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 إهداء

بمثابة  الحمد هلل الذي وفقني لهذا، أهدي ثمرة جهدي هذا إلى من كانا
 الشمعة التي أضاءت حياتي، و كانا سببا في نجاحي 

 أبي و أمي أطال هللا في عمرهما .

منى و مريم األعزاء على قلبي  إلى خوتي و أخواتي  

.رضوان و شعيب   

 إلى زوجات األخوة حسناء و منال.

 إلى قرة عيني جهينة، إسالم، حسن أمين، إكرام و منة هللا.

نجاز إلى كل الصديقات و الزميالت و الزمالء الذين ساعدوني في إ
 المذكرة.

  

 شبيلة 
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 :المقدمة العامة 

  بيئيال االجتماعي، السياسي، االقتصادي، الحاصلة على الصعيد التطورات العالميةو في ظل التحوالت و 

انهيار النموذج االشتراكي و توجه العالم نحو اقتصاد  و كذلك بروز ظاهرة العولمة ،العمراني و حتى 
ها تطور مفهوم هذه األخيرة جذرية على مستوى التنمية المحليةالسوق، كل هذه المستجدات أحدثت تغيرات 

عملية التنمية  تعدلم  حيث تراجع دورها حيث للدولةمثل ما هو الحال بالنسبة  ،ليتماشى مع األوضاع الجديدة

 ،جدد محليين فاعلون  في ظل الوضع الراهن هناك بروزتنفيذا حكرا عليها بل و  تخطيطا ،راالمحلية تصو 

أهمية كبرى، حيث أن فكرة إدارة السكان لشؤونهم لم تكون وليدة هذا موضوع التنمية المحلية  هذا ما أكسبو 

بصفة تدريجية حتى ظهر المجتمع المدني كعنصر فاعل في  العهد بل هي موجودة منذ القدم، و تطورت

، دون أن ننسى الفاعلين الخواص الذين أصبح تأثيرهم صنع القرارات المحلية، إضافة لذلك تنظيم الجمعيات

 واضحا على القرارات المتخذة محليا عن طريق بسط نفوذهم.

   نجاحات حيث شهدت بعدة مراحل و تغيرات،مرت نجدها  بالنظر للتجربة الجزائرية في مجال التنميةو   

االستعمار الفرنسي الذي وضع سياسات تخدم  خلفهاورثت عدة مشاكل  أنهاخصوصا و  ،إخفاقاتو 

على مستوى التراب الوطني، الوالئي وحتى ، هذا ما أحدث اختالالت مجالية مصالحه على حساب الجزائر
في الموجودة  والياتال تعتبر من أهمالتي  والية قسنطينة رنخص بالذكفي بحثنا هذا ، على المستوى المحلي

ا و حضارتها و مؤهالتها الطبيعية        ، تتميز بتاريخهتحتل موقع استراتيجي، حيث أنها الشرق الجزائري 

وى العمراني، االجتماعي، عدة تطورات و تحوالت عميقة على المست شهدت مؤخرا ، كما أنهاالبشرية و

نا نتناول بالدراسة موضوع التنمية المحلية بوالية ما جعل و حتى الثقافي و هذا ، البيئياالقتصادي، التنموي 

 .قسنطينة و آفاقها

 اإلشكالية المطروحة:

و تطويره  للنهوض باقتصادهالوضع خطة تنموية ناجحة الجزائر كغيرها من الدول النامية التي تسعى جاهدة 

و عند تتبع مسار الحركة التنموية للجزائر نجد أنه مر بعدة مراحل اعتماد أسلوب المركزية حيث كان هذا 
التنمية  أنالذي يراعي فيه أسلوب الالمركزية  اعتماداألخير شموليا ولم يراعي خصوصية كل منطقة، ثم 

ننسى تبني الجزائر النظام  أندون كل، تتحقق باالنطالق من القاعدة إلى المركز أي من الجزء إلى ال
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االشتراكي في وقت ماضي ثم تبنت النظام الليبيرالي هنا نجد تغير الحوكمة المجالية خصوصا في ظل 

فقط، و بالنظر إلى و لم تصبح عملية التنمية المحلية مقتصرة على دور الدولة وبروز فاعلين جدد العولمة 
فقسنطينة اليوم ليست نفسها التنموية  هامسار  هذه التغيرات في شهدت السنواتفإنها على مر والية قسنطينة 

، فنحن أمام إشكالية التنمية الظروف المحلية ، فقد تغيرات المعطيات المجالية وقبل خمسين أو سبعين سنة

من حوكمتها ما إذا كانت والية قسنطينة واكبت المستجدات العالمية و غيرت  نريد معرفة ،في والية قسنطينة

 و هذا ما جعلنا نطرح عدة تساؤالت أهمها:بما يتناسب مع الوضع الراهن  المجالية

 ؟ ما مفهوم التنمية المحلية -

؟ و هل يتم إشراكهم فعال في عملية التنمية ون فيها؟ و ما مدى تأثير كل منهممن هم الفاعل  -
 المحلية؟

 ما مفهوم الحوكمة المجالية؟  -

ية المحلية بوالية قسنطينة في ظل التحوالت و التطورات التي تعرفها هذه أي مستًوا بلغته التنم -

 الوالية؟

   ية دور في تنظيم المجال اإلقليميما عالقة التنمية المحلية بالتهيئة اإلقليمية؟ و هل للتنمية المحل -

 التقليل من الفوارق المجالية؟و 

 فاق التنمية المحلية بوالية قسنطينة؟آما هي  -

 البحث:فرضيات 

لإلجابة على هذه األسئلة يمكن طرح بعض الفرضيات التي تكون منطلق لدراستنا هذه و يمكن         

 تحديدها فيما يلي:

 نجاح عملية التنمية المحلية مرتبط أساسا بالفاعلين و بإشراكهم في عملية التنمية. -

 على تنفيذ مختلف البرامج التنموية.نجاح عملية التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الجهاز اإلداري القائم  -

التنموية  التهيئة تعتبر أداة فعالة لبلوع أهداف التنمية المحلية انطالقا من مجموع البرامج و الخطط -

 .الرامية إلى خلق نوع من التوازن داخل المجال الوالئي
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 متمثلة في: و على ضوء ما تقدم يمكننا ضبط ثالث فصول نتناول فيها هذا الموضوع بالدراسة وهي

جزئين الجزء األول تم تقسيمه إلى  :مفاهيمي للتنمية المحليةالفصل األول اإلطار النظري و ال -
و أهم  سيتم التطرق فيه لمفهوم التنمية المحلية و أهدافهااإلطار النظري و المفاهيمي خاص ب

 بالجزائر لتنمية المحليةل هيتطرقنا ف الثاني جزءالثم  الفاعلين فيها، و مدى ارتباطها بالميادين األخرى 

  0991إلى التنظيم اإلداري في الجزائر و صالحيات الجماعات المحلية في التنمية ) قبل التطرق 

 إظهارسنحاول  من ناحية أخرى  ،البرامج و المخططات دراسة، أيضا كنقطة أخرى (0991و بعد 

 .عالقة التنمية المحلية بالتهيئة اإلقليمية

تم تقسيمه إلى ثالثة  :و انعكاساتها المجالية التنمية المحلية بوالية قسنطينة واقع الفصل الثاني -
 و الطبيعية الدراسة) القسنطيني لعناصر المهيكلة للمجال الوالئيعن اتحدثنا ، الجزء األول أجزاء

من خالل دراسة مجموعة  واقع التنمية المحلية بوالية قسنطينةطرقنا لت في الجزء الثانيثم  .(السكانية

المحليين  الفاعلين تأثيرمدى ل تطرقنا الثالث جزءال، و في من المؤشرات التنموية في قطاعات متعددة
الميدانية التي قمنا بها بوالية قسنطينة مع بعض أعضاء المجالس الشعبية  الدراسة و ذلك من خالل

البلدية، مع المنتسبين للجمعيات الموجودة على مستوى الوالية و مع بعض العينات من سكان 

 الوالية، أيضا إجراء بعض المقابالت مع الفاعلين الخواص.

أجزاء، أول تم تقسيمه إلى ثالثة  :ية قسنطينةللتنمية المحلية بوال فا  المستقبليةاآلالفصل الثالث  -

 سنركز على وضع خريطة التنطيق انطالقا من دراسة الفوارق المجاليةجزء تم التطرق فيه إلى 
، و مدى فعالية التنمية المحلية في التقليل من هذه الفوارق بين بلديات والية قسنطينة الفوارق المجالية 

المستقبلية وضع تصورات و آفاق مستقبلية للتنمية انطالقا من  باآلفاقخاص ثم الجزء الثاني فهو 

 قتراحاتاإلتوصيات و أخيرا قدمنا بعض ال، و اإلسقاطات المستقبلية للسكان

 البحث: مراحل

أكثر منه على العمل  ترتكز أساسا على الواقع أي على العمل الميداني المعتمدة في بحثنا هذا المراحلإن 

 فترة البحث بالمراحل التالية: قد مرتو هذا للحصول على االستنتاجات النظرية، و  النظري 
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و تعتبر هذه المرحلة من أهم مراحل البحث لكونها  مرحلة البحث المكتبي هي و المرحلة األولى: -
 حيث قمنا باالطالع على كل ما يخص بحثنا هذا كذلك قراءةالمادة الخام التي ينطلق منها الباحث 

 المصادر و المراجع و دراسة البحوث خاصة المشابهة للموضوع.

الميداني من جمع يكون التركيز فيها على العمل و  مرحلة البحث الميدانيو هي  المرحلة الثانية: -
إدارية، حيث تم تزويدنا بمعطيات و وثائق تم توظيفها في بحثنا  وذلك بزيارة عدة مصالحالمعطيات 

 كافية فموضوع التنمية المحلية موضوع شائك و متشعب و يمس عدة قطاعات هذا إال أنها لم تكن 

آخر تمثل في مقابالت شخصية مع بعض المسؤولين و الفاعلين المحليين و عليه قمنا بعمل ميداني 

جزء خصص لسكان والية قسنطينة و جزء خصص  االستمارات حيثو أيضا تم اعتماد توزيع 
قمنا ثم  على مستوى الوالية و جزء خصص للمنتسبين للمجالس الشعبية البلدية، المتواجدةللجمعيات 

 بفرز المعطيات و ترتيبها حسب أهميتها في جداول مختلفة.

و فيها يتم استغالل المعطيات من الجداول و ذلك  مرحلة معالجة المعطياتوهي  المرحلة الثالثة: -
معتمدين في ، بتوظيفها و ترجمتها إلى رسوم بيانية، خرائط و مصفوفات حسب المقاربة المعتمدة

  .االستخالصو  تفسيرالتحليل و الذلك على 

 المقاربة المعتمدة:

    على أساس ما يحتويه الموضوع  اختيارهاتم لمعالجة اإلشكالية المطروحة،  المعتمدةفيما يخص المقاربة 

بفرعيه ) المسح و دراسة حالة( المنهج الوصفي و المتمثلة أساسا في  مختلفة جاهعدة من حيث اعتمدنا على
عملية المسح الخاصة  دراسة ظاهرة التنمية المحلية و وصفها و من دراستنا من حيثو الذي يتناسب مع 

، بجمع البيانات و المعطيات و أيضا في عملية دراسة حالة و واقع التنمية و أخذ عينات من مجتمع الدراسة

المنهج التاريخي الذي يتناسب مع السرد الكرونولوجي للتنظيم الجزائري غداة اإلستقالل إلى  اعتمدناكذلك 

، و الذي يتناسب مع تحليل المعطيات و البيانات )التجهيزات المنهج التحليلي اعتمدنا يومنا هذا، و أيضا

 .الخدمات، معطيات اقتصادية...( 
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 :الموضوع اختيارأسباب 

الزلت محط أنظار و اهتمام الباحثين، فقد  إن سبب اختيار هذا الموضوع هو أن التنمية المحلية كانت و

هذا  اختيارشهدت عدة تطورات في ظل المستجدات العالمية و بروز فاعلين جدد، ذلك ما دفعنا إلى 

الموضوع لمعرفة مستوى التنمية بوالية قسنطينة، و ما مدى تأثير الفاعلين المحليين على سير و نجاح 

 العملية التنموية.

 أهداف هذه الدراسة:

و المراحل التي ، واقع التنمية المحلية في ظل التغيرات التي تشهدها والية قسنطينةالتعرف على  -

و أيضا التعرف على أدوات الحوكمة التي تستعملها الدولة لتتماشى مع األوضاع الجديدة، ا، مرت به
ضرورة من أجل و الوقوف على إنجازاتها و سلبياتها و الصعوبات التي واجهتها يعتبر أكثر من 

 تثمين اإليجابيات و معالجة السلبيات.

 التعرف على الفاعلون في التنمية المحلية و الدور الفعلي لهم و مدى مساهمتهم في العملية التنموية. -

 مدى مساهمة التنمية المحلية في تنظيم المجال اإلقليمي و التقليل من الفوارق المجالية. -

 : ناالصعوبات التي واجهت
خصوصا في التضارب في المعلومة المقدمة، هذا من جهة و من  متمثلةو الأهم الصعوبات التي واجهتنا  

جهة أخرى صعوبة التحصل على المعلومات و المعطيات الالزمة بسبب تماطل بعض اإلداريين و بخلهم 

أيضا بعض يدنا بالمعلومات الضرورية بحجة أنها سرية و تتميز بالخصوصية مثل الجانب المالي، و في تز 

 المديريات لم تقم بعد بتجديد و استحداث اإلحصائية الخاصة بها.
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 تمهيد: 

المفاهيمي للتنمية  و يتحدث عن اإلطار النظري  أولهمافي الفصل األول من بحثنا هذا سنتطرق إلى مبحثين 
و كيفية  المحلية حيث سنحاول أن نعطي مفهوم التنمية المحلية من خالل تصور بعض المدارس الفكرية

 و أهداف التنمية المحلية عن مقوماتالتحدث و أيضا  ظهور المصطلح و تطوره و ما النظريات المتعلقة به،

 التطرق للفاعلين المحليين.و كأهم نقطة 

يم اإلداري و البرامج لدراسة التنظ أما المبحث الثاني فهو خاص بالتنمية المحلية في الجزائر بحيث سنتطرق 

 كنقطة مهمة أيضا نتطرق إليها هي عالقة التنمية المحلية بالتهيئة اإلقليمية.و التنموية 
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 المبحث األول: اإلطار النظري و المفاهيمي

 :تمهيد

من اجل الفهم الجيد لموضوع التنمية المحلية الذي يعتبر ذو تشعبات كثيرة ارتأينا لدراسة الجانب النظري منه 

    الت التنمية المحلية ا، و دراسة مجكالتطرق لظهور التنمية المحلية و تطورها هحولو تقديم مفاهيم عامة 

و أهدافها، و كأهم جزء نركز عليه الفاعلون في التنمية المحلية، فالفاعلون يعتبرون المحرك األساسي لعملية 
االنتقال من  مثلد العالمي على الصعيهذه األخيرة التي تأثرت بالتغيرات العالمية الحاصلة المحلية التنمية 

التي تندد بمحو الحدود العولمة  و هيمنة الرأسمالية، و ظهور تيارات النظام االشتراكي إلى النظام الليبرالي 

التفطن لدور التهيئة اإلقليمية في  و ،التكنولوجي العلمي و التطورو غيرها من التداعيات و كذلك الدولية 

جعلها تأخذ صبغة جديدة و هذا ما سنتعرف عليه في محو الفوارق المجالية و دفع عجلة التنمية، كل هذا 

 هذا المبحث.

 أوال: التنمية المحلية: 

 مدخل في مضمون و مفهوم التنمية: -1

يادة في الشيء، و يقابل الكلمة في اللغة إن التنمية في اللغة العربية مشتقة من كلمة نمى أي بمعنى الز 

و التي تعني التطوير و يجب التفرقة بين النمو و التنمية فمثال في القاموس  Développementالفرنسية  

الحقيقية في الناتج القومي في سنة معينة  فالنمو يعرف بالزيادة النسبية :يقيم التفرقة بين المصطلحين العربي

و يرتفع  اإلنتاجية،مقارنة بالسنة السابقة و يتحقق النمو بتضافر عوامل اإلنتاج و تفاعلها في نطاق العملية 

 .1إنتاجية كل من هذه العوامل" معدل النمو بزيادة عوامل اإلنتاج المستخدمة و ارتفاع إنتاجية العمل و

دته أو تغيره إلى حال أفضل، أما تنمية الشيء فتعني وجود فعل يؤدي إلى النمو، أي فنمو الشيء يعني زيا
 ، و بالتالي فإن عملية التنمية تشمل على النمو و على التغيير و التطور. 2أنه فيها عنصر التعدد و الفعالية

_______________ 
 .142 ، ص 1995دمشق، سوريا، سليمان التنمية االقتصادية، منشورات جامعة عدنان و عصام فوزي _ 1

 .2ص 1991_ محمد فتح هللا الخطيب، الحكم المحلي و التنمية، منشورات كلية االقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصر 2
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أما من الناحية االصطالحية فتختلف آراء الباحثين بشأن التنمية كاختالفهم من ناحية مفهومها فهناك من 

 لتنمية العالم سنة  يوجين ستيلي( حين أقترح خطة)ية باستعمالها ألول مرة من قبلينسب كلمة التنم
، و هناك من يرى أن التنمية من الناحية  3ألجل معالجة األوضاع السياسية في تلك الفترة الزمنية1889

السائدة في المجتمعات، و باختالف  باختالف اإليديولوجيةاالصطالحية تتضمن معاني و أمور كثيرة تختلف 

منظور و تخصص الذي يدرسه هذا الموضوع و يتطرق لتحليله، فإن مصطلح التنمية غالبا ما يتم ربطه 
المجتمعات ليواكب التغيرات العالمية ليتماشى مع  بتطورباإلطار االقتصادي إال أن مفهوم التنمية تطور 

الزمن حيث أصبحت التنمية قضية عالمية تمس جوانب عديدة االحتياجات البشرية التي تتغير مع مرور 

 منها االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الثقافية، البيئية و العمرانية...

 4ظهور مصطلح التنمية المحلية:  -2

يذكر في األدبيات االقتصادية، فالمنظرون االقتصاديون كانوا يركزون  التنمية المحليةلم يكن مصطلح  
هم ودراساتهم على النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية بشكل عام، لكن منذ ستينيات القرن الماضي أبحاث

المستوى من خالل تنامي اهتمام الدول بالتسيير على  بالتنمية المحليةبدأت تظهر البوادر األولى لالهتمام 

كان يسيطر على غالبية الذي  المستوى المركزي كبديل وكرفض لنظام التسيير الموحد على  المحلي

مرحلة ثم  مرحلة النضالبمرحلتين أساسيتين هما:  التنمية المحليةوقد مر مصطلح  5اقتصاديات دول العالم.

حيث عرفت فترة العشرينات العديد من المشاريع التي اهتمت بتطوير المناطق  ،المتعدد األشكالاالعتراف 

كان أول ظهور  .الريفية المتكاملةالتنمية ، ثم التنمية الريفيةمصطلح تنمية المجتمع، ثم ر الريفية فظه

في بداية ستينيات القرن الماضي و تحديدا في فرنسا وجاء ذلك كرد فعل لقرارات الدولة  للتنمية المحليةفعلي 

 هذه القرارات هو  أولوية وطنية و كان الهدف منتنميته و  تهيئتهو  الترابالتي أرادت أن تجعل من إعداد 

_______________ 
_ رياض حمدوش، مفهوم التنمية السياسية وعالقتها بالتنمية االقتصادية، معهد الميثاق. 3

www.Almethag.infolnewslarticle1696.htm 

السنة  -3-الجزائر واقع و آفاق، أطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية، جامعة الجزائر _ خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في 4
 .12ص  2212/2211الدراسية 

5_ Jean Yves Gouttebel, Stratégie de développement territorial, Paris 2003 P91 

http://www.almethag.infolnewslarticle1696.htm/
http://www.almethag.infolnewslarticle1696.htm/
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هذا عن طريق بين العاصمة والضواحي و حتى داخل العاصمة نفسها، و  الفوارق المجاليةالقضاء على 

أي سياسة  منطق قطاعيتنظيم األنشطة االقتصادية من فوق حسب وضع سياسة إدارية إلعادة هيكلة و 

اتخاذ القرارات من المركز دون التشاور مع السكان المحليين و هذه النظرة الفوقية كانت مرفوضة من مركزية 

يجب أن تأخذ بعين االعتبار حاجيات  إقليمأي  تنميةالذين يعتبرون أن   الفاعلين المحليينف قبل مختل

و التي  الالمركزيةأي تبني سياسة  المستوى المحليمن  التنميةسكانه و تطلعاتهم و بذلك طالبوا بتطبيق 

 .ر العاصمةسياسيا، اقتصاديا و اجتماعيا عن مركز القرا استقاللية األقاليمتبنى على أساس 

 بهويةو قد كان هذا األمر في البداية مرفوض و لم يحظى بالقبول ألنه بني على بعد سياسي يطالب 

يحوز القبول و كسب تدريجيا  التنمية المحلية، و لكن مع بداية الثمانينات اخذ مصطلح لألقاليمخاصة 

مندوبية مراقبة التراب و العمل نها اعترافا من طرف مختلف الهيئات الحكومية و المؤسسات و الجمعيات و م

و ذلك من خالل مخططاتها الصادرة في سنة بالتنمية المحلية التي أقرت  الفرنسية DATARالجهوي 

1914_1911 . 

 6:المحليةنظريات التنمية  -3

المحلية تعود إلى نهاية الحرب العالمية الثانية حيث طرحت كأحد البدائل للنموذج  إشكالية التنميةإن 

من جهة  تنمية الدولةاالقتصادي الكالسيكي الذي كان سائدا، حيث أن الواقع بين أن هناك تناقضات بين 

 . من جهة أخرى، مما أدى إلى بروز توجهات و أفكار جديدة وتنمية المناطق

 :الستينات بظهوروقد تميزت مرحلة 

        ، "بودفيل"،"منفرانسوابيرو"والتي يمثلها كل  Les pôles de croissance7نظرية أقطاب النمو *

 . وغيرهم " هيرشمان  " 

  والقضاء على تعمير األريافلقد كانت هذه النظرية ملهمة للحكومات في تلك الفترة محاولة منهم إلى 

_______________ 
 .13تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع و آفاق، مصدر سابق ص  _ خنفري خيضر،6

7-       16 ANDRE JOYAL, LE DEVELOPPEMENT LOCAL, EDITION DE L’IQRC, PARIS, 2002 P :15/ 
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الذي  و األقطابالمتعدد  الفضاءتقوم هذه النظرية على أساس  ف، والريعن  المدينةالتي تميز  الفوارق 

متجانس، حيث تتكامل أجزاءه فيما بينها وتقوم بينه وبين األقطاب المسيطرة فضاء غير بأنه ":يعرفه بيرو 

  1."المناطق القريبة تبادل أكبر من

 نمو كنظرية واحد آن وفي المتوازن  غير القطاعي للنمو نظرية بأنها"  النظرية هذه بأيدلو فيلي يعرف كما

 االعتبار بعين تأخذ التي النظرية و المناطق تنمية نظرية تمثل لنا بالنسبة إنها ، ...متوازنة غير جهوية

 9. "الفضاءات بين التساوي  عدم

من هنا نرى أن هذه النظرية تقوم على فكرة تقسيم البلد)الفضاء( إلى أقطاب كبيرة غير متجانسة سيؤدي 

النهاية إلى تنمية بالضرورة إلى البحث عن كيفية تطوير كل قطب حسب خصوصيته ومن ثمة سيؤدي في 

 .الدولة ككل

  LA BASE ECONOMIQUEنظرية القاعدة االقتصادية*

المناطق، فحسب هذه النظرية أن مستوى اإلنتاج  لتنميةكأساس  الصادراتهذه النظرية تعتمد على فكرة 

في الطلب الخارجي و بحسب والذي يتحدد بدوره التصديروالتشغيل ألي منطقة يعتمد على مدى قدرتها على 

، هذه مداخيلالذي يخلق  ول مناصب شغ يتحدد بإنشاء النمو الحضري  " كلود لكورهذا المجال يقول 

من  مداخيلالذي يؤمن  للتصديرهذه النشاطات تؤدي و  تأتي من خالل النشاطات المتميزة، المداخيل

 12."وكذا توسع النمو المحليةتسمح بتوفير)إشباع( مختلف الحاجيات  المداخيلالخارج، هذه 

_______________ 

8-JOSEPH LAJUGIE, PIERRE DELFAUD ET CLAUDE LACOUR, ESPACE REGIONAL ET 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, EDITION DALLOZ, PARIS 1979 P29. 

9- PHILIPPE AYDALOT, "ECONOMIE REGIONALE ET URBAINE ".ED. ECONOMICA, PARIS, 1985, 
P127. 

10- JOSEPH LAJUGIE, PIERRE DELFAUD ET CLAUDE LACOUR, " ESPACE REGIONAL ET 
AMEAGEMET DU TERRITOIRE " OP.CITE, P 119. 
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 :داخل المنطقة إلى نشاطات قاعدية ونشاطات داخلية األنشطة االقتصاديةتقسم هذه النظرية 

 و التي تساهم في خلق مناصب  المصدرةهي النشاطات التي تغطي القطاعات  النشاطات القاعدية -

 .من الخارج مثل)قطاع السياحة...( مداخيلشغل و جلب 

بين بالتالي فالتكامل و ، هي األنشطة الموجهة لتلبية الحاجيات الداخلية للمنطقة النشاطات الداخلية -

 .هذه األنشطة يساهم في تطوير المنطقة و بالتالي تطوير البلد بأكمله

 :THEORIE DU DEVELOPPEMENT PAR LE BASالتنمية من تحت*

لصالحها، ظهرت هذه  المجموعات المحليةهذه النظرية تركز على فكرة تنظيم االقتصاد من طرف أعضاء 

أهمها ارتفاع أسعار  االقتصاد العالميمست  بعدة تحوالتالنظرية في بداية السبعينات و قد تميزت هذه الفترة 
مما طرح أفكار جديدة وبدائل تمثلت في النقل و انخفاض المالية العمومية  الطاقة )البترول...( و تكاليف

بعد التحوالت التي مست المجتمعات و اهتمامها البحث عن تنمية تنطلق من األسفل نحو األعلى خصوصا 

التي تمس  القراراتبمساهمة أكبر في  المجتمعات المحليةأكثر بالجوانب االجتماعية و البيئية و مطالبة 

 .حياتهم

، هذا تضامن محليتعبير عن  "بأنها التنمية المحليةحسب هذه النظرية  جون لويس قويقوحيث يقول 

و الذي  الثروات المحلية لتثمينمنطقة معينة  إرادة سكانالتضامن يخلق عالقات اجتماعية جديدة ويظهر 

 11. "تنمية اقتصاديةيخلق بدوره 

 :حسب هذه النظرية وهي التنمية المحليةهذا التعريف يعطي فكرة عن مكونات 

 بين مختلف أعضاء المنطقة والذي يقوم أمام كل التضامن الذي يظهر من خالل الجانب الثقافي -

 . التي تواجهها المنطقة التحديات

_______________ 

11-JEAN-LOUIS GUIGOU, " LE DEVELOPPEMENT LOCAL: ESPOIRS ET FREINS" , IN    
"DEVELOPPEMENT LOCALET DECENTRALISATION", SOUS LA DIRECTION DE                                             
BERNARD GUESNIER, ED.ECONOMICA , PARIS1986,P47. 
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 .للمنطقة من طرف أبناءها الثروات المحليةالمتمثل في استغالل  االقتصاديالجانب  -

 DISTRICT INDUSTRIEL:12نظرية المقاطعة الصناعية *

تحدث عن الذي كان أول من  (1890)ألفريد مارشالتعود هذه النظرية في بدايتها إلى األعمال التي قدمها 

في منطقة واحدة والتي أطلق المجال تنشط في نفس  المؤسساتالتجمعات التي تنشأ من تركز مجموعة من 

 )مقاطعة صناعية(.عليها اسم 

خصوصا على مستوى إيطاليا وتحديدا في   ( 1979 )بيكاتينيقتصادي اإليطالي هذه األفكار طورها اال

 . منطقة الوسط الشمالي

في منطقة  PMEة المتوسط المؤسسات الصغيرة وتقوم هذه النظرية على فكرة أن تركز مجموعة من 

 :واحدة سوف يعود عليها بالنفع حيث سيؤدي إلى

 .عند البيع تخفيض تكلفة النقل سواء عند الشراء أو -

 .االستفادة من يد عاملة مؤهلة و قريبة -

 .تسهيل تحويل المعارف والمعلومات بين المؤسسات -

 :تتمثل في المقاطعة الصناعيةإن مميزات 

 متخصصة في نشاط معين )األلبسة،األحذية، اآلالت، PME تركز مجموعة كبيرة من مؤسسات -

 (.الخالطرز... الخياطة،
 .هذه المؤسساتقيام تضامن وتعاون بين  -

 .قدرة إنتاج مرنة ومسايرة للطلب المتزايد -

 .مساعدة السلطات اإلدارية لهذا التجمع لما يقدمه من فوائد للمنطقة -

_______________ 

      12-   ANDRE JOYAL, LE DEVELLOPPEMENT LOCAL, OP.CITE, PP 48,49 .                                                  
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واحد  قيام مثل هذه التجمعات الصناعية سيسمح بتبادل المعلومات نظرا للتقارب في مكانإن  -

فالعمال واإلطارات والرؤساء والحراس وزوجاتهم ستتاح لهم الفرصة للتكلم والتقارب و بالتالي إمكانية 

 .القيام بمبادرات و خلق روابط محلية بينهم تشعرهم باالنتماء إلى حيز معين

 LE MILIEU INNOVATEURوسط المجدد نظرية ال *

 "والتي يرأسها الوسط المجددهذه النظرية ظهرت نتاج بحث قام به مجموعة من الباحثين األوروبيين حول 

و المنشئ لكل األنشطة، حيث يرى أصحاب هذه  الوسط المجددهو  اإلقليم ،والتي تعتبر "فيليب أيدلو

ال يمكن أن  التنميةمعين، أي أن إقليم متسلسل و متجدد على هي نتاج تطور  التنمية المحليةالنظرية أن 

على استيعاب مختلف  قادرةالذي فيه عناصر وعوامل  اإلقليم، هذا الوسط هو وسطتحدث إال بوجود 

وهذا من خالل التراكمات التاريخية التي توجد داخل الوسط، وفي هذا  المتغيراتالمعارف والتأقلم مع مختلف 

   يضم مجموعة متكاملة من أدوات اإلنتاج و ثقافة تقنية  الوسط )اإلقليم(إن " دينيس مايالتاإلطار يقول 

و عناصر تساعد المؤسسة على المعرفة و التنظيم  و استعمال التكنولوجيات ودخول  السوق و بذلك 

 .13 "فالوسط يقدم كوسيلة لالستيعاب والفهم والحركة المتواصلة

حداث ) قليماإل (وبذلك يعتبر الوسط   .التنميةحسب هذه النظرية المكان األفضل للتطور وا 

 التعريف بالتنمية المحلية: -4

الفوارق مطلب أساسي و أداة فاعلة في محو  التنمية المحليةتعد ، األقاليمبين  فوارق مجاليةفي ظل وجود 

مع األخذ باالعتبار التوزيع العادل األقاليم جميع  تنميةو  التوازن الجهوي و محاولة خلق نوع من  المجالية

جزء ال يتجزأ  التنمية المحلية أنننسى  أن، دون اإلقليم الواحدأو داخل  مختلف األقاليمسواء بين  للثروات

 .التنمية الوطنية الشاملةمن 

_______________ 

13-DENIS MAILLAT COMPORTEMENT SPATIAUX ET MILIEUX INNOVATEURS IN   

ENCYCLOPEDIE D'ECONOMIE SPATIALE "ED, ECONOMICA, PARIS, 1995, P. 256. 
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 التنمية المحليةو إبراز خصائصها حيث نرى أن موضوع  مفهوم للتنمية المحليةو فيما يلي سنحاول وضع 
يين، يحظى باهتمام الهيئات و المنظمات و كذلك يحظى باهتمام الباحثين السياسيين، االقتصاديين، االجتماع

 المخططين و حتى الباحثين المختصين بالتهيئة العمرانية.

الذي يعتبرها:" مفهوم حديث للتنمية المحلية نذكر منها تعريف محي الدين صابر هناك عدة تعريفات 
مناهج العلوم  ألسلوب العمل االجتماعي و االقتصادي في مناطق محددة يقوم على أسس و قواعد من

    ية، و هذا األسلوب يقوم على إحداث تغيير حضاري في طريقة التفكير و العمل االجتماعية و االقتصاد

  في التفكير  المشاركةوان يكون ذلك الوعي قائما على أساس  البيئة المحليةو الحياة عن طريق إثارة وعي 

داريا البيئة المحليةو اإلعداد و التنفيذ من جانب أعضاء   ".جميعا في كل المستويات عمليا وا 

أساس  تحسين األحوال المعيشية للمجتمع في مجمله على إلىو هناك من يعرفها بأنها حركة تهدف 

المشاركة االيجابية لهذا المجتمع و بناء على مبادرة المجتمع أن أمكن ذلك، فإذا لم تظهر المبادرة تلقائيا 

تكون االستعانة بالوسائل المنهجية لبعثها و استثارتها بطريقة تضمن لنا استجابة حماسية فعالة لهذه الحركة 

تتمثل في برامج التجهيز و البرامج  مج التنموية،البرامن خالل نوعين من  التنمية المحليةويتم تجسيد 

 .المرافقة و المدعمة لإلصالحات االقتصادية

هي عملية مركبة وحركة ديناميكية تتوخى تحقيق المتطلبات االجتماعية و إشباع 14: المحلية التنمية
االنتقال من الحاجات األساسية لساكنة ما. و بهذا فهي عملية ليست عفوية بل منظمة ومخططة تهدف 

 وضع إلى وضع أحسن من سابقه. و لتدقيق هذا المفهوم أكثر البد من مراعاة ثالثة جوانب أساسية:

 ويهم طبيعة التنظيم اإلداري والسياسي للبالد: أقاليم، جهات، واليات، الجانب المؤسساتي:  -

 المحلية.جماعات. ففي المغرب مثال،يتم الحديث عن المحلي على صعيد الجماعات  و

 سواء منها الطبيعية أو كلما يتعلق بالخصائص والموارد الجغرافية جانب اإلمكانيات والمؤهالت:  -

_____________ 

 .والمحلية، يوم تكويني لفائدة منتخبي وأطر الجماعة الحضرية لويسالنالمجالية  الدكتور عبد الحق الصديقي، مقاربات التنمية_ 14
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على أساسها  و ألن هذه المؤهالت هي التي تعطي للجماعات شخصيتها، ،محلية مااالقتصادية لجماعة  و

 يمكن التمييز بين جماعة قروية وجماعة حضرية.

