلية التنشيط الريفي للبلدية
الذي يسمح مبتابعة وتقييم املشاريع اجلوارية للتنمية ( SI-PSRR)الريفيالنظام المعلوماتي لبرنامج دعم التجديد 

يقوم رئيس الدائرة بتعيني مسهل من بني  ه،أهدافلكل مشروع حسب  هاإجنا  الريفية املندجمة منذ صياغتها إىل غاية 
ية لغرض قليمإلبل اجملموعة اقيعمل مع احد او عدة منشطني معينني من  طارات التقنية ملختلف القطاعات،اإل

 .تنشيط ومتابعة املشروع
III-7-2 رئيس المجلس الشعبي البلدي: 

يعد املستوى البلدي مبثابة مرحلة  بداية االنسجام فيما بني املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة لذلك فان رئيس 
 :املراحل التاليةخالل   اجمللس الشعيب مدعو إىل أداء دور هام يف عملية تنفيذ املشاريع

 وذلك قصد تشجيع ومساعدة املبادرات احمللية؛ ،مرحلة الصياغة 
 مشاركته يف مراحل التأكيد واملصادقة على املشروع؛ 
  بعد املوافقة على املشروع اجلواري من طرف الوايل وبتفويض منه بصفته اآلمر بالصرف لإستثمارات ذات

 . PCD-DR ي املسجلة ضمن الربنامج البلدي للتنميةاجلماعي املمولة للمشروع اجلوار  ستعمالاإل
III-7-3  خلية التنشيط الريفي للبلدية : 
احمللي من  قليمتعترب خلية التنشيط الريفي للبلدية مكان تبادل املشاورات والتعاون من اجل حتقيق تنمية فعلية لإ   

 :لتنشيط الريفي للبلدية كل منخالل املرافقة الدائمة لسكان املناطق الريفية وجتمع خلية ا
 عضاء منتخبني يف اجمللس الشعيب البلدي؛أ 
 إطارات القطاعات التقنية الداخلة يف اطار تنفيذ املشروع اجلواري؛ 
 والذين ميتلكون مؤهالت متعددة اجملاالت  ،قليمأفراد من اجملتمع املدين ذوي الكفاءات املوجودين بداخل اإل

 الشخصيات العلمية والثقافية؛ ،ممثلي التنظيمات ة،والتخصصات، من منظمات مهني
 حاملي املشاريع الفردية؛ 
 اجلامعات احمللية اليت تلعب دورا هاما يف نشر املعارف واخلربات؛ 
 ممثلي اجلمعيات إن وجدت. 

 :ويتمثل دور خلية التنشيط الريفي للبلدية يف 
  املعين؛ قليملومات الضرورية واملتعلقة باإلاملع أيضاو  ،حةمجع االفكار حول املشاريع اجلوارية املقرت 
 صياغة املشروع لطرحه امام رئيس الدائرة لتأكيده؛ 

 االدارية  تنسيق وتعبئة الكفاءات التقنية ،أيضا تفضيلو  ،ية على مستوى الدائرة او البلديةمتابعة مجيع املشاريع اجلوار 
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 1.تابعة التقييمية للمشاريع املوافق عليهاومرافقة خمتلف اطوار بداية التنفيذ وأخريا امل واملالية ،
III-7-4 المصلحة المستلمة للمشروع الجواري: 
ا بعني االعتبار طابع املنطقة وقرب املصاحل التقنية بالنسبة أخذ يقوم الوايل بتعيني يف كل بلدية من بلديات واليته،   

القسم الفالحي او ية الريفية املندجمة واليت ميكن ان تكون اما ملوقع املشروع ،املصلحة اليت تستلم املشروع اجلواري للتنم
 ضافةوتتوىل هذه املصلحة متابعة املشروع اجلواري خالل مجيع مراحله ،باإل ،أخرىستثناءا مصلحة ادارية إو أ ،الغايب

 .إىل تقدميها الدعم واملساعدة لكافة اجملموعات الريفية خالل مجيع مراحل املشروع اجلواري
III-7-5  مسهل المشروع الجواري: 
ة يف إطار نظام يعني مسؤول املصلحة املستلمة للمشروع اجلواري عونا تقنيا من فريق عمله ليمثل اجملموعات الريفي  

 .وتكون مهمته هي متابعة املشروع اجلواري يف كل مراحله ،املشروع اجلواري
III-7-6 منشط المشروع الجواري: 

والذي يتمثل دوره  ،توىل وظيفة منشط للمشروع اجلواريعضائها شخصا يأت الريفية من بني ختتار اجملموعا
املشروع جل ضمان السري احلسن لتنفيذ أمن اعي اإلدارية والتقنية الضرورية يف إعالم اجلماعة الريفية مبختلف املس

عتبار بعني اإل خذاأل إىل ضافةباإل ،ةمن منشط واحد ضمن اجلماعة الريفي أكثرو ميكن تعيني  .همإقليماجلواري ب
 .جل التكفل باملسائل املتعلقة بشؤون املرأة يف املناطق الريفيةأمكانية تويل املهام من طرف العنصر النسوي وذاك من إ

III-7-7 المشروع الجواري حامل: 
 ،و مجاعيةأردية يعترب حامل للمشروع اجلواري أي مستفيد من املشروع اجلواري سواء كان ذلك يف صفة ف

جلواري أي مبادر من املبادرين باملشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة والذي يعود عليهم املشروع ا إىل ضافةباإل
و اإلستفادات الفردية يف إطار الدراسة اخلاصة املتعلقة أيتم تعيني أصحاب املشاريع و  ، همإقليمبالفائدة وبتنمية 

 .للمشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة عدادريق املشروع اجلواري يف بداية اإلباألسر واليت يقوم هبا ف
و يف املشروع  قليماإلإن صاحب املشروع بصفته عضو يف اجلماعة الريفية يعترب فاعل يف نفس الوقت يف  

 ي يقوم بأعمال ذاتيضطلع مبشروعه التنموي اخلاص ضمن املشروع اجلواري أو .واري للتنمية الريفية املندجمةاجل
حيث . اجلماعي ستعمالكما أنه يستفيد من متويل يرتبط مبشروعه الفردي و من أعمال ذات اإل.فردي إستعمال

 .توسيعه مكانية تنويعه و إي مع إقتصادخلق نشاط   إىليهدف من وراء تنفيذ مشروعه 
III -7-9 الحركة الجمعوية: 
 ميكن أن يكون هلا دور جد هام يف ،دارةسلوهبا يف التسيري واإلأ و بتميز ياعجتماإلاجلمعيات حبكم طابعها   إن     

 أو قليماإلوقصد حتقيق ذلك يقوم فريق املشروع على مستوى ، قليممتابعة ديناميكية اإلدين و عملية جتنيد اجملتمع امل 

                                                           
1
- Algérie , Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 

méthodologique consolidée pour la formulation la validation l’approbation le suivi le contrôle et l’évaluation des 

ppdri   ،décembre 2007.p 
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 . يف تنفيذ األشغال التحضرييةالبلدية بضبط احلركات اجلمعوية املوجودة أو تلك اليت ميكن أن تظهر عند البدء  
مسامهة اجلمعيات يف تسيري املشروع من جهة، مكانية دور و إويتم يف هذه املرحلة على وجه اخلصوص حتديد     

ستفادة إ إىل ضافةباإل ،أخرىوضبط مواضيع املشروع اهلامة اليت ميكن أن تستثمر فيها احلركة اجلمعوية من جهة 
 .حسن حالألدورهم املنوط هلم على  تأديتهمب ومالئم قصد ضمان عضاء اجلمعيات بتكوين مناسأ

III -7-9 الجامعة و المؤسسات التعليمية: 
ي يف تنفيذ مشروع التجديد الريف قليماإل مؤسسات التكوين املتواجدة يف حميط دائرةيتم إشراك اجلامعات و 
ن تساهم عند اللزوم أي دورا مركزيا للمورد اجلواري و حيث ميكن هلذه اهليئات أن تؤد وذلك بتمثيلها يف خلية التنشيط

حبيث يقومون بتسخري  الريفية املندجمة يف مجيع مراحلهاثراء املشروع اجلواري للتنمية  إىلالطلبة فع األساتذة و يف د
 .جل دمج سياسة التجديد الريفي يف نظام التعليمأخربهتم ومعارفهم من 

III -7-10 البنوك: 
فهي، على املستوى ، و هيئات القرض دورا حامسا يف عملية القيام باملشاريع اجلوارية للتنمية إّن للبنوك

مويل حبكم أهنا مسرّي متعاقد للصناديق العمومية املوجهة لت جنا  سياسة التجديد الريفيتعترب شريك مايل إل الوطين
املتابعة عضوا يف خمتلف هيئات اإلستشارة و ل الوكالة احمللّية على املستوى احمللي فيعترب ممث  أّما، الريفيةالتنمية الزراعية و 

فيما يتعلق باملستوى الفردي ألصحاب املشروع، فإن هيئة البنك و ، الواليةو  نشيط واللجنة التقنية للدائرة خلّية التمثل 
حمللية كشباك وحيد من أجل وهلذا ميكن أن تصري الوكالة ا .بعد تلقيها امللفات الفردية، تقوم بتقييمها لتقرر متويلها

 .غريهاب واملؤسسات املتوسطة و الصغرى و األجهزة العمومية مثل وكالة تشغيل الشبا الوصول إىل
III-7-11اللجنة التقنية للدائرة 

 بصفتهم مسريين لربامج )تتضمن هذه اللجنة بقيادة رئيس الدائرة كل رؤساء اجملالس الشعبية البلدية املعنية 
( امج تنمية القطاعبصفتهم مسرّيين لرب )ورؤساء املقاطعات التقنية التابعة ملختلف القطاعات ( البلديةالتنمية 

 .تقوم بعرض املشروع للتأكيد عليه  اهليئات املالية و كذا مسؤويل خاليا التنشيط للبلديات املعنية اليتاملؤسسات و و 
III-7-12 اللجنة التقنية للوالية 
للجنة حتت قيادة األمني العام للوالية املمثل للوايل كّل من املديرين التنفيذيني املعنيني خصيصا و تتضمن هذه ا     

وتسند كتابة هذه اللجنة إىل املدير  ،ممثلي املنظمات املهنية املعنيةثلي البنوك و اهليئات املالية و إىل مم ضافةبأنفسهم باإل
ويف  املايل،على املشروع على مستويه التقين و تعمل على املصادقة إىل اهنا  ةضافباإل التهيئة العمرانيةو الوالئي للتخطيط 

 .جتماعخري يتم تسجيلها يف حمضر جلسة اإلاأل
III-7-13 الخلّية الوالئية للتنمية الريفية 

وتعمل هذه اللجنة بصفتها مرصدا للتنمية  ،رتأس هذه اللجنة املدير الوالئي للتخطيط حتت إشراف الوايلي
وترجع  ،ستمرارإوالبيئية تتجدد ب يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلمنتظم جبعل املعطيات اإلحصائية و الريفية للوالية مع تكفل 
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هذه اللجنة مسؤولية القيام بعرض مشروع تقرير أمام الوايل خيص تطور عملية تنفيذ سياسة التجديد الريفي للوالية  إىل
 1.ى قرار التنمية الريفيةعن طريق استخدام معطيات نظام اإلعانة عل

III-9   مراحل تنفيذ المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة: 
 :تتم عملية تنفيذ املشروع اجلواري من خالل ثالثة مراحل رئيسية 
 ؛افقةواملو  املصادقة، الصياغة ،التأكيد، ،التحضري، قليماإلواليت تضم مرحلة املبادرة وحتديد  :املشروع إعدادمرحلة  .1
 ؛اإلختتام األشغال واألعمال، إجنا  وتضم هذه املرحلة تسخري التمويالت،:مرحلة تنفيذ املشروع  .1
 2.مرحلة املتابعة يف هذه املرحلة تتم عمليات املراقبة والتقييم .3

III-9-1   من البداية إلى الموافقة:المشروع  إعدادمرحلة. 
III -9-1-1 قليمالمبادرة وتحديد اإل: 

 :ن مبادرة املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة منبثقة من فكرة حملية ،ومن االنشغاالت املعرب عنها من قبل إ
  ؛و جمموعة منظماتأأشخاص ،جمموعة (سرةالوحدة القاعدية هي األ)شخص 
 ؛اجمللس الشعيب البلدي 
 لتزام بأسلوب وذلك باإل رتقاء،ات القابلة لإالالمركزية اليت تتدخل يف البلديات احملرومة او يف البلدي دارةاإل

 .هتماما بذلكإالتشاور مع اجلماعات الريفية اليت تبدي 
خرية حيث تقوم هذه األ ،و الدائرةأمام خلية التنشيط الريفي للبلدية أيكون التعبري عن فكرة املشروع اجلواري 
املعلومات  ،ائرة بوضع حتت تصرف طاقم املشروعس الدعندها يقوم رئي بتعبئة كل الوسائل الضرورية لصياغة املشروع ،
،اليت (و الريفيةأاحمللية ) جل التنمية الريفية املستدامةأالقرار من  إختاذاملوجودة يف النظام الوطين للمساعدة على 

ر برامج وأخريا يقوم بتبليغ عناص. هم رهانات التنميةأرسم  أخرىومن جهة ،املشروع  إقليممن جهة متييز  بإمكاهنا
 1.التنمية الريفية للوالية إسرتاتيجيةنسجام بني املشروع و إلوضع  قليمباإلن هتتم أالتجديد الريفي للوالية اليت ميكن 

III -9-1-2  تحضير المشروع من طرف خلية التنشيط الريفي للبلدية: 
املتمثل يف كل من املنشط ق املشروع يتمثل حتضري املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة من خالل تنصيب فري

أما املسهل فيعينه رئيس  ،لس الشعيب البلدي املعين باألمرو اجملأحيث يعني املنشط من طرف املواطنني  ،واملسهل
،وكذا  قليمبعدها يتم مجع كل املعلومات اليت يتميز هبا اإل الدائرة من ضمن أعضاء خلية التنشيط الريفي للبلدية،

القرار  إختاذالنظام الوطين للمساعدة على  إستعمالن وجود و أحيث  وط العريضة للمشروع املستقبلي،استخراج اخلط
كما خيص التشخيص  ،قليميسمح بتبسيط مهم ملرحلة التشخيص املتعلق باإل من أجل التنمية الريفية املستدامة،

                                                           

-
1
 .   www.madr.dz    :يةموقع و ارة الفالحة والتنمية الريف 

2
- Algérie , Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 
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أو تصحيح واملراد منها تبيني وتوضيح  ،قليماملعلومات احملتمل عدم وجودها أو اجلوانب املتعلقة خبصوصيات اإل
ن تقدم أكما ميكن  ،ن أجل التنمية الريفية املستدامةالقرار م إختاذاملعلومات اليت يوفرها النظام الوطين للمساعدة على 

ويف كل حال من األحوال يبقى التحقيق  ،قليمية إقتصادية وبيئية متكاملة لإإجتماعهذه العناصر يف إطار دراسة 
منه ملعرفة املواطنني ولتحديد اإلنشغاالت واإلحتياجات اليت ستواجه الربنامج املستقبلي  موعة شيء البدللمج

  1وتضم هذه املرحلة العمليات التالية،ية والبيئيةجتماعاإل ،يةاإلقتصادللعمليات يف كافة اجلوانب واألبعاد 
وع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة ،مع اجملموعة األول إلنطالق املشر  جتماعخالل اإل :تأسيس فريق المشروع  -أ

 ،املعينني من قبل رئيس الدائرة ،دارةو عدة مسهلني من اإلأية ،يؤسس فريق املشروع ،حيث يضم مسهل قليماإل
واألشخاص املتطوعني الذين يبدون  ،من طرف حاملي املشاريع اجلوارية و عدة منشطني املعيننيأمنشط  إىل ضافةباإل
مساء أ إىلاملنجز من طرف املسهل والذي يشري  جتماعحينها حيرر حمضر اإل اما خاصا للمشاركة يف تنفيذ املشروعاهتم
يعمل فريق املشروع خالل كل و  ،جتماعحمضر اإل إىلشخاص املكونني لفريق املشروع ،تضاف قائمة احلاضرين اال

ي ،دورة تكوينية لفريق املشروع ،يطرح خالل هذه املناسبة تنظم خلية التنشيط الريفو .غاية هناية املشروع إىلاملراحل و 
وتدعيم خلية التنشيط الريفي  طالع على تقنيات املسعى التسامهي،وكذا كيفيات اإل املرأةسئلة املتعلقة بوضعية األ

 .للبلدية باملرشدات الفالحيات
ذ يعترب إ ،تحقيق اخلاص باألسرةحتدد هوية حاملي املشاريع يف اطار ال :تحديد حاملي المشروع الجواري -ب

ن واحد، حبيث حيمل آوفاعل داخل املشروع يف  قليمحامل املشروع عضو من اجملموعة الريفية وهو فاعل ضمن اإل
ذلك  إىل إضافةالفردي ، ستعمالمشروعه الشخصي التنموي ضمن املشروع اجلواري واملتمثلة يف العمليات ذات اإل

ن خيلق أذلك فيمكن ملشروعه الفردي  إىل ضافةباإل اجلماعي، ستعمالذات اإل العملياتمن  أيضافهو يستفيد 
ذلك ميكن إدراج هذا  إىل ضافةباإل ،جل توسيعهأتنويعه والعمل جاهدا من  إىل، يسعى من خالله نشاطا إقتصاديا

من قبل ،يف  املعيشة أو ضمن عودة واستقرار السكان النا حني حتسني ظروف إىلاملشروع اجلواري ضمن السعي 
 1.ية والبيئية والثقافية جتماعمن كافة اجلوانب واألبعاد اإل قليمهم احللقات لتنشيط اإلأحد أوأخريا يعترب  ،همإقليم

تستطيع  ي ومن خالل طريقة عملها،جتماعباعتبارها حتمل الطابع اإل :تحديد دور الحركات الجمعوية-ج
حيث يقوم فريق املشروع بتحديد  ،قليمملدين ومرافقة ديناميكية اإلمع ان تلعب دورا حامسا يف تعبئة اجملتأاجلمعيات 

أو على مستوى البلدية ،مجيع احلركات اجلمعوية املتواجدة أو اليت بإمكاهنا النهوض مبناسبة بداية  قليمعلى مستوى اإل
 سوف تقوم هبا اجلمعيات فخالل هذه املرحلة خصوصا ،حيدد كل من الدور واملسامهة اليت شغال التحضريية تنفيذ األ

 حتديد املواضيع العامة للمشروع اليت ميكن للحركة اجلمعوية أن توظف فيها، إىل ضافةباإليف عملية سري املشروع ، 
 .حيث يستفيد أعضاء اجلمعيات امللتزمة بتكوين مكيف

                                                           
1
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قة املشروع اجلواري فريق نطيقوم بالتحقيق اخلاص باألسر القاطنة مب :قليمالتحقيق الخاص باألسر القاطنة باإل -د
حبيث تنفذ وفق  وتعترب هذه املرحلة مبثابة مرحلة التعبري عن اإلحتياجات وإنشغاالت اجملموعة الريفية، ،املشروع

وجيب أن يسمح حتقيق  .ات تضم كال اجلنسنيإجتماعتكمن يف طور النقاش مع اجملموعة وتنشيط  ،منهجية تسامهية
يات يف أساسعتبارهن حامالت للمشروع اجلواري وفاعالت إب ،نشغاالت فئة النساءصوص بإبرا  ااجملموعة باخل

 :ويتم خالل التحقيق اخلاص باألسر حتديد ،وكذلك بالنسبة  لفئة الشباب ،قليماإل
 ؛الوسائل الال مة لتحسني ظروف املعيشة واألمن الغذائي للمجموعات الريفية 
 ؛وسائل العيش للسكان املستهدفني 
 ؛واالنشغاالت وترتيبها الصعوبات 
 ؛حتليل اإلنشغال اجلوهري  باالعتماد على شجرة التسلسل اإلشكايل 
  ؛التعرف على اخليارات والبدائل املتاحة 
  قليماإلحصر كافة مؤهالت وعوائق. 

لني و املسهأه املسهل إجنا  والذي يقوم ب يتمم التحقيق اخلاص باجملموعة عن طريق التحقيق الفردي اخلاص باألسرة،
 :ن حيدد من خاللهأذ يسعى إاملتعلق باملشروع اجلواري ، قليماإللدى كل أسر 

 ؛طار املشروع اجلواريإو مجاعية يف أها بصفة فردية إجنا  د األسر ؤ العمليات اليت ت 
  ؛و قوة العملأالتمويل الذايت :مسامهتهم اخلاصة لتمويل هذه العمليات 
  ؛صيصها لألشغال ذات املنفعة اجلماعية للمشروع اجلوارييام العمل اليت بإمكان كل أسرة ختأعدد 
 حلاملي املشروع (حمو االمية)ويل حيدد باخلصوص التحقيق اخلاص باألسرة اإلحتياجات املتعلقة بالتكوين األ 
  ؛هم الفاعلنيأعطاء حلاملي املشروع القدرة على فهم املسار الذي هم فيه أوخيص بذلك 
  1نشغاالت نساء اجملموعةإ إبرا يقوم العون النسوي باملساعدة على ،فرديال للتحقيق وأبالنسبة لتحقيق اجملموعة. 

III -9-1-3 -قبل المجموعة من صياغة وقبول المشروع: 
ن تسهل من صياغة املشروع اجلواري ،وذلك أ على املراحل السابقة، :مخطط التمويلو تنظيم برنامج االعمال  -أ

اقرتاح برنامج متويل املشروع وحتديد  أيضاتباعها و إديد املفصل لربنامج العمليات املزمع مام التحألغرض فتح اجملال 
 .الوسائل الال مة للمشروع لبداية تنفيذه

التحقيق  ،قليماإلدراسة )منها يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادحتياجات اجلماعية تعني العمليات من خالل حتديد اإل
دراج إيف كل حالة يتوقع ، (باألسرالتحقيق اخلاص ) يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادفردية املشاريع ال أيضاو ( اخلاص باجملموعة

الذي حتث كثريا من حاملي املشاريع على  ،تعلقة بالتكوينمو عدة عمليات عرضية أضمن برنامج العمل عملية 
 (.حد شروط احلصول على الدعم العموميأ) متابعتها

 ، PSDبرنامج القطاعي للتنمية) طاعي للدعم من جهة وكافة الربامجن جمموعة املصطلحات لكل من اجلها  القإ
                                                           
1
 -Algérie, ministre de l’agriculture et de développement rural,2006, note méthodologique pour la mise en œuvre des 

projets de développement rural intégrés،p12 
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 الربنامج البلدي للتنمية اخلاص باملشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة ،PCDالربنامج البلدي للتنمية  
 PSD –DR  ويسمح كل من برنامج العمل وخمططه للتمويل ،يسمح ببناء خمطط التمويلأخرىجهة  من: 
 ؛جتاهات الكربى للمشروع اجلوارياإلرؤية ب  
 ي؛اإلقتصادوالعمليات ذات الطابع  يجتماعاإلنسجام بني العمليات ذات الطابع تقييم اإلب  
 ؛الفردي ستعمالستثمار ذو اإلاجلماعي واإل ستعمالستثمار ذو اإلهو متعلق باإل تحديد ماب 
  احلصة اخلاصة بالتمويل الفردي حلاملي  ليات،خريا بالنسبة للجزء الفردي ،يشري خمطط التمويل بكل العمأو

 .حتمال تدخل مصادر دعم جديدةوذلك حتسبا إل املشروع واحلصة اخلاصة بالقرض البنكي،
يعرف صندوق التنمية الريفية على أنه جزء من ميزانية القرض احملددة داخل  :تعبئة األموال للتنمية الريفية  -ب

والذي ال ميكن تعبئته إال يف إطار  ، FDRMVTCمتيا  الراضي عن طريق اإلصندوق التنمية الريفية إلستصالح ا
 :نهأاملشروع اجلواري ،والذي تتمثل قدرته يف كونه صندوق جامع لكل أصناف الدعم حيث 

 ،خاصة  ،لتمويل العملية  أخرىويف حالة عدم وجود طرق  يقوم بتعبئته الوايل يف إطار املوارد املخصصة للوالية
 ؛هذه العملية ضرورية للمشروع اجلواري  ذا كانتإ
 التدخل الستكمال التمويل الذايت والتمويالت االستثمارية العمومية املسجلة ضمن ميزانية الربنامج  أيضامكانه إب

لصندوق التنمية "تأثري النفوذ "البلدي للتنمية املخصص للمشروع اجلواري ،حيث ميكن من خالل ذلك ،قياس 
 FDR .1الريفية 

  إختاذن حيتوي على مجيع املعلومات الال مة لعملية أجيب على ملف املشروع اجلواري  :الصياغةو  عرض الوثائق  -ج
 مجيع املؤشرات  إىلن يشري امللف اخلاص باملشروع اجلواري املصاغ من طرف خلية التنشيط الريفي للبلدية أو  .القرار

 :ه الوثائق يفوتتمثل هذ .ثرالضرورية لتقييم املشروع وتقييم األ
  ؛ي للوسط وللرهانات إقتصادي و إجتماععرض 
 ؛اتجنا  برنامج العمليات والتسلسل الزمين لإ 
 ؛خمطط التمويل 
 ؛الطلبات الذاتية للقروض 
 خمتلف اخلرائط. 

اجلواري املزمع تنفيذه ثر العام للمشروع تقدير األ وخمطط التمويل من خاللميكن تقدمي جدول برنامج العمل 
جل أالقرار من  إختاذاملؤشرات املوجودة بالنظام الوطين للمساعدة على دا على عتماإمن خالل التقييم املنجز  باملنطقة

نصبت حول إاحملددة مسبقا من خالل عملية التقييم اليت   SNADDR( احمللية والريفية) التنمية الريفية املستدامة 
 ضافةباإل ،ه باملنجز فعلياإجنا  تنمية الريفية املندجمة مبقارنة املراد املسطرة ضمن املشروع اجلواري لل هدافتقييم بلوغ األ
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 :ربعة اجملمعةوالربامج األ هدافتقييم مسامهة املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة يف بلوغ األ إىل 
 ؛ستثمارات املنجزة تقييم عمليات عصرنة القرى والقصور بالوقوف على طبيعية وآثار اإل 
  لتعزيز الدخل يف الوسط الريفي من خالل حتديد النشاطات املنجزة  يةاإلقتصادعمليات متويل النشاطات تقييم

  ؛خلق مناصب شغل ، يادة مداخيل األسر الريفية و املطورة،أ
 ،؛ ...الرتابية تقييم عمليات محاية وتثمني املوارد الطبيعية من خالل عملية محاية املوارد املائية 
  احلفاظ وتثمني الرتاث الريفي املادي وغري املادي من خالل حتديد طبيعة وآثار النشاطات املنجزة تقييم عمليات

 1.يف هذا اجملال
 ينظم خصيصا هلذا الغرض، إجتماعخالل :قبول المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة من قبل السكان-د

شروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة يف صياغته النهائية واليت امل يقوم فريق املشروع بتقدمي للمجموعة الريفية املعنية،
 :حتتوي على 

  ؛هدف املشروع 
  ؛قليماإلتقدمي 
  ؛برنامج العمليات 
 خمطط التمويل. 

اللجنة التقنية  إىلقبل حتويله  يف صياغته النهائية، واهلدف من ذلك هو احلصول على قبول السكان للمشروع اجلواري،
مجيع  بإمضائهر حمضر رمسي على مستوى خلية التنشيط الريفي للبلدية ،حيث يقوم ير م بعد ذلك حتويت .للدائرة

 .املشاركني لرتسيم هذا القبول
بني مرحلة قبول املشروع ومرحلة املصادقة عليه من قبل اللجنة التقنية  :المساعي الفردية لحاملي المشروع -ه

املساعي الال مة لدى املؤسسات واألجهزة املالية لوضع خمطط متويل للوالية ،يطلب من حاملي املشروع القيام ب
 .الفردي ستعمالعملياته ذات اإل

مسؤولني على  طار املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة،إيعترب حاملي املشاريع الفردية الداخلني يف  يف الواقع،و 
،كما حيضون بدعم من طرف خلية ي تعبئة التمويالتمتام مساعإذ يتوجب عليهم إ العمليات اخلاصة هبم، إجنا 

 .التنشيط الريفي للبلدية وخصوصا من طرف املسهل املعني من طرف رئيس الدائرة
III-9-1-4  المشروع من طرف اللجنة التقنية للدائرة  تأكيدCTD : 
ية املعنية ،حيول امللف املصاغ من طرف بعد قبول املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة من طرف اجملموعة الريف   

 ،تكلف بتا كيد املشروع بعد دراستهاليت س   CTDامانة اللجنة التقنية للدائرة  إىلخلية التنشيط الريفي للبلدية ،
 منشطي املشاريع  حبيث جتمع خمتلف املصاحل القطاعية، يرتأس رئيس الدائرة هذه اللجنة،و  مرذا لزم األإمتامه واثرائه إ

                                                           
1
 -Algérie , Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 

méthodologique consolidée pour la formulation la validation l’approbation le suivi le contrôle et l’évaluation des 
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 1.ممثلي اجملالس الشعبية البلدية املعنية أيضاجلوارية للتنمية الريفية املندجمة و ا
III-1-9-5  المصادقة على المشروع من طرف اللجنة التقنية للواليةCTW : 

خري من قبل رئيس الدائرة على اللجنة التقنية للوالية اليت تتكلف باملصادقة يعرض هذا األ بعد تأكيد املشروع،
ممثلي البنوك واألجهزة  يرتأس االمني العام للوالية هذه اللجنة ،حيث تضم كل من املدراء التنفيذيني املعنيني مباشرة، .هعلي

مينا على اللجنة أ  DPATية للواليةقليميكلف مدير التخطيط والتهيئة اإل .ممثلي املنظمات املهنية املعنية أيضااملالية و 
 :هام اللجنة التقنية للوالية يف تتمثل م ، CTWالتقنية للوالية 

على  املشروع  أولويةفحص مطابقة املشروع مع الرتتيبات القانونية املسطرة واملطبقة يف التنمية الريفية والتقييم لألثر و  .1
 املعايري التقنية،خاصة بالنسبة ملشروع التنمية الريفية للوالية؛ أساس

 ؛. مليات املرافقةبداء الرأي حول مالءمة وإمكانية القيام بالعإ .1
 :جل أمعاينة الرتكيب املايل خصوصا من  .3
 هيل عملية املرافقة على مستوى الصناديق املعنية؛أت 
 مكانية التمويل من طرف موارد الربامج القطاعية إPSD  وبرنامج التنمية للبلدية،PCD  وبرنامج البلدية للتنمية،

 ؛املخصصة للمشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة
 التمويالت اجلاهزة يف صندوق التنمية الريفية. 

وتودع هذه املصادقة ضمن  .باملصادقة على املشروع من اجلانب التقين واملايل  CTWتقوم اللجنة التقنية للوالية وبعدها 
 1.الوايل مرفقا مبلف املشروع إىلوحيوله  يهبالتوقيع عل مني العام للواليةيقوم األو .حمضر رمسي

III-1-9-6.الموافقة على المشروع من قبل الوالي: 
ن مصادقة أحيث ،الوايل للموافقة واملصادقة عليه إىليقدم ملف املشروع املصادق عليه من قبل اللجنة التقنية للوالية     

عمليات من طرف بضمان التمويل لل الوايل على املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة تلزم تلقائيا كافة اهلياكل املعنية
 ،والربامج البلدية للتنمية،  PSDصناديق الدعم املخصصة ومن طرف املوارد املالية املخصصة يف الربامج القطاعية للتنمية 

PCD   والربامج البلدية للتنمية اخلاصة باملشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة PCD-DR . 
زم الصناديق وامليزانيات العمومية املعنية دفع املبالغ احملددة للمشروع،كما هذه املوافقة شكل قرار وحيد وجامع يل أخذت

 .تعترب وثيقة مرجعية للمؤسسات املالية املتخصصة واملتعاقدة
اجلماعي  ستعمالستثمارات العمومية ذات اإلبالصرف للمصاريف املتعلقة باإل ينمر بعدها يفوض الوايل رؤساء اجملالس اآل

 .زانية البلدية ،وتقع مسؤولية تنفيذ العمليات القطاعية على كل املدراء التنفيذيني للواليةاملؤهلة ضمن خط مي
III-9-2  مرحلة تنفيذ المشروع : 

 بعدها  ،ت متمثلة يف عملية تعبئة املواردخطوا رض الواقع عدةأتضم املرحلة الثانية واملتمثلة يف تنفيذ املشروع على     

                                                           
1
 -Algérie, ministre de l’agriculture et de développement rural,2006, note méthodologique pour la mise en œuvre des 

projets de développement rural intégrés، 
1
 -Algérie , Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 
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 1.نتهاء جتسيده كلية إ دخري تأيت مرحلة غلق املشروع بعامج العمليات املتفق عليها ويف األبرن إجنا مرحلة  تأيت
III-9-2-1  تعبئة التمويل من طرف الهيئات المالية: 

إن موافقة الوايل على املشروع يلزم مجيع التمويالت املوجودة ضمن خمتلف الصناديق العمومية املعبئة واهلياكل املسرية 
والربنامج  PCD، والربنامج البلدي للتنمية PSDاملوارد املالية املوجودة يف الربنامج القطاعي للتنمية  أيضاة، و املعني

املوافقة على املشروع، وثيقة  أيضاكما متثل .البلدي للتنمية املخصص للمشروع اجلواري ، طبقا للمخطط التمويل املقرر
املشروع،  إجنا لية املطلوبة من قبل أعضاء اجملموعات املتطوعة يف عملية مرجعية لتعيني القرض عند منح القروض التكمي

تنفيذا لقرار املوافقة على املشروع من طرف الوايل، على كل أمر بالصرف مكلف بتسيري أحد من بني الصناديق القطاعية 
 .لعمليات املنجزة يف إطار املشروععلى عاتقه اجلانب املايل ل أخذب أيضاأن يكلف ،(أو غريه الربنامج القطاعي للتنمية )

 اجلماعي املسجلة ضمن خط امليزانية اجلديدة املتمثلة يف برنامج ستعمالإن متويل اإلستثمارات العمومية ذات اإل
 ، تنفذ حسب النصوص السارية PCD-DRالبلدي للتنمية املخصص للمشروع اجلواري للتنمية الريفية املندمج  

 الفردي تضمن من  ستعمالإن متويل االستثمارات اخلاصة ذات اإل.PCDمج البلدي للتنمية املفعول واملنظمة للربنا
 طرف حاملي املشاريع إما بشكل كلي، أو بشكل جزئي عندما يكونوا مدعومني من طرف أحد أجهزة املساندة على 

 1.فعولجراءات النصوص السارية املإية و الثقافية، حسب جتماعية و اإلاإلقتصادخلق النشاطات 
III-9-2-2 ستالم املوافقة على املشروع اجلواري ، تنظم خلية التنشيط الريفي إمبجرد  :نطالق المشروعإالتصريح ب

 .نطالق املشروعإإعالمي مع اجملموعة املعنية  للتصريح ب إجتماعللبلدية مع املسهل واملنشط للمشروع اجلواري 
 إجنا ط الريفي للبلدية اليت توجد حتت مسؤولية رئيس الدائرة، تنسيق ومتابعة تضمن خلية التنشي :برنامج العمل إنجاز-أ

هلذا تستند على املصاحل املهتمة باملشروع، تبعا لصالحياهتا، وتضمن كل مصلحة تقنية متابعة العمليات  .برنامج العمل
  .يالفرد ستعمالاجلماعي أو ذات اإل ستعمالاملتعلقة هبا، سواء كانت أشغال ذات اإل

بتنسيق املساندة واملوافقة مبعية  أيضااملشروع، حيث تتكفل  إجنا إن خللية التنشيط الريفي للبلدية مسؤولية متابعة 
 .األشغال إجنا املنشطني والعون التقين املسهل للمشروع  اجلواري ، وحلاملي املشاريع خالل مرحلة 

 ات حيرر اآلمر بالصرف للعملية بعد مراقبة جنا  تدرجييا حسب تقدم اإل:تسديد فاتورات الخدمات المنجزة-ب
 ات ومطابقتها لدفرت الشروط املتفق عليه يف املشروع، شهادة الدفع واخلدمات املنجزة اليت يقوم بإرساهلا إىل جنا  اإل

 شغال ألا مستحقات يد، تقوم اهليئة الدافعة بتسديدشهادة اخلدمة وإقرار بالتنفيذ اجل أساسوعلى ،اهليئة الدافعة 
 .وذلك حسب إجراءات قانون الصفقات العمومية الذي يوضع رهن التطبيق وفق التشريعات السارية املفعول .املنجزة

 عند الضرورة ميكن إحداث بعض التعديالت يف العمليات اخلاصة باملشروع ، شريطة البقاء  :تعديل المشروع -ج
 لكل  CTWوذلك بتقدمي طلب للجنة التقنية للوالية . اجلواري مجايل مليزانية املشروعضمن حدود الغالف املايل اإل

 إخل...، حتويل من طبيعة املشروعالتخلي عن بعض العمليات: ري، مثلتغي
                                                           
1
 -Algérie, ministre de l’agriculture et de développement rural,2006, note méthodologique pour la mise en œuvre des 

projets de développement rural intégrés,p11. 
1
 -Algérie , Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 
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 2013-2009نطلقت عملية تنفيذها للفترة إتطور عدد المشاريع الجوارية التي : 02الرسم البياني رقم  

 
Source : Algérie, Ministère de l’agriculture et du développement rural, Evaluation de la mise en 

œuvre des programmes de renouveau rural, 20eme session d’évaluation, 09mars 2014, p03. 

III-9-2-3  تتكون من مرحلتني متتابعتني :إنهاء المشروع: 
قرتاح من إستالم مجيع شهادات اخلدمة املنجزة وبإبعد مجيع العمليات ، و  إجنا بعد  :التصريح بنهاية المشروع -أ

 .يقوم رئيس الدائرة بتحرير شهادة هناية املشروع، اليت ترسل إىل اللجنة التقنية للوالية،طرف خلية التنشيط الريفي 
لنسبة ثار عمليات املشروع باآات و جنا  يشري حتقيق هناية املشروع إىل تقييم نسبة اإل :تحقيق نهاية المشروع -ب
 .دارةميكن أن تعدها إما املصلحة التقنية أو أي طرف خارجي معتمد، ملساندة اإلو املسطرة يف البداية، هدافلأل

ستجماع ،خاصة املعلومات املراد إحتقيق هناية املشروع، حيث هتتم ب إجنا يأمر رئيس اللجنة التقنية للوالية بحينها 
 SNADDR.1( الريفية واحمللية)مة االقرار من أجل التنمية املستد اذإختيف النظام الوطين للمساعدة على  إدخاهلا

III-9-3  مرحلة المتابعة التقييمية : 
III-9-3-1 عتباره عملية تشاركيةإتسيير المشروع ب : 
 إىل افةضكل مشروع جواري للتنمية املندجمة كل من خلية التنشيط الريفي للبلدية باإل  إجنا يضمن تنسيق ومتابعة    
 متابعته لتنفيذ  بشأنن كل مسؤول قطاع ملزم مبتابعة العمليات اخلاصة بقطاعه حيث يعرض بشكل دوري تقريره أ 

 .CARCخلية التنشيط الريفي للبلدية و ،املشروع اجلواري أمام اللجنة التقنية للوالية
 لمشروع، وخيطران خلية التنشيط الريفي للبلديةن كل من املنشط واملسهل يتابعان يوميا التنفيذ العام لإف أخرىومن جهة  
 اهليئة املالية من جهتها أيضا، وتقوم جنا ورئيس الدائرة يف حالة وجود صعوبات وعراقيل تواجه السري احلسن لعملية اإل 

                                                           
1
 -Algérie , Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 
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 .أمام الوايل املالية،  ائمم التسديد للفاتورات وصرف الدعبتقدمي عرض حول عملية تقد 
 :تسيير المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة مخطط:  06الشكل رقم

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Algérie, ministre de l’agriculture et de développement rural,2006, note méthodologique 

pour la mise en œuvre des projets de développement rural intégrés،p19 

III-9-3-2 المتابعة التقييمية والمراقبة: 
 ،التجديد الريفي خمتلف املستويات النظام املعلومايت لدعم إىلتستند عملية املتابعة والتقييم املتعلقة باملشروع اجلواري 

امالن اللذان ميثالن نظامان متك (الريفية واحمللية )القرار من أجل التنمية املستدمية  إختاذوالنظام الوطين للمساعدة على 
يهدفان إىل مسايرة كل مراحل التنفيذ والعمل على تقييم املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة من مجيع اجلوانب 

 :يني إلقامة املشروع اجلواري للتنمية الريفية تتمثل يف أساسومتس عمليات املراقبة جانبني 1هدافواألبعاد واأل
ترتكز املراقبة على مدى احرتام القواعد القانونية واإلدارية املؤطرة لعمليات  حيث: قواعد االستفادة من الدعم الحكومي

 .إقامة املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة
إىل  ،فردية يف إطار املشاريع اجلواريةهتدف عمليات مراقبة املستفيدين من املشاريع ال :المستفيدون من المشاريع الفردية

 ،جنا خاصة فيما يتعلق بقواعد اإل ات احملققة للمعايري املنصوص عليها يف دفرت الشروط،جنا  التأكد من مطابقة اإل
  اليت تدون عليها مجيع املالحظات املسجلة، ،ملراقب واملستفيد وثيقة املعاينةيف هناية املراقبة ميضي ا...ستغالل والصيانةاإل

                                                           
1
 -Algérie , Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 
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 تقييم نتائج المشروع بالنسبة لمختلف البرامج
 اعيةالقط

 
القرار الوالئي إتخاذنظام المساعدة على   

 المؤسسة البنكية
 

 مسؤول القطاع                  المشروع                       01:القطاع رقم              
 

 إجتماع تقييم مدى تقدم تنفيذ المشروع  رئيس الدائرة

 الوالية
 والنتائج هدافمقارنة األ

 

 والمسهل  المنشط

 هيئة اإلشراف الوطني
 حتليل التقارير ،حتليل نتائج الدعم احلكومي وحتديد حصيلة الصعوبات

 الوطنية للتنمية الريفية املستدامة اىل احلكومة اإلسرتاتيجيةتقدمي تقرير سنوي عن 
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 1 .جتاه املستفيدإكن أن متثل مربرا موثقا ألي قرار يتخذ كما مي ية يف حالة نشوء نزاع،أساسحيث تعد هذه الوثيقة 
III-9-3-3   هيئات وأدوات التابعة و التقييم 
III-9-3-3-1  نظام المعلوماتي لدعم التجديد الريفيSI-PSSR  

كما يعترب نظاما إعالميا . هاإجنا  شاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة منذ صياغتها إىل غاية املهو أداة ملتابعة وتقييم 
 ،www.mddr.gov.dzآليا،مبتكر من طرف الو ير املنتدب املكلف بالتنمية الريفية، وعملي عرب املوقع اإللكرتوين 

، (في للبلدياتعلى مستوى اللجنات التقنية وخاليا التنشيط الري)من قبل مجيع الواليات  1220يستعمل منذ مارس 
 .بواسطة رمو  اإلدخال لكل الفاعلني املشاركني يف ابتكار وتسيري املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة

املادي واملايل حسب  جنا كما ميكن إدراكه لغرض املتابعة والتقييم مشاهدة اجلداول امللخصة أو التفصيلية حلاالت اإل   
 ،و ارة املالية ،ب موضوع املشروع ، من طرف مصاحل و ارة الداخلية واجلماعات احمللية حالة املشروع وحسب املوقع وحس

 .CNDRمن قبل أعضاء اللجنة الوطنية للتنمية الريفية  أيضاالو ير املنتدب املكلف بالتنمية الريفية و 
اليت مت الفصل فيها يف إطار  ي للوصول إىل املوارد املاليةأساسهذا النظام من طرف الوالية كمعيار  إستعمالويعترب 

 .وتتعدد اهليئات اليت تعمل على اثراء هذا النظام وعلى حسن سريه .القوانني املالية
  جيب على رئيس الدائرة متابعة كل املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة عرب كل بلديات الدائرة ،تسمح: الدائرة -أ

 تدون املعلومات املتعلقة بالتقدم داخل النظام املعلومايت  نامج العام للدائرة،ات العادية بتحديد تقدم الرب جتماعاإل
 .من الوالية أيضاوكما ميكن احلصول عليها  ، SI-PSRRلربنامج الدعم للتنمية الريفية 

ظمة دمي وضعية منتمكاهنا تقإجتمع على مستوى الوالية كل املعلومات املستلمة من طرف الدائرة ،حيث ب:الوالية-ب
املسطرة يف اطار برنامج التنمية  هدافباملقارنة مع األ وخصوصا تقييم االثر على كل الربامج اجلامعة، ،لتقدم املشاريع
 1 .االولويات اذا لزم االمر ذلكو  هدافتسمح هذه املعلومات باملساعدة يف اطار األ ،PDRWالريفية للوالية 

مت تنصيبها من  واليت جلنة التنسيق والتقييم لسياسة التجديد الريفي او:CNDR اللجنة الوطنية للتنمية الريفية -ج
الذي مجع حتت رئاسة الو ير  املنتدب املكلف بالتنمية الريفية ،وممثلي  ،23/1229طرف رئيس احلكومة بقرار رقم 

 :تتمثل مهام هذه اللجنة يف و .23إىل ممثلي املؤسسات الوطنية وعددهم  ضافةباإل 11الو ارات وعدهم 
 ي؛فحتليل تقارير السلطات احمللية حول ظروف بداية تنفيذ برنامج التجديد الري 
  قرتاح التسويات الال مة؛إثر عملية وسياسات الدعم و أحتليل 
 جرد عند اللزوم ،حصيلة الصعوبات املواجهة؛ 
 تقرير سنوي لتقييم سياسة التجديد الريفي؛ إعداد 
 قاليمناأواقرتاح مناهج جديدة تتالءم مع طبيعة ميدان  ،الريفيسياسة التجديد  تقييم ادوات بداية تنفيذ. 
 املهيأة  والتقييم، الربجمة، الفحص، املتابعة، ،تنمية الريفية على أدوات التسيريإلمتام هذه املهمات ،تستند اللجنة الوطنية للو 

                                                           
1
- Algérie, ministre de l’agriculture et de développement rural,2006, note méthodologique pour la mise en œuvre des 

projets de développement rural intégrés، 
1
 -Algérie , Ministre délégué chargé du développement rural , le renouveau rural ، kit pédagogique، approche 

méthodologique consolidée pour la formulation la validation l’approbation le suivi le contrôle et l’évaluation des 

ppdri   ،décembre 2007.p09 

http://www.mddr.gov.dz/
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 ،SI-PSRRايت لدعم التجديد الريفيمن طرف الو ير املنتدب املكلف بالتنمية الريفية ،واملتمثلة يف النظام املعلوم
        .  SNADDRاملستدامة  جل التنميةأالقرار من  إختاذوالنظام الوطين للمساعدة على  
  تتألف اجملموعة:خبرات المتعلقة بالتنمية الريفيةالمجموعة النموذجية المكلفة بإيصال المعارف وال -د

علوم  ية ،إقتصادتعلق بكافة االختصاصات من منهجية تشاركية، علوم من موارد بشرية ،هلا كفاءات عالية ت النموذجية 
 ضافةتثمني ومحاية املوارد الطبيعية والرتاث الريفي، باإل ية، تسيري املشاريع اجلوارية ،تنمية األقاليم واملهن الريفية،إجتماع
طار برنامج تقوية القدرات إهامهم يف واليت تتمثل م ساتذة جامعيني ،باحثني ،رؤساء اجلمعيات واملستشارينأ إىل أيضا

 :يف التكوين على املستوى احمللي PRCHAT  البشرية واملساعدة التقنية 
  والية 22مكونني من املراكز التكوين املهين ،الغايب والفالحي على مستوى.  
 اللجنات و  البلدية والدائرة خاليا التنشيط الريفي على مستوىمن املشروع اجلواري  إعدادلفاعلني احملليني املعنيني با

 :ويسمح هذا التكوين للفاعلني احملليني على ،CTW وللوالية  CTDالتقنية للدائرة 
 دوات سياسة التجديد الريفي؛أمتالك املبادئ واملساعي والتحكم يف إ 
 حتسني قدراهتم املتعلقة حبسن تنفيذ املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة. 
 :لألقاليممية المندمجة مرصد التن -ه

ية املنجزة على مستوى جتماعية واإلاإلقتصادتكلف هذه املؤسسة مبتابعة ،تقييم وتبليغ احلكومة بالتطورات 
دارات واهليئات نشاء قاعدة معلوماتية خاصة باألقاليم على اإلإمؤشر التنمية املستدامة ،وذلك لغرض  أساساألقاليم على 

 بإمكاهنا تنوير السلطات العمومية حول يتمرصد التنمية املندجمة لألقاليم ،جبميع املعلومات الالعمومية املعنية بتزويد 
 .ية لألقاليم املعنيةجتماعية واإلاإلقتصادالوضعية 

III-9-3-3-2   جل التنمية المستدامة أالقرار من  إتخاذالنظام الوطني للمساعدة على SNADDR   
 ،الو ارات:فاعلي التنمية الريفية القرار ،نظاما معلوماتيا مشرتكا فيما بني  إختاذساعدة على يعترب النظام الوطين للم   

 هم الو ارات،أيتواجد على مستوى حيث .التنمية الريفية سرتاتيجيةمبثابة شاع احلكم إل أيضاالوالية واهليئات ،ويعد 
ذ ميكن مشاهدة القدرات ،التوجهات ،برجمة إ عتربة،نظاما للفحص والربجمة املشرتكة لتنمية املنطقة امل أيضاويعترب 

 .ثار ملختلف الربامج واملشاريع التنموية اجملسدةالتدخالت العمومية واخلاصة وتقييم اآل
 ية جتماعجل التنمية الريفية على تقاطع املتغريات اإلأالقرار من  إختاذيرتكز تصور النظام الوطين للمساعدة على و     

  لبيئية مع املعطيات املتعلقة بالقدرات حسب التجمعات السكانية البلدية ،الوالئية ،املناطق الطبيعية،ية وااإلقتصادو 
 :على الوطين النظام هذا يتكونو . املناطق املربجمة،املناطق الكربى وعلى املستوى الوطين

  29يل بسيط  ،و دلأمؤشر  10حسب التجمعات السكانية وحسب البلديات ، يةأساسحصائية إمعطيات  112
  23 أساستبىن هذه املتغريات على ،و  خرائط موقعية 29خريطة موضوعية ، 22مؤشر مركب ،21مؤشرات خصوصية ، 

 سياسة التجديد  أهداف إىلللسماح بوضع املؤشرات والدالئل التنموية املناسبة بالنظر  إقتصادية وبيئية ، ية،إجتماع بعادأ
 .1الريفي

                                                           
1
 -Algérie, ministre de l’agriculture et de développement rural,2006, note méthodologique pour la mise en œuvre des 

projets de développement rural intégrés،p18 
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 :خاتمة الفصل الثاني
خالل هذا الفصل مت التعرف على أهم املراحل والسياسات التنموية اليت تعلقت بالفضاءات الريفية يف  من

ة التجديد الريفي والزراعي ،حيث سياس إىليومنا هذا بدءا مبرحلة التسيري الذايت وصوال  إىلاجلزائر منذ االستقالل 
وىل بالرتكيز على السياسات الزراعية الرامية يف حلة األيتني من هذه السياسات ، متيزت املر أساسميزنا بني مرحلتني 

الريفية حقها من التنمية مقارنة باملناطق  األقاليم يادة االنتاج الزراعي والفالحي للبالد ، مع عدم إعطاء  إىلمعظمها 
حيث بدأت  ،1222أما فيما يتعلق باملرحلة الثانية من هذه السياسات واليت كانت بداية من سنة  ،للبالد خرىاأل