الثقافة والهوية االجتماعية لجماعة  األعراف، ويتعلق بالعناصر المشتركة: التقاليد،الجانب التاريخي : -

 محلية ما.

التنمية المحلية مقاربة شمولية متعددة االختصاصات ومن زوايا وعلى هذا األساس يستدعي الحديث عن 

 مختلفة.

ثالثة أنوع من  ونظرا للتمايز الحاصل في إمكانيات الجماعات المحلية فقد أجمع الباحثون على التمييز بين

 التنمية المحلية:

تعبئتها من أجل تحقيق تنمية وتهدف إلى استغالل كل الموارد الذاتية الممكنة و  المحلية الداخلية: التنمية-أ 

قالع محلي.   ذاتية وا 

نظرا للتفاوت الحاصل ما بين الجماعات المحلية من حيث  المحلية القائمة على التضامن: التنمية-ب 
المؤهالت، ينطلق هذا النوع من التنمية المحلية من تصور مفاده أن عملية اإلقالع االقتصادي واالجتماعي 

 تشاركية كمدخل ضروري للتفاعل واالندماج ما بين الجماعات المجاورة.  ال يتم إال عبر مقاربة

تتوخى تجاوز الرؤية التقليدية للتنمية التي اختزلت العنصر البشري كوحدة  المحلية المندمجة: التنمية- ـج
إحصائية وظل هاجسها هو البعد االقتصادي. وهذه المقاربة تعيد االعتبار للموارد البشرية ألنه ال تنمية بدون 

 تنمية اجتماعية.

، المنطلقة من تنمية اإلقليمهي  التنمية المحليةفإن  15SNATالمخطط الوطني للتهيئة اإلقليمية  و حسب

 ، و احتماال فضاء البرمجة اإلقليمية، و هي كذلك تنمية الواليات، البلدياتالجماعات اإلقليمية التي تشكلها: 

_____________ 

.) لمزيد 92هـ ، ص1431ذو القعدة  13م الموافق لـ 2212أكتوبر  21المؤرخة في  61_الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد15
-91-92و فضاءات البرمجة اإلقليمية يرجى مراجعة الجريدة المذكورة أعاله ص PAT15من المعلومات عن برنامج العمل اإلقليمي 

92.) 
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اقتصادية محلية معتمدة على اإلنتاجية و تجديد الثروات و تسيير محلي فعال يعتمد على تأطير ذي نوعية 

 االت الكفاءة.مع مخططات تكوين موجهة حسب مختلف مج

إن التنمية المحلية تشمل التنمية الفضائية حسب الوضع الحالي للتنمية ما بين الواليات، ذلك أن فضاءات 

 البرمجة اإلقليمية ليست جماعات تتمتع بقوة القانون.

، لها كلها طابع المحلية للتهيئة و التنميةإن تعريف برامج التدخل و التعرف عليها و تجسيد المشاريع 

التنمية غير أن الدولة تستمر في أداء دور حاسم في سياسة  الجماعات اإلقليميةيجعلها من صالحيات 

 .المحلية

 التنمية المحلية: مجاالت-5

تعاريف حسب ما من خالل ما تطرقنا إليه فيما يخص مفهوم التنمية المحلية وجدنا أن هذه األخيرة لها عدة 

تمس عدة مجاالت و نذكر  هي ذات مفهوم واسع و عليه إنهاينظر إليه كل مختص حسب اختصاصه و 

 منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 االقتصادي:  المجال-5-1

إن التنمية المحلية معنية بتنشيط االقتصاد و ذلك عن طريق البرامج التنموية و المخططات التي يكون 

اية التنمية المحلية رفاهية المجتمعات و ذلك يتم الغرض منها إنعاش االقتصاد المحلي و تطويره كما أن غ

 عن طريق تحسين المستوى المعيشي و تحسين دخل األفراد. 

 االجتماعي:  المجال-5-2

عالقة بين التنمية االقتصادية و التنمية االجتماعية حيث ال يمكن أن تحدث تنمية اقتصادية دون تغير  توجد

 ، حيث تطمح التنمية االجتماعية إلى 16تماعية دون تنمية اقتصادية اجتماعي، و ال يمكن أن تحدث تنمية اج

_____________ 

 .242، ص 1913محمد إسماعيل فرج، التخطيط للتنمية الريفية، مكتبة اإلسكندرية، مصر  -16
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تحسين و تطوير الجانب االجتماعي ألفراد اإلقليم الواحد، كما ترمي هذه التنمية إلى إشراك أفراد هذا اإلقليم 

 الختمس قطاعات مختلفة مثل الصحة، التعليم، اإلسكان... الخطط التيفي إعداد البرامج و 

 السياسي: المجال-5-3

اعتبار أن التنمية السياسية تمثل استجابة للنظام  تهدف إلى تنمية النظام السياسي القائم في دولة ما على

       السياسي للتغيرات في البيئة المجتمعية و الدولية، السيما استجابة النظام لتحديات بناء الدولة و األمة

هذا تحقيق استقرار النظام السياسي، و المشاركة و توزيع األدوار، و ال تكون التنمية السياسية إال من خالل 

الجماهيرية و المتمثلة في حق المواطنين في اختيار  خير ال يتم إال إذا تم األخذ بأشكال المشاركة الشعبيةاأل

      من يمثلونهم لتولي السلطة كاختيار النخب الحاكمة أو اختيار أعضاء البرلمان و المجالس التشريعية 

دورا كبيرا في دعم مسيرة التنمية  أو المحلية...الخ، و من خالل المشاركة السياسية يلعب المواطن

 17السياسية.

 11التنمية اإلدارية:  -5-4

  ترتبط التنمية اإلدارية بتواجد قيادة إدارية فّعالة لها القدرة على بث روح النشاط الحيوي في جوانب التنظيم 

عة واحدة و مترابطة و مستوياته كما يغرس في األفراد العاملين بالمنظمة روح التكامل و اإلحساس بأنهم جما

تسعى إلى تحقيق األهداف و التطلع إلى المزيد من العطاء و االنجازات كما أن مفهوم التنمية اإلدارية يرتبط 

أكثر بتنمية و تطوير القدرات البشرية في اإلدارة لتحقيق عنصر الكفاءة و الفّعالية في المؤسسات اإلدارية 

استخدام هذه الطرق في حل ما يواجهها من مشاكل و رفع مستوى  العلمية و زيادة مهارتها و قدرتها على

 . 19يحقق أقصى ما في التنمية االقتصادية أدائها و تطوير سلوكها بما

 

_____________ 

 .21خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع و آفاق، مصدر سابق ص  -17

 .22الجزائر واقع و آفاق، مصدر سابق ص خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في  -11

 .54، ص 1992، يناير 24، مجلد 3إبراهيم عبد اللطيف، اإلطار الفكري للتنمية المحلية، مجلة اإلدارة، العدد  -19
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 مقومات التنمية المحلية:  -6

 المقومات المالية: -6-1

تعتبر الموارد المالية من أهم مقومات التنمية المحلية، حيث أن نجاح العملية التنموية مرهون بالدرجة األولى 

    بحجم مواردها المالية، فكلما زاد حجم هذه األخيرة يمكن للهيئات المحلية أن تحقق تنمية محلية تتماشى 

يئات دورها على أكمل وجه و باالعتماد على و حاجيات المواطنين و متطلباتهم و بالتالي تؤدي هذه اله

 نفسها دون اللجوء إلى الحكومة المركزية.

 البشرية: المقومات-6-2

تحدثنا في الفقرة السابقة عن أهمية العنصر المالي لضمان نجاح عملية التنمية المحلية لكن ذلك وحده غير 

يستغل الموارد المحلية و من هنا يمكن  كافي فهو يتطلب العنصر البشري الذي يدير التمويل و يعرف كيف

اعتبار العنصر البشري وسيلة لتحقيق التنمية المحلية و من جهة أخرى نجد أن التنمية المحلية تهدف 

لالرتقاء بالمجتمعات البشرية و عليه يمكننا اعتبار العنصر البشري منطلق للتنمية المحلية و في نفس الوقت 

 هو غايتها.

 نظيمية:  الت المقومات-6-3

تتمثل المقومات التنظيمية في وجود نظام لإلدارة المحلية و ذلك من أجل تنظيم المرافق المحلية و تنظيم 

 شؤونها.

" نقل أو تحويل سلطة إصدار القرارات اإلدارية إلى مجالس منتخبة من و اإلدارة المحلية كمفهوم تعني 

 و اإلدارة المحلية قائمة على مبدأين هما: ، 22المعنيين" 

 مبدأ الالمركزية. -

 .مبدأ الديمقراطية -

_____________ 
 .97، ص 2222علي خاطر شنطاوي، قانون اإلدارة المحلية ، دار وائل للنشر، عمان األردن،  -22
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 21أهداف التنمية المحلية: -7

 المحلية وترشيد استعمالها.حشد وتثمين الموارد البشرية والطبيعية واألمالك  -

 .المقاوالت خدمات( وتشجيع إنشاء-زراعة-دعم األنشطة االقتصادية المنتجة للثروات )صناعة

 سر وتعزيز شبكة الخدمات في الوسطوالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اإلنتاجية بما فيها أنشطة األ -

 الريفي والحضري بتكاتف وتوحيد الجهود.

 التنموية بين األقاليم والواليات وداخل اإلقليم الواحد.التخفيف من الفوارق  -

 جهة.ترقية األنشطة االقتصادية المالئمة لكل إقليم من خالل مراعاة الخصوصية التي تميز كل  -

 الخدماتية. إدخال واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف الميادين اإلنتاجية و -

 جيع االستثمار العمومي والخاص الوطني واألجنبي. تنمية التهيئة الحضرية عن طريق تش -

وضع سياسة اقتصادية جوارية وتفعيلها لتتوافق معها مختلف النشاطات القطاعية االقتصادية  -

 واالجتماعية. 

شراكهم في األعمال المراد القيام بها. في المواطنينإقحام  -  تحديد االحتياجات وا 

 

 

 

 

 _____________ 

:الجزائر في المحلية التنمية تجربة شريفي، د. أحمد-21  

post_31.html-http://sciencesjuridiques.blogspot.com/2009/05/blog 

http://sciencesjuridiques.blogspot.com/2009/05/blog-post_31.html
http://sciencesjuridiques.blogspot.com/2009/05/blog-post_31.html
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 ثانيا: الفاعلون في التنمية المحلية: 

      نصنفهم بصفة عامة  أنو الذين يمكن  في التنمية المحليةفي محورنا هذا سنتعرف على أهم الفاعلين 

 و حسب وجهة نظرنا إلى ثالث:

    هيئاتها التنفيذية أصحاب القرارات أي الدولة بجميع  فاعلون من القطاع العام وهم متمثلون في  -

 و اإلدارية و الجماعات المحلية.

في العملية التنموية بما في ذلك المجتمع المدني، الجمعيات،  إشراكهمفاعلون مدنيون و هم من يتم  -

 ون و الباحثون....يالجامع

فاعلون من القطاع الخاص و هذه الفئة متمثلة في أصحاب المال و الفاعلون في المجال  -

 تجار و الصناعيون...الخ.االقتصادي أي المستثمرون و ال

 الفاعلين بصفة مفصلة.هذا بصفة عامة و فيما يلي سنتطرق لبعض 

 22الجماعات المحلية:-1

          الجماعات المحلية هي مجموعة األجهزة التنفيذية والفنية على المستوى المحلي تتولى إدارة الشؤون 

   قد تكون منتخبة أو معينة وتباشر اختصاصاتها عن طريق النقل، لخدمات العامة ذات الطابع المحليا و

ي توزيع الوظيفة اإلدارية في الدولة بين أجهزتها المركزية في العاصمة وهيئات محلية أو التفويض، فهي تعن

إن اإلدارة  مستقلة عنها ومن ثم فهي أسلوب من أساليب تنظيم الدولة من شأنه تحقيق الالمركزية اإلدارية.

المحلية تستوجب وجود قدر من الرقابة من طرف الوصاية تهدف لضمان وسالمة حسن سير المرافق المحلية 

تمتاز بأنها تخفف العبء على اإلدارة المركزية التي ، كما العامةوالحفاظ على وحدة الدولة والتزام سياستها 

 لها بإدارة وسائل التنمية.ظل الدولة الحديثة وانشغا تعددت وظائفها و تدخالتها في

_____________ 

( بلدية قايس و بلدية الرميلة ) عثمان عزيزي، دور الجماعات والمجتمعات المحلية في التسيير و التنمية بوالية خنشلة دراسة حالة-22
 . 2221مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في التهيئة العمرانية، جامعة منتوري قسنطينة سنة
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إن التعاريف الواردة حول الجماعات المحلية متعددة مع اختالف تسمياتها في بعض األحيان فهناك من 

يسميها بالحكم المحلي وهذا ما نجده في األنظمة األنجلو سكسونية وما يدور في فلكها، وهناك من يطلق 
فرنسي والدول التي كانت وهو ما يطبع النظام ال administration localeعليها تسمية اإلدارة المحلية 

الجماعة المحلية هي )ذلك الجزء  :إضافة إلى تعريفها من طرف أحد المفكرين االنجليز بأن مستعمرة لها.

 إلى معين مكان أو معينة منطقة سكان تهم التي بالمسائل أساسا يختص الذي الدولة أو األم الحكومة من

 الحكومة عمل تكمل منتخبة محلية سلطات بواسطة إدارتها مالئمة البرلمان يرى  التي المسائل جانب

  23(.المركزية

 24المجتمع المدني: -2

الدولة، إن هذه عن  يعرف المجتمع المدني بأنه:" مجموعة التنظيمات التطوعية المستقلة شكر الغفار عبد

غير الحكومية، كما  التنظيمات التطوعية تنشأ لتحقيق مصالح  أعضائها كالحركات االجتماعية والمنظمات

تنشأ لتقديم مساعدات أو خدمات االجتماعية للمواطنين أو لممارسة أنشطة إنسانية متنوعة، وتلتزم في 
وجودها و نشاطها، بقيم ومعايير االحترام والتراضي والتسامح والمشاركة واإلرادة السلمية للتنوع واالختالف 

المدني هو تنظيم و تفعيل مشاركة الناس في تقرير  نستنتج من هذا التعريف أن جوهر و دور المجتمع

مصائرهم ومواجهة السياسات التي تؤثر في معيشتهم و تزيد من إفقارهم، إضافة إلى  دورها في خلق ثقافة 

      المبادرة الذاتية، ثقافة بناء المؤسسات و التأكيد على إرادة المواطنين وجذبهم إلى ساحة الفعل التاريخي

 .25الفعالة في تحقيق التحوالت الكبرى كي ال تترك حكرا على النخب الحاكمة و المساهمة

_____________ 

 .19-17-16ص 1997منير إبراهيم شلبي المرفق المحلي،دراسة مقارنة، دار الفكر العربي/ د -23

دراسة ميدانية لواليتي المسيلة و برج بوعريريج مذكرة  :عبد السالم عبد الالوي، دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر -24
، 2212/2211 السنة الجامعية/ ورقلة  – مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العالقات الدولية، جامعة قاصدي مرباح

 .11ص

 .2 ، ص2222 الوحدة العربيةمركز دراسات :الفالح متروك المجتمع والديمقراطية والدولة في الوطن العربي بيروت-25
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 القطاع الخاص: -3

 تشجع االقتصادي إن إيديولوجيات االقتصاد المعاصر أصبحت تتبنى فكرة تدخل القطاع الخاص في النشاط

 الحظنا حيث الخ،...الحر والتنافس المقاولة و المبادرة حرية و الملكية حق السوق، اقتصاد و الليبرالية على

 .للتنمية قائد و مركزي  محرك بمثابة كانت التي الدولة دور تراجع

 بتوفر فقط يقاس ال الذي الفقري  وعمودها العالم دول رهانات أهم من أصبحت المحلية التنمية قضية إن

 اجتماعيا، المتداخلة العالقات من نسق هي التنمية إن بل تقنيا، و إداريا المؤهل البشري  العنصر أو التمويل

 إلى بشرية مجموعة ألي المعيشي المستوى  من الرفع بهدف ثقافيا، و عمرانيا بيئيا، سياسيا، اقتصاديا،

 .فاعلة تنموية مقاربة شك بدون  هي تشاركيةإستراتيجية  وفق أرقى مستوى 

 تعريف القطاع الخاص:-3-1

        الفكرية االختالفات تعكس متباينة تعاريف هناك عدة أنعند بحثنا عن مفهوم القطاع الخاص وجدنا 

 جاء و قد الموضوع.و الباحثين بصفة عامة في هذا  السياسيينو   االجتماعيين،لالقتصاديين اإليديولوجية و
 األخرى  النشاط نواحي فإن العام القطاع نشأ إذا" التالي التعريف االجتماعية المصطلحات معجم في

 .26"الخاص القطاع تكون  األفراد بها يقوم التي االقتصادية

 .27"المباشر الحكومية للسيطرة خاضع غير الوطني االقتصاد من الجزء"  بأنه اآلخر البعض يعرفه و

 الذي الوطني االقتصاد من الجزء ذلك نستنتج تعريف للقطاع الخاص فهو أنو مما سبق من التعاريف يمكن 

 تمليه لما طبقا اإلنتاجيةالمواد  تخصيص عملية فيه تجري  اإلنتاج و لوسائل الخاصة الملكية على يقوم
أن القطاع الخاص يشتمل على  أي العامة، الحكومية السلطات إرادة ليس و التلقائية السوق  احتياجات

المؤسسات التي يحدثها األفراد المستثمرون بغية تحقيق األرباح، و بالتالي فالقطاع الخاص له دور هام في 

 ." التنمية" تحقيق

_______________  

 .372 ،ص 1977 بيروت – معجم المصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان :زكي بدوي  _أحمد26

 .224،ص 1995 حسين عمر، موسوعة المصطلحات االقتصادية، مكتبة القاهرة الحديثة-27
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 النقاط في االقتصاديين بعض رأي حسب البلدان من كثير في الخاص القطاع نجاح عوامل أهم وتعتبر

 21:التالية

 .أخرى  أهداف له وليس األقصى الربح هو واحد هدف الخاص للقطاع الهدف وضوح -

 في فائض باستمرار فيه يوجد والذي العام القطاع عكس هذا و العمال، من الضروري  العدد توظيف -

 .إنتاجيته يخفض مما العمال، عدد

التوسيع في استخدام مبدأ الثواب و العقاب أي للقطاع الخاص نظام المكافآت والحوافز كالترقية مثال  -

 .الحيوية و بالديناميكية التمتعو معاقبة المقصرين 

 .االنجاز سرعة و المنافسة -

 و االتصال اإلعالمثالثا: التنمية و 

 والجوانب مثل المستويات مختلف اعترت عصرنا هذا، العالم في يشهدها التية العميق التحوالت العالمية إن

االتصال، فقد كان اإلعالم العنصر  ، اإلعالم والسياسي، االقتصادي، االجتماعي، البيئي، العمراني الجانب

األكثر حظا من ذلك التحول، كيف ال و قد كان نفسه طرفا مشاركا وفعاال في التغيرات العالمية، فقد تغيرت 

نما أصبح عبارة عن عنصر فعال وهو بمثابة قوى  النظرة لإلعالم على انه مجرد وسيلة لتوصيل األخبار، وا 

 تؤثر بشكل سحري في المجتمع من خالل تشكيل أفكار جديدة لديهم.

ولعل التنمية المحلية تعتبر من أبرز القضايا التي يهتم بها الباحثون والسياسيون و القادة في مختلف الدول 

ات لنفسها خطط إستراتيجية وبرامج تنموية تتفق و فلسفاتها االجتماعية واتجاهاتها حيث وضعت الحكوم
 اإليديولوجية وثقافتها الوطنية، من أجل القضاء على الفوارق المجالية و الحد من الفقر و رفع المستوى 

هذه األخيرة  المعيشي ...الخ و من أجل فهم دور وسائل اإلعالم واالتصال في مجال التنمية و مدى ارتباط

 بعالم االتصال فمن الضروري التعريف باإلعالم و االتصال.

_______________  

 .31 ،ص1992 اقتصاديات الصناعة و التصنيع، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندرية الطبعة الثانية: محروس إسماعيل.د-21
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 22االتصـال: و اإلعـالم ماهـية-1

 من الفرد عقل على الواعي التأثير قصد مستقـبل إلى مرسل من للمعلومات الموضوعي النقل هـو : اإلعالم-أ

بالمرسل الذي يقـوم بإرسال  تبدأ متـتـالية مراحل عبر تجري  اإلعالمية فالعـملية بذلك و عام، رأي تكوين أجل

 .(الجمهـور)  المستقبل إلى( وسيلة اإلعالم) عبر قنـاة محددة( الرسالة)مضمون معين 

هـو تبادل األفكـار و المعلومات والمعـاني بين طرفين أو أكثـر وفـق منظومـة من الكلمات  : االتصال-ب

 والصـور و الرسومات والرموز و اإلشارات من خالل قنوات متعـددة.

إن مفهوم االتصال أشمل و أوسع من مفهـوم اإلعالم،ألنه يتعـدى مجال تدفـق المعلومات في اتجاه واحد إلى 

يـن مع بعض في شكل أخذ و رد، كما أنه يتعـدى في مكوناتـه عناصر المضمون التبادلي و وسيلة االتجاه 

النقـل و الجمهـور المستقبل إلى عناصر أخرى تتعلـق باإلنسان و ذاتـه و مجموعـته البشرية و الطبيـعة 

كل من األساليب  المحيط بصفـة عامة و بهـذا فاالتصال يخـدم عملية التنمية بشكل أوسع ألنه يشمل

والوسائل واألشكال ما يجعـله أكثر فعالية باإلضافة إلى أن اإلعالم هو جزء من االتصال وبذلك يشكل 

 .عنصرا ضمنيا فيه

 دور وسائل اإلعالم و االتصال في عملية التنمية:-2

قة بينهم و بين إن وسائل اإلعالم و االتصال لها القدرة على تغيير تفكير المجتمعات و خلق نوع من العال

اإلعالم و االتصال و هذه  كون موجهة لألفراد عن طريق وسائلبيئتهم التي يعيشون فيها عن طريق رسائل ت

الرسائل تتخذ أشكاال و أساليب مختلفة تتماشى مع مضمون الرسالة المراد إيصالها بهدف التأثير على األفراد 

مشاكل االجتماعية و االقتصادية و األزمات و كذلك خاصة فيما يتعلق بالجانب الثقافي و توعيتهم  بال

 التطورات و الحاصلة على الصعيد المحلي اإلقليمي الوطني و حتى العالمي.

 

  _______________ 

 .2-1االستراتيجيات، جامعة المدية، ص – الوظائف – صفرة الهام، فندوشي ربيعة، االتصال التنموي بالجزائر األسس-29
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 و االتصال يهتم بالقضايا التنموية و ذلك من خالل التحفيز على المشاركة اإليجابية  اإلعالم أنكذلك نجد 

التنموي و االتصال  و هيئات الدولة و هذا يندرج ضمن اإلعالم المجتمع المدني أفرادو تعزيز التواصل بين 
 التوجهاتا أم التاريخي، ورهتط في اإلعالم و االتصال بلغه مستوى  أرقى هذا األخير يعتبر أنالتنموي حيث 

 تتحدد المستويات تلك أن إلى اإلشارة تجدر و اإلعالمية، الممارسة على تهيمن التي األيديولوجية و الفكرية

 والتربوي، والديني، واالجتماعي، والوصفي، كاأليديولوجي، اإلعالم، يتخذها التي األبعاد حسب

 لإلعالم، التنموي  البعد و االتصال و أصبحت معاصرة لتواكب اإلعالمحيث تطورت وسائل …واالقتصادي،

 اإلعالم، من النوع هذا نشأة في تاريخيا الفضل ويعود. الواقع يشهدها التي التنمية عملية في كلها فتنخرط

 فرع التنموي  اإلعالم أن يرى  هو و التنمية، و اإلعالم وسائل في كتابا ألف الذي برشرام ويلي الباحث إلى

 التطوير و التغيير و االجتماعي التحول إحداث على قادر هو و" اإلعالمي، النشاط فروع من مهم و أساسي

 العامة وأهدافه المجتمع قضايا خدمة سبيل في اإلعالم لوسائل المختلفة النشاطات وضع فيه يتم التحديث، و
 داخل الجماهيري  االتصال ووسائل اإلعالم أجهزة توجيه خاللها من يمكن التي العملية هو آخر بمعنى أو

 32 ."العليا المجتمع مصلحة و التنموية الحركة أهداف مع يتفق بما المجتمع

التحوالت  األفراد خصوصا في ظلمما سبق نجد انه أصبح لإلعالم و االتصال أهمية كبرى في حياة 
ير في صنع القرارات  و فتح العميقة التي يشهدها العالم حيث أن وسائل اإلعالم و االتصال لها دور كب

مجال الحوار أمام المواطنين و لفت انتباههم لقضايا معينة بل و تعدى ذلك إلى تلقينهم مهارات و أساليب 

النقد فيما يخص قرارات المسؤولين، فهنا نتحدث عن اإلعالم التنموي المعاصر الذي أصبح بساهم في تدعيم 

تعليمية وتنظيم الدورات التكوينية... حتى الجانب االقتصادي نال  الجانب الثقافي كتقديم برامج تثقيفية و

حظه من اإلعالم التنموي فهذا األخير يلعب دور مهم في تطويره.و عندما نتحدث عن الجانب السياحي نجد 

أن وسائل اإلعالم و االتصال لها دور مهم في صناعة السياحة و ذلك يتم عن طريق الترويج للمناطق 

ن أجل تثقيف السائحين و جذبهم لهذه المناطق. و عندما نتحدث عن التنمية المحلية التي لم السياحية م

تصبح حكرا على الدولة فقط بل تعدت ذلك فأصبحت مسؤولية الجميع، حتى وسائل اإلعالم و االتصال 

 _______________ 

 http://forum.selze.netينظر مقال: اإلعالم التنموي لألستاذ إسالم عبد العزيز،  -32
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في العملية التنموية و كذلك من  إشراكهفي التنمية المحلية بتوعية المجتمع المدني و صار يتم توظيفها 

 على المشرفون  يكون لهيئات الدولة حيث  إيصالهاخالل فتح المجال لعرض مشاكل و حاجيات السكان و 

  .حاجياتهم و الناس مشاكل يستوعبون  المنطقة، أبناء من األعم الغالب في اإلعالمية الوسائل تلك

 رابعا: تأثير العولمة على التنمية المحلية 

يحظى موضوع العولمة في عصرنا الحالي بأهمية كبرى، ذلك لما أحدثته العولمة من تغيرات عميقة مست 

مغايرة لما كانت عليه ما قبل التسعينات حيث عملت العولمة على العالم بأكمله فقد أصبحنا في مرحلة جديدة 

محو الحدود الدولية فقد أصبح العالم بمثابة قرية واحدة و ما ساعد على هذا هو الثورة المعلوماتية و سرعة 

 انتقالها.

 مفهوم العولمة: -1

، والمصطلح الفرنسي (GLOBALISATION)اإلنجليزي  المصطلحين إلى العولمة مصطلح يرجع

(MONDIALISATION)ما لكل واحتواء شمولية كاملة يعني إذ معنى، أوسع االنجليزي  التعبير ، ولعل 
 جميع مناحي الحياة بدءا من عولمة االقتصاد في تعامال و بشرية عالقات و أرضا او إنسان العالم يتصلب

 على اإلنسان عيش تنميط إلى انتهاء و الخصوصيات، و الثقافات و بالهوية الفكر و الشعور عولمة إلى

 الثقافية، الخصوصية و الفكرية بالهوية حدود التمسك عند تقف الالتيني التعبير في العولمة بينما وحيد، نمط

 31.وطبيعة حياته اإلنسان لعيش األحادي التنميط وترفض

اختالف وجهة نظر الباحثين فتجد تعددت تعاريف العولمة و لغموض مفهومها من جهة و من جهة أخرى 

تقسيم هذه التعريفات إلى  لالقتصاديين تعريف، وللسياسيين تعريف، ولالجتماعيين تعريف وهكذا، ويمكن

 .ظاهرة اقتصادية، وهيمنة أمريكية، و ثورة تكنولوجية و اجتماعية: 32ثالثة أنواع

 _______________ 

 المتنامية للبلدان مستقبلأي . أمركة أم شوملة أم أعولمة: المتنامية الدول على السلبية وآثارها العولمة نقد في الهادي، عبد طالب بو-31
 .2 ص ، 2001 الرباط المغربية، المملكة ،مطبوعات أكاديمية 2001لسنة الخريفية العولمة،الدورة عن تترتب التي التحوالت ضوء في

 التنمية في دول العالم الثالث.فاضل الشيخي، انعكاسات العولمة على واقع . د-32
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 ول : أن العولمة ظاهرة اقتصاديةالنوع األ 

عرفها الصندوق الدولي بأنها:" التعاون االقتصادي المتنامي لمجموع دول العالم والذي يحّتمه ازدياد حجم 

التعامل بالسلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود إضافة إلى رؤوس األموال الدولية واالنتشار المتسارع للتقنية 

 .33في أرجاء العالم كله " 

تملي على التي  العام لمؤتمر األمم المتحدة للتجارة والنمو ـ بأنها :"العمليةوعرفها "روبنز ريكابيرو" األمين 

ومنطقة إنتاج واحدة مقسمة  المنتجين والمستثمرين التصرف وكأن االقتصاد العالمي يتكون من سوق واحدة

 .34تجارية واستثمارية " إلى مناطق اقتصادية وليس إلى اقتصاديات وطنية مرتبطة بعالقات

المباشرة، وانتقال حمد األطرش:" تعني بشكل عام اندماج أسواق العالم في حقول التجارة واالستثمارات وقال م

األسواق، وتاليا خضوع العالم لقوى السوق  الثقافات ضمن إطار من رأسمالية حرية القوى العاملة و األموال و

لى االنحسار  الكبير في سيادة الدولة، وأن العنصر األساسي العالمية، مما يؤدي إلى اختراق الحدود القومية وا 

 .35في هذه الظاهرة هي الشركات الرأسمالية الضخمة متخطية القوميات "

هذا التعريف للعولمة ركز على أن العولمة تكون في النواحي التجارية واالقتصادية التي تجاوزت حدود الدولة 

وامل اإلنتاج تقريبًا ينتقل بدون جهد من إجراءات مما يتضمن زوال سيادة الدولة، حيث أن كل عامل من ع

 .ر عليها كشبكة اإلنترنت العالميةتصدير واستيراد أو حواجز جمركية ، فهي سوق عولمة واحدة ال أحد يسيط

عن صادق العظم هي:" حقبة التحول الرأسمالي العميق لإلنسانية جمعاء في ظل هيمنة دول المركز  و

 .36وفي ظل سيادة نظام عالمي للتبادل غير المتكافئ" وبقيادتها وتحت سيطرتها،

  _______________ 

 ،المنار الجديد العدد الثالث.”  عمرو عبد الكريم، العولمة عالم ثالث على أبواب قرن جديد-33

 ( .7462؟ ، الشرق األوسط العدد )، العولمة بوابة للرفاه أم الفقرعبد اللطيف جابر -34

 : ما العمل ؟ من مجلة "فكر ونقد" العدد السابع . العرب والعولمة -35

 السيد يسين"في مفهوم العولمة"، مقال منشور، بتصرف. -36
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 النوع الثاني: إنها الهيمنة األمريكية:

 قال محمد الجابري :" العمل على تعميم نمط حضاري يخص بلدًا بعينه ، وهو الواليات المتحدة

إيديولوجية  .فهي بهذا التعريف تكون العولمة دعوة إلى تبنى37العالم أجمع "، على بلدان األمريكية بالذات
معينة تعبر عن إرادة الهيمنة األمريكية على العالم  ولعل المفكر األمريكي" فرانسيس فوكوياما" صاحب كتاب 

ئية للمعركة "نهاية التاريخ "يعبر عن هذا االتجاه فهو يرى أن نهاية الحرب الباردة تمثل المحصلة النها

اإليديولوجية التي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية بين االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة األمريكية وهي 

 الحقبة التي تم فيها هيمنة التكنولوجيا األمريكية .