 إعدادن مت أ إىل ،اسات التنموية على املستوى العامالسلطات اجلزائرية فعليا يف دمج عامل الريف مع كافة السي
الوطنية للتنمية الريفية املستدامة واليت تعترب نقلة نوعية يف تغري طريقة التعامل مع الفضاءات الريفية من  اإلسرتاتيجية

تنمية  يان يف حتقيقأساسهنما فاعالن أهذه الفضاءات وسكاهنا على  إىلصبح ينظر حيث أ ،الوطنيةطرف السلطات 
الوطنية للتنمية الريفية املستدامة يف عملية تنفيذها وتطبيقها على  اإلسرتاتيجيةوتعتمد  ،شاملة على املستوى الوطين

هذه املشاريع اليت  ،للتنمية الريفية املندجمة واريةتتمثل يف املشاريع اجل ،دي واحمللي على آداة مرنة للغايةاملستوى القاع
على كافة املستويات واألصعدة ،حيث أهنا تقوم على  ،ها على تضافر جهود مجيع الفاعلنيتعتمد يف عملية تنفيذ

خالل  إعتمادها على دمج كافة القطاعات الوطنية وذلك من إىل ضافةباإل ،املشاركة الواسعة جلميع االطياف مبدا
وفق منطق تصاعدي يليب تتم املشاريع التنموية هذه  إعدادأن عملية  إىل ضافةباإل ،التنسيق بينهم اجياد سبل

،هذا ما جيعل كافة التدخالت املربجمة يف إطار هذه املشاريع تصب بشكل حقيقي يف خانة الصاحل حاجيات اجلميع
إعادة إحياء املناطق الريفية  إىلي ساسأواليت هدفت من خالهلا بصفة خاصة وبشكل   العام لسكان هذه املناطق ،

 .من البالد خرىية مقارنة باملناطق األقليماإلاليت فقدت كثريا خاصة يف العشرية السابقة لتنافسيتها وجاذبيتها 
مال ،كوهنا تعترب هذه املشاريع اجلوارية اليت ينتظر سكان املناطق الريفية الكثري ويعلقون عليها الكثري من اآل

م املنفذ الوحيد للهروب من كافة اآلفات واملشاكل اليت يعانون منها ،وللوقوف على مدى تأثري هذه بالنسبة هل
 هدافمدى حتقيقها أل إىل ضافةاملشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة على حتسن وضعية هذه املناطق وسكاهنا ،باإل

ل يف الفصل التايل تقييم آثار تنفيذ جمموعة من املشاريع اجلوارية الوطنية للتنمية الريفية املستدامة ،سنحاو  اإلسرتاتيجية
 .والية خنشلة  إقليمنتهاء من تنفيذها  واملنفذة بعدة مناطق من  للتنمية الريفية املندجمة اليت مت اإل

 



 

 
 

 

 لثالثاالفصل 

 تقييم آثار تنفيذ مجموعة من
 

 المشاريع الجوارية للتنمية الريفية
 بوالية خنشلةالمنفذة المندمجة 
التنمية الريفية المستدامةفي تحقيق 



 المستدامة الريفية التنمية تحقيق في خنشلة بوالية المنفذة المندمجة الريفية للتنمية الجوارية المشاريع من مجموعة تنفيذ آثار تقييم..............الثالث الفصل

 

103 
 

 :تمهيـــد 
ات والسياسات املنفذة يف املناطق جراءبعدما بينا يف الفصل السابق اإلطار التارخيي لكافة التدخالت واإل

حتديدها  سياسة التجديد الفالحي والريفي واليت مت إىلن وصلنا أ إىلستقالل ،منذ اإل الريفية  على املستوى الوطين
أداة قيامنا بتوضيح كل مايتعلق ب إىل ضافةالوطنية للتنمية الريفية املستدامة ، باإل اإلسرتاتيجية أسسوفقا ملبادئ و 

 ،وارية للتنمية الريفية املندجمةعلى املستوى القاعدي واحمللي واملتمثلة يف املشاريع اجل اإلسرتاتيجيةتنفيذ هذه السياسة و 
املرتقبة جراء تنفيذ هذه املشاريع اجلوارية ،ومدى قدرهتا على حتقيق تنمية ريفية  ثارواآل فهدامع تبيان كافة األ

وكمثيالهتا من واليات الوطن ،متتلك والية خنشلة . والبيئية  يةجتماعاإل، يةاإلقتصادحقيقية على كافة النواحي  
لها قادرة على النهوض هبا على كافة ن جيعأميكن  بشرية ومادية وطبيعية معتربة ،هذا ما إمكانياتمقومات و 

ة إقتصاديية فعلية ،وبالتايل القدرة على املسامهة الفعالة يف حتقيق تنمية إقليمن حتقق تنمية حملية و أو  ،صعدةاأل
 .ة على مستوى الوطنيإجتماعو 

 ،يدةشاكل ومعوقات عدوبالنظر إىل أن معظم بلديات الوالية تعترب ذات طابع ريفي ،يتخبط سكاهنا يف م
ا بعدم قدرة هذه املناطق على توفري أساستتشابه فيها كافة املناطق الريفية على مستوى الوطن تقريبا،واملرتبطة 

متطلبات العيش الكرمي لسكاهنا ،هذا ماأدى بالعديد من سكاهنا للهجرة إىل املدن وبالتايل التخلي عن ممتلكاهتم 
وسعيا لتحقيق تنمية ريفية مستدامة بكافة مناطق والية خنشلة ،مت برجمة . وأصوهلم املادية والالمادية يف بعض األحيان

ي ساس،واليت كان اهلدف األ 1212-1229مشروعا جواريا للتنمية الريفية املندجمة ،خالل الفرتة املمتدة بني  339
 نواحي احلياة ، من وراءها هو العمل على إعادة إحياء املناطق الريفية ،من خالل حتقيق تنمية شاملة متس كافة

 ،الواقع أرضوقصد الوقوف على ما مت حتقيقه جراء تنفيذ هذه املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة على 
 ،املنجرة عن هذا التنفيذ ثارالوقوف على كامل احلقائق واآل إىلقمنا بدراسة ميدانية واقعية وحقيقية ،هدفنا من وراءها 

مث  .تقدمي لبعض املفاهيم العامة للمشروع ومعايري تقييمه من الناحية النظرية والتطبيقيةحيث سنتناول يف هذا الفصل 
 ،املعطيات التنموية املتعلقة هبا معطيات عامة حول والية خنشلة ،وذلك بالوقوف على كافة إىلسنحاول التطرق 

لسياسة التنموية املتبعة يف هذه املناطق بداية الرتكيز على املناطق الريفية بالوالية ،وحماولة عرض وتفصيل ا إىل ضافةباإل
 ي سنة البداية الفعلية لتنفيذ سياسة التجديد الفالحي والريفي على املستوى الوطين،أ، 1229من سنة 

أما يف اجلزء الثالث من هذا الفصل سنخصصها لعملية نقييم عينة من املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة 
والبيئية املنجرة عن  يةاإلقتصادو  يةجتماعاإل ثارال شرق والية خنشلة  ،وسنحاول حتليل وتبيان كافة اآلاملنفذة يف مش
 .عملية التنفيذ
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I-مدخل نظري للمشروع وعملية تقييمه: 
I-1مفهوم المشروع ودورة حياته: 

جل أمها من ييتم تصماملخططة واملرتابطة  األنشطةنه تدخل يتكون من جمموعة من أيعرف املشروع على 
يطلق عليها دورة حياة املشروع الذي يعرب عن 1حمددة يف نطاق ميزانية معينة وخالل فرتة  منية حمددة  أهدافحتقيق 

هناية تنفيذه، وتعترب هذه الدورة ذات طبيعة عامة بغض النظر عن نشاط  إىلالزمن الذي يستغرقه املشروع منذ بدايته 
 :2كون دورة حياة املشروع من عدة مراحل متتالية مبينة يف الشكل التايلاملشروع ومدته وحجمه ،وتت

 المشروع حياة دورة مراحل   07: الشكل رقم  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :Japan International Cooperation Agency JICA ,2004,Guidelines for Projects Evaluation Practical 

Method for project    Evaluating,Department Office of evaluation Planninig Coordination, p141 

 

I-2 مفهوم عملية  تقييم المشروع 
تسهم يف بناء  عملية تشاركية ،منهجية ،تستند على تعلم مجاعي ومعرفة منظمة، تعتربتقييم املشروع إن عملية 

لتحسني نوعية حياة املستهدفني بأقصى   بنتها،اليت ت هدافن املشاريع حتقق األأالقدرات وتستهدف التحقق من 
 .كفاءة وفاعلية

فحسب دليل  يف حتقيق خمرجات املشروع، جنا ختبار منظم يقيس مدى التقدم واإلإويعرف تقييم املشروع على أنه 
  ثرية واألنه قياس ملدى حتقق معايري التقييم املختلفة مثل الكفاءة والفاعلأاملشاريع على  دارةورويب إلاالحتاد األ

 

                                                           
1
  -IFAD ,2012 ,Terminologie de Suivi-évaluation Pour une Gestion Orientée Vers L’impact  Guide pratique de 

S&E Des projets Annexe A.p04 

 api.org-http://www.arab  : طيط ،على املوقع التايلملعهد العريب للتخ-ا2 
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وكذلك ميكن تعريف التقييم على أنه عملية قياس مدى منهجية  1وأنشطة املشروع أهدافيف  اإلستدامةو  رتباطواإل
حيث يعد أداة إلرشاد صانعي القرارات عما إذا كان  وموضوعية مالءمة املشاريع اجلارية واملنجزة وأدائها ومدى جناحها،

وعادة ما تكون حمددة بزمن معني حسب توقيت التقييم ،وجيري التقييم عادة  له، التخطيط والتنفيذ مت وفق ماهو خمطط
القرار الصحيح بشأن  إختاذلتحقيق هدف معني ولإجابة عن أسئلة حمددة تزود صانعي القرار باملعلومات ولتمكن من 

ويهدف التقييم بصورة  ،أخرىريع تعديل السياسات واإلجراءات اجلارية التنفيذ ،واإلستفادة منها مستقبال يف تنفيذ مشا
 .2ه ومدى تأثريه وإستدامتهإجنا  وفاعليته وكفاءة  املوضوعة، هدافاأل إىلحتديد مدى مالئمة املشروع بالنسبة  إىلعامة 

ن تقييم املشروع تعترب عملية نظامية وحتليلية للعمليات إف  OCDEللتنمية  ياإلقتصادتبعا ملنظمة التعاون 
ن التقييم يتعلق إة واملفيدة احملققة جراء عملية تنفيذه ،وبالتايل فجيابيولقيمته ،ومن خالل نتائجه اإل املهمة ملشروع ما

الصندوق الدويل للتنمية وحسب  3ه املسطرة يف البدايةأهدافو بأبتحليل نتائج املشروع مقارنة مبا خطط تنفيذه 
 ،و مستكملأقصى حد ممكن ملشروع خمطط جار أ إىلفإن عملية التقييم تعترب فحص منهجي وموضوعي  الزراعية

ستخالص إسئلة معينة واحلكم على القيمة الكلية جلهد مبذول لتحقيق غاية و أجابة عن واهلدف من التقييم هو اإل
وتسعى عمليات التقييم  القرارات يف املستقبل، إختاذات ووضع اخلطط و جراءاإل إختاذالدروس اليت تفيد يف حتسني 

ن يتضمن أوينبغي  التنموية، هدافوأمهية املشروع يف حتقيق األ اإلستدامةديد الكفاءة والفعالية والتأثري و حت إىلعموما 
 4.القرارات إختاذن يتضمن الدروس املكتسبة اليت تساعد الشركاء والوكاالت املمولة يف أو  التقييم معلومات موثوقة،

ات اإلسرتاتيجياملتاحة و يادهتا واليت تسمح ببناء وتطبيق عرف على اخليارات تيسمح بال إجراءعملية التقييم هي 
  إىل ضافةباإلالقرارات املتعلقة هبذه السياسات  إختاذن تكون مرافقة خطوة خبطوة لعملية أجيب ،و  والسياسات التنموية
 5.بكافة نواحي احلياة ات التنموية املتعلقةاإلسرتاتيجيات اليت تتضمنها جراءكافة التدخالت واإل

 :سباب اليت تربر بل جتعل القيام بعملية التقييم ضرورة حتمية، تتلخص يف النقاط التاليةتتعدد األو 
 ؛يساعد على معرفة مدى صحة طريقة تنفيذ املشروع 
  ؛املشروع أهدافالتقدم املسجل لتحقيق 
 ؛ات والنتائججنا  مقارنة النفقات باإل 
  ؛املشروع  أهداف إىلالتعرف على مدى فاعلية اجلهود املبذولة للوصول 
  ؛ا يف التخطيط املستقبليإستعماهلفضل قصد أمجع املعلومات  بشكل 
 ؛التعرف على نقاط القوة والضعف يف عملية تنفيذ املشروع 
 شراف واملتابعةاإل عملية حتسني. 

                                                           
1
 -Commission Européenne CE. ,2004 , Manuel , Gestion du cycle de projet. Disponible sur 

ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/ europeaid_adm_pcm_guidelines_2004.fr.pdf.  
2
 -United Nations Population Fund )UNFPA  ( ,2007,Project Manager's Planning Monitoring & Evaluation toolkit 

,p 15. Disponible sur le site : http://www.unfpa.org/monitoring/toolkit.htm 
3
 -OCDE, Méthodes de suivi et d'évaluation des incidences des politiques agricoles sur le développement rural. 

4
- IFAD,2012 ,Terminologie de Suivi-évaluation Pour une Gestion Orientée Vers L’impact  Guide pratique de S&E 

Des    projets Annexe A.p05 
5
 -OCDE,2006 ,OCDE Rural Policy Reviews ,The New Rural Paradigm Policies and Governance,p148 
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I-3  الهدف من عملية التقييم: 
ليه إشارت أرة لعملية تقييم املشاريع ومنها ما ملباشا هدافستنتاج عدد من األإمن خالل الدراسات املتعددة ميكن 

 :ان مهايأساسن التقييم له هدفان أمم املتحدة يف منظمة األ
 ات املرتبطة اإلسرتاتيجيقرارات صحيحة بشأن العمليات أو السياسات أو  ختاذتوفري ما يلزم من معلومات إل

 ؛باملشاريع اجلارية أو املستقبلية
  تثبت فاعلية أداء املشروع ( الفئات املستهدفة الشركاء، للماوحني،) عنية واملسؤولة اجلهات امل إىلتقدمي أدلة،

 .ومطابقته للنتائج املخطط هلا 
 :لتقييم املشاريع مايلي خرىاأل هدافوتتضمن األ

 ؛إتاحة عملية التعلم اجلماعي واملسامهة يف جمموعة املعارف املتعلقة مبا ينجح وماال ينجح وأسباب ذلك 
 ؛ق من جودة أداء تنفيذ املشروع أو حتسينهالتحق 
 ؛حتديد األساليب الناجحة من أجل التوسع فيها وتكرارها 
 تعديل األساليب غري الناجحة. 

ن أويتوقع  ستدامته،إه و أثر حتديد مدى مالءمة أي مشروع ومدى كفاءته وفاعليته و  إىلوبشكل عام يهدف التقييم 
 .1ستخدام املوارد بكفاءة أكربإنتائج أفضل و  إىلمث  حتسني عملية صنع القرار ومن إىليؤدي 

I-4  توقيتات التقييم 
I-4-1 التقييم القبلي: 
حيث يتم خالله توضيح التفاصيل والنتائج املتوقعة من تنفيذه،ومدى مالئمة املشروع  يتم قبل تنفيذ املشروع،  

ملا هو  االتقييمات الالحقة،ويعترب التقييم القبلي وصف وكذلك وضع مؤشرات تقييم لقياس تأثري املشروع يف وقيمته،
 .متوقع وحمتمل وحتليله

I-4-2 تقييم منتصف المدة او التقييم المتزامن: 
ات وتنفيذ املشروع جنا  فحص اإل إىلحيث يهدف هذا التقييم  وجيرى يف منتصف مدة تنفيذ املشروع،

حيث  مراجعة خطة العمل وتعديلها وفقا للنتائج، إىل ضافةنتائج ،باإلال إىلمستندا  رتباطبالرتكيز على الكفاءة واإل
 .داءالقرار ومتابعة األ إختاذتساعد نتائج التقييم اجلهات املعنية على 

I-4-3 التقييم البعدي: 
نتائج  إىلستنادا إ، اإلستدامةو  ثرتنفيذ املشروع ،ويركز على الكفاءة والفاعلية واأل إنتهاءجيرى بعد فرتة من 

ستخالص الدروس املستفادة والتوصيات للجهات املعنية بتخطيط املشاريع إ إىلويهدف هذا التقييم  .التقييم
  خرىن التقييمات هذه ال تعوض إحداها عن األأونالحظ مما سبق  .كفاءة وفاعلية  أكثراملستقبلية وتنفيذها بشكل 

 1.ل حسب وقتهفقد تضطر بعض املشاريع الستخدام التقييمات الثالثة ك

                                                           
1
 -United Nations Population Fund )UNFPA  ( ,2007,op ,cit,p 18. 



 المستدامة الريفية التنمية تحقيق في خنشلة بوالية المنفذة المندمجة الريفية للتنمية الجوارية المشاريع من مجموعة تنفيذ آثار تقييم..............الثالث الفصل

 

107 
 

 توقيتات التقييم مع دورة حياة المشروع: 09الشكل رقم 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Source : Japan International Cooperation Agency JICA ,2004,Guidelines for Projects Evaluation 

Practical Method for project Evaluating,Department Office of evaluation Planninig Coordination,p143 

I-5 معايير التقييم: 
وخيترب كل معيار جمموعة من املؤشرات  ،جنا داء وفقا ألبعاد حمددة لإقياس حتدد مستوى األ أداةهو معيار التقييم 

حتوائها إل ستخدام املعايري يف تقييم املشاريع من خالإوتتلخص فكرة ، املشروع وتنفيذه إدارةتبني مدى فاعليته يف 
 :داء املشروع كما هي موضحة يف الشكل التايلأة لتقدير يساسعلى العوامل األ

 معايير تقييم المشروع: 09الشكل رقم 
 
 
 

 

 

 

 

Source :Commission Européenne ,2006, Bases méthodologiques d’évaluation ,p103 ,Consulté en  

décembre 2013,Sur :http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/ examples/guide1_fr.pdf.. 

                                                                                                                                                                                           
1
 -Japan International Cooperation Agency JICA ,2004,Guidelines for Projects Evaluation Practical Method for 

project    Evaluating,Department Office of evaluation Planninig Coordination, p141 
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I-5-1 رتباطمعيار اإل  
حتياجات والسياسات وإحتياجات اإل إىلو مالئمة النتائج بالنسبة أ إرتباطيفحص هذا املعيار تقدير مدى 
و نتائج أستمرار صحة ومالئمة خمرجات إجة نه در أ رتباطويعرف معيار اإل .وأولويات الفئات اليت إستهدفها املشروع

و كما عدلت الحقا بسبب تغري الظروف يف السياق املباشر لذلك أ و غايات املشروع على النحو املخطط له أصال،أ
 وحاجات املستفيدين ،و بني اخلطط وخلفية املشروع، رتباطحيث ينصب هذا املعيار على تقدير حتقق اإل املشروع،

 :القضايا التالية رتباطحتليل اإلو يعكس ،1وصياغة اخلطط التنموية  شروع،إسرتاتيجيات امل
  ؛ هدفحتياجات الدولة او املنطقة او اجملتمع املستإاملشروع يسري وفق  
 ؛املشروع يسري وفق إحتياجات الفئة املستهدفة 
 ؛ للدولة التنموية السياسة مع يتوافق املشروع 
 ؛احملددة الربامج تنفيذ حيث من املستهدفة الدولة وحو املساعدات سياسة مع يتوافق املشروع 
 ؛مالئما كان املستهدفة الفئة اختيار عملية 
 ؛املستهدفة الفئة نطاق خارج للمشروع جانبية تأثريات يوجد 
 بعدالة مو عة التكاليف وعبء التأثري من واملنافع الفوائد. 

املشروع يف هذا  إدارةن أروع واملمولني والفئات املستهدفة،و يقيس مدى مالئمة املش رتباطن معيار اإلأومما سبق يتضح 
املشروع قد مت تصميمه ليليب هذه  نأاحلقيقة،و حتياجاهتم إختارت الفئات املستهدفة املناسبة وعرفت إاملعيار 

 .حتياجاتاإل
I -5-2  معيار الكفاءة 

ن ، إ2 نواتج إىل...من أموال خربات وقتعلى حتويل املدخالت  يةاإلقتصاددى القدرة يتعلق هذا املعيار مب
معيار الكفاءة يقيس تقدير كفاءة املشروع ،فهو يقدر النتائج اليت حتققت بالنسبة للنفقات واملوارد املستخدمة يف 

 ،املاليةستخدام املدخالت كاملوارد إنه مقياس لكيفية أويعرف معيار الكفاءة على  ثناء فرتة  منية معينةأاملشروع 
ميكن ، مثل للحصول على خمرجات تتوافق مع حجم املدخالت ونوعهاأو  إقتصاديبشكل  ،املادية ،التقنية ،ةالبشري
مثل للموارد املادية واملالية والبشرية لتحقيق املخرجات ستغالل األاإل إىل ساسن معيار الكفاءة يهدف باألأالقول 

 .قل جهد ووقت وتكلفةأاملخطط هلا وذلك ب
I-5-3  الفاعلية معيار   

مهية النسبية األ أخذمع  ه،أهداف،املشروع يف حتقيق  ن يبلغهأو يتوقع أاملدى الذي بلغه ،ب هذا املعياريرتبط 
ذا  إوما ،و املدى الذي ستحقق به أيركز معيار الفاعلية على تقدير مدى حتقيق املخرجات و  .بعني اإلعتبار هدافلأل

ويقيس  معيار الفاعلية مدى حتقيق املشروع للنتائج  احملدد ثرواتج احملددة واألن يسهم املشروع يف النأكان من احملتمل 

                                                           
1
- Commission Européenne ,2006, Bases méthodologiques d’évaluation ,p102 ,Consulté décembre 2013 

Sur :http://ec.europa.eu/europeaid/evaluation/methodology/ examples/guide1_fr.pdf. 
2
- IFAD ,2012 ,Terminologie de Suivi-évaluation Pour une Gestion Orientée Vers L’impact.p 06 
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ستغالل خمرجات املشروع وحتقيق إويعكس معيار الفاعلية مدى  1.هدافواأل النواتج، املخرجات، هلا، املخطط
 :حتليل الفاعلية على القضايا التالية ويركز،  ه احملددةأهداف
 ؛طار املنطقي للمشروعمؤشرات القياس املوجودة يف اإل إستعمالواملخطط هلا ب احملددة هدافمدى حتقيق األ 
 ؛ املستهدفة للفئات هلا املخطط والفوائد والتنمية التغيري حتقيق مدى 
 ؛املشروع من العام اهلدف سيتحقق املشروع إنتهاءب 
 املشروع أهداف حتقيق تعرقل عوامل أي يوجد. 

وما هي العوامل اليت قد تعرقل حتقيق ، هدافاألة يقيس مدى القرب من حتقيق ن معيار الفاعليأويتضح مما سبق 
 .هدافهذه األ

I-5-4 معيار األثر : 
و غري مباشرة لنشاط إمنائي أمباشرة  حيدث كنتيجةو غري مقصود أتغيري مقصود بكل  يتعلق هذا املعيار 

ذا كانت املدخالت إيكون التنفيذ واألداء ناجحني و  .املشروع على املدى البعيد أثريفحص  ثرمعيار األ 2.معني
نه أعلى  ثرويعرف معيار األ املخرجات املتوقعة متاحة يف الوقت املناسب إجنا الال مة لتنفيذ النشاطات املخططة و 

 ،و غري مقصودةأكانت مقصودة أو غري مباشر سواء أة والسلبية على املدى الطويل بشكل مباشر جيابيالتأثريات اإل
حيث يتم حتليل اهلدف العام  ،أخرىنواع أو من أ ،مؤسسية بيئية، ة،يإجتماع ة،إقتصادي إما هذه التأثريات قد تكونو 
نتشار الفوائد إمتداد و إمدى  ثرويعكس معيار األ،  3ة والسلبية غري املتوقعةجيابيالتأثريات اإل إىلعتباره تأثريا متوقعا إب

مسامهة املشروع يف  ثركذلك يعكس األ .و املنطقةأكرب من الناس يف اجملتمع أ دعدااليت تلقتها الفئات املستهدفة إل
  .تطوير القطاعات ذات العالقة

 :يركز على اجلوانب التالية ثرن حتليل األإ
 ؛اهلدف هذا حتقيق يف املشروع مسامهة مدى و العام اهلدف حتقيق مدى 
 ؛صحاب املصاحل بصفة عامةأتهدفة ،وعلى على الفئات املس للمشروع ياإلقتصاد ثراأل نتشارإ مدى 
 يقيس اهلدف العام لتنفيذ املشروع على مستوى الفئات املستهدفة واجملتمع على املدى البعيد ثرن معيار األإ. 
I-5-5  معيار اإلستدامة: 

و التسهيالت أو املهارات أصول ة للمشروع مثل األجيابيبإمكانية إستمرار التأثريات اإل اإلستدامةيتعلق معيار 
ستمرار إستدامة املشروع من تقدير مدى إيتحقق معيار ، 4املشروع نتهاءلفرتة  منية الحقة إل و اخلدمات احملسنة،أ

نه دميومة نتائج أعلى  اإلستدامةويعرف معيار  املشروع وتوقف املوارد إنتهاءو احتمال استمرارها بعد أ نتائجه،
 :عاننو  اإلستدامةو  نتهائه،إاملشروع بعد 

 ؛اجملموعات املستهدفة نفسها إىلهي التدفق املستمر للمنافع نفسها اليت يبدأها املشروع املنجز :الساكنة اإلستدامة .1
                                                           
1
 -Commission Européenne ,2006, Bases méthodologiques d’évaluation ,p102 . 

2
 -IFAD ,2012 ,Terminologie de Suivi-évaluation Pour une Gestion Orientée Vers L’impact  .p 05 

3
 -Commission Européenne ,2006, Bases méthodologiques d’évaluation ,p 103 . 

4- IFAD ,2012 ,opcit.p06 



 المستدامة الريفية التنمية تحقيق في خنشلة بوالية المنفذة المندمجة الريفية للتنمية الجوارية المشاريع من مجموعة تنفيذ آثار تقييم..............الثالث الفصل

 

110 
 

 و بيئة متغرية منأواليت ختتص بإستخدامات تكييف نتائج املشروع تبعا لسياق خمتلف  :الديناميكية اإلستدامة .1
 ،فالدميومة تعكس قدرة املشروع على اإلستمرار والبقاءوبذلك  ،أخرىو جمموعات أاجملموعات املستهدفة 

 التمويل إنتهاءة على الفئات املستهدفة ستستمر بعد جيابياإل ثارذا كانت اآلإيعكس ما  اإلستدامةومنه فإن معيار 
 :على اجلوانب التالية اإلستدامةاخلارجي ويركز حتليل 

  ؛مت التنسيق معهم طوال فرتة تنفيذ املشروعات املشروع ،وهل إجنا  و  هدافمتالك الشركاء ألإمدى 
 ؛املشروع أهدافو  خمرجات لتحقيق املشروع موا نة كفاية مدى 
 ؛الثقافية يةجتماعاإل العوامل مع املشروع أنشطة تناغم مدى 
 ؛ةالرشيد ةكمو واحل بني اجلنسني العدالة مثل املتقاطعة القضايا عتباراإل بعني خذاأل مدى 
 ؛هيكليتها املشروع ضمن دمج كذلك و الشركاء ماز لتإ مستوى تعكس اليت و اتيةاملؤسس اإلستدامة مدى 
 التمويل إنتهاءبعد  اخلدمات املقدمة تكلفة حتمل على املستهدفة الفئات قدرة تعكس واليت املالية اإلستدامة مدى 
 املشروع إستدامة متنع أن ممكن عوامل أية. 

 اإلستدامة من على نوعني ويركز ، هإنتهاء بعد املشروع دميومة مدى يقيس اإلستدامة معيار أن يتضح سبق مما   
 والثاين هيكلتها، ضمن دجمها و املشاريع ستمرارإب لتزام املؤسساتإ مستوى تعكس واليت املؤسساتية اإلستدامة األول

  التمويل نتهاءإ بعد املقدمة اخلدمات تكلفة حتمل املستهدفة على الفئات قدرة تعكس واليت املالية اإلستدامة
  عالقة مراحل تنفيذ المشروع ومعايير عملية تقييمه:     10الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source :  Banque Mondiale ,2000, The Logframe Handbook .A Logicial Framework 

Approach To Project Cycle Management. Washington, DC World Bank.113 P, consulté en 

mars 2012 sur:  http://www.worldbank.org/evaluation/logfram/ 
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http://www.worldbank.org/evaluation/logfram/
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II– خنشلة والية عرض عام عن: 
II-1 الموقع والتنظيم االداري للوالية 

وهي تضم حاليا   ،يف اجلزائر 1984سيم اإلداري لسنة  نبثقت عقب التقإ اليت والية خنشلة من الواليات اجلديدة ، 
 .جديدة  05دوائر منها  08بلدية جديدة واليت تنشطها  11بلدية منها  21

 دوائر وبلديات والية خنشلة: 07الجدول رقم 
 البلديات التابعة لها الدوائر
 خنشلة خنشلة
 قـايس ، تاو يانت ، الرميلة قايس
 امزة،انسيغةاحلامة ،بغاي ،ط احلامة

 عني الطويلة ،متوسة عني الطويلة
 بومحامة يابوس شلية ملصارة بومحامة
 ششار ، جالل ، خريان، الوجلة ششار

 أوالد رشاش،احململ أوالد رشاش
 بابار بابار

Source : Wilaya de  Khenchela ,Annuaire Statistique 2012 de la Wilaya de Khenchela . 
 داري لوالية خنشلةالتقسيم اإل:01الخريطة رقم 

Source : Wilaya de Khenchela ,Annuaire Statistique de la wilaya de khenchela 2012 
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األوراس يف إمتداد اهلضاب العليا  تقع والية خنشلة من الناحية اجلغرافية مشال شرق الوطن وبالضبط يف منطقة جبال
 شرق خط غرينيتش  وبني درجيت  ° 0 30 -و 30-6°الشرقية، وهي متواجدة بني خطي طول 

 .مرت عن سطح البحر 1122إىل حوايل رتفاعها إويصل . ستواءمشال خط اإل °30و° 34
 ،ة للرتاب الوطينمجاليمـن املساحة اإل % 0,4أي مايعادل  1كلم9.715الوالية يشمل مساحة تقدر حبوايل  إقليمإن 

بسكرة ومن اجلنوب ييت باتنة و من اجلنوب الغريب والو  ن الشمال والية أم البواقيأما احلدود اإلدارية للوالية فيحدها م
 .والية الوادي ومن الشرق والية تبسة

II-2 المحيط الطبيعي: 
II-2-1  التضاريس 

  :ثالث مناطق متباينة إىلوالية خنشلة تابعة ملنطقة اهلضاب العليا الشرقية وتنقسم تضاريسها 
ويف ( جبـال النمامشة)ويف املنطقة الوسطى ( جبال األوراس ) باخلصوص يف املنطقة الغربية للوالية  جندها :الجبال-أ

 ( .رأس كلثوم) ةم وهذا جببل شلي 2328تبلغ  وتوجد أعلى قمة بالوالية اليت( جبال تافرنت )الشمال الشرقي 
ومن الشمال ( احململ وأوالد رشاش هضاب)قع يف الشمال الشرقي واليت ت :الهضاب العليا والسهول-ب

 (.سهول متوسة ، الرميلة و بومحامة)الغريب
تقع يف املنطقة الوسطى واجلنوبية للوالية وهي تشغل تقريبا نصف مساحة  الوالية  :األراضي السهبية والصحراوية -ج

 .يف جنوب الوالية تصب ليتومتلص لألودية ا تكون نقطة تالقيومن خصائصها أهنا أراضي رملية وشطوط هذه األخرية 
 تقسيم تضاريس والية خنشلة:02الخريطة رقم 

 
Source :Annuaire Statistique de la wilaya de khenchela 2012 



 المستدامة الريفية التنمية تحقيق في خنشلة بوالية المنفذة المندمجة الريفية للتنمية الجوارية المشاريع من مجموعة تنفيذ آثار تقييم..............الثالث الفصل

 

113 
 

 تقسيم تضاريس الوالية: 03الرسم البياني رقم 

 
 الباحث باالعتماد على البيانات المقدمة من طرف مصالح والية خنشلة إعدادمن :المصدر 

II-2-2 تتميز الوالية  مبناخ  قاري حار صيفا  بارد وممطر شتاءا ، أما فيما خيص تساقط األمطار  يف  : المناخ
مم   600و  400،  جندها يف الشمال ممطرة أحيانا ويرتاوح معدهلا بني  أخرىالشتاء فهي ختتلف من منطقة إىل 

حار وجاف يف معظم  وأما الصيف فهو ،مم سنويا 200 سنويا،  أما يف اجلنوب فتكاد تكون منعدمة وهذا  مبعدل
 أيضاوخصوصا باملناطق اجلبلية  ونسجل  مناطق الوالية ونالحظ  كذلك سقوط الثلوج يف الشتاء أحيانا يف الشمال

 .احململة بالرمال يف فصل الصيف( السريوكو)سقوط اجلليد يف فصل  الربيع  وهبوب  الرياح الساخنة   من نوع 
 .تساقط األمطار بوالية خنشلة: 03رقم  الخريطة

 
Source :Annuaire Statistique de la wilaya de khenchela 2012 

 مناطق سهبية
مناطق  %56

 صحراوية
%11 

 مناطق هضاب
 عليا

%15 

 مناطق جبلية
%18 

 تقسيم تضاريس الوالية
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II-2-3 تتميز أودية الوالية بأهنا ذات جريان غري منتظم حيث جندها غزيرة أثناء تساقط األمطار شتاءا  : المياه
             ..واد القيس، واد امليتة، واد مالقو، واد بوفيسان،وادالعرب :لواليةالصيف ومن أهم األودية املتواجدة باوجافة يف فصل 

II-2-4  ية للرتبة املتواجدة بأرض الوالية جند  ساسمن أنواع األ  :التربة:  
  يف اهلضاب العليا مشاال ( عميقة) تربة رسوبية. 
  تربة كلسية وجريية يف املنطقة الوسطى اجلبلية. 
 تربة معرضة للتعرية بسبب الرياح يف املنطقة اجلنوبية ووجود كثبان رملية يف أقصى اجلنوب. 

  .من الكلس ، الطني ، اجلبس ، الرمال وصخور صلصاليةيف معظمها  تتكون تربة الوالية و 
 نواع التربة في والية خنشلةأ:  04الخريطة رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source :Annuaire Statistique de la wilaya de khenchela 2012 

II-2-5 وهذا حسب الطبيعة  أخرىالنباتات ختتلف من منطقة إىل  توجد بالوالية عدة أنواع من :الغطاء النباتي
 :اجلغرافية واملناخية للمنطقة وهي

  (.الشيح والقطاف)منطقة اهلضاب العليا توجد النباتات القصرية مثل 
 واملنطقة الشرقية توجد هبا ( وراسجبال األ)توجد منطقتني األوىل يف الغرب منطقة غابية  املنطقة اجلبلية يف الوسط

أشجار الصنوبر والبلوط واألر  وبعض النباتات القصرية   أيضاومن حوهلا جند ( جبال النمامشة)غابات متدهورة 
 .                كالشيح والقطاف

 النباتات من أمهها احللفاء، التورفة من أنواع والصحراوية جند عدة سهبيةالمن املمرات  تتكون اليت املنطقة اجلنوبية. 
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II-3 يةاإلقتصادية و جتماعالخصائص اإل 
II-3-1  السكان 

 211022حوايل  1211-11-31يقدر عدد قاطين الوالية حسب تقديرات املصاحل املختصة للوالية إىل غاية   
ساكن  100192،وميثل عدد السكان احلضريني يف الوالية 1كلم/نسمة 23.0يل بكثافة سكانية تقدر حبواساكن، 

قاطين الوالية ،واملتو عني على البلديات ذات الطابع احلضري يف الوالية واملقدر  إمجايلمن  % 09.1ي ماميثل نسبةأ
 ،ششار ،أوالد رشاش قايس ،بومحامة،عني ا لطويلة ، خنشلـة ،احلامة،: بلديات وهي البلديات التالية  9عددهم 

من إمجايل  %32.2ميثل نسبة  قاطن ،ما 120112يف حني يقدر عدد السكان يف املناطق الريفية حوايل  احململ ،بابار
: وهي البلديات التالية  11عدد سكان الوالية متو عني على البلديات ذات الطابع الريفي يف الوالية واملقدر عددهم 

يف حني ميثل عدد  ،، خريان، الوجلة  تاو يانت، الرميلة، يابوس ،شلية ،ملصارة ،جالل ،متوسة طامزة، أنسيغة، بغاي،
من العدد %09.1قاطن أي ماميثل نسبة  332022سكان التجمعات السكانية حسب نفس اإلحصائيات حوايل 

 . من إمجايل قاطين الوالية %12.2اإلمجايل لسكان الوالية ،اما الباقي فيقطن يف مناطق متفرقة ومشتتة واليت متثل نسبة 
 معطيات عامة حول البلديات الريفية بوالية خنشلة: 09الجدول رقم 

طبيعة 
النشاطات 

ان  يةاإلقتصاد
سك

طق 
منا

ال
رقة

متف
ال

كز  
 مر

كان
س

دية
البل

كان 
الس

دد 
ع

 

فئة
ال

 

مؤشر التنمية 
الريفية 

 المستدامة

مؤشر 
مشاركة 
 النساء

مؤشر 
التنمية 
مية  البشرية

التن
شر 

مؤ ال
فية

ري
 

 البلدية

 متوسة 0.210 0.390 0.120 0.370 3 6474 3844 2630 زراعية رعوية
 بغاي 0.239 0.153 0.150 0.320 3 7340 5110 2230
 تاو يانت 0.201 0.133 0.353 0.331 3 11648 7302 4346
 الوجلة 0.105 0.502 0.112 0.110 1 3246 1910 0331
 الرميلة 0.270 0.311 0.353 0.329 3 6060 2388 3672

 جالل 0.031 0.132 0.150 0.339 3 3290 1348 0912 زراعية رعوية
 طامزة 0.201 0.299 0.090 0.230 2 9185 2210 1975
 انسيغة 0.210 0.320 0.315 0.322 3 10160 6476 3.684
 مصارة 0.209 0.399 0.302 0.309 3 4495 3080 1415
 يابوس 0.210 0.391 0.330 0.322 3 11346 5678 5668
 خريان 0.093 0.355 0.022 0.213 2 6290 706 5521
 شلية 0.270 0.317 0.252 0.299 2 5422 1496 3926

Source : Algérie, 2004,Ministre Délégué Chargé Du Développement Rural ,Typologie Des 

Communes Rurales En Algérie ,Stratégie Nationale De Développement Rural Durable ,p78 
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                        تطور عدد سكان والية خنشلة:  09الجدول رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Wilaya de Khenchela ,Annuaire Statistique de la wilaya de khenchela 2012. 

II-3-2 الخدمات الصحية 
ساكن  1222ة لكل األسر ،يقدر عدد  1211-11-31غاية  إىلاملختصة للوالية املصاحل  إحصائياتحسب 
ما قاعات العالج فيقدر أ ساكن، 10922يف حني يقدر عدد العيادات املتعددة اخلدمات حبوايل عيادة لكل  بسريرين،

، ساكن 3902ة فهي متثل صيدلية لكل ما يف يتعلق باخلدمات الصيدالنيأ ،ساكن 3202لكل عددها بقاعة عالج 
 3302سنان حبوايل جراح لكل ويقدر عدد جراحي األ ساكن، 222طباء حبوايل طبيب لكل يف حني يقدر عدد األ

 .ساكن 112ما أعوان الصحة فيقدر عددهم حبوايل عون لكل أ ،ساكن
انية الكبرية قطاب السكن من املالحظ هو متركزها يف األأال إمدى توفر خدمات الصحة يف الوالية  حصائياتتبني اإل

مع غياب كبري يف باقي املناطق وخاصة منها املناطق الريفية واملعزولة واليت  ،الوالية وخاصة يف عاصمة الوالية يف
 .جل التداوي والعالجاعاصمة الوالية من  إىليستوجب على سكاهنا عناء التنقل 

II-3-3 خدمات التعليم والتكوين المهني: 
ة مدرس 100اكل تعليمية  معتربة حيث يقدر عدد املدارس اإلبتدائية بالوالية حوايل متتلك والية خنشلة هي

ما فيما يتعلق مبؤسسات التعليم أ ،من فئة اإلناث 12992منها حوايل  جند ،متمدرس 39.919واليت تضم حوايل 
متثل فئة  ،متمدرس 39021واليت تضم حوايل  ،متوسطة مو عة على تراب الوالية 01للطور املتوسط فيقدر عددها 

  .متمدرسة 10932الفتيات منها حوايل 

العامة للسكان  حصائياتاإل البلدية
 1997لسنة والسكن 

العامة للسكان  حصائياتاإل
 1999والسكن لسنة 

 العامة للسكان حصائياتاإل
 2009والسكن لسنة 

 2012تقديرات أواخر 

عدد ال
  مجايلإلا

 للسكان

سكان 
اجملمعات 
 الريفية

سكان 
املناطق  
 املتفرقة

العدد 
  مجايلإلا

 للسكان

سكان 
اجملمعات 
 الريفية

سكان 
املناطق  
 املتفرقة

العدد 
  مجايلإلا

 للسكان

سكان 
اجملمعات 
 الريفية

سكان 
املناطق  
 املتفرقة

العدد 
  مجايلإلا

 للسكان

سكان 
اجملمعات 
 الريفية

سكان 
اطق  املن

 املتفرقة
 2130 3.844 6.474 2133 3.548 5.981 2711 2.794 5.538 2521 0.202 1.322 متوسة

 2230 5.110 7.340 2030 4.646 6.676 2290 4.123 6.414 2077 3.029 5.201 بغاي

 1311 7.302 11.648 1009 6.739 10.748 1051 5.640 9.794 1337 3.097 7.131 تاوزيانت

 212 2.378 3.246 237 2.287 3.124 913 2.394 357 .3 0009 0.009 2.022 الولجة

 3172 2.388 6.060 3399 2.207 5.606 3951 1.786 5.740 3917 0.190 5.132 الرميلة

 0222 2.068 3.290 0050 1.938 3.089 0311 2.293 637 .3 2100 0.707 1.007 جالل

 1975 2.210 9.185 1515 2.072 8.617 7010 1.439 8.580 2191 172 9.072 طامزة

 3121 6.476 10.160 3315 5.892 9.257 1033 3.761 7.894 1271 0.103 5.129 انسيغة

 0105 3.080 4.495 0292 2.812 4.104 0525 2.609 4.194 3901 0.757 5.113 مصارة

 5112 5.678 11.346 5092 5.204 10.402 5221 3.582 8.868 5175 2.027 7.502 يابوس

 2291 3.396 6.290 2117 3.105 5.752 3001 2.246 350 .5 2900 0.151 1.351 خيران

 3921 1.496 5.422 3525 1.368 4.953 3199 1.152 851 4 3101 519 1.075 شلية
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حوايل  1211والية سنة ثانوية يقدر عدد طالهبا حسب إحصائيات مديرية التعليم لل 19وتضم الوالية حوايل 
  .طالبة 12110متثل فئة الفتيات منها حوايل  ،طالب 10920

حوايل  1211الهبا سنة ويقدر عدد ط ،تخصصاتية جامعة تضم العديد من الإىل ذلك متتلك الوال ضافةباإل
 .مركز للتكوين املهين  يف كافة التخصصات املهنية 11إىل ذلك فالوالية حتو  على  ضافةباإل ،طالب 12001

II-3-4 الشغل 
ي ماميثل نسبة أ 139902ب 31/11/1211غاية  إىليقدر عدد السكان الناشطني بوالية خنشلة 

يف حني ميثل فئة  ،املصاحل املختصة للوالية إحصائياتايل لسكان الوالية وذلك حسب من العدد اإلمج 33.1%
من تعداد السكان الناشطني بالوالية %92.2ي ماميثل نسبة أ 110292السكان العاملني يف كافة القطاعات حوايل 

م قطاع البناء حوايل ، ويض%30.99عامل بقطاع الزراعة اي بنسبة مقدرة حبوايل 20311حيث يشتغل منهم حوايل 
من إمجايل %0.19عامل ميثلون نسبة  9131ما قطاع الصناعة فيضم أ ،%12.22عامل ميثلون نسبة  10999

ي أعمال  29902السكان العاملني يف الوالية، يلي ذلك فئة العاملني يف قطاع اخلدمات واملقدر عددهم حبوايل 
يف حني ميثل فئة السكان العاطلني عن العمل حسب  ، الواليةايل السكان العاملني يفمن إمج %39.01ماميثل نسبة 

 1من إمجايل السكان الناشطني بالوالية% 9.1ي ما ميثل نسبة أعاطل عن العمل  11292نفس املصدر حوايل 
 توزيع السكان العاملين على القطاعات: 04 الرسم البياني رقم 

 
Source :Andi,2013 ,invest in Algeria,Wilaya de Khenchela, Disponible sur le site :  

www.andi.dz/PDF/monographies/Khenchela.pdf 

II-3-5   خدمات الكهرباء والغاز: 
كلم من 1.223929 مداد الكهرباء جد معتربة ممتدة على مسافة مقدرة حبوايلمتتلك والية خنشلة شبكة إل     

من شبكة التوتر املنخفض ويقدر عدد  بائن الشركة الوطنية  كلم3.011120حوايل  إىل ضافةباإل ،التوتر املتوسط

                                                           
1
 -Wilaya de Khenchela ,Annuaire Statistique de la wilaya de khenchela 2012. 

 قطاع الزراعة
%35.66  

 
 

 قطاع البناء
%20.44 

 قطاع الصناعة 
7.19 % 

قطاع 
 الخدمات

36.71% 

 توزيع السكان العاملين على القطاعات 
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على مستوى الوالية  اإلنارةن نسبة أاملصاحل املختصة على  إحصائياتوتؤكد  ،82.539للغا  والكهرباء بالوالية حوايل 
لتزود بالغا  الطبيعي ما فيما خيص اأ، %90الريفية حبوايل  اإلنارةيف حني متثل نسبة ،%90.0قدرت حبوايل  1211سنة 

 929.390ن طول شبكة التو يع والنقل للغا  مقدرة حبوايلأاملصاحل املختصة بالطاقة للوالية على  إحصائياتفقد بينت 
                              .%22ي ما يعادل نسبة ربط مقدرة حبوايلأ ، بون 22122كلم،ويقدر عدد  بائن شركة التو يع حوايل 

II-3-6 الطرق 
كلم طول الطرق الوطنية ،يف حني   121.00كلم  ،متثل فيها   1.929630ول شبكة الطرقات بالوالية حوايل يبلغ ط

ميثل  ،كلم1020بلدية فقد قدر طوهلا حبوايل ما الطرق الأ ،كلم  021.9لى مسافة مقدرة حبوايل متتد الطرق الوالئية ع
           .كلم طول الطرقات الغري معبدة  999.2منها 
II-4 الموارد الطبيعية 
II-4-1 األراضي 
الصاحلة  األراضي، حيث متثل هكتار901019واملقدرة حبوايل  األراضيترتبع الوالية على مساحة شاسعة من     

هكتار يف حني تقدر  191009اليابسة مساحة  األراضيهكتار ميثل فيها  131992حوايل  SAUللزراعة 
 ،هكتار 1002فتقدر مساحتها حبوايل ما اخلضراوات أ ،هكتار 10.922ملزروعة حبوب مساحة سقية واامل األراضي
وتتشكل األمالك ، هكتار02يف حني مثلت مساحة املروج حبوايل  ،املثمرة شجارهكتار من األ 19223وحوايل 

ة من مجاليائة من املساحة اإلبامل 10هكتار من الغابات أي بنسبة  146.303الغابية لوالية خنشلة من أ يد من 
 .هكتار من احللفاء 21.222حوايل  إىل ضافةباإل األراضي

II-4-2اإلنتاج النباتي: 
 1.110.222ا خيص احلبوب حبوايل ماملصاحل الفالحية للوالية في إحصائياتالنبايت حسب  نتاجيقدر اإل

قنطار ،يف حني كانت حمصول  راعة اخلضروات  390022حبوايل  1211سنة هاإنتاجعالف فقدر ما األأقنطار،
 193122ن منتوج التفاح قدرت كميته حبوايل أ حصائياتالفواكه فبينت اإل إنتاجما أ،قنطار 229222  حبوايل 

قنطار ،وكانت كمية التمور مقدرة حبوايل  10922ه حبوايل إنتاجما منتوج التني فقدر أ، 1211قنطار لسنة 
    .قنطار 31922بالوالية مقدر حبوايل  1211كمية منتوج الزيتون لسنة   قنطار يف حني كانت00022

II

- 

 : اإلنتاج الحيواني وتربية الحيوانـات  4-3
تعترب والية خنشلة ذات طبيعة سهبية ورعوية تصلح لرتبية املواشي خصوصا يف اجلهة اجلنوبية من الوالية واليت تتميز      

والد جالل واملعروفة على املستوى الوطين ويقدر عدد رؤوس الغنم يف أالغنم ساللة  بسالالت ذات نوعية جيدة من
 19929حوايل  إىل إضافةرأس ، 311921حبوايل  1211املصاحل الفالحية للوالية سنة  إحصائياتالوالية حسب 

يف املناطق اجلبلية من رأس من املاعز  والذي ترتكز تربيته باخلصوص  09211حوايل  إىل ضافةباإل ،بقاررأس من األ
 إىل إضافة دجاجة، 211222حبوايل  1211ه سنة إنتاجذلك جند تربية الدواجن والذي قدر  إىل ضافةباإل ،الوالية 

عدد اخلاليا العصرية فقدر عددها حبوايل  امأ خلية، 1121تربية النحل حيث قدر عدد خاليا النحل التقليدية حبوايل 
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قنطار  20.222حبوايل  1211سنة ديرات املصاحل الفالحية للوالية احليواين حسب تق نتاجميثل اإلو، خلية 10220
ملقدر حبوايل احلليب ا إنتاج إىل ضافةباإل قنطار من اللحوم البيضاء، 12929من اللحوم احلمراء ،وأ يد من 

الذي قدرت كمية الصوف و  إنتاج إىل إضافة قنطار، 929العسل فقدر حبوايل  إنتاجما أ ،لرت سنويا 31201213
                                                      .قنطار  2222ه حبوايل إنتاج
 II-4-4 الغابات        : 

 1999يكتسي والية خنشلة طابعا فالحيا، غابيا وسهبيا وشبه صحراوي، غطت املساحة الغابية هبا سنة        
هكتار  129.323 إىل 1213،لتصل يف سنة  % 13.20در بـحوايل هكتار بنسبة تغطية تق 110.222مساحة 

تساع الرقعة الغابية مل يعرفها إعرف القطاع قفزة نوعية من حيث  حيث، % 10.20أي بنسبة تغطية تقدر بـحوايل 
ميثل  هكتار ما110.222ستقالل حيث كانت تقدر املساحة الغابية آنذاك بـحوايل خالل السنوات األوىل من اإل

املتمثلة يف الصنوبر احلليب ،البلوط  شجارحيث اهنا تضم عدة اصناف من األ.%11.22بة تغطية مقدرة حبوايل نس
 .فقط يف هذه املنطقة الغابية يف اجلزائر طلسي والذي يتواجدإىل االر  األ ضافةباإل االخضر،

وغابة  هكتار، 90900مساحتها حبوايل وتتو ع املساحة الغابية عرب عدة مناطق غابية ،كغابة بيين ملول واليت تقدر 
 10320والد يعقوب واملقدرة مساحتها حبوايل أغابة  إىل إضافةهكتار  11999بين أوجانة اليت تقدر مساحتها 

الوالية والذي يغطى مساحة مقدرة حبوايل  إقليمخضر الذي مير بالغابات جند منطقة تشجري السد األ إىل إضافة هكتار،
تسيري ومحاية ثروة هامة من  إىل ضافةهكتار  باإل 2009متثل مساحتها  أخرىصناف أد هكتار ،ويوج 12911

تساهم حمافظة الغابات بالوالية  يف معاجلة  أخرىومن جهة .هكتار 21.222الغطاء احللفائي واملقدر مساحته بـ 
القيس والذي يرتبع على جنراف والتصحر عرب معاجلة احلوض الدافق فم من اإل األراضيحواض الدافقة ومحاية األ

 هكتار، 09.022هكتار،واحلوض الدافق لسد بابار والذي تقدر مساحته 10.922ة مقدرة حبوايل إمجاليمساحة 
وأخريا احلوض الدافق لسد فم تاغريست والذي  هكتار، 02.122واحلوض الدافق وجلة مالق مبساحة مقدرة حبوايل

 1 .هكتار0.222تقدر مساحته 
II-5  مشاريع التنمية الريفية بوالية خنشلةوضعية: 

الغابات بتطبيقه يف البلديات  إدارة، أين تكفلت 1229يف بداية التطبيق الفعلي لربنامج التنمية الريفية هناية سنة   
 إدارةأما املناطق السهبية فتولت املصاحل الفالحية صياغة وتسيري مشاريعها،حيث كرست ( اجلبلية)ذات الطابع الغايب 

تشكيل خاليا التنمية )لغابات جهدها يف تطبيق الربامج مبا يتوافق وجمموعة النصوص التنظيمية ملشاريع التنمية الريفية ا
، ومت بالتايل رفع االنشغاالت وجتسيدها يف ....(الريفية، التحقيقات امليدانية، أيام إعالمية، عمل جواري حتسيسي، 

ة بعد تأكيد املسامهة الفعلية للمستفيدين يف متويل مشاريعهم الفردية واملتمثلة يف مشاريع جوارية للتنمية الريفية املندجم
 12املؤرخ يف  329وفقا للمقرر رقم  % 00بنسبة حمددة بـ ....(  رائب إجنا أحواض مائية،  إجنا تربية املواشي، )
 حبوايلسقف الدعم  والذي حيدد 11/11/1222املؤرخ يف  1222واملعدل مبقتضى املقرر رقم  1223/ 20/

                                                           
1
- Wilaya de Khenchela ,Annuaire Statistique de la wilaya de khenchela 2012. 
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املسهل، وعلى  تشاركي، يلعب فيه رجل الغابات دور دج لكل عائلة ريفية، أي أن هذا العمل جواري 322.222
مشاريع جوارية من قبل  2 إجنا مت جتسيد بعض انشغاالت سكان املناطق الريفية، ومت اإلنطالق يف  ساسهذا األ

اآلبار العميقة، املسالك الفالحية، )العمليات ذات االستخدام اجلماعي  املصاحل الفالحية واليت ركزت يف براجمها على
 إىل( مشروع 191)، أين مت حتويل الباقي من برنامج تنمية اهلضاب العليا ....(سواقي إمسنتية تصحيح جماري املياه 

دة صياغته مبا يتناسب ليتم إعا 1212جوان  10املؤرخ يف  003مصاحل الغابات لتجسيده مبقتضى القرار الو اري رقم 
وبناءا على عقد . 1211مارس  12املؤرخة  يف  191والتنظيم اجلديد للتجديد الريفي وفقا للمقررة الو ارية رقم 
مشروعا جواريا للتنمية الريفية املندجمة املربجمة مابني  339النجاعة املوقع بني و ير الفالحة ووايل الوالية مت برجمة 

ت بعني أخذواليت  PPOتو يعها عرب بلديات الوالية باستخدام طريقة الربجمة اهلدفية ،واليت مت  1229-1212
ي لتثبيتها وتشجيع اهلجرة العكسية كهدف ثاين، أساس كهدف االعتبار عدد العائالت املقيمة فعال بالوسط الريفي

 12.093فية للوالية بـ والذي حدد عدد العائالت الري RGPH 2009واعتمادا على معطيات اجلرد العام للسكان 
فرد لكل عائلة، مع اإلشارة إىل أن املشروع اجلواري يتكفل مبجموعات ريفية متوسط عدد اسرها بني  061مبتوسط 

-1210)و ( 1212-1212)مشروعا جواريا مو عة بني مخاسيني 1.232ة ،وهبذا التقدير مت برجمة اسر  12و  10
حيث رصدت حمافظة .% 02.32ما يعادل نسبة  1213ة سنة مشروعا إىل غاية هناي 012مت جتسيد ( 1219
 .مليون دينار لتجسيد هذه املشاريع عرب كامل تراب الوالية 2.229لوحدها إعتمادات مالية كبرية تقدر بـ  الغابات

II-5-1  بوالية خنشلة مج التنمية الريفيةابر: 
ا من تنفيذها لسياسة التجديد الريفي إنطالقيف لقد سطرت والية خنشلة برناجما مهما للنهوض بعامل الر      

الوطنية للتنمية الريفية املستدامة املنتهجتان من طرف السلطات الوطنية ، وقد تركزت عملية التدخل يف  اإلسرتاتيجيةو 
 :املناطق الريفية بالوالية من خالل  عدة برامج ومشاريع واملتمثلة يف  

  :والذي تضمن ( 2009-2007)برنامج تنمية الهضاب العليا -أ
  منطقة  191مليون دينار مس 1907مشاريع التنمية الريفية املدجمة لتنمية اهلضاب العليا واليت رصد هلا مبلغ

 . بلدية 12ريفية عرب 
  منطقة ذات حساسية  22مليون دينار مست  487رصد هلا مبلغ  1222مشاريع مكافحة التصحر لسنة

 .بلدية11للتصحر عرب 
 :والتي تضمنت :(2009)عم التجديد الريفيمشاريع د-ب
  وحدة للرتبية  229 نشاءمليون دينار أسس الربنامج إل 10وحدة للرتبية احليوانية مببلغ قدره  12222مشروع

 ( ة)فالح 922إىل تكوين قاعدي لـ  إضافة( ،وحل، ارانب أبقار أغناماحليوانية 
 صندوق مليار دينار عن طريق1بتمويل قدره ك وذل(: 2014-2009)مشاريع التنمية لعقود النجاعة -ج
 صندوق مكافحة التصحر وتنمية،و مليون دينار 1122مببلغ   التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتيا  
 :عرب الربامج التالية و عمشروع جواري م 339عرب برجمة وذلك ، مليون دينار032مببلغ  السهوب 
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 مقاومة التصحر 
 ع الثروة الغابيةتسيري وتوسي 
 معاجلة االحواض املنحدرة 
 محاية األنظمة البيئية الطبيعية 
 380برنامج خاص رصد له مبلغ وميثل : FSAEPEA دعم مربي المواشي وصغار المستثمرين الفالحين-د

 :مليون دينار مو ع كما يلي
  (ة)مستفيد 321مس : 1212برنامج دعم 
  (ة)مستفيد 230مس : 1211برنامج دعم 
 1(ة)مستفيد 1130مس : 1212امج دعم برن 

للفترة الممتدة  ولويةاألعلى البرامج ذات  توزيع المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة: 10الجدول رقم 
 2014-2007بين 

 المجموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2009 2007 ولويةاألالبرامج ذات 
 131       22 192 تنمية اهلضاب العليا
 02  3 7 19 13 12   تسيري الثروة الغابية
 130  41 33 34 45 42   مقاومة التصحر

 30  13 18 6     معاجلة االحواض الدافقة
مشاريع يف طور 

 الصياغة
       00 00 

 573 55 57 59 59 59 54 40 192 المجموع
 محافظة الغابات لوالية خنشة:المصدر 

 :حسب المواضيع الفديراليةللتنمية الريفية المندمجة المبرمجة يع الجوارية تقسيم المشار :11الجدول رقم 
 المجموع 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الموضوع

 33 0 0 9 9 9 0 تحديث القرى والقصور
 00 13 13 13 13 13 11 ية في الوسط الريفياإلقتصادتنويع النشاطات 

 122 32 30 30 30 30 32 الحفاظ على الموارد الطبيعية وتثمينها
 11 3 2 2 2 3 3 حماية وتثمين التراث الريفي المادي والغير مادي

 339 55 57 59 59 57 54 المجموع
 محافظة الغابات لوالية خنشلة:المصدر 
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،الدورة العادية األوىل  1212وآفاق  1213حصيلة النشاطات اإلجتماعية واإلقتصادية لقطاع الغابات ،خالل سنة ،حمافظة الغابات لوالية خنشلة - 

 .للمجلس الشعيب الوالئي  1212لسنة 
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II-5-2  2014-2009مؤشرات وآثار مشاريع التنمية الريفية  المنجزة في والية خنشلة للفترة  
 126 12ستهدفت مايقارب إ،حبيث   %92.00ملشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة املنجزة حوايلنسبة امتثل      

بلدية من بلديات الوالية،وذلك يف املناطق  11نسمة،تقطن يف  20.900فرادها حوايل أعائلة ريفية،واليت يبلغ عدد 
اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة املنفذة يف الفرتة  ستهدفتها املشاريعإاليت منطقة ريفية  012ة املقدر عددها الريفي

 0219منصب شغل مؤقت ،و 12.902ستحداث إذلك فقد مت  إىل ضافةبوالية خنشلة ،باإل 1229-1212
طار املشاريع اجلوارية إمستفيد من وحدات تربية احليوانات واملو عة يف  1209والذي ميثل منهم  منصب شغل دائم ،

 يادة يف مساحة الفضاءات املعاجلة واليت  أيضامهية ،فقد مت البالغة األ ثارهذه اآل إىل ضافةباإل.املندجمة للتنمية الريفية
 1.هكتار مما يؤكد على أمهية البيئة بالنسبة لكافة الفاعلني احملليني بالوالية 39022قدرت حبوايل 

 :2014-2009بوالية خنشلة للفترة  تنفيذ مشاريع التنمية الريفية المندمجة أثرمؤشرات :12الجدول رقم

عدد  المواضيع
 البلديات

عدد 
 التجمعات

عدد 
 العائالت

عدد 
 االشخاص

عدد 
مناصب 
 الشغل

المساحة 
 (هكتار)المعالجة

امتداد 
المساحة 
الصالحة 

 (هكتار)للزراعة
 19222 3322 11 12 تحديث القرى والقصور

91222 92032 2922 
في  يةاإلقتصادتنويع النشاطات 

 لوسط الريفيا
11 10 1211 13922 

 30992 2130 13 9 الحفاظ على الموارد الطبيعية 
 22322 9022 0 3 حماية وتثمين التراث الريفي 

 4940 60530 61000 111730 20159 55 14 المجموع
 محافظة الغابات لوالية خنشلة:المصدر 
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عادية األوىل ،الدورة ال 1212وآفاق  1213حصيلة النشاطات اإلجتماعية واإلقتصادية لقطاع الغابات ،خالل سنة حمافظة الغابات لوالية خنشلة ،- 

 .للمجلس الشعيب الوالئي  1212لسنة 
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III- مشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة في والية خنشلةتقييم آثار تنفيذ مجموعة من ال: 
تنفيذ املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة ومدى حتقيقها  آثارسنحاول يف هذا القسم من الفصل الثالث تقييم 

وذلك من  ،اجلزئي بالتقييم على املستوى حيث سنقوم بإستخدام مقاربتيني ،تتعلق األوىل دامة،للتنمية الريفية املست
 ،والية خنشلة إقليمبلي باجلطابع البعدة بلديات ذات  شاريع اجلوارية اليت مت تنفيذهاخالل تقييم جمموعة من امل
معايري التقييم التطرق إىل من خالل  ذلك حيث سنعمد على ،املستوى الكليبالتقييم على أما املقاربة الثانية فتتعلق 

 .  املتعارف عليها دوليا
III-1  التقييم على المستوى الجزئي: مقاربة التقييم األولى 

 ا يف أربع بلديات من والية خنشلة،تقييم تسع مشاريع جوارية للتنمية الريفية مت تنفيذه إىلسنعمد يف هذه املقاربة 
 .بلدية تاو يانتبلدية مصارة، ،مثلة يف بلدية شلية ،بلدية طامزةواملت

عاملني يف غاية من األمهية ،حيث يتعلق العامل األول بوضعية وحالة  أساسملناطق متت على إن عملية إختيار هذه ا
هذه املناطق اليت تعترب يف معظمها ذات طابع جبلي صعب للغاية ،هذا ماجعلها وسكاهنا يعانون العزلة الشديدة واليت 

ا العامل الثاين فيتمثل يف وضعية هذه أم ي،اإلقتصادي و جتماعأثرت سلبا على كافة نواحي احلياة من اجلانب اإل
حيث أننا ركزنا على املشاريع اجلوارية اليت مت اإلنتهاء من تنفيذها بصفة رمسية وذلك  املشاريع من ناحية تنفيذها ،

 .   قصد الوقوف على اآلثار الفعلية هلا
  .لتقييم كل مشروع على حدى بعدها سنتطرق تقدمي عرض موجز لكل بلدية من هذه البلديات األربع، أوال سنحاول

III-1-1  بلدية شليةمشاريع: 
والية خنشلة حيدها من الشمال بلدية الرميلة ومن الغرب كل من بلدية  قليمتقع بلدية شلية يف اجلهة الغربية إل

حيث ترتبع  ،الشرق كل من بلدييت قايس وطامزة اجلنوبية فتحدها بلدية بومحامة ومن ما من الناحيةأتاو يانت ويابوس 
رتفاع هبا فوق مستوى البحر إعلى أتتميز بكوهنا منطقة جبلية ،يقدر ، 1كم101مساحة إمجالية مقدرة حبوايل  على

 .أخرى إىلمبناخ شبه جاف ومدى حراري واسع وفروق مطرية كبرية من سنة  و، رتم 1922حبوايل 
 أمهها شجارنواع عديدة من األأتار تضم هك 0320البلدية غابات شاسعة تقدر مساحتها حبوايل  إقليمضم يو 

 .ر  االطلسيواأل البلوط االخضر، الصنوبر احلليب،
نسمة يف  30.0يلأي ماميثل كثافة سكانية مقدرة حبوا ،نسمة 0211حبوايل  مجايليقدر عدد سكاهنا اإلو    

نسمة وعلى مناطق متفرقة  1299مو عني على جتمع سكاين يف مركز البلدية والذي يضم حوايل  ،الكيلومرت الواحد
 نسمة ، 3919البلدية حبوايل  إقليمتضم سكان وعائالت متشتتون يف باقي 

ي ماميثل نسبة نشاط مقدرة حبوايل أعامل  1209حوايل  1211يقدر عدد السكان الناشطون يف البلدية سنة     
والية خنشلة يف نفس السنة املصاحل املختصة ل إحصائياتيف حني يقدر عدد السكان العاملون حسب  ،30.9%
بطال ماميثل نسبة 199ما فئة البطالني فتضم حوايلأ،%92.0عامل ماميثل نسبة عمل مقدرة حبوايل  1292حوايل 

 .حسب اإلحصائيات املقدمة من طرف املصاحل املختصة للوالية %9.0بطالة مقدرة حبوايل 
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قاعات عالج حتاول من خالهلا تقدمي اخلدمات  29حوايل ما فيما يتعلق باهلياكل الصحية واملدرسية فتضم البلدية أ
 .الصحة األولية لسكاهنا

قسم يتمدرس  19بتدائية متكونة يف جمملها من إمدارس  29 اكل التعليمية فتحو  البلدية علىفيما خيص اهليأما     
فيما يتعلق  ماأ ،استاذأ 32ة طري هذه اهلياكل املدرسيأتلميذة ويقوم بت 190تلميذ متثل فئة اإلناث منهم  032هبا 
قل رفقة ابنائهم ملزاولة التن إىلكمالية وحيدة تقع مبركز البلدية مما جيرب باقي سكان املنطقة إكماليات فتضم البلدية باإل 

ما أ ،تلميذة 102ناث منهم اإلمتثل فئة  ،تلميذ 329قسام يتمدرس هبا حوايل أ 22وتضم هذه اإلكمالية  ،الدراسة
لديات اجملتورة قصد تلقي الب إىلالتنقل  إىلالتعليم الثانوي فتفتقر البلدية لثانوية مما جيرب الطالب الثانويني  فيما يتعلق

 مكانياتاء الغري قادرين على توفري اإلاألوليسباب اليت جعلت الكثري من هم األأن هذا السبب كان من أإال  ،التعليم
اخلصوصية الريفية  إىللدراسة للكثري منهم وباخلصوص لفئة اإلناث الراجع املادية ألبنائهم قصد الدراسة يف انقطاع ا

 .للمنطقة والعادات املتشددة يف العديد من املواضيع
اجلهات املختصة للطاقة يف الوالية فان فيقدر عدد  إحصائياتفيما خيص مدى توفر خدمات الكهرباء فحسب     

ما فيما يتعلق بربط أ ،%90.0منزل بنسبة مقدرة حبوايل  010فيقدر حبوايلاملنا ل املوصولة بالكهرباء يف بلدية شلية 
منزل ماميثل نسبة 302فيقدر عدد السكنات املوصولة به حسب نفس املصدر حبوايل  الطبيعياملنا ل خبدمة الغا  

 .ةمن اجملموع اإلمجايل للسكنات وذلك حسب اإلحصائيات املقدمة من طرف املصاحل املختصة للوالي 00%
والذي  ،تاو يانت بومحامة، ،كم مير على حمور بلدية شلية29.2 مير بالبلدية طريقني بلديني االول على مسافة     

كم مير 12.0كم،اما الطريق الثاين فيقدر طوله 2.0كم ومتوسطة على مسافة 30.9تعترب حالته جيدة على مسافة 
كم،متوسطة على مسافة 9.1 حالته جيدة على مسافة والذي تعترب تاو يانت، يابوس، ،بلدية شليةعلى احملور 

كم اما باقي مناطق البلدية فال متتلك طرقات مهيأة عدى املسالك املفتوحة من 1.2كم،وسيئة على مسافة 3.0
 .طرف مصاحل الغابات او اإلدراة احمللية

الثانية /لرت 30.0وة ضخ مقدرة حبوايل آبار ارتوا ية بق 20فيما خيص خدمة التزود باملياه ،فتمتلك البلدية حوايل      
مما جيرب العديد من السكان  طالقتسعى البلدية من خالهلا تزويد سكان البلدية باملياه إال اهنا تبقى غري كافية على اإل

 . على حفر آبار إرتوا ية بطريقة غري شرعية مما يؤثر سلبا على كمية املياه اجلوفية وباخلصوص يف فصل الصيف
فيعترب النشاط الزراعي والرعوي مصدر دخل أغلب عائالت البلدية وذلك  ياإلقتصاداجلانب ما يتعلق با فيأم     
ية والتجارية ،وترتبع البلدية على نتاجاإل يةاإلقتصادانعدام شبه كامل للنشاطات  إىل ضافةطبيعتها الريفية باإل إىلراجع 

 إىل ضافةباإل هكتار، 1110ى مراعي تقدر مساحتها هكتار ،وعل 0930مساحة صاحلة للزراعة تقدر حبوايل 
 .1هكتار 0320غابات مساحتها تقدر 
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  1211معطيات مستقاة من الدليل االحصائي لوالية خنشلة لسنة - 
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 في والية خنشلة بلدية شليةموقع  : 05الخريطة رقم 

 
source : fr.wikipedia.org/wiki/Chélia 

 2012-1997تطور عدد سكان بلدية شلية في الفترة :13الجدول رقم 

اإلحصائيات العامة للسكان 
 1997لسنة كن والس

اإلحصائيات العامة للسكان 
 1999والسكن لسنة 

 اإلحصائيات العامة للسكان 
 2009والسكن لسنة 

 2012تقديرات أواخر 

العدد 
 إلمجايل  

اجملمعات 
 الريفية

املناطق  
 املتفرقة

العدد 
 إلمجايل  

اجملمعات 
 الريفية

املناطق  
 املتفرقة

العدد 
 إلمجايل  

اجملمعات 
 الريفية

ناطق  امل
 املتفرقة

العدد 
 إلمجايل  

اجملمعات 
 الريفية

املناطق  
 املتفرقة

2.100 099 3929 4 851 1.152 3999 4.953 1.368 3020 5.422 1.496 3919 

Source : Wilaya de Khenchela ,Annuaire Statistique de la wilaya de khenchela 2012 
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III-1-1-1  بمنطقة إيقوبانالمشروع الجواري المنفذ: 
يندرج املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة مبنطقة ايقوبان بلدية شلية والية خنشلة ضمن عقود النجاعة لوالية 

، حتت موضوع تنويع النشاطات 1212-1229مشروع املربمج للفرتة املمتدة مابني  339خنشلة املقدر عددهم 
وهو معرف بالرقم .  1229مشروع جواري على مستوى الوالية لسنة 11يف الوسط الريفي والذي ضم  يةاإلقتصاد

 21.7.2.2009-40 :التعريفي التايل
III-1-1-1-1 فكرة المشروع: 

جاءت فكرة املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املقام باملنطقة بناءا على طلبات من طرف السكان 
حيث كانت يف جمملها  ة املستقبلة املتمثلة يف مصلحة الغابات بدائرة قايس،املصلح إىلاحملليني للمنطقة واليت قدمت 

ا على منطقتهم اليت أساسوذلك من خالل فك العزلة  ية بصفة عامة،جتماعترتكز حول حتسني ظروف معيشتهم اإل
إىل  ساس،راجعة باألتوفري مناصب عمل ألبناء هذه املنطقة اليت تتميز بنسبة بطالة عالية  إىل ضافةباإل عانت طويال،

 .الطبيعة القاسية والصعبة اليت تتميز هبا
واملوارد احمللية  مكانياتاإل حتديد كافةها كان اهلدف من  قليمبعد ذلك قامت املصلحة املستقبلة بتعيني جلنة معاينة لإ

سلوب أو أخدام طريقة ستلذلك إمت ،وقد إىل حتديد الصعوبات اليت يعاين منها سكان هذه املنطقة  ضافةباإل قليملإ
رتفاع نسبة البطالة إقرت على أ ،اليت قام هبا أعوان الغاباتاملعاينة األولية ، (Arbre a Problèmes)شجرة املشاكل 
مالحظة مساكن قدمية  أيضامت  ،و لسقي املزارع العائليةأما للشرب أإىل عدم توفر املياه املوجهة  ضافةيف املنطقة باإل

املشاكل الطبيعية  إىل ضافةفيما قبل ما يعين ارتفاع نسبة النزوح الريفي وحو املدن اجملاورة باإل فارغة كانت مسكونة
 .أخرىمن جهة  وقلة التشجريمن جهة جنراف الرتبة بسبب كثرة الوديان إواملتمثلة يف 

III-1-1-1-2 واآلثار المتوقعة  هدافاأل 
أسرة ، تضم  39ان األسر القاطنة مبنطقة املشروع واملقدر عددها حبوايل إستهدف املشروع اجلواري املربمج مبنطقة ايقوب

دارية املختصة، حيث يرتبع املشروع حصاؤهم قبل بداية تنفيذ املشروع من طرف املصاحل اإلإفرد مت  123حوايل 
ي ساسلتوجه العام واألوقد مت حتديد ا ،هكتار 022ة مقدرة حبوايل إمجالياجلواري للتنمية الريفية املندجمة على مساحة 

املعطيات  املستقاة من  إىلوذلك بالرجوع  ،ية يف الوسط الريفياإلقتصادنشطة للمشروع اجلواري واملتمثل يف تنويع األ
ة املتوخاة من مجاليواآلثار اإل هدافومت من خالهلا حتديد األ ،قليما فرقة املشروع اجلواري لإاملعاينة األولية اليت قامت هب

 :ومت عرضها على الشكل التايل ،تنمية الريفية املندجمة باملنطقةنفيذ املشروع اجلواري للعملية ت
 :المربحة والمستدامة من خالل  يةاإلقتصاد األنشطةتعزيز -أ

 وحدات لرتبية املواشي لفائدة العائالت القاطنة مبنطقة املشروع ؛ تقدمي دعم إلنشاء* 
 نظيم دورات تكوينية حلاملي املشاريع اجلوارية باملنطقة ؛ حتسني طرق تربية املواشي من خالل ت* 
  يادة عمليات التشجري املتعلق باألشجار املثمرة وخاصة الزيتون الذي يتوافق مع طبيعة املنطقة اجلبلية واجلافة ؛* 
 .الزراعي يف املنطقة جنتا ضافية  قصد  يادة اإلإرتوا ية إبار آعن طريق إنشاء  ،توفري املياهب يادة املساحة املسقية * 
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 :  المستدامة للموارد الطبيعية من خالل دارةاإل-ب
 ية والزراعية يف املنطقة؛اإلقتصادتنوع األنشطة  عدم إىلدى نقصها أوالذي ،جتنيد املوارد املائية * 
 حواجز مائية؛  إنشاء إىل ضافةبزيادة عملية التشجري باإل،احلفاظ على األراضي من التعرية * 
 . عمل على إستغالل الطاقات البديلة واملتجددة ،كالطاقة الشمسية مثالال* 
 :تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة من خالل -ج
 ؛فتح مسالك وطرقات جديدة اهلدف منها فك العزلة عن املناطق النائية * 
  ؛قاعات عالج قصد توفري اخلدمات الصحية لسكان املنطقة إنشاء* 
 ؛درسية لتوفري اخلدمات التعليميةهياكل م إنشاء* 
 ؛توفري خدمة الكهرباء الريفية * 
  .تقدمي دعم السكن الريفي *
 :من خالل  قليماإلالعمل على تحسين جاذبية -د
 ؛على عودة السكان الذين نزحوا يف وقت سابق لظروف معينة و العمل على تثبيت السكان القاطنني يف املنطقة * 
 . قليماإل،من اجل  يادة تنافسية  يف املنطقة يةاإلقتصاد األنشطةالتسهيالت قصد تنويع  العمل على تقدمي كامل* 
 :تثمين المعارف المكتسبة للسكان  من خالل-ه
 .دورات تكوينية لتقوية القدرات واملعارف لسكان املنطقة إنشاء*

ية املندجمة املقام مبنطقة إيقوبان ببلدية شلية، قد ن برنامج التدخالت املربجمة يف إطار املشروع اجلواري للتنمية الريفإ      
ة   يإجتماع أهدافمجاعي والذي يهدف اغلبها لتحقيق  إستعمالحتقيق خدمات ذات  إىلضم تدخالت هتدف 

ذلك فقد  إىل ضافةكتوفري اخلدمات الصحية والتعليمية وفلح مسالك جديدة لفك العزلة وهتيئة الطرقات املهرتئة باإل
الفردية والعائلية واليت كانت يف معظمها  ستفادةواإل ستعمالاإللتحقيق تدخالت الغرض منها هو  أيضاع هدف املشرو 
 .يجتماعاإلالطابع  أخذدعم السكن الريفي الذي ي  ىعد إقتصاديذات طابع 

 بمنطقة إيقوبان المبرمجة للمشروع الجواري ثارواآل هدافاأل،ات جراءمصفوفة اإل: 14الجدول رقم 
 المنتظرة منها ثاراآل الهدف منها ات المبرمجةاءجر اإل

 األسر يادة وتنويع مصادر دخل  خلق مناصب شغل وحدات المواشي وتربية النحل منح

 زيادة عمليات التشجير
 خلق مناصب شغل لسكان املنطقة

 الزراعي باملنطقة نتاج يادة اإل
 

 األسر يادة وتنويع مصادر دخل 
 قةحتقيق ميزة تنافسية للمنط

 الزراعية األراضي يادة مساحة 
 من التعرية األراضياحلفاظ على 

  يادة الرقعة الغابية واحلفاظ عليها

يف االمداد بالطاقة املسجل تدارك النقص  إستغالل الطاقة الشمسية
 ستغالل الطاقات البديلة واملتجددةإ الكهربائية يف املنطقة
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 .للمنطقة  يةاإلقتصادو  يةجتماعاإل يادة احلركية  وسكاهنا نطقةفك العزلة على امل فتح مسالك وطرقات جديدة
 حتسني الظروف املعيشية لسكان املنطقة توفري خدمات العالج  قاعات عالج إنشاء

 تقديم دعم السكن الريفي
 

 .القضاء على املساكن اهلشة 
 توفري سكنات جديدة لطالبيها

 تثبيت وإستقرار السكان يف هذه املنطقة 
 اء على النزوح الريفي بإجتاه املدنالقض 

 القضاء على االمية يف هذه املنطقة توفري اخلدمات التعليمية  بناء مدرسة إبتدائية

وحدات  إنشاءحفر آبار إرتوازية و 
 تخزين المياه الموجه للشرب والسقي

 التجنيد اجليد للموارد املائية 
 

 كافة سكان املنطقة من كميات كافية  إستفادة
 الزراعي  نتاج يادة يف اإل حتقيق

 املسقية األراضي يادة مساحة 
 . يادة القدرات التسيريية والتنظيمية لسكان املنطقة تقوية القدرات واملعارف لسكان املنطقة دورات تكوينية إنشاء

 إعتمادا على المعطيات األولية للمشروع  الباحث إعدادمن :المصدر 
III-1-1-1-3 الجواري  مدخالت المشروع 

احمللية ،وقطاع  دارةاإلفقد ضمت كل من  ،الفاعلة يف هذا املشروع اجلواري لقد تعددت وتنوعت القطاعات واجلهات
عن طريق  األراضيالصندوق الوطين للسكن وصتدوق التنمية الريفية وإستصالح  ،ومديرية الري واملوارد املائية  ،الغابات

 احمللية يف مشال شرق اجلزائر يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلوع دعم التنمية مشر  إىل ضافةاإلمتيا  الفالحي باإل
1
PADSELNEA  

 دينار 92.010.213.02حبوايل مدخالت املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املنفذ مبنطقة ايقوبان  قدرتوقد 
 :مقسمة على الشكل التايل

 دينار 22.202.222.22: خمطط تنمية البلدية. 
 دينار 13.302.000.02: تنمية لقطاع الغاباتخمطط ال. 
 دينار 3.750.000.00: خمطط التنمية القطاعي ملديرية الري واملوارد املائية. 
 ية احمللية يف مشال شرق اجلزائراإلقتصادية و جتماعمشروع دعم التنمية اإل 

PADSELNEA:10.212.222.22 دينار 
 الصندوق الوطين للسكن FONAL: 0.222.222.22 ناردي 
  صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتيا FDRMVTC:3.929.239.22 دينار 

III-1-1-1-4  اإلجراءات والعمليات المبرمجة: 
 من  ستفادةمجاعي ميكن كافة سكان املنطقة من اإل إستعمالات ذات إجراءلقد ضم املشروع اجلواري عمليات و 

                                                           

،وذلك بشراكة بني اجلزائر PADSELNEAاحمللية يف مشال شرق اجلزائر  ة قتصادية واإلجتماعييف مشروع دعم التنمية اإل  1223سنة  مت اإلنطالق1-
ورويب املقدر من طرف السلطات اجلزائرية ،إضافة إىل متويل االحتاد األمليون يورو  12قدره بتمويل  هتدف إىل تنمية األقاليم الفقرية ،وذلكالحتاد االورويب او 

الضافة إىل حتسني تنمية حملية تشاركية ،مستدامة ومندجمة  ، بال هادعم األقاليم الريفية الفقرية، قصد حتقيق إىليهدف املشروع  و.مليون يورو 02حبوايل  
بسكرة، باتنة، خنشلة، جيجل، ميلة  :بلدية مو عة على ست واليات تقع يف الشمال الشرقي للجزائر واملتمثلة يف الواليات التالية 02معيشة سكان حوايل 

 . وسوق أهراس
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 إستفادةات تتعلق مبنح إجراء أيضاذلك فان جمموع التدخالت قد ضمت  إىل ضافةباإل ،خدمات وهياكل تنموية
اخلاصة يوضح اجلدوالن  يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادوضعيتهم  إىلودعم الفراد مستهدفني بشكل مباشر وذلك بالنظر 

 شكل مفصل ومبني حسب ات املنفذة يف إطار املشروع اجلواري املقام باملنطقة ،بجراءالتاليان تفصيل العمليات واإل
 :و اجلهة املاوحة والداعمة هلا وفق مايلي أالقطاع  إىل ضافةالف املايل املخصص هلا باإلالعملية والغ

 المبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة إيقوبان الجماعي ستعمالاإلالعمليات ذات : 15الجدول رقم 
 مصدر التمويل المستهلك الغالف المالي الغالف المالي المتوقع العملية

 خمطط تنمية البلدية 2.002.222.22 0.222.222.22 التزويد بالمياه الصالحة للشرب
 خمطط تنمية البلدية 922.222.22 1.222.222.22 تهيئة وتجهيز قاعة عالج

 خمطط تنمية البلدية 13.922.222.22 12.222.222.22 اقسام 03مجمع مدرسي  إنجاز
 خمطط التنمية لقطاع الغابات 1.009.022.22 1.222.222.22 3م 500اه تصحيح مجاري المي

 خمطط التنمية لقطاع الغابات 399.210.02 022.222.22 هكتارات 05الزيتون  أشجارغرس 
 PADSELNEA 9.202.222.22 9.202.222.22 م 300رتوازيإبئر  إنجاز

 خمطط التنمية القطاعي 3.750.000.00 4.000.000.00 م 150رتوازي بعمق إبئر  إنجاز
 ملديرية الري واملوارد املائية

 PADSELNEA 2.302.222.22 9.222.222.22 كم  1.5طرقات محسنة مسافة  إنجاز
 خمطط تنمية البلدية 10.922.222.22 19.222.222.22 كم  2.5طرقات محسنة مسافة  إنجاز
 خمطط التنمية لقطاع الغابات 2.229.902.22 0.222.222.22 هكتار 50عملية تشجير غابي  إنجاز

 خمطط التنمية لقطاع الغابات 9.001.222.22 0.210.023.29 هكتار 200أشغال حرجية ل
  09.002.000.02 21.990.023.29 ةجماليالتكلفة اإل

 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري الباحث إعدادمن :المصدر 
 المبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة إيقوبان الفردي لستعمااإلالعمليات ذات : 16الجدول رقم 

 العملية
الغالف المالي 

 المخصص
الغالف المالي 

 مصدر التمويل المستهلك

 الصندوق الوطين للسكن 0.222.222.22 0.222.222.22 سكنات ريفية 10بناء 
  األراضينمية الريفية واستصالح صندوق الت 1.100.022.22 1.192.222.22 بقاروحدات لتربية األ04إنجاز
  األراضيصندوق التنمية الريفية واستصالح  1.292.922.22 1.222.222.22 وحدات لتربية الغنم 10 إنجاز
  األراضيصندوق التنمية الريفية واستصالح  012.222.22 012.222.22 وحدات لتربية النحل  06إنجاز

  األراضيصندوق التنمية الريفية واستصالح  12.999.22 13.122.22 المشاريع  يرحامليطأتكوين وت
  12.929.239.22 12.900.122.22 ةجماليالتكلفة اإل
 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث إعدادمن :المصدر 
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III-1-1-1-5   عرض حال المنطقة بعد عملية تنفيذ المشروع: 
هذا البحث  ،تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة إنتهاءعلى واقع املنطقة بعد  من خالل البحث الذي أجريناه للوقوف

الذي استعملنا فيه كل الوسائل املتاحة لنا من مقابالت ميدانية مع كافة االطراف العديدة واملتنوعة الداخلة يف عملية 
ة وذلك لفرتات متباعدة نسبيا واليت اخلرجات امليدانية املتعددة للمنطق إىل إضافةتنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة 

احلقيقية اليت حتققت جراء  ضافةختللتها مقابالت مع بعض السكان القاطنني باملنطقة ،وذلك من أجل معرفة مدى اإل
 ،يةجتماعاإلكافة النواحي  امة علىحتقيق تنمية ريفية مستد إىلالذي هدف و تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة 

 .ةوالبيئي يةاإلقتصاد
III-1-1-1-5-1 يةجتماعواقع المنطقة من الناحية اإل: 

ات وتدخالت الغرض منها حتقيق تنمية إجراءقد ضم عدة  يةجتماعاإلاملشروع اجلواري املنفذ باملنطقة من الناحية 
 :ة حقيقية باملنطقة نذكر منهايإجتماع

 العمل فعال من أجل ذلك من خالل حتسني هذا ما وقفنا عليه فعال فقد مت :فك العزلة عن المنطقة وسكانها-أ
 عملية الولوج واخلروج من املنطقة، سهلاملار باملنطقة وهتيئته بشكل ي ،كم  1.0الطريق الرئيسي على مسافة وضعية 

تدعيم هذا الطريق املعبد مبسالك جبلية حمسنة من أجل فك العزلة خاصة عن سكان املنطقة املشتتون  إىل ضافةباإل
قنصادية واإل يةجتماعاإلعلى  يادة احلركية  إجيايبت بشكل أثر  التدخالتاملشروع اجلواري فإن هذه فحسب منشط 

 .وقللت من معاناة قاطنيها  للمنطقة ،
يف التقليل من معاناة سكان املنطقة من التنقل  ثراملنطقة مبركز صحي كان له األ إستفادةإن :الخدمات الصحية-ب
 إىلفقد الحظنا من خالل الزيارة اليت قادتنا .منها ستفادةتتوفر هبا هذه اخلدمات من أجل اإلاملناطق اجملاورة اليت  إىل

سعاف وجتهيزه ببعض التجهيزات الضرورية اليت تتطلبها تدخالت اإلإهناء عملية بناء املركز الصحي  املنطقة على
 .لى سكان املنطقة من هذا اجلانبجيابا عإ أثرهذا ما  ،بعدة ممرضني وطبيبه طري أت إىل ضافةباإل ة،األولي

تنفيذ املشروع  آثاراملنطقة قصد تقييم  إىللقد وقفنا من خالل الزيارات العديدة اليت قادتنا :الخدمات التعليمية-ج
املنطقة مبدرسة إبتدائية  إستفادةحد ما خاصة بعد  إىلن اخلدمات التعليمية املقدمة قد حتسنت أاجلواري باملنطقة،

جل أاملناطق اجملاورة من  إىلاملنطقة ،هذا ما قد قلل من معاناة تنقلهم  ألبناءتقدم خدماهتا م و قساأ 23تضم 
ن غياب هياكل التعليم للطورين املتوسط والثانوي  ادا من هذه املعاناة وخاصة بالنسبة لإناث حيث  أال إ الدراسة،
خصوصيات وذهنيات سكان  إىلخاصة بالنظر  ،اء من جهةاألوليحيانا للتخلي عن دراستهن بسبب تعنت أجيربن 

املناطق اجملاورة كل يوم  رفقة  إىلاء على التنقل األوليعدم قدرة  إىل ضافةباإلاملنطقة الريفية املتشددة و احملافظة، 
 . أخرىمن جهة  املادية مكانياتوبناهتم من أجل الدراسة بسبب نقص اإل أبنائهم

ملنطقة حتسن نوعية السكنات اليت يقطنها سكان املنطقة وذلك راجع من املالحظ يف هذه ا:وضعية السكن-د
الدعم الكبري املقدم من طرف الصندوق الوطين للسكن والذي قضى بشكل كبري على السكنات اهلشة  إىل ساسباأل

 اتة للسكنتقدمي الدعم ألبناء العائالت القاطنة باملنطقة قصد بناء سكنات جماور  إىل ضافةباإل ،والقدمية باملنطقة
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 إىلالكبري لتحسن نوعية السكن اليرجع فقط  جيايباإل ثرن هذا الدعم وهذا األأن من املالحظ أال إ ،ةالكبري  ةالعائلي
لصندوق الدعم املقدم من طرف ا أيضابل هو يشمل  ،ملشروع اجلواري املنفذ باملنطقة الدعم املوجه لذلك يف إطار ا

جاو   عددها تنية يف إطار املشروع اجلواري الين عدد السكنات املبأحيث  ،احمللية دارةاإلبالتنسيق مع الوطين للسكن 
 .سكن 22ن عدد السكنات املبنية يف الواقع يتعدى يف جممله أال إ ،سكنات فقط 12
من وخاصة بعد عودة األ ،شروع اجلواري باملنطقةبعد تنفيذ امل:عدد سكان المنطقة والنزوح الريفي نحو المدن-ه

لنا منشط املشروع اجلواري على أن عدد سكان املنطقة قد  أكدإنتهاج سياسة التجديد الريفي  إىل ضافةقة باإلللمنط
الكبري يف عودة سكان املنطقة  ثروخاصة بسبب تقدمي دعم السكن الريفي الذي كان له األ إرتفع بشكل نسيب،

ستقروا نسبيا هبذه أراضي باملنطقة حيث عادوا و أستقطاب سكان جدد ميلكون إ إىل ضافةالنا حني يف وقت سابق باإل
املشروع  إىلرتفاع عددهم اليرجع  فقط إاجليد يف عودة السكان و  ثرن هذا األإن ما وقفنا عليه فأال إ املنطقة ،

 ضافةبان العشرية السوداءباإلإمن باملنطقة اليت عانت يف السابق وخاصة سباب عديدة منها عودة األأ إىلاجلواري بل 
ننا ال أال إ،بشكل كبري يف هذا اخلصوص أثراجملهودات اجلبارة اليت يقوم هبا الصندوق الوطين للسكن والذي  ىلإ

املصلحة املستقبلة  إحصائياتفحسب  ،املنطقة ه يف  يادة  وعودة سكانأثر و  املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة نتجاهل
 إىلفرد قبل تنفيذ املشروع  123عدد سكان املنطقة قد إرتفع من الغابات فإن  إدارةللمشروع اجلواري واملتمثلة يف 

 .عائلة 12حوايل  فرد ميثلون 112بعد تنفيذه أي بزيادة مقدرة حبوايل  331
املوارد  إىلواليت تفتقر كثريا  طبيعة املنطقة الصعبة ، إىلبالرجوع :مدى توفر الموارد المائية لسكان المنطقة-و

املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة ختص هذا  إعداديدة من طرف سكان املنطقة قبل بداية جاءت طلبات عد ،املائية
وحجر الزاوية يف  ساسان املوارد املائية هي األ إىلوذلك راجع  ،لك حسب منشط هذا املشروع اجلواريالشأن وذ

 جناح املشاريع ذات الطابع الزراعي والفالحي ،
ول حيث تدعمت املنطقة ببئرين إرتوا يني األ ،شغال املنجزة يف هذا املوضوعألوقفنا خالل  يارتنا للمنطقة على ا

 يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلمرت مت إنشاؤه يف إطار شراكة مع االحتاد األورويب من خالل مشروع دعم التنمية  322بعمق 
 ،ديرية املوارد املائيةه من طرف ممرت مت إنشاؤ  102والثاين بعمق  ،PADSELNEA احمللية يف مشال شرق اجلزائر

احمللية يف إطار خمططات التنمية للبلدية ،إال أن  دارةاإلجتهيز املنطقة خبزان للمياه مت إنشاؤه من طرف  إىل ضافةباإل
سكان املنطقة ما الوا يعانون من نقص فادح للمياه مما يفرض عليهم التنقل ملسافات بعيدة خاصة فبالرغم من هذا 

ذلك فإن هذا النقص والندرة يف املياه  إىل ضافةللسقي،باإل وأهم قصد جلب املياه إما للشرب السكان املشتتون من
 .ستثمارات الزراعية والفالحية يف املنطقة ت سلبا على حجم اإلأثر 

III-1-1-1-5-2   يةاإلقتصادواقع المنطقة من الناحية: 
قد تضمن ه ية ،فإناإلقتصادي واملتمثل يف تنويع النشاطات املوضوع الذي يندرج حتته هذا املشروع اجلوار  إىلبالنظر 

 األسرتنويع و يادة مصادر دخل لالسعي  إىل ضافةللمنطقة باإل يةاإلقتصاد يادة احلركية  إىلعدة تدخالت هدفت 
 :التالية ثارالقاطنة باملنطقة ، ومن خالل الزيارات العديدة اليت قمنا هبا للمنطقة وقفنا على اآل
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و  بقاروحدات لرتبية األ 22لقد تضمن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة منح :القاطنة بالمنطقة سردخل األ زيادة-أ
 نتاج يادة اإل إىليهدف  جراء،حيث كان هذا اإلوحدات لرتبية النحل29  إىل ضافةباإل ،وحدات لرتبية الغنم 12

ة دخل العائالت القاطنة باملنطقة،إال ان الواقع قد  ياد إىلفقد سعى  أخرىاحليواين يف املنطقة من جهة،ومن جهة 
،فقد تبني ان معظم املستفيدين من هذا الدعم قد ختلوا جزئيا او كليا على هذا النشاط  طالقبني العكس على اإل

 ىأخر مما يبني عملية حتول وتغيري يف إجتاه املسار الصحيح املربمج يف البداية ،ومن جهة  أخرىنشاطات  إىلواجتهوا 
اوضح بعض املعنيني باملوضوع ان قيمة الدعم املوجهة هلم مل تكن كافية لتوفري كامل متطلبات عائالهتم مما فرض 

 .عليهم البحث عن مصادر دخل خارج النشاط الزراعي ،مما بني فشل املشروع يف هذا اخلصوص
،حيث ال الت  يةاإلقتصادلنشاطات لمل حيقق املشروع املنفذ باملنطقة أي تنويع :يةاإلقتصادتنويع النشاطات -ب 

 من خالل تربية املواشي واليت كان مصدرها يف معظم احلاالت خارج مصادر ،صرة على النشاط الفالحي والزراعيمقت
 أشجاراملثمرة وباخلصوص  شجارغرس األخالل إىل بعض احملاصيل الزراعية من  ضافةاملشروع اجلواري باإل متويل

 إىل ضافةجهة باإل يتأقلم وخصوصيات هذه املنطقة من التني الشوكي الذي أشجارو  املشمش والزيتون من جهة
يف معظمها تدخالت خارج إطار ومتويل املشروع  أيضاواليت كانت  ،أخرىمقدرته على حتمل العطش من جهة 

 .يةاإلقتصادات اال وهو تنويع النشاط يساساجلواري مما يبني فشل املشروع املنفذ باملنطقة يف حتقيق موضوعه األ
خلق مناصب  إىلإن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة قد هدف  :واقع الشغل وعدد مناصب العمل المستحدثة-ج

مقابالتنا اليت  إىل ضافةال اننا عند معاينتنا ملنطقة املشروع باإلإ ،خلق وحدات لرتبية املواشي إجراءمن خالل  ،شغل
 على القضاء على أ مة البطالة اليت طالقمل يؤثر على اإل جراءوا لنا ان هذا اإلأكدمع سكان املنطقة الذين  أجريناها

فراد اليتعدى عددهم أستفادات من هذه الوحدات على بضعة حيث إقتصرت اإل ،ال ال يعاين منها سكان املنطقة
 121شروع عددها ن عدد املناصب املستحدثة يف إطار هذا املأن اجلهات املختصة تؤكد على أبالرغم من  ،فرد 10

 .ه لنا منشط املشروع اجلواري باملنطقةأكدهذا ما ، و كيدأمنصب وهو رقم مبالغ فيه بكل ت
III-1-1-1-5-3  واقع المنطقة من الناحية البيئية: 

ومن خالل  ،ل برجمته لعدة تدخالت تتعلق بذلك يادة االهتمام بالبيئة من خال إىللقد هدف املشروع اجلواري 
 :التالية للمشروع اجلواري من الناحية البيئية ثارا للمنطقة وقفنا على اآلمعاينتن

وبالفعل  ،ت اخلالبة اليت متيز هذه املنطقةلقد مت برجمة عملية تشجري واعادة تشجري للغابا:زيادة الثروات الغابية-أ
مبرحلة ماقبل تنفيذ املشروع اجلواري واضحة على حتسن يف الغطاء الغايب مقارنة  ثارثبتت أن اآلأفإن معاينتنا للمنطقة 

 إىلوالراجع حسب منشط املشروع اجلواري  ،إهتمام سكان املنطقة هبذه الثروةمالحظتنا لزيادة  إىل إضافةباملنطقة 
 . يأساسالغابات بشكل  إدارةالدور التحسيسي الذي تلعبه مصاحل 

حيث  اد  ،خرية باملنطقةإرتفع يف االونة األ إن عدد املستثمرات الفالحية قد:زيادة المستثمرات الفالحية-ب
هتمام بذلك من طرف سكان املنطقة ،وذلك من خالل مالحظتنا لزيادة عدد املستثمرات الفالحية وخاصة اإل

التسهيالت املقدمة من طرف  إىلسكان املنطقة الذين قابلناهم  رأيوهذا راجع حسب  ،املثمرة شجاراملتعلقة باأل
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بتداءا من الربنامج الوطين للتنمية إالدعم املمنوح لسكان املنطقة خالل العشرية السابقة  إىل ضافةاإلباملصاحل املختصة 
الميثل مثرة املشروع اجلواري  جيايباإل ثرأي ان هذا األ املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة، إىلالريفية وصوال 

 .فحسب بل هو نتاج لسياسات متعاقبة 
 يادة الثروة احليوانية من  إىلي أساسبالرغم من ان املشروع اجلواري قد إهتم بشكل :روة الحيوانية زيادة الث-ج

فرتبية املواشي باملنطقة ال الت  ،ال ان ما الحظناه ال يشري على ذلكإوحدات لرتبية املواشي  نشاءخالل منح دعم إل
اقا فخإهذا ماميثل  ،سكان املنطقة رأييرتفع هنائيا حسب ان عددها مل  إىل ضافةابعد احلدود باإل إىلتقليدية معاشية 

فراد ال عالقة أ إىل، ومنحه ستهداف اجليد ملستحقي هذا الدعمعدم اإل إىلللمشروع اجلواري والذي ممكن إرجاعه 
 .سلبا على جناح املشروع من هذه الناحية أثرهذا ما قد و  ،هلم بنشاط تربية املواشي

إال أن  ،املربمج إستغالل الطاقة الشمسية فيما خيص هذا املوضوع فإنه كان من:ددةإستغالل الطاقات المتج-د
سلبا على إمكانية التزود من هذه  أثرمما  طالقعلى اإل جراء،مل يتم تنفيذ هذا اإلمن تنفيذ املشروع نتهاءبالرغم من اإل

مداد من هذه الطاقة الضرورية يف يف اإلمن معاناة سكان املنطقة من نقص ن تقلل أالطاقة املتجددة اليت بإمكاهنا 
إىل ذلك فإن وعي سكان املنطقة بثقافة إستغالل  ضافةباإل، يةاإلقتصادية و جتماعتسيري متطلبات معيشة السكان اإل

 .املنطقة هذه سكانلاملوارد والطاقات املتجددة تبقى جد متواضعة وذلك بالنظر إىل املستوى التعليمي املتواضع 
III-1-1-2   المشروع الجواري أزقرار 

ببلدية شلية والية خنشلة ضمن عقود النجاعة لوالية   قرارأ يندرج املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة مبنطقة
، حتت موضوع تنويع النشاطات 1212-1229مشروع املربمج للفرتة املمتدة مابني  339خنشلة املقدر عددهم 

وهو معرف بالرقم ، 1229واري على مستوى الوالية لسنةمشروع ج 11والذي ضم  يف الوسط الريفي يةاإلقتصاد
     21.6.2.2009-40 :التعريفي التايل

III-1-1-2-1فكرة المشروع: 
جاءت فكرة املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املقام باملنطقة بناءا على طلبات من طرف السكان احملليني للمنطقة 

املصلحة املستقبلة املتمثلة يف مصلحة الغابات بدائرة قايس ،حيث كانت يف جمملها ترتكز حول حتسني  إىلمت واليت قد
 ضافةا على منطقتهم اليت عانت طويال،باإلأساسبصفة عامة،وذلك من خالل فك العزلة  يةجتماعاإلظروف معيشتهم 