 النوع الثالث : إنها ثورة تكنولوجية واجتماعية :

قائاًل:"العولمة عالقة بين مستويات متعددة للتحليل: االقتصاد، يقول االجتماعي "جيمس روزناو" في تعريفها 

تشمل إعادة تنظيم اإلنتاج، تداخل الصناعات عبر الحدود، انتشار أسواق  السياسة، الثقافة، االيدولوجيا، و

المجموعات  ، نتائج الصراع بين المجموعات المهاجرة وثل السلع المستهلكة لمختلف الدولالتمويل، تما
عرفها بعضهم بأنها :"االتجاه المتنامي الذي يصبح به العالم نسبيًا كرة اجتماعية بال حدود أي  .و31يمة"المق

أن الحدود الجغرافية ال يعتبر بها حيث يصبح العالم أكثر اتصااًل مما يجعل الحياة االجتماعية متداخلة بين 

 األمم" .

بادل بين المجتمعات اإلنسانية من خالل عمليات انتقال " زيادة درجة االرتباط المت:وهناك من يعرفها بأنها

 السلع و رؤوس األموال و تقنيات اإلنتاج واألشخاص و المعلومات".

والثقافة والسلوك  "هي التداخل الواضح ألمور االقتصاد والسياسة:وعرفها إسماعيل صبري تعريفًا شاماًل فقال

لسيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة ودون دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات ا

 الحاجة إلى إجراءات حكومية ".

 _______________ 

 السيد يسين، نفس المرجع السابق.-37

 عمرو عبد الكريم، العولمة عالم ثالث على أبواب قرن جديد، المنار الجديد العدد الثالث. -31
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 تعريف العولمة:وبعد قراءة هذه التعريفات، يمكن أن يقال في 

أنها صياغة إيديولوجية للحضارة الغربية من فكر وثقافة واقتصاد وسياسة للسيطرة على العالم أجمع  

 باستخدام الوسائل اإلعالمية، والشركات الرأسمالية الكبرى لتطبيق هذه الحضارة وتعميمها على العالم. 

 ناجمة عن العولمة:اآلثار ال-2

بعض النتائج لها  أن هذا لكن ال يعنيو هذا بصفة عامة، ينتج عن العولمة الكثير من اآلثار السلبية 

 تعود سلبية أو إيجابية اآلثار الناجمة عن العولمة إلى مدى عمق فهم الدولة لهذه الظاهرة و االيجابية، و

 .واآلثار التي تحمله لهذا البلددراسة الواقع االقتصادي واالجتماعي للبلد 

إن المراكز الرأسمالية القائدة لظاهرة العولمة تعمل على استثمار الجوانب االيجابية للعولمة و من جهة أخرى ف

لصالحها بشكل تام وتعرقل ما تراه في غير مصلحتها كما في حالة انتقال األيدي العاملة من بلدان أخرى 

  39ضد حركتها نحو الداخل.غوب بها ويفترض إقامة الحواجز القانونية واعتبارها أيدي عاملة غير مر 

 اآلثار اإليجابية:-2-1

 خلق فرص لتطوير السلع و الخدمات و اتساع السوق المحلية الستيعاب االقتصاد العالمي. -

 .تشجيع التخصص وتقسيم العمل و بالتالي زيادة األجور واإلنتاج وخلق أسواق جديدة -

 .التكنولوجيا بمختلف أنواعها عبر الحدود الدوليةفرص انتقال  -

 .خلق أنماط استهالكية جديدة -

المنافسة العالمية في مختلف أسواق العالم محليا و خارجيا سوف تدفع الشركات إلى التركيز على  -

 .المنتجات التي تتمتع فيها بميزة نسبية

 النامية في منظمة التجارة العالمية. تمثلت أحد اآلثار اإليجابية للعولمة في زيادة انضمام الدول -

 _______________ 

 .69ص1991كاظم حبيب "  العولمة الجديدة " الطريق، العدد الثالث، السنة السابعة والخمسون ،-39
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 اآلثار السلبية:-2-2

يلي إن تطبيق فكرة العولمة أدى إلى مصائب وكوارث اقتصادية، والسيما على البلدان النامية وسنذكر فيما 

 بعض السلبيات:

 :أول هذه األخطار وأعظمها فقدان السيادة وتفكيك بنية الدول -1

  إستراتيجيةللدولة دور مهم في نجاح عملية التنمية و ذلك عن طريق ما تنتهجه من سياسات  إن

 تنموية سواء عن طريق المركزية أو الالمركزية إال أن العولمة تسيطر و تعمل على تفكيكها و محو حدودها

إخضاعها لقوانينها حتى ال يبقى أي عائق أمام االحتالل االقتصادي وصواًل إلى مفهوم جديد  الجغرافية و

للدولة يتمثل في دولة المؤسسات التي تحل محل الدولة التقليدية المعتادة، حيث تتحول الدولة في ظل 

و ما يترتب عليه وهن الدولة العولمة، كأنها إدارة عامة جديدة، أي أنها تتحول إلى حكومة أعمال. وه

وشرعيتها، خاصة وأن هذه الشركات العالمية عادة ما تهدد بهروب رؤوس أموالها إذا لم تستجب الحكومات 

لمطالبها، وهي مطالب عديدة، مثل منحها تنازالت ضريبية سخية، وتقديم مشروعات البنية التحتية لها مجاًنا، 
تحقق بعض المكاسب للعمل والطبقة الوسطى، مثل: قوانين الحد التشريعات التي كانت  إلغاء وتعديل و

األدنى لألجور، ومشروعات الضمان االجتماعي والصحي وا عانات البطالة، وبما يقلل مساهماتها المالية في 

 هذه األمور وخصخصة كثير من الخدمات العامة التي تقوم بها الحكومات.

جنسيات إلى دول حقيقية تقوم بتفكيك الدول وا عادة بنائها من ففي ظل العولمة، تتحول الشركات متعددة ال

جديد، وجعلها تتنازل تحت ضربات الرأسمالية االحتكارية عن حقوقها وحدودها الجغرافية وواجباتها تجاه 

متص دماء الكادحين ت ها رؤوس االحتكارات العالمية، كيمجتمعاتها، كي تقيم دولة عالمية، قادتها ورؤساؤ 

 42.معات اإلنسانيةفي المجت

 

 _______________ 

      ، الثالثة  262د ، مجلة الوعي، العدالعـولمـة وآثارها االقتصادية المدمرة على البالد اإلسالمية والعالمالمهندس أبو بكر عساف، -42
 م.2221 تشرين ثاني هـ،1429 العشرون ذو القعدة و
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 الفقر و ارتفاع معدل البطالة:  -2

يعود  للفقر و تنظر العالميةاألسواق  في التوسع في الستغاللها للعولمة تروج المتقدمة الصناعية الدولإن 

       إلى ارتفاع نسبة البطالة عندما تقوم بعض الشركات بتسريح بعض العمال و االستغناء عنهم، تماشيا 

فرضية نجدها مقبولة إلى حد ما و مصالحها و هذا ما يزيد من نسبة الفقر نوعا ما، طبعا بالنظر إلى هذه ال

بالشركات الصغيرة في الدول المتقدمة لكن على العكس من ذلك هذا ال ينطبق على  األمرفي هندما يتعلق 

 posteالحداثة  بعد ما عصر بعد الدول النامية و الفقيرة منها ألن أغلب هذه الدول لم تدخل

modernisme فالدول النامية ال تملك عناصر نجاح العولمة، بل تفتقر  *تحوالت، والذي رافقته عدة ،

الشركات متعددة كما انه من المعروف عن لآلليات المناسبة التي تحقق لها الخروج من مأزق الفقر. 

غالبا ما تدخل في استثمارات قصيرة األمد وسريعة الفوائد والتي تحقق الربح السريع، دون أن يكون  الجنسيات

، و في حالة ما إذا قامت هذه الشركات باستثمارات طويلة األمد فإنها المحلية التنميةعلى لذلك مردود 
تحظى بها تمارس ضغوطا على الدول كي تأخذ التسهيالت والضمانات السياسية واالقتصادية التي ال 

 إلى الحاجة نسبة سيخفض المعولم النظام أن وبمااالقتصاد المحلي. ، وهو ما يعرقل رؤوس األموال المحلية
 ألن الخمس، بمجتمع العولمة دعاة يسميه الذي هو وهذا. عاطلون  منهم %12 سيظل أي %22 إلى العمال

 العالم، في رواًجا األكثر القطاعات وهيمن االتصال، و واإلعالميات اإللكترونيات مجال في القطاعات بعض

 البطالة ارتفاع إلى العولمة إطار في يؤدي التكنولوجي فالتقدم . عمال منال قليل عدد إلى إال تحتاج ال

 41.العمال على الطلب لقلة نظراً  األجور مستوى  انخفاضو 

 _______________ 

 لمزيد من المعلومات و فهم أكثر موضوع عصر ما بعد الحداثة و التحوالت التي رافقته يرجى االطالع على مايلي: -*

العدد السادس  -في التنمية البشرية في البالد النامية في ظل العولمة، مجلة اقتصاديات شمال إفريقياعبد هللا موساوي، دور الدولة .أ-
 . 56-55ص

 45 إلى 37 ،ص 2222محمد نبيل جامع،اجتماعيات التنمية االقتصادية، لمواجهة العولمة و تعزيز األمن القومي،دار غريب، القاهرة، -
 .51 إلى 49 ومن

*لالطالع أكثر على هذا الموضوع نرجوا تصفح كتاب عولمة الفقر، ميشيل  عساف، مصدر سابق. المهندس أبوبكر -41
يات، القاهرة الطبعة اإلنسان-تشوسودوفيسكي، ترجمة محمد مستجير مصطفى، دار النشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرة

 .2212األولى 
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  فالغني يزداد غناومن جهة أخرى فدخول الشركات المتعددة الجنسيات يسبب تفاوتات بين طبقات المجتمع 

فالشركات المحلية ليس لها القدرة على منافسة الشركات المتعددة الجنسيات و بالتالي  و الفقير يزداد فقرا
ياد ثروتهم على حساب الفقراء الذين و ازد ارتفاع نسبة الفجوة بينهما سيؤدي إلى سيطرة أصحاب رأس المال

و من جهة أخرى عندما تتراجع األنشطة االقتصادية المحلية لن يمثلون أكبر نسبة في المجتمع هذا من جهة 

الدولة إال حالن ال سواهما األول هو االستيراد و في الغالب سيكون هناك ركود اقتصادي و نقص  أماميكون 

االقتصادية للشركات العالمية ضنا  األصولي الحل الثاني و هو بيع الشركات و السيولة المالية و بالتالي يأت

 تعاني من الفقر البطالة و التخلف.تصلح اقتصادها لكن على العكس من ذلك س من الدول النامية انها

 :الوطنية الثقافة و الهوية تهميش -3

 تدمير و تحطيم بمحاولتها بسب وذلك الوطنية الثقافة تحطيم و تدمير و الهوية تهميش على العولمة تعمل

التي كانت تقف كجدار  االشتراكية و األممية التجربة سقوط ظل وفي وجهها، في تقف أن الممكن القوى  كل

 إفساح و لمحاربته االمبرياليةفي طريق انتشارها كان البد من اختراع عدو جديد من أجل تسخير القوى 

 كانت التي الدينية اإليديولوجيات و الوطنية الثقافات نحو الصراع ويلتح من البد فكان مشروعها أمام الطريق

 أن من فبالرغم اإلسالمية، واإليديولوجية العربية الثقافة أهمها ومن ماضيا المجتمعات لتطور الرئيس السبب

األساس والهدف  فإن االنعكاسات واالمتدادات االجتماعية والثقافية أصبحت واضحة  هي االقتصادية العولمة

وال يمكن التغاضي عنها أو إغفالها مع التطورات السياسية العالمية من ناحية، وانتشار ثورة المعلومات 

لمنشود واالتصاالت من ناحية أخرى وكانت هذه االمتدادات كجسر يصل قوى العولمة للهدف االقتصادي ا
 42.ت أخالقيات رافضة لظاهرة العولمةالذي ال يتحقق بإيديولوجيات وهويات  قوية تستطيع التأسيس لقوى ذا

العولمة الثقافية هي تحول الهوية الثقافية من إطارها القومي و الخاص إلى االندماج و التفاعل و التكامل مع 

  كانت إنادية، و الهويات الثقافية األخرى في ظل الهوية الثقافية األح

 _______________ 

، سنان علي ديب، العولمة وبعض اآلثار االجتماعية واالقتصادية الناجمة عنها، الدكتور وليد عامرالدكتور عبدالهادي الرفاعي،  -42
 .2225(1) العدد27سلسلة العلوم االقتصادية و القانونية المجلد_    مجلة جامعة تشرين للدراسات و البحوث العلمية
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العولمة تفرض نفسها حتى باستخدام القوة، فتصبح العولمة الثقافية بذلك فرض منهج و ثقافة غربية أمريكية 

ال يكون ألي مجتمع  أندرجة  إلىلخصوصياتهم  إهداربالهيمنة على العالم و شعوبه و أفراده، مسخا لهم و 

 43ثقافة ذاتية و هوية شخصية أو خصوصية.

 خالصة المبحث األول: 

من خالل دراستنا لهذا المبحث نستخلص أن التنمية المحلية ليست بمصطلح جديد إنما هي موجودة منذ القدم 

و تطورت وفق المتغيرات العالمية، حيث لم تصبح تقتصر على التنمية االقتصادية فقط بل تعد ذلك لتمس 

شي و تقديم خدمات أرقى، طبعا رافق هذا التطور بروز الحياة االجتماعية لإلنسان و تحسين مستواه المعي

 .فاعلين جدد في التنمية المحلية على غرار المجتمع المدني، الفاعلين الخواص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________  

 .94-93اإلنسانية/صزغو محمد، أثر العولمة على الهوية الثقافية لألفراد و الشعوب، األكاديمية للدراسات االجتماعية و -43
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 المبحث الثاني: التنمية المحلية بالجزائر 

 تمهيد: 

يجدر بنا التحدث عن التنمية المحلية بالجزائر من خالل التطرق للجانب التشريعي للتنمية المحلية بالجزائر، 

ية في و المسار التنموي بالجزائر و المراحل التي مر بها، طبعا كأهم نقطة نظام المركزية و الالمركز 

العالقة  إيضاحو هنا نحاول الجزائر، دون أن ننسى التحدث عن عالقة التنمية المحلية بالتهيئة اإلقليمية 

 .طبعا نتحدث عن مستوى كل منهما والتهيئة و البرامج التنموية  أدواتبين  أيبينهما 

 أوال: التنظيم اإلداري في الجزائر

   ، البلديات بالواليات، الدوائر ومرتبط  إداري تم المحافظة على نظام  جزائر نظاما إداريا كولونياليا،ورثت ال

 الجزائري غداة االستقالل إلى وقتنا الحالي. اإلداري النظام  إلىو عليه فإننا سنتطرق فيما يلي  

 أسس التنظيم اإلداري:-1

 و هنا نجد أن التنظيم اإلداري يرتكز على أسلوبين هما المركزية و الالمركزية.

 :L’administration centraleالمركزية  اإلدارة-1-1

عندما نتحدث عن الالمركزية كموضوع بحث نجد يحظى بأهمية كبرى من طرف الباحثين، فالمركزية 

اإلدارية في نظر مسعود شيهوب هي" حصر الوظيفة اإلدارية في يد األجهزة المركزية بالعاصمة كالوزارات، 

في كل كبيرة و صغيرة  البت أمر إليهابحيث يهيمن في هذا األسلوب على مجمل الحياة اإلدارية التي يرجع 

 .44باألقاليم" أويتعلق بالعاصمة  األمرسواء كان 

 أعطت االستقالل فقد ورثت الجزائر هذا الهيكل اإلداري من االستعمار الفرنسي، حتى المواثيق الوطنية بعد 

 

_______________ 

 .3ص 1916مسعود شيهوب، أسس اإلدارة المحلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر -44
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 وراء التمسك المتشدد بالمركزية: األولوية لهذه اإلدارة المركزية، و فيما يلي سنتطرق لألسباب التي كانت 

 القرارات. إصدارالحفاظ على نفوذ السلطة العامة من خالل هيمنتها على اإلدارة و توليها  -

 بالقوانين. اإللمامعدم الوثوق بكفاءة اإلدارة المحلية و تمكن اإلدارة المركزية من  -

االعتراض عنها بادعاء الحفاظ  أوضمان االستقرار و التوجيه عن طريق اقتراح مشاريع، قوانين  -

 45فرض برامج تنموية كما هو الحال في عهد االشتراكية. أوعلى المصلحة العامة للدولة 

 حق التصرف فيها.ملكية عامة للسلطة المركزية و لها  أنهااعتبار جميع اإلدارات المحلية على  -

 46مزايا المركزية:-أ

التوجيه األمثل للموارد الوطنية، تحقيق الوحدة  إلىتحديد االتجاه العام للسياسة اإلدارية، و الحاجة  -

 الوطنية و السعي للحفاظ عليها.

 47التأكد من تطبيق القوانين و التعليمات و سالمتها. -

 للميول و الرغبات.العمل بطريقة منتظمة حتى ال تترك األمور  -

   ضرورة وجود السلطة المركزية لكي تكون مسؤولة عن الرأي العام في حالة بروز بعض األخطاء  -

بسرعة دون التمادي في األخطاء  إلغاؤها أوو النقائص في بعض القرارات المركزية، يمكن مراجعتها 

 عبر الواليات.

 المسؤول لديه إلمام بجميع القوانين.تكون الرقابة سابقة اإلجراءات وليس الحقة لها الن  -

 إضفاء الطابع الرسمي للقرارات. -

_______________ 

 .123لبنان،ص 1919 سنة العربية الوحدة دراسات مصر في المركزية الدولة ،األيوبي نصيف نزيه45-

 . 65ص 2212 الجزائر قسنطينة منتوري  جامعة االتصال، اجتماع علم مخبر الجزائرية، اإلدارة في القرارات اتخاذ زردومي، احمد.د-46

 .3ص سابق مصدر مسعود شيهوب، -47
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و التسيير بين جميع اإلدارات في الواليات و محاولة الدفاع عن بعض  اإلنصافالسعي لتحقيق  -

 اإلدارات المحلية) لكن يبقى ذلك دون المستوى(.
 االستجابة الفورية للمطالب السريعة. -

 41للمركزية:االنعكاسات السلبية -ب

و التشدد سلبياتها و خصوصا عندما تطبق في الواقع العملي، فالمبالغة  إيجابياتها ولكل سياسة  أنال شك 

 في تطبيق المركزية له مساوئ عديدة منها:

 كل شيء مفروض بأوامر فوقية. -

أحد  إن المبالغة في تطبيق المركزية عادة ما يؤدي إلى تعطيل األعمال و ضياع الملفات، و ال -

، كما أن هناك 49يحاسبها حتى من الهيئات الرسمية حيث تدخل بعض األهواء في عرقلة الملفات

 ممارسة لسياسة االتكال.

التنفيذية على حساب تحسين القرارات  األعمالاإلغراق في  إلىالمبالغة في المركزية يؤدي  -

 و رسم السياسات العامة لتطوير القطاع. اإلستراتيجية

 وضوح في استقاللية القرارات، فالمركزية تسيطر على إصدار القرارات.ال يوجد  -
ضياع الجهود و األوقات في السعي من اجل الحصول على الموافقات النهائية، خاصة في المشاريع  -

 الكبرى أو لتخصيص مناصب مالية و وضع شروط تعجيزية للحصول على الموافقة.

اسية و الحاجات الضرورية لإلدارات المحلية، فنادرا ما المطالب األس إغفاليترتب على المركزية  -

 تؤخذ بعين االعتبار هذه المطالب.

ينعكس سلبيا على إسناد بعض الوظائف و المهام األساسية لبعض األشخاص غير المؤهلين تماما و هذا 

 التوجه السيئ لإلدارات في جميع الواليات.

_______________ 
 د احمد زردومي، مصدر سابق. -41

 .3مسعود شيهوب، مصدر سابق ص -49
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نستخلصه مما سبق أن نظام اإلدارة المركزية له مزايا تميزه و في بعض األحيان يكون هو  أنما يمكن 

 المؤسسات تمويل و وتسيير إدارة في األمثل األسلوب المركزية النظام األنسب، على سبيل المثال تعد
العامة، و من جهة أخرى ال تستطيع اإلدارة المركزية معرفة احتياجات األقاليم و طبعا ال  اإلدارية والمرافق

 يمكن وضع خطة واحدة و تعميمها على باقي األقاليم.

 : La décentralisationالالمركزية -1-2

 لة بين األجهزة المركزية يعرف األستاذ مسعود شيهوب الالمركزية اإلدارية بأنها" توزيع الوظيفة اإلدارية للدو 

 .52و بين سلطات المركزية إقليمية أو تشريعية مصلحية مستقلة نسبيا و تخضع لرقابة السلطة المركزية" 

 24-67بالالمركزية اإلدارية كأسلوب ذلك منذ صدور أول قانون بلدي بموجب األمر رقم  األخذو قد تم 

 .1967جانفي  11المؤرخ في 

قانون المتضمن  1969ماي  23المؤرخ في  31-69 األمرمن  21و كذلك ما ورد في المادة رقم 

 الخ.الوالية*.إن نظام الالمركزية في الجزائر له عدة أبعاد سياسية، اقتصادية و اجتماعية...

تسهل انجاز و يهدف لتقريب الهيئات من المواطنين، لتقرب منهم أكثر و معرفة مشاكلهم كذلك الالمركزية 

 المشاريع التنموية فالهيئات المحلية أدرى بمشاكل كل إقليم و ما يتطلبه من مشاريع.

 المؤرخ في  141-79هناك عدة نصوص و مراسيم تشريعية تؤكد على المركزية القرارات: المرسوم 

 الذي يحدد عددا من المديريات في الوالية. 1979سبتمبر 21

الذي يؤكد على صالحيات المجلس التنفيذي للوالية  1913سبتمبر  24في المؤرخ  545-13المرسوم رقم 

 مديرية و هي محددة تحديدا واضحا. 19و إعادة الهيكلة فقد تم رفع المديريات إلى 

_______________ 

  . 4شهيوب، مصدر سابق ص مسعود -52

شخصية معنوية و استقالل مالي، لها اختصاصات سياسية، القانون المذكور أعاله اعتبر الوالية هي جماعة عمومية إقليمية ذات  -*
 اقتصادية، اجتماعية و ثقافية، و هي تكون أيضا منطقة إدارية للدولة.
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المتعلقين بالوالية و البلدية  29-92و القانون رقم  21-92و في هذا الصدد و عند صدور القانون رقم 

 الليبرالية األحكاملبلدية و الوالية في اطار تم إعطاء عدة صالحيات ل 1992أفريل  27المؤرخين في 
 .1919المستمدة من دستور 

 تنظيم الجماعات المحلية في عهد الحزب الواحد:-2

 الوالية:-2-1

 تنظيم الوالية بعد االستقالل:-2-1-1

بعد االستقالل و رغم مغادرة األوروبيين إال أن الجزائر واصلت النهج في التنظيم على حسب الموروث 

 يلي: ستعماري على مستوى الوالية كانت تضم مااال

 جهاز للمداولة يسمى المجلس العام، و تساعده لجنة على مستوى المحافظة -

  جهاز تنفيذي هو المحافظ. -

الذي تضمن  1962ديسمبر31المؤرخ في  157-62بقي هذا التنظيم ساري المفعول بموجب القانون رقم و 

 51اجل غير محدد. إلىسريان التشريع المعمول به في ذلك التاريخ 

 :1262نظام الوالية في ظل تحوالت ما بعد -2-1-2

 صدور قانون الوالية: -

تم مناقشة المشروع التمهيدي لقانون الوالية من طرف الحكومة و مجلس الثورة، و تزامنا معذلك قام وزير 

ماي  الصادر في 31-69رقم الداخلية أنداك بتحضير وثيقة التنظيم الجديد للمحافظة، و من ثم نتج األمر

مارس  26المتضمن قانون الوالية الذي يعتبر بمثابة الترجمة القانونية لميثاق الوالية الصادر في  1969

_______________ 

 .131، المادة 1963لسنة  22الجريدة الرسمية رقم -51
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 ، و زبدة اإلصالح الذي ادخل على النظام الوالئي بعد االستقالل.1969

تم وضع تعريف للوالية بأنها" جماعة عمومية إقليمية ذات الشخصية  31-69 األمرمن  21في المادة رقم 

المعنوية و االستقالل المالي، لها اختصاصات سياسية، اقتصادية، اجتماعية و ثقافية، و هي عبارة عن 

 عدة مفاهيم منها: األمرمقاطعة إدارية للدولة".و تضمن أيضا هذا 

 :المجلس الشعبي الوالئي 

الالمركزي الذي يمثل الشعب لمدة محددة بخمس سنوات، و يتم اختيار أعضائه عن طريق  و هو الجهاز

االنتخابات، و للمجلس الشعبي الوالئي عدة صالحيات من أهمها تسيير أموال الوالية و عقد الصفقات المالية 

 و التصويت على الميزانيات.

 إعاناتيشارك في نشاطات البلدية بمنحها  أنإلى جانب هذه الصالحيات يمكن للمجلس الشعبي الوالئي 

 . 52مالية في مختلف الميادين

 :53جهاز عدم التركيز 

 و يتمثل في الجهاز التنفيذي في الوالية و الدائرة:

 المجلس التنفيذي الوالئي:  -أ

على ما يلي" من اجل تنفيذ قرارات الحكومة و قرارات المجلس الشعبي  1969 أمرمن  137تنص المادة 
معينين من طرف السلطة المركزية وطني، يؤسس مجلس تنفيذي والئي"، و يتألف هذا المجلس من أعضاء ال

 يعملون أحيانا باسم الدولة و أحيانا باسم الوالية، و بالتالي يمثلون سلطات نظام عدم التركيز.

_______________ 

 .179الجزائر ص  1999منشورات دحلب ناصر لباد، القانون اإلداري والتنظيم اإلداري في الجزائر، -52

 .57-56خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع و آفاق، مصدر سابق ص-53
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و النصوص التطبيقية له، يجتمع  1969 األمرو يعمل المجلس التنفيذي الوالئي وفق قواعد دقيقة وضعها 

 .إلزاميا بشكل منتظم مرتين كل شهر و ذلك برئاسة الوالي

 صالحيات المجلس التنفيذي الوالئي: -

،   ئيسية في الواليةر هو السلطة الر صالحيات المجلس التنفيذي الوالئي مرتبط بصالحيات الوالي الذي يعتب

المتعلق  1972جوان  17المؤرخ في  13-72صدر المرسوم رقم  1969من أمر  137و تطبيقا للمادة  

تنظيم هذا المرسوم عدل عدة مرات و آخر مرسوم ل أنبتنظيم و تسيير المجلس التنفيذي الوالئي علما 

.1916فري في 11المؤرخ في  32-16هو المرسوم رقم  1919المجلس التنفيذي الوالئي قبل صدور دستور   

يعتبر الوالي سلطة إدارية و سياسية في نفس الوقت و تبين النصوص القانونية بأنه يشكل الوالي:  -
السلطة األساسية في الوالية و على هذا األساس يتمتع بصالحيات هامة كونه يمثل الدولة و يمثل 

 الوالية.

سيط بينهما و بين السلطة المركزية، فهو الوالي هو القائد اإلداري للوالية و الو  الوالي كممثل للدولة: 
يتصرف بسلطة الدولة و يعتبر مندوب للحكومة و الممثل المباشر و الوحيد لكل وزير من الوزراء، فله 2

 سلطات سياسية و إدارية.

يحضر الوالي القضايا للمجلس الشعبي الوالئي، بمساعدة مديري الوالية و األعضاء  الوالي كممثل للوالية:
في المجلس التنفيذي الوالئي و يحضر كذلك الملفات و التقارير اإلعالمية و الميزانيات، كما ينفذ الوالي 

   ا أنه يوقع العقود كم، يمثل الوالي الوالية أمام القضاءمداوالت المجلس الشعبي الوالئي، خاصة الميزانية و 
 و الصفقات التي وافق عليها المجلس الشعبي الوالئي.

 الدائرة:  -ب

الدائرة هي جزء من الوالية حيث يقسم إقليم هذه األخيرة وحدات متكونة من عدة بلديات، حيث تعتبر الدائرة 

دية حيث ال تتمتع بالشخصية في النظام اإلداري الجزائري تقسيما إداريا و ليس جماعة محلية كالوالية و البل

 المعنوية، يسير الدائرة رئيس الذي يعين بموجب مرسوم.
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 صالحيات رئيس الدائرة:

 صالحيات رئيس الدائرة و هي:  1912يناير  23المؤرخ في  31-12حدد المرسوم رقم 

و خاصة المصادقة على مداوالت المجالس الشعبية البلدية التي ال  األعمالممارسة الرقابة الوصائية على 

 نسمة. 52222يتعدى عدد سكانها 

 : 31-62التعديالت التي أدخلت على األمر رقم  -

، حيث يتعلق هذا التعديل بالنظام التأديبي ألعضاء 1976أكتوبر  23المؤرخ في  16-76رقم  األمر-

 المجلس الشعبي الوالئي.

، الذي منح للمجالس الشعبية الوالئية صالحيات جديدة 1911فيفري  14المؤرخ في  22-11م القانون رق-

تتمثل في الرقابة على كافة األجهزة اإلدارية و االقتصادية و االجتماعية و التجارية التي تعمل في إقليم 

شتراكية باستثناء الرقابة الوالية، كذلك الهيئات التعاونية و الوحدات االقتصادية، للمؤسسات االقتصادية اال

 على الهياكل الحزبية و مصالح العدل و مصالح الجيش و األمن.

 المتضمن قانون االنتخابات. 1912أكتوبر  25المؤرخ في  21-12القانون رقم -

، الذي تزامن مع المرحلة االنتقالية أي انتقال 1919ديسمبر  11المؤرخ في  11-19ثم جاء القانون رقم -
نظام التعددية الحزبية، حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على  إلىمن نظام الحزب الواحد الجزائر 

القرارات المتعلقة  باستثناء تكليف المجلس التنفيذي الوالئي بممارسة اختصاصات المجلس الشعبي الوالئي

 بالتصرف في أمالك الدولة.

 البلدية: -2-2

 التنظيم البلدي بعد االستقالل: -2-2-1

الذين كانون أوروبيين، حيث اعتمدت الدولة  اإلطاراتوضع البلديات كان مزري حيث فقدت أغلب  إن
 .1963ماي  12الجزائرية إعادة تنظيم البلديات من خالل الرسوم الصادر في 
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بلدية  676إلى  1971ديات من حيث تم إقصاء البلديات التي ميزها سوء التسيير حيث قلص عدد البل 

 حسب المرسوم المذكور أعاله.

   :1267لسنة  24-67تنظيم البلدية في األمر -2-2-2

 أجل من قوية تعمل اجتماعية و اقتصادية و أساسية قاعدة تكون  حتى البلدية صالحيات األمر هذا حدد

 هذا بموجب المستقلة في الجزائر بلدية انتخابات أول إجراء تم حيث ، المحلي المستوى  على الرقي و التطور

 ة،البلدي أساسي في جهاز يعتبر الذي البلدي الشعبي المجلس يسمى للمداولة بجهاز البلدية تسيير األمر، تم

    البلدي الشعبي المجلس يعمل و . للبلدية التنفيذي الجهاز نوابه و البلدي الشعبي المجلس رئيس يكون  و

 54 .الدائرة رئيس الوالي و خاصة يمارسها وصائية رقابة تحت التنفيذي الجهاز و

 تنظيم الجماعات المحلية في ظل التعددية الحزبية:-3

هنا ظهر نظام سياسي جديد يسير و ينظم الجماعات المحلية، فبعد أن تم إقرار التعددية الحزبية في دستور 

الخاص  29-92والقانون  21-92قم ، ظهرت قوانين جديدة تخص كل من البلدية القانون ر 1919في سنة 

 تمثلت في: بالوالية، حيث أدخلت عدة تعديالت

 تأليف تضمن شروط له الالحقة النصوص و 1990 لسنة البلدية قانون  به جاء الذي البلدي اإلصالح

 .الحزبية التعددية وفق صالحياته و البلدي الشعبي المجلس

 الشعبي تأليف المجلس شروط بعض المتضمن الوالية و قانون  به جاء الذي الوالئي اإلصالح -

 . الحزبية التعددية وفق صالحيته و الوالئي
مر األمع  مقارنة الجديد الوالية قانون  في تراجعت الوالئي الشعبي المجلس صالحيات أن نالحظ -

 .1969الصادر سنة 

_______________ 

 .59آفاق، مصدر سابق صخنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع و -54

 .1912لسنة  22و رقم  1911لسنة  52*لمزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع على الجريدتين الرسميتين رقم 
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 ركز بحيث للدائرة يشير لم 29-92القانون  حيث للوالية العامة اإلدارة هيئات من هيئة الدائرة تعتبر -

 الوالية لم قانون  بعد صدرت التي التنظيمية النصوص لكن . الوالي و الوالئي الشعبي المجلس على
 أي تنفيذي مرسوم يعين بموجب رئيس الدائرة حيث بالعكس بل الوالئي التنفيذي المجلس على ينص

 . الماضي في عليه كان لما خالفا الحكومة رئيس عن صادر

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 *لمزيد من التفاصيل يرجى اإلطالع على: 

 .1992أفريل  27المتعلق بالبلدية الصادر في  21-92القانون رقم  -

 .1992أفريل  27المتعلق بالوالية الصادر في  29-92القانون رقم  -

 المتعلق بخصوصية المؤسسات العمومية الوالئية و البلدية. 22-95القانون رقم  -

 .215-92المرسوم التنفيذي رقم  -

 .415-91المرسوم التنفيذي  -

 .232-92التنفيذي رقم المرسوم  -
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 ثانيا البرامج التنموية في الجزائر

إن عملية التنمية تتم وفق عدة مراحل تتطلب وجود برامج لتنظيم هذه العملية و حسن سيرها و عليه وجب 

علينا اإلطالع على مختلف البرامج التنموية الموجودة في الجزائر فهي تعبر فعال عن السياسة التنموية 
دى نجاحها و كيفية سيرها، و من خالل تتبعنا للمسار التنموي للجزائر نجد أن البرامج التنموية و مالمنتهجة 

شهدت عدة تطورات منذ االستقالل إلى يومنا هذا، فهدفها الرئيسي هو النهوض باالقتصاد الوطني والتطوير 

 االجتماعي، فمن أهم المخططات التي ظهرت بعد االستقالل ما يلي:

 P.E.Lالمحلي  التجهيز كبرامج -

 D.E.Lبرنامج نفقات التجهيز الريفي  -
 .الكامل التشغيل وبرنامج -

 55الصناعية. التنمية برامج -

بالنظر للبرامج المذكورة أعاله نجد أنها جاءت بعد االستقالل و من أهم مميزاتها أنها كانت شديدة المركزية، 

والمالية، إضافة لذلك صعوبة تنفيذها و إدراجها ضمن  اإلدارية المشكالت من العديدمما تسبب في وقوع 

 مخطط وطني موحد.

  و من أهم المخططات التنموية التي أنجزتها الجزائر نذكر ما يلي: 

إقامة سياسة تنموية قائمة على عملية  إلى يهدف كان الذي 1969-1967المخطط الثالثي  -

سياسة  إيجادعمل على و ذلك بغية فتح مناصب شغل و القضاء على البطالة، أيضا   التصنيع
 فالحية مهيكلة لتحقيق متطلبات السكان.

و قد جاء هذا المخططان في  1977-1974و الثاني  1973-1972المخططين الرباعيين األول  -

كان الهدف مرحلة هامة تميزت بها الجزائر و هي مرحلة سياسة الصناعات المصنعة، حيث 

_______________ 

-55 Ahmed Bahri, Mahfoud Berkani.Miloud Mokrane, La Planification en Algérie, Revue  

Intégration, Alger, n°2. 1975.p35. 
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 . 56التكامل في المجهودات التنموية وتحقيق للبالد المالي االستقاللاألساسي لهما هو تدعيم 

 تنظيم إعادة لعملية الفعلي االنطالق تكريس حاول الذي 1914-1912المخطط الخماسي األول  -
 بعد ما لمرحلة والتحضير الوطنية المؤسسات هيكلة إعادة خالل من لالقتصاد الوطني، جذري 

 البترول.

الخماسي األول و قد اهتم  للمخطط امتداد يشكل كان فقد 1919-1915المخطط الخماسي الثاني  -

الديمغرافية المطروحة أناداك في ظل التزايد المستمر و محاولة تلبية هذا المخطط بالمشكلة 

 الخ، الخوصصة، التهيئة العمرانية...احتياجاتهم، أيضا اهتم بالقضايا المالية

بعد هذه الفترة جاءت مرحلة االنتقال من النظام االشتراكي إلى نظام اقتصاد السوق، أي من االقتصاد الموجه 
و تغيرت الوجهة االقتصادية للجزائر، حيث تم انتهاج  1919لالقتصاد الحر حيث تم تغيير الدستور سنة 

 ج تذكر ما يلي:تنموية جديدة تتماشى مع االنفتاح االقتصادي و من أهم البرامسياسة 

 57و نميز فيها نوعان و هما:البرامج القطاعية: -1

 اإلقليم تهيئة هدفها جهوي، أو وطني بعد ذات كبرى  مشروعات هيالبرامج القطاعية المركزية:  -
هذه  تسجل للتشغيل محاور تشكل أن شأنها من جغرافية، أبعاد على المحلي على المستوى  وتحتوي 

 .المختصة والهيئات الوزارات بعنوان المشروعات

 التوازنات تحقيق في البرامج هذه من األساسي الهدف يتمثل:  PSDالبرنامج القطاعي غير الممركز -
 51.بالصرف الوحيد اآلمر يعتبر الذي الوالي هذه البرامج برمز وتسجيل الجهوية

 بواسطة  العمومي، االستثمار إنعاش إلى ويهدف 2221سنة  البرنامج هذا أنشئبرامج الدعم االقتصادي: -2

_______________ 
 .219ص  1911لبنان،  بيروت، الرازي، دار ،وآفاقها تطورها الجزائر في التنمية معطي، بن هللا عبد-56

للسنة محمد خشمون، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية، رسالة دكتوراه في علم إجتماع التنمية، جامعة منتوري قسنطينة -57
 .227ص  2211-2212الدراسة 

 .77ص  2223الجزائر  البلدية، الشعبية المجالس رؤساء ملتقى تقرير المحلية، والجماعات الداخلية وزارة -51
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البلدية  المركزية و مخططات القطاعية للدولة العمومي التجهيز برامج مختلف ضمن مسجلة مشروعات

 وحيد، اختالف يوجد أنه إال بالبرنامج العادي، الخاصة التسيير قواعد لنفس البرنامج هذا ويخضع للتنمية
نما بانتهاء تلغى ال الدفع اعتمادات أن في يكمن  لخزينة الخاص الحساب مستوى  على توضع السنة وا 

 59الوالية.

 136-73هذا البرنامج بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم  اعتمادتم : PCDالمخطط البلدي للتنمية -3
 هذا يعتبر البلدية للتنمية حيث المخططات انجاز و   تسيير بشروط المتعلق 1973-22-29المؤرخ في 

 البلدي. الشعبي المجلس باألحرى  للبلدية أو المباشرة االختصاصات من البرنامج

 القطاعات جميع يمس الذي العام، واالجتماعي االقتصادي البرنامج بمثابة للتنمية البلدي المخطط يعتبر
 للتنمية المفضلة األداة يشكل حيث البلدية، مستوى  على له حددت التي لألهداف التنموية، يستجيب والذي

 بالمياه الصالحة التزويد مجاالت في للمواطنين األساسية بالحاجات تتكلف أهداف من يتضمنه المحلية، لما

 62العزلة. وفك الجوارية والمنشآت الحضرية والتهيئة والتطهير للشرب

هذا البرنامج جاء في إطار تكملة برنامج دعم النمو االقتصادي : PCSCالبرنامج التكميلي لدعم النمو -4
PSRE . 

 ثالثا: عالقة التنمية المحلية بالتهيئة اإلقليمية

تهدف لتطوير المجال اإلقليمي بجميع قطاعاته و محاولة إن التهيئة اإلقليمية في مفهومها هي إرادة سياسية 

 ة اإلقليمية إلعادة هيكلة المجال،محو الفوارق الجهوية و ذلك بخلق نوع من التوازن، أيضا تسعى التهيئ

الخدمات بشكل عادل و عليه فإننا نالحظ مما سبق ذكره أن  و التجهيزات توزيع المشاريع، االستثمارات،

 من حيث تحقيق التوازن، و العمل على تطويراألقاليم ية لها تقريبا نفس مساعي التنمية المحليةالتهيئة اإلقليم

 أيضا من حيث تطبيق سياسة التهيئة  سواء االقتصادية، االجتماعية، البيئية و العمرانية، النواحيمن جميع 

_______________ 
 .71وزارة الداخلية و الجماعات المحلية، مصدر سابق ص -59

 .227محمد خشمون، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية، مصدر سابق ص -62
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متابعة و تنفيذ المخططات الخاصة تسهر على  هناك هيئات مختصة على مستوى كل واليةأنه اإلقليمية نجد 

لية على رأسها السلطات العليا و تمثل األسلوب المركزي، و لدينا الجماعات المح بالتهيئة اإلقليمية و هناك
، POS  ،PAWالوالية و البلدية مسؤولة على تنفيذ و متابعة المخططات الخاصة بالتهيئة اإلقليمية مثل: 

PDAU  يتم تنفيذها على المستوى المحلي، و من جهة أخرى فيما يخص مستويات التهيئة اإلقليمية       

العالمي، و عليه نستنتج  المستوى و مستويات التنمية نجدهما متماثلتان هناك مستوى الوطني المحلي و حتى 

 أن العالقة بينهما متداخلة و متشابكة و يمكن اعتبارها عالقة تكاملية تهدف للرقي و التطور نحو األفضل.

 خالصة المبحث الثاني:

التنظيم اإلداري للجزائر، و التطرق للجانب التشريعي حيث الحظنا أن  على تعرفتم الخالل هذا المبحث 
مراحل عديدة فالتنظيم عبر  اتخاصة شهدوا عدة تطور  بصفة التنمية المحلية بصفة عامة و التنظيم اإلداري 

يضا االستقالل، تغير فيما بعد بين ما كان عليه في ظل الحزب الواحد ثم التعددية الحزبية، أ اإلداري غداة

تغيرت المعطيات بفضل  سرعان مامن حيث األسلوب المعتمد كان األسلوب المركزي هو السائد لكن 

، و من األسلوب الالمركزي  تتجه نحو ما جعل الدولة و االنفتاح على االقتصاد الحر، تداعيات العولمة 

ية حيث أن التهيئة تعد أداة لبلوغ حيث طبيعة العالقة بين التنمية المحلية و التهيئة اإلقليمية هي عالقة تكامل

 أهداف التنمية المحلية.
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 خالصة الفصل األول:

من خالل ما سبق يتضح لنا أن التنمية المحلية كمفهوم اختلفت آراء الباحثين حول وضع تعريف محدد لها 

مطلب أساسي و أداة فاعلة في بصفة عامة يمكن القول أنها  و ارتباطها بعدة ميادين، إال أنهنظرا لتشعبها 
جزء ال يتجزأ من التنمية الوطنية  أنهاكما محو الفوارق المجالية و محاولة خلق نوع من التوازن الجهوي 

العولمة و  مع المستجدات العالمية مثل تداعيات، و قد تغير التصور الجديد للتنمية المحلية ليتماشى الشاملة

، ما خلفته من آثار، حيث تراجع دور الدولة، و تزايد دور الجماعات المحلية خصوصا على المستوى البلدي

، هذا ما استنتجتاه من دراسة التنظيم اإلداري أي أن الدولة هنا بدأت تتوجه أكثر نحو األسلوب الالمركزي 

 الجزائري منذ االستقالل إلى يومنا هذا.
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 تمهيد:

إن دراسة التنمية المحلية على مستوى إقليم ما يتطلب المعرفة الجيدة لهذا اإلقليم و التعرف على مؤهالته، 

لمحلية في التنمية او لب موضوع بحثنا أال و هو واقع إلى مجال الدراسة  في هذا الفصل سنتطرق حيث 
قسيم هذا الفصل إلى ثالثة مباحث حيث أن المبحث األول اشتمل على تقديم الوالية والية قسنطينة حيث تم ت

ل و الدراسة الطبيعية و السكانية، أما المبحث الثاني فتحدثا فيه عن واقع التنمية المحلية بالوالية من خال

 زراعة، السياحة، الصحة، التعليم،الصناعة، ال منها نذكر المتعلقة بعدة قطاعاتدراسة بعض المؤشرات 

 إجراء عدة اإلستمارات و توزيع ميدانية عن طريق تحقيقاتالرياضة...الخ و المبحث الثالث عبارة عن 

 المحليين.الفاعلين  مع مقابالت شخصية
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 العناصر المهيكلة للمجال الوالئيالمبحث األول: 

 :تمهيد 

 من حيثان الدراسات الناجحة في التهئية اإلقليمية هي التي تبنى انطالقا من معرفة المجال المدروس 

، و أيضا من زاته و خصائصه و مؤهالتهو ذلك بالتعرف على ممي جانب الطبيعيلالعناصر المهيكلة له كا

 .ةالسكانيعلى التركيبة  حيث الجانب الديمغرافي و ذلك بالتعرف

 اإلقليم المدروسأوال: تقديم 

من تقديم والية قسنطينة، التي تعتبر ى ، و عليه سنتطرق إلث عن اإلقليم اإلداري أي الواليةطبعا هنا نتحد

 أهم واليات الجزائر.

 الموقع:-1

 الموقع الفلكي:-1-1

، و الموقع °6,,3و ° 3,63و بين خطي طول ° 63,63و °63,63 تقع والية قسنطينة بين خطي عرض

 يلعب دورها مهما في تحديد طبيعة المناخ و تنوع الغطاء النباتي.الفلكي 

 الموقع الجغرافي:-1-2

جغرافيا تحتل والية قسنطينة موقعا استراتيجيا جعل منها عاصمة للشرق الجزائري، حيث تقع والية قسنطينة 

 ،من الشرق واليةفي شمال شرق الجزائر، يحدها من الشمال والية سكيكدة، من الجنوب والية أم البواقي

 ( 06) كما هو مبين في الخريطة رقم من الغرب والية ميلة و قالمة،
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 (01خريطة رقم )

 

 موقع والية قسنطينة من الشرق الجزائري 

 

 
 

 المصدر: انجزت باالعتماد على معطيات مديرية التخطيط و التهيئة العمرانية سابقا.  

 

  
                                

 

 سوق أهراس سوق أهراس سوق أهراس سوق أهراس سوق أهراس سوق أهراس

 كلم 40 0
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 التقسيم اإلداري: -2

الجزائر، و تنقسم من مساحة  %0,30، أي حوالي 2كلم 2297,20تتربع والية قسنطينة على مساحة مقدر بـ

 (06بلدية كما يوضحه الجدول رقم ) 62دوائر و  3الوالية إلى 

 (01جدول رقم )

 جدول التقسيم اإلداري لوالية قسنطينة

 الوالية الدائرة البلدية 2المساحة كلم الرمز

  قسنطينة قسنطينة 686 01

 

 

 
 قسنطينة

 الخروب الخروب 255 06

 عين سمارة 123,81 09

 أوالد رحمون  269,95 10

 حامة بوزيان حامة بوزيان 71,18 02

 ديدوش مراد 115,70 05

 زيغود يوسف زيغود يوسف 255,95 04

 بني حميدان 131,02 08

 عين عبيد عين عبيد 323,80 07

 ابن باديس 310,42 03

 ابن زياد ابن زياد 150,77 12

 مسعود بوجريو 106,60 11

 URBACO: مكتب الدراسات المصدر
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 (02خريطة رقم )

 

 والية قسنطينة 

 1891التقسيم اإلداري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .     URBACOالمصدر: انجزت باإلعتماد على معطيات مكتب الدراسات
        

 

 كلم 4 0
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 ثانيا: الدراسة الطبيعية

 التضاريس:-1

السلسلة التلية في الشمال و السهول إن المجال الوالئي لقسنطينة منحصر بين سلسلتين تضارسيتين هما: 

العليا في الجنوب، هذا ما أكسبه تنوع في الوحدات التضاريسية و جعل منه مجال غير متجانس، و يمكن 

 و هي كما يلي: (06كما تبينه الخريطة رقم) تصنيف المجال إلى ثالثة مجموعات تضاريسية كبرى 

 المجموعة الجبلية:-1-1

 م، حيث تحتل الجزء األكبر من مساحة الوالية800الكتل الجبلية التي يفوق ارتفاعها وهي متمثلة أساسا في 

، موزعة من اشمال إلى الجنوب و من الشرق إلى الغرب، كما أنها تتميز بالتباين، %63,32بنسبة مقدرة بـ 

الشرقي جبل أم سطاس الذي م، و في الجنوب 6233حيث نجد شماال جبل سيدي دريس على ارتفاع 
م، و في الغرب 6286م، و في الوسط نجد جبل الوحش بارتفاع مقدر بـ 6623يستحوذ على أعلى ارتقاع 

 م.6283ن أن ننسى جبل زواوي ذو ارتفاع مقدر بـ و ، دم6663نجد جبل شطابة يبلغ ارتفاعه 

 مجموعة األحواض الداخلية:-1-2

يوسف و حوض الهرية، و تتميز و يمكن تلخيصها في حوض عين سمارة، حوض عين كرمة حوض زيغود 

 م. 00,هذه األحواض بمتوسط ارتفاع مقدر بـ 

 مجموعة السهول العليا:-1-3

تتموضع هذه المجموعة في الجنوب الشرقي للوالية و هي امتداد لسهول عين مليلة، متوسط ارتفاعها ما بين 

 م. 800م و عين عبيد 080م، تتخللها هضبتين بارزتين هما عين الباي  300-800
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 (03خريطة رقم )

 نةتضاريس والية قسنطي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: المكتب الوطني للدراسات الريفية
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 التربة:-2 

 : الكفاءة الزراعية سنعتمد معيارفيما يلي  ،من حيث التربة هناك عدة تصنيفات معتمدة

 (02رقم )جدول 

 والية قسنطينة جدول تصنيف التربة حسب الكفاءة الزراعية و توزعها عبر

 الصنف 6 2 6 , 3
أراضي ذات 

كفاءة 
 محدودة 

 أراضي ذات كفاءة
 ضعيفة

أراضي ذات 
 كفاءة متوسطة

أراضي ذات كفاءة 
 عالية

 أراضي ذات كفاءة
 عالية جدا

الكفاءة 
 الزراعية

تربة 
 صخرية

ة تربة غير سميك
)صخور و قشرة 

صلبة على 
 السطح(

و تربة مارينية أ
 طينية متوسطة

ة بالخصو   

تربة خصبة  تربة طينية عميقة
متكونة على 

ة ب النهريطالمصا  

نوعية 
 التربة

ةغير زراعي إمكانية زراعية  رعوية غابية 
 محدودة

تتالءم مع الزراعة 
 الواسعة

قابلة للسقي 
يفالزراعي و التكث  

 مؤهالت
 األرض

األراضي 
 الحضرية

ةالسالسل الجبلي مناطق التالل و  
 السفوح

، بوجريوحوض مسعود 
 ةزيعود يوسف، الهري

ن سهل عين عبيد و عي
 الباي

 

اد و على ضفاف 
الرمال، واد 

منطقة  بومرزوق 
 الحامة

توزع 
 االراضي

 المساحة 33,6 006,6 3,330 03363 3332
 )هكتار(

 النسبة% 2.36 0.,6 36.,2 66.33 62.,
المصدر: انجز باالعتماد على مذكرة تخرج، مساهمة السدود الترابية في                              

2012تنمية القطاع الفالحي في والية قسنطينة   

حيث فمن ، حسب عدة تصنيفاتمن خالل هذا الجدول المدون أعاله يتبين أن هناك خمس أنواع من التربة 

هكتار أي  33,6جدا مساحتها مقدرة بـ الكفاءة الزراعية نجد أن النوع األول هو أراضي ذات كفاءة عالية 
من المساحة اإلجمالية لألراضي، تتميز هذه األراضي بتربة تربة خصبة متكونة على  %2.36بنسبة 
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اف واد الرمال، واد المصاطب النهرية، و هي صالحة للزراعة، قابلة للسقي، و هي متواجدة على ضف

بومرزوق منطقة الحامة، أما النوع الثاني فهو يتمثل في األراضي أراضي ذات كفاءة عالية تتميز بتربة طينية 

من المساحة اإلجمالية لألراضي،  %0.,6هكتار أي ما يعادل  006,6عميقة تقدر مساحتها بحوالي 

و، زيعود يوسف، الهرية سهل عين عبيد و عين تصلح للزراعة الواسعة، و هي متواجدة بحوض مسعود بوجري

هكتار أي بنسبة  3,330، النوع الثالث و هي أراضي ذات كفاءة متوسطة قدرت مساحتها بـ الباي

      و هي تتميز بتربة مارينية أو طينية متوسطة الخصوبة، من المساحة اإلجمالية لألراضي،  36%.,2

 و نجد هذا النوع منتشر في مناطق التالل و السفوح.و بالتالي إمكانياتها الزراعية محدودة 

أراضي ذات كفاءة ضعيفة و تتميز بتربة غير سميكة )صخور و قشرة صلبة على النوع الرابع و يتمثل في 

    من المساحة اإلجمالية لألراضي،  %66.33هكتار، أي بنسبة  03363، تحتل مساحة مقدرة بـ السطح(

 متواجدة في السالسل الجبلية. و هي عبارة عن رعوية غابية

 3332، تتمثل في كونها تربة صخرية و هي ذات مساحة مقدرة بـ النوع الخامس أراضي ذات كفاءة محدودة

 و عبارة عن أراضي حضارية.من المساحة اإلجمالية لألراضي،  %62.,هكتار اي بنسبة  

 النطاقات البيوموناخية:-3

إن هناك تباين نوعا ما في في النطاق البيومناخي في والية قسنطينة حيث نجد الجزء الشمالي من الوالية 

بحيث يتميز هذا النطاق بغطاء نباتي كثيف مثل غابة جبل الوحش، غابة  الشبه رطبينتمي للنطاق 
      فهو ينتمي إلى النطاق الشبه الجاف و هو يكاد يخلو من الغطاء النباتي،  شطابة...، أما الجزء الجنوبي

 و طبعا هذا راجع لعدة عوامل منها:

الجبلية تشكل حاجز أمام التيارات الجانب التضاريسي له دور هام في توزيع التساقطحيث أن الكتل  -

الهوائية هذا من جهة و من جهة أخرى كمية تتناسب طردا مع المرتفعات فكلما زاد االرتفاع زادت 

 كمية االمطار و كلما انخفض االرتفاع قلت الكمية المتساقطة من األمطار.

 كمية األمطار تزداد كلما اقتربنا من البحر و تقل كلما ابتعدنا عنه. -

 

12.1_3  التمركز   
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 الموارد المائية:-1

إن الموارد المائية لها أهمية كبرى هيكلة المجال و تنظيمه و تنميته، و عليه سنتطرق لها بالدراسة في والية 

 موزعة على كامل الوالية بنسب متفاوتة.قسنطينة، حيث أن هذه األخيرة تتميز بتنوع المصادر المائية 

 (,0) ة رقمكما هو موضح في الخريطالشبكة الهيدروغرافية:  -

 (01خريطة رقم )

 

 والية قسنطينة

 الشبكة الهيدروغرافية

 

 المصدر: مديرية الري لوالية قسنطينة.  
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نجد أن الشبكة الهيدروغرافية موزعة على كل الوالية، تضم مجموعة ( ,0من خالل مالحظة الخريطة رقم )

 هامة من الوديان منها الرئيسية و الثانوية و هي متمثلة في:

  :و هو مجرى مائي رئيسي، و هو أهم واد في الوالية، ذو تصريف خارجي تصب فيه واد الرمال
 عدة أودية، أهمها واد بومرزوق بحيث يلتقيان جنوب مدينة قسنطينة.

  :هو ذو مجرى دائم و أهم روافده تأتي من الجهة الشرقية نذكر منها:واد بومرزوق 

  :اسو منطقة عين عبيد.يأخذ جريانه من جبل أم سطواد الباردة 

  :يأخذ جريانه من منطقة الهرية، ينضم إلى واد بومرزوق في الخروب.واد الطرف 

  :منبعه األصلي في منطقة المريج بالخروب.واد حميميم 

  :الذي يلتقي بواد الرمال في شمال بلدية مسعود بوجريو، ويستقبل روافده من السفح واد السمندو

ال، و من السفوح الموجودة بديدوش مراد و بني حميدان أهمها: الجنوبي لسيدي دريس من الشم
 زاد بسيكرة، واد بوحيان، واد الحجر، واد بوكارة.

  :من أهم روافد واد الرمال، يأخذ جريانه من مرتقعاتالتالغمةو جبل فلتان، باإلضافة واد سقان
 إلى بعض الشعاب التي تنحدر من مسطح عين الباي.

 أعلبها متواجد على مستوى الغابات و نذكر منها:  و هي قليلةالبحيرات:  -

  :بحيرات تابعة لبلدية قسنطينة. ,و مجموعها بحيرات جبل الوحش 

  :موجودة بمنطقة المريج تابعة لبلدية الخروب.بحيرة المريج 

 6م 323388منبع و يقدر حجمها اإلجمالي المستغل بـ  30توجد بوالية قسنطينة حوالي الينابيع:  -
 منابع حموية هي كاآلتي:  3من أهمها نتحدث عن  سنويا و

 :يعد أهم منبع يتميز بصبيب معتبر و درجة حرارة عالية، و هو مستغل في  منبع حامة بوزيان
الشرب، االستحمام و السقي، و تتميز هذه المنطقة بثالثة ينابيع حرارية هي عين حمام الزواوي، 

 عين السخونة و عين برقلي.

  :متواجد على مستوى بلدية قسنطينة، مياهه صالحة للشرب، حيث تزود سكان منبع صالح باي
 المنطقة العمرانية المجاورة.
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  :لترات في الثانية 3متواجد على مستوى بلدية قسنطينة، يبلغ صبيبه المتدفق منبع سيدي مسيد
المجاورة، م، مياهه صالحة للشرب، حيث تزود سكان المنطقة العمرانية °60بدرجة حرارة مقدرة بـ 

 إضافة إلى تزويد المطاعم و الفنادق القريبة منه و تزويد المسبح األلمبي.

  :له مقع مهم حيث يقع في منطقة دار الواد بالقرب من المنطقة األثرية منبع بني حميدان
 تيديس، لكنه لألسف تحيط به أراضي بور و غيرمهيئة، بالرغم من أنها تصلح كمنطقة سياحية.

 يقع هذا المنبع بمحاذات وادي الرمال، و هو محاط بأراضي زراعية و وجريو: منبع مسعود ب
 سكنات مبعثرة.

 بئر على مستوى الوالية، تستغل للشرب و السقي. 263يوجد حوالي اآلبار:  -

حاجز مائي، معظمها متمركز بالجزء الجنوبي  60تحتوي والية قسنطينة على الحواجز المائية:  -
( يوضح لنا عدد الحواجز المائية بوالية 06لليقي، و فيما يلي الجدول رقم )للوالية، و هي موجهة 

 .,206قسنطينة 

 (03جدول رقم)

 2011الحواجز المائية المستغلة في والية قسنطينة 

 ( 6م 660السعة المائية ) تاريخ االنشاء البلدية اسم الحاجز

  تاسنقا

 ابن باديس

6306 600 

 6800 ,630 الهرية

 620 6302 البيار

 000 2008 بودان

  6فوراش

 

 الخروب

6383 80 

 30 6332 2فوراش 

 600 6380  6زعرورة 

 600 6332 2زعرورة 

 30, 6336 المالح
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 303 6383 عبيدأ عين  تويفزا

 630 2000 ابن زياد بولجناين

  بن عيون 

 

 عين سمارة

2003 233 

 2200 6333 بارال

 626 2060 بوطالب

 30 2060 الذهب

 626 2060 البارود

 230 2008 ديدوش مراد العمري 

 .2011المصدر: مديرية الري لوالية قسنطينة 

 ةالجدول المدون أعاله يتوضح لنا وجود مجموعة من الحواجز المائية المستغلة موزعمن خالل مالحظة 

 عين سمارة أيضا بخمسة حواجز: بلدية الخروب بخمس حواجز مائية، بلدية على ستة بلديات و هي كما يلي

يد و ديدوش مراد بحاجز مائي مائية، بلدية بن باديس بأربعة حواجز مائية، كل من بلدية ابن زياد، عين أعب

واحد، من حيث تاريخ إنشاء هذه الحواجز المائية في مختلفة منها ما هي قديمة و منها ما هي حديثة، أما 

 6م660.  2200المائي بارال بعين سمارة و أكبر سعة حيث قدرت بـ من حيث سعتها المائية نجد أن الحاجز 

، يليه  6م 660.  6800يليه الحاجز المائي الهرية الموجود على مستوى بلدية بن باديس بسعة مقدرة بـ 

، يليه الحاجز 6م 660. 000الحاجز المائي بودان الموجود على مستوى بلدية بن باديس بسعة مقدرة بـ 

، يليه الحاجز المائي  6م 660. 303بسعة مقدرة بـ  تويفزا الموجود على مستوى بلدية عين أعبيدالمائي 
  ، يليه الحاجز المائي بولجناين في بلدية ابن زياد  6م 660. 30,المالح ببلدية الخروب و المقدرة سعته بـ 

لى مستوى بلدية بن باديس حيث ، يليه الحاجز المائي البيار الموجود ع 6م 660. 630و المقدرة سعته بـ 

 6م 660. 230، يليه الحاجز المائي العمري في بلدية ديدوش مراد بسعة مقدرة بـ  6م 660. 620قدرة سعته بـ

، يليه الحاجزين المائيين  6م 660. 233، يليه الحاجز المائي ين عيون في بلدية عين سمارة بسعة مقدرة بـ 

لكل منها، يليهم كل من  6م 660. 600ببلدية الخروب بسعة مقدرة بـ  2 تاسنقا ببلدية بن باديس و زعرورة

لكل  6م 660. 626الحاجزين المائيين بوالطالب و البارود الموجودين ببلدية عين السمارة بسعة مقدرة بـ 

،  6م 660. 600الموجود على مستوى بلدية الخروب بسعة مقدرة بـ  6منهما، يليهم الحاجز المائي زعرورة 
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و هما  6م 660. 30بسعة مقدرة بـ  2، و فوراش  6م 660. 80بسعة مقدرة بـ  6يليه كل من الحاجزين فوراش 

موجودين على مستوى بلدية بلدية الخروب، هذه الحواجز المائية تساعدنا في عملية السقي و تفيدنا في 

 الزراعة و عليه والية قسنطينة بها حواجز مائية معتبرة.

 السكانيةالدراسة ثالثا:

ال يكمن أن تنجح دون دراسة المنظومة السكانية التي الهادفةإن الدراسات التنموية، اإلقليمية و التخطيطية 

ألنه له دور هام في تنظيم  تعد عنصر أساسي البد من دراسة و تحليله، و معرفة المتغيرات التي تطرأ عليه
، بهدف معرفة إذا ما كانت المنظومة السكانية تشكل عائق أم عملية التنمية أم أنها تعد المجال وتنميته

 تحقيق التنمية و التوازن المجالي.عنصر فعال في 

 تطور السكان:-1

شهدت والية قسنطينة نمو سكاني متزايد، طبعا ذلك راجع لعدة أسباب منها أن والية قسنطينة تعد من أهم 

لسكان و ذلك لتوفرها على مختلف التجهيزات و المرافق العمومية و كذلك االستقرار الواليات الجاذبة ل

توضح ( 03) رقم خريطةالتدفق مستمر للسكان من الريف نحو المدن، و فيما يلي لدينا األمني، أيضا ال

 حيث تميز وجود أربع فئات متباينة ،2008-6338توزيع معدالت النمو عبر بلديات والية قسنطينة للفترة 

و هو جد مرتفع و هذا راجع لكون أن هذه  %  7,3حيث أعلى معدل نمو نجده ببلدية الخروب و المقدر بـ
البلدية تستقطب أعداد هائلة من السكان لما شهدته من مشاريع تنموية و خاصة في الجانب اإلجتماعي حيث 

ود في بلدية قسنطينة، أما الفئة الثانية فهي تضم كل من تعمل غلى إمتصاص الفائض السكاني الموج

 3,3، 4,3%البلديات التالية: عين سمارة، حامة بوزيان، ديدوش مراد و ابن باديس بمعدالت نمو مقدر بـ: 

 ماأالتوالي، هذه البلديات محيطة بالمركز لذا بها معدالت نمو سكانية مرتفعة، على % 3,1و % 3,1، %

أوالد رحمون، عين أعبيد، إبن زياد، بني حميدان، زيغود يوسف        نجد بها البلديات التالية: لفئة الثالثة ا

، و أخيرا % 1,3و  % 1,3، % 1,4، % 2، % 2,1، % 2,5و مسعود بوجريو بمعدالت نمو مقدرة بـ: 

و هو جد منخفض مقارنة  % 0.0-نجد الفئة الرابعة و تضم بلدية قسنطينة بمعدل نمو سلبي و المقدر بـ 

بباقس المعدالت و هذا يدل على أن عدد السكان يشهد تراجع و أن هذه البلدية أصبحت طاردة للسكان كون 

 أنها تشبعت و لم تعد قادرة على إستيعاب الزيادات السكانية.
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 (01) خريطة رقم

 والية قسنطينة

 2009-1889ة عبر البلديــــات للفتر  السكاني النمو

.2009 المصدر: أنجزت باالعتماد على معطيات الديوان الوطني لإلحصاء

 
  

 معدالت النمو  %

 أقل من

مكل   

 كلم 0         4

.2009المصدر: أنجزت باالعتماد على معطيات الديوان الوطني لإلحصاء   
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قمنا بحساب سكان والية قسنطينة للسنوات الثالث المذكورة أعاله : 2011 ةتقديرات السكان للسن -

 وفق القانون التالي: 

n(r+1)0PX=P 

XP0، التقدير سنة : سكانPسكان سنة األساس : ، r :النمو معدل ، n.الفارق ما بين السنوات : 

الموجود في الملحق و الذي تم إعتماده للحصول على  (06فتحصلنا على النتائج المدونة في الجدول رقم )

 ( المدونة في األسفل.03الخريطة رقم)

االستفسار من دائرة قسنطينة تم إعطاؤنا رقم حول عدد السكان الذين من حسب التحقيق الميدان و  مالحظة:

 603,0المقدر عددهم بـ المفترض يتم انتقالهم من مدينة قسنطينة نحو مدينيتي علي منجلي و ماسينيسا و 

ساكن إال أن التحقيق الميداني بين لنا أن أعلب العائالت لم ينتقلو بعد لمساكنهم الجديدة و عليه فقد اعتمدنا 
، 2008التقدير لعدد السكان في بلديات والية قسنطينة وفق القانون المذكور أعاله و انطالقا من تعداد سنة 

 و على اعتبار معدل النمو ثابت.