 .هبا الطبيعة القاسية اليت تتميز إىل ساسة عالية ،راجعة باألاليت تتميز بنسبة بطال،توفري مناصب عمل ألبناء املنطقة  إىل
كان اهلدف من وراء هذه اللجنة هو حتديد كافة    قليمبعد ذلك قامت املصلحة املستقبلة بتعيني جلنة معاينة لإ

ة ومت استخدام طريقة إىل حتديد الصعوبات اليت يعاين منها سكان هذه املنطق ضافةباإل قليماإلمكانيات واملوارد احمللية لإ
إىل عدم توفر املياه  ضافةقرت على ارتفاع نسبة البطالة يف املنطقة باإلأ، املعاينة األولية سلوب شجرة املشاكلأو أ

مالحظة مساكن قدمية فارغة كانت مسكونة فيما قبل ما يعين  أيضاو لسقي املزارع العائلية ،مت أما للشرب إاملوجهة 
 جنراف الرتبة بسبب كثرة الوديان إإىل املشاكل الطبيعية واملتمثلة يف  ضافةريفي وحو املدن اجملاورة باإلرتفاع نسبة النزوح الإ

 .وقلة التشجري
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III-1-1-2-2  واآلثار المتوقعة  هدافاأل 
تضم حوايل عائلة ،  22القاطنة مبنطقة املشروع املقدرة حبوايل  األسر أ قرارإستهدف املشروع اجلواري املنفذ مبنطقة 

فرد مت إحصاؤهم قبل بداية تنفيذ املشروع من طرف املصاحل اإلدارية املختصة، حيث يرتبع املشروع اجلواري  119
ي للمشروع ساسواألهكتار ،وقد مت حتديد التوجه العام  230ة مقدرة حبوايل إمجاليللتنمية الريفية املندجمة على مساحة 

وذلك بالرجوع إىل املعطيات  املستقاة من املعاينة  ،ية يف الوسط الريفياإلقتصادنشطة اجلواري واملتمثل يف تنويع األ
عملية  من واآلثار اإلمجالية املتوخاة هدافومت من خالهلا حتديد األ ،قليما فرقة املشروع اجلواري لإاألولية اليت قامت هب

 :ها على الشكل التايلومت عرض ،تنمية الريفية املندجمة باملنطقةتنفيذ املشروع اجلواري لل
 :المربحة والمستدامة من خالل  يةاإلقتصاد األنشطةتعزيز -أ
حتسني النشاطات الزراعية ،النباتية منها واحليوانية ،وذلك من خالل السعي خللق وحدات إنتاجية جديدة لرتبية *

فشية يف املنطقة ،مما يؤدي ذلك املواشي وتربية النحل ، اهلدف منها خلق مناصب شغل والقضاء على آفة البطالة املت
إىل  يادة اإلنتاج النبايت واحليواين يف  ضافةإىل الرفع والزيادة يف قيمة دخل األسر القاطنة يف منطقة املشروع اجلواري باإل

 املنطقة والسعي إىل حتقيق األمن الغذائي على املستوى احمللي
 :تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة من خالل -ب
 ، وسكاهنا فك العزلة عن هذه املنطقة النائيةلفتح مسالك وطرقات جديدة * 
مما يؤدي إىل  ،جل حتسني ظروفهم املعيشية الصعبةأتقدمي دعم السكن الريفي لسكان هذه املنطقة وذلك من *

انت تعاين من ي املتوخى من هذا اإلجراء واملتمثل يف تثبيت وإستقرار السكان يف هذه املناطق اليت كساساهلدف األ
 .نزوح كبري وحو املدن اجملاورة

 : المستدامة للموارد الطبيعية من خالل دارةاإل -ج
حيث يعترب عامل ندرة املياه اكرب ة سكان املنطقة من كميات كافية ،التجنيد اجليد للموارد املائية قصد إستفادة كاف*

لذلك فان معظم  الغابات، إدارةأعوان طقة حسب رأي ستثمارات الزراعية يف املنعائق يقف يف وجه السري احلسن لإ
حتقيق  حيث يهدف هذا اإلجراء إىل ،يساستتضمن هذا املطلب األ دارةإلمعظم طلبات سكان هذه املنطقة حسب ا

واإلنتاج احليواين من خالل  يادة عدد احليوانات  من خالل  يادة مساحة األراضي املسقية ،  يادة يف اإلنتاج الزراعي
 .وأبقار أغناممن 
ق عمليات تصحيح للمجاري وذلك عن طري ،تسببه األمطار الغزيرة واجلارفة القضاء على مشكل اجنراف الرتبة اليت*

 .الزراعية األراضيواليت يتمثل اهلدف منها هو  يادة يف مساحة  ،والوديان
 :تثمين المعارف المكتسبة للسكان  من خالل-د
 .التسيريية والتنظيمية  مقدراهتهبدف  يادة  ،سكان املنطقة درات ومعارفدورات تكوينية لتقوية ق إنشاء*
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 المبرمجة للمشروع الجواري بمنطقة أزقرار ثارواآل هدافاأل،ات جراءمصفوفة اإل: 17الجدول رقم 
 المنتظرة منها ثاراآل الهدف منها اتجراءاإل
ية لتربية المواشي إنتاجخلق وحدات 

 وتربية النحل
 شغل خلق مناصب

 األسرالزيادة يف قيمة دخل  

 .للمنطقة يةاإلقتصادو  يةجتماعاإل يادة احلركية  فك العزلة فتح مسالك وطرقات جديدة

 تقديم دعم السكن الريفي
 

 
 .القضاء على املساكن اهلشة 

 توفري سكنات جديدة لطالبيها

 .تثبيت وإستقرار السكان يف هذه املنطقة 
 بإجتاه املدنالقضاء على النزوح الريفي 

وحدات  إنشاءحفر آبار إرتوازية و 
تخزين المياه الموجه للشرب 

 والسقي

 التجنيد اجليد للموارد املائية
 

 كافة سكان املنطقة من كميات كافية  إستفادة
 الزراعي نتاجحتقيق  يادة يف اإل

 املسقية األراضي يادة مساحة 
 الصاحلة للزراعة األراضي يادة يف مساحة  ف الرتبةالقضاء على اجنرا عمليات تصحيح للمجاري والوديان

لسكان  تقوية القدرات واملعارف .دورات تكوينية إنشاء
 .املنطقة

 يادة القدرات التسيريية والتنظيمية لسكان هذه 
 .املناطق الريفية

 حتسني طرق تربية املواشي
 إعتمادا على المعطيات األولية للمشروع  الباحث إعدادمن :المصدر 

III-1-1-2  -3  مدخالت المشروع 
كل من الصندوق الوطين  إىل ضافةمتثلت القطاعات واجلهات الداعمة واملمولة هلذا املشروع يف قطاع الغابات باإل

 يةجتماعاإلمشروع دعم التنمية  إىل إضافة ،متيا عن طريق اإل األراضيللسكن وصندوق التنمية الريفية واستصالح 
مدخالت املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املنفذ مبنطقة  قدرتوقد لية يف مشال شرق اجلزائر احمل يةاإلقتصادو 

 :مقسمة على الشكل التايل دينار 19.929.023.02حبوايل ايقوبان 
  .دينار 3.023.910.02:خمطط التنمية لقطاع الغابات

 دينار 2.210.222.22:  ال شرق اجلزائر احمللية يف مش يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلمشروع دعم التنمية 
 .دينار 0.922.222.22 :الصندوق الوطين للسكن

 .دينار 1.992.909.22:عن طريق االمتيا  األراضيصندوق التنمية الريفية واستصالح 
III-1-1-2-4  اإلجراءات والعمليات المبرمجة 

من  ستفادةعي ميكن كافة سكان املنطقة من اإلمجا إستعمالات ذات إجراءلقد ضم املشروع اجلواري عمليات و 
 إستفادةات تتعلق مبنح إجراء أيضاذلك فان جمموع التدخالت قد ضمت  إىل ضافةخدمات وهياكل تنموية ،باإل

 اخلاصة يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادوضعيتهم  إىلفراد مستهدفني بشكل مباشر وذلك بالنظر ودعم أل
بشكل مفصل  ،املشروع اجلواري املقام باملنطقةات املنفذة يف إطار جراءمليات واإليوضح اجلدوالن التاليان تفصيل الع

 :و اجلهة املاوحة والداعمة هلا وفق مايلي أالقطاع  إىل ضافةومبني حسب العملية والغالف املايل املخصص هلا باإل
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 المنفذ بمنطقة أزقرارالمبرمجة في المشروع الجواري  الجماعي ستعمالاإلالعمليات ذات : 19الجدول رقم 

الغالف المالي  العملية
 مصدر التمويل الغالف المالي المستهلك المخصص

 خمطط التنمية لقطاع الغابات 1.009.022.22 1222222.22 3م500تصحيح مجاري المياه 
 خمطط التنمية لقطاع الغابات 1.000.222.22 1121200.22 كم 3مسافةفتح مسالك غابية 

على تون الزي أشجارغرس 
 هكتار 05مساحة 

 خمطط التنمية لقطاع الغابات 399.210.02 022222.22

 بئر ارتوازي عمق إنجاز
 م 150

 يةجتماعاإلمشروع دعم التنمية  2.210.222.22 2022222.22
 احمللية يف مشال شرق اجلزائر يةاإلقتصادو 

  2.112.910.02 9.121.200.22 ةجماليالتكلفة اإل
 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث إعدادمن :المصدر 

 المبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة أزقرار الفردي ستعمالاإلالعمليات ذات : 19الجدول رقم 

 العملية
الغالف المالي 

 المخصص
الغالف المالي 

 مصدر التمويل المستهلك

 لصندوق الوطين للسكنا 0.922.222.22 0.922.222.22 سكنات ريفية 09بناء 
  األراضيصندوق التنمية الريفية واستصالح  1.299.992.22 1.299.222.22 وحدة لتربية الغنم 12 إنجاز
  األراضيصندوق التنمية الريفية واستصالح  209.222.22 209.222.22 وحدات لتربية النحل 04 إنجاز

  األراضيصندوق التنمية الريفية واستصالح  12.999.22 12.022.22 تكوين وتاطير لحاملي المشاريع 
  2.092.909.22 2.029.022.22 ةجماليالتكلفة اإل

 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث إعدادمن :المصدر 
III-1-1-2-5  عرض حال المنطقة بعد عملية تنفيذ المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة: 

هذا البحث  ،تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة إنتهاءالذي أجريناه للوقوف على واقع املنطقة بعد  من خالل البحث
طراف العديدة واملتنوعة الداخلة يف عملية ستعملنا فيه كل الوسائل املتاحة لنا من مقابالت ميدانية مع كافة األإالذي 

انية املتعددة للمنطقة وذلك لفرتات متباعدة نسبيا واليت اخلرجات امليد إىل إضافةتنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة 
احلقيقية اليت حتققت جراء  ضافةوذلك من أجل معرفة مدى اإل ،مع بعض السكان القاطنني باملنطقةختللتها مقابالت 

 ،يةجتماعاإلكافة النواحي  فية مستدامة علىحتقيق تنمية ري إىلتنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة والذي هدف 
 .الثقافية والبيئية ،يةاإلقتصاد

III-1-1-2-5-1 يةجتماعواقع المنطقة من الناحية اإل: 
ة باملنطقة حول يإجتماعتركزت اجملهودات املبذولة من خالل تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة فيما يتعلق بتحقيق تنمية 

 ،املشروع اجلواري إعدادخالل فرتة كان املنطقة ة لسيساسحتسني املسالك والطرقات اليت كانت من بني املطالب األ
الذي ركزت عليه السلطات العمومية وذلك قصد تثبيت السكان من جهة  يجتماعاإلمطلب السكن  إىل ضافةباإل
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املقابالت العديدة اليت  إىل ضافةمن خالل معاينتنا للمنطقة باإل ،السعي الستقطاب سكان جدد إىل ضافةباإل
 :مايلي إىلاملنطقة توصلنا مع سكان  أجريناها

ة سعت السلطات العمومية من إقتصاديية و إجتماعللوصول إىل خلق حركية :وسكانها فك العزلة عن المنطقة-أ
الغابات اليت  دارةإلالكبري دور كان ال،للغايةوعرة جبلية خالل تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة عن طريق فتح مسالك 

 .حسب رأي سكان املنطقة الذين قابلناهم ،لتحقيق ذلك كل الطرق املتاحة هلاحاولت ب
فحسب سكان املنطقة  إال أن هذا اإلجراء مل يكن كاف لفك العزلة التامة عن سكان املنطقة املشتتون خاصة منهم،

مما جعل عمليات التدخل ال ترقى إىل املستوى املنتظر منها حسب رأي  ضئيلة،تبقى اإلمكانيات املوجهة لذلك جد 
 .ان املنطقةسك
إال ان  ،املشروع اجلواري املنفذ باملنطقةسكنات ريفية يف إطار  22بالرغم من تقدمي دعم بناء :وضعية السكن-ب

اجملهودات اجلبارة املقدمة من طرف الدولة من  إىلالعدد الفعلي للسكنات املنجزة يفوق ذلك بكثري حيث يرجع ذلك 
ال إ ن بشكل كبري وضعية ونوعية السكنات الريفية يف هذه املنطقة،خالل دعم الصندوق الوطين للسكن والذي حس

 .يةجتماعاإلمن الناحية الهنمل حماولة القائمني على تنفيذ املشروع اجلواري لتحسني ظروف معيشة سكان املنطقة  اننأ
وا يعانون العطش ن سكان املنطقة ال اأإال  ،مرت 102بعمق  بالرغم من عملية حفر بئر إرتوا ي:التزود بالمياه-ج
وبالتايل فإن مسعى القضاء على أ مة التزود  ،حلياة أسرهم يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلسلبا على كافة النواحي  أثرمما 

مما جعل سكان املنطقة جمربون على حفر أبار إرتوا ية  ،شروع اجلواري باملنطقة مل يتحققباملياه من خالل تنفيذ امل
اهنا موارد ناضبة  إىلخاصة بالنظر  على طبقات املياه اجلوفية على املدى البعيد، أكيدتفوضوية ستؤثر سلبا من دون 

 .تتجدد خالل فرتات  منية جد طويلة
III-1-1-2-5 -2 - يةاإلقتصادواقع المنطقة من الناحية: 

ات متمثلة يف جراءإ،من خالل عدة ة للمنطقةإقتصاديحتقيق تنمية  إىللقد هدف املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة 
 ،القاطنة باملنطقة األسرالزيتون قصد حتسني مداخيل  شجارغرس أل إىل ضافة،باإلخلق وحدات لرتبية املواشي والنحل

 :مايلي إىلمع سكان املنطقة توصلنا  أجريناهااملقابالت العديدة اليت  إىل ضافةمعاينتنا للمنطقة باإل لالمن خ
هذا اخلصوص وحسب رأي سكان املنطقة الذين قابلناهم فإن اإلجراءات اليت  يف:مصادر دخل األسر وتنوعها -أ 

نفذت يف أطار املشروع اجلواري مل تعط اكلها ،فال ال الوضع على حاله ،فبالرغم من االمال العريضة اليت راودت 
النتائج كانت جد سكان املنطقة من خالل مساعهم باملشروع اجلواري ومما ميكن ان حيققه يف هذا اجملال اال ان 

متاواضعة ،ويرجع سببها حسب سكان املنطقة الة قلة اإلمكانيات املوجهة إىل ذلك مقارنة بالطلبات العديدة 
فرد تعترب جد ضئيلة  112وحدة لرتبية املواشي ملنطقة يقدر عدد سكاهنا حوايل  11واملتزايدة يف هذا الشأن،فمنح 

جم األسر نوحة يف تغطية مصاريف ومتطلبات هذه األسر بالنظر إىل كرب حإىل عدم قدرة هذه الوحدات املم ضافةباإل
إىل ذلك فإن مصادر دخل األسر القاطنة باملنطقة مل تتنوع على اإلطالق وبقيت  ضافةباإل، يف هذه املناطق الريفية
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نويع مصادر دخل مما يعين فشل املشروع يف سعيه إىل ت ،شيمقتصرة على بعض األنشطة الفالحية ذات الطابع املعا
 . األسر القاطنة مبنطقة املشروع

هذا الشأن خالل املقابالت اليت أجريناها مع سكان  ماملسناه يف:الشغل وعدد مناصب العمل المستحدثة -ب
أن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة بالرغم من برجمته وتنفيذه لعدة إجراءات كان اهلدف منها خلق مناصب  املنطقة ،
، ة اإلمكانيات املوجهة لتحقيق ذلكوذلك راجع حسب نفس املصدر إىل قل،هنا باءت نسبيا بالفشل أ الإشغل 

بالرغم من ذلك ، طارإىل التشكيك دوما يف الفئات املستفيدة من الدعم املقدم من طرف الدولة يف هذا اإل ضافةباإل
صب املستحدثة للشغل يف إطار املشروع ن عدد املناأفإن اإلحصائيات املقدمة من طرف السطات املعنية تبني 

وهذا ما يتناىف مع رأي معظم سكان املنطقة الذين قابلناهم أثناء إجراءنا هلذه  منصب عمل، 20اجلواري عددها 
 .الدراسة

III-1-1-2-5 -3 واقع المنطقة من الناحية البيئية: 
 3م022ن يف تصحيح جماري املياه حلوايلأطقة يف هذا الشات املنفذة يف إطاراملشروع اجلواري املنفذ باملنجراءمتثلت اإل

 .على مساحة  هكتارات 20الزيتون  أشجاروالقيام بغرس ، كم  23فتح مسالك غابية على مسافة  إىل ضافةباإل
 :البيئية التالية الناجتة عن عملية تنفيذ للمشروع اجلواري باملنطقة ثارنا للدراسة وقفنا على اآلإجراءأثناء 

الغطاء و يادة وتنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة حتسني  إعدادبالرغم من حماولة القائمني على :الغطاءالنباتي دة زيا-أ
ن أال إ ،ع خصائص املنطقة واملقاومة للعطشالزيتون اليت تتالءم م أشجارهكتارات من  20النبايت بغرس حوايل 

جلواري باملنطقة غطاء النبايت مل يتحسن جراء تنفيذ املشروع افال ،طالقالنتائج املتحصل عليها ال تبني ذلك على اإل
بالرغم من وجود بعض احملاوالت الطموحة من طرف بعض سكان املنطقة من خالل إستثماراهتم و ، وال ال على حاله

 .م اخلاصة إمكانياهتراضيهم اجلبلية وبأمثمرة يف مساحات صغرية من  أشجاريف غرس 
مت منح وحدات لرتبية املواشي والنحل باملنطقة :والمحافظة على السالالت الموجودة  يالحيوان ثروةالزيادة –ب 

حيث ال ال  يف بعث هذا النشاط وتطويره، جراءن بينت عدم قدرة هذا اإلأن النتائج املتحصل عليها يف هذا الشأال إ
اول عمليات التوعية والتكوين اليت حت بعد احلدود،بالرغم منأ إىلعملية تربية املواشي يف املنطقة معاشية وتقليدية 

جيابا على الرفع من عدد إثري أن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة مل يستطع التإوبالتايل ف، املصاحل الفالحية القيام هبا
 باملنطقة ذلك فإن املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املنفذ إىل ضافةباإل .املواشي باملنطقة وحتسني طرق تربيتها

يات املنطقة  يادة وعي سكان املنطقة بضرورة احملافظة على السالالت احمللية املنوافقة مع خصوص إىلا إطالقمل يؤد  
اليت مت  بقارن من بني املواشي واألأسكان املنطقة على  أكدحيث  املتعلقة بالتضاريس واملناخ،من الناحية الطبيعية 

فشل هذه  إىلهذا ما أدى  ،يتوافق مع معطيات طبيعة املنطقة من مل يكنجلبها يف إطار املشروع اجلواري 
املصاحل الفالحية على وجه حيث كان من املفروض وجود متابعة حريصة يف هذا اخلصوص من طرف  ،ستثماراتاإل

ومون مما جعل بعض املستفيدين من هذا الدعم يق ،اومراقبة إطالقعدم وجود متابعة لنا  أكدنه تإال أ ،اخلصوص
 . أخرىوجهات  إىلبغرض توجيه قيمة الدعم  حيانا بفشل مشاريعهم ،أبالتالعب 
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III-1-1-3  المشروع الجواري أوالد أوصيف 
أوالد أوصيف بلدية شلية والية خنشلة ضمن عقود النجاعة  يندرج املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة مبنطقة

، حتت موضوع حتديث 1212-1229شروع املربمج للفرتة املمتدة مابني م 339لوالية خنشلة املقدر عددهم 
 .  1229 مشاريع جوارية على مستوى الوالية لسنة 0القرى والقصور والذي ضم 

 21.10.1.2009-40: وهو معرف بالرقم التعريفي التايل
III-1-1-3 -1 فكرة المشروع: 

 ضافةاحمللية باإل دارةاإلندجمة املقام باملنطقة بناءا على طلبات من مصاحل جاءت فكرة املشروع اجلواري للتنمية الريفية امل
ومتثلت هذه االنشغاالت يف حتسني ظروف  ،يق مع مصاحل الغابات بدائرة قايسبعض السكان احملليني وذلك بالتنس إىل

 .اليها هذه املنطقة مة اليت تفتقراملعيشة لسكان املنطقة بوذلك بالعمل على توفري بعض البىن التحتية اهلا
كان اهلدف من وراء هذه اللجنة هو حتديد كافة    قليمبعد ذلك قامت املصلحة املستقبلة بتعيني جلنة معاينة لإ

ة األوليحتديد الصعوبات اليت يعاين منها سكان هذه املنطقة ، املعاينة  إىل ضافةباإل قليمواملوارد احمللية لإ مكانياتاإل
نقص بعض املرافق  إىل إضافة ،ا يتعلق بالطرق واملسالك اجلبليةخاصة فيم ،لبىن التحتية يف املنطقةبري يف ااقرت نقص ك

 .العمومية  اإلنارةغياب  إىل ضافةباإل ،احليوية كمراكز العالج ،واملدارس
III-1-1-3-2  واآلثار المتوقعة  هدافاأل: 

عائلة ، واليت  192القاطنة مبنطقة املشروع املقدرة حبوايل  األسرإستهدف املشروع اجلواري املربمج مبنطقة أوالد أوصيف 
فرد مت إحصاؤهم قبل بداية تنفيذ املشروع من طرف املصاحل اإلدارية املختصة، حيث يرتبع املشروع  1212تضم حوايل 

 يساستوجه العام واألوقد مت حتديد ال ،تارهك 10ة مقدرة حبوايل إمجالياجلواري للتنمية الريفية املندجمة على مساحة 
ة اليت األولياملعطيات  املستقاة من املعاينة  إىلوذلك بالرجوع  ،واملتمثل يف حتديث القرى والقصورللمشروع اجلواري 

ة املتوخاة من عملية تنفيذ مجالياإل ثارواآل هدافومت من خالهلا حتديد األ ،قليمقامت هبا فرقة املشروع اجلواري لإ
 :ومت عرضها على الشكل التايل ،تنمية الريفية املندجمة باملنطقةلاملشروع اجلواري ل

 :المربحة والمستدامة من خالل  يةاإلقتصاد األنشطةتعزيز  -أ
 املثمرة وخاصة الزيتون الذي يتوافق مع طبيعة املنطقة اجلبلية واجلافة  شجار يادة عمليات التشجري املتعلق باأل* 
 الزراعي يف املنطقة نتاجابار ارتوا ية اضافية  قصد  يادة اإل إنشاء املياه عن طريق توفريب يادة املساحة املسقية * 
 :  المستدامة للموارد الطبيعية من خالل دارةاإل-ب
 .والزراعية يف املنطقة يةاإلقتصاد األنشطةهم عامل يف احلد من تنويع أجتنيد املوارد املائية واليت تعترب * 
 . حواجز مائية إنشاء إىل ضافة يادة عملية التشجري باإل،من خالل التعرية  من األراضياحلفاظ على * 
 .ستغالهلاإمن خالل حسن  األراضيتثمني * 
 :تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة من خالل -ج
 .فتح مسالك وطرقات جديدة اهلدف منها فك العزلة عن املناطق النائية * 
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 .دمات التعليميةهياكل مدرسية لتوفري اخل إنشاء* 
 .توفري خدمة الكهرباء الريفية* 
 .تقدمي دعم السكن الريفي*
 .هتيئة قاعة للعالج قصد حتسني اخلدمات الصحية املوجهة لسكان هذه املنطقة* 
 :من خالل  قليماإلالعمل على تحسين جاذبية  -د
 .يف وقت سابق لظروف معينة ن نزحواالعمل على عودة السكان الذي إىل ضافةباإل ،سكان املنطقةتثبيت * 
 .خرىاأل األقاليممقارنة ب قليماإل يادة تنافسية  و، يةاإلقتصاد األنشطةقصد تنويع  ،تقدمي كامل التسهيالت* 

 المبرمجة للمشروع الجواري بمنطقة أوالد اوصيف ثارواآل هدافاأل،ات جراءمصفوفة اإل: 20الجدول رقم 
 المنتظرة منها ارثاآل الهدف منها ات المبرمجةجراءاإل

 زيادة عمليات التشجير
 خلق مناصب شغل لسكان املنطقة
  يادة يف اإلنتاج الزراعي يف املنطقة

 

 األسر يادة يف دخل 
 حتقيق ميزة تنافسية للمنطقة

 الزراعية األراضي يادة يف مساحة 
 من التعرية األراضياحلفاظ على 

 .للمنطقة يةاإلقتصادو  يةجتماعاإل يادة احلركية  وسكاهنا فك العزلة عن املنطقة فتح مسالك وطرقات جديدة
 توفري خدمات العالج تهيئة قاعة عالج

 حتسني الظروف املعيشية لسكان املنطقة
 هتيئة املنطقة عمومية اإلنارةتوفير 

القضاء على األمية واحلفاظ على املوروث الديين يف  توفري اخلدمات التعليمية بناء مدرسة قرآنية
 .ملنطقةا

 تقديم دعم السكن الريفي
 

 .القضاء على املساكن اهلشة 
 توفري سكنات جديدة لطالبيها

 .تثبيت وإستقرار السكان يف هذه املنطقة 
 القضاء على النزوح الريفي بإجتاه املدن

 إنشاءحفر آبار إرتوازية و 
وحدات تخزين المياه الموجه 

 للشرب والسقي

 يةالتجنيد اجليد للموارد املائ
 

 كافة سكان املنطقة من كميات كافية  إستفادة
 الزراعي نتاجحتقيق  يادة يف اإل

 املسقية األراضي يادة مساحة 
عمليات تصحيح للمجاري 

 والوديان
 الصاحلة للزراعة األراضي يادة يف مساحة  القضاء على اجنراف الرتبة

 شروع إعتمادا على المعطيات األولية للم الباحث إعدادمن :المصدر 
III-1-1-3-3   مدخالت المشروع 

 إىل ضافةباإلالصندوق الوطين للسكن ، ومتثلت القطاعات واجلهات الداعمة واملمولة هلذا املشروع يف قطاع الغابات 
قدرت مدخالت املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املنفذ مبنطقة أوالد أوصيف  وقد احمللية دارةاإل

 :مقسمة على الشكل التايل دينار جزائري 19.193.129.30حبوايل
 دينار 1.209.302.20:خمطط تنمية البلدية. 
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 دينار 399.210.02: خمطط التنمية لقطاع الغابات. 
 دينار 12.222.222.22 :الصندوق الوطين للسكن. 

III-1-1-3-4   اإلجراءات والعمليات المبرمجة: 
من  ستفادةمجاعي ميكن كافة سكان املنطقة من اإل إستعمالات ذات ءإجرالقد ضم املشروع اجلواري عمليات و 

ودعم  إستفادةات تتعلق مبنح إجراء أيضاذلك فان جمموع التدخالت قد ضمت  إىل ضافةباإل ،خدمات وهياكل
ان اخلاصة يوضح اجلدوالن التالي يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادوضعيتهم  إىلفراد مستهدفني بشكل مباشر وذلك بالنظر أل

بشكل مفصل ومبني حسب العملية  ،املشروع اجلواري املقام باملنطقةات املنفذة يف إطار جراءتفصيل العمليات واإل
 :و اجلهة املاوحة والداعمة هلا وفق مايلي أالقطاع  إىل ضافةوالغالف املايل املخصص هلا باإل

 روع الجواري المنفذ بمنطقة أوالد اوصيفالمبرمجة في المش الجماعي ستعمالاإلالعمليات ذات : 21الجدول رقم 

الغالف المالي  العملية
 المخصص

الغالف المالي 
 المستهلك

 مصدر التمويل

 خمطط تنمية البلدية 1.222.222.22 1222222.22 تهيئة قاعة عالج
 خمطط تنمية البلدية 212.222.22 222.222.22 شبكة التطهير نجازدراسة إل

 خمطط تنمية البلدية 1.032.121.20 1.222.222.22 مدرسة قرآنية إنجاز
 خمطط تنمية البلدية 1.922.222.22 3.222.222.22 م 120بئر إرتوازي عمق  إنجاز
 خمطط تنمية البلدية 0.022.022.22 2.222.222.22 كم  1.5طريق على مسافة إنجاز

 ديةخمطط تنمية البل 1.190.222.22 1.322.222.22 عمود 46إنارة عمومية مقدرة 
 05المثمرة مساحة  شجارغرس األ

 هكتارات
 خمطط التنمية لقطاع الغابات 399.210.02 022.222.22

  10.193.129.30 19.922.222.22 ةجماليالتكلفة اإل
 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث إعدادمن :المصدر 

 جة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة أوالد اوصيففردي المبرمال ستعمالاإلالعمليات ذات : 22الجدول رقم 
 مصدر التمويل الغالف المالي المستهلك الغالف المالي المخصص العملية

 FONAL الصندوق الوطين للسكن 12.222.222.22 12.222.222.22 سكن ريفي 20بناء 
  12.222.222.22 12.222.222.22 ةجماليالتكلفة اإل

 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  حثالبا إعدادمن :المصدر 
III-1-1-3-5  عرض حال المنطقة بعد عملية تنفيذ المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة: 

هذا البحث  ،نطقةتنفيذ املشروع اجلواري بامل إنتهاءمن خالل البحث الذي أجريناه للوقوف على واقع املنطقة بعد 
طراف العديدة واملتنوعة الداخلة يف عملية كل الوسائل املتاحة لنا من مقابالت ميدانية مع كافة األ  ستعملنا فيهإالذي 

اخلرجات امليدانية املتعددة للمنطقة وذلك لفرتات متباعدة نسبيا واليت  إىل إضافةتنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة 
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احلقيقية اليت حتققت جراء  ضافةمن أجل معرفة مدى اإلوذلك  ،مع بعض السكان القاطنني باملنطقةختللتها مقابالت 
 ،يةجتماعاإلحتقيق تنمية ريفية مستدامة على كافة النواحي  إىلالذي هدف و تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة 

 .الثقافية والبيئية ،يةاإلقتصاد
III-1-1-3 -5-1 يةجتماعواقع المنطقة من الناحية اإل: 

ات وتدخالت الغرض منها حتقيق تنمية إجراءقد ضم عدة  يةجتماعاإلفذ باملنطقة من الناحية املشروع اجلواري املن
 :ة حقيقية باملنطقة نذكر منهايإجتماع

الذي  جيايباإل ثرعند معاينتنا للمنطقة بعد تنفيذ املشروع اجلواري الحظنا األ :وسكانها المنطقة عنفك العزلة  -أ
املار باملنطقة وهتيئته بشكل جيعل عملية الولوج واخلروج من  ،كم  1.0سي على مسافة الطريق الرئي إجنا خلفته عملية 

تدعيم هذا الطريق املعبد مبسالك جبلية حمسنة من أجل فك العزلة خاصة عن  إىل ضافةاملنطقة يف متناول اجلميع، باإل
ومية وذلك من خالل تزويد الطريق املار العم اإلنارةعملية التهيئة اليت مست  إىل ضافةسكان املنطقة املشتتون ،باإل

ثناء أعمود لإضاءة الليلية هذا ما إستحسنه كثريا السكان الذين قابلناهم  29رجاء املنطقة حبوايل أباملنطقة وكامل 
 .نا هلذه الدراسة إجراء

املشروع  يف إطار هتيئتهمت  ،ركز صحي متواضعإن املنطقة كانت يف السابق حتو  على مب:الخدمات الصحية-ب
املناطق  إىلالكبري يف التقليل من معاناهتم يف التنقل  ثرالسكان الذين قابلناهم كان له األ رأيفحسب  ،اجلواري

 املنطقة إىلفقد الحظنا من خالل الزيارة اليت قادتنا  ،منها ستفادةاجملاورة اليت تتوفر هبا هذه اخلدمات من أجل اإل
 ة،األوليسعاف جتهيزه ببعض التجهيزات الضرورية اليت تتطلبها تدخالت اإلو  على حسن هتيئة هذا املركز الصحي

 .جيابا على سكان املنطقة من هذا اجلانبإ أثرهذا ما  طري املركز الصحي بعدة ممرضني وطبيب ،أت إىل ضافةباإل
وقد تزودت  ،منتظمةاملنطقة الدراسة هبا بصفة بناء أمتتلك املنطقة مدرسة إبتدائية يزاول :الخدمات التعليمية-ج

 ،وبنات املنطقة ألبناءيتم هبا حتفيظ القرآن الكرمي رسة قرآنية تابعة ملسجد املنطقة املنطقة يف إطار املشروع اجلواري مبد
طة وثانوية مبنطقتهم هنم كانوا يتطلعون إىل بناء متوسأال إ ،سكان هذه املنطقة الذين قابلناهمهذا ما إستحسنه كثريا 

ن والذين يقطعون العشرات م ،ذين الطورين من سكان هذه املنطقةنا على معاناة املتمدرسني يف ه،حيث وقفأيضا
 .أو جيدوا انفسهم جمربين على التخلي عنها أحيانا وخاصة بالنسبة للفتيات منهم ،الكيلومرتات يوميا قصد الدراسة

ة اليت قمنا هبا الحظنا حتسن كبري يف كسابقها من املناطق اليت  رناها خالل البحث والدراس:وضعية السكن -د
صبحت السكنات أو  ،صبحت مالءمة للعيش الصحي والكرمينوعية السكنات اليت يقطنها سكان املنطقة فقد أ

الذي يقوم به الصندوق الوطين للسكن والذي قضى بشكل كبري  الكبريالريفية تعم أرجاء كامل املنطقة مما يبني العمل 
نات تقدمي الدعم ألبناء العائالت القاطنة باملنطقة قصد بناء سك إىل ضافةقدمية باملنطقة باإلعلى السكنات اهلشة وال

الكبري لتحسن نوعية السكن  جيايباإل ثرن من املالحظ ان هذا الدعم وهذا األأال إ ،جماورة للسكن العائلي الكبري
الدعم املقدم من  أيضابل هو يشمل  ،باملنطقة ملشروع اجلواري املنفذاليرجع فقط إىل الدعم املوجه لذلك يف إطار ا
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ري حيث ان عدد السكنات املبنية يف إطار املشروع اجلوا احمللية ، دارةطرف الصندوق الوطين للسكن  بالتنسيق مع اإل
 .سكن 92ال ان عدد السكنات املبنية يف الواقع يتعدى يف جممله إ ،سكنات فقط 12الينجاو   عددها 

من خالل مقابالتنا املتعددة مع سكان هذه املنطقة فقد :قة والنزوح الريفي نحو المدنعدد سكان المنط-ه
عدة أسباب  إىلوقد أرجعوا ذلك  ،تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة وا على إرتفاع عدد سكان املنطقة بعد عمليةأكد

 ا هبا السلطات احمللية يف السابق،من بينها إقامة املشروع اجلواري باملنطقة والذي حقق بعض املطالب اليت طالبو 
مقارنة  1ت لنا إرتفاع عدد سكان املناطق الريفية يف هذه البلدية أكد ،الرمسية حصائياتذلك فإن اإل إىل ضافةباإل

ولو باجلزء البسيط لنفيذ املشروع اجلواري هبذه  جيايباإل ثرمما يدل على األ بفرتة ماقبل تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة،
 .ملناطقا
سكان  ةقصد التقليل من معانا ،مرت 112نطقة ببئر إرتوا ي بعمق امل ديو مت تز :شبكة المياه  والصرف الصحي-و

مل حيقق هدفه  جراءن هذا اإلأن الواقع الذي وقفنا عليه يبني أإال  ،و للسقيأياه املوجهة إما للشرب املنطقة من قلة امل
حيث ال ال  ،يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلسلبا على حياهتم  أثرنون العطش مما وال ال سكان املنطقة يعا ،طالقعلى اإل

 .سكان املنطقة يتزودون بوسائلهم اخلاصة باملياه ومن مناطق بعيدة أحيانا
يعانون من  ها من املناطق الريفية اليت عايناها فإن سكان هذه املنطقةيتعلق بشبكة الصرف الصحي وكسابق أما فيما

 اهنأن الواقع بني أبالرغم من وجود دراسة يف هذا اخلصوص يف إطار املشروع اجلواري إال  الشبكةغياب كلي هلذه 
 . جمرد حرب على ورق

III-1-1-3 -5-2  يةاإلقتصادواقع المنطقة من الناحية: 
 :ليةالتا ثارمن عملية تنفيذه وقفنا على املالحظات واآل نتهاءمن خالل معاينتنا ملنطقة املشروع بعد اإل

املثمرة على  شجارلألغرس  لقد تضمن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة  عملية:دخل العائالت القاطنة بالمنطقة-أ
ن هذا أإال  ،القاطنة يف هذه املنطقة األسر يادة دخل بعض  إىلالذي هدف  جراءهذا اإل ،هكتارات 20مساحة 

منشط املشروع اجلواري  إىل ضافةن الذين قابلناهم باإلمجيع السكا رأيحسب  طالقمل يكن كاف على اإل جراءاإل
خترجهم من الفقر و ، قة من  يادة وتنويع مصادر دخلهمة وجتارية متكن سكان املنطإقتصاديلتحقيق حركية  ،باملنطقة

 .على ذلك ثرا األإطالقوبالتايل فإن هذا املشروع اجلواري مل يكن له  ،الذي يعانون منه
خلق مناصب  إىلإن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة قد هدف :ناصب العمل المستحدثةواقع الشغل وعدد م-ب

 إىل ضافةباإلننا عند معاينتنا ملنطقة املشروع أال إ ،هكتارات 20املثمرة ملساحة  شجارغرس األ إجراءشغل من خالل 
على القضاء على أ مة  إطالقا يؤثر مل جراءن هذا اإلأوا لنا أكدمع سكان املنطقة الذين  أجريناهااليت  املقابالت

ن عدد املناصب املستحدثة أن اجلهات املختصة تؤكد على أبالرغم من  ،ال ال يعاين منها سكان املنطقة البطالة اليت
 .ه لنا سكان املنطقة أكدحسب ما  تأكيدمنصب وهو رقم مبالغ فيه بكل  23يف إطار هذا املشروع عددها 

                                                           
 .بلدية شلية حوليف املعطيات العامة  حصائياتمت عرض هذه اإل-  1
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III-1-1-3-5-3  المنطقة من الناحية البيئية واقع: 
ومن خالل  ،ل برجمته لعدة تدخالت تتعلق بذلكهتمام بالبيئة من خال يادة اإل إىللقد هدف املشروع اجلواري 
 :التالية للمشروع اجلواري من الناحية البيئية ثارمعاينتنا للمنطقة وقفنا على اآل

حيث  اد  ،ونة االخرية باملنطقةحية قد إرتفع يف اآلإن عدد املستثمرات الفال:زيادة المستثمرات الفالحية-أ
وذلك من خالل مالحظتنا لزيادة عدد املستثمرات الفالحية وخاصة  ،هتمام بذلك من طرف سكان املنطقةاإل

وهذا راجع حسب رأي سكان املنطقة الذين قابلناهم إىل التسهيالت املقدمة من طرف  ،املثمرة باألشجاراملتعلقة 
إىل الدعم املمنوح لسكان املنطقة خالل العشرية السابقة إبتداءا من الربنامج الوطين للتنمية  ضافةباإلختصة املصاحل امل

ن هذا األثر اإلجيايب الميثل مثرة املشروع اجلواري أأي  الريفية وصوال إىل املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة،
 .فحسب بل هو نتاج لسياسات متعاقبة

III-1-1-4  المشروع الجواري أوالد ونجل 
يندرج املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة مبنطقة أوالد وجنل بلدية شلية والية خنشلة ضمن عقود النجاعة لوالية 

، حتت موضوع حتديث القرى 1212-1229مشروع املربمج للفرتة املمتدة مابني  339خنشلة املقدر عددهم 
 :التايل تعريفيالرقم الوهو معرف ب،1229رية على مستوى الوالية لسنةمشاريع جوا 0 والقصور والذي ضم

40-21.5.1.2009 
III-1-1-4-1  فكرة المشروع: 

جاءت فكرة املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املقام باملنطقة بناءا على طلبات من طرف السكان احملليني للمنطقة 
حيث كانت يف جمملها ترتكز حول حتسني  ،لة يف مصلحة الغابات بدائرة قايسلحة املستقبلة املتمثاملص إىلواليت قدمت 

 .شييد البىن التحتية اليت تفتقر هلا املنطقة توذلك ب بصفة عامة، يةجتماعاإلظروف معيشتهم 
III-1-1-4-2  واآلثار المتوقعة  هدافاأل 

عائلة ،  91الد وجنل األسر القاطنة مبنطقة املشروع واملقدر عددها حبوايل إستهدف املشروع اجلواري املقام مبنطقة أو 
فرد مت إحصاؤهم قبل بداية تنفيذ املشروع من طرف املصاحل اإلدارية املختصة، حيث يرتبع املشروع  001تضم حوايل 

ي ساسديد التوجه العام واألوقد مت حت ،هكتار 10ة إمجالية مقدرة حبوايل اجلواري للتنمية الريفية املندجمة على مساح
وذلك بالرجوع إىل املعطيات  املستقاة من املعاينة األولية اليت  ،واملتمثل يف حتديث القرى والقصورللمشروع اجلواري 

واآلثار اإلمجالية املتوخاة من عملية تنفيذ  هدافومت من خالهلا حتديد األ ،قليما فرقة املشروع اجلواري لإقامت هب
 :ومت عرضها على الشكل التايل ،تنمية الريفية املندجمة باملنطقةواري للاملشروع اجل

 :المربحة والمستدامة من خالل  يةاإلقتصاد األنشطةتعزيز  -أ
 .املثمرة شجارالعمل على  يادة عمليات التشجري املتعلق باأل*
  .باملنطقةضافية إبار ارتوا ية آ إنشاءيق توفري املياه عن طر ب وذلك ،املسقية االراضي ساحةنتاج الزراعي وم يادة اإل* 
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 : المستدامة للموارد الطبيعية من خالل دارةاإل-ب
 ؛والزراعية يف املنطقة يةاإلقتصاد األنشطةهم عامل يف احلد من تنويع أجتنيد املوارد املائية واليت تعترب * 
  ؛حواجز مائية إنشاء إىل ضافةإلالتشجري با ات يادة عمليمن خالل  ،من التعرية األراضياحلفاظ على * 
 .ستغالهلاإمن خالل حسن  األراضيتثمني * 
 :تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة من خالل -ج
 ؛فتح مسالك وطرقات جديدة اهلدف منها فك العزلة عن املناطق النائية * 
  ؛الربط بشبكة الغا *
 ؛العمومية اإلنارةشبكة  إجنا *
 ؛بالصرف الصحي توسعة يف شبكة الربط*
  .تقدمي دعم السكن الريفي *
 :من خالل  قليماإلالعمل على تحسين جاذبية  -د
 .على عودة السكان الذين نزحوا يف وقت سابق لظروف معينة و  ،ثبيت السكان القاطنني يف املنطقةالعمل على ت* 
مقارنة  قليمجل  يادة تنافسية اإلأمن  طقة،ية يف املناإلقتصادالعمل على تقدمي كامل التسهيالت قصد تنويع األنشطة * 

 .خرىباألقاليم األ
 أوالد ونجلالجواري بمنطقة المبرمجة للمشروع  ثارواآل هدافاأل،ات جراءمصفوفة اإل: 23الجدول رقم 
 المنتظرة منها ثاراآل الهدف منها ات المبرمجةجراءاإل

 زيادة عمليات التشجير
 خلق مناصب شغل لسكان املنطقة

 الزراعي يف املنطقة نتاجة يف اإل ياد
 

 األسر يادة يف دخل 
 حتقيق ميزة تنافسية للمنطقة

 الزراعية األراضي يادة يف مساحة 
 من التعرية األراضياحلفاظ على 

 .للمنطقة  يةاإلقتصادو  يةجتماعاإل يادة احلركية  فك العزلة على املنطقة وسكاهنا فتح مسالك وطرقات جديدة

والقضاء على األمراض املتنقلة عرب  الربط بالصرف الصحي توسعة في شبكة
 .حتسني الظروف املعيشية لسكان املنطقة .اجملاري املائية

القضاء على معانات السكان خاصة  الربط بشبكة الغاز الطبيعي
 حتسني ظروف املعيشة لسكان املنطقة .يف فصل الشتاء

 تقديم دعم السكن الريفي
 

 .اهلشة القضاء على املساكن 
 توفري سكنات جديدة لطالبيها

 .تثبيت وإستقرار السكان يف هذه املنطقة 
 القضاء على النزوح الريفي بإجتاه املدن

وحدات  إنشاءحفر آبار إرتوازية و 
 تخزين المياه الموجه للشرب والسقي

 التجنيد اجليد للموارد املائية
 

 سكان املنطقة من كميات كافية إستفادة
 الزراعي نتاجيف اإلحتقيق  يادة 

 املسقية األراضي يادة مساحة 
 إعتمادا على المعطيات األولية للمشروع  الباحث إعدادمن :المصدر 
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III-1-1-4-3   مدخالت المشروع 
إىل كل من الصندوق الوطين للسكن  ضافةمتثلت القطاعات واجلهات الداعمة واملمولة هلذا املشروع يف قطاع الغابات باإل

وقد قدرت مدخالت املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املنفذ  احمللية  دارةإىل اإل إضافةية ،جتماعلة التنمية اإلووكا
 :مقسمة على الشكل التايل دينار جزائري  21.223.919.22 مبنطقة أوالد وجنل حبوايل

 دينار 13.922.093.22:خمطط تنمية البلدية. 
 دينار 399.212.22: تخمطط التنمية لقطاع الغابا. 
 ية جتماعوكالة التنمية اإلADS :399.212.22 دينار. 
 دينار 10.022.222.22 :الصندوق الوطين للسكن. 