، حيث نجد أن السكان لديات والية قسنطينةبوزيع السكان عبر تتوضح  (03رقم ) يطةفيما يلي الخر  و
 426860يتوزعون بشكل متباين عبر البلديات، و يتمركز أكبر عدد للسكات ببلدية قسنطينة بعدد مقدر بـ 

 100353نسمة، بعدها نجد بلدية الحامة بوزيان  293178نسمة، تليها بلدية الخروب بعدد سكان مقدر بـ 

نسمة، هذه الثالث بلديات التي بها حجم سكاني كبير، أما باقي البلديات هي ذات أحجام سكانية أقل من 

التي قبلها حيث نجد كل من بلدية ديدوش مراد، بلدية عين السمارة، زيغود يوسف بأعداد سكانية متقاربة فيما 

نسمة، تليهم بلدية عين أعبيد بعدد  38584نسمة و  49679نسمة،  55660توالي بـ بينها مقدرة على ال

نسمة، تليهم  66032نسمة، ثم بعدها نجد بلدية أوالد رحمون بعدد سكان مقدر بـ  ,6306سكان مقدر بـ 

ان بعدد نسمة، و في المرتبة ما قبل األخيرة نجد بلدية بني حميد 26633بلدية ابن زياد بعدد سكان مقدر بـ 

 نسمة.  3300نسمة، و أخير بلدية مسعود بوجريو بأصغر حجم سكاني و قد قدر بـ  60630سكان مقدر بـ 

ما تم مالحظته هنا هو أن السكان بوالية قسنطينة يتمركزون مركز الوالية و البلديات المحيطة به كالخروب، 

حضرية بها مختلف التجهيزات و الخدمات  دوش مراد، عين السمارة هذا بحكم أنها مناطقالحامة بوزيان، دي
لذى تستقطب أكبر عدد من السكان و على العكس من ذلك كل ما إبتعدنا عن المركز نحو األطراف يقل 
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    أغلب هذه البلدية هي ذات طابع ريفي و هي هامشية التوجد بها جل التجهيزات عدد السكان، حيث أن 

 طاردة للسكان.و الخدمات الضرورية و بالتالي فهي 

 (06خريطة رقم )

 والية قسنطينة

 2011 البلديات لسنةتوزيع السكان عبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 المصدر: أنجزت باالعتماد على معطيات الديوان الوطني لإلحصاء 

 .2011و التقديرات المستقبلية لـسنة 

426860 

293178 

9907 

 عدد السكان: نسمة كلم 4 0
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 الكثافة: وزيع السكان حسب ت-2

موزعة على المجال الوالئي ككل، و أما فيما  2نسمة/كلم ,,33قدرت الكثافة السكانية بوالية قسنطينة بـ 

نميز (، حيث 00يخص البلديات فهناك تباين في توزيع الكثافة السكانية و هذا ما توضحه الخريطة رقم )

 : وجود أربع فئات متباينة

و بها كثافة سكانية مرتفعة جدا و هذا راجع لوجود عدد كبير من و تضم بلدية قسنطينة فقط  الفئة األولى 
السكان بهذه البلدية مقارنة بمساحتها هذا من جهة و من جهة اخرى توفر التجهيزات و متطلبات الحياة 

 الجيدة.

    و بها كثافة سكانية مرتفعة نسبيا و هي تضم كل من بلدية حامة بوزيان بكثافة سكانية مقدرة الفئة الثانية
و بالرجوع الى ،  2نسمة/كلم 66,3,06و بلدية الخروب بكثافة سكانية مقدرة بـ   2نسمة/كلم ,6,03,8بـ 

لعدة أسباب اهمها توفر و هذا راجع  عدد السكان في هاتين البلديتين سنجد أن بهما عدد كبير من السكان

 الخدمات و التجهيزات الضرورية.

     و أقل كثافة مما سبقها من الفئات و تضم كل من بلديتي ديدوش مراد بكثافة سكانية مقدرة  الفئة الثالثة
، انخفاض الكثافة  2نسمة/كلم 401,25، و عين سمارة بكثافة سكانية مقدرة بـ  2نسمة/كلم 481,07بـ 

نوعا ما في هاتين البلديتين يعود لعدة أسباب نذكر منها انخفاض عدد السكان بهما مقانة بالبلديات السكانية 

 السابقة الذكر في الفئة األولى و الثانية.

و هي تضم كل  2نسمة/كلم 150,74_74,73و هي ذات كثافة سكانية منخفضة تتراوح ما بين  الفئة الرابعة

أوالد رحمون، عين عبيد، مسعود بوجريو، بني حميدان و بن باديس  من بلدية: زيغود يوسف، ابن زياد،
 2نسمة/كلم 74,73و 79,04، 92,93، 113,38، 115,06، 143,69، 150,74بكثافة سكانية مقدرة بـ: 

على التوالي، اغلب هذه البلدايات ذات مساحات شاسعة و عدد سكان منخفض باالخص التي كثافتها 

      فهي بلديات طاردة للسكان و تقتقر في مجملها للتجهيزات الضرورية 2نسمة/كلم600السكانية تقل عن 

 و الخدامات.
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(70خريطة رقم )  

 والية قسنطينة

 2011لسنة  الكثافة السكانية عبر البلديات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت باالعتماد على معطيات الديوان الوطني لإلحصاء.ز المصدر:انج

 

 

 

 : نسمة/كلم2الكثافة السكانية
 كلم 4 0 كلم

 الكثافة السكانية: نسمة/ كلم 2
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 التركيبة السكانية:-3

 العمري للسكان:التركيب  -3-1

 (01) الشكل رقم

 
 .و التقديرات السكانية يوان الوطني لإلحصاءات الدالمصدر: انجز باالعتماد على معطي

( الموجود في الملحق نجد ان ,0( و الجدول رقم )06) الشكل رقممن خالل التمثيل البياني الذي يوضحه 

 فئات عمرية:  3سكان والية قسنطينة موزعين على 

و هذا ما يقسر  نسمة 603602و بها  سنوات 1-0من و تضم السكان ذوي األعمار  الفئة األولى -

 تأخر سن الزواج.بإنخفاض نسبة المواليد و هذا راجع لعدة اسباب لعل اهمها تنظيم النسل و 

ة مقارنة نسمة و هي منخفض 30626و بها  نةس 11-6و تضم السكان الذين تتراوح مابين الثانية  -
 بالفئة األولى.

و هي نسمة  323,6و بها  سنة 11-12و تضم السكان الذين يتراوح أعمارهم ما بين الفئةالثالثة  -
 أقل من الفئتين السابقتين.

و بها أقل عدد  سنة 19-16و هي متمثلة في السكان الذين يتراوح أعمارهم ما بين  الفئة الرابعة -
 نسمة. 8638,من السكان حيث قدر عددهم بـ 
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و بها أعلى عدد  سنة 18-18 و هي تمثل السكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين الفئة الخامسة -
 نسمة. 300363بين كل الفئات و قدر عدد السكان في هذه الفئة بـ  سكان من

و تضم  سنة فما فوق  60سنة أي  18السكان الذين تزيد أعمارهم عن  هي تمثلو  الفئة السادسة -

 نسمة. 662,33ما يقدر بـ 

ان دراسة التركيبة اإلقتصادية لسكان والية قسنطينة مهم جدا لما لها من  :التركيب االقتصادي للسكان-3-2
معرفة نسبة البطالة هذه األخيرة التي أصبحت تشكل عائقا و ذلك من خالل تأثير على التنمية المحلية 

 تنمويا.

( الموجود في الملحق، 03) و كما هو مبين في الجدول رقم حسب تقديرات مديرية التشغيل لوالية قسنطينة

يدل على  هذا و بطال 03666، حيث قدر عدد البطالين بـ 2063لسنة  %66.8معدل البطالة مقدر بـ  فإن

و قدرر عدد  2063لسنة  %33أما فيما يخص معدل االشتغال قدر بـ  ازمة البطالة التي تعاني منها الوالية

 (. ,0) مشتغل و هم موزعين على عدة قطاعات و هذا ما يبينه الجدول رقم 633333المشتغلون بـ 

 (01) جدول رقم

 توزيع المشتغلون عبر القطاعات

 

 

والية 
 قسنطينة

 المشتغلون عدد 

 التجارة اإلدارة الخدمات الصناعة BTP الزراعة المجموع

633333 63636 65036 ,8086 3,302 00636 0,036 

 %النسبة 

 التجارة اإلدارة الخدمات الصناعة BTP الزراعة المجموع

100 9 16 12 24 20 19 

 .2011قسنطينةالمصدر:انجز باالعتماد على معطيات مديرية التشغل لوالية 

بنسب متفاوتة، قطاعات  3من خالل مالحظة الجدول نجد أن المشتغلون في والية قسنطينة موزعين على 

، ثم قطاع التجارة %20، ثم يليها قطاع اإلدارة بنسبة %,2حيث نجد أعلى نسبة سجلت بقطاع الخدمات 
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، و في المرتبة ما قبل األخيرة %63 ، قطاع البناء و االشغال العمومية بنسبة مئوية مقدرة بـ%63بنسبة 

، و هي نسبة ضعيفة مقارنة بباقي القطاعات، و في األخيرة يأتي القطاع %62يأتي قطاع الصناعة بنسبة 

، و هي ضعيفة و عليه فوالية قسنطينة ليست والية زراعية حيث النشاطات بها موزعة %3الزراعي بنسبة 

 على القطاعات الستة بنسب متفاوتة.

 ة المبحث األول:صالخ

تبين للمجال المدروس  أهم عنصرين مهيكلينمن خالل دراستنا للمبحث األول الذي تمحور حول العناصر 
، و هذا ما أكسب لنا أن والية قسنطينة تتميز بمجال متنوع طبيعيا حيث تختلف التضاريس من بلدية آلخرى 

مع ما يتوافق مع طبيعة مجالها، هذا من جهة و من الوالية مؤهالت طبيعية يمكن االستفادة منها في تنميتها 

ل أهمية عن الجانب الطبيعي، حيث تمتلك جهة أخرى تعرفنا على الجانب السكاني لوالية قسنطينة فهو ال يق

، حيث أن أغلب والية قسنطينة مؤهالت بشرية، و بالنظر للتوزيع المجالي للسكان وجدنا تباين بين البلديات

في بلدية قسنطينة و بلدية الخروب و بعدهم بلدية الحامة بوزيان و الباقي متوزعون بشكل السكان يتمركزون 

 .متفاوت من بلدية آلخرى 
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 واقع التنمية المحلية بوالية قسنطينة  المبحث الثاني:

 تمهيد:

عندما نتحدث عن واقع التنمية المحلية فإننا بدون شك سنتطرق لدراسة عدة مؤشرات تنموية لمعرفة مدى 

معرفة ستوى التجهيز، مؤشرات اقتصادية، نذكر مؤشرات منجاح هذه العملية التنموية و من أهم المؤشرات 

محلية و مدى قدرتها على مستوى هذه المؤشرات يعكس لنا واقع التنمية الف ،مدى تطور البنى التحيتية

النهوض بالمجال اإلقليمي لوالية قسنطينة، أيضا يمكننا من معرفة النقائص و العجز المسجل في بعض 

 القطاعات و أيضا الفوارق الموجودة بين البلديات.

 اتمؤشر مستوى التجهيز أوال: 

 الصحة: -1

ال يمكن تحقيق تنمية من دون توفر  ان مسألة الصحة اتخذت أهمية كبرى في الجانب التنموي، حيث أنه

فيما يلي سنتحدث عن الهياكل الصحية و  ظروف صحية جيدة لإلنسان، الذي يعد نواة التنمية و هدفها

 .2063مديرية الصحة لـسنة  إحصائيات المجودة على مستوى والية قسنطينة حسب

 الهياكل الصحية بوالية قسنطينة: -1-1

 :ابن باديس CHUالمستشفى المركزي الجامعي  -

 60سرير و التي تغطي احتياجات سكان  63,6مستشفيات، و تقدر طاقة استيعابه بـ  3توجد على مستواه 

، هذا ما جعل *ساكن 600سرير لكل 6.8والية على مستوى الشرق الجزائري حيث يقدر معدل االشغال بـ 

    ال التكوين جهيك عما يميزه في ممن المستشفى ذو طابع إقليمي و ال يقتصر على المستوى المحلي، نا

 و البحث الطبي.

 

_______________ 

 .2063مديرية الصحة لوالية قسنطينة تم استخدام هذه المعطيات بناءا على مقابالت اجريت على مستوى *
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 EHSالمؤسسات االستشفائية المتخصصة  -

  سرير 336سرير مستغل منه  300د أربعة مؤسسات استشفائية متخصصة، بها و على مستوى الوالية نج

 و هي كاآلتي:

 هي متخصصة بأمراض الكلى و المسالك  و المؤسسة االستشفائية المتخصصة بحي الدقسي

 حدة كشف باألشعة، مخبر و مركز نقل الدم.سرير، توجد بها و  620تحتوي على  البولية

 جراحة القلب هي متخصصة في  و جغري مختار المؤسسة االستشفائية المتخصصة بحي الرياض

 .سرير توجد بها وحدة كشف باالشعة و مركز نقل الدم 620تحتوي على 

 و هي متخصصة في االمراض  مجمد بلعمري  المؤسسة االستشفائية المتخصصة بجبل الوحش

 سرير، يوجد بها مخبر و مركز نقل للدم. 2,0العقلية تحتوي على 

  خصصةفي بالتوليد و أمراض األمومة و هي متالمؤسسة االستشفائية المتخصصة بسيدي مبروك
سرير، و مصحة للوالدة و طب النساء و أخرى لطب األطفال زد على ذلك  630و الطفولة بها 

 نقل الدم و الكشف باألشعة. زوجود وحدتيتن مرك

مؤسسات استشفائية  ,نجد على مستوى والية قسنطينة  EPH المؤسسات االستشفائية العمومية  -

المؤسسة االستشفائية عليها و من جهة أخرى حليا نضيف عمومية حسب المعطيات المعتمد 

فقد أصبحت بمثابة مؤسسة استشفائية عمومية بعدما  ديدوش مراد التي كانت قيد الترميم الـخامسة

 .كانت مؤسسة عسكرية

 سرير ، تقوم هذه المؤسسة بالتغطية الصحية  620به حوالي ومية البير المؤسسة االستشفائية العم
و الوقائية يتولى خدمة سكان بلدية قسنطينة ما عدى بعض الحاالت االستثنائية تكون من خارج 

 البلدية.

 سرير و تغطي جزء من  2,0تتوفر على  محمد بوضياف المؤسسة االستشفائية العمومية الخروب

 من بلدية ابن باديس، عين عبيد و أوالد رحمون. بلدية الخروب و كل
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 عبد القادر بن شريف علي منجلي المؤسسة االستشفائية العمومية 

 الجزء المتبقي من بلدية الخروب طبعا هنا الجزء الذي يضم مدينة علي منجلي، و بلدية عين سمارة.تغطي 

 و يغطي كل من بلدية سرير  620يحتوي على  المؤسسة االستشفائية العمومية زيغود يوسف
بني حميدان، حامة بوزيان، مسعود بوجريو و ابن زياد، حتى انه كان يغطي أيضا زيغود يوسف، 

 سكان ديدوش مراد سابقا.

 سرير كانت من قبل مؤسسة عسكرية  2,0بها  المؤسسة االستشفائية العمومية ديدوش مراد      
 تستقبل سكان بلدية ديدوش مراد و ما جاورها.و حاليا هي مؤسسة عمومية و 

 :EPSP المؤسسات العمومية للصحة الجوارية -

مؤسسات  3(، التي من خالل مالحضتها نجد أن والية قسنطينة تضم 00) رقم ريطةحه الخكما توض

 متمثلة في: عمومية للصحة الجوارية

 EPSP و تغطي جزء من بلدية  قاعات عالج 3عيادات متعددة الخدمات و  3تضم  نتوري:م
 .قسنطينة

 EPSP :و تغطي الجزء اآلخر من  قاعات عالج 8عيادات متعددة الخدمات و  8تضم  بن مهيدي
 .بلدية قسنطينة

 EPSP:و تغطي كل من بلدية قاعات عالج 63متعددة الخدمات و  عيادات 3 تضم الخروب ،
 . الخروب عين السمارة و أوالد رحمون 

 EPSP :و تغطي البلديات قاعة عالج 68عيادات متعددة الخدمات و  3تضم  حامة بوزيان ،

 .التالية: حامة بوزيان، ديدوش مراد، ابن زياد و مسعود بوجريو

 EPSP :قاعات عالج، و تغطي بلديتين هما زيغود  8و عيادات متعددة  6تضم  زيغود يوسف

 يوسف و بني حميدان.

 EPSP  :قاعات للعالج، و تغطي كل من بلدية ابن  3ت و عيادة متعددة الخدما 2تضم عين عبيد

 باديس و عين عبيد.
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(07) خريطة رقم  

 والية قسنطينة

 عبر البلدياتةمؤسسات العمومية للصحة الجواريلا تقسيم قطاعات

 

 .2011المصدر: أنجزت باإلعتماد على معطيات مديرية الصحة لوالية قسنطينة                               

 

زيغود يوسـف      EPSP 
   EPSP مهيــدي  إبن 
منتــوري   EPSP 
الخــــروب    EPSP 
حامة بوزيــان        EPSP 
عيــن عبيـــد  EPSP 

مكل  
 كلم 4 0
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 ( 01) جدول رقم

 ت الصحيةالمؤسسا بعض الطبي من طرفالتأطير 

طبيب  المؤسسة
 عام

طبيب 
 مختص

طبيب 
 أسنان

طبيب أمراض  صيدلي
 عقلية

 ممرض

EPH 206 2 6 - 30 63 لبيرا 
EPH 26 2 6 3 606 62 الخروب, 
EPH 06 6 6 3 38 32 علي منجلي 
EPH 638 - 6 - 22 0, زيغود يوسف 

EPSP  260 8 6 33 26 623 منتوري 
EPSP 22 66 , ,3 62 660 بن مهيدي, 
EPSP 22 6 2 33 6 36 الخروب, 
EPSP30 6 6 60 6 3, عين عبيد 
EPSP 30 - 6 60 6 3, زيغود يوسف 
EPSP 262 , 2 60 8 606 حامة بوزيان 
EHS  6,6 60 2 2 26 6 جبل الوحش 
EHS 6,2 2 3 - 66 26 الدقسي 
EHS  206 2 6 6 23 0 الرياض 
EHS  626 , , - 63 3 سيدي مبروك 

بعض و URBACO 2015 إضافة إلى االعتماد على معطيات  2011المصدر: مديرية الصحة 

 التحقيقات الميدانية.

لبعض المؤسسات   من خالل مالحظة الجدول المدون أعاله و الذي يمثل التأطير الطبي و الشبه طبي

ممرض يتوزعون على  2330الصحية بوالية قسنطينة نجد أن أكبر عدد يمثله الممرضون بعدد مقدر بـ 

مختلف المؤسسات الصحية بالوالية طبعا بإستثناء المستشفى الجامعي، ثم يليه األطباء العامون بعدد مقدر 

طبعا بإستثناء المستشفى الجامعي، ثم طبيب عام يتوزعون على مختلف المؤسسات الصحية بالوالية  022
طبيب مختص يتوزعون على مختلف المؤسسات الصحية بالوالية  62,يليه األطباء المختصون بعدد مقدر بـ 

طبيب أسنان يتوزعون على  230طبعا بإستثناء المستشفى الجامعي، ثم يليه أطباء األسنان بعدد مقدر بـ 
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بإستثناء المستشفى الجامعي،ثم يليه أطباء األمراض العقلية بعدد  مختلف المؤسسات الصحية بالوالية طبعا

طبيب أمراض عقلية يتوزعون على مختلف المؤسسات الصحية بالوالية طبعا بإستثناء المستشفى  32مقدر بـ 

صيدلي يتوزعون على مختلف المؤسسات الصحية بالوالية  60الجامعي، ثم يليه الصيدلوين بعدد مقدر بـ 

 تثناء المستشفى الجامعي.طبعا بإس

بالرجوع و المقارنة بين البلديات هناك بعض البلديات التي  تغطية في الوالية ككل مقبولة، لكنعلى العموم ال

 لعجز فيما تسجل بلديات أخرى فائض.تعاني من ا

 بعدما تحدثنا عن المؤسسات اإلستفائية في القطاع العام، يتوجب علينا التطرق القطاع الخاص:-1-2
( 03للقطاع الخاص خاصة و أنه عنصر فاعل في التنمية المحلية و له دور مهم، و فيما يلي الجدول رقم )

و يمثل لنا توزيع اإلطارات الطبية و الشبه طبية عبر بلديات والية قسنطينة و ذلك حسب إحصائيات مديرية 

 ة .و طبعا باإلعتماد على بعض التحقيقات الميداني      2063الصحة لسنة 

 (06جدول رقم )

 في القطاع الخاص عبر بلديات والية قسنطينة الطبية و الشبه طبية اإلطاراتتوزيع 

 البلدية
 القطاع الخاص

عين  الخروب قسنطينة
 سمارة

ديدوش 
 مراد

حامة 
 بوزيان

أوالد 
 رحمون 

عين 
 عبيد

ابن 
 باديس

زيغود 
 يوسف

بني 
 حميدان

بن 
 زياد

مسعود 
 بوجريو

 1 1 1 1 2 1 3 12 1 11 22 91 طبيب عام
 - - - 1 - 2 - 2 11 16 96 222 طبيب مختص
 - 3 - 1 1 1 2 9 1 6 12 127 طبيب أسنان

 2 1 - 12 1 7 7 21 11 18 80 161 صيدلي
 - - - - - - - - - 1 *1 1 طبيب نفسي

 - - - - - - - - - - 1 13 عيادات خاصة
اختصاصي في 

 تقويم النطق
2 - - - - - - - - - - - 

 - - - - - - - 1 2 3 22 30 ممرضون 
 - - - - - - - - - 2 3 1 عالج طبيعي

 - - - - - - - - - 1 2 11 فني األسنان 
 - - - - - - - - - 2 9 33  نظراتي
 - - - - - - - - - - 1 2 قابلة

 و تحقيق ميداني . 2011 لوالية قسنطينة المصدر: مديرية الصحة
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توزيع اإلطارات الطبية و الشبه طبية في القطاع الخاص ( الذي يمثل 03رقم ) من خالل مالحظة الجدول

عبر بلديات والية قسنطينة نجد أن هناك تباين في هذا التوزيع حيث أن كل اإلطارات الطبية و الشبه طبية 

هذه البلدية  متواجدة على مستوى بلدية قسنطينة و بأعداد مرتفعة مقارنة بباقي البلديات طبعا هذا راجع لوون 

و جاذبيتها و توفرها على جل الخدمات الضرورية و بإعتبارها مركز الوالية و منطقة حضرية و تضم عدد 

كبير من السكان و بالتالي أغلب اإلطارات الطبية و الشبه طبية الخواص يتمركزون في هذه البلدية، ثم نجد 

ب اإلطارات الطبية و الشبه طبية، ثم تأتي بلدية الخروب تلي بلدية قسنطينة من حيث توفرها على أغل
 بلديات التالية عين السمارة، ديدوش مراد، حامة بوزيان، زيغود يوسف و عين أعبيد تحتوي على بعض

 الخمثل الطبيب العام و األطباء المختصون و أطباء األسنان و الصيادلة.... اإلطارات الطبية و الشبه طبية

قر ألغلب األطباء و الشبه طبيين ثم تأتي البلديات التالية أوالد رحمون، ابن زياد، مسعود بوجريو و هي تفت

بلدية بني حميدان حيث تفتقر لكل اإلطارات الطبية و الشبه طبية و يوجد فيها في المرتبة األخيرة نجد و 

قر لجل الخدمات و بها عدد قليل من طبيب عام واحد، و هذا راجع لطبيعة البلدية كونها هامشية و تفت

 السكان.

عيادة خاصة و بلدية  66فيما يخص العيادات الخاصة فوجودها مقتصر على بلديتين هما بلدية قسنطينة بـ 

 عيادات خاصة. ,الخروب 

من هنا يتضح دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الصحية للسكان فالقطاع الخاص أصبح فاعل في 

 ن أجل تقديم أفضل الخدمات و التجهيزات.عدة مجاالت م

التعليم: -2  

يعد التعليم من القطاعات الحساسة في الوطن لما له من اهمية، حيث نعتبره رأس مال معرفي و يمكننا 

االستثمار فيه لتحقيق التنمية على جميع االصعدة، و عليه يتوجب علينا دراسة هذا واقع القطاع و تقييم 

 والية قسنطينة.وضعيته الحالية في 

 التعليم اإلبتدائي:-2-1

و هو من أهم مراحل التعليم فهو بمثابة القاعدة األساسية التي تبنى عليها التقديرات في وضع الخطط 

 .2063-,206، و ألهمية هذا الطور سندرسه خالل الموسم الدراسي المستقبلية
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مؤسسة ابتدائية، هذه  600موزعين على تلميذ طور ابتدائي  33300يتواجد على مستوى والية قسنطينة 

 (.08) المؤسسات تشهد تباينا في توزعيها عبر المجال الوالئي، و هذا ما توضحه الخريطة رقم

و هو يفوق المعدل الوطني إلشغال 36تلميذ/القسم 66أما بالنسبة لمعدل إشغال القسم فقد بلغ بوالية قسنطينة 

ا فيما يخص معدل التأطير بالنسبة لهذا الطور في والية قسنطينة فنجد ، أم32تلميذ/القسم 60القسم المقدر بـ 

، أما فيما يخص 36تلميذ/معلم و هو متساوي مع المعدل الوطني للتأطير في نفس الطور 26أنه مقدر بـ 

 (06،)(02رقم) ينتوزيع هذه المعدالت عبر بلديات والية قسنطينة فهي تشهد تباينا في توزيعها والشكل

 ذلك. حانيوض

 

 

 

 

 

 

 

_______________  

 تم حساب المعدل وفق الصيغة التالية: -36

 معدل إشغال القسم=عدد التالميذ الطور االبتدائي/عدد األقسام في هذا الطور.

 .2063مديرية التربية و التعليمة لوالية قسنطينة -32

، أما فيما يخص معدل 2063معطيات مديرية التربية لوالية قسنطينة بالنسبة لمعدل التأطير الوطني للطور االبتدائي فهو مأخوذ من -36
 التأطير الوالئي تم حسابه وفق الصيغة التالية:

 معدل التأطير=عدد تالميذ الطور االبتدائي/ عدد المعلمين في نفس هذا الطور.
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(80) خريطة رقم  

 والية قسنطينة

 البلديـــــــــاتتوزيع المؤسسات التعليمية اإلبتدائية عبر 

 

 .2011مديرية التربية و التعليم لوالية قسنطينة  معطيات المصدر: انجزت باالعتماد على

( نجد أن المؤسسات التعليمية اإلبتدائية تتوزع بشكل متباين عبر 03) من خالل مالحظة الخريطة رقم

( الموجود بالملحق 00) والية  قسنطينة و طبعا هذا التوزيع يرجع لعدة أسباب فبالرجوع للجدول رقمبلديات 

 نجد أن من حيث عدد المؤسسات اإلبتدائية موزعة بالترتيب على البلديات كما يلي:

 
 

 كلم 4 0
 عدد المؤسسات اإلبتدائية: 
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  إبتدائية تحتوي  668بلدية قسنطينة و بها أكبر عدد من المؤسسات اإلبتدائية حيث قدر عددها بـ

لميذ و بعدد معلمين ت 60830قسم، كما أنها تضم أكبر عدد من التالميذ و المقدر بـ  62,8ى عل

لمؤسسات ،و يمكن تفسير احتالل بلدية قسنطينة للمرتبة األولى من حيث عدد امعلم 6330مقدر بـ 

لنشاطات و عدد التالميذ..الخ بأن بها أكبر عدد من السكان فهي مركز الوالية بها أغلب ا اإلبتدائية

 و كما أنها تستقطب عدد كبير من السكان لتوفرها على الخدمات الضرورية و وجود مناصب العمل.

  ية حيث قدر عددها بتدائاإلالتعليمية بلدية الخروب و تلي بلدية قسنطينة من حيث عدد المؤسسات
تلميذ و هو عدد معتبر، يشرف على العملية  23333قسم، و تضم  063ية و بها بتدائإ  77بـ

 معلم، و هذا يفسر بعدد السكان المرتفع في هذه البلدية. 6032ياتبتدائالتعليمية بهذه اإل

 ية حيث قدر بتدائاإلالتعليمية و تلي بلدية الخروب من حيث عدد المؤسسات بلدية الحامة بوزيان

  معلم،  680تلميذ، يشرف على تدريسهم  3600قسم، و تضم  282إكماليات و بها 62عددها بـ 

 و هذا يفسر بعدد السكان المرتفع في هذه البلدية.

 ية حيث قدر بتدائاإلالتعليمية و تلي بلدية حامة بوزيان من حيث عدد المؤسسات عبيد أ عين  بلدية

   معلم،  208تلميذ، يشرف على تدريسهم  6303قسم، و تضم  623و بها  بـتدائيةإ 20عددها بـ 

 و هذا يتماشى مع عدد سكان هذه البلدية.
 من حيث عدد المؤسسات التعليمية اإلبتدائية حيث قدر عين عبيد و تلي بلدية ديدوش مراد بلدية

    معلم، 268تلميذ، يشرف على تدريسهم  ,36,قسم، و تضم  638إبـتدائية و بها  63عددها بـ 

أكبر من التالميذ و المعلمين و كذلك األقسام ما يمكن مالحظته هو ان بالرغم من وجود عدد و 

 اهذ 63مؤسسة تعليمية إبتدائية و األخرى  20ببلدية ديدو مراد إال أن بلدية عين عبيد تستحوذ على 

 .يدل على وجود إختالل في توزيع المؤسسات و عدم استجابتها للمتطلبات التعليمية

  عدد المؤسسات التعليمية اإلبتدائية حيث قدر من حيث ديدوش مراد و تلي بلدية  عين سمارةبلدية

 .معلم 688تلميذ، يشرف على تدريسهم  6323قسم، و تضم  628إبـتدائية و بها  60عددها بـ 

  حيث عدد المؤسسات التعليمية اإلبتدائية حيث قدر عين سمارة و تلي بلدية زيغود يوسف بلدية
 معلم. 603تلميذ، يشرف على تدريسهم  6320قسم، و تضم  628إبـتدائية و بها  63عددها بـ 
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  حيث عدد المؤسسات التعليمية اإلبتدائية حيث قدر  زيغود يوسفو تلي بلدية بلدية أوالد رحمون

 معلم. 6,6تلميذ، يشرف على تدريسهم  62,3قسم، و تضم  38إبـتدائية و بها  63عددها بـ 

  ئية حيث قدر عددها المؤسسات التعليمية اإلبتداحيث عدد ،أوالد رحمون  ةو تلي بلدي زيادبلدية ابن

 معلم. 626تلميذ، يشرف على تدريسهم  ,260قسم، و تضم  03إبـتدائية و بها  ,6ــب

 و حيث عدد المؤسسات التعليمية اإلبتدائية حيث قدر ابن زياد و تلي بلدية و هي  بلدية ابن باديس

تلميذ و هو أكبر من العدد الموجود في بلدية  2632قسم، و تضم  03إبـتدائية و بها  62عددها بـ 
معلم و بالتالي هناك  ,60ابن زياد و بالرغم من ذلك يشرف على تدريسهم عدد أقل من المعلمين 

 نقص من حيث عدد المدارس االبتدائية.

  من حيث عدد المؤسسات التعليمية اإلبتدائية حيث قدر ابن باديس  ةو تلي بلديبلدية بني حميدان

 معلم. 00تلميذ، يشرف على تدريسهم  6060قسم، و تضم  32إبـتدائيات و بها  60بـ  عددها

 من حيث عدد المؤسسات التعليمية اإلبتدائية حيث بلدية بني حميدان و تلي  بلدية مسعود بوجريو

 معلم. 33تلميذ، يشرف على تدريسهم  8,0قسم، و تضم  2,إبـتدائيات و بها  0قدر عددها بـ 

إرتأينا لدراسة معدل بتدائي، وقدلمعرفة مدى تغطية المعلمين بالنسبة للتعليم اإل التأطير: معدل-2-1-1
( يوضح لنا التباين الموجود في 02) طريقة حسابه و فيما يلي الشكل رقملمن قبل  حيث تطرقناالتأطير 

 معدالتالتأطير عبر بلديات والية قسنطينة.

 (02) الشكل رقم

 .2011-2011باالعتماد على معطيات مديرية التربية و التعليم للسنة الدراسية المصدر: انجز 
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( الذي هو عبارة عن تمثيل بياني لمعدالت التأطرين من طرف المعلمين 02من خالل مالحظة الشكل رقم )

 :في التعليم اإلبتدائي، كأول مالحظة نجد تباين بين هذه المعدالت و يمكن ان نقسمها إلى ثالثة فئات

    وتضم هذه الفئة بلديتي الخروب و الحامة بوزيان و معدل التأطير أكبر من المعدل الوطني الفئة األولى
، و هذا ما يفسر بالعدد تلميذ لكل معلم ,2تلميذ لكل معلم و  23و المعدل الوالئي، و قد قدر بالبلديتين بـ 

 .العجز مسجل بهاتين البلديتينالكبير للتالميذ مقارنة بالمعلمين و بالتالي هناك نوع من 

تلميذ  26المعدل الوطني و تساوي المعدل الوالئي و معدل التأطير بها مقدر بـ  تساوي و هي  الفئة الثانية
و على العموم عدد  أوالد رحمون ديدوش مراد و لكل أستاذ و تضم هذه الفئة البلديات التالية قسنطينة، 

 التالميذ متوازن مع عدد المعلمين.

البلديات التالية بلدية لوالئي و تضم هذه الفئة و هي أقل من المعدل الوطني و أقل من المعدال فئة الثالثةال
، 20، 26، 26عين عبيد و ابن زياد و بهما معدالت تأطير مقدرة بـ ، زيغود يوسف، ابن باديسعين سمارة، 

ذ و المعلمين إضافة لهذه البلديات تضم تلميذ لكل معلم و على العموم هناك توازن بين عدد التالمي 68، 63

تلميذ  66معلم و تلميذ لكل  63مقدرة بـ بمعدالت تأطير ،بني حميدان مسعودبوجريو هذه الفئة ايضا بلديتي

 ، و بالتالي هناك إكتفاء و تغطية جيدة.لكل معلم، بهما عدد كبير من المعلمين

 معدل إشغال القسم:-2-1-2

لمعرفة مستوى التنمية من حيث التعليم يجب أن نتعرف على طاقة استيعاب المؤسسات التعليمية و األقسام  
  لألعداد الهائلة للتالميذ و عليه معدل اشغال القسم يساعدنا لمعرفة ذلك و قد تطرقنا مسبقا لطريقة حسابه 

 شغال القسم بين بلديات والية قسنطينة.و الشكل الموالي رقم يبين لنا التباينات الموجودة بين معدالت ا

( الذي هو عبارة عن تمثيل بياني لمعدالت إشغال القسم من طرف 06من خالل مالحظة الشكل رقم )

 التالميذ في التعليم اإلبتدائي كأول مالحظة نجد تباين بين هذه المعدالت و يمكن ان نقسمها إلى أربع فئات:
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 (03) الشكل رقم

 

 .2011-2011المصدر: انجز باالعتماد على معطيات مديرية التربية و التعليم للسنة الدراسية 

و معدل إشغال القسم بها يفوق المعدل الوطني و الوالئي معا و تضم البلديات التالية  الفئة األولى -
 66تلميذ لكل قسم،  63ـ بلدية الخروب، أوالد رحمون و الحامة بوزيان بمعدالت إشغال القسم مقدر ب

ذا ه تلميذ لكل قسم على التوالي، و عليه فإن هذه البلديات تعاني من اإلكتظاظ 62تلميذ لكل قسم، 

راجع لعدم التوازن ما بين عدد التالميذ و األقسام فعدد التالميذ يفوق بكثير عدد األقسام و هذا يؤثر 

 الوضع.سلبا على العملية التعليمية، و يتوجب تدارك 

و يفوق للمعدل الوطني و قد قدر هذا  و هنا معدل إشغال القسم مساوي المعدل الوالئي الفئة الثانية -
تلميذ لكل قسم و تضم هذه الفئة بلدية عين سمارة و عين اعبيد و هنا عدد التالميذ  66المعدل بـ 

 متوازن مع عدد األقسام و بالتالي قد حققت هذه البلدية تغطية مقبولة.

تلميذ لكل قسم و هذا المعدل أقل من المعدل  60بها معدل إشغال القسم مقدر بـ  لفئة الثالثةا -
، هنا ايضا نقول ان عدد التالميذ بلدية قسنطينة، و تضم هذه الفئة و مساوي للمعدل الوطني الوالئي

 متوازن مع عدد االقسام و هناك تغطية مقبولة.

المعدل الوالئي و تضم هذه الفئة  أقل من المعدل الوطني وبها معدل إشغال القسم الفئة الرابعة  -
زيغود يوسف، ابن زيادبمعدالت إشغال القسم على التوالي  ، ابن باديس،ديدوش مرادالبلديات التالية 

على العموم تلميذ لكل قسم، 28و  23، 23، 60، 60، 60 تلميذ لكل قسم   28، 28، 23، 23

ازن مع عدد األقسام، و إضافة لهذه البلديات تضم هذه الفئة أيضا هذه الفئة عدد التالميذ بها يتو 
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ما يمكن تلميذ لكل قسم  20بلديتي مسعود بو جريو و بني حميدانبمعدل إشغال القسم مقدر بـ 

و هذا رجع لكون أن البلديتين ، هنا أن هناك فائض في عدد األقسام مقارنة بباقي البلدياتمالحظته 

 كان و بالتالي عدد قليل من التالميذ مع توفر األقسام بكثرة.بهما عدد قليل من الس

 التعليم المتوسط:-2-2

 .2063-,206هذا الطور في والية قسنطينة خالل الموسم الدراسي سنتطرق بالدراسة ل

مؤسسة اكمالية، هذه  132تلميذ طور متوسط موزعين على  65732يتواجد على مستوى والية قسنطينة 

 (.60) المؤسسات تشهد تباينا في توزعيها عبر المجال الوالئي، و هذا ما توضحه الخريطة رقم

و هو أقل من  ,3تلميذ/القسم 62أما بالنسبة لمعدل إشغال القسم للطور المتوسط فقد بلغ بوالية قسنطينة 

ا فيما يخص معدل التأطير بالنسبة لهذا الطور تلميذ/القسم، أم 33المعدل الوطني إلشغال القسم المقدر بـ 

تلميذ/معلم و هو أقل من المعدل الوطني للتأطير في نفس الطور  16في والية قسنطينة فنجد أنه مقدر بـ 

تلميذ/معلم، أما فيما يخص توزيع هذه المعدالت عبر بلديات والية قسنطينة فهي تشهد تباينا 17الذي قدر بـ

 ( يوضحان ذلك.03) (،,0) رقم في توزيعها ووالشكلين

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 .2063مديرية التربية و التعليم لوالية قسنطينة -,3
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 (10) رقم خريطة

 واليــــة قسنطينـــة

 عبر البلديات لمتوسطتوزيع المؤسسات التعليمية ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .2011و التعليم لوالية قسنطينة  المصدر:انجزت باالعتماد على معطيات مديرية التربية

:عدد اإلكماليات  
 عدد المتوسطات:

75 

23 

1 

 كلم
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تتوزع بشكل متباين عبر  لمتوسطةا المؤسسات التعليمية نجد أن( 60) رقممن خالل مالحظة الخريطة 

الموجود بالملحق ( 08) ذا التوزيع يرجع لعدة أسباب فبالرجوع للجدول رقمو طبعا هبلديات والية  قسنطينة 

 موزعة بالترتيب على البلديات كما يلي: ةمتوسطنجد أن من حيث عدد المؤسسات ال

  8,6تحتوي على  ةمتوسط 30حيث قدر عددها بـ  المتوسطاتبلدية قسنطينة و بها أكبر عدد من 

 63,3 لميذ و بعدد أساتذة مقدر بـت 23683قسم، كما أنها تضم أكبر عدد من التالميذ و المقدر بـ 

و عدد  المتوسطاتو يمكن تفسير احتالل بلدية قسنطينة للمرتبة األولى من حيث عدد ،معلم

التالميذ..الخ بأن بها أكبر عدد من السكان فهي مركز الوالية بها أغلب النشاطات و كما أنها 

 تستقطب عدد كبير من السكان لتوفرها على الخدمات الضرورية و وجود مناصب العمل.

 62حيث قدر عددها بـ لمتوسطة لخروب و تلي بلدية قسنطينة من حيث عدد المؤسسات ابلدية ا 
تلميذ و هو عدد معتبر، يشرف على العملية التعليمية  60638قسم، و تضم  366و بها  متوسطة

 معلم، و هذا يفسر بعدد السكان المرتفع في هذه البلدية. 6036تلمتوسطابهذه ا

 حيث قدر عددها  متوسطاتبلدية الخروب من حيث عدد المؤسسات الو تلي بلدية الحامة بوزيان   

معلم، و هذا  6036تلميذ، يشرف على تدريسهم  3263قسم، و تضم  600و بها  متوسطات 60بـ 

 يفسر بعدد السكان المرتفع في هذه البلدية.

 قدر عددهاحيث  متوسطاتو تلي بلدية حامة بوزيان من حيث عدد المؤسسات الديدوش مراد بلدية  

معلم، و هذا  200تلميذ، يشرف على تدريسهم  6232قسم، و تضم  33و بها  متوسطات 03بـ   

 يتماشى مع عدد سكان هذه البلدية.
 و هي في نفس المرتبة مع بلدية ديدوش مراد من حيث عدد المؤسسات عين سمارة  بلدية

 30إال أنها تحتلف معها في عدد األقسام المقدر بـ  متوسطات 03حيث قدر عددها بـ  متوسطاتال

 ,233قسم، و تضم عدد أقل من التالميذ إذا ما ما قرناه ببلدية ديدوش مراد حيث قدر العدد بـ 

 .معلم 686تلميذ، يشرف على تدريسهم 

 لمتوسطاتو تلي بلديتي ديدوش مراد و عين سمارة من حيث عدد المؤسسات اويغود يوسف بلدية 

تلميذ، يشرف على تدريسهم  2306قسم، و تضم  03و بها  متوسطات 03قدر عددها بـ حيث 

 معلم. 633
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 حيث قدر عددها المتوسطةو تلي بلدية ويغود يوسف من حيث عدد المؤسسات عين عبيد  بلدية     

 معلم. 663تلميذ، يشرف على تدريسهم  2280قسم، و تضم  06و بها  متوسطات ,0بـ 

 لمتوسطات و هي في نفس المرتبة مع بلدية عين عبيد من حيث عدد المؤسسات اون أوالد رحم بلدية

قسم، و تضم  33إال أنها تحتلف معها في عدد األقسام المقدر بـ  متوسطات ,0حيث قدر عددها بـ 

تلميذ، يشرف على  63,6حيث قدر العدد بـ  عين اعبيدعدد أقل من التالميذ إذا ما ما قرناه ببلدية 

 معلم. 626تدريسهم 
 المتوسطة حيث من حيث عدد المؤسسات  أوالد رحمون و تلي بلديتي عين اعبيد و ابن باديس  بلدية

 معلم. 30تلميذ، يشرف على تدريسهم  6,60قسم، و تضم  0,و بها  متوسطات 06قدر عددها بـ 

 حيث  لمتوسطةالمرتبة مع بلدية ابن باديس من حيث عدد المؤسسات او هي في نفس ابن زياد  بلدية

قسم، و تضم عدد  ,,إال أنها تحتلف معها في عدد األقسام المقدر بـ  متوسطات 06قدر عددها بـ 

تلميذ، يشرف على  6,00أقل من التالميذ إذا ما ما قرناه ببلدية ابن باديس حيث قدر العدد بـ 

 معلم. 86تدريسهم 

 لمتوسطة حيث و تلي بلديتي ابن باديس و ابن زياد من حيث عدد المؤسسات ابني حميدان  بلدية

 معلم. 68تلميذ، يشرف على تدريسهم  336قسم، و تضم  ,2و بها قدر عددها بـمتوسطة واحدة 
 و هي في نفس المرتبة مع بلدية بني حميدان من حيث عدد المؤسسات  مسعود بوجريو بلدية

قسم،  20إال أنها تحتلف معها في عدد األقسام المقدر بـ عددها بـمتوسطة واحدة ر اإلكمالية حيث قد

تلميذ،  333حيث قدر العدد بـ بني حميدان و تضم عدد أقل من التالميذ إذا ما ما قرناه ببلدية 

 معلم. 68يشرف على تدريسهم 

 معدل التأطير:-2-2-1

المتوسط إرتأينا لدراسة معدل التأطير الذي ذكرنا من قبل طريقة المعلمين بالنسبة للتعليم لمعرفة مدى تغطية 

التأطير عبر بلديات والية  معدالت ( يوضح لنا التباين الموجود في,0) حسابه و فيما يلي الشكل رقم

 قسنطينة.
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 ( 01) الشكل رقم

 

 المصدر: انجز باالعتماد على معطيات مديرية التربية 

 .2011-2011التعليم للسنة الدراسية و 

هو عبارة عن تمثيل بياني لمعدالت التأطرين من طرف المعلمين ( الذي ,0من خالل مالحظة الشكل رقم )

 في التعليم المتوسط كأول مالحظة نجد تباين بين هذه المعدالت و يمكن ان نقسمها إلى أربع فئات:

تلميذ لكل أستاذ و تمثلها حامة بوزيان و هو يفوق كل من  68و بها معدل التأطير مقدر بـ  الفئة األولى
المعدل الوطني و المعدل الوالئي و هذا يدل على وجود عدد كبير بالنسبة للتالميذ مقارنة بالمعلمين و بالتالي 

 لدينا عجز في التغطية و يجب تدارك ذلك.

 60والئي و معدل التأطير بها مقدر بـ و لكن تفوق المعدل الو هي تساوي المعدل الوطني  الفئة الثانية

ابن زياد و بني حميدان و على العموم عدد تلميذ لكل أستاذ و تضم هذه الفئة البلديات التالية عين عبيد، 

 التالميذ متوازن مع عدد المعلمين.

تلميذ  63مقدر بـ و هي أقل من المعدل الوطني و تساوي المعدل الوالئي و معدل التأطير بها الفئة الثالثة 
أوالد رحمون، ابن باديس و تضم هذه الفئة البلديات التالية الخروب، ديدوش مراد، زيغود يوسف، لكل أستاذ 

 و على العموم عدد التالميذ متوازن مع عدد المعلمين.و مسعود بوجريو، 
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تلميذ  63طير بها مقدر بـ و هي أقل من المعدل الوطني و أقل من المعدل الوالئي و معدل التأالفئة الرابعة 
و بهما عدد كبير من المعلمين  لكل أستاذ و تضم هذه الفئة بلديتين و هما بلدية قسنطينة و بلدية عين سمارة

 مقارنة بعدد التالميذ، و بالتالي هناك إكتفاء و تغطية جيدة جدا.

 معدل إشغال القسم:-2-2-2

األقسام و لمعرفة مستوى التنمية من حيث التعليم يجب أن نتعرف على طاقة استيعاب المؤسسات التعليمية 

  لألعداد العائلة للتالميذ و عليه معدل اشغال القسم يساعدنا لمعرفة ذلك و قد تطرقنا مسبقا لطريقة حسابه 

 شغال القسم بين بلديات والية قسنطينة.و الشكل الموالي رقم يبين لنا التباينات الموجودة بين معدالت ا

 (03) الشكل رقم

 

 المصدر: انجز باالعتماد على معطيات مديرية التربية 

 .2011-2011و التعليم للسنة الدراسية 
من طرف إشغال القسم  الذي هو عبارة عن تمثيل بياني لمعدالت (03رقم ) لمن خالل مالحظة الشك

 في التعليم المتوسط كأول مالحظة نجد تباين بين هذه المعدالت و يمكن ان نقسمها إلى أربع فئات: لتالميذا

و معدل إشغال القسم بها يفوق المعدل الوطني و الوالئي معا و تضم البلديات التالية  الفئة األولى -
 ,6يذ لكل قسم، لمت 63بلدية حامة بوزيان، الخروب و ديدوش مراد بمعدالت إشغال القسم مقدر بـ 

اني من اإلكتظاظ و تلميذ لكل قسم على التوالي، و عليه فإن هذه البلديات تع ,6تلميذ لكل قسم، 
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هذا هذا راجع لعدم التوازن ما بين عدد التالميذ و األقسام فعدد التالميذ يفوق بكثير عدد األقسام و 

 يؤثر سلبا على العملية التعليمية، و يتوجب تدارك الوضع.

و هنا معدل إشغال القسم مساوي للمعدل الوطني و يفوق المعدل الوالئي و قد قدر هذا  الفئة الثانية -
تلميذ لكل قسم و تضم هذه الفئة بلدية زيغود يوسف، و هنا عدد التالميذ متوازن مع  66المعدل بـ 

 .قد حققت هذه البلدية تغطية مقبولةعدد األقسام و بالتالي 

تلميذ لكل قسم و هذا المعدل أقل من المعدل  62معدل إشغال القسم مقدر بـ بها  الفئة الثالثة -
، هنا ايضا الوطني و مساوي للمعدل الوالئي، و تضم هذه الفئة البلديات التالية عين عبيد و ابن زياد

 نقول ان عدد التالميذ متوازن مع عدد االقسام و هناك تغطية مقبولة.

القسم أقل من المعدل الوطني و المعدل الوالئي و تضم هذه الفئة بها معدل إشغال الرابعة الفئة  -
البلديات التالية قسنطينة، ابن باديس، مسعود بو جريو، أوالد رحمون، عين سمارة و بني حميدان 

تلميذ لكل قسم، ما يمكن  28و  23، 23، 60، 60، 60بمعدالت إشغال القسم على التوالي 

م بلديات ذات وزن و التي بها عدد تالميذ خصوصا بلدية قسنطينة مالحظته على هذه الفئة أنها تض

و بلديات ذات عدد ضعيف من التالميذ مثل بني حميدان، على العموم هذه الفئة عدد التالميذ بها 

 .يتوازن مع عدد األقسام و بالتالي هناك تغطية جيدة

 التعليم الثانوي:-2-3 

مؤسسة ثانوية و ذلك خالل الموسم  60تلميذ في الطور الثانوي موزعين على  2232,تضم والية قسنطينة 

، هذه المؤسسات تشهد تباينا في توزعيها عبر المجال الوالئي، و هذا ما توضحه 2063-,206الدراسي 

 (.66الخريطة رقم)

تلميذ/القسمو هو أقل من المعدل  66ة قسنطينة أما بالنسبة لمعدل إشغال القسم للطور الثانوي فقد بلغ بوالي

تلميذ/القسم، أما فيما يخص معدل التأطير بالنسبة لهذا الطور في والية  ,6الوطني إلشغال القسم المقدر بـ 

تلميذ/معلم و هو أقل من المعدل الوطني للتأطير في نفس الطور الذي قدر  63قسنطينة فنجد أنه مقدر بـ 

نة فهي تشهد تباينا في توزيعها ا فيما يخص توزيع هذه المعدالت عبر بلديات والية قسنطيتلميذ/معلم، أم63بـ

 ( يوضحان ذلك.00(،)03والشكلين رقم)
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 (11) خريطة رقم

 والية قسنطينة

      

 .2011مديرية التربية و التعليم لوالية قسنطينة المصدر: انجزت باإلعتماد على معطيات 

اتتوزيع المؤسسات التعليمية الثانوية عبر البلدي  

34 

15 

1 

 عدد الثانويات 
 كلم
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تتوزع بشكل متباين عبر بلديات  الثانوية ( نجد أن المؤسسات التعليمية66) من خالل مالحظة الخريطة رقم

الموجود بالملحق نجد أن ( 03) والية  قسنطينة و طبعا هذا التوزيع يرجع لعدة أسباب فبالرجوع للجدول رقم

 موزعة بالترتيب على البلديات كما يلي: حيث عدد المؤسسات التعليمية الثانوية من

 قسم،  303تحتوي على  انويةث ,2حيث قدر عددها بـ  ثانوياتبلدية قسنطينة و بها أكبر عدد من ال

 ،أستاذ6220ة مقدر بـ تلميذ و بعدد أساتذ68063كما أنها تضم أكبر عدد من التالميذ و المقدر بـ 

و عدد التالميذ..الخ  لثانوياتو يمكن تفسير احتالل بلدية قسنطينة للمرتبة األولى من حيث عدد ا

بأن بها أكبر عدد من السكان فهي مركز الوالية بها أغلب النشاطات و كما أنها تستقطب عدد كبير 

و من جهة أخرى هناك من  من السكان لتوفرها على الخدمات الضرورية و وجود مناصب العمل

 .رى يفضلون الدراسة بثانويات بلدية قسنطينة بالرغم من انتمائهم لبديات أخ
 حيث قدر عددها التعلميةالثانوية  بلدية الخروب و تلي بلدية قسنطينة من حيث عدد المؤسسات    

تلميذ و هو عدد معتبر، يشرف على العملية  66668قسم، و تضم  663و بها  ثانوية60بـ 

 ، و هذا يفسر بعدد السكان المرتفع في هذه البلدية.أستاذ,06الثانوياتالتعليمية بهذه 

 حيث قدر عددها  التعليمية الثانويةو تلي بلدية الخروب من حيث عدد المؤسسات ديدوش مراد  بلدية

هنا يظهر ، و أستاذ 633تلميذ، يشرف على تدريسهم  2600قسم، و تضم  ,0و بها  ثانويات,0بـ 

 .الفرق بين البلديتين السابقتين و هذه البلدية 

  حيث قدر  التعليمية الثانويةمن حيث عدد المؤسسات ديدوش مراد و تلي بلدية الحامة بوزيانبلدية

و هذا العدد يفوق عدد األقسام الموجودة في بلدية ديدوش  قسم 00إكماليات و بها 06عددها بـ 
تلميذ، يشرف على تدريسهم  2303م أيضا عدد أكبر من التالميذ و المقدر بـ، و تضمراد

 .أستاذ632

  التعليمية من حيث عدد المؤسسات الحامة بوزيانو هي في نفس المرتبة مع بلدية بلدية عين سمارة

    قسم، 38إال أنها تحتلف معها في عدد األقسام المقدر بـ  انوياتث 06حيث قدر عددها بـالثانوية 

تلميذ،  2028حيث قدر العدد بـ الحامة بوزيانو تضم عدد أقل من التالميذ إذا ما ما قرناه ببلدية 

 .أستاذ6,3شرف على تدريسهم ي
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  تعليمية و عين سمارة من حيث عدد المؤسسات ال الحامة بوزيانو تلي بلديتي يغود يوسف ز بلدية

تلميذ، يشرف على تدريسهم  6303قسم، و تضم  63و بها  ثانويتانحيث قدر عددها بـ الثانوية 

 .أستاذ608

  من حيث عدد المؤسسات التعليمية زيغود يوسف هي في نفس المرتبة مع بلدية  وبلدية عين عبيد

    قسم،  60المقدر بـ و إال أنها تحتلف معها في عدد األقسام  تانثانويحيث قدر عددها بـالثانوية 

تلميذ،  6660حيث قدر العدد بـ زيغود يوسف و تضم عدد أقل من التالميذ إذا ما ما قرناه ببلدية 
 أستاذ. 88يشرف على تدريسهم 

  من حيث عدد المؤسسات التعليمية عين عبيد و زيغود يوسف و هي تلي بلديتي ابن زياد بلدية

تلميذ، يشرف على  866قسم، و تضم  22و بها حيث قدر عددها بـثانوية واحدة فقط الثانوية 

 أستاذ. ,3تدريسهم 

  عليمية من حيث عدد المؤسسات التابن زياد و هي في نفس المرتبة مع بلدية أوالد رحمون بلدية

 20الثانوية حيث قدر عددها بـثانوية واحدة فقط إال أنها تحتلف معها في عدد األقسام و المقدر بـ 

تلميذ،  088حيث قدر العدد بـ ابن زياد قسم، و تضم عدد أقل من التالميذ إذا ما ما قرناه ببلدية 

ى مستوى بلدية ابن أستاذ و هما عدد األساتذة يفوق العدد الموجود عل 33يشرف على تدريسهم 
 زياد.

  حيث عدد المؤسسات التعليمية  التي قبلها منبلدية ابن باديسو هي في نفس المرتبة مع البلدية

 68الثانوية حيث قدر عددها بـثانوية واحدة فقط إال أنها تحتلف معها في عدد األقسام و المقدر بـ 

يات التي معها في نفس المرتبة حيث قدر قسم، و تضم عدد أقل من التالميذ إذا ما ما قرناه بالبلد

 أستاذ. 0,تلميذ، يشرف على تدريسهم  ,06العدد بـ 

  حيث عدد المؤسسات التعليمية  التي قبلها منو هي في نفس المرتبة مع البلدية بلدية بني حميدان

 ,6الثانوية حيث قدر عددها بـثانوية واحدة فقط إال أنها تحتلف معها في عدد األقسام و المقدر بـ 

قسم، و تضم عدد أقل من التالميذ إذا ما ما قرناه بالبلديات التي معها في نفس المرتبة حيث قدر 
 أستاذ. 66تلميذ، يشرف على تدريسهم  683العدد بـ 
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  حيث عدد المؤسسات التعليمية  التي قبلها منو هي في نفس المرتبة مع البلدية بلدية مسعود بوجريو

 ,6الثانوية حيث قدر عددها بـثانوية واحدة فقط إال أنها تحتلف معها في عدد األقسام و المقدر بـ 

المرتبة حيث قدر  قسم، و تضم عدد أقل من التالميذ إذا ما ما قرناه بالبلديات التي معها في نفس

 أستاذ. 60تلميذ، يشرف على تدريسهم  623العدد بـ 

 معدل التأطير:-2-3-1

لمعرفة مدى تغطية المعلمين بالنسبة للتعليم المتوسط إرتأينا لدراسة معدل التأطير الذي ذكرنا من قبل طريقة 

 ( يوضح لنا التباين الموجود في معدالت03) حسابه و فيما يلي الشكل رقم

 التأطير عبر بلديات والية قسنطينة.

(60) الشكل رقم  

 

 المصدر: انجز باالعتماد على معطيات مديرية التربية 

 .2011-2011و التعليم للسنة الدراسية 

ساتذة طرف األ( الذي هو عبارة عن تمثيل بياني لمعدالت التأطرين من 03من خالل مالحظة الشكل رقم )

 فئات: معدالت و يمكن ان نقسمها إلى ثالثةكأول مالحظة نجد تباين بين هذه ال في الثانوي 

 وتضم هذه الفئة بلديتي الخروب و ابن باديستلميذ لكل أستاذ  63و بها معدل التأطير مقدر بـ  الفئة األولى

 التالميذ متوازن مع عدد المعلمين.، و هنا عدد المعدل الوالئييفوق المعدل الوطني و  يساوي و 
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تلميذ  63و هي أقل من المعدل الوطني و تساوي المعدل الوالئي و معدل التأطير بها مقدر بـ  الثانيةالفئة 
  ، ابن زيادو  عين اعبيد، زيغود يوسف، حامة بوزيان، قسنطينةلكل أستاذ و تضم هذه الفئة البلديات التالية 

 التالميذ متوازن مع عدد المعلمين.و على العموم عدد 

و هي أقل من المعدل الوطني و أقل من المعدل الوالئي و تضم هذه الفئة بلديتين و هما  الثالثةالفئة 

بوجريو بمعدالت تأطير  ، أوالد رحمون، ديدوش مراد، بني حميدان، مسعودبلدية عين سمارة البلديات التالية

و بهما عدد كبير من المعلمين مقارنة بعدد التالميذ، و بالتالي هناك  تلميذ لكل أستاذ 66و  62، ,6، ,6

 إكتفاء و تغطية جيدة.

 معدل إشغال القسم:-2-2-2

لمعرفة مستوى التنمية من حيث التعليم يجب أن نتعرف على طاقة استيعاب المؤسسات التعليمية و األقسام 

ساعدنا لمعرفة ذلك و قد تطرقنا مسبقا لطريقة حسابه و ائلة للتالميذ و عليه معدل اشغال القسم يهلألعداد ال

 الشكل الموالي رقم يبين لنا التباينات الموجودة بين معدالت اشغال القسم بين بلديات والية قسنطينة.

 (07) الشكل رقم

 

 المصدر: انجز باالعتماد على معطيات مديرية التربية 

 .2011-2011التعليم للسنة الدراسية و 

الذي هو عبارة عن تمثيل بياني لمعدالت إشغال القسم من طرف  (00من خالل مالحظة الشكل رقم )

 فئات: ثالثة كأول مالحظة نجد تباين بين هذه المعدالت و يمكن ان نقسمها إلى ثانوي التالميذ في التعليم ال
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و معدل إشغال القسم بها يفوق المعدل الوطني و الوالئي معا و تضم البلديات التالية  الفئة األولى -
بمعدالت إشغال  ابن زياد و عين عبيدحامة بوزيان، ابن باديس، زيعود يوسف، أوالد رحمون، البلدية 

 ، و عليه فإن هذه البلديات تعانيلميذ لكل قسمت 63و  60، 68، 63، 0,، 6,على التوالي القسم 

من اإلكتظاظ و هذا راجع لعدم التوازن ما بين عدد التالميذ و األقسام فعدد التالميذ يفوق بكثير عدد 

 األقسام و هذا يؤثر سلبا على العملية التعليمية، و يتوجب تدارك الوضع.

  المعدل الوالئي  ه و يفوق لمعدل الوطني و يفوقا يقترب من و هنا معدل إشغال القسم الفئة الثانية -
، و هنا يذ لكل قسم و تضم هذه الفئة بلديتي الحروب و عين سمارةتلم 63و قد قدر هذا المعدل بـ 

 عدد التالميذ متوازن مع عدد األقسام و بالتالي قد حققت هذه البلدية تغطية مقبولة.

 و تضم هذه الفئة بلديةبها معدل إشغال القسم أقل من المعدل الوطني و الوالئي،  الفئة الثالثة -
عدد االقسام مع  تلميذ لكل قسم و هنا عدد التالميذ متوازن  66قسنطينة بمعدل اشغال قسم مقدر بـ 

تلميذ لكل  28و  23و هناك تغطية مقبولة، بلديتي ديدوش مراد و بني حميدان بمعدالت مقدر بـ 

بمعدل إشغال هذه البلديات بها عدد أقل من عد التالميذ، بلدية مسعود بوجريو قسم على التوالي، و 

تلميذ لكل قسم و هذه البلدية بها ثانوية واحدة و بها عدد ضئيل من التالميذ و بالتالي هناك  ,2قسم 

 فائض في عدد األقسام بهذه البلدية.

على العموم فإن والية قسنطينة تعاني من اختالل في توزيع المؤسسات التعليمية و خاصة منها الثانوية التي 

 عدم تلبيتها لمتطليات التالميذ.تعاني من نقصها و 

  التعليم العالي:-2-1

الهياكل الجامعية يفيدنا في في التنمية المحلية، أيضا دراسة  يعد التعليم العالي بمثابة شريك اجتماعي فاعل

، حيث أن الجامعات و المدارس العليا تعد من التجهيزات ذات معرفة مستوى التنمية في مجال دراستنا

فيع و عليه فوالية قسنطينة تضم أهم الجامعات على المستوى الوطني منها أربع جامعات و أربع المستوى الر 

 مدارس تضم أعداد معتبرة من الطالب كما يوضحه الشكل الموالي:

 
 ( 10) الشكل رقم

 1كليات و معاهد جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة 
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(09) رقم الشكل  

 

 إحصائيات مؤسسات التعليم العاليالمصدر:انجز باإلعتماد على 

 .2011-2011للسنة الدراسية 

    يوضح لنا عددالطلبة الجامعيين بوالية قسنطينة  من خالل مالحظة التمثيل البياني المدون أعاله و الذي

و توزيعهم على مختلف الجامعات و المدارس، حيث أن أكبر عدد للطلبة يتمركزون في جامعة اإلخوة 

طالب، و هذا راجع لكون هذه الجامعة معروفة بمكانتها العلمية  60336بعدد مقدر بـ  -6-نةمنتوري قسنطي

و إستقطابها ألعداد هائلة من الطالب من داخل الوالية و من هارجها أيضا إحتوائها على أختصاصات 

نصف عدد طالب، و هو تقريبا  63830بعدد مقدر بـ  -2-عديدة، تليها جامعة عبد الحميد مهري قسنطينة

، طبعا هنا يرجع هذا لكون أن اإلختصاصات  -6-الطلبة الموجودون بجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة

، -6-أقل من التي توجد بجامعة اإلخوة منتوري قسنطينة -2-الموجودة بجامعة عبد الحميد مهري قسنطينة

طالب،  080,عبد القادر بـ  ، تليها جامعة األمير طالب 63833بعدد مقدر بـ  -6-طينةتليهم جامعة قسن
     طالب، تليها المدرسة التحضيرية في العلوم اإلقتصادية  6,6,ثم نجد بعدها المدرسة العليا لألساتذة بـ 

طالب، و في المرتبة ما قبل األخيرة نجد المدرسة  606و التجارية و علوم التسيير بـ عدد طالب مقدر بـ 

طالب، و في األخير و بأصغر عدد طالب نجد المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا  668العليا المتعددة التقنيات 
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 ( 08) الشكل رقم

 

 المصدر:انجز باإلعتماد على إحصائيات مؤسسات التعليم العالي

 .2011-2011للسنة الدراسية 

جية في مؤسسات التعليم من خالل مالحظة التمثيل البياني المدون أعاله و الذي يمثل عدد المقاعد البيداغو 

، وجدنا أن أكبر عدد مقاعد بيداغوجية موجود على مستوى جامعتين 2063-,206العالي للسنة الدراسية 

مقعد بيداغوجي و بمعدل إشغال  ,6633بعدد مقدر بـ  6هما على التوالي جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة

بعدد مقاعد بيداغوجية مقدر بـ  6جامعة قسنطينة، و مقعدلكل  طالب 6,63المقاعد البيداغوجية مقدر بـ 
 طالب لكل 0,30مقعد بيداغوجي و بمعدل إشغال المقاعد البيداغوجية أقل من األول و هو مقدر بـ  66300

بكثير، ثم تليهم جامعة الطالب المقاعد البيداغوجية يفوق عدد مقعد بيداغوجي و هنا من الواضح أن عدد 

مقعد بيداغوجي، و بمعدل إشغال المقاعد البيداغوجية  60000اغوجية مقدر بـ بعدد مقاعد بيد 2قسنطينة

مقعد  300,ذة بعدد مقاعد بيداغوجية مقدر بـ تليها المدرسة العليا لألساتلكل مقعد، طالب  0,33مقدر بـ 

طالب لكل مقعد بيداغوجي، تليهم كل من جامعة األمير عبد  0,32بيداغوجي و بمعدل إشغال مقدر بـ 

 000,القادر، المدرسة العليا المتعددة التقنيات و المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا بعدد مقاعد بيداغوجية مقدر بـ 

مقعد بداغوجي لكن هناك إختالف بينهم في معدل إشغال المقاعد البيداغوجية طبعا ذلك راجع لعدد الطالب 

     طالب لكل مقعد 6,63اعد البيداغوجية  بـ حيث أن جامعة األمير عبد القادر قدر بها معدل إشغال المق
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و هذا يدل على وجود إكتظاظ و أن عدد الطالب يفوق عدد المقاعد البيداغوجية، أما فيما يخص المدرسة 

العليا المتعددة التقنيات و المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا فقد قدر معدل إشغال المقاعد البيداغوجية فيهم بـ 

عد و هنا يمكن القول أن هناك فائض حيث أن عدد المقاعد البيداغوجية يفوق بكثير مقطالب لكل  0,06

 عدد الطالب.