III-1-1-4-4   اإلجراءات والعمليات المبرمجة 
دمات إلستفادة من خمجاعي ميكن كافة سكان املنطقة من ا إستعماللقد ضم املشروع اجلواري عمليات وإجراءات ذات 

إجراءات تتعلق مبنح إستفادة ودعم الفراد  أيضاإىل ذلك فان جمموع التدخالت قد ضمت  ضافةباإل ،وهياكل تنموية
يوضح اجلدوالن التاليان تفصيل  ،ية اخلاصةجتماعية واإلاإلقتصادمستهدفني بشكل مباشر وذلك بالنظر إىل وضعيتهم 

بشكل مفصل ومبني حسب العملية والغالف  ،جلواري املقام باملنطقةاملشروع االعمليات واإلجراءات املنفذة يف إطار 
 :إىل القطاع او اجلهة املاوحة والداعمة هلا وفق مايلي  ضافةاملايل املخصص هلا باإل

 المبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة أوالد ونجل الجماعي ستعمالاإلالعمليات ذات : 24الجدول رقم 
 مصدر التمويل المستهلك المبلغ لمخصصاالمبلغ   العملية

 خمطط تنمية البلدية 9.223.222.22 0.222222.22 الربط بشبكة الغاز
 خمطط تنمية البلدية 902.222.22 1.222.222.22 العمومية اإلنارةشبكة  إنجاز

 خمطط تنمية البلدية 2.920.093.22 0.022.222.22 حواجز للفيضانات إنجازدراسة و 
 خمطط التنمية لقطاع الغابات 399.212.22 022.222.22 هكتارات 05الزيتون  أشجارغرس 

  يةجتماعاإلوكالة التنمية  399.212.22 022.222.22 هكتارات 05عملية تشجير 
 خمطط تنمية البلدية 0.292.222.22 2.222.222.22 كم  03مسلك محسن مسافة  إنجاز

 خمطط تنمية البلدية 099.222.22 922.222.22 شغال الطرقاتأ نجازدراسة إل
 خمطط تنمية البلدية 1.012.222.22 3.222.222.22 الصرف الصحيتوسعة في شبكة الربط 

  12.323.919.22 19.122.222.22 ةجماليالتكلفة اإل
 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث إعدادمن :المصدر 

 الفردي المبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة أوالد ونجل ستعمالاإلالعمليات ذات : 25الجدول رقم 
 مصدر التمويل الغالف المالي المستهلك الغالف المالي المخصص العملية

  الصندوق الوطين للسكن 10.022.222.22 10.022.222.22 سكن ريفي25بناء 
  10.022.222.22 10.022.222.22 ةجماليالتكلفة اإل
 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث ادإعدمن :المصدر 
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III-1-1-4-5  عرض حال المنطقة بعد عملية تنفيذ المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة: 
حتقيق تنمية ريفية مستدامة  إىلذا املشروع اجلواري هكسابقيه من املشاريع اجلوارية املنفذة بوالية خنشلة فقد هدف 

تنفيذ املشروع  آثارلمنطقة قصد معاينة وتقييم ل  ياراتناوخالل  ،ية والبيئيةجتماعاإلو  يةاإلقتصادصعدة فة األعلى كا
 :اجلواري باملنطقة وقفنا على مايلي

 III-1-1-4-5-1  يةجتماعواقع المنطقة من الناحية اإل: 
ات وتدخالت كان إجراءعدة  يةجتماعاإلة من الناحية املنفذ باملنطقللتنمية الريفية املندجمة لقد ضم املشروع اجلواري 
 إىلالنامجة عن تنفيذ املشروع توصلنا  ثارومن خالل تقييمنا لآل ،ة حقيقية باملنطقةيإجتماعالغرض منها حتقيق تنمية 

 :النتائج التالية
 إجنا لك من خالل وهذا ما وقفنا عليه فعال فقد مت العمل فعال من أجل ذ :وسكانها المنطقة عن فك العزلة-أ

لكن بالرغم من ذلك فإن  ،جل هتيئة طرقات املنطقةألدراسة  إجنا إىل  ضافةباإل ،كم  23مسلك حمسن على مسافة 
ون مما صعب من إمكانية ثر اان السكان القاطنون باملنطقة متن إىلوضعية الطرقات تبقى صعبة للغاية وخاصة بالرجوع 

اليت حققها املشروع اجلواري يف هذا  ثارومن خالل تقييمنا لآل ،عموميةاملطلب من طرف السلطات ال حتقيق هذا
 أجريناهاوا يف كل املقابالت اليت أكدمال سكان املنطقة الذين آاخلصوص هبذه املنطقة جندها جد متواضعة وال حتقق 

 .معهم على معاناهتم خاصة يف فصل الشتاء من عدم توفر الطرق املهيئة واحملسنة
سكن ريفي باملنطقة مت متويلها من طرف الصندوق الوطين  10 مت يف إطار املشروع اجلواري بناء:كن وضعية الس-ب

حتسن كبري يف نوعية السكنات اليت يقطنوهنا مقارنة بالسكنات القدمية  إىلدى وفقا لسكان املنطقة أللسكن والذي 
ن إوبالتايل ف ،من ذلك ستفادةائلة حاليا ميكنه اإلن كل فرد من العأ إىل ضافةشة اليت عانوا منها يف السابق باإلواهل

ثري املشروع اجلواري يف هذا املوضوع ألكن يبقى ت ،ن الواحد قد تقلص مقارنة باملاضيفراد القاطنني يف السكعدد األ
 ،للسكن احمللية والصندوق الوطين دارةاإلالذي تقوم به كل من الكبري العمل  إىلوذلك بالنظر  ،ا بسيطاإجيابي اتاثري 

سكن منجز  90سكن مقارنة حبوايل  10ن عدد السكنات املنجزة يف إطار املشروع اجلواري تقدر حبوايل أحيث 
 .احملقق على العموم جيايباإل ثرننا النقلل من األأال إ ،طار املشروع اجلواريإخارج 

نوعيتها كان له حتسن و  لريفيةعامل  يادة عدد السكنات اإن  :عدد سكان المنطقة والنزوح الريفي نحو المدن-ج
مين خاصة إىل ذلك فإن حتسن الوضع األ ضافةباإل ،عض السكان الذين نزحوا يف املاضيعودة بيف  جيايباإل ثراأل

نا هلذه إجراءبعض السكان الذين قابلناهم خالل  رأيوذلك حسب  ،شجع ذلك على إستقرار سكان جدد باملنطقة
 .الدراسة 

يبقى املشكل الكبري الذي يعاين منه كامل سكان املناطق الريفية اليت  رناها يف  : الصحيالمياه وشبكة الصرف -د
 ،يع يف حتقيق تنمية ريفية مستدامةهذا ما أعاق السري احلسن هلذه املشار  ،والية خنشلة هو مشكلة نقص املياه

سلبا بطبيعة  أثر، هذا ما ة للشرباملياه املوجهفسكان هذه املنطقة على سبيل املثال يقطعون مسافات بعيدة جللب 
 .العائلية يف هذ املنطقةواملستثمرات احلال على حتقيق التنمية الزراعية من خالل الزراعات 
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أما فيما يتعلق بشبكة التطهري والصرف الصحي فإن بالرغم من الدراسة اليت قام هبا مكتب دراسات متخصص يف 
 .تبقى حرب على ورق وال ال سكان املنطقة يعانون من غياب هذه الشبكة هناأال ، إارياجملال يف إطار املشروع اجلو 

III-1-1-4-5-2  - يةاإلقتصادواقع المنطقة من الناحية: 
ة يف هذه املنطقة الريفية ومن إقتصاديات كان اهلدف منها حتقيق تنمية إجراءتضمن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة 

 :التالية يةاإلقتصاد ثارقمنا هبا للمنطقة وقفنا على اآلخالل الزيارات العديدة اليت 
املثمرة  شجارلقد تضمن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة عملية غرس لأل :دخل العائالت القاطنة بالمنطقةزيادة -أ

هذا اجملال  العاملة يف األسرالنبايت وبالتايل  يادة دخل  نتاجهكتارات واليت كان اهلدف منها  يادة اإل 12ملساحة 
نا هلذه إجراءن كل السكان الذين قابلناهم خالل أال إ ،يف هذه املنطقة يةاإلقتصاد األنشطةحماولة تنويع  إىل ضافةباإل

ن بالرغم من اخلصائص الطبيعية واجلو أو  ،ي  يادة تذكر يف هذا اجملالوا عدم حتقيق املشروع اجلواري ألأكدالدراسة 
فان املشروع اجلواري مل  ،تتأقلم واخلصائص الطبيعية للمنطقةالتفاح اليت  أشجاررة وخاصة املثم شجاراملالئم لغرس األ

  .لتحقيق ذلك أخرىطرق  يبحثون عنسكان املنطقة  جعليف هذا اخلصوص مما  إضافةيضف أي 
 ،يةإلقتصادامل حيقق املشروع اجلواري املنفذ هبذه املنطقة أي تنويع للنشاطات :ية اإلقتصادتنويع النشاطات -ب

وذلك من خالل تربيتهم للمواشي واليت كان  ،ات الزراعية والفالحية التقليديةحيث ال الت مقتصرة على النشاط
املثمرة  شجاربعض احملاصيل الزراعية من خالل غرس األ إىل ضافةمصدرها خارج مصادر املشروع اجلواري باإل

تدخالت خارج إطار ومتويل املشروع اجلواري مما يبني فشل  يف معظمها أيضاواليت كانت  ،التفاح أشجاروباخلصوص 
 .باملنطقة يةاإلقتصاداملشروع اجلواري املنفذ باملنطقة يف حتقيق تنويع للنشاطات 

خلق مناصب  إىلإن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة قد هدف  :واقع الشغل وعدد مناصب العمل المستحدثة-ج
مقابالتنا اليت  إىل ضافةباإلننا عند معاينتنا ملنطقة املشروع أ إال ،املثمرة شجارلأل عملية غرس  إجراءشغل من خالل 

 على القضاء على أ مة البطالة اليت طالقمل يؤثر على اإل جراءوا لنا ان هذا اإلأكدمع سكان املنطقة الذين  أجريناها
ن عدد املناصب املستحدثة يف إطار هذا أعلى بالرغم من ان اجلهات املختصة تؤكد  ،ال ال يعاين منها سكان املنطقة

 .حسب رأي سكان املنطقةمنصب وهو رقم مبالغ فيه  90املشروع عددها 
III-1-1-4-5 -3 -واقع المنطقة من الناحية البيئية: 

ومن خالل  ،لك يادة االهتمام بالبيئة من خالل برجمته لعدة تدخالت تتعلق بذ إىللقد هدف املشروع اجلواري 
 :التالية للمشروع اجلواري من الناحية البيئية ثارعاينتنا للمنطقة وقفنا على اآلم
سكان املنطقة الذين قابلناهم على أن عدد املستثمرات الفالحية قد إرتفع يف  أكد:زيادة المستثمرات الفالحية-أ

خالل مالحظتنا لزيادة عدد وذلك من  ،نطقةهتمام بذلك من طرف سكان املحيث  اد اإل ،خرية باملنطقةونة األاآل
 إىلسكان املنطقة الذين قابلناهم  رأيوهذا راجع حسب  ،املثمرة شجارباألاملستثمرات الفالحية وخاصة املتعلقة 

 ،ان املنطقة خالل العشرية السابقةالدعم املمنوح لسك إىل ضافةباإلالتسهيالت املقدمة من طرف املصاحل املختصة 
مساحة  إىلوذلك بالرجوع  ،الكبري يف ذلك ثرشروع اجلواري املنفذ باملنطقة مل يكن له األن املأوا على أكدهنم أإال 
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هنا جد ضئيلة لتحقيق تنمية بيئية أهكتارات فقط هذه املساحة اليت يرى سكان املنطقة  12الغرس اليت مل تتعد 
 .باملنطقة ولزيادة الغطاء النبايت والغايب باملنطقة

III-1-1-5   ع الجواري بوخاشة المشرو 
يندرج املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة مبنطقة بوخاشة الواقعة ببلدية شلية والية خنشلة ضمن عقود النجاعة 

، حتت موضوع حتديث 1212-1229مشروع املربمج للفرتة املمتدة مابني  339لوالية خنشلة املقدر عددهم 
 :التايل تعريفيالرقم الوهو معرف ب .1211 ية على مستوى الوالية لسنةمشاريع جوار  9القرى والقصور والذي ضم 

40-21.4.1.2012   . 
III-1-1-5-1  فكرة المشروع: 

لية احمل دارةاإلجاءت فكرة املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املقام باملنطقة بناءا على إقرتاح من طرف مصاحل 
مكانية حتسني ظروف معيشة سكان هذه املنطقة إقرتاحات حول يث دارت جممل اإل،حومصاحل الغابات بدائرة قايس

بناء املنطقة الذين على توفري وخلق مناصب شغل أل أيضاوالعمل  ،العمل على هتيئة املنطقة حضريا إىل ضافةاملعزولة باإل
  .يعانون من البطالة املرتفعة 

III-1-1-5 -2  واآلثار المتوقعة  هدافاأل 
عائلة ، تضم  20القاطنة مبنطقة املشروع واملقدر عددهم حبوايل  األسرستهدف املشروع اجلواري املنفذ مبنطقة بوخاشة إ

فرد مت إحصاؤهم قبل بداية تنفيذ املشروع من طرف املصاحل اإلدارية املختصة، حيث يرتبع املشروع  031حوايل 
 يساسوقد مت حتديد التوجه العام واأل ،هكتار 10ة مقدرة حبوايل يإمجالاجلواري للتنمية الريفية املندجمة على مساحة 

ة اليت األولياملستقاة من املعاينة املعطيات  إىلوذلك بالرجوع  ،واملتمثل يف حتديث القرى والقصورللمشروع اجلواري 
ملتوخاة من عملية تنفيذ ة امجالياإل ثارواآل هدافومت من خالهلا حتديد األ ،قليمقامت هبا فرقة املشروع اجلواري لإ

 :ومت عرضها على الشكل التايل ،تنمية الريفية املندجمة باملنطقةاملشروع اجلواري لل
 :المربحة والمستدامة من خالل  يةاإلقتصاد األنشطةتعزيز  -أ

 ؛ة واجلافة املثمرة وخاصة الزيتون الذي يتوافق مع طبيعة املنطقة اجلبلي شجار يادة عمليات التشجري املتعلق باأل* 
 ؛الزراعي يف املنطقة نتاجآبار ارتوا ية إضافية قصد  يادة اإل إنشاءتوفري املياه عن طريق ب يادة املساحة املسقية * 
 :  المستدامة للموارد الطبيعية من خالل دارةاإل-ب
 ؛راعية يف املنطقةوالز  يةاإلقتصاد األنشطةجتنيد املوارد املائية واليت تعترب أهم عامل يف احلد من تنويع * 
  ؛حواجز مائية إنشاء إىل ضافةبزيادة عملية التشجري باإل،من التعرية  األراضياحلفاظ على * 
 .من خالل حسن استغالهلا األراضيتثمني * 
 :تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة من خالل -ج
 . فتح مسالك وطرقات جديدة اهلدف منها فك العزلة عن املناطق النائية* 
 ؛شبكة للصرف الصحي  إجنا *
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 ؛العمومية اإلنارةشبكة  إجنا *
 ؛هياكل مدرسية لتوفري اخلدمات التعليمية إنشاء* 
 ؛توفري خدمة الكهرباء الريفية * 
 ؛ملعب جواري إجنا *
  .تقدمي دعم السكن الريفي *
 :من خالل  قليماإلالعمل على تحسين جاذبية  -د
 العمل على عودة السكان الذين نزحوا يف وقت سابق  إىل ضافةاطنني يف املنطقة باإلالعمل على تثبيت السكان الق* 
 .خرىاأل األقاليممقارنة ب قليماإل يادة تنافسية و  يةاإلقتصاد األنشطةتقدمي كامل التسهيالت قصد تنويع * 

 ة بوخاشةالمبرمجة للمشروع الجواري بمنطق ثارواآل هدافاأل،ات جراءمصفوفة اإل: 26الجدول رقم 
 المنتظرة منها ثاراآل الهدف منها ات المبرمجةجراءاإل

 زيادة عمليات التشجير
 خلق مناصب شغل لسكان املنطقة

 الزراعي يف املنطقة نتاج يادة يف اإل
 

 األسر يادة يف دخل 
 حتقيق ميزة تنافسية للمنطقة

 الزراعية األراضي يادة يف مساحة 
 من التعرية األراضياحلفاظ على 

 .للمنطقة  يةاإلقتصادو  يةجتماعاإل يادة احلركية  فك العزلة على املنطقة وسكاهنا فتح مسالك وطرقات جديدة

التقليل من إحتمال إنتقال األمراض عن  شبكة للصرف الصحي إنجاز
  طريق اجملاري املائية

 حتسني ظروف معيشة السكان
 الرياضية األنشطةتشجيع ممارسة  ملعب جواري إنجاز

 تقديم دعم السكن الريفي
 

 .القضاء على املساكن اهلشة 
 توفري سكنات جديدة لطالبيها

 .تثبيت وإستقرار السكان يف هذه املنطقة 
 القضاء على النزوح الريفي بإجتاه املدن

القضاء على األمية واحلفاظ على املوروث الديين يف  توفري اخلدمات التعليمية بناء مدرسة قرآنية
 ةهذه املنطق

 إنشاءحفر آبار إرتوازية و 
وحدات تخزين المياه الموجه 

 للشرب والسقي

 التجنيد اجليد للموارد املائية
 

 كافة سكان املنطقة من كميات كافية  إستفادة
 الزراعي نتاجحتقيق  يادة يف اإل

 املسقية األراضي يادة مساحة 
 روع إعتمادا على المعطيات األولية للمش الباحث إعدادمن :المصدر 

III-1-1-5-3   مدخالت المشروع الجواري 
متثلت القطاعات واجلهات الداعمة واملمولة هلذا املشروع يف الصندوق الوطين للسكن وصندوق التنمية الريفية 

وقد كانت مدخالت املشروع اجلواري للتنمية الريفية  احمللية  دارةاإل إىل إضافةعن طريق االمتيا  ، األراضيواستصالح 
 :دينار جزائري  مقسمة على الشكل التايل 03.029.129.12املندجمة املنفذ مبنطقة بوخاشة مقدرة حبوايل 

 دينار 29.129.129.02 :خمطط تنمية البلدية . 
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  دينار 399.999.92 :صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتيا. 
 دينار 0.222.222.22: الصندوق الوطين للسكن. 

III-1-1-5-4   اإلجراءات والعمليات المبرمجة: 
من  ستفادةمجاعي ميكن كافة سكان املنطقة من اإل إستعمالات ذات إجراءلقد ضم املشروع اجلواري عمليات و 

 إستفادةات تتعلق مبنح إجراء أيضاذلك فان جمموع التدخالت قد ضمت  إىل ضافةباإل ،خدمات وهياكل تنموية
 .اخلاصة يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادوضعيتهم  إىلني بشكل مباشر وذلك بالنظر فراد مستهدفودعم أل

بشكل مفصل  ،املشروع اجلواري املقام باملنطقةات املنفذة يف إطار جراءيوضح اجلدوالن التاليان تفصيل العمليات واإل
 :ة والداعمة هلا وفق مايلي و اجلهة املاوحأالقطاع  إىل ضافةومبني حسب العملية والغالف املايل املخصص هلا باإل

 المبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة بوخاشة الجماعي ستعمالاإلالعمليات ذات : 27الجدول رقم 
 مصدر التمويل الغالف المالي المستهلك الغالف المالي المخصص العملية

 خمطط تنمية البلدية 1.902.101.22 3.222222.22 شبكة للصرف الصحي إنجاز
 خمطط تنمية البلدية 1.393.202.22 1.222.222.22 العمومية اإلنارةشبكة  إنجاز

 التنمية الريفية صندوق 399.999.92 399.999.92 هك 5المثمرة مساحة  شجارغرس األ
 خمطط تنمية البلدية 13.912.201.20 10.022.222.22 تهيئة حضرية 

 خمطط تنمية البلدية 19.900.992.19 12.222.222.22 كم  03مسافة  تزويد بالماء الشروب
 خمطط تنمية البلدية 1.920.209.09 1.222.222.22 مدرسة قرآنية إنجاز
 خمطط تنمية البلدية 1.211.029.92 1.222.222.22 ملعب جواري إنجاز
 خمطط تنمية البلدية 2.202.229.22 2.022.222.22 اشغال الطرقات إنجاز

  46.589.106.10 999.999.60 .48 ةجماليالتكلفة اإل
 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث إعدادمن :المصدر 

 فردي المبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة بوخاشةال ستعمالاإلالعمليات ذات : 29الجدول رقم 
 مصدر التمويل الغالف المالي المستهلك الغالف المالي المخصص العملية
  الصندوق الوطين للسكن 0.222.222.22 0.222.222.22 كنات هشةس10تهيئة 

  0.222.222.22 0.222.222.22 ةجماليالتكلفة اإل
 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث إعدادمن :المصدر 

III-1-1-5-5  جةعرض حال المنطقة بعد عملية تنفيذ المشروع الجواري للتنمية الريفية المندم: 
ومن خالل دراستنا  ،ة هبذه املنطقة على كافة النواحيحتقيق تنمية مستدام إىلهدف املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة 

 :املشروع اجلواري باملنطقة وهي كاأليتتنفيذ  حتققت جراءالتالية اليت  ثارهاته وقفنا على اآل
III-1-1-5 -5-1 يةجتماعواقع المنطقة من الناحية اإل: 

 ات وتدخالت الغرض منها حتقيق تنميةإجراءقد ضم عدة  يةجتماعاإلاملشروع اجلواري املنفذ باملنطقة من الناحية 
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 :ة حقيقية باملنطقة نذكر منهايإجتماع 
وهذا ما وقفنا عليه فعال  لعمل على هتيئة الطرقات باملنطقةوذلك من خالل ا :وسكانها المنطقة نفك العزلة ع-أ 

املار  ،كم  23ق الرئيسي على مسافة تقارب فعال من أجل وذلك من خالل حتسني وضعية الطريفقد مت العمل 
تدعيم هذا الطريق  إىل ضافةباملنطقة وهتيئته بشكل جيعل عملية الولوج واخلروج من املنطقة يف متناول اجلميع، باإل

فحسب منشط املشروع اجلواري ، تتونة خاصة عن سكان املنطقة املشاملعبد مبسالك جبلية حمسنة من أجل فك العزل
وقللت من معاناة  ،واالقنصادية للمنطقة يةجتماعاإلعلى  يادة احلركية  إجيايبت بشكل أثر فإن هذه التدخالت 

ملعب جواري ملمارسة  إجنا  إىل ضافةباإل ،روع اجلواري هتيئة حضرية للمنطقةيف إطار املش أيضامت وقد ، قاطنيها
 . قليال على حتسن املظهر العام للمنطقة  أثراملنطقة بعض وسائل الرتفيه و  سكان عطىأهذا ما  ،الرياضة

تنفيذ املشروع  آثاراملنطقة قصد تقييم  إىللقد وقفنا من خالل الزيارات العديدة اليت قادتنا  :الخدمات التعليمية-ب
املنطقة يف إطار املشروع  إستفادةبعد حد ما خاصة  إىلن اخلدمات التعليمية املقدمة قد حتسنت أ اجلواري باملنطقة،

احملافظة على  إىلحياول من خالله القائمني عليه  ،سما واحدا مدجمة مع مسجد املنطقةتضم قاجلواري مبدرسة قرآنية 
ن غياب هياكل التعليم للطورين املتوسط والثانوي  ادا أال إ ،مي وتلقينه لطالب العلم باملنطقةسنة حفظ القرآن الكر 

 .التخلي عن الدراسة  إىلالظروف هذه حيانا بسبب أاملنطقة وخاصة بالنسبة لإناث الالئي جيربن  تالميذ ناةمن معا
املنطقة التحسن الكبري يف هذا املوضوع والراجع كما  إىللوحظ خالل الزيارات اليت قمنا هبا :وضعية السكن -ج

اجلزائرية فيما خيص هذا املوضوع وسعيها الدؤوب لتحسني  سلطاتاليت تقوم هبا ال الكبريةاجملهودات  إىلذكرنا سابقا 
 ،نوح من طرف الصندوق الوطين للسكنمستوى معيشة سكان املناطق الريفية من خالل ختصيصها للدعم املايل املم

يف حتسن ظروف معيشة  جيايباإل ثركان هلذا التدخل األفسكنات هشة، 12ففي إطار هذا املشروع اجلواري مت هتيئة 
ن املشروع اجلواري مل يؤثر بالشكل املطلوب يف هذا أسكان هذه املنطقة  أكدذلك فقد  إىل ضافةباإل ،ه العائالتهذ

احمللية وتدخلها خارج إطار املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة  دارةاإلجمهودات  إىلن الفضل يف ذلك راجع أاملوضوع و 
باملنطقة وبدعم من  اهإجنا  سكن ريفي مت 02 حبوايل  بناء سكنات ريفية تقدروذلك من خالل منحها لدعم 

 .الصندوق الوطين للسكن
وخاصة بعد عودة االمن  ،تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة بعد :عدد سكان المنطقة والنزوح الريفي نحو المدن-د

ن عدد سكان املنطقة قد لنا منشط املشروع اجلواري على أ أكدإنتهاج سياسة التجديد الريفي  إىل ضافةللمنطقة باإل
الكبري يف عودة سكان املنطقة  ثروخاصة بسبب تقدمي دعم السكن الريفي الذي كان له األ ،ل نسيبإرتفع بشك

ستقروا نسبيا هبذه أراضي باملنطقة حيث عادوا و أستقطاب سكان جدد ميلكون إ إىل ضافةالنا حني يف وقت سابق باإل
املشروع اجلواري  إىلرتفاع عددهم اليرجع  فقط إاجليد يف عودة السكان و  ثرهذا األن إن ما وقفنا عليه فأال إ ،املنطقة

 إىل ضافةباإل بان العشرية السوداءإمن باملنطقة اليت عانت يف السابق وخاصة سباب عديدة منها عودة األأ إىلبل 
 .هذا اخلصوص  بشكل كبري يف أثراجملهودات اجلبارة اليت يقوم هبا الصندوق الوطين للسكن والذي 
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املوارد  إىلواليت تفتقر كثريا  ،طبيعة املنطقة الصعبة إىلبالرجوع  :مدى توفر الموارد المائية لسكان المنطقة-ه 
املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة ختص هذا  إعدادجاءت طلبات عديدة من طرف سكان املنطقة قبل بداية  ،املائية

وحجر الزاوية يف  يةأساستعترب ن املوارد املائية أ إىلوذلك راجع  ،اجلواريلك حسب منشط هذا املشروع الشأن وذ
 ،ريع ذات الطابع الزراعي والفالحيجناح املشا

على  تزويد املنطقة باملاء الشروبحيث مت  ،شغال املنجزة يف هذا املوضوعوقفنا خالل  يارتنا للمنطقة على األلقد 
إال أن  ،إطار خمططات التنمية للبلديةاحمللية يف  دارةاإلمت إنشاؤه من طرف  وربط الشبكة خبزان للمياه كم  23مسافة 

ن سكان املنطقة ما الوا يعانون من نقص فادح للمياه مما يفرض عليهم التنقل ملسافات بعيدة أبالرغم من هذا إال 
إن هذا النقص والندرة يف ذلك ف إىل ضافةباإل و للسقي،أخاصة السكان املشتتون منهم قصد جلب املياه إما للشرب 

 .ت سلبا على حجم االستثمارات الزراعية والفالحية يف املنطقة أثر املياه 
III-1-1-5 -5-2  يةاإلقتصادواقع المنطقة من الناحية: 

تنويع  إىلالسعي  إىل ضافةباإلللمنطقة  يةاإلقتصاد يادة احلركية  إىلهدف تضمن املشروع اجلواري تدخال وحيدا 
هكتارات واليت كان  20املثمرة على مساحة  شجارالقاطنة باملنطقة واملتمثل يف غرس األ األسرة مصادر دخل و ياد
 :التالية  ثارهلا اآل

هكتارات ال تعترب حسب  20املثمرة على مساحة  شجارإن عملية غرس األ :دخل العائالت القاطنة بالمنطقة-أ
وأن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة مل  ،ة ملنطقتهمإقتصاديقيق تنمية الذي ميكن من حت جراءباإلسكان املنطقة  رأي

ا بسبب إطالق أثرتتوبالتايل فإن مستوى دخل العائالت القاطنة مبنطقة املشروع مل  ،يف هذا اخلصوص أثرحيقق أي 
 .تنفيذ املشروع اجلواري مبنطقتهم

 ،يةاإلقتصاداملنفذ باملنطقة أي تنويع يف النشاطات مل حيقق املشروع اجلواري :ية اإلقتصادتنويع النشاطات -ب
وذلك من خالل تربية املواشي واليت كان مصدرها  حيث ال الت مقتصرة على النشاط الفالحي والزراعي التقليديني،

املثمرة  شجاربعض احملاصيل الزراعية من خال غرس األ إىل ضافةباإليف معظم احلاالت خارج مصادر املشروع اجلواري 
، مما يبني فشل الشوكي الذي يتأقلم وخصوصيات هذهالتني  أشجارو املشمش والزيتون من جهة  أشجاروباخلصوص 

 .يةاإلقتصاداملشروع اجلواري املنفذ باملنطقة يف حتقيق تنويع للنشاطات 
ناصب خلق م إىلإن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة قد هدف :واقع الشغل وعدد مناصب العمل المستحدثة-ج

 إىل ضافةباإلعند معاينتنا ملنطقة املشروع  نأ إال ،هكتارات 20على مساحة  املثمرة شجارشغل من خالل غرس األ
على القضاء على  طالقمل يؤثر على اإل جراءوا لنا ان هذا اإلأكدمع سكان املنطقة الذين  أجريناهامقابالتنا اليت 

ن عدد املناصب أن اجلهات املختصة تؤكد على أبالرغم من  ،نطقة ال ال يعاين منها سكان املأ مة البطالة اليت
ه لنا منشط أكدهذا ما  ،تأكيدمنصب وهو رقم مبالغ فيه بكل  133املستحدثة يف إطار هذا املشروع عددها 

 .املشروع اجلواري باملنطقة
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III-1-1-5 -5-3  يادة االهتمام بالبيئة  إىللقد هدف املشروع اجلواري  واقع المنطقة من الناحية البيئية 
التالية للمشروع اجلواري  ثارومن خالل معاينتنا للمنطقة وقفنا على اآل ،رجمته لعدة تدخالت تتعلق بذلكمن خالل ب

 :من الناحية البيئية
ت الحظنا عند  يارتنا للمنطقة بعض التغريات الواقعة فيما يتعلق بزيادة املستثمرا:زيادة المستثمرات الفالحية-أ

 هنا يف جمملها تعترب حماوالت فردية مت متويلها خارج إطارأعلى  او أكد ةن سكان املنطقأال إ الفالحية والزراعية ،
يف هذا املوضوع على  جيايباإل ثرن املشروع اجلواري مل حيقق األأوا على أكدوقد  ،ملشروع اجلواري املنفذ باملنطقةا

 .ئ الكبري يف هذا اجملال يثمرة ال متثل الشامل شجارهكتارات من األ 20، فغرس طالقاإل
III-1-2  بلدية طامزة مشاريع: 

والية خنشلة حيدها من الشمال بلدية قايس،احلامة ومن الغرب بلدية شلية  قليمتقع بلدية طامزة يف اجلهة الغربية إل
مساحة إمجالية مقدرة حبوايل ترتبع على و  نسيغة،أكل من بلدييت بومحامة وخريان ومن الشرق بلدية  ومن اجلنوب

 ،مرت 1922حبوايل  رتفاع هبا فوق مستوى البحر إيقدر اعلى  بكوهنا منطقة جبلية،البلدية تتميز و ، 1كم  320
 .أخرىمبناخ شبه جاف ومدى حراري واسع وفروق مطرية كبرية من سنة إىل و 

تضم انواع عديدة من األشجار أمهها هكتار  22.101البلدية غابات شاسعة تقدر مساحتها حبوايل  إقليمويضم 
 .االر  االطلسي البلوط االخضر، الصنوبر احلليب،

نسمة يف  13.9كثافة سكانية مقدرة حبوايل  ي ماميثلأنسمة  9120اهنا اإلمجايل حبوايل يقدر عدد سكو    
وعلى مناطق متفرقة  نسمة 1.112مو عني على جتمع سكاين يف مركز البلدية والذي يضم حوايل  ،الكيلومرت الواحد

 .نسمة 9.900البلدية حبوايل  إقليمتضم سكان وعائالت متشتتون يف باقي 
ي ماميثل نسبة نشاط مقدرة حبوايل أعامل  3.234حوايل  1211يقدر عدد السكان النشطون يف البلدية سنة      

ية خنشلة يف نفس السنة يف حني يقدر عدد السكان العاملون حسب إحصائيات املصاحل املختصة لوال ،30.1%
بطال ماميثل  219ما فئة البطالني فتضم حوايلأ ،%20.1عامل ماميثل نسبة عمل مقدرة حبوايل  1212حوايل 

 .وذلك حسب اإلحصائيات املقدمة من طرف املصاحل املختصة للوالية %11.9نسبة بطالة مقدرة حبوايل 
قاعات عالج حتاول من خالهلا تقدمي اخلدمات  20لبلدية حوايل فيما يتعلق باهلياكل الصحية واملدرسية فتضم ا      

بتدائية متكونة يف جمملها من إمدرسة 11كل التعليمية فتحو  البلدية على ما فيما خيص اهليا أ الصحة األولية لسكاهنا،
 22سية طري هذه اهلياكل املدر أتلميذة ويقوم بت 322تلميذ متثل فئة اإلناث منهم  009قسم يتمدرس هبا  22

اكماليات تقع مبركز البلدية مما جيرب باقي سكان املنطقة إىل  23ما فيما يتعلق باالكماليات فتضم البلدية أ ،استاذأ
متثل فئة  ،تلميذ 020قسم يتمدرس هبا حوايل  10وتضم هذه اإلكماليات  ،بنائهم ملزاولة الدراسةأالتنقل رفقة 

التعليم الثانوي فتفتقر البلدية لثانوية مما جيرب الطالب الثانويني إىل التنقل ما فيما يتعلق أ ،تلميذة 123ناث منهم اإل
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هم االسباب اليت جعلت الكثري من األولياء أاال ان هذا السبب كان من  ،لديات اجملتورة قصد تلقي التعليمإىل الب
دراسة للكثري منهم وباخلصوص لفئة الغري قادرين على توفري اإلمكانيات املادية ألبنائهم قصد الدراسة يف انقطاع ال

 .اإلناث الراجع إىل اخلصوصية الريفية للمنطقة والعادات املتشددة يف العديد من املواضيع
فيما خيص مدى توفر خدمات الكهرباء فحسب إحصائيات اجلهات املختصة للطاقة يف الوالية فان فيقدر عدد     

ما فيما يتعلق بربط أ ،%90يقدر حبوايل طامزة منزل بنسبة مقدرة حبوايل املنا ل املوصولة بالكهرباء يف بلدية شلية ف
منزل ماميثل نسبة  332املنا ل خبدمة الغا  املنزيل فيقدر عدد السكنات املوصولة به حسب نفس املصدر حبوايل 

 .يةمن اجملموع اإلمجايل للسكنات وذلك حسب اإلحصائيات املقدمة من طرف املصاحل املختصة للوال 02%
نسيغة على  طامزة، ،الذي مير يربط كل من بلدية بابارو  ،20الطريق الوالئي رقم  ،انوالئي انمير بالبلدية طريق     

والذي مير على بلدية احلامة،طامزة،انسيغة   ،أ 20والطريق الوالئي رقم  كلم والذي  يعترب يف حالة جيدة،  09مسافة 
  03.9ومتتلك البلدية شبكة طرقات بلدية تقدر مسافتها اإلمجالية .جيدةيف حالة  أيضاكلم ويعترب   10على مسافة 

إىل  ضافةباإل كلم يف حالة سيئة للغاية ،  2و كلم يف حلة متوسطة،  11 ،كلم منها يف حالة جيدة  32.9عترب كلم ،ت
 .مسالك جبلية مت فتحها من طرف مصاحل الغابات او اإلدراة احمللية

الثانية /لرت 59آبار ارتوا ية بقوة ضخ مقدرة حبوايل  09باملياه ،فتمتلك البلدية حوايل فيما خيص خبدمة التزود     
تسعى البلدية من خالهلا تزويد سكان البلدية باملياه إال اهنا تبقى غري كافية على اإلطالق مما جيرب العديد من السكان 

 املياه اجلوفية وباخلصوص يف فصل الصيف  بار ارتوا ية بطريقة غري شرعية مما يؤثر سلبا على كميةآعلى حفر 
وذلك راجع إىل ، البلدية وسكان غلب عائالتأي فيعترب النشاط الزراعي مصدر دخل اإلقتصادما يف اجلانب أ     

ية اإلنتاجية والتجارية ،وترتبع البلدية على مساحة اإلقتصادنعدام شبه كامل للنشاطات إإىل  ضافةطبيعتها الريفية باإل
إىل غابات  ضافةهكتار،باإل 5.870هكتار ،وعلى مراعي تقدر مساحتها  9.913للزراعة تقدر حبوايل  صاحلة

 1هكتار 22.101مساحتها تقدر 
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 1122االحصائي لوالية خنشلة لسنة معطيات مستقاة من الدليل  -
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  في والية خنشلة بلدية طامزةموقع   06:  الخريطة رقم 
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Source : Wilaya de Khenchela ,Annuaire Statistique de la wilaya de khenchela 2012 
 

 

العامة للسكان  حصائياتاإل
 1997لسنة والسكن 

العامة للسكان  حصائياتإلا
 1999والسكن لسنة 

 العامة للسكان  حصائياتاإل
 2009والسكن لسنة 

 2012تقديرات أواخر 

العدد 
  مجايلإل

 للسكان

سكان 
اجملمعات 

 الريفية

سكان 
املناطق  
 املتفرقة

العدد 
  مجايلإل

 للسكان

سكان 
اجملمعات 

 الريفية

سكان 
املناطق  
 املتفرقة

العدد 
  مجايلإل

 كانللس

سكان 
اجملمعات 

 الريفية

سكان 
املناطق  
 املتفرقة

العدد 
  مجايلإل

 للسكان

سكان 
اجملمعات 

 الريفية

سكان 
املناطق  
 املتفرقة

9.172 679 9494 8.580 1.439 7141 8.617 2.072 6545 9.185 2.210 6975 
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III-1-2-1  المشروع الجواري زريز أوالد بوزيان 
 يندرج املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة مبنطقة  ريز اوالد بو يان بلدية طامزة والية خنشلة ضمن عقود النجاعة 

 ، حتت موضوع حمافظة على 1212-1229مشروع املربمج للفرتة املمتدة مابني  339عددهم لوالية خنشلة املقدر 
   1229 مشروع جواري على مستوى الوالية لسنة 32املوارد الطبيعية يف الوسط الريفي والذي ضم 

   14.2.3.2009-40:وهو معرف بالرقم التعريفي التايل
III-1-2-1-1  فكرة المشروع: 

السكان احملليني بعض ملشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املقام باملنطقة بناءا على طلبات من طرف جاءت فكرة ا
املصلحة املستقبلة املتمثلة يف مصلحة الغابات بدائرة احلامة ،حيث كانت يف جمملها ترتكز  إىلللمنطقة واليت قدمت 

ا على منطقتهم اليت عانت أساسن خالل فك العزلة بصفة عامة،وذلك م يةجتماعاإلحول حتسني ظروف معيشتهم 
الطبيعة  إىل ساستوفري مناصب عمل ألبناء هذه املنطقة اليت تتميز بنسبة بطالة عالية ،راجعة باأل إىل ضافةطويال،باإل

 .القاسية والصعبة اليت تتميز هبا
ن وراء هذه اللجنة هو حتديد كافة  كان اهلدف م  قليمبعد ذلك قامت املصلحة املستقبلة بتعيني جلنة معاينة لإ

ة األوليحتديد الصعوبات اليت يعاين منها سكان هذه املنطقة ، املعاينة  إىل ضافةباإل قليمواملوارد احمللية لإ مكانياتاإل
ئلية ،مت عدم توفر املياه املوجهة اما للشرب او لسقي املزارع العا إىل ضافةقرت على ارتفاع نسبة البطالة يف املنطقة باإلأ

مالحظة مساكن قدمية فارغة كانت مسكونة فيما قبل ما يعين ارتفاع نسبة النزوح الريفي وحو املدن اجملاورة  أيضا
 .املشاكل الطبيعية واملتمثلة يف اجنراف الرتبة بسبب كثرة الوديان وقلة التشجري إىل ضافةباإل

III-1-2-1 -2 واآلثار المتوقعة  هدافاأل 
ع واملقدرة عددها حبوايل القاطنة مبنطقة املشرو  األسرواري املقام مبنطقة  ريز اوالد بو يان، إستهدف املشروع اجل

فرد مت إحصاؤهم قبل بداية تنفيذ املشروع من طرف املصاحل اإلدارية املختصة، حيث  192، تضم حوايل عائلة02
هكتار ،وقد مت حتديد التوجه العام  32ة مقدرة حبوايل ليإمجايرتبع املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة على مساحة 

املعطيات   إىلللمشروع اجلواري واملتمثل يف حمافظة على املوارد الطبيعية يف الوسط الريفي ،وذلك بالرجوع  يساسواأل
ة مجالياإل ثارواآل هدافأل،ومت من خالهلا حتديد ا قليمة اليت قامت هبا فرقة املشروع اجلواري لإاألولياملستقاة من املعاينة 

 :املتوخاة من عملية تنفيذ املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة باملنطقة ،ومت عرضها على الشكل التايل
 :املرحبة واملستدامة من خالل  يةاإلقتصاد األنشطةتعزيز  -أ
 ؛املثمرة شجارغرس األ*

 :حتسني املستوى املعيشي لسكان املنطقة من خالل -ب
 ؛فتح مسالك وطرقات جديدة اهلدف منها فك العزلة عن املناطق النائية  *
  .تقدمي دعم السكن الريفي *
 :املستدامة للموارد الطبيعية من خالل  دارةاإل -ج
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  ؛كافة سكان املنطقة من كميات كافية   إستفادةالتجنيد اجليد للموارد املائية قصد *
  .االمطار والوديان ،وذلك عن طريق تصحيح للمجاري والوديانالقضاء على مشكل اجنراف الرتبة بسبب *

 زريز اوالد بوزيانبمنطقة  المبرمجة للمشروع الجواري ثارواآل هدافات ،األجراءمصفوفة اإل: 30الجدول رقم 
 المنتظرة منها ثاراآل الهدف منها ات المبرمجةجراءاإل

 زيادة عمليات التشجير
 خلق مناصب شغل لسكان املنطقة

 الزراعي يف املنطقة نتاج يادة يف اإل
 

 األسر يادة يف دخل 
 حتقيق ميزة تنافسية للمنطقة

 الزراعية األراضي يادة يف مساحة 
 من التعرية األراضياحلفاظ على 

 يةاإلقتصادو  يةجتماعاإل يادة احلركية  فك العزلة على املنطقة وسكاهنا فتح مسالك وطرقات جديدة
 .للمنطقة 

 تثمني املوارد املائية ري المياه تصحيح مجا
 .القضاء على اجنراف الرتبة

الصاحلة للزراعة  األراضي يادة يف مساحة 
 الزراعي نتاجوبالتايل  يادة اإل

 تقديم دعم السكن الريفي
 

 .القضاء على املساكن اهلشة 
 توفري سكنات جديدة لطالبيها

 .تثبيت وإستقرار السكان يف هذه املنطقة 
 لى النزوح الريفي بإجتاه املدنالقضاء ع 

 .إعتمادا على المعطيات األولية للمشروع  الباحث إعدادمن :المصدر 
III-1-2-1 -3  مدخالت المشروع 

كل من الصندوق الوطين   إىل ضافةمتثلت القطاعات واجلهات الداعمة واملمولة هلذا املشروع يف قطاع الغابات باإل 
وقد قدرت مدخالت املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة ر والتنمية الرعوية للسكن وصندوق مكافحة التصح

 :دينار جزائري مقسمة على الشكل التايل 13.913.911.22 ريزر اوالد بو يان حبوايل  املنفذ مبنطقة 
 .دينار FLDDPS :9.222.232.22 صندوق مكافحة التصحر والتنمية الرعوية 

 .دينار 1.323.102.22: اباتخمطط التنمية لقطاع الغ
 .دينار 1.222.222.22: الصندوق الوطين للسكن

III-1-2-1 -4  اإلجراءات والعمليات المبرمجة: 
من  ستفادةمجاعي ميكن كافة سكان املنطقة من اإل إستعمالات ذات إجراءلقد ضم املشروع اجلواري عمليات و 

 إستفادةات تتعلق مبنح إجراء أيضاموع التدخالت قد ضمت ذلك فان جم إىل ضافةخدمات وهياكل تنموية ،باإل
 .اخلاصة يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادوضعيتهم  إىلودعم الفراد مستهدفني بشكل مباشر وذلك بالنظر 

ات املنفذة يف إطار املشروع اجلواري املقام باملنطقة ،بشكل مفصل جراءيوضح اجلدوالن التاليان تفصيل العمليات واإل
 :القطاع او اجلهة املاوحة والداعمة هلا وفق مايلي  إىل ضافةالعملية والغالف املايل املخصص هلا باإل ومبني حسب
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 والد بوزيانأزريزر المبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة  الجماعي ستعمالاإلالعمليات ذات : 31الجدول رقم 
 مصدر التمويل المستهلك المبلغ المخصص المبغ العملية

  صندوق مكافحة التصحر والتنمية الرعوية 0.101.293.22 0.022.222.22 كم  10تهيئة مسالك مسافة 
 خمطط التنمية لقطاع الغابات 929.302.22 012.120.22 كم  01فتح مسالك مسافة 

 خمطط التنمية لقطاع الغابات 033.212.22 222.222.22 هك 9مثمرة  أشجارغرس 
  صندوق مكافحة التصحر والتنمية الرعوية 329.122.22 022.222.22 نفيذ متابعة وتقييم عملية الت

  صندوق مكافحة التصحر والتنمية الرعوية 3.221.200.22 2.222.222.22 3م 1000مجاري المياه  اشغال
  12.213.911.22 11.012.120.22 ةجماليالتكلفة اإل
 . شروع الجواري إعتمادا على بطاقة غلق الم الباحث إعدادمن :المصدر 

 زريزر اوالد بوزيانالمبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة  فرديال ستعمالاإلالعمليات ذات : 32الجدول رقم 
 مصدر التمويل المستهلك المبلغ المبلغ المخصص العملية
  الصندوق الوطين للسكن 1.222.222.22 1.222.222.22 سكنات ريفية  4 إنجاز

  1.222.222.22 1.222.222.22 ةماليجالتكلفة اإل
 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث إعدادمن :المصدر 

III-1-2-1 -5 عرض حال المنطقة بعد عملية تنفيذ المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة: 
وذلك من مجيع  ،اآلثار اليت حققا املشروعتقييم  وقصد ،املشروع اجلواري املقام باملنطقةبعد اإلنتهاء من تنفيذ 

إىل قيامنا بعدة  ضافةية والبيئية ،قمنا مبعاينة املنطقة باإلجتماعية واإلاإلقتصادالنواحي التنموية واملتعلقة بالناحية 
 :التاليةية باملشروع اجلواري وما حققه ملنطقتهم فوقفنا على النتائج واآلثار امقابالت مع سكان املنطقة الذين هلم در 

III-1-2-1 -5 -1-يةجتماعواقع المنطقة من الناحية اإل: 
ية عدة إجراءات وتدخالت الغرض منها حتقيق تنمية جتماعضم املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة من الناحية اإل

 :ية حقيقية باملنطقة نذكر منهاإجتماع
  :وسكانها المنطقة نفك العزلة ع-أ 

العمليات  إىل املقابالت العديدة اليت أجريناها مع سكان املنطقة ،قصد تقييم آثار ضافةباإلطقة خالل معاينتنا للمنمن 
وسكاهنا،تبني لنا التحسن الكبري فيما يتعلق بوضعية  املتعلقة بفك العزلة عن املنطقةاملنجزة يف إطار املشروع اجلواري و 

 يعودواليت ه،جل حتقيقأاملسخرة من الكبرية اجملهودات  ه إىلالطرقات واملسالك اجلبلية هبا،هذا التحسن الذي يرجع سبب
وهتيئة عدة طرق ومسالك جبلية  إجنا اللذان قاما ب شغال العمومية ،قطاع الغابات وقطاع األ إىلالدور الكبري يف ذلك 

 إال ،مرت 1022حوايل يصل ارتفاعها إىل وعرة للغاية  كان اهلدف من وراء ذلك فك العزلة عن هذه املنطقة اجلبلية اليت 
خري مل تتعدى تدخالته يف هذا اخلصوص ن هذا األأحيث ،خارج إطار املشروع اجلواري مربجمة ات كانت جراءاإله ن هذأ

إىل ذلك  ضافةباإل ،كم  21فتح مسالك جبلية على مسافة إىل  ضافةباإلكم   12سوى فتح مسالك  راعية على مسافة 
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ويرجع ذلك  ،يف هذا اخلصوصن املشروع اجلواري مل حيقق إضافات كبرية أوا على أكد فان سكان املنطقة الذين قابلناهم
 . صعوبة تضاريس املنطقة إىل ضافةباإلقلة اإلمكانيات املخصصة لذلك  إىلحسب منشط املشروع اجلواري 

املبنية يف كامل  املنطقة مبناظر طبيعية خالبة ،ومما اد من مجاهلا السكنات احلديثة هتتميز هذ:وضعية السكن -ب
 جيايباإل ثرن هذا الدعم وهذا األأن من املالحظ أ إال، للسكن ها بتمويل الصندوق الوطينإجنا  رجاء املنطقة واليت مت أ

 ي املنفذ باملنطقة والذي مل يتعدالدعم املوجه لذلك يف إطار املشروع اجلوار  فقط إىللتحسن نوعية السكن اليرجع 
 دارةاإلالدعم املقدم من طرف الصندوق الوطين للسكن  بالتنسيق مع  أيضاو يشمل سكنات ،بل ه 22دعم بناء 

 .سكن ريفي  22احمللية ،حيث يصل عدد السكنات املنجزة من طرف هذا االخري حوايل 
حسب سكان املنطقة الذين قابلناهم فإن عدد سكان املنطقة :عدد سكان المنطقة والنزوح الريفي نحو المدن-ج
ستقرار هلذه من واإلعودة األ إىلري ،ويرجع السبب يف ذلك حسبهم بفرتة ماقبل تنفيذ املشروع اجلواقارنة رتفع مإقد 

فقد .حتسن ظروف املعيشة يف املنطقة مقارنة بالسابق إىل ضافةباإل ،العشرية السوداء املنطقة اجلبلية اليت عانت خالل
فرد  92فرد أي بزيادة تقدر حبوايل  312حوايل  إىلع فرد قبل تنفيذ املشرو  192إرتفع عدد سكان املنطقة من 

 .عائلة  وذلك حسب تقديرات سكان املنطقة 11ميثلون حوايل 
III-1-2-1 -5 -2 يةاإلقتصادواقع المنطقة من الناحية: 

قد تضمن  ه،فإن يةاإلقتصاداملوضوع الذي يندرج حتته هذا املشروع اجلواري واملتمثل يف تنويع النشاطات  إىلبالنظر 
تنويع و يادة ل السعي إىل ضافةباإل ،للمنطقة يةاإلقتصاد يادة احلركية  إىل من خالهلا هدف وإجراءات عدة تدخالت
 :التالية ثارالقاطنة باملنطقة ، ومن خالل الزيارات العديدة اليت قمنا هبا للمنطقة وقفنا على اآل األسرمصادر دخل 

املثمرة على  شجارلقد تضمن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة غرس األ:ةالقاطنة بالمنطق سرزيادة دخل األ-أ
 الذي هدف جراءذا اإلهجاص والكر ،هكتارات ،واليت كانت يف متنوعة من مثار التفاح واملشمش واإل 20مساحة 

 لغذائي هلذه املنتجات،ا نتاج يادة كمية اإل إىل ضافةباإل جراء،العاملة واملستفيدة من هذا اإل األسردخل  يادة  إىل به
تطلعات سكان املنطقة يف هذا  إىلو  ،املستوى املطلوب إىليرق  رأي سكان املنطقة ملحسب  جراءإال أن هذا اإل
ق تنمية إقتصادية يقؤدي إىل حتن املشروع اجلواري الذي برمج يف منطقتهم سيأهنم كانوا يعتقدون أاجملال ،حيث 

 .وع يف مصادرهاوسيزيد يف قيمة دخلهم وسين ،فعلية
ا على إطالقن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة مل يؤثر أ إىله توصلنا آثار تقييم من خالل مالحظتنا هلذا اإلجراء و و 
 .املستهدفة من املشروع اجلواري األسرادة وتنويع مصادر دخل ي  

،حيث ال الت  يةاإلقتصاداطات املشروع اجلواري أي تنويع يف النشهذا مل حيقق :ية اإلقتصادتنويع النشاطات -ج
واليت كان مصدرها يف  األبقارو اعز فئيت امل ،وذلك من خالل تربية املواشي من مقتصرة على النشاط الفالحي والزراعي

،هذا  املثمرة واحلبوب شجاربعض احملاصيل الزراعية كاأل إىل ضافةباإلمعظم احلاالت خارج مصادر املشروع اجلواري 
 .باملنطقة يةاإلقتصادنشاطات للحتقيق تنويع  املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة يف فشل أيضاما يبني 
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خلق مناصب شغل  إىلهدف املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة  :واقع الشغل وعدد مناصب العمل المستحدثة-د
 إىل إضافة ،اجلوارينطقة املشروع م ةننا عند معاينأال إ ،املثمرة شجارهكتارات من األ 20غرس  عمليةمن خالل 

 على القضاء على أ مة البطالة اليت إطالقا ؤثرمل ي جراءن هذا اإلألنا  تبني ،نطقةمع سكان امل أجريناهااليت  قابالتامل
ن عدد املناصب املستحدثة يف إطار هذا أن اجلهات املختصة تؤكد على أبالرغم من  ،ال ال يعاين منها سكان املنطقة

وأكدوا لنا عدم قدرة املشروع  إال ان سكان املنطقة قاموا بنفي ذلك،، منصب 21عددها ر اجلواري يقد املشروع
 .ضافية مبنطقنهمإعلى خلق مناصب شغل 

III-1-2-1 -5 -3واقع المنطقة من الناحية البيئية: 
ومن خالل  ،ل برجمته لعدة تدخالت تتعلق بذلك يادة االهتمام بالبيئة من خال إىللقد هدف املشروع اجلواري 
 :التالية للمشروع اجلواري من الناحية البيئية ثارمعاينتنا للمنطقة وقفنا على اآل

 :زيادة المستثمرات الفالحية-أ
صبحت املنطقة متكونة أفقد  ،ستثمارات املنجزة يف هذا اخلصوصاالوعدد حجم  الحظناعند معاينتنا هلذه املنطقة 

هذه  متويل ن عند سؤالنا عن مصدرأإال  ،املثمرة شجاراملئات من األ علىمن العديد من البساتني اليت حتتوي 
ما  هذا ،وع اجلواري املنفذ باملنطقةهنا خارج مصادر متويل املشر ألنا معظم املستجوبني معهم على  أكدستثمارات اإل

 .يف املنطقة ستثمارات الفالحيةزيادة اإلواملتعلق بواملمربمج  جيايباإل ثراملشروع اجلواري يف حتقيق األ بني لنا عدم قدرة
 :شغال تصحيح المجاري المائية والوديانأ-ب

الذي قامت  3م 1222 إىللعملية التصحيح املمتد  جيايباإل ثرالحظنا عند معاينتنا ملنطقة املشروع اجلواري مدى األ
احملافظة  إىلدت أاح هذه العملية واليت ووقفنا على جن ،ئية والوديان املتواجدة باملنطقةبه املصاحل املختصة يف اجملاري املا

ن هذه املناطق اجلبلية تعاين كثريا من هذا اخلطر يف فصل أجنراف خاصة على مساحات  راعية شاسعة من التعرية واإل
 .مطار الغزيرة والثلوج ثناء هطول األأالشتاء 

III-1-2-2 المشروع الجواري عين ميمون 
ة الريفية املندجمة مبنطقة عني ميمون بلدية طامزة والية خنشلة ضمن عقود النجاعة لوالية يندرج املشروع اجلواري للتنمي

، حتت موضوع حتديث القرى 1212-1229مشروع املربمج للفرتة املمتدة مابني  339خنشلة املقدر عددهم 
 :التايل تعريفيوهو معرف بالرقم ال، 1211 رية على مستوى الوالية لسنةمشاريع جوا 29والقصور والذي ضم 

40-14.7.1.2012     
III-1-2-2-1 فكرة المشروع: 

جاءت فكرة املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املقام باملنطقة بناءا على طلبات من طرف السكان احملليني للمنطقة 
كانت يف جمملها ترتكز حول حتسني حيث   ،يف مصلحة الغابات بدائرة احلامة املصلحة املستقبلة املتمثلة إىلواليت قدمت 

توفري مناصب عمل ألبناء هذه  إىل ضافةباإل ،وذلك من خالل فك العزلة بصفة عامة، يةجتماعاإلظروف معيشتهم 
كان اهلدف من وراء هذه اللجنة هو حتديد كافة    قليمقامت املصلحة املستقبلة بتعيني جلنة معاينة لإبعد ذلك  ،املنطقة
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قرت على أة األولي، املعاينة ين منها سكان هذهحتديد الصعوبات اليت يعا إىل ضافةباإل قليموارد احمللية لإوامل مكانياتاإل
مالحظة مساكن  أيضامت  ،الضرورية والال مة لسكان املنطقةدارية نقص فادح يف البىن التحتية واهلياكل التعليمية واإل

املشاكل الطبيعية  إىل ضافةع نسبة النزوح الريفي وحو املدن اجملاورة باإلرتفا إقدمية فارغة كانت مسكونة فيما قبل ما يعين 
 .واملتمثلة يف اجنراف الرتبة بسبب كثرة الوديان وقلة التشجري

III-1-2-2-2 واآلثار المتوقعة  هدافاأل: 
واليت تضم  ،عائلة 01حبوايل املشروع املقدرة القاطنة مبنطقة  األسرإستهدف املشروع اجلواري املقام مبنطقة عني ميمون 

فرد مت إحصاؤهم قبل بداية تنفيذ املشروع من طرف املصاحل اإلدارية املختصة، حيث يرتبع املشروع  239حوايل 
 يساسوقد مت حتديد التوجه العام واأل ،هكتار 10ة مقدرة حبوايل إمجالياجلواري للتنمية الريفية املندجمة على مساحة 

ة اليت األولياملستقاة من املعاينة  إىل املعطياتوذلك بالرجوع  ،تمثل يف حتديث القرى والقصورواملللمشروع اجلواري 
ة املتوخاة من عملية تنفيذ مجالياإل ثارواآل هدافومت من خالهلا حتديد األ ،قليمقامت هبا فرقة املشروع اجلواري لإ

 :ها على الشكل التايلومت عرض ،تنمية الريفية املندجمة باملنطقةاملشروع اجلواري لل
 :المربحة والمستدامة من خالل  يةاإلقتصاد األنشطةتعزيز  -أ
 ؛املثمرة شجارغرس األ*

 :تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة من خالل -ب
 ؛فتح مسالك وطرقات جديدة اهلدف منها فك العزلة عن املناطق النائية * 
 ؛اكمالية إجنا دراسة و *
 ؛بناء فرع اداري*
 ،دة مجيع الذين نزحوا يف وقت سابقتقدمي دعم السكن الريفي قصد تثبيت السكان والعمل على عو *

 عين ميمونالمبرمجة للمشروع الجواري بمنطقة  ثارواآل هدافات واألجراءمصفوفة اإل: 33الجدول رقم 
 المنتظرة منها ثاراآل الهدف منها ات المبرمجةجراءاإل

 زيادة عمليات التشجير
 اصب شغل لسكان املنطقةخلق من

 الزراعي يف املنطقة نتاج يادة يف اإل
 

 األسر يادة يف دخل 
 حتقيق ميزة تنافسية للمنطقة

 الزراعية األراضي يادة يف مساحة 
 من التعرية األراضياحلفاظ على 

 تقديم دعم السكن الريفي
 

 .القضاء على املساكن اهلشة 
 توفري سكنات جديدة لطالبيها

 .قرار السكان يف هذه املنطقة تثبيت وإست
 القضاء على النزوح الريفي بإجتاه املدن

توفري اخلدمات التعليمية اليت كانت تفتقر  بناء إكمالية
 هلا املنطقة يف السابق

 القضاء على االمية يف هذه املنطقة
 نشر العلم واملعرفة

 ف معيشة السكانحتسني ظرو  تقدمي اخلدمات الال مة لسكان املنطقة بناء فرع اداري
 إعتمادا على المعطيات األولية للمشروع  الباحث إعدادمن :المصدر 
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III-1-2-2-3  مدخالت المشروع: 
لصندوق إىل ا ضافةباإل ،يف قطاع مديرية التجهيز والتعمريمتثلت القطاعات واجلهات الداعمة واملمولة هلذا املشروع 

والصندوق الوطين  ،ستصالح األراضي عن طريق اإلمتيا ية الريفية وإوصندوق التنم ،املشرتك للجماعات احمللية
تقدر  عين ميمونوقد كانت مدخالت املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املنفذ مبنطقة للسكن 

 :دينار جزائري مقسمة على الشكل التايل 92.913.321.22بحوالي
 الصندوق املشرتك للجماعات احمللية FCCL :9.020.321.22 دينار 
 دينار 09.112.222.22: خمطط التنمية لقطاع مديرية التجهيز والتعمري 
  صندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي عن طريق االمتيا FDRMVTC: 222.222.22 دينار 
 الصندوق الوطين للسكن FONAL :2.122.222.22 دينار 

III-1-2-2 -4 اإلجراءات والعمليات المبرمجة: 
إلستفادة من مجاعي ميكن كافة سكان املنطقة من ا إستعماللقد ضم املشروع اجلواري عمليات وإجراءات ذات      

إجراءات تتعلق مبنح إستفادة  أيضاإىل ذلك فان جمموع التدخالت قد ضمت  ضافةباإل ،خدمات وهياكل تنموية
ية اخلاصة يوضح اجلدوالن جتماعية واإلاداإلقتصودعم الفراد مستهدفني بشكل مباشر وذلك بالنظر إىل وضعيتهم 

بشكل مفصل ومبني حسب  ،املشروع اجلواري املقام باملنطقةالتاليان تفصيل العمليات واإلجراءات املنفذة يف إطار 
 :إىل القطاع او اجلهة املاوحة والداعمة هلا وفق مايلي  ضافةالعملية والغالف املايل املخصص هلا باإل

 المبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة  عين ميمون الجماعي ستعمالمليات ذات اإلالع: 34الجدول رقم 

 مصدر التمويل المستهلك المبلغ المخصص المبلغ العملية
 FCCL الصندوق املشرتك للجماعات احمللية 9.020.321.22 0.222.222.22 بناء فرع اداري

 خمطط التنمية لقطاع مديرية التجهيز والتعمري 09.112.222.22 09.112.222.22 اكمالية إنجازدراسة و 
المثمرة  شجارغرس األ

 مساحة
 هكتار 05

عن  األراضيصندوق التنمية الريفية واستصالح  222.222.22 222.222.22
 FDRMVTC طريق االمتيا 

  29.213.321.22 29.912.222.22 ةجماليالتكلفة اإل
 .  بطاقة غلق المشروع الجواريإعتمادا على  الباحث إعدادمن :المصدر 

 فردي المبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة  عين ميمونال ستعمالالعمليات ذات اإل: 35الجدول رقم 

 مصدر التمويل المستهلك المبلغ المخصص  المبلغ العملية
 الصندوق الوطين للسكن 2.122.222.22 2.122.222.22 سكنات ريفية 06 إنجاز

  2.122.222.22 2.122.222.22 ةجمالياإل التكلفة
 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث إعدادمن :المصدر 
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III-1-2-2 -5عرض حال المنطقة بعد عملية تنفيذ المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة: 
هذا البحث الذي استعملنا فيه كل الوسائل  ،طقةتنفيذ املشروع اجلواري باملن إنتهاءللوقوف على واقع املنطقة بعد 

املتاحة لنا من مقابالت ميدانية مع كافة االطراف العديدة واملتنوعة الداخلة يف عملية تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة 
السكان  مع بعضاخلرجات امليدانية املتعددة للمنطقة وذلك لفرتات متباعدة نسبيا واليت ختللتها مقابالت  إىل إضافة

احلقيقية اليت حتققت جراء تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة  ضافةوذلك من أجل معرفة مدى اإل ،القاطنني باملنطقة
 .الثقافية والبيئية ، يةاإلقتصاد ،يةجتماعاإلحتقيق تنمية ريفية مستدامة على كافة النواحي  إىلوالذي هدف 

III-1-2-2-5-1  يةجتماعاإلواقع المنطقة من الناحية: 
ات وتدخالت الغرض منها حتقيق تنمية إجراءقد ضم عدة  يةجتماعاإلاملشروع اجلواري املنفذ باملنطقة من الناحية 

 :ة حقيقية باملنطقة نذكر منهايإجتماع
عن قد مت يف إطار تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة بناء مركز إداري لفك العزلة ل :وسكانها المنطقة نفك العزلة ع-أ

م وذلك للتقليل من معاناة سكان هذه املنطقة املعزولة بالرغ ،من املواطن دارةاإلاملواطنني القاطنني باملنطقة وتقريب 
دىن الظروف حتياجهم ألإإال ان الزائر هلذه املنطقة حيس مبدى معاناة مواطنيها و  ،من العدد الكبري الذي يقطن هبا

وتنفيذ املشروع  إعدادلكن بالرغم من سعي القائمني على  ،ريهم من املواطننيون جزائريون كغهنم مواطنأاليت حتسسهم 
 طالقفك العزلة وتزويد املنطقة ببعض اهلياكل املتوفرة يف باقي مناطق الوطن مل يتم على اإل إىلاجلواري باملنطقة 

الدراسة فك العزلة  إعدادالل املنطقة خ إىلسكان املنطقة الذين قابلناهم أثناء الزيارات اليت قمنا هبا  رأيحسب 
 إطالقفحسبهم لفإن املشروع مل يضف ومل يؤثر  ،فات كالفقر والتهميش واالقصاءوال الو يتخبطون يف املشاكل واآل

 . على حياهتم يف هذا اجلانب
ذ املشروع تنفي آثاراملنطقة قصد تقييم  إىللقد وقفنا من خالل الزيارات العديدة اليت قادتنا :الخدمات التعليمية-ب

حيث الحظنا  ،املشروع اجلواري املنفذ باملنطقةاجلواري باملنطقة، على االكمالية اليت تدعمت هبا املنطقة يف إطار 
 ضافةباإل ، عانني يف السابق يف هذا اخلصوصخاصة بالنسبة لالناث الاليت ،الذي حققه ذلك جيايباإل ثرمدى األ

وذلك من خالل توفري  يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلبتنشيط احلركة  أخرىجهة ان هذا الصرح الذي مت بناؤه قام من  إىل
وبالتايل نستطيع القول  ،ة املتفشية يف املنطقة يف السابقحد ما من البطال إىلبعض فرص العمل البناء املنطقة مما قلل 

 .يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلجيابا من الناحية إ أثرقد  جراءن املشروع اجلواري يف هذه املنطقة ومن خالل هذا اإلأ
حيث هدف القائمون على إعدد وتنفيذ  ،سكنات ريفية 29ع اجلواري بناء مت يف إطار املشرو :وضعية السكن -ج

ن أستقطاب سكان نزحوا يف السابق ،إال إحتسني سكنات السكان وبالتايل العمل على  إىلاملشروع اجلواري باملنطقة 
 .لتحقيق ذلك يسكنات ال يكف 29م من السكنات واملقدرة فقط حبوايل ن هذا الكإسكان املنطقة ف رأيحسب 

ن عدد ألنا سكان املنطقة  أكد أجريناهاثناء املقابالت اليت أ :عدد سكان المنطقة والنزوح الريفي نحو المدن-د
ن أ وا علىأكدو  ،ة ماقبل تنفيذ املشروع اجلواريمقارنة بفرت  طالقالسكان الذين يقطنون باملنطقة مل يتغري على اإل

 .تذكر ختص هذا املوضوع  إضافةاملشروع اجلواري مل حيقق 
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III-1-2-2-5-2  يةاإلقتصادواقع المنطقة من الناحية: 
هكتارات  20املثمرة على مساحة مقدرة حبوايل  شجاراملشروع اجلواري تدخل وحيد يتعلق بغرس األلقد تضمن     

 األسرتنويع و يادة مصادر دخل  إىلالسعي  إىل ضافةللمنطقة باإل يةاإلقتصاد يادة احلركية  جراء إىلهدف هذا اإل
 :التالية ثار، ومن خالل الزيارات العديدة اليت قمنا هبا للمنطقة وقفنا على اآلالقاطنة باملنطقة

ل حماورتنا من خالل مقابالتنا العديدة مع سكان املنطقة فهمنا من خال :زيادة دخل العائالت القاطنة بالمنطقة-أ
القاطنة  األسرحتسني دخل  إىلصال أان املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة مل ميكن موجه  إىلهلم يف هذا املوضوع 

بالرغم من عملية  ،حتسني وهتيئة املنطقة حضريا إىلات يف جمملها هتدف إجراءنه يف جممله جاء ببضعة أو  ،باملنطقة
ا حسبهم لتحقيق إطالقالقاطنة باملنطقة واليت مل تكن كافية  األسرسني دخل حت إىلاملثمرة اليت هدفت  شجارغرس األ

 .سكان املنطقة رأيفيما يتعلق هذا املوضوع حسب  يءوبالتايل فإن املشروع اجلواري مل يضف أي ش، ذلك
 ،يةقتصاداإلمل حيقق املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة أي تنويع يف النشاطات :ية اإلقتصادتنويع النشاطات -ب

وذلك من خالل تربية  ،رتبطة بالنشاط الفالحي والزراعيالتقليدية امل األنشطةبعض  حيث ال الت مقتصرة على
بعض احملاصيل الزراعية من  إىل ضافةاملواشي واليت كان مصدرها يف معظم احلاالت خارج مصادر املشروع اجلواري باإل

اجلبلية الباردة  ليت تتأقلم وخصوصيات هذه املنطقةاشمش والتفاح امل أشجاراملثمرة وباخلصوص  شجارخالل غرس األ
 .والتجارية باملنطقة يةاإلقتصادهذا ما يبني فشل املشروع يف حتقيق تنويع يف النشاطات .

خلق مناصب  إىلإن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة قد هدف  :واقع الشغل وعدد مناصب العمل المستحدثة-ج
املشروع تبني لنا انه مت  ثاروخالل معاينتنا آل ،املثمرة شجارغرس األ إىل ضافةبناء االكمالية باإل اءإجر شغل من خالل 

لة اليت فة البطاآللقضاء على  طالقهنا مل تكن كافية على اإلأال إ ،بناء املنطقةفعال خلق بعض مناصب شغل أل
ن عدد مناصب أت على أكدمصاحل الغابات  املقدمة من طرف حصائياتن اإلأال إ ،يتخبط فيها شباب املنطقة

هذا ما نفاه قطعا سكان املنطقة الذين ، و منصب 00روع اجلواري باملنطقة هو الشغل املستحدثة يف إطار املش
 ةدارامما جيعل عملية التقييم يف هذا املوضوع صعب للغاية خاصة مع غموض املعطيات املقدمة من طرف اإل قابلناهم،
 .اجلزائرية

III-1-2-2 -5-3واقع المنطقة من الناحية البيئية: 
 يادة االهتمام بالبيئة من خالل برجمته لتدخل وحيد يتعلق بذلك واملتمثل يف غرس  إىللقد هدف املشروع اجلواري 

التالية للمشروع اجلواري  ثارومن خالل معاينتنا للمنطقة وقفنا على اآل ،هكتارات 20املثمرة على مساحة  شجاراأل
 :الناحية البيئية من

هتا عدة مرات بالرغم من إرتفاع عدد املستثمرات الفالحية يف املنطقة اليت قمنا بزيار  :زيادة المستثمرات الفالحية-أ
هكتارات فقط  20ن املشروع اجلواري مل يضف الكثري يف هذا املوضوع واقتصر على غرس أال إ ،اثناء فرتة الدراسة

 لتحقيق تنمية بيئية منشودة ، جيايباإل ثرليت مل يكن هلا األوا ،التفاح واملشمش أشجارمن 
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III-1-3 مصارة مشاريع بلدية 
والية خنشلة حيدها من الشمال بلدية بومحامة ومن اجلنوب بلدية الوجلة ومن  قليمتقع بلدية مصارة يف اجلهة الغربية إل

 . 1كم  002ايل الشرق بلدية خريان ،حيث ترتبع على مساحة إمجالية مقدرة حبو 
، وتتميز مبناخ شبه جاف م1222يقدر اعلى ارتفاع هبا فوق مستوى البحر  حبوايل و بلية ،اجل البلدية بتضاريسها تتميز و 

 .أخرىومدى حراري واسع وفروق مطرية كبرية من سنة إىل 
األشجار أمهها  هكتار تضم انواع عديدة من 44.230البلدية غابات شاسعة تقدر مساحتها حبوايل  إقليمويضم 

 .الصنوبر احلليب،البلوط االخضر
 نسمة يف الكيلومرت الواحد، 0.9نسمة اي ماميثل كثافة سكانية مقدرة حبوايل 2290يقدر عدد سكاهنا اإلمجايل حبوايل 

نسمة وعلى مناطق متفرقة تضم سكان وعائالت  3.222مو عني على جتمع سكاين يف مركز البلدية والذي يضم حوايل 
 .نسمة  1.210البلدية حبوايل  إقليمتون يف باقي متشت

ي ماميثل نسبة نشاط مقدرة حبوايل أعامل  1.720حوايل  1211يقدر عدد السكان الناشطون يف البلدية سنة 
،يف حني يقدر عدد السكان العاملون حسب إحصائيات املصاحل املختصة لوالية خنشلة يف نفس السنة حوايل  32.3%
ماميثل نسبة بطالة  بطال192ما فئة البطالني فتضم حوايلأ ،%92.0ل نسبة عمل مقدرة حبوايل عامل ماميث 1092

 .وذلك حسب اإلحصائيات املقدمة من طرف املصاحل املختصة للوالية %9.3مقدرة حبوايل
ة يدمات الصحقاعات عالج حتاول من خالهلا تقدمي اخل 23 فيما يتعلق باهلياكل الصحية واملدرسية فتضم البلدية حوايل

  .األولية لسكاهنا
قسم يتمدرس هبا  11بتدائية متكونة يف جمملها من إمدارس  22ية فتحو  البلدية على ما فيما خيص اهلياكل التعليمأ

ما فيما يتعلق أ ،استاذأ 19تلميذة ويقوم بتاطري هذه اهلياكل املدرسية  100تلميذ متثل فئة اإلناث منهم  291
قل رفقة ابنائهم ملزاولة كماليتني تقعان مبركز البلدية مما جيرب باقي سكان املنطقة إىل التنإ 21بلدية باإلكماليات فتضم ال

ما أ ،تلميذة 121متثل فئة االناث منهم تلميذ ، 301قسم يتمدرس هبا حوايل 19وتضم هذه اإلكماليات  ،الدراسة
لديات اجملتورة قصد تلقي الطالب الثانويني إىل التنقل إىل الب فيما يتعلق التعليم الثانوي فتفتقر البلدية لثانوية مما جيرب

هم االسباب اليت جعلت الكثري من األولياء الغري قادرين على توفري اإلمكانيات أن هذا السبب كان من أال إ ،التعليم
ىل اخلصوصية الريفية نقطاع الدراسة للكثري منهم وباخلصوص لفئة اإلناث الراجع إإاملادية ألبنائهم قصد الدراسة يف 

 .للمنطقة والعادات املتشددة يف العديد من املواضيع
ن فيقدر عدد املنا ل إفيما خيص مدى توفر خدمات الكهرباء فحسب إحصائيات اجلهات املختصة للطاقة يف الوالية ف

ما يتعلق بربط املنا ل ،اما في %90منزل بنسبة مقدرة حبوايل  542املوصولة بالكهرباء يف بلدية مصارة فيقدر حبوايل
من  %02منزل ماميثل نسبة  271خبدمة الغا  املنزيل فيقدر عدد السكنات املوصولة به حسب نفس املصدر حبوايل 

 .اجملموع اإلمجايل للسكنات 
 كم منه يف حالة جيدة، 29كلم والذي  تعترب مسافة   12.29أ على مسافة 172مير بالبلدية الطريق الوالئي رقم 

 .كم تعترب يف حالة جد سيئة   1.0ن حوايل أال إ ،كم  يف حالة حسنة23وحوايل 
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كلم يف 12و ،دةكلم منها يف حالة جي  21تعترب  ،كلم  01ة تقدر مسافتها اإلمجالية ومتتلك البلدية شبكة طرقات بلدي
 .ليةو اإلدراة احملأإىل مسالك جبلية مت فتحها من طرف مصاحل الغابات  ضافةباإل ،حالة سيئة للغاية

الثانية تسعى /لرت 18آبار ارتوا ية بقوة ضخ مقدرة حبوايل  05فيما خيص خبدمة التزود باملياه ،فتمتلك البلدية حوايل  
البلدية من خالهلا تزويد سكان البلدية باملياه إال اهنا تبقى غري كافية على اإلطالق مما جيرب العديد من السكان على حفر 

  .شرعية مما يؤثر سلبا على كمية املياه اجلوفية وباخلصوص يف فصل الصيف آبار إرتوا ية بطريقة غري
غلب عائالت البلدية وذلك راجع إىل طبيعتها الريفية أي فيعترب النشاط الزراعي مصدر دخل اإلقتصادما يف اجلانب أ

ية على مساحة صاحلة للزراعة تقدر وترتبع البلد ،ية اإلنتاجية والتجاريةاإلقتصاد نعدام شبه كامل للنشاطاتإإىل  ضافةباإل
 1.هكتار 0.292وعلى مراعي تقدر مساحتها  ،هكتار 2.222حبوايل 

 2012-1997تطور عدد سكان بلدية مصارة في الفترة : 36الجدول رقم
 1211تقديرات أواخر  1222إحصائيات سنة  1992إحصائيات سنة  1920سنة اإلحصائيات 

العدد 
   مجايلإل

اجملمعات 
 يةالريف

املناطق  
 املتفرقة

العدد 
   مجايلإل

اجملمعات 
 الريفية

املناطق  
 املتفرقة

العدد 
   مجايلإل

اجملمعات 
 الريفية

املناطق  
 املتفرقة

العدد 
   مجايلإل

اجملمعات 
 الريفية

املناطق  
 املتفرقة

0.993 1.000 3929 4.194 2.609 1020 4.104 2.812 1191 4.495 3.080 1210 
Source : Wilaya de Khenchela ,Annuaire Statistique de la wilaya de khenchela 2012 

 في والية خنشلة بلدية مصارة موقع  :  07الخريطة رقم

 
fr.wikipedia.org/wiki/M'Sara source 

                                                           
 1211معطيات مستقاة من الدليل االحصائي لوالية خنشلة لسنة  1
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III-1-3 -1 للتنمية  يندرج املشروع اجلواري  :المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة بمنطقة ثنية العبار
 339الريفية املندجمة مبنطقة ثنية العبار بلدية مصارة والية خنشلة ضمن عقود النجاعة لوالية خنشلة املقدر عددهم 

مشاريع  20، حتت موضوع حتديث القرى والقصور والذي ضم 1212-1229مشروع املربمج للفرتة املمتدة مابني 
 .   18.3.1.2009-40:التايل  تعريفيال رقم البوهو معرف .  1229جوارية على مستوى الوالية لسنة

III-1-3 -1-1  فكرة المشروع: 
جاءت فكرة املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املقام باملنطقة بناءا على طلبات من طرف السكان احملليني     

حيث كانت يف جمملها ترتكز  ،ئرة بومحامةيف مصلحة الغابات بدااملصلحة املستقبلة املتمثلة  إىلللمنطقة واليت قدمت 
ا على منطقتهم اليت عانت أساسبصفة عامة،وذلك من خالل فك العزلة  يةجتماعاإلحول حتسني ظروف معيشتهم 

 .هتيئة منطقتهم وذلك عن طريق توفري البىن التحتية الال مة إىل ضافةطويال،باإل
وراء هذه اللجنة هو حتديد كافة  كان اهلدف من  قليمة لإبعد ذلك قامت املصلحة املستقبلة بتعيني جلنة معاين

ة األولياملعاينة  يعاين منها سكان هذه املنطقة ،حتديد الصعوبات اليت إىل ضافةباإل قليمواملوارد احمللية لإ مكانياتاإل
و لسقي املزارع العائلية ،مت أما للشرب إعدم توفر املياه املوجهة  إىل ضافةرتفاع نسبة البطالة يف املنطقة باإلإقرت على أ

مالحظة مساكن قدمية فارغة كانت مسكونة فيما قبل ما يعين ارتفاع نسبة النزوح الريفي وحو املدن اجملاورة  أيضا
 .املشاكل الطبيعية واملتمثلة يف اجنراف الرتبة بسبب كثرة الوديان وقلة التشجري إىل ضافةباإل

III-1-3 -1 -2متوقعة واآلثار ال هدافاأل: 
 20األسر القاطنة مبنطقة املشروع واملقدرة عددها حبوايل  ثنية العباريستهدف املشروع اجلواري املربمج واملنفذ مبنطقة     

فرد مت إحصاؤهم قبل بداية تنفيذ املشروع من طرف املصاحل اإلدارية املختصة، حيث يرتبع  102عائلة ، تضم حوايل 
ي ساسوقد مت حتديد التوجه العام واأل ،هكتار 12ة إمجالية مقدرة حبوايل يفية املندجمة على مساحاملشروع اجلواري للتنمية الر 

،وذلك بالرجوع إىل املعطيات  املستقاة من املعاينة األولية اليت  تحديث القرى والقصورللمشروع اجلواري واملتمثل يف 
واآلثار اإلمجالية املتوخاة من عملية تنفيذ املشروع  هدافيد األ،ومت من خالهلا حتد قليمقامت هبا فرقة املشروع اجلواري لإ

 :اجلواري للتنمية الريفية املندجمة باملنطقة ،ومت عرضها على الشكل التايل
 :المربحة والمستدامة من خالل  يةاإلقتصاد األنشطةتعزيز  -أ

 .املنطقةبضافية قصد  يادة اإلنتاج الزراعي إوا ية  يادة املساحة املسقية من خالل توفري املياه عن طريق إنشاء ابار ارت* 
 :  المستدامة للموارد الطبيعية من خالل دارةاإل-ب
 ؛والزراعية يف املنطقة يةاإلقتصاد األنشطةهم عامل يف احلد من تنويع أجتنيد املوارد املائية واليت تعترب * 
  ؛حواجز مائية إنشاءلذلك ،ك ات الال مةجراءاإل إختاذمن التعرية ب األراضياحلفاظ على * 
 .من خالل حسن إستغالهلا األراضيتثمني * 
 :تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة من خالل -ج
 ؛تصحيح جماري املياه* 
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 ؛توسيع شبكة للصرف الصحي*
 ؛توفري خدمة الكهرباء الريفية * 
 ؛ملعب جواري إجنا *
 ؛تزويد املنطقة باملاء الشروب*
   .سكن الريفيتقدمي دعم ال*
 :من خالل  قليماإلالعمل على تحسين جاذبية  -د
  ؛العمل على عودة السكان الذين نزحوا يف وقت سابق إىل ضافةالعمل على تثبيت السكان القاطنني يف املنطقة باإل* 
 . قليماإلية جل  يادة تنافسأمن  يف املنطقة، يةاإلقتصاد األنشطةالعمل على تقدمي كامل التسهيالت قصد تنويع * 

 ثنية العبارالمبرمجة للمشروع الجواري بمنطقة  ثارواآل هدافات واألجراءمصفوفة اإل: 37الجدول رقم 
 المنتظرة منها ثاراآل الهدف منها ات المبرمجةجراءاإل

 توفري وسائل الراحة لسكان املنطقة ملعب جواري إنجاز
 .الرياضية األنشطةالتشجيع على مزاولة 

 معيشة سكان املنطقةحتسني ظروف 
 

القضاء على االمراض املتنقلة عرب اجملاري  توسيع شبكة للصرف الصحي
 حتسني ظروف معيشة سكان املنطقة املائية

 تقديم دعم السكن الريفي
 

 .القضاء على املساكن اهلشة 
 توفري سكنات جديدة لطالبيها

 تثبيت وإستقرار السكان يف هذه املنطقة
 الريفي بإجتاه املدنالقضاء على النزوح 

وحدات  إنشاءحفر آبار إرتوازية و 
 تخزين المياه الموجه للشرب والسقي

 التجنيد اجليد للموارد املائية
 

 سكان من كميات كافيةالكافة   إستفادة
 الزراعي نتاجحتقيق  يادة يف اإل

 املسقية األراضي يادة مساحة 
 .األولية للمشروع إعتمادا على المعطيات  الباحث إعدادمن :المصدر 

III-1-3 -1-3 مدخالت المشروع: 
كل من الصندوق الوطين   إىل ضافةمتثلت القطاعات واجلهات الداعمة واملمولة هلذا املشروع يف قطاع الغابات باإل     

نمية الريفية وقد كانت مدخالت املشروع اجلواري للتاحمللية   دارةاإل إىل ضافةباإل يةجتماعاإلللسكن ووكالة التنمية 
 :دينار مقسمة على الشكل التايل 11.020.919.12ثنية العبار تقدر بحوالي املندجمة املنفذ مبنطقة 

 9.201.119.12: خمطط تنمية البلدية . 
 ية جتماعوكالة التنمية اإلADS :029.222.22. 
 290.222.22:خمطط التنمية لقطاع الغابات . 
 الصندوق الوطين للسكن FONAL :12.222.222.22. 

III-1-3 -1-4  اإلجراءات والعمليات المبرمجة: 
 من  ستفادةمجاعي ميكن كافة سكان املنطقة من اإل إستعمالات ذات إجراءلقد ضم املشروع اجلواري عمليات و 
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 إستفادةات تتعلق مبنح إجراء أيضاذلك فان جمموع التدخالت قد ضمت  إىل ضافةباإل ،خدمات وهياكل تنموية
اخلاصة يوضح اجلدوالن  يةجتماعاإلو  يةاإلقتصادوضعيتهم  إىلفراد مستهدفني بشكل مباشر وذلك بالنظر ودعم ال

بشكل مفصل ومبني حسب  ،املشروع اجلواري املقام باملنطقةات املنفذة يف إطار جراءالتاليان تفصيل العمليات واإل
 :هة املاوحة والداعمة هلا وفق مايلي و اجلأالقطاع  إىل ضافةالعملية والغالف املايل املخصص هلا باإل

 ثنية العبار المبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة  الجماعي ستعمالاإلالعمليات ذات : 39الجدول رقم 

 مصدر التمويل المستهلك المبلغ المخصص المبلغ العملية
 ةخمطط تنمية البلدي 3.021.130.92 2.222.222.22 توسيع شبكة للصرف الصحي

 يةجتماعاإلوكالة التنمية  029.222.22 222.222.22 العمومية اإلنارةشبكة  إنجاز
 خمطط تنمية البلدية 202.222.22 022.222.22 حواجز للفيضانات نجازدراسة إل

 خمطط التنمية لقطاع الغابات 290.222.22 1.222.222.22 مصب للمياه إنجاز
 خمطط تنمية البلدية 022.293.92 1.222.222.22 تزويد المنطقة بالماء الشروب

 خمطط تنمية البلدية 1.202.222.22 1.222.222.22 ملعب جواري إنجاز
  2.020.919.12 9.322.222.22 ةجماليالتكلفة اإل

 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث إعدادمن :المصدر 
 ثنية العبار مبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة ال فرديال ستعمالاإلالعمليات ذات : 39الجدول رقم 

 مصدر التمويل المستهلك المبلغ المخصص المبلغ العملية
 الصندوق الوطين للسكن 12.222.222.22 12.222.222.22 سكن ريفي 20 إنجاز

  12.222.222.22 12.222.222.22 ةجماليالتكلفة اإل
 . بطاقة غلق المشروع الجواري  إعتمادا على الباحث إعدادمن :المصدر 

III-1-3 -1-5 عرض حال المنطقة بعد عملية تنفيذ المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة: 
وقفنا  ،االذي حققه تنفيذ املشروع اجلواري هب ثرمنطقة قصد تقييمنا ملدى األللا من خالل الزيارات اليت قمنا هب     

 :على الوقائع التالية
III-1-3 -1-5-1 يةجتماعواقع المنطقة من الناحية اإل: 
الغرض منها حتقيق تنمية كان ات وتدخالت  إجراءعدة  يةجتماعاإلضم املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة من الناحية    

 :ة حقيقية باملنطقة نذكر منهايإجتماع
املنطقة بعدة خدمات وهياكل متمثلة يف التزويد مت يف إطار املشروع اجلواري تزويد  :فك العزلة وتهيئة المنطقة-أ 

 مة قلة املياه والعطش أالقضاء على  إىلبشبكة للمياه الشروب والذي حاول القائمون على املشروع من خالل ذلك 
بب تشتتهم مل يقم بتغطية كامل سكان املنطقة وذلك بس جراءن هذا اإلأال إ ،لذي يعانون منه سكان هذه املنطقةا

تزويد املنطقة بشبكة للصرف الصحي واليت كان  أيضاذلك فقد تضمن  إىل ضافةباإل ،ن بعضهم البعضوبعدهم ع
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لنا انه من  أكدمنشط املشروع اجلواري باملنطقة الذي  رأيالعملية السابقة ولنفس السبب وذلك حسب  أثرها كأثر 
كافة   إىل هذه املنطقة اجلبلية الوعرة ن تصل شبكيت املياه والصرف الصحي وخاصة يفأ مكانياتاملستحيل وهبذه اإل

عن الشباب القاطن  ذلك فقد إستفادت املنطقة مبلعب جواري ملمارسة الرياضة وفك اخلناق إىل ضافةباإل السكان،
العمومية واليت الحظنا اهنا غري كافية ومل تغط   اإلنارةاملشروع عملية تزويد املنطقة ب أيضاوقد تضمن  ،باملنطقة خاصة

 .رجاء املنطقة أكامل 
املربجمة واملنفذة يف إطار املشروع اجلواري باملنطقة مل  ن هذه التدخالتألنا سكان املنطقة الذين قابلناهم  أكدوقد 

فحسبهم فإهنا جمرد تدخالت ترقيعية ،  م على حيوية املنطقة وفك عزلتهاحتقق إضافات كبرية ومل تؤثر بالشكل الال
 .باملنطقة حقيقية ة يإجتماعن تبعث حركية أليس بإمكاهنا 

فإن حتسن نوعية السكن الريفي  ،ها  خالل دراستنا هلذا املوضوعها من املناطق اليت  رناكسابق:وضعية السكن -ب
فاملنطقة الريفية هاته أصبح سكاهنا ينعمون بسكنات تقيهم كافة  ،اإطالقمر الميكن إغفاله إنكاره أوتعداده املتزايد 

سكان املنطقة الذين قابلناهم إال ان هذه  رأيوذلك حسب  ا يواجهوهنا شتاءا وصيفا يف السابق،الصعوبات اليت كانو 
 إستفادة 12ستفادات اليت حتصلوا عليها ال تدخل مجيعها يف إطار املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة والذي قد ضم اإل

احمللية والصندوق  دارةاإلعمل كل من  إىلكان الدور الكبري يف ذلك   إستفادة 02من  أكثر إىلبل تعدهتا  ،فقط
نسبيا ولو بالشئ البسيط يف حتسني وضعية السكن  أثريف هذا املوضوع ميكننا ان املشروع اجلواري قد  ،الوطين للسكن

 .للعائالت القاطنة يف هذه املنطقة
بالشكل املطلوب بعد  ثرأإن عدد سكان املنطقة مل يتغري ويت :عدد سكان المنطقة والنزوح الريفي نحو المدن-ج

فبالرغم من التدخالت اليت حدثت يف إطار  ،لذين قابلناهمحسب مجيع السكان اتنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة 
نه حافظ على إستقرار العائالت اليت كانت تقطن أال إ ،يؤثر على  يادة عدد سكان املنطقةن ذلك مل أاملشروع إال 

بالرغم من  ، جعل السكان يستقرون يف منطقتهمذا ما يؤشر على جناح املشروع يفه ،روعا قبل فرتة بداية تنفيذ املشهب
 ضافةراضيهم وعن ممتلكاهتم باإلأذلك كعدم قدرهتم عن التخلي على  إىل أيضان تؤدي أسباب عديدة ميكن أوجود 

 .تعلقهم مبنطقتهم وخصوصياهتا إىل
دارات العمومية الداخلة يف عملية تنفيذ املشروع يت تقدم من طرف اإلالرمسية ال حصائياترقام واإلما فيما يتعلق باألأ

بعد تنفيذه أي بزيادة  312 إىلفرد قبل تنفيذ املشروع  102اجلواري باملنطقة فإن عدد سكان املنطقة قد إرتفع من 
 .عائالت 12فرد ميثلون حوايل  29مقدرة حبوايل 

III-1-3 -1-5-2  يةاإلقتصادواقع المنطقة من الناحية: 
حدثها تنفيذ املشروع أالتالية اليت  يةاإلقتصاد ثارومن خالل الزيارات العديدة اليت قمنا هبا للمنطقة وقفنا على اآل    

 :اجلواري  باملنطقة
مل يتضمن هذا املشروع اجلواري أي تدخل يهدف إىل الرفع من دخل األسر :القاطنة بالمنطقة سردخل األ -أ

ن مطالبهم قد أحيث أكدوا لنا على  ،ن املنطقة يتساءلون على غياب ذلك،هذا ما جعل سكا القاطنة باملنطقة
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وبالتايل فإن ، سرهمأبناء املنطقة ،قصد الرفع من دخول سكاهنا و تضمنت بشدة العمل على توفري فرص الشغل أل
 ،األسر القاطنة مبنطقة املشروع دخليؤثر إطالقا على حتسني وضعية الشغل و يادة  املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة مل

اليت  ن عدد مناصب الشغلأتؤكد على  ،ات العموميةر ادن اإلحصائيات الرمسية املتحصل عليها من اإلأبالرغم من 
 .هذا ما نفاه كل من قابلناهم من بني قاطين املنطقة مجلة وتفصيال منصب عمل،102وفرها املشروع تقدر حبوايل

حيث  ،يةاإلقتصادمل حيقق املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة أي تنويع يف النشاطات :يةتصاداإلقالنشاطات تنويع -ب
الزراعات العائلية  و بعضأن خالل إما تربية املواشي وذلك م ،صرة على النشاط الفالحي والزراعيال الت مقت

 .التقليدية واليت كان مصدرها يف معظم احلاالت خارج مصادر املشروع اجلواري 
III-1-3 -1-5-3 واقع المنطقة من الناحية البيئية: 
 ،الل برجمته لتدخلني يتعلقان بذلك يادة االهتمام بالبيئة واحملافظة عليها من خ إىللقد هدف املشروع اجلواري     

 :التالية للمشروع اجلواري من الناحية البيئية ثارومن خالل معاينتنا للمنطقة وقفنا على اآل
مصب للمياه ،ذلك قصد التقليل من  إجنا لقد تضمن املشروع اجلواري عملية  :من خطر إنجراف التربة التقليل -أ

ومقابلتنا  ،جراءالزراعية ،وعند معاينتنا هلذا اإل األراضيخطر إجنراف الرتبة يف هذا املنطقة وبالتايل الرفع من مساحة 
للقضاء على خطر االجنراف املائي للرتبة  طالقإلغري كاف على ا جراءن هذا اإلأوا على أكدلسكان املنطقة 

قلة  إىلخري رجع منشط املشروع اجلواري سبب هذا األأوقد  ،ماكن املتضررةنه مل ميس مجيع األأ إىل ضافةباإل
ذلك فإن املشروع اجلواري قد تضمن  إىل ضافةباإل ،دينار فقطمليون ية واملقدرة حبوايل ذه العملاملربجمة هل مكانياتاإل

 .الواقع أرضدراسة للتقليل من إحتمال قوع الفيضانات واليت تبقى حرب على ورق والوجود هلا على 
III-1-4   تاوزيانت مشاريع بلدية 

والية خنشلة حيدها من الشمال بلدية الرميلة ومن اجلنوب بلدية بومحامة  قليمتقع بلدية تاو يانت يف اجلهة الغربية إل
 . 1كم  190ة مقدرة حبوايل إمجاليومن الغرب بلدية يابوس ،حيث ترتبع على مساحة  ،ومن الشرق بلدية شلية 

 ، مرت 1922رتفاع هبا فوق مستوى البحر  حبوايل إيقدر اعلى  ،وتتميز بكوهنا منطقة جبلية
 أخرى إىلوتتميز املنطقة مبناخ شبه جاف ومدى حراري واسع وفروق مطرية كبرية من سنة 

 أمهها شجارنواع عديدة من األأهكتار تضم  2.292غابات شاسعة تقدر مساحتها حبوايل  البلدية إقليمويضم 
 .خضرالصنوبر احلليب،البلوط األ

  99.0نسمة  اي ماميثل كثافة سكانية مقدرة حبوايل 11922حبوايل  مجايلاإل بلدية تاو يانت يقدر عدد سكانو 
نسمة وعلى  0.321 مركز البلدية والذي يضم حوايل نسمة يف الكيلومرت الواحد ،مو عني على جتمع سكاين يف

 نسمة  2.329البلدية حبوايل  إقليممناطق متفرقة تضم سكان وعائالت متشتتون يف باقي 
عامل اي ماميثل نسبة نشاط مقدرة حبوايل  3.558حوايل  1211ويقدر عدد السكان الناشطون يف البلدية سنة 

املصاحل املختصة لوالية خنشلة يف نفس السنة  إحصائياتملون حسب ،يف حني يقدر عدد السكان العا 32.0%
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ماميثل   بطال 312،اما فئة البطالني فتضم حوايل%91.1عامل ماميثل نسبة عمل مقدرة حبوايل  3.246حوايل 
 .املقدمة من طرف املصاحل املختصة للوالية حصائياتوذلك حسب اإل %2.2نسبة بطالة مقدرة حبوايل 

قاعات عالج حتاول من خالهلا تقدمي اخلدمات  23باهلياكل الصحية واملدرسية فتضم البلدية حوايلفيما يتعلق 
 عيادة متعددة التخصصات ، إىل ضافةة لسكاهنا، باإلاألوليالصحة 

قسم يتمدرس هبا  53مدرسة ابتدائية متكونة يف جمملها من 11اهلياكل التعليمية على   وحتو  البلدية فيما خيص
استاذ،اما فيما يتعلق  46تلميذة ويقوم بتاطري هذه اهلياكل املدرسية  489لميذ متثل فئة اإلناث منهم ت 1.061

التنقل رفقة ابنائهم  إىلاكماليتني تقعان مبركز البلدية مما جيرب باقي سكان املنطقة  21باالكماليات فتضم البلدية 
 388تلميذ ،متثل فئة االناث منهم  845ا حوايل قسم يتمدرس هب 10ملزاولة الدراسة ،وتضم هذه اإلكماليات 

قسم ،وقد قدر عدد طالهبا لسنة  12تلميذة ،اما فيما يتعلق التعليم الثانوي فتمتلك البلدية ثانوية وحيدة  ،هبا 
 32طالبة ،يقوم حوايل  311،تقدر عدد الطالبات منهم حوايل  564حسب املصاحل املختصة حوايل  1211

 .م تدريسهمستاذ ثانوي مبهاأ
اجلهات املختصة للطاقة يف الوالية فان فيقدر عدد  إحصائياتما فيما خيص مدى توفر خدمات الكهرباء فحسب أ

،اما فيما يتعلق  %90.0منزل بنسبة مقدرة حبوايل 1191املنا ل املوصولة بالكهرباء يف بلدية تاو يانت فيقدر حبوايل
منزل ماميثل 1.203دد السكنات املوصولة به حسب نفس املصدر حبوايل بربط املنا ل خبدمة الغا  املنزيل فيقدر ع

 ..املقدمة من طرف املصاحل املختصة للوالية حصائياتللسكنات وذلك حسب اإل مجايلمن اجملموع اإل %92نسبة 
 إقليمعلى  الرابط بني والييت خنشلة وباتنة ،حيث تقدر مسافة الطريق الذي مير 22مير بالبلدية الطريق الوطين رقم 

ب والذي يربط 20الطرق الوالئية واملتمثلة يف الطريق الوالئي رقم  إىل ضافةباإلكم  ،  0.1لدية  تاو يانت حبوايل ب
الطريق  إىل ضافةكم منها يف وضعية سيئة للغاية ،باإل23كم ،تعترب   12.0بني بلدية يابوس وتاو يانت على مسافة 

 إىل إضافةكم ،  29.2او يانت ببلدييت شلية وبومحامة والذي ميتد على مسافة والذي يربط بلدية ت  101الوالئي رقم 
 .كم   12.0ب والذي يربط بلدية تاو يانت ببلدييت شلية ويابوس والذي ميتد على مسافة  101الطريق الوالئي رقم 

كلم   11حالة جيدة ،وكلم منها يف   12كلم ،تعترب   31ة مجاليومتتلك البلدية شبكة طرقات بلدية تقدر مسافتها اإل
 .مسالك جبلية مت فتحها من طرف مصاحل الغابات او اإلدراة احمللية إىل ضافةيف حالة سيئة للغاية ،باإل

الثانية تسعى /لرت 22آبار ارتوا ية بقوة ضخ مقدرة حبوايل  29فيما خيص خبدمة التزود باملياه ،فتمتلك البلدية حوايل 
مما جيرب العديد من السكان على  طالقبلدية باملياه إال اهنا تبقى غري كافية على اإلالبلدية من خالهلا تزويد سكان ال

 .حفر آبار إرتوا ية بطريقة غري شرعية مما يؤثر سلبا على كمية املياه اجلوفية وباخلصوص يف فصل الصيف 
طبيعتها الريفية  إىلراجع  فيعترب النشاط الزراعي مصدر دخل أغلب عائالت البلدية وذلك ياإلقتصادأما يف اجلانب 

ية والتجارية ،وترتبع البلدية على مساحة صاحلة للزراعة نتاجاإل يةاإلقتصادانعدام شبه كامل للنشاطات  إىل ضافةباإل
 1.هكتار 3.384هكتار ،وعلى مراعي تقدر مساحتها  8.658تقدر حبوايل 

                                                           
1
 1122معطيات مستقاة من الدليل االحصائي لوالية خنشلة لسنة  
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 في والية خنشلة بلدية تاوزيانتموقع  : 09 الخريطة رقم

 

 

fr.wikipedia.org/wiki/Taouzient : rcesou 

 2012-1997تطور عدد سكان بلدية تاوزيانت في الفترة : 40الجدول رقم 

III-1-4-1  يندرج املشروع اجلواري للتنمية    :  المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجة بمنطقة كتيبة
 339الريفية املندجمة مبنطقة كتيبة بلدية تاو يانت والية خنشلة ضمن عقود النجاعة لوالية خنشلة املقدر عددهم 

مشاريع  20، حتت موضوع حتديث القرى والقصور والذي ضم 1212-1229مشروع املربمج للفرتة املمتدة مابني 
 7.7.1.2009-40وهو معرفربقم تعريفي.  1229جوارية على مستوى الوالية لسنة

 2012تقديرات أواخر  2009سنة  إحصائيات 1999سنة  إحصائيات 1997سنة  إحصائيات
العدد 

  مجايلإل
 للسكان

سكان 
اجملمعات 
 الريفية

سكان 
املناطق  
 املتفرقة

العدد 
  مجايلإل

 للسكان

سكان 
اجملمعات 
 الريفية

سكان 
املناطق  
 املتفرقة

العدد 
  ايلمجإل

 للسكان

سكان 
اجملمعات 
 الريفية

سكان 
املناطق  
 املتفرقة

العدد 
  مجايلإل

 للسكان

سكان 
اجملمعات 
 الريفية

سكان 
املناطق  
 املتفرقة

0.232 3.290 2330 9.794 5.640 2102 10.748 6.739 2229 11.648 7.302 2329 
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III-1-4-1-1 فكرة المشروع: 
للمنطقة جاءت فكرة املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املقام باملنطقة بناءا على طلبات من طرف السكان احملليني 

واليت قدمت إىل املصلحة املستقبلة املتمثلة يف مصلحة الغابات بدائرة قايس ،حيث كانت يف جمملها ترتكز حول حتسني 
إىل توفري كافة متطلبات العيش لسكان املنطقة من مرافق وهياكل  ضافةية بصفة عامة،باإلجتماعظروف معيشتهم اإل

  قليمبعد ذلك قامت املصلحة املستقبلة بتعيني جلنة معاينة لإ .ملنطقة وسكاهناوجتهيزات وبىن حتتية ضرورية  تفتقر هلا ا
إىل حتديد الصعوبات اليت  ضافةباإل قليمكان اهلدف من وراء هذه اللجنة هو حتديد كافة  اإلمكانيات واملوارد احمللية لإ

 ،  يعاين منها سكان هذه املنطقة
III-1-4-1 -2 قعة واآلثار المتو  هدافاأل: 

عائلة ، واليت تضم  29القاطنة مبنطقة املشروع املقدرة حبوايل  األسر إىلإن املشروع اجلواري املقام مبنطقة كتيبة موجه 
فردا مت إحصاؤهم قبل بداية تنفيذ املشروع من طرف املصاحل اإلدارية املختصة، حيث يرتبع املشروع  321حوايل 

 يساسهكتار ،وقد مت حتديد التوجه العام واأل 31ة مقدرة حبوايل إمجاليمساحة  اجلواري للتنمية الريفية املندجمة على
ة اليت األولياملعطيات  املستقاة من املعاينة  إىل،وذلك بالرجوع  تحديث القرى والقصورللمشروع اجلواري واملتمثل يف 

ة املتوخاة من عملية تنفيذ مجالياإل رثاواآل هداف،ومت من خالهلا حتديد األ قليمقامت هبا فرقة املشروع اجلواري لإ
 :املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة باملنطقة ،ومت عرضها على الشكل التايل

 :المربحة والمستدامة من خالل  يةاإلقتصاد األنشطةتعزيز  -أ
 .املنطقةب يادة اإلنتاج الزراعي  قصد،  يادة املساحة املسقية من خالل توفري املياه عن طريق إنشاء ابار ارتوا ية اضافية* 
 :  المستدامة للموارد الطبيعية من خالل دارةاإل-ب
 ؛والزراعية يف املنطقة يةاإلقتصاد األنشطةجتنيد املوارد املائية واليت تعترب اهم عامل يف احلد من تنويع * 
 إىل ضافةا بزيادة عملية التشجري باإلأساس ات الال مة لذلك ،واملتعلقةجراءاإل إختاذمن التعرية ب األراضياحلفاظ على * 

 . حواجز مائية إنشاء
 :تحسين المستوى المعيشي لسكان المنطقة من خالل -ج
 ؛فتح مسالك وطرقات جديدة اهلدف منها فك العزلة عن املناطق النائية * 
 ؛بشبكة الغا  و  الربط باملاء الشروب*
 ؛نارة العموميةشبكة اإل إجنا *
 ؛اريملعب جو  إجنا *
 ؛توسعة يف شبكة الربط بالصرف الصحي*
 ؛مركز إداري إجنا دراسة و *
 ؛قاعة متعددة اخلدمات إجنا *
   .تقدمي دعم السكن الريفي*
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 :من خالل  قليماإلالعمل على تحسين جاذبية  -د
 يف وقت سابق  العمل على عودة السكان الذين نزحوا إىل ضافةالعمل على تثبيت السكان القاطنني يف املنطقة باإل* 
 . قليماإل،من اجل  يادة تنافسية  يف املنطقة يةاإلقتصاد األنشطةالعمل على تقدمي كامل التسهيالت قصد تنويع * 

 كتيبةالمبرمجة للمشروع الجواري بمنطقة   ثارواآل هدافاأل،ات جراءمصفوفة اإل: 41الجدول رقم 
 المنتظرة منها ثاراآل الهدف منها ات المبرمجةجراءاإل

 توفري املياه لسكان املنطقة بئر ارتوازي إنجاز
 حتسني ظروف معيشة السكان الزراعي نتاج يادة اإل

 .للمنطقة  إقتصاديةو  يةإجتماعحركية  فك العزلة على املنطقة وسكاهنا فتح مسالك وطرقات جديدة 