كما نعلم أن للرياضة أبعاد تخفيها في طياتها فهي ليست مجرد ممارسة  التجهيزات الرياضية و الشبابية:-3
نتطرق لدراسة التجهيزات الرياضية و فقط، إنما لها أبعاد إجتماعية، سياسية و حتى تنموية... لذى إرتأينا أن 

 الشبابية و كيفية توزيعها على المجال الوالئي.

جهيز  6,تضم والية قسنطينة مجموعة من التجهيزات الشبابية )المقدر بـحوالي التجهيزات الشبابية: -3-1

( 62الخريطة رقم) متنوع( موزعة عبر مختلف بلديات والية قسنطينة، و لدراسة هذه التجهيزات الشبابية لدينا
و من  2063و المعنونة بتوزيع التجهيزات الشبابية عبر بلديات والية قسنطينة لسنة  الموضحة في األسفل

خالل مالحظة هذه الخريطة نجد أن التجهيزات الشبابية تتمركز في بلديات معينة بأعداد متفاوتة و أنواع 

يس، أما البلديات التي تتواجد فيها هذه التجهيزات بعدد مختلفة، و معدومة في بعض بلدية مثل: بلدية ابن باد

دار الشباب و نزل الشباب  0مراكز ثقافية،  ,تجهيز موزعة كما يلي  62كبير نجد بلدية قسنطينة و تضم 

دار الشباب، ثم تليها بلدية  ,تجهيزات موزعة كمايلي: مركز ثقافي و  3واحد فقط، تليها بلدية الخروب بـ 

بهو الشباب، و في  2تجهيزات موزعة كاآلتي: درا شباب واحدة و مركز ترفيهي علمي، و  ,بـ زيغود يوسف 

بهو شباب و قاعة واحدة  6تجهيزات بلدية بني حميدان و هي موزعة كما يلي:  ,نفس المرتبة أيضا بـ 

و قاعة متعددة  تجهيزات موزعة كاآلتي: مركز ثقافي واحد 6متعددة األغراض، ثم نجد بلدية ديدوش مراد بـ 
تجهيزات موزعة كما يلي: درا شباب،  6األغراض و نزل شباب.أيضا في نفس المرتبة بلدية أوالد رحمون بـ 

تجهيزات موزعة  6قاعة متعددة األغراض و بهو شباب، أيضا لدينا بلدية مسعود بوجريو في نفس المرتبة بـ 

بوزيان بتجهيزان و هما مركز ثقافي و بهو شباب، بهو شباب، ثم بلدية حامة  2كمابلي: نزل شباب واحد و 

و في نفس الرتبة، بلدية عين اعبيدبتجهيزان هما قاعة متعددة األغراض و بهو الشباب، و أيضا بلدية ابن 

بهو شباب و في األخير نجد بلدية عين السمارة بتجهيز واحد فقط و  2زياد في نفس الرتبة بتجهيزان هما 

        ددة األغراض.هو متمثل في قاعة متع
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 (12) خريطة رقم

 

                 
 

 2011تماد على معطيات مديرية الشباب و الرياضة لوالية قسنطينة عباإل المصدر: إنجزت                         

 والية قسنطينة

2011ة توزيع التجهيزات الشبابية عبر بلديات والية قسنطينة لسن  

يمركز ثقاف  

 دار شباب

 نزل شباب

 قاعة متعددة األغراض

 بهو شبــاب

ميمركز ترفيهي عل  

 عدد التجهيزات

 كلم
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نجد أن والية قسنطينة تضم مجموعة من ( 00ة الجدول رقم )من خالل مالحظ التجهيزات الرياضية:-3-2
أغلبها أرضية مشتركة  30حيث بها و تتوزع بشكل متباين عبر البلديات التجهيزات الرياضية المتنوعة 

 3أرضية مشتركة ببلدية الخروب، ثم  66أرضية مشتركة و  26متمركزة في بلدية قسنطينة بعدد مقدر بـ

أرضيات مشتركة بكل من عين السمارة، عين أعبيد  3أرضيات مشتركة بكل من بن باديس و زيغود يوسف، 

زياد و أرضية مشتركة ببلدية حامة بوزيان و أرضية  أرضيات مشتركة ببلدية ابن 6و أوالد رحمون، ثم 

ومسعود بوجريو. أما التجهيز الذي يلي األرضيات  ديدوش مراد، بني حميدان :مشتركة واحدة بكل من بلدية

مساحة لعب رملية بالوالية ككل موزعة أيضا توزيعا  0,و المقدر بـ   المشتركة هو مساحات اللعب الرملية

 3مساحات لعب رملية ببلدية ابن زياد و  0مساحات لعب رملية ببلدية قسنطينة، و  8 متباينا بحيث توجد

مساحات لعب رملية بكل من بلدية الخروب و بلدية أوالد رحمون و  6مساحات لعب ببلدية عين أعبيد و 
مسعود بلدية حامة بوزيان و مساحتان لعب رمليتان بكل من بلدية عين سمارة، ديدوش مراد، ابن باديس و 

و أما فيما التجهيز الذي  كل من بلديتي زيغود يوسف و بني حميدان.بوجريو، و مساحة لعب رملية واحدة ب

قاعة في الوالية ككل و هي  20يلي مساحات اللعب الرملية هو قاعات رياضية متخصصة بعدد مقدر بـ 

موزعة بشكل متباين عبر البلديات حيث نجد أن أغلبها متمركز في بلدية قسنطينة التي هي مركز الوالية و 

ببلدية عين السمارة و قاعة واحدة بكل من البلديات قاعات ببلدية الخروب و قاعتان  6قاعة، و  66تضم 

التالية: حامة بوزيان، ديدوش مراد، زيغود يوسف و عين أعبيد أما باقي البلديات فال توجد بها قاعات 

 20و المقدر عددها في الوالية ككل )المالعب الصغرى و البلدية( رياضية متخصصة. أيضا لدينا المالعب 

و باقي البلديات نجدها باين عبر البلديات مع عدم تواجدها في بلدية بني حميدان، ملعب موزعة توزيعا مت
مالعب ببلدية قسنطينة، و ملعبان في بلدية أوالد رحمون  ,و    مالعب ببلدية الخروب  3موزعة كاآلتي: 

مالعب  6و ملعب واحد في باقي البلديات، و فيما يخص المالعب الكبرى على مستوى والية قسنطينة يوجد 

اآلن نتحدث عن نوع آخر من التجهيزات و هو  ملعبان في بلدية قسنطينة و ملعب في بلدية الخروب.

قاعة موزعة توزيعا متباينا عبر البلديات  ,6القاعات المتعددة الرياضات و عددها في الوالية ككل مقدر بـ 

حامة واحدة بكل من البلديات التالية: قاعات ببلدية الخروب و قاعة  6قاعات ببلدية قسنطينة،  ,حيث نجد 

، أما باقي البلديات فهو بوزيان، زيغود يوسف، ابن باديس، عين أعبيد ،أوالد رحمون، عين السمارة و ابن زياد

معدوم بها هذا التجهيز، اآلن نتحدث عن نوع آخر من التجهيزات و هو المجمع الرياضي الجواري و على 
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مجمعات، يقتصر وجودها على بعض البلديات فقط و هي موزعة كاآلتي:  0مستوى والية قسنطينة يوجد 

مجمعان ببلدية قسنطينة و مجمع واحد بكل من البلديات التالية: ديدوش مراد، عين أعبيد، بني حميدان، أوالد 

أحواض تقتصر  3رحمون و مسعود بوجريو. كتجهيز آخر نتحدث عن أحواض السباحة و المقدر عددها بـ 

أحواض في كل من ببلديتي قسنطينة و حامة بوزيان و حوض واحد  2 البلديات و هي كاآلتي: على بعض

مسابح على مستوى والية  6في كل من بلديتي زيغود يوسف و ديدوش مراد. أما فيما يخص المسابح فتوجد 

بلدية عين  قسنطينة مقتصرة على كل من البلديات التالية بمسبح واحد، بلدية قسنطينة، بلدية الخروب و
و كآخر نوع من التجهيزات نذكر ساحات ألعاب القوى و توجد واجدة فقط في والية قسنطينة و توجد السمارة. 

 على مستوى بلدية قسنطينة.

بصفة عامة ما يمكن قوله عن التجهيزات الرياضية هو أنها على العموم مقبولة لكن التباين الموجود بين 
من أغلب التجهيزات و خاصة الكبرى منها فهي تقتصر على بلدية قسنطينة  البلديات فهناك بلديات محرومة

 و أحيانا بلدية الخروب.
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07صفحة خاصة بجدول التجهيزات : رقم   
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 البنى التحتيةثانيا: 

المحلية و هنا في تلعب البنى التحتية دور مهم في في ناجح العملية اإلقتصادية و بالتالي تفعيل التنمية 

 بحثنا هذا سنتطرق لدراسة شبكة المواصالت، النقل الجوي، أيضا لشبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

 شبكة المواصالت: -1

إن شبكة المواصالت تعد من أهم العناصر المهيكلة للمجال للمجال اإلقليمي، و تعتبر بمثابة الشريان 

ما جعلها تلعب دور رئيسي في التنمية المحلية، حيث أنها تعمل على  الرئيسي في القطاع اإلقتصادي، هذا

ربط مناطق اإلنتاج بمناطق اإلستهالك، أيضا تسهل عملية المبادالت التجارية )نقل سلع، مادة أولية...(، 

 أيضا تربط المناطق الريفية بالمناطق الحضرية و بالتالي فك العزلة عنهم...

 لمواصالت هي التي تخلق حركية ديناميكية داخل اإلقليم.ما يمكن قوله هو أن شبكة ا

 شبكة الطرق: -1-1

تتميز والية قسنطينة بشبكة طرق كثيفة و متنوعة حيث نجد الطرق الوطنية، الطرق الوالئية و الطرق البلدية 

و من أعم اإلنجازات في شبكة الطرق و المواصالت نجد الطريق السيار شرق غرب الذي يمر بوالية 

 ( توضح شبكة الطرق بوالية قسنطينة.66) سنطينة، طرق والئية و طرق بلدية، و فيما يلي الحريطة رقمق
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 (13) خريطة رقم 

 http://www.mtp.gov.dz/arabic/permalink/3238.htmlالمصدر: 

يتبين لنا ن والية قسنطينة و على الرغم من تضاريسها إال أنها تحتوي على من خالل مالحظة الخريطة 

غرب الذي يعد من أهم المشاريع التي قامت بها -شبكة طرق كثيفة، من أهم الطرق نجد الطريق السيار شرق 

نابة، الدولة الجزائرية و الذي يربط الجزائر بالحدود التونسية و المغربية يمر بالمدن الكبرى )الطارف، ع

غرب -سكيكدة، قسنطينة، سطيف، العاصمة، الشلف، وهران و تلمسان(، هنا مرور الطريق السيار شرق 

 بوالية قسنطينة زادها أهمية.

 

http://www.mtp.gov.dz/arabic/permalink/3238.html
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 66الطرق الوطنية: -أ
يربط العاصمة بالجزء الجنوبي الغربي لوالية قسنطينة يمر ببلدية عين  03الطريق الوطني رقم:  -

 سمارة.

يربط والية سكيكدة بوالية أم البواقي يمر بالبلديات التالية: زيغود يوسف،  06الطريق الوطني رقم:  -

 حامة بوزيان، قسنطينة، الخروب و أوالد رحمون.

يربط أم البواقي بقالمة، يمر بكل من بلدية  20و الطريق الوطني رقم:  60الطريق الوطني رقم:  -

 أوالد رحمون، الخروب و عين أعبيد.

 يربط والية قسنطينة بحدود والية جيجل، يعبر ببني حميدان. 20الطريق الوطني رقم:  -

يمر من خالل القسم الجنوبي بمدينة قسنطينة و يربطها بمدينة علي منجلي يمر  03الطريق الوطني رقم: 

 مسعود بوجوريو. بالجامعة و مطار محمد بو الضياف يمر بوالية ميلة يمر بإبن زياد و

عبور مهمة حيث تعمل على توجيه التدفقات من داخل الوالية إلى  تعد والية قسنطينة بمثابة نقطة

 خارجها أو من خارج الوالية نحو داخلها وهذا بفضل شبكة الطرق التي توجد على مستوى الوالية.

 الطرق الوالئية:-ب

كلم عبارة  ,68خط بطول مقدر بحوالي  20من إجمالي الطرق بما يعادل %60الطرق الوالئية تمثل 
محلية ال تقل أهمية عن الطرق الوطنية، حيث تعد مكملة لها وظيفيا، تربط التجمعات الكبرى  عن طرق 

داخل الوالية هذا ما يسهل عملية التنقل و المبادالت التجارية داخل الوالية طبعا هذا ما يجل المجال 

 636ا يعادل من إجمالي الطرق أي م%6.06,تمثل  .اإلقليمي للوالية في حالة حركية مجالية دائمة

  طريق بلدي مصنفة كاآلتي:

من اجمالي مساحة الطرق  %.66طريق أي بنسة  30طرق تتسم بضعف مستوى ضعيف مقدرة بـ  -

 البلدية.

_____________ 

66-PAW de Constantine tome II 2014 



 الفصل الثاني: واقع التنمية المحلية في والية قسنطينة و انعكاساتها المجالية
 

 

 

107 

  الطرق البلدية:-جـ

من اجمالي مساحة الطرق  %60.20طريق أي بنسة  30طرق ذات مستوى متوسط مقدرة بـ  -

 البلدية.

 من اجمالي مساحة الطرق البلدية. %66.38طريق أي بنسة  36طرق ذات مستوى جيد مقدرة بـ  -

على العموم الطرق البلدية تعتبر بمثابة القاعدة األساسية لشبكة الطرق ككل فمنها تنطرق عملية انجاز باقي 

        طق الريفية و المناطق المعزولة بالمناطق الحضرية الطرقات، كما أنها تلعب دور مهم في ربط المنا
   و بالتالي لها أهمية كبرى في التنمية المحلية، لذى يتوجب إعادة النظر في هذه الطرقات من حيث مستوها 

 و أيضا التفكير في شق طرق جديدة تتماشى مع متطلبات السكان.

 شبكة السكة الحديدية:-1-2

و هذا ما جعل فاعليتها تبقى في  ،شبكة سكة حديدية موروثة عن اإلستعمار الفرنسيتضم والية قسنطينة 

إطار محدود، بحيث تربط شبكة السكة الحديدية والية قسنطينة بمختلف واليات الشرق الجزاري من أهم 

-ينةبسكرة، قسنط-عنابة، قسنطينة-سكيكدة، قسنطينة-خطوط السكة الحديدة نذكر الخط الرابط بين قسنطينة

 جيجل.

و محليا نجد خطين هما: الخط الرابط بين بلدية قسنطينة، بلدية الخروب و بلدية أوالد رحمون. و الخط 

)بإتجاه بلدية  بوزيان–الرابط بين بلدية قسنطينة و بلدية حامة بوزيان، بلدية ديدوش مراد و بلدية حامة 

 سكيكدة(.

الحديدية بوالية قسنطينة أنها ذات تغطية ضعيفة و بحاجة على العموم ما يمكن قوله هنا عن شبكة السكة 

إلعادة التطوير فيها، ألن النقل بالسكة الحديدية يلعب دورا مهما في المبادالت التجارية عن طريق نقل السلع 

 و ايضا نقل المسافرين و بالتالي تفعيل و تنشيط حركية المجال اإلقليمي للوالية.
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 76الترامواي:-1-3

ترامواي أو ما يعرف بالقطار الحضري لوالية قسنطينة يعد من أهم اإلنجازات العصرية التي سجلت بوالية 

كلم و  8,6محطات بخط طول  8قسنطينة الرابط بين محطة زواغي سليمان و محطة بن عبد المالك يمر بـ 
راكب أما طاقة  ,6,م(سعة العربات مقدر بـ 2,33م و عرضها 6,03,عربة )طولها 20عدد عرباته 

دقيقة، و بسرعة مقدرة  23راكب/ساعة، مدة الرحلة فيه مقدرة بـ  3000إستعابالطرامواي ككل فهي مقدرة بـ 

 كلم/ساعة. 20بـ 

 96التليفيريك:-1-1

التليفيرك و ما يعرف بالمصعد الهوائي تحتوي والية قسنطينة على هذا النوع من النقل الحضر الذي يعد 

 66م، بعدد عربات مقدر بـ 6383,88ين شقي واد الرمال على طول خط مقدر بـحواليعصريا، حيث يربط ب

 2000راب في كل عربة، أما فيما يخص طاقة استعاب المصعد الهوائي ككل فقد قدرت بـ  63عربة سعتها 

 م/ثانية. 3دقائق و بسرعة  8راكب/ساعة، و مدة الرحلة تستغرق حواليي 

 النقل الجوي:-2

كلم،  و هذا ما أكسب  60نطينة مطارا دوليا و مطارا محليا يبعدان عن مركز المدينة بحوالي تضم والية قس

والية قسنطينة أهمية فالمطارات تعد من أهم العناصر الداعمة للتنمية المحلية حيث لها تأثير كبير على 

طريق قدوم المستثمرين حركية المجال عن طريق حركة األفراد و السلع... و هنا يكون لدينا تدفق دولي عن 

 ا.و أصحاب رؤوس المال، كل هذا يعود بالفائدة على الوالية و يجعلها قطبا جاذب

التزويد بالمياه الصالحة للشرب:-3  

كما تطرقنا في بداية الفصل للدراسة الطبيعية وجدنا أن والية قسنطينة على العموم تزخر بموارد مائية ال 

 العراقيل و الصعوبات التي تعرق عملية اإلستفادة من هذه الموارد، و كمايستهان بها بالرغم من وجود بعض 

_____________ 

 .2063معطيات محصلة الوحدة العملياتية لترامواي قسنطينة -30

 .2063معطيات المؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه حضري -38
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      بني هارون لتلبية متطلبات السكان هو معروف أن والية قسنطينة خالل السنوات الفارطة إستعانت بسد

و توفير خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب خالل فترات زمنية تتناسب مع متطلبات السكان، و من خالل 

 ( سنرى مصادر تزيود بلديات قسنطينة بالمياه الصالحة للشرب و و نمط إستغاللها:08) الجدول رقم

 (09جدول رقم )

 2011-2011والية قسنطينة بالمياه الصالحة للشرب و نمط التزويد للفترة الزمنية نسبة تزويد بلديات 

المصدر التزويد بالمياه الصالحة  
 (%للشرب)

 (%نمط التزويد بالمياه الصالحة للشرب)

 ,2/,2 الينابيع التنقيبات السدود
 سا

 2-6 متفاوت
 يوم

أيام  6
 فأكثر

 - - 3, ,3 - 6,33, 68,,0 قسنطينة
 - - 2 38 - 6,26 63,30 الخروب

 - - 2 38 - - 60,63 عين السمارة
 - 600 - - - 23,06 - أوالد رحمون 

 60 0, 60 20 2,60, ,60,6 - حامة بوزيان 
 0, 60 - 60 - 0,03 - ديدوش مراد
 00 60 - - - 6,00 - زيغود يوسف
 00 60 - - 30,00 - - بني حميدان
 30 0, 60 60 - 6,03 - عين أعبيد

 600 - - - - 6,,6 - ابن باديس 
 - 00 - 60 - 6,00 - ابن زياد

 - 00 60 - - 6,26 - مسعود بوجريو
  600 600 600 الوالية

 2011المصدر: مديرية الري لوالية قسنطينة

( المدون أعاله يتبين لنا أن والية قسنطينة تعتمد في تزويد سكانها بالماء 62) من خالل مالحظة الجدول رقم

الصالح للشرب على مصادر متنوعة و أهم مصدر هو السدود خاصة سد بني هارون الذي يعمل على تزويد 
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من سكان الوالية بالخصوص البلديات التالية: بلدية قسنطينة و بلدية الخروب و بلدية عين  %,3حوالي 

 .%60,63و  %63,30، % 68,,0السمارة بنسب متفاوته مقدرة على التوالي بـ

من سكان الوالية، حيث تزود جزء من سكان  %63أيضا كمصدر آخر نجد التنقيبات و التي تزود حوالي 

و طبعا هنا  %6,26و  %6,33,بلدية قسنطينة و جزء من بلدية الخروب بنسب مقدرة على التوالي بـ 

 تمدان التنقيبات كمصدر ثانوي.البلديتين يع

. أما %,60,6لدينا ايضا بلدية الحامة بوزيان تعتمد التنقيبات كمصدر ثانوي و تقدر نسبة التغطية بـ 

، بلدية %23,06البلديات التي تعتمد التنقيبات كمصدر رئيسي هي: بلدية أوالد رحمون بنسبة تغطية مقدرة بـ 

، بلديتي %6,00بلديتي زيغود يوسف و ابن زياد بنسبة  ،%6,03، عين أعبيد %0,03ديدوش مراد 

 .%6,26الخروب و مسعود بوجريو 

أيضا كمصدر آخر نجد الينابيع حيث أن بلدية بني حميدان تعتمد عليها فقط كمصدر رئيسي للتزيد بالمياه 

     زويد مقدرة ،  تليها بلدية حامة بوزيان بنسبة ت%30,00الصالحة للشرب حيث أن نسبة التزود مقدرة بـ 

 .%2,23,بـ 

أما فيما يخص نمط التزيد بالمياه الصالحة للشرب فوالية قسنطينة تتميز بجود أربعة أنماط النمط األول هو 

ساعة أي أن المياه ال تنقطع طول اليوم و نجد خاصة في  ,2/,2متمثل في التزيد بالمياه الصالحة للشرب 

، تأتي البلديات %,3، ثم تليهم بلدية قسنطينة بنسبة %38قدرة بـ بلديتي الخروب و عين السمارة بنسبة م

   ديدوش مراد، عين أعبيد، ابن زياد و في األخير نجد بلدية حامة بوزيان بنسبة مقدرة  %60التالي بنسبة 

 .%20بـ 

، تليها %3,ـ النمط الثاني و هو التزيد بالمياه في أوقات متفاوتة في اليوم و نجده بأعلى نسبة تزيد مقدرة ب

، ثم تليهم بلدية عين أعبيد %60كل من البلديات التالية : حامة بوزيان و مسعود بوجريو بنسبة مقدرة بـ 

 .%2، و في األخير نجد كل من بلديتي الخروب و و عين السمارة بـنسبة مقدرة بـ %60بنسبة مقدرة بـ 

 %600بالمياه كل يوم أو يومين و نجد هذا النماط بنسبة النمط الثالث و هو السائد بكثرة و يتمثل في التزد 

، ثم تليهم كل من بلديتي %00في بلدية أوالد رحمون، تليها كل من بلدية ابن زياد و مسعود بوجريو بنسبة 
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، و في األخير نجد كل من بلدية ديدوش %0,حامة بوزيان و عين أعبيد بنسبة بنسبة تزويد مقدرة بحوالي 

 .%60وسف و بني حميدان بنسبة تزويد مقدرة بـ مراد، زيغود ي

النمط الرابع و األخير و هو التزيد بالمياه كل ثالثة أيام فأكثر و نجد في بلدية بن باديس بنسبة تزويد مقدرة 

، ثم تليهم بلدية عين %00، تليها كل من بلديتي زيغود يوسف و بني حميدان بنسبة تزويد مقدرة بـ %600بـ 

، و في األخير نجد بلدية حامة بوزيان %0,، ثم بلدية ديدوش مراد بنسبة %30تزويد مقدرة بـ أعبيد بنسبة 

 .%60بنسبة تزيد مقدرة بـ 

ما يمكن قوله بصفة عامة أن نسبة توزيع المياه و تنوع مصادرها يشهد تباين في توزيعه عبر بلديات والية 

مواطنين في الميدان وجدنا أن بعض المناطق في قسنطينة و حسب بعض اإلستفسارات التي طرحناها على ال

بعض األحيان ينقطع عنها الماء لمدة عشرة أيام، و خصوصا المناطق الريفية و على إعتبار أن الماء 

    عنصر أساسي و ضروري لحياة اإلنسان و يعد من أهم العوامل التي تخدم التنمية فبه تقوم عدة نشاطات

ليه إرتأينا لتقييم الوضع الحالي للتزويد بالمياه الصالحة للشرب في والية ) الزراعة ، الصناعة...( و ع

 ( يوضح ذلك:03) و فيما يلي الجدول رقم 2063قسنطينة و ذلك خالل سنة 

 لقد تم حساب كمية المياه المستعملة وفق الصيغة التالية:

DMJ=DOT brut X POP X 0,56               :حيث أن  

DMJ المستعملة ل/اليوم: كمية المياه 

DOT brutمعدل استهالك الفرد ل/الفرد/اليوم : 

POP اجمالي عدد السكان المنطقة : 

 

 

 

 



 الفصل الثاني: واقع التنمية المحلية في والية قسنطينة و انعكاساتها المجالية
 

 

 

112 

 (08) الجدول رقم

  2011تقيييم وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب بوالية قسنطينة لسنة 

 
 البلديات

 عدد السكان 
 ساكن

معدل استهالك الفرد 
 ل/الفرد/اليوم

كمية المياه المستعملة  العجز/الفائض
 ل/اليوم

 8323,060,30 ,60 636 23830, قسنطينة
 36233,0,62 08- 603 600636 حامة بوزيان
 6303833,03 38- 623 26633 بن باديس

 08,,03,,20 30- 620 ,6838 زيغود يوسف
 0,,2630002 668- 33 33330 ديدوش مراد
 2,333666,63 63- 632 236608 الخروب

 ,3,,,63060 36- 33 ,6306 أعبيدعين 
 8,,863688 6,- ,,6 60630 بني حميدان
 0333086,03 206 38, 66032 أوالد رحمون 
 23602038,88 023 362 3303, عين سمارة

 336,30 32- 623 3300 مسعود بوجريو
 2686862 0- 680 26333 ابن زياد
 60086,838,20 36 208 6030268 الوالية

 2011-2011باإلعتماد على معطيات مديرية الري  المصدر:انجز

من خالل مالحظة الجدول المدون أعاله نجد وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب جيدة حيث أن المعدل 
ل/ اليوم و هو يفوق  208الوالئي لنصيب الفرد من المياه الصالحة للشرب في اليوم الواحد و المقدر بـ 

ل/اليوم و بالتالي الوية تسجل فائضا في معدل استهالك الفرد اليومي للمياه  680 المعدل الوطني و القدر بـ

 60086,838,20ل/الفرد/اليوم، و قدرت كمية المياه المستعملة في الوالية بـ  36و هذا الفائض مقدر بـ 

بلديات فهي ل/اليوم، أما من حيث كميات المياه المستعملة و نصيب الفرد من المياه الصلحة للشرب عبر ال

            لة في بلدية قسنطينة بقيمة مقدرةمتباينة و تسجل أرقام متفاوتة، حيث نجد أكبر كمية مياه مستعم

ل/اليوم، طبعا هذا راجع لكونها بلدية حضرية و مركز الوالية و بها مدينة و من أهم  8323,060,30بـ 

جيدة و هنا نخص بالذكر شبكة توزيع المياه  الحواضر في الجزائر، و بالتالي فهي مجهزة ببنية تحتية
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ل/الفرد/اليوم و هذا المعدل  636الصالحة للشرب، و من حيث معدل استهالك الفرد للمياه فهو مقدر بـ 

ل/الفرد/اليوم و المعدل الوطني  208يفوق كل من المعدل الوالئي إلستهالك الفرد للمياه و المقدر بـ 

ل/ الفرد/اليوم و بالتالي بلدية قسنطينة تسجل فائضا فيما يخص  680در بـ إلستهالك الفرد للمياه و المق

   ل/الفرد/اليوم رغم وجود عدد هائل من السكان بهذه البلدية  ,60معدل استهالك الفرد للمياه و هو مقدر بـ 

 ساكن. 23830,و المقدر بـ 

     من حيث كمية المياه المستعملة و المقدرنجد في المرتبة الثانية بلدية عين السمارة و تلي بلدية قسنطينة 

و هذا يمكن ، ساكن 3303,ل/اليوم و هي كمية كبيرة مقارنة بعدد السكان و المقدر بـ  23602038,88بـ 
تفسيره بأن كمية المياه الموجهة لهذه البلدية أكبر من حاجتها المحلية و هذا ما يؤكده معدل استهالك الفرد 

ل/الفرد/اليوم و هو أكبر معدل مسجلة على مستوى بلديات والية  362سمارة و المقدر بـ للمياه ببلدية عين ال

             قسنطينة حيث أنه يفوق كل من المعدل الوالئي الستهالك الفرد للمياه في اليوم الواحد و المقدر

                    و المقدر ل/الفرد/اليوم و المعدل الوطني الستهالك الفرد للمياه في اليوم الواحد  208بـ 
ل/الفرد/اليوم، حيث تم تسجيل فائض في هذا المعدل بالنسبة لبلدية عين السمارة حيث قدر الفائض  680بـ 

 ل/الفرد/اليوم. 023بـ 

ل/اليوم على العموم يمكن القول  2,333666,63في المرتبة الثالثة نجد بلدية الخروب بكمية مياه مستعملة 
ساكن و هو عدد ال يستهان به و بالتالي  236608ماشى نوعا ما مع عدد السكان و المقدر بـ أنه مقبول يت

يستلزم كمية معتبرة من المياه و بالرجوع إلى معدل إستهالك الفرد للمياه الصالحة للشرب في اليوم نجد أنه 

           و للشرب ه الصالحةل/الفرد/اليوم و هو أقل من المعدل الوالئي إلستهالك الفرد للميا 632مقدر بـ 

 680ل/الفرد/اليوم و المعدل الوطني إلستهالك الفرد للمياه الصالحة و للشرب و المقدر بـ  208و المقدر بـ 

ل/الفرد/اليوم و بالتالي فبلدية الخروب تسجل عجزا فيما يخص معدل إستهالك الفرد للمياه الصاحة للشرب 

ل/الفرد/اليوم  و هذا يدل على أن كيمية المياه الموجهة للبلدية  63 -جز بـ في اليوم الواحد و قد قدر هذا الع

 ال تلبي حاجيات السكان.