 تشجيع النشاطات الرياضية هتيئة حضرية للمنطقة ملعب جواري إنجاز
 املعيشة لسكان املنطقةحتسني ظروف 

 توفري اخلدمات الصحية املختلفة قاعة متعددة الخدمات إنجاز
 

 حتسني ظروف املعيشة لسكان املنطقة
 

القضاء على معاناة السكان خاصة يف فصل  الربط بشبكة الغاز
 الشتاء

 ئيةالقضاء على االمراض املتنقلة عرب اجملاري املا توسعة في شبكة الربط بالصرف الصحي

 .القضاء على املساكن اهلشة  تقديم دعم السكن الريفي
 توفري سكنات جديدة لطالبيها

 تثبيت وإستقرار السكان يف هذه املنطقة 
 القضاء على النزوح الريفي بإجتاه املدن

 إعتمادا على المعطيات األولية للمشروع  الباحث إعدادمن :المصدر 
III-1-4-1 -3  مدخالت المشروع: 
متثلت القطاعات واجلهات الداعمة واملمولة هلذا املشروع اجلواري يف قطاع الغابات وقطاع األشغال العمومية     
 ،لصندوق املشرتك للجماعات احملليةإىل الصندوق الوطين للسكن وا إضافةإىل قطاع الري واملوارد املائية ، ضافةباإل
احمللية من  دارةإىل اإل إضافةية احمللية يف مشال شرق اجلزائر ،قتصاداإلية و جتماعإىل مشروع دعم التنمية اإل ضافةباإل

 كتيبة حبوايلوتقدرمدخالت املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة املنفذ مبنطقة  خالل خمططات التنمية احمللية 
 :مقسمة على الشكل التايلدينار جزائري   145.626.766.00

  ؛  دينار 10.922.320.22:خمطط تنمية البلدية 
 ؛ دينار 01.902.222.22: خمطط التنمية لقطاع االشغال العمومية 
 دينار 222.209.22؛: خمطط التنمية لقطاع الغابات 
 ؛ دينار 12.022.222.22: خمطط التنمية القطاعي ملديرية الري واملوارد املائية 
 ؛ دينار 2.192.222.22 :جلزائرية احمللية يف مشال شرق ااإلقتصادية و جتماعمشروع دعم التنمية اإل 
 ؛ دينار  39.222.222.22: الصندوق الوطين للسكن 
  دينار 9.932.222.22:  الصندوق املشرتك للجماعات احمللية. 
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III-1-4-1-4  اإلجراءات والعمليات المبرمجة في إطار المشروع: 
إلستفادة من افة سكان املنطقة من امجاعي ميكن ك إستعماللقد ضم املشروع اجلواري عمليات وإجراءات ذات 

إجراءات تتعلق مبنح إستفادة  أيضاإىل ذلك فان جمموع التدخالت قد ضمت  ضافةباإل ،خدمات وهياكل تنموية
ية اخلاصة يوضح اجلدوالن جتماعية واإلاإلقتصادودعم الفراد مستهدفني بشكل مباشر وذلك بالنظر إىل وضعيتهم 

جراءات املنفذة يف إطار املشروع اجلواري املقام باملنطقة ،بشكل مفصل ومبني حسب التاليان تفصيل العمليات واإل
 :إىل القطاع او اجلهة املاوحة والداعمة هلا وفق مايلي  ضافةالعملية والغالف املايل املخصص هلا باإل

 نطقة  كتيبةالمبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بم الجماعي ستعمالالعمليات ذات اإل: 42الجدول رقم 
 مصدر التمويل المستهلك المبلغ المخصص المبلغ العملية

 خمطط تنمية البلدية 0.210.222.22 9.222.222.22 تجديد شبكة الصرف الصحي
 خمطط تنمية البلدية 323.222.22 302.222.22 العمومية اإلنارةشبكة  إنجاز

 ندوق املشرتك للجماعات احملليةالص 9.932.222.22 0.222.222.22 مركز إداري إنجازدراسة و 
 خمطط تنمية البلدية 223.222.22 022.222.22 دراسة للربط بالماء الشروب

 ملديرية الري خمطط التنمية القطاعي 12.022.222.22 10.222.222.22 الربط بالماء الشروب
 خمطط تنمية البلدية 9.222.222.22 12.222.222.22 تهيئة حضرية

 خمطط التنمية لقطاع االشغال العمومية 22.222.222.22 22.222.222.22 كم  09مسافة صيانة الطرقات ل
 خمطط التنمية لقطاع االشغال العمومية 3.902.222.22 2.222.222.22 اشغال الطرق إنجاز

 خمطط تنمية البلدية 2.290.222.22 9.222.222.22 قاعة متعددة الخدمات إنجاز
 خمطط التنمية لقطاع الغابات 222.209.22 022.222.22 مصب للمياه إنجاز
 خمطط تنمية البلدية 1.990.320.22 1.222.222.22 ملعب جواري إنجاز

 خمطط تنمية البلدية 2.110.222.22 2.222.222.22 ربط وتجهيز محطة ضخ

 يةجتماعاإلمشروع دعم التنمية  2.192.222.22 9.222.222.22 م 300بئر ارتوازي عمق  إنجاز
 احمللية يف مشال شرق اجلزائر يةقتصاداإلو 

  129.919.099.22 120.102.222.22 ةجماليالتكلفة اإل
 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث إعدادمن :المصدر 

 الفردي المبرمجة في المشروع الجواري المنفذ بمنطقة  كتيبة ستعمالالعمليات ذات اإل: 43الجدول رقم 
 مصدر التمويل المستهلك المبلغ المخصص مبلغال العملية

 الصندوق الوطين للسكن 39.222.222.22 39.222.222.22 سكن ريفي 72 إنجاز
  39.222.222.22 39.222.222.22 ةجماليالتكلفة اإل

 . إعتمادا على بطاقة غلق المشروع الجواري  الباحث إعدادمن :المصدر 
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III-1-4-1-5  بعد عملية تنفيذ المشروع الجواري للتنمية الريفية المندمجةعرض حال المنطقة: 
هذا  ،تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة إنتهاءمن خالل البحث الذي أجريناه للوقوف على واقع املنطقة بعد      

نوعة الداخلة البحث الذي استعملنا فيه كل الوسائل املتاحة لنا من مقابالت ميدانية مع كافة االطراف العديدة واملت
اخلرجات امليدانية املتعددة للمنطقة وذلك لفرتات متباعدة نسبيا  إىل إضافةيف عملية تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقة 

احلقيقية اليت حتققت  ضافةوذلك من أجل معرفة مدى اإل ،مع بعض السكان القاطنني باملنطقةواليت ختللتها مقابالت 
 ،يةجتماعاإلحتقيق تنمية ريفية مستدامة على كافة النواحي  إىلباملنطقة  الذي هدف جراء تنفيذ املشروع اجلواري 

 .الثقافية والبيئية ، يةاإلقتصاد
III-1-4-1-5-1يةجتماعواقع المنطقة من الناحية اإل: 

قيق تنمية ات وتدخالت الغرض منها حتإجراءقد ضم عدة  يةجتماعاإلاملشروع اجلواري املنفذ باملنطقة من الناحية 
 :ة حقيقية باملنطقة نذكر منهايإجتماع

ية جتماعإىل بعث احلركية اإل ضافةقصد فك العزلة عن املنطقة وسكاهنا باإل :وسكانها المنطقة نفك العزلة ع-أ
 إىل القيام ضافةباإل ،كم  29املارة باملنطقة على مسافة ية هبا ،مت العمل على هتيئة وحتسني وضعية الطرقات اإلقتصادو 

بتهيئة حضرية للمنطقة هدف هبا إىل حتسني املنظر العام هلا مما يزيح كامل مظاهر احلرمان اليت كانت تعاين منه يف 
يف إطار املشروع اجلواري تزويد املنطقة هبياكل   أيضامت  شبكة لالنارة العمومية ، إجنا إىل تدعيمها ب ضافةالسابق باإل

إىل توفري اماكن ممارسة  ضافةءها إىل حتسني اخلدمات املوجهة للمواطنني باإلوجتهيزات إدارية ورياضية ،هدف من ورا
حيث ان كل من قابلناهم أثناء  ،ان املنطقة واستحسنوا ذلكهذا ما اراح كثريا سك الرياضة والرتفيه لقاطين املنطقة،

 ،فيذ املشروع اجلواري مبنطقتهمتن االرتياح جراءبعض الزيارات اليت قمنا هبا للمنطقة خالل فرتة الدراسة ،اظهروا 
يف هذا اخلصوص ميكن القول ان املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة قد أثر  ،والذي حقق بعض املطالب اليت دعوا هبا

 .ةنسبية فبص فك عزلة املنطقة  و نوعاما
ملنفذ باملنطقة إن املنطقة قد تزودت يف إطار املشروع اجلواري ا:الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة-ب

إىل املناطق اجملاورة بقاعة متعددة اخلدمات الصحية ،هدف من وراءها إىل التقليل من معاناة سكان املنطقة يف التنقل 
 أيضاع متطلبات العالج واالسعافات األولية وقد مت ييزها جبمهوهذا ما وقفنا عليه فعال فالقاعة مت جت ،قصد العالج

ثناء إجراءنا هلذه أوقد صرح لنا أغلب من قابلناهم ، د ضمان السري احلسن هلذه القاعةقص وطبيبمبمرضينب  هاطري أت
ن اخلدمات الصحية أميكننا القول وبالتايل  ،هذا التدخل واإلجراء رتياح الكبري الذي حلق هبم جراءالدراسة عن اإل

 .يف ذلك  احلسنفعال قد حتسنت وقد كان لتنفيذ املشروع اجلواري األثر ا
ر املشروع اجلواري املنفذ من البناء الريفي هلذه املنطقة يف إطا إستفادة 01مت ختصيص حوايل :ضعية السكن و -ج
حيث بني لنا كل من قابلناهم من  ،عية السكنات ومعيشة سكان املنطقةعلى نو  إجيايبذلك بشكل  أثروقد   ،هبا

وبالتايل  ،قدم من طرف الصندوق الوطين للسكناملرتياح الكبري من هذا التدخل وهذا الدعم سكان املنطقة  عن اإل
 . حسن من نوعية ووضعية السكن بالنسبة لسكان هذه املنطقة ميكننا القول ان املشروع قد 
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 لدراسة فإنا قيامنا هبذهم أثناء هكل من قابلنا  رأيحسب :عدد سكان المنطقة والنزوح الريفي نحو المدن-د
دعم السكن  إىلخاصة حسب رأيهم ويرجع السبب يف ذلك  ،كل نسيببش قد إرتفع عدد سكان املنطقةعدد 

استقطاب سكان  إىل ضافةيف عودة سكان املنطقة النا حني يف وقت سابق باإل سناحل ثرالريفي الذي كان له األ
اجليد يف  ثرن ما وقفنا عليه فان هذا األأال إجدد ميلكون اراضي باملنطقة حيث عادوا واستقروا نسبيا هبذه املنطقة ،

اسباب عديدة منها عودة االمن باملنطقة اليت  إىلاملشروع اجلواري بل  إىلعودة السكان وارتفاع عددهم اليرجع  فقط 
اجملهودات اجلبارة اليت يقوم هبا الصندوق الوطين للسكن  إىل ضافةباإل ،سابق وخاصة ابان العشرية السوداءعانت يف ال

ه يف  يادة  وعودة أثر ننا ال نتجاهل املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة و أال إوص ،بشكل كبري يف هذا اخلص أثروالذي 
الغابات فإن عدد سكان  إدارةاملصلحة املستقبلة للمشروع اجلواري واملتمثلة يف  إحصائياتفحسب .سكان املنطقة

فرد ميثلون حوايل  09رة حبوايل بعد تنفيذه أي بزيادة مقد 321 إىلفرد قبل تنفيذ املشروع  323املنطقة قد إرتفع من 
 .نسبيا على  يادة سكان املنطقة واستقرارهم هبا أثروبالتايل فإنه ميكن القول ان املشروع اجلواري قد .عائلة 12
 ،االشغال املنجزة يف هذا املوضوع وقفنا خالل  يارتنا للمنطقة على:مدى توفر الموارد المائية لسكان المنطقة-ه

مرت مت إنشاؤه يف إطار شراكة مع االحتاد األورويب من خالل مشروع  322ببئر إرتوا ي بعمق  حيث تدعمت املنطقة
ربط عملية الإلى ضافةباإل ،PADSELNEA احمللية يف مشال شرق اجلزائر يةاإلقتصادو  يةجتماعاإلدعم التنمية 

 ،املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة يف إطار  أيضاوالتجهيز احملطة ضخ تدعم شبكة املاء الشروب الذي مت إستحداثها 
إال أن بالرغم من كل هذا إال ان سكان املنطقة ما الوا يعانون من نقص فادح للمياه مما يفرض عليهم التنقل ملسافات 

ذلك فإن هذا النقص  إىل ضافةباإل بعيدة خاصة السكان املشتتون منهم قصد جلب املياه إما للشرب او للسقي،
 .ت سلبا على حجم االستثمارات الزراعية والفالحية يف املنطقة أثر ه والندرة يف امليا

III-1-4-1-5 -2- ية والبيئيةاإلقتصادواقع المنطقة من الناحيتين: 
ة بيئية ،ميكننا إقتصاديحتقيق تنمية  إىلنظرا لعدم تضمن املشروع اجلواري املنفذ باملنطقة ألي تدخل يهدف          

وا على أكدبالرغم من ان سكان املنطقة قد طالبوا بشدة و  ،ا من هذه النواحيإطالقاجلواري مل يؤثر القول ان املشروع 
 األراضياملشاكل البيئية اليت متس املنطقة و  إىل ضافةباإل.توفري فرص شغل هلم والبنائهم الذين يعانون من بطالة فادحة

ودت حبياة العديد من سكان أودية اليت تسببت يف فيضانات الفالحية املتواجدة هبا من إجنراف الرتبة وتواجد كبري لال
 .هذا ما يبني اخللل يف برجمة التدخالت املقامة يف إطار املشروع اجلواري املنفذ باهذه املنطقة، خريةاأل ونةاملنطقة يف اآل
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III-2  التقييم على المستوى الكلي:المقاربة الثانية: 
III-2 -1 مشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجةال  إرتباط مدى:  

من خالل البحث والدراسة اليت :ةالمحلي بالمتطلباتإرتباط المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة -أ
،كانت فعال يف جمملها تتوافق مع  تنفيذها بشمال شرق والية خنشلةان املشاريع اجلوارية اليت مت إىلتوصلنا  ،أجريناها
إحياء هذا  إىلواملطالب على املستوى احمللي للمنطقة املستهدفة ولسكاهنا  فقد كانت هتدف  اإلحتياجات منطق

 .املناطق الريفية اليت كانت تعاين وسكاهنا سابقا يف صمت
كافة   حيث ان قوي،إرتباطا هذه املشاريع املنفذة باملنطقة وتطلعات اجملتمعات احمللية يف هذه املناطق يعترب  إرتباطإن 

ات اليت تضمنتها املشاريع املنفذة هبا كانت من بني انشغاالت وطلبات السكان احملليني من جهة جراءالتدخالت واإل
على تنفيذ املشاريع اجلوارية هبذه  نيهذا فإن القائم إىل ضافةباإل، أخرىوالسلطات احمللية بكافة قطاعاهتا من جهة 

اال ان حاجة اجلميع لذلك صعبت  ،تضررا من بني سكان هذه املناطق كثراألاملناطق قد حاولوا أن يستهدفوا الفئات 
اء كافة أرضمن حسن هذا اإلستهداف وجعل السلطات القائمة على تنفيذ املشاريع اجلوارية حترص على حماولة 

 .ولو بطريقة عرفيةطراف األ
ترتبط عملية تنفيذ املشاريع اجلوارية  :طنيةبالمتطلبات الو إرتباط المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة -ب

لتطبيق ذلك  أداةفهي تعترب  ،نمية املسطرة على املستوى الوطينللتنمية الريفية املندجمة بشدة بسياسات وخمططات الت
ها على الوطنية للتنمية الريفية املستدامة وتطبيق اإلسرتاتيجيةاهنا حتاول تدعيم  إىل ضافةعلى املستويات احمللية ،باإل

املربجمة هلذه  هدافان كافة األ إىلومن خالل معاينتنا للمناطق اليت نفذ هبا النشاريع اجلوارية توصلنا  ،الواقع أرض
إعادة إحياء هذه املناطق  إىلا أساسواهلادفة  ،وطنية للتنمية الريفية املستدامةال اإلسرتاتيجيةاملشاريع تدعم بشدة 

رجاء الوطن وذلك حسب املخطط التوجيهي أحتقيق عدالة تنموية بني كامل  إىلل الريفية من جهة وبالتايل الوصو 
 . األقاليملتهيئة 
III-2 -2   المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة تنفيذ  كفاءة:  
ريفية املندجمة ،توصلنا من خالل املعاينات العديدة اليت قمنا هبا للمناطق اليت نفذت هبا املشاريع اجلوارية للتنمية ال     
السكان املستهدفني  إىلات تدعيمية وخدمات مقدمة إجراءان حجم املخرجات اليت حتققت من هياكل منجزة و  إىل

 ،املادية والبشرية اليت خصصت لذلكالكم اهلائل من املدخالت و  طالقعلى اإلتوافق تال كانت يف هذه املناطق ،  
قصد حتقيق تنمية ريفية مستدامة هلذه املناطق ،إال أن الواقع  مكانيات كامل اإلحيث أن الدولة مل توفر جهدا  لتوفري

بني لنا العكس ،فمعظم املناطق اليت  رناها وقفنا على واقع عدم قدرة القائمني على تنفيذ هذه املشاريع على 
قل جهد أاملخطط هلا ب جاتاملتوفرة هلم لتحقيق املخر وارد املادية واملالية والبشرية مثل للماالستغالل األ

فبالرغم من ان الفرتة احملددة لتنفيذ املشروع اجلواري للتنمية  جنا التماطل الكبري يف عمليات اإل إىل ضافةباإل.وتكلفة
من ثالث  أكثرن مجيع  املشاريع اليت تتطرقنا هلا دامت فرتة تنفيذها أال إالريفية املندجمة قد مت حتديده بسنةواحدة ،

 .ما يؤكد النقص الفادح يف كفاءة التنفيذ سنوات ، هذا
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III-2 -3  المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة تنفيذ فاعلية: 
 جنا فاعلية اإل تغلب املشاريع اجلوارية اليت عايناها ،كانأنه يف أأثناء الدراسة والبحث الذي أجريناه ،توصلنا إىل     

إلطالق ،وذلك بدليل ان اغلب سكان هذه املناطق كانوا غري راضني مبا يتعلق والتنفيذ ضعيفة وغري مرضية على ا
املسطرة للمشاريع مل تتحقق على أرض الواقع ،حيث ان ظروف  هدافإىل ان األ ضافةشغال من جهة باإلبنوعية األ

ميثل هدفا رئيسيا من ية بالرغم من ان ذلك اإلقتصادية و جتماعمعيشتهم يف اغلب املناطق مل تتحسن من الناحيتني اإل
ية واملالية فإن بالرغم من املخصصات اإلقتصادإىل ذلك فان من الناحية  إضافةوراء تنفيذ هذه املشاريع اجلوارية ،

املالية الضخمة اليت خصصتها الدولة ومت بالفعل صرفها ،اال اننا الجند على أرض الواقع خمرجات تنموية هلذه 
 التغيري حتقيقو بالشئ البسيط يف وضعية هذه املناطق وقاطنيها،حيث انه مل يتم ات ،حيث اليوجد حتسن ولجنا  اإل

إىل انه بالرغم من إنتهاء املشروع اجلواري باملناطق اليت  ضافةباإل. املستهدفة للفئات هلا املخطط والفوائد والتنمية
يف إعادة إحياء املناطق الريفية،هذا مايؤكد  عايناها اال انه يف اغلبها مل يتحقق اهلدف العام من وراء تنفيذها واملتمثل

  الريفية املندجمة ة للتنميةيضعف فاعلية املشاريع اجلوار 
III-2 -4   المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجةتنفيذ أثر : 

 تنفيذها فيما إن كافة التدخالت اليت مت: في المناطق الريفية إقتصاديأثر المشاريع الجوارية على تحقيق نمو -أ
أمهية  ياإلقتصادفعلي ،حيث قد اويل للشق  إقتصاديحتقيق منو  إىليف املناطق الريفية سعت  يةاإلقتصادخيص احلياة 

تنفيذ هذه التدخالت من خالل مقابالتنا لسكان هذه املناطق ومعاينتنا هلا،تبني لنا  ثاربالغة ،اال ان عند تقييمنا آل
على حاهلا مل تتغري بالرغم من اجلهود  وضاعفعلي ،حيث ال الت األ إقتصاديحتقيق منو  عدم قدرة هذه املشاريع على

الفالحي يف شقه النبايت فإن معظم التدخالت كانت موجهة لعمليات  نتاجاملبذولة يف هذا االطار ،ففيما يتعلق باإل
طقة ،وهذا مامل ميكن من حتقيق هكتارات يف كل من 12املثمرة اال اهنا كانت يف جمملها التتعدى  شجارغرس األ

 طتعلق بعدد قليل من املشاريع فق جراء يادة فعلية يف املنتجات الزراعية ،اما فيما يتعلق بالشق احليواين ،فإن هذا اإل
ها كان مهمال تقريبا مقارنة بعدد وحدات تربية املواشي املوجود أثر ية ،وبالتايل فان نتاجوبكمية قليلة من الوحدات اإل

عدم حتقيق تنوع يف  إىل ضافةالقاطنة مبناطق املشروع باإل األسرهذا ما مل يكن له تاثري على  يادة دخل .نطقةبامل
بدليل أن دخل معظم تاتسر متوقف على النشاط الزراعي والفالحي التقليدي واملتمثل إما  األسرمصادر دخل هذه 

 .املثمرة   شجاريف تربية املواشي او غرس األ
 . باملناطق اليت نفذت هبا ياإلقتصاد يادة النمو  إىلا إطالقكننا القول ان املشاريع اجلوارية مل تؤد وبالتايل مي

ان هدف :ية اإلقتصادأثر المشاريع الجوارية على زيادة إمكانية الحصول على وسائل اإلنتاج والخدمات -ب
عامل راس املال لتمويل املشاريع  إىلالوصول ا باملقدرة على أساستتعلق  نتاجوسائل اإل إىلحتسني إمكانية الوصول 

ية كاملوارد املائية ، ووسائل نتاجمدى توفر كافة املوارد والوسائل الداخلة يف العمليات اإل إىل ضافةالعائلية اخلاصة ،باإل
ه راس املال املوج إىلان القدرة للوصول  إىلالنقل وهياكله من مركبات وطرقات ، ومن خالل دراستنا توصلنا 

 لالستثمارات كانت جد حمدودة بدليل ان عدد الصناديق اليت قامت بعملية التمويل كانت يف جمملها قليلة للغاية،
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املمولة يف  يةاإلقتصادان متويلها كان جد حمدود ،ففي معظم املشاريع اليت عايناها كانت االستثمارات  إىل ضافةباإل
عن طريق االمتيا   األراضيالتنمية الريفية واستصالح  صندوقغالبيتها متول من صندوق واحد واملتعلق ب

FDRMVTC ة يف هذه املناطق،أما فيما يتعلق باملوارد املائية واليت تعترب جد إقتصادي،والذي حاول بعث حركية
هامة لبعث النشاطات الزراعية يف هذا املناطق الريفية،فإن إمكانية الوصول اليها كان جد حمدود ،فمعظم السكان 

وا لنا ندرة وعدم توفر هذا املورد احليوي بالشكل الال م والضروري لضمان السري احلسن أكدذين قابلناهم ال
 .الستثماراهتم الفالحية والزراعية 

حتسني وضعية الطرقات املوجودة  إىلاما فيما يتعلق هياكل النقل ،فإن املشاريع اجلوارية املنفذة يف معظمها سعت 
 .فيما يتعلق هبذه الناحية جيايباإل ثرالك جديدة لفك العزلة ،وبالتايل فان هلا األفتح مس إىل ضافة،باإل

ثريا أاالستثمار انه كان تنتاج و وسائل اإل إىلاملشاريع اجلوارية على  يادة إمكانية الوصول  أثرميكننا القول فيما يتعلق ب
 .طفيفا للغاية ،قد مس بعض الوسائل وأمهل الباقي

لقد كان هلذه املشاريع اجلوارية  :ية جتماعالوصول للخدمات اإلالقدرة على  الجوارية على زيادةأثر المشاريع -ج
 إىلكالصحة والتعليم الطرقات ،وذلك راجع   يجتماعاإلاخلدمات ذات الطابع  إىلاحلسن على  يادة الوصول  ثراأل

 ،اليت نفذت هبا املشاريع اجلواري الريفيةكانت اهم املطالب اليت نادى هبا سكان املناطق   يةجتماعاإلان املطالب 
وتنفيذ هذه  إعدادوبالتايل فإن حتقيق هذه املطالب كان امرا ضروريا لنجاح هذه املشاريع بالنسبة للقائمني على 

 .املشاريع اجلوارية
ناطق اليت تتعلق بذلك ،ففي معظم امل إجراءففيما يتعلق خبدمات التعليم ،فإن معظم املشاريع اجلوارية قد تضمن 

 رناها الحظنا توفر اخلدمات التعليمية املتعلقة باملدارس االبتدائية فقط بإستثناء منطقة حضرية واحدة واليت مت بناء 
 إكمالية هبا واملتعلقة مبشروع عني ميمون ببلدية طامزة ،

ان معظم املناطق اليت  حتسن كبري فيما يتعلق هبذه اخلدمات ،حيث أيضااما فيما خيص خدمات الصحة فإننا الحظنا 
املشاريع اجلوارية  أثرذلك فإن  إىل ضافة رناها كانت متتلك مراكز صحية تقدم خدماهتا لسكان مناطق متجاورة ،باإل

احلسن وخاصة فيما يتعلق بفتح املسالك اجلبلية قصد فك العزلة عن  ثرعلى حتسني وضعية الطرقات كان هلا األ
الذي كان ملصاحل الغابات يف  جراءاطق اجلبلية الوعرة واملعزولة يف السابق ،هذا اإلالسكان القاطنني يف اعايل املن

وبالتايل ميكننا القول ان .الغالب الفضل واجلهد الكبرييف حتقيقه ،والذي استحسنه كثريا سكان املناطق الذين قابلناهم
ا يف اغلب احلاالت اليت  رناها ووقفنا إجيابيا ثر أكان   يةجتماعاإلاخلدمات  إىلاملشاريع اجلوارية على  يادة الوصول  أثر

 . هاآثار على 
لقد تبني لنا من خالل :أثر المشاريع الجوارية على زيادة االستغالل العقالني والرشيد للموارد الطبيعية-د

قا على  يادة وعي سكان الدراسة اليت أجريناها ،ان املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة  اليت مت تنفيذا مل تؤثر إطال
احلسنة للموارد الطبيعية ورشادة استغالهلا ،بالرغم من ان بعض املشاريع قد تضمن دورات  دارةاملنطقة فيما يتعلق باإل

تكوينية وحتسيسية لبعض سكان املناطق اليت نفذت هبا ،اال انه تبني لنا من خالل املقابالت اليت أجريناها مع 
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 املربمج يف املشروع اجلواري فقط، إجباريا من أجل احلصول على الدعمالتكوين كان  منشطي هذه املشاريع بان
 يام فقط ،أوالذي إمتد لفرتة قصرية يف الغالب ثالث 
اليت تقوم هبا مصاحل الغابات على وجه  لكبريةعية فالميكننا إمهال اجملهودات ااما فيما خيص احملافظة على املوارد الطبي

 ،ار الغابيةوذلك من خالل عمليات غرس األشج،لى احملافظة على الثروات الغابية هبذه املناطق يف العمل ع،اخلصوص
إىل احلرص الشديد العواهنا على منع قطع األشجار للمتاجرة هبا والعمل على منع وقوع احلرائق خصوصا يف  ضافةباإل

 .فصل الصيف
العامة جراء تنفيذ  هدافمن بني األ  :اطق الريفيةمن الغذائي بالمنالمشاريع الجوارية على تحقيق األ أثر-ه

من الغذائي لسكان املناطق الريفية املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة من اجلانب النظري ،السعي لتحقيق األ
 ،اينبالغذاء بشقيه النبايت واحليو خاصة ،هذا االمن الغذائي الذي جيعل سكان املنطقة مكتفون حمليا فيما يتعلق 

 .من الوطن ،هذا ماحيقق االمن الغذائي على املستوى الوطين  خرىاجلهات األ إىلحتويلهم للفائض  إىل ضافةباإل
من الغذائي تنفيذ املشاريع اجلوارية على حتقيق األ أثرامة املتعلقة بمن خالل دراستنا هاته وقفنا على بعض النقاط اهل

من ن املشاريع اجلوارية مل تؤثر بالشكل املطلوب هلا نظريا على حتقيق األأ يف املناطق اليت نفذت هبا ،حيث تبني لنا
ن الدعم املقدم يف هذا االطار  أالغذائي حيث جاءت جممل التدخالت باهتة فيما يتعلق هبذا املوضوع، فقد الحظنا 

 ؛الزراعي يف شقيه النبايت واحليواين  نتاجلزيادة عملية اإل طالقكان غري كاف على اإل
مثمرة فقط  شجارات املتعلقة به هي عبارة عن عملية غرس ألجراءالنبايت،فقد كانت اإل نتاجفيما يتعلق باإلف

 نتاجاملتعلق باإل نتاجن يزيد من كمية اإلأسكان هذه املناطق  رأيوملساحات صغرية ،هذا ماالميكنه حسب 
الت والوسائل املادية كاآل مكانياتمي دعم يتعلق باإلا عن تقدإطالقان املشاريع اجلوارية قد خلت  إىل ضافةالنبايت،باإل

 .املستعملة لذلك
 غنامات املتعلقة به هي عبارة عن عملية تقدمي وحدات لرتبية األجراءاحليواين ،فقد كانت اإل نتاجأما فيما يتعلق باإل

ملشاريع اليت تضمنت هذا الدعم ال اهنا يف جمملها مل تكن تتعدى العشر إستفادات وهذا يف اإولرتبية النحل ، بقارواأل
ن هناك العديد من أاحليواين ،مع العلم  نتاجفقط ،وبالتايل فإن هذا الدعم مل يكن كاف لضمان حتقيق  يادة يف اإل

 إىلمن الدعم وقاموا ببيع الوحدات وحولوا امواهلا  ستفادةاملستفيدين الذين ختلوا هنائيا على هذا النشاط مبجرد اإل
ا من طرف السلطات املعنية على إطالقهذا ما يعطي مؤشر قوي على عدم وجود رقابة ومتابعة ، 1أخرىوجهات 

 .هذه املشاريع
ا جراء تنفيذ املشاريع اجلوارية هبذه املناطق على حتقيق إطالق إجيايب ثرمن خالل ما سبق ميكننا القول ان الوجود أل

 .االمن الغذائي هبا 
هتدف املشاريع :ي والسياسي في المناطق الريفيةجتماعلى زيادة اإلندماج اإلأثر تنفيذ المشاريع الجوارية ع-و

وسياسي يف املناطق اليت تنفذ هبا ،وذلك برتسيخ ملبادئ الالمركزية واحلوكمة  يإجتماعحتقيق إندماج  إىلاجلوارية 
                                                           

1
 .1212حمافظة الغابات لوالية خنشلة ،التقرير املقدم للمجلس الشعيب الوالئي لسنة  
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 وإدارات عمومية ومزارعني يف إدماج كافة الفاعلني احملليني من مجعيات حملية وسكان حمليني إىل ضافةية ،باإلقليماإل
هذا البناء،وبالتايل فإن املشاريع اجلوارية بعد تنفيذها من املفروض اهنا ستحقق إدماج كل االطراف يف اجملتمع الريفي 
مبافيهم العنصر النسوي الذي يتم إمهاله كثريا يف هذه املناطق ،اال ان ماوقفنا عليه اثناء دراستنا هاته كان عكس كل 

ه ومصاحله اخلاصة أهدافي إندماج يذكر ،فكل طرف يفكر ويعمل حسب تفكريه وحسب ا ألأثر يث مل جند هذا ،ح
يف تنفيذ املشاريع اجلوارية اال ان بعد عملية التنفيذ مل خيلف ذلك إستمرارية  اإلندماجالضيقة،فبالرغم من التأكيد على 

الواقع ،حيث ان كافة اآلراء  أرضية على قليماإلاحمللية و للحوكمة  أثرذلك فإننا مل جند  إىل ضافة،باإلاإلندماجيف 
ن آراء فردية المتد للجماعة املتخذة يف املنطقة التتحدد وفق أساليب التشاور واملشاركة ،فهي يف جمملها عبارة ع

ة ،وبالتايل هذا مايقوم يف اغلب احلاالت بتغذية النزاعات واخلصومات يف هذه املناطق بني كافة االطراف احمللي ،بصلة
 يكون هذا من أكرب العوائق 

 :  فقد وقفنا على وضعية اندماج بعض الفاعلني احملليني يف هذه املناطق حيث كانت كااليت.لتحقيق تنمية فعلية هبا
 مبشاركة النسوة يف احلياة العامة للمنطقة ودرورهن يف املسامهة بآراءهن وممارساهتن اليومية فيما يتعلق :العنصر النسوي

قصد حتقيق تنمية فعلية ملنطقتهن ،فلم جند اي أثر لدورهن يف كل هذا ،حيث انه مت إقصاؤهن بشكل مطلق من 
إىل عدم إمتالكهن لإمكانيات الال مة الثبات كياهنن من خالل العمل على بعث  ضافةباإل.إبداء رأيهن يف ذلك 

إىل املنتجات  ضافةمن لباس واواين فخارية و رايب باإلبعض األنشطة املرتبطة بالعنصر النسوي ،كاملنتجات التقليدية 
الغذائية اليت تشتهر هبا مناطقهن ،مما كان سيحافظ بكل تاكيد على الرتاث الالمادي الزاخر الذي تشتهر هبا هذه 

 إمكانية إىل إضافةميزة تنافسية هلذه األقاليم، إضافةاملناطق،والعمل على تبيانه للعامل اخلارجي ،هذا ماكان بإمكانه 
ي البالغ جتماعي واإلاإلقتصاده النشاطات للرتويج للمنطقة من الناحية السياحية وبعث هذا النشاط ذمسامهة ه

 . مهيةاأل
السليب للغاية يف حتقيق  ثرالعامةكان له األاملشاريع ويف احلياة  وبالتايل فإن إمهال العنصر النسوي وعدم دجمهن يف هذه

 .هبذه املناطق ية مستدامة إقليمتنمية  
يف معظم املناطق اليت  رناها الحظنا تواجد يف كل منطقة تقريبا مجعية  :الجمعيات المحلية والمجتمع المدني

د واحدة يرتأسها منشط املشروع اجلواري وبالتايل فهي متثل جمرد إمتداد لإدارات العمومية من خالل تكليف بعض افرا
،حيث يتم تشكيل هذه اجلمعية  جملرد هذا إىل تنفيذ املشروع اجلواري باملنطقةهتدف هذ املناطق مبهام ضيقة وحمددة 

ات املرتبطة بعملية حتديد املستفيدين من الدعم جراءاملوضوع ،ويتمثل عملها ونشاطها  يف جمرد تنفيذ بعض اإل
ادمات والنزاعات العمل على جتنب كافة التص إىل ضافةواالستفادات  املخصصة يف إطار املشروع اجلواري ،باإل

منشط املشروع اجلواري  الذي حياول   إىلع الفضل يف ذلك جاحملتمل وقوعها من خالل عملية التو يع هاته ،اين ير 
 يةجتماعاإلاء اجلميع بطريقة عرفية ،وبالتايل فإن نشاط هذه اجلمعيات خيلو بشكل مطلق من مجيع النشاطات أرض

 .جانب ذلك  إىل أيضااملفروض ان تقوم هبا  اليت من خرىوالثقافية األ يةاإلقتصادو 
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III-2 -5  إستدامة المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة: 
 ،تنفيذه إنتهاءعلى الفئات املستهدفة بعد ة للمشروع جيابيبإمكانية إستمرار التأثريات اإل اإلستدامةيتعلق معيار      

ها على املناطق اليت نفذت هبا وعلى سكاهنا،ميكننا القول ان معظم هذه آثار م املشاريع اليت قمنا بتقيي إىلوبالنظر 
 :مها  اإلستدامةنوعني من  إىلاملشاريع اجلوارية هدفت يف جمملها 

 وخاصة بعد وضاعواليت تتعلق ببناء مؤسسات قوية ومنظمة يستمر اداؤها مهما كانت األ :اإلستدامة المؤسساتية-أ
تنفيذ  آثاراملؤسساتية يف هذه املناطق اليت  رناها ووقفنا على  اإلستدامة، إن بشكل هنائياإلنتهاء من املشروع 

داء يف غالبه متواضع للغاية مقارنة أاملشاريع اجلوارية هبا ،وقفنا على حقيقة أن املؤسسات اليت يستمر اداؤها ومبستوى 
 ،ومراكز الصحة واهلياكل الرياضية ذلك كاملدارسببداية تشغيله يقتصر يف غالب احلاالت على املؤسسات العمومية و 

ابعد حد إن مل نقل اهنا تتوقف هنائيا  إىلما فيما خيص املؤسسات اخلاصة فقد تبني لنا اهنا يف الغالب يقل نشاطها أ
 .،هذا ما جيعل استدامة هذه املشاريع اجلوارية غري ممكنة1

 بعد املقدمة هلم اخلدمات تكلفة حتمل املستهدفة على الفئات درةمبق املالية تتعلق اإلستدامة :اإلستدامة المالية-ب
التمويل العمومي ، ومن خالل تقييمنا آلثار املشاريع اجلوارية املنفذة بعدة مناطق من والية خنشلة ،توصلنا إىل  إنتهاء

ت ذات الطابع العمومي  كمثيلتها املؤسساتية ،حيث وجدنا أن املؤسسا  أيضاان اإلستدامة املالية هلذه املشاريع هي 
كان هلا إستدامة مالية وذلك حبكم أهنا يف الغالب مؤسسات التسعى إىل حتقيق الربح ،فهي يف غالبها موجهة 

دارات العمومية واليت يكون متويلها من طرف الدولة ية للمنطقة وسكاهنا كاملدارس واملصحاة واإلإجتماعلتحقيق تنمية 
 داؤها ، أمهما كان 
غلب احلاالت أهنا غري قادرة يف أوجدنا  ،حتقيق الربح إىلتعلق باملؤسسات اخلاصة واليت هتدف يف الغالب أما فيما ي

 .ومشاكل عديدة  وألسبابقد توقفت يف معظم احلاالت  وأهنا ،ستدامة مالية تتعلق هباإعلى حتقيق 
 حيث جند ،يف جمملها تعترب إستدامة نسبية ،طقع اجلوارية املنفذة هبذه املنان إستدامة املشاريأوبالتايل فيمكننا القول 

ات والتدخالت ذات الطابع اخلاص فإهنا يف جراءن اإلأ إال ،ات ذات الطابع العمومي فقطجراءستدامة متعلقة باإلإ 
عدم وجود  إىلهذا ما جيعل إمكانية إستدامة هذه املشاريع على املدى البعيد غري ممكن بالنظر  الغالب غري مستدامة،

 .بة حقيقية لسكان املناطق يف ذلكرغ
III-3   ية المتعلقة بالتنمية الريفية المستدامةقليممدى تحقق مبادئ المنهجية اإل: 
III-3 -1  ية قليمالحوكمة اإل 
حيث  ستدامة،املشاريع اجلوارية يف حتقيق التنمية الريفية امل أثرواملتعلقة ب أجريناهاتبني لنا جراء عملية التقييم اليت      

املنهجية لتحقيق التنمية الريفية  سسواألوقفنا على عدة حقائق ومعطيات واستنتاجات تتعلق مبدى حتقق املبادئ 
 :مايلي إىلحيث توصلنا  ، الفصل النظري من هذه الدراسةشارة اليها يفاملستدامة واليت متت اإل

                                                           
1
حسب الصعوبات املواجهة ،وذلك  خالل ببنود دفاتر الشروطالقطعان املو عة يف إطار برامج التنمية الريفية، واإل جلوء بعض املستفيدين إىل بيع 

 .1212للسري احلسن للمشاريع اجلوارية اليت أقرت هبا حمافظة الغابات يف التقرير املقدم للمجلس الوالئي لسنة 
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هنا تتعلق بكافة أ، حيث ية الصحيحةقليماإلاحلوكمة  ا من اركان ومبادئيأساستعترب املشاركة ركنا  :المشاركة-أ
 :مايلي  إىلومن خالل دراستنا هاته توصلنا  املصاحل على كافة املستويات احمللية منها والوطنية، وأصحابالفاعلني 

 الريفية شاريع اجلوارية مبناطقهموتنفيذ امل إعدادتبني لنا ان مشاركة السكان احملليني يف  مشاركة السكان المحليين، 
حيث إقتصر دورهم على طرح بعض االنشغاالت واملطالب العامة قصد القضاء  ،كانت غائبة ومغيبة بشكل كبري

 ،بطالة مرتفعةن من  عزلة خانقة و على مشاكل معينة تتخبط فيها معظم املناطق الريفية على كامل تراب الوط
يف معظم املشاريع اليت بشكل بسيط  االستجابة لبعضها هذه املطالب اليت مت، إىل مشكلة السكن ونوعيته ضافةباإل

فئة املستفيدين من اإلجراءات  علىفقد إقتصر ذلك فقط  ،تعلق مبشاركتهم يف مرحلة التنفيذما فيما يأ، عايناها
تابعة يتعلق مبرحلة امل ما فيماأ ،ملواشي والنحلالفردية الداخلة يف املشروع اجلواري من سكنات ريفية ووحدات لرتبية ا

فقد تبني لنا ان السكان مل يشاركوا إطالقا يف ذلك بالرغم من االمهية البالغة هلذه املرحلة يف جناح وتقومي  ،والتقييم
صرح لنا  ،اففي بعض املشاريع اجلوارية اليت قمنا مبعاينته أخرىومن جهة ، املشاريع التنموية يف هذه املناطق الريفية

األشغال سواء عند  إجنا رضات من قبل بعض سكان األرياف على اعدة معتسجيل  أعوان حمافظة الغابات
السدود  إجنا السواقي، فتح وهتيئة املسالك،  إجنا كحفر اآلبار،  جنا ختيار مواقع اإلإاإلنطالق فيها أو عند 

 .واألحواض املائية
  هذا ما خيل بشرط ضروري من شروط  ،للغايةومما سبق يتبني لنا ان مستوى املشاركة يف جممله كان مستوى متدين   

 .وحيد بالتايل من إمكانية حتقيق تنمية ريفية مستدامة بالوالية ية السليمةقليماإلاحلوكمة 
 فعالة ن تكون مشاركة أن مشاركة االدارات العمومية واليت كان من املفروض أتبني لنا :دارات العمومية مشاركة اإل

 ،برجمت تدخالهتم يف هذه املشاريع ت فقط على املتدخلني املباشرين الذينال ان املشاركة قد إقتصر إ ،ومندجمة
اإلندماج القطاعي الذي  أهذا ما يتناىف مع مبد ،مل يكن هلا مشاركة إطالقا خرىاألدارات العمومية وبالتايل فإن األ

 .طرافمشاركة كافة األ املشاركة الذي يركز على مبدأإىل  ضافةباإل ،ى مشاركة كافة االدارات العموميةحيرص عل
ية قليماإلتعترب التدفقات الدائمة واملتواصلة للمعلومات ما بني كافة الفاعلني املعنيني بالتنمية  :المعلوماتتدفق  -ب
كافة السكان الذين قابلناهم يف إطار تنفيذ املشاريع   رأيا حسب إطالقن هذا مل حيدث أال إ ،مهيةمرا يف غاية من األأ

مارست تعتيما كبريا فيما يتعلق بتدفق املعلومات اخلاصة هبذه املشاريع  دارةاإلوا لنا ان أكدحيث  طقهّم،اجلوارية مبنا
مجيع التدخالت واملستفيدين  أي بعد حتديد ،ريع اجلوارية خالل مرحلة التنفيذن معظمهم علم هبذه املشاأو  اجلوارية،

 .  ية رشيدةيمإقلهذا ماخيل بشرط ضروري من شروط حتقيق حوكمة  ،منها
 إىلالوصول  إىلية وتفاوضية مستمرة هتدف من وراءها ر و ية عملية تشاقليماإلتعترب احلوكمة :التشاور والتفاوض-ج
 ،يف معظم املناطق اليت  رناها طالقن ذلك مل حيدث على اإلأحسن البدائل املمكنة ،ومن خالل دراستنا هاته تبني أ

دارات تنفيذها يف إطار املشاريع اجلوارية كانت مربجمة سابقا من طرف اإلحيث تبني ان كافة التدخالت اليت مت 
 إىلسكان هذه املناطق بالنظر  رأيا حسب إطالقاملختصة وبالتايل فإن عملية التشاور والتفاوض كانت ليس هلا داع 

 . من برجمتها نتهاءن التدخالت قد مت اإلأ
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 إىل ساسوالراجع باأل ،جود بعض الشراكة على عدة مستوياتعلى و فيما يتعلق بالشراكة فإننا وقفنا  :الشراكة -د
القطاعي والشراكة مابني كافة القطاعات واهليئات  اإلندماج أساسخصائص هذه املشاريع اجلوارية املبنية على 

 .والفاعلني
نفيذ املتعلق باملشاريع فقد الحظنا خالل دراستنا للموضوع ان كافة القطاعات والصناديق الوطنية الداخلة يف عملية الت

مالحظتنا لوجود صندوق دويل  إىل ضافة، باإلجناح هذه املشاريعقامت عالقات شراكة حقيقية هتدف إلأاجلوارية 
احمللية يف مشال  يةاإلقتصادو  يةجتماعاإليف تنفيذ بعض املشاريع اجلوارية واملتمثل يف مشروع دعم التنمية  أيضامشارك 

 .حتاد االورويب يف هذا اخلصوصوالذي تدخل يف إطار شراكة مع اإل ،PADSELNEA شرق اجلزائر 
ة قطاعات ن عملية تنفيذ املشاريع اجلوارية هبذه املناطق كان يتضمن شراكة نسبية لعدأن نقول أوبالتايل فإنه ميكننا 

 .الشأنية يف هذا قليماإلهذا ما يعز  من مستوى احلوكمة  ،وهيئات وصناديق متويلية
 ، وحل مشاكلهم، ودرة استطاعة األفراد واملؤسسات واجملتمعات على أداء وظائفهمالقيقصد ب :لقدراتبناء ا-ه

ومن خالل دراستنا هاته تبني لنا ان اجملهودات اليت بذلت من طرف  ،بطريقة مستدامة هدافضبط وحتقيق األ
 ، PRCHATاملساعدة التقنيةلبشرية و ربنامج تقوية القدرات اب اأساسالسلطات العمومية يف هذا الشان واملتعلقة 

ت الداخلة يف دارات اهليئاعوان اإلأكافة   إىل ضافةباإل ،ةبناء قدرات السكان احملليني من جه إىلوالذي سعت به 
القدرات مل تدخر جهدا لتحقيق حتسني يف  ن السلطاتأو  ملها جمهودات كبرية،،كانت يف جمتنفيذ هذه املشاريع

وجلهلهم الكبري مبا  ،ية خاصة من طرف سكان هذه املناطقال ان عدم وجود إستجابة قو إ ،نيواملعارف لكافة الفاعل
وخاصة املتعلقة بقطاعي الفالحة  ،هاإجراءميكن حتقيقه جراء الدورات التكوينية اليت سعت السلطات العمومية من 

 .ومعارف سكان هذه املناطق تإمكانياتنمية قدرات و  إىلحال دون الوصول  والتنمية الريفية وقطاع الغابات،
III-3 -2   الالمركزية: 
املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة من الناحية النظرية على تصاعدية بناء القرارات املتعلقة بالتنمية  أسستت       

موجهة من بشكل كبري من يف جعل كل التدخالت احمللية  يساسوبالتايل فإن الالمركزية متثل املنطلق األ ،يةقليماإل
ليت حتتاجها هذه املناطق هذا جيعل كل هذه التدخالت مطابقة للحلول املثالية ا ،نفسهمأطرف الفاعلني احملليني 

تلك اخلصوصيات اليت كانت مهملة  ،عتبارل خصوصيات املنطقة بعني اإليف نفس الوقت ك أخذحيث اهنا ت ،وسكاهنا
سلوب وبالتايل فإن تطبيق األ ،ن طرف السلطات واهليئات املركزيةلتنموية املقررة مالقرارات ا إختاذسابقا يف عملية 

 .الالمركزي يعترب يف حد ذاته مثرة من مثار جناح املشاريع اجلوارية من الناحية النظرية
م االعالمي فبالرغم من التضخي ،يبقى جمرد حرب على ورقن كل هذا أقد تبني لنا  ،نه من خالل حبثنا يف املوضوعأإال 

فجميع  الواقع ذلك، أرضننا مل جند على أال إ ،تخذة يف إطار املشاريع اجلواريةالقرارات امل إختاذوالسياسي للمركزية 
املربجمة ات جراءات املتخذة يف إطار هذه املشاريع اجلوارية يتم برجمتها كسابقيها من العمليات واإلجراءالتدخالت واإل

لدى  ،الت يشوهبا نوع من الغموض والفشلهذا ما جيعل مصداقية وجناعة هذه التدخ ،يف وفق التخطيط املركزي
ات ال الت تربمج من طرف جراءسكان هذه املناطق الريفية ،فبالنسبة حىت لالدارات العمومية على مستوى الوالية فاإل
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سلوب اريع اجلوارية من  يادة تطبيق األهذه املش أثرهذا ما يقلل من  ،ديرية العامة للميزانيةممديرية التخطيط التابعة لل
 .احمللية والريفية األقاليمالالمركزي املعتمد على القاعدة يف كل تدخل متعلق باملناطق و 

III-3 -3  تعدد وظائف الزراعة: 
اط من خالل معاينتنا للمناطق اليت نفذت هبا املشاريع اجلوارية بشمال شرق والية خنشلة ،تبني لنا ان النش     

املهيمن يف هذه املناطق هو النشاط الزراعي والفالحي،والذي كان يف الغالب جد حمدود  ومقتصر على بعض 
وبقر وماعز وذلك راجع  أغنامالتقليدية اليت حيتويها النشاط الزراعي والفالحي واملتمثلة يف تربية املواشي من  األنشطة

النشاط هذا ماجعل سكان هذه املناطق ميتهنون هذا  ،ويب املناطق هي ذات طابع سهيب رعغلأإعتبار أن  إىل
ونة االخرية على غرس إىل تركيزهم يف اآل ضافةباإل ،ستغالل على حاهلا يف السابقوإبقاء طرق اإل ،املتوارث منذ القدمي
 ،قصد الرفع من دخل أسرهم ،ناخ والتضاريسهم من ناحية املإقليمواملالئمة خلصوصيات  األشجار املثمرة ،

فقد  ،عليها التنمية الريفية املستدامةا من املبادئ اليت تقوم يأساستعدد وظائف الزراعة والذي يعترب مبدا  إىلبالنظر 
فمن خالل معاينتنا ومقابالتنا  تنفيذ املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة يف حتقيق هذا املبدأ اهلام، آثاروقفنا على 

 : لنا مايليهلذه املناطق وسكاهنا تبني
ة تبني لنا ان تنفيذ املشاريع اجلوارية للتنمية الريفي ،من خالل دراستنا وحبثنا هذا :ية للزراعةجتماعالوظيفة اإل -أ

املعيشية لسكان هذه  وضاععلى حتسن األ يةجتماعاإلت نوعا ما من الناحية أثر قد  ،املندجمة املنفذة هبذه املناطق
وقد  ،سر القاطنة هبذه املناطقشاط الزراعي نشاطا منتجا ومدرا للدخل بالنسبة لألن سعت ان جتعل النأاملناطق و 

وقد تركزت التدخالت  ،ديدة اليت قمنا هبا هلذه املناطقثناء الزيارات العأة يف هذا اخلصوص إجيابي آثاروقفنا على عدة 
فية واملدن احلضرية وذلك من خالل العمل حتقيق التوا ن التنموي بني املناطق الريالمساهمة في السعي  إىلصل يف األ

وبالتايل الوصول  ، فرص شغل للسكان يف هذه املناطقتوفري إىل ضافةباإل ،ة يف القرىيساسعلى توفري اخلدمات األ
اط واملتعلقة بالنش يةجتماعاإلاملشاريع اجلوارية من الناحية  آثاروكنتيجة لتقييم  احلد من اهلجرة املتزايدة وحو املدن، إىل

ووفقا لتدخالت املشاريع اجلوارية املنفذة هبذه املناطق   يةجتماعاإلن وظائف الزراعة من الناحية أالزراعي فيمكننا القول 
 .حمققا يةجتماعاإلتعدد وظائف الزراعة من الناحية  أهذا ما جيعل مبد ،يةجتماعاإلة من الناحية إجيابيكانت جد 

املواد الغذائية الال مة زراعة يف اإلنتاج املادي للسلع و الوظيفة الرئيسية لل تتمثل :ية للزراعةاإلقتصادالوظيفة -ب
ن النشاط الزراعي أومن خالل معاينتنا للمناطق اليت نفذت هبا املشاريع اجلوارية تبني لنا  ستهالك البشري،لإ

ن كمية إنتاجه ال أ، و يةي بسيط اليعتمد على تقنيات عالوالفالحي القائم يف املنطقة يف جممله هو نشاط تقليد
هنا مرتبطة بالتموين أال إهنا مناطق ريفية  راعية أفبالرغم من  ،كامل إحتياجات سكان هذه املناطق  منيأتسطيع ت

 ،منها الغذائي اخلاص هباأوبالتايل فإهنا غري قادرة على حتقيق  اخلارجي للكثري من املنتجات ذات الطابع الزراعي،
ان حىت عملية  أيضاري قادرة على حتويل بعض منجاهتا إىل النشاط الصناعي،وقد الحظنا إىل ذلك فهي غ ضافةباإل

لعائلية فيما خيص النشاط ستثمارات اخلق فرص شغل جديدة يعترب امرا صعبا للغاية وذلك راجع إىل قلة حجم اإل
مرا يف غاية من الصعوبة بالنسبة أين ، مما جيعل قدرة هذه املناطق يف خلق قيمة مضافة واملسامهة يف الناتج الوطالزراعي
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جل بعث نشاط أمتالكهم للوسائل الكافية والتمويل الال م من إإىل عدم  ضافةباإل لسكان هذه املناطق الفقرية،
ن أوبالتايل فإنه ميكننا القول  ،مكان الرتكيز عليها يف هذه املناطق ذات الطبيعة اخلالبةالسياحة اخلضراء اليت كان باإل

ية اإلقتصادا إطالقا على تنويع األنشطة هشاريع اجلوارية املنفذة مبناطق مشال شرق والية خنشلة مل يؤثر تنفيذهذه امل
ية اهلادفة إىل حتقيق قليمي من مبادئ وأسس املنهجية اإلأساسمما الحيقق مبدأ  ،رتبطة بالنشاط الزراعي والفالحيامل

 .التنمية الريفية املستدامة 
ة احملافظة على الطبيعة لقد هدفت املشاريع اجلوارية من خالل بعض اإلجراءات إىل  ياد :ة للزراعة الوظيفة البيئي-ج

ال اهنا كانت غري كافية على اإلطالق إ ،جراءات والتدخالت املتعلقة بذلكوقد طبقت فعال بعض هذه اإل ،ومواردها
إىل عدم  ضافةالرتبة والغطاء النبايت، باإل إدارةرة على فقد تبني لنا عدم وجود قد ،طق متتا  حبماية كافيةجلعل هذه املنا

إىل ذلك فلم نالحظ على اإلطالق وجود محاية  إضافة ،ة الرتبة يف بعض املناطق اجلبليةإمتالك لتقنيات حتد من تعري
ظر الطبيعية قلة يف احلرص على احلفاظ على األراضي واملنا أيضا، الحظنا بيولوجي بشقيه النبايت واحليواينللتنوع ال

كل  ال ان احلرص على محايتها منإ رائعة،للمناطق الريفية فبالرغم من إمتالك هذه املناطق ملناظر خالبة وطبيعة 
مما سبق ميكن و ، لإتالف والتخريب والتشويهمما جيعلها عرضة  ، تؤثر سلبا على ذلك تبقى منعدمةالتدخالت اليت

 . اجلوارية هبذه املناطق من الناحية البيئية على وجود تعدد لوظائف الزراعةاحلكم بعد تاثري عملية تنفيذ املششاريع 
III-3 -4  يةقليمأسلوب التنمية اإل: 
وذلك قصد الوقوف عل جممل اآلثار اليت ترتبت عن  ،اليت نفذت هبا املشاريع اجلواريةينتنا للمناطق امن خالل مع    

ل ية يف هذه املناطق الريفية تتميز بكوهنا تنمية شاملة تعتمد على إستغالإقليم ذلك التنفيذ، واملتعلقة مبدى حتقق تنمية
، هذه التنمية اليت هتدف قليمعلى مدخالت من خارج اإل أيضاإىل أهنا تعتمد  ضافةباإل ،املوارد احمللية جبميع أشكاهلا

ن أثر تنفيذ هذه املشاريع على أني لنا ، فقد تبني األقاليم داخل الدولة الواحدةالتقليل من التباين بباخلصوص إىل 
ل املوارد احمللية على فقد الحظنا عدم قدرة الفاعلني احملليني يف إستغال ،ية كان أثرا جد بسيطإقليمتنمية  حتقيق

مع عدم  ،اإلمكانيات املادية املخصصة لذلكإىل  ضافةفبالرغم من توفر إمكانيات بشرية هائلة باإل ،أحسن حال
يسهم يف حتقيق تنمية ن ذلك مل أال إفر املوارد الطبيعية واملناظر الطبيعية اخلالبة يف هذه املناطق ،غفال مدى تو إ

وذلك بعدم قدرة الفاعلني احملليني استغالل كل هذه املوارد الداخلية واخلارجية وحتويلها إىل خمرجات  ،ية هباإقليم
ن هذه املشاريع إعلى مستوى مناطق الوطن الواحد وبالتايل فية قليمإجيابية جتعل هذه املناطق تتميز بتنافسيتها اإل

ية غري قليموأسلوب التنمية اإل أتستطع التقليل من الفوارق التنموية مابني مناطق الوطن،هذا ماجيعل مبد اجلوارية مل
 . متحقق
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 :خاتمة الفصل الثالث
وذلك من خالل عرضنا ألهم  ،ية التقييمى مفاهيم عامة حول عملمن خالل هذا الفصل مت يف البداية التعرف عل

منائي على وجه معايري التقييم املتعارف عليها على املستوى العاملي واملستخدمة يف تقييم املشاريع ذات الطابع اإل
منظمة التعاون  إىل ضافةباإل ،عاملية للغذاءواملنظمة ال ،املنظمات الدولية كالبنك الدويل اخلصوص واليت تستعملها

 . يةاإلقتصادة للتنمي
حيث حاولنا  وبعد ذلك قمنا بإعطاء نظرة شاملة ومتعددة االبعاد لوالية خنشلة واليت تعترب الوالية حمل الدراسة،

 يجتماعاإلو  ياإلقتصادمع الرتكيز على اجلانب  ،لعامة املتعلقة بالوالية وسكاهناا حصائياتإعطاء كافة املعطيات واإل
 .هذه املعطيات اهلامة مبوضوع حبثنا ودراستنا  إرتباط إىل والطبيعي للوالية ،وذلك راجع

جمموعة من املشاريع  آثارواملتمثلة يف عملية تقييم  ،أجريناهاأما يف القسم الثالث واملتعلق بالدراسة امليدانية اليت 
هبذه الوالية اليت تعترب ومدى قدرة هذه املشاريع على حتقيق تنمية ريفية مستدامة  اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة،

قد   ،يةجتماعاإلن تنفيذ هذه املشاريع اجلوارية من الناحية أ إىلمعظم بلدياهتا ذات طابع ريفي  راعي ،فقد توصلنا 
خصوصية هذه املشاريع  إىلوذلك راجع  ،ظم املشاريع اليت قمنا مبعاينتهاة وذلك يف معجيابياإل ثاركان له بعض اآل

فالحظنا وجود بعض التدخالت البسيطة  يةاإلقتصادأما فيما يتعلق بالناحية  ،يجتماعاإلابع واليت يغلب عليها الط
ات مل تعط جراءن هذه التدخالت واإلأال إة وجتارية يف بعض هذه املناطق إقتصاديبعث حركية  إىلواليت كانت هتدف 

كانت يف جمملها بعض احملاوالت املشجعة   فقد ،أما من الناحية البيئية عدة اسباب، إىلويرجع ذلك  ا ،إطالقمثارها 
 إىلهنا تبقى غري كافية وذلك يعود أ الإ ،اطق ذات الطابع الغايب يف معظمهااليت تقوم هبا صاحل الغابات يف هذه املن

هذا  ،ترشيد إستغالل املوارد الطبيعية عدم مشاركة كافة الفاعلني احملليني يف احملافظة على البيئة والطبيعية والعمل على
 .ما جعل كافة التدخالت اليت برجمت يف إطار هذه املشاريع اجلوارية من الناحية البيئية والطبيعية مل تكن يف املستوى

 سسن هذه املبادئ واألأفقد تبني لنا  ،الواقع أرضما فيما يتعلق مببادئ التنمية الريفية املستدامة ومدى حتققها على أ
فقد  ةيقليمففيما يتعلق باحلوكمة اإل ،،مل يكن هلا وجود تقريبا يف هذه املناطقية فعليةتوفرها لتحقيق تنمية ريفالال م 

ات املشاركة والشراكة والتفاوض والتشاور والتفكري يف الصاحل العام يف هذه املناطق إجراءإتضح لنا غياب كافة 
إىل عدم متكينهم من  ضافةباإل ،نظيميةاء قدراهتم التسيريية والتعلى بن اطقه املنذعدم قدرة سكان ه إىل ضافةباإل

 .همإقليمالقرارات اخلاصة هبم وب إختاذدواليب السلطة و 

فقد تبني لنا من خالل كافة املقابالت اليت قمنا هبا مع كافة  ،بدأ الثاين واملتعلق بالالمركزيةأما فيما يتعلق بامل
العمليات اليت برجمت ونفذ بعضها على أرض الواقع  الفاعلني،أن كافة القرارات اليت مت تنفيذها وكافة التدخالت و 

و أ ،سياسة وطنية كالسكن الريفي مثال حيث تتعلق كافة اإلجراءات إما بتطبيق ،مركزيا اطابع أخذكانت يف جمملها ت
 ه من طرف القاعدة،إختاذهذا ما يدل على عدم وجود اي تدخل او قرار مت  إىل ختطيط مركزي للقطاعات الوالئية،
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ي يقوم عليه كل من منهجية التنمية الريفية املستدامة من جهة وكذا املشروع اجلواري للتنمية الريفية أساس بدإمبخيل مما 
 .أخرىاملندجمة من جهة 

فقد تبني لنا ان أثر املشاريع اجلوارية يف جعل النشاط  ،واملتمثل يف تعدد وظائف الزراعة فيما يتعلق باملبدأ الثالثأما 
املشاريع  فقد تبني لنا ان تنفيذ هذه ،يف كافة النواحي واألبعاد ،لعديدة واملختلفة املتعارف عليهاب أدواره االزراعي يلع

ن النشاط الزراعي أحيث تبني لنا  ،بعد احلدودأحيث كانت جممل التدخالت عشوائية إىل  ،مل يؤثر إطالقا يف ذلك
ى ملستو ى العال  ،تذكر إضافةنيه القيام بتحقيق أي ستطاعة ممتهليس بإ ،معاشيا تقليديا إىل ابعد احلدود ال ال نشاطا

وبالتايل فإن هذه املشاريع مل تقم على اإلطالق يف والية خنشلة بتحقيق أمن غذائي  ،احمللي وال على املستوى الوطين
 .على اإلطالق وال الت الوضعية على حاهلا قبل تنفيذها

فقد إتضح لنا  ،يةقليمئمة على أسلوب التنمية اإلحتقيق تنمية ريفية مستدامة قافيما يتعلق باملبدأ الرابع واملتمثل يف 
فبالرغم من  والعمل على توظيفها بالشكل الال م ، ،على إستغالل املوارد املتاحة هلمعدم قدرة كافة الفاعلني احملليني 

 .عظم سكان هذه املناطق ختصيص موارد مالية وبشرية من أجل ذلك ،اال ان الواقع ال ال مرا بالنسبة مل
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 الخاتمة العامة 
 كافة يف حتقيقها على شديدا وحرصا املستدامة بالتنمية متزايدا إهتماما خريةاأل ونةاآل يف العامل شهد لقد

 املفهوم ذاه برو  بعاد،ومنذواأل وجهاأل متعددة شاملة تنمية متثل ،كوهنا واملستويات صعدةاأل كافة وعلى امليادين
 عقد خالل من ،وذلك الواقع رضأ على جتسيده أجل من ،واحلكومات الدولية واملنظمات اهليئات كافة سعت
 .املستدامة التنمية أهدافو  سسأو  مبادئ نشر إىل الرامية واملؤمترات القمم من العديد
 ،حيث اجلديد املفهوم هذا ومبادئ سسأ تبين إىل البداية منذ ،سعت الدول من كمثيالهتا اجلزائرية والسلطات    

 السياسات من للعديد سنها إىل ضافة،باإل املفهوم هبذا املتعلقة الوطنية واهليئات املراكز من العديد بإنشاء قامت
 .بذلك املرتبطة والقوانني

 واليت اعيوالزر  الريفي التجديد سياسة تبين ،مت الوطن داخل مستدامة تنمية لتحقيق الرامية السياسات بني ومن 
 املناطق إحياء إعادة خالل من وذلك يةإقليم توا نات حتقيق إىل يأساس بشكلمن وراءها  اجلزائرية السلطات هدفت
 مثلت فقد ،وبالتايل البالد من خرىاأل باملناطق مقارنة يةقليماإل وجاذبيتها تنافسيتها عن كثريا ختلت ،واليت الريفية
 املتكامل النظري إطارها خالل من وذلك الوطن من املناطق هذه يف املطبقة للسياسات نوعية نقلة السياسة هذه

 اإلسرتاتيجية من نبثاقهاإ إىل ضافة،باإل املستدامة التنمية سسأو  مبادئ من سسهأو  مبادئه يستمد والذي والشامل
 رضأ على بيقهاتط أجل ،من السياسة هلذه التوجيهي طاراإل مثلت واليت املستدامة الريفية للتنمية الوطنية

 ذلك أجل ،ومن اإلسرتاتيجية هذه لنجاح هماأل املستوى ميثل والذي واحمللي القاعدي املستوى على الواقع،وخاصة
 املستدامة، الريفية للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية أهدافو   مضمون مع تتوافق أداة بتوظيف الوطنية السلطات قامت

 مستوياهتم كافة وعلى الفاعلني مجيع مشاركة أمبد على ،والقائم املندجمة الريفية ةللتنمي اجلواري املشروع يف واملتمثلة
 للتنمية اجلواري املشروع خالل من العمل أيضا ،ومت احمللية باجملتمعات املتعلقة القرارات إختاذ المركزية إىل ضافة،باإل
 القطاعات، وتداخل نسجامإ عدمب يتعلق فيما قةالساب التنموية املشاريع تنفيذ نقائص استدراك على املندجمة الريفية
 .اخلصوص هذا يف مهمة جد نقلة اجلواري املشروع عليه يقوم الذي القطاعي ندماجاإل أمبد مثل حيث

 يف املندجمة الريفية للتنمية اجلوارية املشاريع هذه ثرأ مدى وتبيان كشف حملاولة الدراسة هذه جاءت املنطلق هذا ومن 
 ، والبيئية يةاإلقتصادو  يةجتماعاإل الناحية من مستدامة يفيةر  تنمية حتقيق
 بذلك املتعلقة املفاهيم كافة توضيح خالل ،من ذلك تبيان حماولة إىل النظريني الفصليني يف قمنا حيث     
 ،او ستدامةامل الريفية التنمية مبفهوم إما املتعلقة التحوالت واكبت اليت واملراحل التطورات كافة عرض إىل ضافة،باإل

 .اجلزائر يف الريفية بالفضاءات املرتبطة الوطنية بالسياسات املتعلقة
 هدافلأل حتقيقها ،ومدى ةاملندجم الريفية للتنمية اجلوارية املشاريع هذه أثر تقييم إىل الثالث الفصل خصصنا وقد     
 الشمالية املناطق يف معظمها يف املنفذة واريةاجل املشاريع من عينة ذلك أجل من ناأخذ ،وقد منها واملرجوةعنها  املعلن

 مضى ما يف وسكاهنا تعاين جعلها ،ما والتضاريس املناخ بصعوبة تتميز اليت املناطق هذه ،خنشلة والية من الشرقية
  .ية والتطبيقيةنامليدا الدراسة إلجراء لنا بالنسبة حمفزا سببا ذلك كان ،حيث والصعوبات املشاكل من العديد من
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 :الفرضيات واختبار الدراسة تائجن
 :يلي كما ،وهي املوضوعة الفرضيات ترفض أو تدعم اليت النتائج إىل الدراسة توصلت

 الريفية للتنمية اجلواري املشروع أدى) األوىل الفرضية نفي إىل التطبيقية الدراسة أشارت: األولى الفرضية 
 املشاريع تنفيذ عملية ان تبني ،حيث.(يةجتماعاإل الناحية نم تنفيذه منطقة سكان معيشة ظروف حتسني إىل املندجمة
 على، واإلجيايب املباشر التأثري يف تساهم ومل تؤد مل، خنشلة والية إقليم من مناطق بعدة املندجمة الريفية للتنمية اجلوارية

 وفك والطرقات السكن ةنوعي إىل ضافة،باإل باملياه والتزود والصحة التعليم خدمات من يةجتماعاإل املؤشرات أهم
 ،حيث املشاريع هذه تنفيذ جراء مباشرا تأثريا يتأثر ،مل وسكاهنا للمنطقة يجتماعاإل الواقع ان لنا تبني العزلة حيث

 خالل من عليها القضاء املفروض من كان ية،واليتجتماعاإل املشاكل من العديد من يعانون املناطق هذه سكان ال ال
 .املشاريع هذه
 كافة نأب، املناطق هذه سكان وباخلصوص احملليني الفاعلني كافة مع أجريناها اليت التحقيقات خالل من لنا تبني فقد

 ،حيث حقيقية يةإجتماع تنمية إلحداث طالقاإل على كافية تكن مل، يجتماعاإل باجلانب املتعلقة التدخالت
 تطبيق هو تنفيذها على للقائمني بالنسبة ملهما ،كان بدقة مدروسة غري عشوائية عمليات عن عبارة جمملها يف كانت
 مجيع يف التجانس عدم يف واملتمثلة الريفية املناطق هذه خلصوصية باحلسبان خذاأل دون ،من فوق من خمططة برامج

 سنحت على مباشرا تأثريا تؤثر مل، خنشلة والية تراب على املنفذة اجلوارية املشاريع ان القول ميكننا ،وبالتايل اخلصائص
 .يةجتماعاإل الناحية من وسكاهنا املناطق هذه وضعية

 الريفية للتنمية اجلواري املشروع أدى) الثانية الفرضية نفي إىل أيضا التطبيقية الدراسة أشارت :الثانية الفرضية 
 ،عدم اسةالدر  جراء لنا تبني حيث.( تنفيذه مبنطقة يةاإلقتصاد للنشاطات وتنويع اقتصادية حركية خلق إىل املندجمة
 عملية جراء مباشرا تأثريا يتأثر ومل يتغري مل، الدراسة حمل للمناطق ياإلقتصاد الوضع أن الفرضية حيث هذه حتقق

 ،فاإلجراءات املناطق هلذه ياإلقتصاد للوضع حتليلنا خالل من عليها حتصلنا اليت املعطيات إىل استنادا وذلك،التنفيذ 
 خالل من تأكدنا تتحسن حيث جلعلها اإلطالق على كافية تكن مل املناطق هلذه ياإلقتصاد الوضع بتحسني املتعلقة
 إطار يف إجراؤها مت اليت التدخالت معظم ان ،الدراسة هلذه إجراءنا فرتة خالل املناطق هذه إىل قادتنا اليت الزيارات
 الدعم من املستفيدين معظم ان لنا تبني ،حيث الريع تو يع إطار عن ال خترج املندجمة الريفية للتنمية اجلوارية املشاريع
 اجلواري املشروع إطار يف هلم املقدم الدعم قيمة بتوجيه ،قاموا يةاإلقتصادو  اإلنتاجية الناحية من املنطقة لتنشيط املوجه

 نستطيع ،وبالتايل خنشلة لوالية الغابات حمافظة أعوان طرف من أيضا لنا تأكيده ما مت ،وهذا أخرى وجهات إىل
 . ياإلقتصاد اجلانب من تنموية حركية بعث إىل إطالقا تؤد مل املندجمة الريفية للتنمية اجلوارية املشاريع ان ولالق
 الريفية للتنمية اجلواري املشروع أدى) الثالثة الفرضية نفي أيضا امليدانية الدراسة بينت : الثالثة الفرضية 

 حتققت اليت املباشرة لألثار تقييمنا عملية جراء لنا تبني ،حيث( تنفيذه ةمبنطق الطبيعية املوارد وتنوع  يادة إىل املندجمة
 بتحسن يتعلق فيما ملحوظ حتسن وجود عدم ، خنشلة بوالية اجلوارية املشاريع من جمموعة تنفيذ عملية من خالل

 إحداث على املنفذة ريةاجلوا املشاريع قدرة عدم لنا تبني فقد الطبيعية املوارد خيص ،ففيما عام بشكل البيئي الوضع
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 واحليواين النبايت شقيها يف الطبيعية الثروات بزيادة املتعلقة التدخالت كافة أن إىل ضافة،باإل إستغالهلا أسلوب يف تغيري
 التدخالت معظم فإن والغايب النبايت للغطاء فبالنسبة، جمملها يف التدخالت ضعف إىل ذلك ،ويرجع بالفشل باءت

 ما ،هذا الواحداجلواري  املشروع يف هكتارات لعشر زيد يف الغالبت مل واليت هكتارات لبضعة سغر  عملية تتعدى مل
 يتطرق فلم، احليوانية املوارد خيص فيما أما ،الشأن هذا يف ملحوظ وحتسن  يادة لتحقيق اإلطالق على ياكاف يكن مل
 هذه طبيعة مع تتأقلم اليت احمللية السالالت ىعل احملافظة إىل الريفية املناطق هذه سكان وعي  يادة إىل مشروع أي

 لضمان فعلية رقابة عملية يرافقه مل، املناطق هبذه املواشي عدد  يادة قصد دعم تقدمي فإن ذلك إىل ضافة،باإل املناطق
 تايل،وبال املشاريع هذه إطار يف املقدمة املواشي تربية وحدات اغلب فشل إىل مادى ،هذا الوحدات هلذه احلسن السري
 .بالوالية بيئية تنمية حتقيق على إطالقا تؤثر مل خنشلة بوالية املنفذة اجلوارية املشاريع ان القول ميكننا
 الريفية للتنمية اجلوارية املشاريع تنفيذ آلثار تقييمنا عملية جراء عليها املتحصل النتائج بينت :الرابعة الفرضية 

 املندجمة الريفية للتنمية اجلواري املشروع ساهم)  الرابعة الفرضية نفي، خنشلة اليةبو  مستدامة ريفية تنمية حتقيق يف املندجمة
 يأ وجود عدم الدراسة نتائج اثبتت ،حيث.( تنفيذه مبنطقة املستدامة الريفية للتنمية يةقليماإل املنهجية مبادئ حتقيق يف

 قدرات بناء عدم إىل ضافة،باإل بينهم فعلية ،وشراكة الفاعلني كافة مشاركة من يةقليماإل احلوكمة عناصر من عنصر
 املرتبط  الالمركزية بأسلوب يتعلق فيما ،أما حال حسنأ على احمللية شؤوهنم تسيري من متكينهم وعدم احملليني الفاعلني
 يث،ح حاله على الوضع بقاء هاته دراستنا خالل من لنا تبني خاصة، فقد احمللي املستوى على القرارات إختاذ بعملية
 الريفية، املناطق هذه خلصوصية اإلعتبار بعني خذاأل دون ،وذلك الفوق من تأيت احمللي باملستوى املتعلقة القرارات ال الت

 أحدثه الذي الكبري الصخب من بالرغم الساعة حلد قائما السابق يف املنفذة السياسات معظم فشل سبب ما جيعل هذا
 تسويق جمرد انه لنا بني الواقع أن ،إال املندجمة الريفية للتنمية اجلواري املشروع مببادئ لقواملتع النظرية الناحية من املبدأ هذا

 ، العكس يبني الواقع فقط، وأن إعالمي
 مل، املندجمة الريفية للتنمية اجلوارية املشاريع نأ لنا نيتب هذا حبثنا نتائج خالل ومن الزراعة وظائف تعدد مببدأ يتعلق فيماو 

 ،ال يقدر حاله على ال ال الزراعي النشاط ،وان بالزراعة املتعلقة يةجتماعواإل يةاإلقتصاد النشاطات تنويع إىل إطالقا تؤد
 املشاريع فإن ذلك إىل ضافة،باإل مستدامة ريفية تنمية حتقيق على خنشلة والية مناطق معظم يف احلايل بوضعه خاصة
 جعل يف قدرهتا عدم لنا يؤكد ما ،هذا بذلك يتعلق فيما الكثري تعطي مل اليةبالو  املنفذة املندجمة الريفية للتنمية اجلوارية
 وسوء التسيري سوء أن ،إال معتربة طبيعية موارد متتلك اليت املناطق هذه يف خاصة، املفروض دوره يلعب الزراعي النشاط

 .هبا فعلية تنمية حتقيق دون حاال التخطيط
 القطاعات كافة على والقائمني احملليني الفاعلني قدرة عدم لنا تبني ،فقد يةقليماإل ةالتنمي أسلوب مببدأ يتعلق فيما أما  

 واخلارجية احمللية للموارد األمثل اإلستغالل على، خنشلة والية رتابب املندجمة الريفية للتنمية اجلوارية املشاريع بتنفيذ املعنية
 ذههب الواقع يف له الوجود املبدأ هذا فإن ،وبالتايل املناطق هبذه شاملة تنمية حتقيق قصد ،والال م املطلوب بالشكل
 خنشلة، والية مناطق ،يف دوليا عليها املتعارف املستدامة الريفية التنمية ومبادئ أسس حتقق عدم لنا ما يؤكد هذا.املناطق

 الريفية التنمية مبادئ حتقيق يف خنشلة بوالية املنفذة املندجمة الريفية للتنمية اجلوارية املشاريع قدرة عدم يبني ما هذا
   .املستدامة
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 :التوصيات 
  مبعاينتها قمنا اليت باملناطق فعلية ريفية تنمية حتقيق يف املندجمة الريفية للتنمية اجلوارية املشاريع إخفاق إن  

 بعض إعطاء راسةالد هذه خامتة يف إرتأينا فقد ،لذا وخمتلفة عديدة أسباب حسب رأي إىل ،يرجع هاته دراستنا خالل
 توجيها تكون ،وأن طرافاأل املرتامية الريفية فضاءاتنا يف احملليني الفاعلني كافة طريق تنري أن شأهنا من اليت التوصيات
 :التالية نذكر التوصيات هذه بني ومن املعقدة، اخلصوصيات ذات املناطق هذه يف التنموية القرارات ملتخذي

 هو إنتباهي أثار ما ،إال املشاريع هذه تنفيذ بعملية يتعلق فيما الواقع أرض على داملوجو  النقائص تعدد من بالرغم 
 للتنمية الوطنية اإلسرتاتيجية بتنفيذ املتعلقة واملستويات واملراحل صعدةاأل كافة على واملتابعة للرقابة الكلي الغياب
 بشكل أثر واملتابعة الرقابة غيابإن  ، املندجمة الريفية للتنمية اجلوارية املشاريع يف املتمثلة ،وأداهتا املستدامة الريفية
 منه يعاين الذي واحلرمان الفقر وطأة من التخفيف بإمكاهنا كان اليت املشاريع هذه ونوعية وضعية تدهور يف كبري
 كافة عن مستقل رقايب جها  خلق جدا الضروري منف ،وبالتايل بالدنا يف الريفية املناطق سكان من عريضة فئة

 . ومواطنني إدارة ،من اجلوارية املشاريع هذه تنفيذ عملية يف الداخلني الفاعلني
 التدخالت برنامج حتديد التدخل،قبل مناطق لكافة دقيقة وإقتصادية يةإجتماع دراسات وضع على العمل وجوب  
 املشاريع هلذه احلسن السري ضمان ،قصد احملليني الفاعلني كافة تأطري على العمل. 
 وسكاهنا، اجلوارية املشاريع هبا تنفذ اليت املناطق وطبيعة تتوافق إقتصادية نشاطات بعث على العمل  
 هذه من املستفيدين مسامهة فرض جيب ،لذا بالكامل فشله تبني ،حيث اإلعانات تقدمي أسلوب جتاو  جيب 

 . املسامهة أشكال من شكل ،بأي اجلوارية املشاريع
 ل أفضل من خالل حتديد الفئات املستهدفة بدقة والتعرف على اإلحتياجات جيب مراعاة معيار اإلرتباط بشك

 .احلقيقية للفئات املستهدفة 
  العمل على حتسيس أكرب لسكان هذه املناطق بأمهية املشاركة يف كامل مراحل هذه املشاريع اجلوارية ،وذلك عن

 .املستوياتاملنتظرة من هذه املشاريع على كافة االصعدة و  هدافطريق تبيني األ
   العمل على  يادة تقدمي التسهيالت ،وخاصة االدارية منها ،حيث تبني لنا من خالل املقابالت اليت أجريناها مع

 .كافو الفاعلني احملليني ،صعوبة وتعقيد االجراءات االدارية املرتبطة خاصة مبسألة متويل املشاريع الفردية
  حيث أننا مل نالحظ وجودها يف معظم املشاريع  جواريع ضرورة وضع مصفوفة اإلطار املنطقي لكل مشرو،

 .اجلوارية اليت عايناها
  ضرورة اإللتزام باملدة احملددة لعملية تنفيذ أي مشروع جواري واملقدرة بسنة واحدة ،وذلك كون أي تأخر سيزيد

فس احلال سيبقي وضع املناطق املربمج فيها وسكاهنا على ن أخرىمن جهة يف قيمة املدخالت ،ومن جهة 
 . ونفس الوضع
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 :آفاق البحث
 مستدامة بينت الدراسة اليت قمنا هبا عدم قدرة املشاريع اجلوارية للتنمية الريفة املندجمة على حتقيق تنمية ريفية 

 ،ناطق تستمر يف املعاناة وسكاهناهذا االخفاق الذي جيعل هذه املوالية خنشلة ،  إقليمبعدة مناطق من 
مرار مشكلة عدم وجود توافق وإنسجام ما يتم تصوره وتصميمه على املستوى الكلي من طرف اىل إست ضافةباإل

هلا صلة وإمتداد هلذه  أسئلةوبالتايل فإنه ميكن إقرتاح عدة السلطات العمومية ،وماهو موجود على ارض الواقع ،
 :التالية سئلةاألالدراسة  واملتمثلة يف 

 نظام تسيري وتنظيم واضح  ،يف ظل غيابحقيقية يف املناطق الريفية ية إقليمالوصول اىل حوكمة يف ميكن ك
 ؟املعامل هبذه املناطق

  حسن صرف املخصصات العمومية املوجهة لتنفيذ نظام رقايب فعال ،يضمن بناء كيف ميكن الوصول اىل
 املشاريع التنموية يف اجلزائر ؟

 عال ،لسكان املناطق الريفية ،يف ظل غياب مفهوم ماهي اآلليات واإلجراءات اليت تضمن التمثيل احلقيقي والف
 الصاحل العام لدى أغلبهم؟

  قاليم، يف ظل عدم تكافؤ املخصصات العمومية  املوجهة القضاء على مشكل التباين التنموي بني األكيف ميكن
 لتحقيق تنمية مستدامة هبا؟



 

 
 

 

مصادر 
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 01: الملحق رقم
 :سئلة المقابلة التي أجريناها مع سكان المناطق التي نفذت بها المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجةأ

 ؟للتنمية الريفية املندجمة املنفذ مبنطقتكم  املشروع اجلواري إعدادبداية هل مت إعالمكم يف  .1

 ؟وتنفيذ املشروع اجلواري إعدادثناء أهل متت مشاورات  .1

 ؟مبنطقتكماملنفذ وتنفيذ ومتابعة املشروع اجلواري  إعداد هل شاركتم يف .3

 املنفذ مبنطقتكم؟ روع اجلوارييف إطار املش هل تلقيتم دورات تكوينية تتعلق بزيادة قدراتكم التسيريية .2

 : من الناحيةماذا حقق لكم وملنطقتكم املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة  .0

 ؟يةجتماعاإل 

 ؟يةاإلقتصاد  

 ؟البيئية 

 املنفذ مبنطقتكم؟ يف إطار املشروع اجلواري مت تنفيذهاماهي النقائص اليت الحظتموها على االجراءات اليت  .9

 ؟والبيئية يةجتماعاإل، يةاإلقتصادصعدة ثاره على كافة األآاملشروع اجلواري و  كيف تقييمون نتائج .0

 ؟ماهي اهليئات اليت رافقت عملية تنفيذ املشروع اجلواري مبنطقتكم .2

ل هي حتوالت هبعد تنفيذ املشروع اجلواري مبنطقتكم،وما تقييمكم هلا فمستكم ماهي التحوالت اليت  .9

 ؟اجيابية،سلبية ،أو منعدمة

ختالالت يف جل تصحيح اإلأمن  يف املنطقة ،وذلك يأساسقرتاحات اليت تقدموهنا بصفتكم فاعل اإل ماهي .12

   ؟املستقبلية املشاريع
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 02: الملحق رقم
 أسئلة موجهة لمنشطي المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة بهذه المناطق

 ؟طقةستقبلتكم على مستوى املنإماهي املصلحة املستقبلة اليت  .1
 ؟ماهي أهم الطلبات اليت مت التعبري عنها من طرف سكان منطقتكم .1

  ؟بصفة فردية 
 ؟بصفة مجاعية 

 ؟قامت املصلحة املستقبلة حني إستقباهلا هلذه الطلبات ماذا .3
  ؟املطلوب حتقيقها هدافكيف مت حتديد األ .2
 ؟روع اجلواريهل قمتم بدورات تكوينية لزيادة مقدرتكم التسيريية والتنظيمية يف إطار املش .0
 ؟كيف جاءت فكرة املشروع اجلواري املنفذ مبنطقتكم .9
 ؟القرارات التنموية ،يف إطار املشروع اجلواري املقام مبنطقتكم إختاذكيف يتم  .0
هل مت التطرق اىل كافة املشاكل اليت طرحت قبل تنفيذ املشروع اجلواري، يف إطار التدخالت املربجمة يف املشروع  .2

 ؟طقتكماجلواري املنفذ مبن
 : هل اضاف املشروع اجلواري فعليا للمنطقة ماكانت تفتقر اليه يف السابق من الناحية .9

 ؟ يةجتماعاإل 
 ية؟اإلقتصاد 
 ؟البيئية 

 :كيف ترون وضعية املنطقة بعد تنفيذ املشروع اجلواري من الناحية .12
 ؟يةجتماعاإل 
 ؟ يةاإلقتصاد 
 ؟البيئية 

 ؟تكم ، مبتطلبات الوضع والواقع احمللي ملنطقتكممامدى إرتباط املشروع اجلواري املنفذ مبنطق .11
 :من ناحيةثار اليت حتققت جراء تنفيذ املشروع اجلواري مبنطقتكم حسب رأيكم ماهي اآل .11

  إقتصاديحتقيق منو. 
  يةاإلقتصاد يادة إمكانية احلصول على وسائل اإلنتاج واخلدمات. 
 يةجتماعالوصول للخدمات اإلالقدرة على   يادة. 
 ستغالل العقالين والرشيد للموارد الطبيعية يادة اإل. 
 من الغذائيحتقيق األ. 
 ي والسياسي يف املناطق الريفيةجتماع يادة اإلندماج اإل. 

 ؟ماهي املعوقات اليت حالت دون السري احلسن لتنفيذ هذه املشاريع حسب رأيكم .13
 ؟  املستقبلية الت يف املشاريعختالجل تصحيح اإلأي من أساسقرتاحات اليت تقدموهنا بصفتكم فاعل ماهي اإل .12
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 03: رقم ملحقال

 :أسئلة موجهة للمسؤول عن خلية التنمية الريفية بمحافظة الغابات بوالية خنشلة

 اليت مت تنفيذها بوالية خنشلة؟ مج التنمية الريفيةابر وضعية مشاريع و ماهي  .1

-1229يف والية خنشلة للفرتة  املمتدة بني بكم يقدر عدد املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة املربجمة  .1

 ؟ تنفيذها مؤشرات وآثار ،وماهي1212

للتنمية الريفية املندجمة يف  ساندتكم يف مراحل تنفيذ املشاريع اجلوارية أخرىهل توجد هيئات وقطاعات  .3

 فعلية بني كافة املتدخلني؟تنسيق عملية هناك كان ،وإن وجدت فهل  الوالية

 شاريع اجلوارية  للتنمية الريفية املندجمة اليت قمتم بتنفيذها بوالية خنشلة ؟كييف جاءت فكرة امل .2

 ؟املشاريع اجلواريةباملناطق اليت نفذ هبا ولية للمعاينات اليت قمتم هبا ماهي املعطيات األ .0

 ؟ملاوحة هلابكم تقدر املخصصات املالية اليت مت وضعها لتنفيذ املشاريع اجلوارية هبذه املناطق ،ومن هي اجلهات ا .9

 :الناحية  من بوالية خنشلة املسطرة لكل مشروع جواري مت تنفيذه هدافماهي األ .0

 ؟ يةجتماعاإل 

 ية؟اإلقتصاد  

 ؟البيئية 

 ؟ة املندجمةلكل مشروع جواري للتنمية الريفي ماهي االجراءات ذات الطابع الفردي والطابع اجلماعي، املربجمة .2

 ؟يف كامل مراحل تنفيذ املشاريع اجلوارية هبذه املناطق خرىاعات األماهو تقييمكم لتدخالت اهليئات والقط  .9

 ؟رأيكمعاقت السري احلسن لعملية التنفيذ حسب أهم الصعوبات والعراقيل اليت أماهي  .12

 ؟ املستقبلية ختالالت يف املشاريعجل تصحيح اإلأي من أساسقرتاحات اليت تقدموهنا بصفتكم فاعل ماهي اإل .11
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 22 انواع الرتبة يف والية خنشلة 114
 20 موقع بلدية شلية يف والية خنشلة 125
 29 موقع بلدية طامزة يف والية خنشلة 156
 20 موقع  بلدية مصارة يف والية خنشلة 167
 22 يانت يف والية خنشلةموقع بلدية تاو   174

 

 فهرس الرسومات البيانية

 الصفحة وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن الرقم
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 96 1213-1229فيذها للفرتة تطور عدد املشاريع اجلوارية اليت إنطلقت عملية تن 21
 113 تقسيم تضاريس الوالية 23
 117 تو يع السكان العاملني على القطاعات 22

 

 

 159 الفردي املربجمة يف املشروع اجلواري املنفذ مبنطقة  ريزر اوالد بو يان ستعمالالعمليات ذات اإل 31
 162 واآلثار املربجمة للمشروع اجلواري مبنطقة عني ميمون هدافمصفوفة اإلجراءات واأل 33
 163 اجلماعي املربجمة يف املشروع اجلواري املنفذ مبنطقة  عني ميمون ستعمالالعمليات ذات اإل 32
 163 مونالفردي املربجمة يف املشروع اجلواري املنفذ مبنطقة  عني مي ستعمالالعمليات ذات اإل 30
 167 1211-1920تطور عدد سكان بلدية مصارة يف الفرتة  39
 169 ثنية العبارواآلثار املربجمة للمشروع اجلواري مبنطقة  هدافمصفوفة اإلجراءات واأل 30
 170 اجلماعي املربجمة يف املشروع اجلواري املنفذ مبنطقة  ثنية العبار ستعمالالعمليات ذات اإل 32
 170 الفردي املربجمة يف املشروع اجلواري املنفذ مبنطقة  ثنية العبار ستعمالات اإلالعمليات ذ 39
 174 1211-1920تطور عدد سكان بلدية تاو يانت يف الفرتة  22
 176 كتيبةواآلثار املربجمة للمشروع اجلواري مبنطقة   هدافمصفوفة اإلجراءات واأل 21
 177 جمة يف املشروع اجلواري املنفذ مبنطقة  كتيبةاجلماعي املرب  ستعمالالعمليات ذات اإل 21
 177 الفردي املربجمة يف املشروع اجلواري املنفذ مبنطقة  كتيبة ستعمالالعمليات ذات اإل 23
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رس األشكالهف  

وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن الصفحة  الرقم 
 21 والتنمية املستدامة احمللية 11خمطط توضيحي لألجندة  9
 21 عاد التنمية الريفية املستدامةأب 15
 23 خمطط توضيحي لتعدد وظائف الزراعة 36
 22 املخطط العام لسياسة التجديد الريفي 72
 20 1213-1229وضعية تنفيذ املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة للفرتة  81
 29 خمطط تسيري املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة 97

 20 املشروع حياة دورة مراحل 104
 22 توقيتات التقييم مع دورة حياة املشروع 107
 29 معايري تقييم املشروع 107
 12 عالقة مراحل تنفيذ املشروع ومعايري عملية تقييمه 110

 

 قائمة المصطلحات
 المصطلح باللغة العربية المصطلح باللغة األجنبية

ADS يةجتماعوكالة التنمية اإل 
CARC خلية التنشيط الريفي للبلدية 
CNDR اللجنة الوطنية للتنمية الريفية 
CTD اللجنة التقنية للدائرة 
CTW اللجنة التقنية للوالية 
FAO    األمم املتحدة للزراعة والتغذيةمنظمة   
FCCL الصندوق املشرتك للجماعات احمللية 

FDRMVTC  متيا عن طريق اإلصندوق التنمية الريفية واستصالح األراضي 
FGCA صندوق الضمان ضد الكوارث الفالحية 
FLDDPS صندوق مكافحة التصحر والتنمية الرعوية 

FLDPPS  الرعوي والسهوب اإلقتصادصندوق مكافحة التصحر وتنمية 
FNDIA ستثمارات الفالحيالصندوق الوطين لتنمية اإل   

FNRDA الصندوق الوطين للضبط والتنمية الزراعية 
FNRPA نتاج الفالحيالصندوق الوطين لضبط اإل 
FPZPP صندوق محاية الصحة احليوانية ومحاية الصحة النباتية 

FONAL الصندوق الوطين للسكن 
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FSAEPEA اخلاص لدعم مريب املاشية وصغار املستغلني الفالحني الصندوق 
GADER رافقة للتنمية الريفيةامل اتجمموع 

IDD ستدامةمؤشر التنمية امل 
OCDE  ي للتنميةاإلقتصادمنظمة التعاون 
ONRA الديوان الوطين لإصالح الزراعي 

PADSELNEA ية احمللية يف مشال شرق اجلزائراإلقتصادية و جتماعمشروع دعم التنمية اإل 
PAS برنامج التعديل اهليكلي 
PCD الربنامج البلدي للتنمية 

PDRW برنامج التنمية الريفية للوالية 
PNDA الربنامج الوطين للتنمية الزراعية 

PNDAR الربنامج الوطين للتنمية الزراعية والريفية 
PNUD برنامج االمم املتحدة من أجل التنمية 
PPDRI املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة 

PRCHAT برنامج تقوية القدرات البشرية واملساعدة التقنية 
PSD لتنميةقطاعي لالربنامج ال 

RGPH اجلرد العام للسكان 
SAU املساحة الزراعية املستغلة 

SI-PSRR النظام املعلومايت لربنامج دعم التجديد الريفي 
SNADDR  مة االقرار من أجل التنمية املستد إختاذالنظام الوطين للمساعدة على 

SNAT قليماملخطط الوطين لتهيئة اإل   
SRAT قليمإللتهيئة ا هوياملخطط اجل   

SNDRD الوطنية للتنمية الريفية املستدامة اإلسرتاتيجية 
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 فهرس المحتويات

 وانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعن الصفحة
 مقدمة ط -أ 

 اإلطار النظري والمفاهيمي للتنمية الريفية المستدامة:الفصل األول 
 د ــمتهي 1

2 I- على المستوى المحلي التنمية المستدامة 
2 I-1  التنمية املستدامةمفهوم السياق التارخيي لظهور 
2 I-1-1  ياإلقتصادالتنمية رديفاً للنمو 
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3 I-1-3    ة يف ستوكهومل املتحدة حول البيئقمة األمم 
3 I -1-2  مستقبلنا املشرتك والرتويج ملفهوم التنمية املستدامة 
4 I-1-0  (1991األرض يف ريو دي جانريو سنة   قمة)مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية 
4 I-1-9 مؤمتر األمم املتحدة لأللفية 
5 I-1-0 1221 ية املستدامة جبوهانسبورغمؤمتر القمة العاملي للتنم  
8 I-1   (11جندة األ) 11عمال القرن أجدول 
8 I-1-1  احمللية     11األجندة  مفهوم 
8 I-1-1-1 احمللية    11لتوجيهية لألجندة املبادئ ا 
9 I-1-1-1 احمللية 11جندة خصائص األ 
00 II التنمية الريفية المستدامة 

10 II-1  التطور التارخيي ملفهوم التنمية الريفية 
10 II-1-1 مفهوم تنمية اجملتمع 
11 II-1-1 ندجمةمفهوم التنمية الريفية امل 
12 II-1-3 مفهوم التنمية الريفية املستدامة 
14 II-1 أبعاد التنمية الريفية املستدامة 
16 II-3 التنمية الريفية املستدامة متطلبات 
17 II-2 علقة بالتنمية الريفية املستدامةية املتقليممبادئ املنهجية اإل 
07 II-2-1 يةقليماحلوكمة اإل 

18 II-2-1-1  ية والتنميةقليماإل احلوكمة 
19 II-2-1-1  متطلبات احلوكمة احمللية 
22 II-2-1-3  قليمية والعناصر الفاعلة يف اإلقليماحلوكمة اإل 
23 II-2-1-2  يةقليمأنواع احلوكمة اإل 



 ...................................................................................................................................الفهارس

215 
 

24 II-2-1-0 جناح املشاريع التنمويةإية من أجل قليمرهانات احلوكمة اإل 
25 II-2-1  يةقليمالالمركزية اإل 
27 II-2-1-1 أمهية الالمركزية 
28 II-2-3 تعدد وظائف الزراعة 
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30 II-2-3-1-1  يةجتماعالوظيفة اإل 

32 II-2-3-1-3   يةاإلقتصادالوظيفة 
33 II-2-3-1-2  الوظيفة البيئية 
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38 II-2-2-1    قليماإل 
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47 III-1-3 اة املنتج او دورة حياة األقاليمنظرية دورة حي 
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 خامتة الفصل األول 53
 يةالريف للتنمية الجوارية المشاريع ،ودور الجزائر في الزراعية والريفية التنمية سياسات الفصل الثاني تطور 54

 في تحقيق التنمية الريفية المستدامة المندمجة
 متهيـــد  55
56 I-2000- 1962 الممتدة بين سياسات التنمية الزراعية والريفية في الجزائر للفترة 
56 I-1  1902-1991:  يجتماعفضلية اجلانب اإلأمرحلة التسيري الذايت و 
57 I-1 1922-1901: مرحلة الثورة الزراعية 
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58 I-3 1992-1921: مرحلة حترير القطاع الفالحي 
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63 II-3-1  مية الريفية املستدامةالوطنية للتن اإلسرتاتيجيةمبادئ 
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74 II--43 الركيزة الثالثة برنامج تقوية القدرات البشرية واملساعدة التقنية 
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76 II-4-9 صناديق الدعم املايل 
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 :الملخــص
هدفت هذه الدراسة اىل توضيح مدى أثر تنفيذ املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة يف حتقيق تنمية ريفية مستدامة،        

يت حاولنا فيه توضيح أهم مراحل ظهور هذا حيث تطرقنا إىل اجلانب النظري املتعلق من جهة بالتنمية الريفية املستدامة، وال
ية، قليمإىل تبيان أهم املبادئ الال مة لتحقيقه على أرض الواقع، هذه املبادئ املتمثلة يف احلوكمة اإل ضافةاملفهوم، باإل

لتيارات الفكرية ية، مث تطرقنا بعد ذلك اىل أهم اقليمإىل أسلوب التنمية اإل ضافةالالمركزية، مفهوم تعدد وظائف الزراعة باإل
اليت رافقت تطور مفهوم التنمية الريفية املستدامة على املستوى الدويل، أما على املستوى الوطين فقد تطرقنا إىل التحوالت 
اليت مست الفضاءات الريفية يف اجلزائر وأهم السياسات املطبقة هبا منذ االستقالل إىل يومنا هذا، مع الرتكيز على سياسة 

 .في والزراعي وأداة تنفيذها على املستوى القاعدي واملتمثلة يف املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمةالتجديد الري
أما اجلانب التطبيقي، فقد حاولنا تقييم جمموعة من املشاريع اجلوارية للتنمية الريفية املندجمة، املنفذة بعدة بلديات من      

 إستعمالآثار هذه املشاريع يف حتقيق تنمية ريفية مستدامة هبذه املناطق، وقد قمنا ب والية خنشلة، حيث قمنا بتحليل وتقييم
مقاربتني يف ذلك، تتعلق األوىل بالتقييم على املستوى اجلزئي من خالل دراسة  وتقييم كل مشروع جواري على حدى، يف 

: معايري تقييم املشاريع التنموية واملتمثلة يف معايري  إستعمالحني ارتبطت املقاربة الثانية بالتقييم على املستوى الكلي وذلك ب
 .االرتباط، الكفاءة، الفعالية، األثر، واالستدامة

 .اآلثار، تقييمال ،املشروع اجلواري للتنمية الريفية املندجمة، التنمية الريفية املستدامة، قليماإل :ات الدالةــــالكلم
 

Abstract     

 
This study aimed to clarify the impact of the implementation of Neighborhood projects 

related to integrated rural development on achieving sustainable rural development. Therefore 

we dealt in the theoretical part with sustainable rural development, where we tried to clarify the 

most important stages that leaded to the emergence of this concept, as well as to identify the 

most important principles on which it was built. These principles are territorial governance, 

decentralization, the concept of multi-functionality of agriculture as well as territorial 

development method. Then we talked afterwards to the most important intellectual trends that 

accompanied the evolution of the concept of sustainable rural development at the international 

level. For the national level we dealt with the transformations that have touched rural spaces in 

Algeria and most of the policies applied since the independence to the present day, with a focus 

on rural and agricultural renewal policy and its basic implementation tool which is the 

neighborhood project for integrated rural development. 

 

For the practical part, we have tried to assess a range of neighborly projects for integrated 

rural development, implemented in several municipalities of the wilaya of Khenchela. In that 

part we have analyzed and assessed the effects of these projects to achieve sustainable rural 

development in these areas. Therefore we have used two approaches; the first one is related to 

the assessment at the micro-economic level through the study and evaluation of each project 

separately, while the second approach is associated with the assessment at the macro-economic 

level, using evaluation of development projects standards, which are: Relevance, efficiency, 

effectiveness, impact, and sustainability. 

 

         Key words: territory, sustainable rural development, neighborhood project for integrated 

rural development, evaluation, effects. 