        في المرتبة الرابعة نجد بلدية أوالد رحمون من حيث كمية المياه المستعملة في اليوم الواحد و المقدرة 

    ساكن،  66032ذه البلدية و المقدر بـ ل/اليوم و هي كمية معتبرة مقارنة بعدد سكان ه 0333086,03بـ 
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ل/الفرد/اليوم و هو يفوق المعدل  38,بـ   فهو مقدرو من حيث معدل إستهالك الفرد في اليوم من المياه 

ل/الفرد/اليوم و المعدل الوطني إلستهالك الفرد  208بـ  رللمياه في اليوم و المقد الوالئي إلستهالك الفرد

ل/الفرد/اليوم، حيث تشهد هذه البلدية فائضا في معدل اإلستهالك اليومي 680در بـ للمياه في اليوم و المق

 ل/الفرد/اليوم. 206للفرد من المياه في اليوم الواحد و قدر هذا الفائض بـ 

            في المرتبة الخامسة نجد بلدية حامة بوزيان تلي بلدية أوالد رحمون بكيمية مياه مستعملة مقدرة 

ساكن حيث أن معدل   60063ل/اليوم، و هي كمية قليلة مقارنة بعدد السكان المقدر بـ 36233,0,62بـ  

ل/الفرد/اليوم و هو أقل من المعدل الوالئي إلستهالك الفرد  603إستهالك الفرد للمياه بهذه البلدية قدرة بـ 

ل/لفرد/اليوم  680مياه و المقدر بـ ل/الفرد/اليوم و المعدل الوطني إلستهالك الفرد لل 208للمياه و المقدر بـ 

               و عليه فإن بلدية حامة بوزيان تسجل عجزا فيما يخص معدل إستهالك الفرد للمياه و المقدرا 

 ل/الفرد/اليوم. 08-بـ 

 08,,03,,20في المرتبة السادسة من حيث كمية المياه المستعملة نجد بلدية زيغود يوسف بكمية مقدرة بـ 
ساكن حيث أن معدل إستهالك الفرد للمياه  ,6838ل/اليوم ، و هي كمية قليلة مقارنة بعدد السكان المقدر بـ

 208ل/الفرد/اليوم و هو أقل من المعدل الوالئي إلستهالك الفرد للمياه و المقدر بـ  620بهذه البلدية قدرة بـ 

ل/لفرد/اليوم و عليه فإن بلدية زيغود  680المقدر بـ ل/الفرد/اليوم و المعدل الوطني إلستهالك الفرد للمياه و 

 ل/الفرد/اليوم. 30-يوسف تسجل عجزا فيما يخص معدل إستهالك الفرد للمياه و المقدرا بـ 

ل/اليوم ،  2686862في المرتبة السابعة من حيث كمية المياه المستعملة نجد بلدية ابن زياد بكمية مقدرة بـ 

ساكن، حيث أن معدل إستهالك الفرد  26333مقارنة بعدد السكان المقدر بـ و هي كمية مقبولة نوعا ما

    ل/الفرد/اليوم و هو أقل من المعدل الوالئي إلستهالك الفرد للمياه و المقدر  680للمياه بهذه البلدية قدرة بـ 

      ل/لفرد/اليوم 680ل/الفرد/اليوم و يقترب من المعدل الوطني إلستهالك الفرد للمياه و المقدر بـ  208بـ 

                   ل إستهالك الفرد للمياه و المقدرو عليه فإن بلدية ابن زياد سجلت عجز طفيف فيفا في معد

 ل/الفرد/اليوم. 0-بـ 

                     ية ديدوش مراد بكمية مقدرة في المرتبة الثامنة من حيث كمية المياه المستعملة نجد بلد

ساكن، حيث أن  33330ل/اليوم ، و هي كمية قليلة جدا مقارنة بعدد السكان المقدر بـ 0,,2630002بـ 
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ل/الفرد/اليوم و هو أقل من المعدل الوالئي إلستهالك الفرد  33معدل إستهالك الفرد للمياه بهذه البلدية قدرة بـ 

 680لفرد للمياه و المقدر بـ ل/الفرد/اليوم و أقل من المعدل الوطني إلستهالك ا 208للمياه و المقدر بـ 

ل/لفرد/اليوم و عليه فإن بلدية ديدوش مراد سجلت عجز كبير في معدل إستهالك الفرد للمياه من بين كل 

 ل/الفرد/اليوم. 668-بلديات والية قسنطينة و المقدر بـ 

 ,3,,,63060ـ في المرتبة التاسعة من حيث كمية المياه المستعملة نجد بلدية عين أعبيد بكمية مقدرة ب

ساكن، حيث أن معدل إستهالك الفرد  ,6306ل/اليوم ، و هي كمية قليلة مقارنة بعدد السكان المقدر بـ

     ل/الفرد/اليوم و هو أقل من المعدل الوالئي إلستهالك الفرد للمياه و المقدر 33للمياه بهذه البلدية قدرة بـ 

ل/لفرد/اليوم و عليه  680إلستهالك الفرد للمياه و المقدر بـ ل/الفرد/اليوم و أقل من المعدل الوطني  208بـ 

 ل/الفرد/اليوم. 36-فإن بلدية عين أعبيد سجلت عجزا كبيرا في معدل إستهالك الفرد للمياه و المقدر بـ 

 ,6303833,3في المرتبة العاشرة من حيث كمية المياه المستعملة نجد بلدية بن باديس بكمية مياه مقدرة بـ 

ساكن، حيث أن معدل إستهالك الفرد  26633يوم ، و هي كمية قليلة مقارنة بعدد السكان المقدر بـل/ال
     ل/الفرد/اليوم و هو أقل من المعدل الوالئي إلستهالك الفرد للمياه و المقدر 623للمياه بهذه البلدية قدرة بـ 

ل/لفرد/اليوم و عليه  680لمياه و المقدر بـ ل/الفرد/اليوم و أقل من المعدل الوطني إلستهالك الفرد ل 208بـ 

 ل/الفرد/اليوم. 38-فإن بلدية بن باديس سجلت عجزا في معدل إستهالك الفرد للمياه و المقدر بـ 

        في المرتبة الحادية عشر من حيث كمية المياه المستعملة نجد بلدية بني حميدان بكمية مقدرة       

ساكن، حيث أن معدل  60603كمية قليلة مقارنة بعدد السكان المقدر بـ ل/اليوم ، و هي8,,863688بـ 

ل/الفرد/اليوم و هو أقل من المعدل الوالئي إلستهالك الفرد  ,,6إستهالك الفرد للمياه بهذه البلدية قدرة بـ 

 680بـ  ل/الفرد/اليوم و أقل من المعدل الوطني إلستهالك الفرد للمياه و المقدر 208للمياه و المقدر بـ 

 6,-ل/لفرد/اليوم و عليه فإن بلدية بني حميدان سجلت عجزا في معدل إستهالك الفرد للمياه و المقدر بـ 

 ل/الفرد/اليوم.

 336,30في المرتبة الثانية عشر من حيث كمية المياه المستعملة نجد بلدية مسعود بوجريو بكمية مقدرة بـ 

ساكن، حيث أن معدل إستهالك الفرد للمياه  3300سكان المقدر بـل/اليوم ، و هي كمية قليلة مقارنة بعدد ال

 208ل/الفرد/اليوم و هو أقل من المعدل الوالئي إلستهالك الفرد للمياه و المقدر بـ  623بهذه البلدية قدرة بـ 
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فإن  ل/لفرد/اليوم و عليه 680ل/الفرد/اليوم و أقل من المعدل الوطني إلستهالك الفرد للمياه و المقدر بـ 

 ل/الفرد/اليوم. 32-بلدية مسعود بوجريو سجلت عجزا في معدل إستهالك الفرد للمياه و المقدر بـ 

: المؤشر اإلقتصاديلثاثا  

محرك بة الإن دراسة الجانب اإلقتصادي مهم جدا من أجل معرفة واقع التنمية المحلية، فاإلقتصاد بمثا
 األساسي لعجلة التنمية.

 القطاع الفالحي:-1

و يلعب دور مهم في تحقيق األمن الغذائي، و أيضا يساهم   القطاع الفالحي مكانة إقتصادية هامة، يحتل

 لذى ستنطرق لدراسته و معرفة مستواه. في انعاش اإلقتصاد المحلي،

 األراضي الزراعية:-1-1

(08) الشكل رقم  

 

 .2011المصدر: انجز باإلعتماد على معطيات مديرية الفالحة 

( و الذي هو عبارة عن تمثيل بياني يوضح لنا بصفة عامة إجمالي 03) الشكل رقممالحظة من خالل 

، و بصفة خاصة األراضي المسقية و غير المسقية عبر البلديات مقدرة بالهكتار األراضي الزراعية المستغلة
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المسقية يفوق  هذا التمثيل البياني يتبين لنا أن مجموع األراضي غيروالية قسنطينة، من خالل مالحظة 

     %,2.2و الثانية بنسبة مئوية مقدرة بـ  %30.03بكثير األراضي المسقية، حيث قدرت نسبة األولى بـ 

 و هي نسبة ضئيلة جدا.

 ( الموجود بالملحق66) ( و الجدول رقم03) من خالل الشكل رقم لتوزيع األراضي عبر البلدياتأما بالنسبة 

 كمايلي:نجدها موزعة توزيعا متباينا 

 23925هي مقدرة بـ  لة وغأكبر مساحة من األراضي الزراعية المست هاب نجد بلدية عين اعبيد -
هكتار أراضي مسقية و هذه 82هكتار أراضي غير مسقية و  268,6هكتار مقسمة كما يلي 

األخيرة تمثل أصغر مساحة أراضي مسقية من بين كل البلديات ما نستخلصه بالنسبة لبلدية عين 

 عبيد بلدية زراعية تحتاج لتكثيف السقي.

حيث قدر عددها لة غتلي بلدية عين اعبيد من حيث مساحة األراضي الزراعية المست بلدية الخروب -
كتار أراضي ه 347هكتار أراضي غير مسقية و  60333هكتار مقسمة كما يلي  18012بـ 

 البلديات من حيث مساحة األراضي المسقية.مسقية و هذه األخيرة تحتل المرتبة الثالثة من بين كل 

لة حيث قدر عددها غتلي بلدية الخروب من حيث مساحة األراضي الزراعية المست رحمون  بلدية اوالد -
  هكتار أراضي مسقية 96هكتار أراضي غير مسقية و  6,006هكتار مقسمة كما يلي  14097بـ 

 لة بها.غالزراعية المست و هذه األخيرة تمثل مساحة صغيرة رغم شساعة المساحة

لة حيث قدر غمن حيث مساحة األراضي الزراعية المست أوالد رحمون تلي بلدية  يوسف بلدية زيغود -
هكتار أراضي 606هكتار أراضي غير مسقية و  ,6636هكتار مقسمة كما يلي  11707عددها بـ 

 لة بها.غالمستمسقية و هذه األخيرة تمثل مساحة صغيرة رغم شساعة المساحة الزراعية 

لة حيث قدر غمن حيث مساحة األراضي الزراعية المست زيغود يوسفتلي بلدية  باديس بلدية ابن -
هكتار أراضي 600هكتار أراضي غير مسقية و  3362هكتار مقسمة كما يلي  10082عددها بـ

 مسقية و هذه األخيرة تمثل مساحة صغيرة رغم شساعة المساحة الزراعية المستغلة بها.

عددها  لة حيث قدرغمن حيث مساحة األراضي الزراعية المست ابن باديستلي بلدية  زياد ابنبلدية -
  هكتار أراضي مسقية ,60  هكتار أراضي غير مسقية و  3233هكتار مقسمة كما يلي  9359بـ

 و هذه األخيرة تمثل مساحة صغيرة رغم شساعة المساحة الزراعية المستغلة بها.
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لة حيث قدر عددها غتلي بلدية ابن زياد من حيث مساحة األراضي الزراعية المستقسنطينة  بلدية -
    هكتار أراضي مسقية 660هكتار أراضي غير مسقية و 0883هكتار مقسمة كما يلي  7999بـ

 و هذه األخيرة تمثل مساحة صغيرة رغم شساعة المساحة الزراعية المستغلة بها.

قسنطينة من حيث مساحة األراضي الزراعية المستعملة حيث قدر تلي بلدية مراد  بلدية ديدوش -
هكتار أراضي  303هكتار أراضي غير مسقية و  0,26هكتار مقسمة كما يلي  7997عددها بـ

 و هذه األخيرة تحتل المرتبة الثانية من بين كل البلديات من حيث مساحة األراضي المسقية.مسقية 

قدر لة حيث غديدوش مراد من حيث مساحة األراضي الزراعية المستتلي بلدية  بوجريو بلدية مسعود -
هكتار أراضي ,60هكتار أراضي غير مسقية و 0003هكتار مقسمة كما يلي 7950عددها بـ

 مسقية.

لة حيث قدر غتلي بلدية مسعودبوجريومن حيث مساحة األراضي الزراعية المست حميدان بلدية بني -
هكتار أراضي 623هكتار أراضي غير مسقية و 0030هكتار مقسمة كما يلي 7883عددها بـ 

 مسقية.

لة حيث قدر عددها غتلي بلدية بنيحميدانمن حيث مساحة األراضي الزراعية المست سمارة بلدية عين -
 هكتار أراضي مسقية.,63هكتار أراضي غير مسقية و 0086هكتار مقسمة كما يلي 7245بـ 

تلي بلدية عينسمارةمن حيث مساحة األراضي الزراعية تحتل المرتبة األخيرةبوزيان  بلدية الحامة -
      هكتار أراضي غير مسقية ,63,هكتار مقسمة كما يلي 5200لة حيث قدر عددها بغالمست

، و ما نالحظه هنا رفم صغر مساحة األراضي الزراعية المستغلة ببلدية هكتار أراضي مسقية863و 

 .هذه األخيرة بها أكبر مسحة زراعية مسقية مقارنة بالبلديات األخرى الحامة بوزيان إال أن 

 :المحاصيل الزراعية-1-2

يل الزراعية بوالية قسنطينة متمثلة أساسا في الحبوب، البقول، الخضر، األعالف و األشجار المثمرة صالمحا

 (62( و )66) و من خالل الشكلين رقم
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(11الشكل رقم )  

 

 .2011فيفري  ANDIالمصدر:انجز باالعتماد على تقرير 

 

 (12) الشكل رقم

 

 2011فيفري  ANDIالمصدر: انجز باالعتماد على تقرير 
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       ر نجد أنه من حيث اإلنتاج الحبوب تحتل المركز األول بمنتوج مقد ,206-2066حسب حصيلة  

 603,00بـ  هكتار، تليها الخضر بإنتاج مقدر 33336بمساحة مزوعة مقدرة بـ  قنطار و 63338800بـ 

       قنطار 63,600هكتار، ثم تليهم األعالف بإنتاج مقدر بـ  2330ار و بمساحة مزروعة مقدرة بـ قنط

 33600هكتار، تليهم األشجار المثمرة بمنتوج زراعي مقدر بـحوالي  383,و بمساحة مزروعة مقدرة بـ 

        قنطار  66300هكتار، تليهم البقول بمنتوج زراعي مقدر بـ  6003قنطار بمساحة مزروعة مقدرة بـ 

هكتار بمساحة مزروعة  3000هكتار، يليهم إنتاج الزيتون و المقدر بـ  6,20و بمساحة مزروعة مقدرة بـ 

هكتار. طبعا هنا راجع لعدة أسباب منها ما هو مرتبط بالعامل المناخي و أيضا تراجع نسبة  230مقدرة بـ 

ألراضي المزروعة و ذلك بسبب عدة عوامل نقص العتاد الفالحي، و بصفة عامة نقص اإلمكانيات الزراعية ا

 و تحويل بعض الفالحين لنشاطهم، أيضا إستغالل األراضي الزراعية في أمور أخرى.

 الثروة الحيوانية:-1-3

مثيل بياني يوضح عدد الذي هو عبارة عن ت المدون في األسفل و (66) من خالل مالحظة الشكل رقم
الرؤوس الحيوانية الموجودة بوالية قسنطينة خالل موسمين، و عليه نميز ثالثة أنواع من الحيوانات، الغنم و 

-,206 2062التي بها أكبر عدد من الرؤوس خالل الموسمين، حيث قدر عدد رؤوس الغنم في الموسم 

، ثم نجد الماعز رأس 40600حيث قدر عدد الرؤوس بها بـ  ، ثم نجد الماشيةرأس 155000بـ  2063

يزداد أو يتراجع عدد الرؤوس الحيوانية  ما يمكن قوله هنا هو أن، رأس 8730حيث قدر عدد الرؤوس بها بـ 

 لعدة أسباب نذكر منها:

 عدم االهتمام بالجانب الصحي للحيوانات. -

 اض التي تفتك بالحياة الحيوانيةعدم توفر اللقاحات الالزمة مع انتشار بعض االمر  -

 تغيير مربي المواشي لنشاطهم الفالحي إلى قطاعات أخرى. -

 تحدثنا عن األنواع الحيوانية و عدد الرؤوس، فيما سبق نضيف لها:
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 رأس. 606بـحوالي  2066الخيول التي قدر عدد الرؤوس بها في   -

 2,6حيث تتواجد على مستوى الوالية دجاجة،  33600الدواجن المبيضة و المقدر عددها حاليا بـ  -

 حظيرة تربية دجاج.

 

 (13) الشكل رقم

 

 المصدر: انجز هذا الجدول باإلعتماد على معطيات مديرية الفالحة  موقع مديرية التجارة

7-http://www.dcwconstantine.gov.dz/index.php/3 

 االنتاج الحيواني:-1-1

 اإلنتاج الحيواني في والية قسنطينة نجده متنوع و بأعداد متباينة كما بلي:

 قنطار. 226,3اللحوم الحمراء :  -

 قنطار. 66,30اللحوم البيضاء :  -

 وحدة. 68.000.000البيض :  -

 هيكتولتر. 306033 الحليب :  -
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 قنطار. 6380 : الصوف -

كلغ/رأس/  0,3و كما علمنا من مصادر من مديرية الفالحة أن معدل إنتاج اللحوم الحمراء مقدر بـ حوالي 

 3عالميا ) المعدل العالمي إلنتاج اللحوم الحمراء مقدر بـ اليوم و هو ضعيف جدا مقارنة بما هو متفق عليه 

 كلغ/رأس في اليوم(.

العموم فإن اإلنتاج الحيواني ضعيف بوالية قسنطينة و هو بحاجة للزيادة لكي يتماشى مع متطلبات و على 

 السكان و أيضا من أجل توجيهه نحو األسواق الخارجية )خارج الوالية(.

 القطاع الصناعي: -2

 سي في جذبالقطاع الصناعي يعد من أهم القواعد األساسية في اإلقتصاد و هو محرك التنمية و عامل أسا

 السكان و أيضا يساهم في القضاء على البطالة و الرفع من مستوى الدخل.

 المناطق الصناعية:-2-1

  هكتار من مجموع مساحة الوالية 360توجد بوالية قسنطينة مناطق صناعية موزعة على مساحة مقدرة بـ 

 هذه المناطق الصناعية متمثل في:  

 ة مقدرة حو هي تتواجد على مستوى بلدية قسنطينة تتربع على مسا Palmaالمنطقة الصناعية  -

 حصة. 33هكتار و بـجموع حصص مقدر بـ  06.63بـ 

 ةحو هي تتواجد على مستوى بلدية قسنطينة تتربع على مسا 33فيفري  ,2المنطقة الصناعية  -

 حصة. 00هكتار و بـجموع حصص مقدر بـ  68.03مقدرة بـ  

 ةو هي تتواجد على مستوى بلدية ديدوش مراد تتربع على مساح حميدة عيسىالمنطقة الصناعية بن  -

 حصة. 203هكتار و بـجموع حصص مقدر بـ  33.33مقدرة بـ  

 تتربع على مساحة ابن باديسو هي تتواجد على مستوى بلدية  طرفالمنطقة الصناعية  -

 حصة. 203هكتار و بـجموع حصص مقدر بـ  33.33مقدرة بـ  
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  الوحدات الصناعية: -2-2

و ذلك بفضل سياسة الدولة  بطابع صناعي و الثمانينيات والية قسنطينة منذ السبعينات إكتست

مجموعة من و هذا ما جعل التنوع الصناعي موجود حاليا، حيث تضم والية قسنطينة  التصنيعية أنذاك

 ي:المركبات الصناعية و المؤسسات الصناعية المتنوعة و هي متمثلة ف

 :الصناعة البيتروكيميائية 
 E.N.G.Iالمؤسسة الوطنية للغاز الصناعي  -

 N.F.T.A.Lالمؤسسة الوطنية للتوزيع نفطال -

 :الصناعة الميكانيكية 
 .C.M.T, E.N.P.M.Aالمؤسسة الوطنية إلنتاج العتاد الفالحي مركب المرحركات و الجرارات -

 المؤسسة الوطنية الوطنية -

 :صناعة مواد البناء 
 المؤسسة الوطنية لإلسمنت. -

 المؤسسة الوطنية لإلنتاج الكلس المائي. -

 المؤسسة الوطنية للحصى. -

 :الصناعات الغذائية 
 مؤسسة نوميديا إلنتاج الحليب. -

 مؤسسة الرياض بكل فروعها. -

 :صيدال لإلنتاج ، و صيدال للتوزيع -صناعة األدوية 

 :الصناعات التحويلية 
 شركة الزجاج للشرق. -

 طنية للتبغ و الكبريت.الشركة الو  -

 :الصناعات النسيجية 
 مركب النسيج. -
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من خالل ( توضح توطن الوحدات الصناعية عبر بلديات والية قسنطينة ,6) و فيما يلي الخريطة رقم

يتبين لنا توزيع الوحدات الصناعية عبر بلديات والية قسنطينة، حيث نجد أن هذا التوزيع متباين  مالحظتها

فهناك بلديات تضم أكبر عدد من الوحدات الصناعية المتنوعة و منها ما تضم نفس النوع و منها ما ال توجد 

 بها أصال وحدات صناعية:

وحدات صناعية(  03ية المتنوعة ) المقدر بـ بلدية قسنطينة و تضم أكبر عدد من الوحدات الصناع -
المتمثلة في المؤسسة الوطنية للغاز الطبيعي و هي موجودة في المنطقة الصناعية واد الرمال، نجد 

أيضا مركب الحليب نوميديا موجودة ببومرزوق و هي متخصصة في صناعة الحليب و مشتقاته بلغ 

، نجد أيضا ببلدية قسنطينة و حدتين صناعيتين عامل 663ما يقارب  2063عدد العمال فيها سنة 

متمثلتين في صيدال لإلنتاج األدوية و أيضا نجد صيدال لتوزيع األدوية بالجملة، أيضا يتواجد على 

مستوى بلدية قسنطينة نوع أخر من الوحدات الصناعية و هو متمثل مركب النسيج الموجود 

 عامل. 660ة يضم حوالي ببومرزوق و هو متخصص في صناعة الخيط و األقمش

وحدات صناعية متنوعة متمثلة في المؤسسة  06تلي بلدية قسنطينة كل من بلدية الخروب و بها  -

الوطنية للتوزيع نفطال، نجد أيضا وحدتين صناعيتين ميكانيكيتين متمثلتين في مركب المحركات و 
ات و قطع الغيار، مركب الجرارات و يوجد بواد حميميم و متخصص في إنتاج الجرارات و المحرك

اآلالت الصناعية و يوجد أيضا بواد حميميم متخصص في إنتاج اآلالت الحديدية و تحديدها و 

 06أيضا في إنتاج قطع الغيار، أيضا لدينا بلدية عين سمارة بنفس عدد الوحدات الصناعية ) 

و أيضا مركب  وحدات صناعية( متمثلة في مركب الجارفات و الرافعات و مركب آليات الرفع

المضاغط و المراصيص، ايضا نحد في نفس المرتبة بلدية بن باديس بثالثة وحدات صناعية متثلة 

في المؤسسة الوطنية للحصى و المحاجر الكبرى و يوجد بالمنطق الصناعية الطرف، و نجد أيضا 

لكبريت و على مستوى هذه البلدية وحدتين صناعيتين تحويليتين متمثلتين في مركب التبغ و ا

الموجود ايضا في المنطقة الصناعية الطرف و متخصص في إنتاج التبغ و مشتقاته، شركة الزجاج 
الزجاج البصري، أيضا بلدية حامة بوزيان و بها ثالثة وحدات صناعية متمثلة في المؤسسة -للشرق 

 .TRANSCANAL ESTأيضا مؤسسة الوطنية لإلسمنت، وحدة إنتاج الكلس المائي و 
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األخير نجد بلديتي ديدوش مراد و التي بها وحدة صناعية متمثلة في مؤسسة الرياض و هي  و في -

متخصصة في إنتاج الفرنية، الدقيق و البسكويت، و أيضا بلدية ابن زياد التي بها وحدة صناعية 

 واحدة متمثلة في المؤسسة الجهوية إلنتاج الخزف.

مجموعة البأس بها من الوحدات الصناعية التي يمكن لها  على العموم يمكن القول أن والية قسنطينة بها

 النهوض باإلقتصاد المحلي و تطويره.
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 (,6خريطة رقم )

 

  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 والية قسنطينة 

ت الصناعية عبر البلدياتداوزيع الوحت  
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 *التجارية:  النشاط مناطق-2-3

 ية موزعة كما يلي: منطقة صناع 66تضم والية قسنطينة 

 ZAC  :3,.03متربعة على مساحة مقدرة بـ  6386تقع في بلدية قسنطينة أنشأت سنة الرمال 
 حصة. 603هكتار و بمجموع حصص مقدر بـ 

 ZAC  :هكتار و بمجموع  03.33مساحة مقدرة بـ تقع في بلدية الخروب متربعة على علي منجلي
 حصة. 2,6حصص مقدر بـ 

 ZAC  :متربعة على مساحة  6336-60-23تقع في بلدية زيغود يوسف أنشأت في زيغود يوسف
 حصة. 633هكتار و بمجموع حصص مقدر بـ  ,6مقدرة بـ 

 ZAC  :متربعة على مساحة 6388-06-03تقع في بلدية عين سمارة أنشأت في عين سمارة 

 حصة. 660هكتار و بمجموع حصص مقدر بـ  0,.20مقدرة بـ 

 ZAC  :6382-03-60أنشأت في  تقع في بلدية الخروب على المستوى النسيج الحضري الخروب 

 حصة. 666هكتار و بمجموع حصص مقدر بـ  66.80متربعة على مساحة مقدرة بـ 

 ZAC  :متربعة على مساحة مقدرة  6383-00-00تقع في بلدية بن باديس أنشأت في بن باديس
 حصة. 38هكتار و بمجموع حصص مقدر بـ  66.30بـ 

 ZAC  :متربعة على مساحة مقدرة بـ  6338-03-66تقع في بلدية الحامة بويان أنشأت في بكيرة
 حصة. ,66هكتار و بمجموع حصص مقدر بـ  60

 ZAC متربعة على  6383-02-08أنشأت في  مسعود بوجريوتقع في بلدية : مسعود بوجريو
 حصة. 03هكتار و بمجموع حصص مقدر بـ  3.83مساحة مقدرة بـ 

 ZAC ( 2ابن زياد :) متربعة على مساحة مقدرة  6383-06-22تقع في بلدية ابن زياد أنشأت في
 حصة. 6,هكتار و بمجموع حصص مقدر بـ  8.03بـ 

 _______________ 

و بالتالي  2063المناجم، و أيضا معطيات المخطط التهيئة الوالئي لوالية قسنطينة نسحة *تم اإلعتماد على معطيات مديرية الصناعة و 
 ، تم إعتمادها.,206األرقام المعطات هي إحصائيات لسنة 
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 ZAC  :متربعة على مساحة مقدرة  6388-06-22تقع في بلدية عين اعبيد أنشأت في عين اعبيد
 حصة. 20هكتار و بمجموع حصص مقدر بـ  6.36بـ 

 ZAC ( 1ابن زياد :) متربعة على مساحة مقدرة  6336-06-20تقع في بلدية ابن زياد أنشأت في

و بمجموع  و هي أصغر مساحة منطقة نشاط تجاري موجودة بوالية قسنطينة، هكتار ,,.6بـ 
 حصة. 63حصص مقدر بـ 

 النسيج التجاري: -6

، و فيما يلي من خالل الجدول رقم متعامل 36608 يبلغ العدد اإلجمالي للمتعاملين اإلقتصاديين في الوالية

 ( سنتعرف على توزيع المتعاملين.,6ل رقم )الشكلو في الملحق ( ,6)

 (11) الشكل رقم
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( الذي هو عبارة عن تمثيل بياني يوضح توزيع التجار عبر بلديات والية ,6) من خالل مالحظة الشكل رقم

 :كمايليقسنطينة، و قد الحظنا أن هذا التوزيع متباين 

خص ش 6,330تاجر مقسم إلى  68363بلدية قسنطينة بها أكبر عدد من التجار و المقدر بـ  -

 خص معنوي.ش 638,طبيعي و 

تاجر مقسم إلى  60262من التجار و المقدر بـ  معتبر عددبلدية الخروبو تلي بلدية قسنطينة بها  -
 شخص معنوي.6623خص طبيعي و ش 8886

 6366تاجر مقسم إلى  6333بلدية حامة بوزيان و تلي بلدية الخروب، وعددالتجار بها مقدر بـ  -

 خص معنوي.ش 622شخص طبيعي و 

 2606تاجر مقسم إلى  2036، وعددالتجار بها مقدر بـ حامة بوزيانو تلي بلدية عين سمارة بلدية  -

 خص معنوي.ش 30,شخص طبيعي و 

 6326 تاجر مقسم إلى  6863بلدية ديدوش مراد و تلي عين سمارة، وعددالتجار بها مقدر بـ  -

 خص معنوي.ش 636خص طبيعي و ش

 6233تاجر مقسم إلى  6622و تلي عين اعبيد، و عددالتجار بها مقدر بـ  زيغود يوسفبلدية  -
 خص معنوي.ش 30شخص طبيعي و 

شخص  362تاجر مقسم إلى  386، و عددالتجار بها مقدر بـ زيغود يوسفو تلي ابن زياد بلدية  -

 خص معنوي.ش 06طبيعي و 

شخص  300تاجر مقسم إلى  800، و عددالتجار بها مقدر بـ ابن زياد و تلي أوالد رحمون بلدية  -

 معنوي.خص ش 660طبيعي و 

شخص  0,,تاجر مقسم إلى  368، و عددالتجار بها مقدر بـ أوالد رحمون و تلي بن باديس بلدية  -

 شخص معنوي. 36طبيعي و 

 230تاجر مقسم إلى  230، و عددالتجار بها مقدر بـ بن باديسو تلي  مسعود بوجريوبلدية  -
 خص معنوي.ش 60شخص طبيعي و 

 208تاجر مقسم إلى  226، و عددالتجار بها مقدر بـ مسعود بوجريوو تلي بني حميدان بلدية  -

 خص معنوي.ش 66شخص طبيعي و 
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 األسواق التجارية:-3-1

يتواجد سوق واحد على مستوى والية قسنطينة مساحته مقدرة بحوالي سوق الخضر و الفواكه:  -

 محل، ذو تموين جهوي. 686به  2كلم 22630

سوق الخروب و هو ذو تموين وطني، و فيما  أسواق أهمها 60و عددها األسواق األسبوعية:  -

يخص بقية األسواق هي تتوزع على البلديات التالية: عين السمارة، عين أعبيد، زيغود يوسف ديدوش 
مراد، بني حميدان، مسعود بوجريو و ابن زياد مع وجود سوقين في بلدية حامة بوزيان أحدهما 

 مخصص للسيارات لكن حاليا تم توقيفه.

سوق ببلدية 60سوق موزعة كما لي على البلدات التالية:  26عددها مقدر بـليومية: األسواق ا -
      أسواق ببلدية الخروب، سوق واحد بكل من بلدية حامة بوزيان، بلدية ديوش مراد  6قسنطينة، 

 و بلدية زيغود يوسف.

ساهم في تنشيط اإلقتصاد تي تعلى العموم يمكن القول أن والية قسنطينة بها مجموعة من األسواق التجارية ال

 الواليات. يهي بحاجة لبعض التطويرات من أجل جلب مستثمرين و تجار من باق المحلي و

 السياحة: -1

التي تجذب السواح لوجود مناظر خالبة و كما نعرف ان تعد والية قسنطينة من المناطق السياحية و األثرية 

ق االستثمار في هذا المجال، و ذلك عن طري االقتصاد المحليالسياحة من مقومات التنمية المحلية و تدعم 

 و عليه سنحاول في هذا الجزء ان نعطي نظرة عن واقع السياحة و تنميتها في والية قسنطينة.

قسنطينة تعد من أهم الحواضر الكبرى الموجودة على مستوى الجزائر، و هي معروفة بتاريخها الحضاري، 

ذات إقليم به مجموعة من المميزات و المؤهالت التي تجعله صالحا ألن سنة، هي  2300فعمرها يفوق 

عد حيث نجد ان هناك عدة معالم و آثار تاريخية تعود لفترة ما قبل التاريخ و ما ب، يكون قطبا سياحيا رائدا

المعالم الرومانية  تيديس التي شهدت تعاقب عدة حضارات ماقبل التاريخ و بعده و نذكر ايضا التاريخ مثل

)األقواس الرومانية، أبواب سيرتا، حمامات القيصر...(، المعالم اإلسالمية و العثمانية ) المدينة القديمة، 

ية قسنطينة عن قصر أحمد باي..(، حتى االستعمار ترك بصمته التاريخية من خالل الجسور التي ميزت وال
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و من الناحية الطبيعية بها مناظر خالبة و أماكن مؤهلة ألن  غيرها من الواليات، هذا من الناحية التاريخية

تكون مواقع سياحية نذكر منها كهف الحمام الواقع بتلة سيدي مسيد هذه المنطقة تستقطب مجموعة من 

 لكات المعنية لكانت جاذبة للسياح.الباحثين المختصين و اذا ما حضيت بإهتمام أكبر من طرف الس

 الهياكل السياحية:-1-1

ان الهياكل السياحية هي القاعدة األساسية لنجاح السياحة، فهي تعمل على تقديم الخدمات للسواح و تلبي 

 على وجود ما يلي: حوائجهم، و من حيث تواجد هذه الهياكل في الية قسنطينة نجدها تقتصر

 من اجمالي فنادق الوالية %30ق و تمثل ما يفو  فنادق مصنفةو التي بدورها مقسمة إلى  الفنادق  -

تختلف درجة تصنيفها حسب الخدمات المقدمة للسواح خاصة من حيث الرفاهية و وجود التجهيزات 

من اجمالي  %0,تمثل حوالي تفتقر للخدمات الضرورية  غير مصنفةو بقية الفنادق هي  العصرية
 فنادق تابعة للقطاع العامن ، و من حيث الملكية نجد أنها ايضا نجدها مقسمة لنوعيفنادق الوالية

و بانوراميك  األمراء و الماريوت بشراكة تسيير مع سلسلة الماريوت و النوع  تافندق سير على غرار 
، و من حيث اآلخر فهو تابع للقطاع الخاص و هو الذي يمقل أكبر نسبة من اجمالي عدد الفنادق

فندق )هذه  60متمركزة في بلدية قسنطينة بـ توزيع هذه الفنادق عبر المجال الوالئي لقسنطينة نجدها 

فنادق ببلدية الخروب   3الفنادق مختلفة من حيث التصنيف و اإلنتماء قطاع عام/خاص(، ثم نجد 

 )هذه الفنادق مختلفة من حيث التصنيف و اإلنتماء قطاع عام/خاص(.

قسنطينة في اآلونة األخيرة المطاعم و هي مرتبطة إرتباطا وثيقا بتنشيط السياحة و تنميتها، و والية  -

حيث التصنيف  شهدت انتشارا كبيرا للمطاعم على مختلف أنواعها، حيث نميز نوعين من

مثل مطعم بانوراميك، مطعم قوس تابعة للفنادق )مصنفة/غير مصنفة( و ايضا منها المطاعم ال

 الطان...الخقزح...، و منها المطاعم المستقلة عن الفنادق مثل مطعم خيمة الزهور، مطعم ب
الوكاالت السياحية و هي من أهم الهياكل المحركة للعملية السياحية فهي تعمل على تنظيم و تسيير  -

و السهر على تقديم العمل السياحي و كذلك التعريف بالمنطقة من الناحة السياحية و جلب السواح 

سياحية مصنفة و غير  الخدمات الضرورية لهم، و الوكاالت السياحية أيضا نجدها تنقسم لوكاالت

 وكالة. 3,حوالي  ,206مصنفة و قد بلغ مجموعها الكلي نهاية سنة 
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على العموم والية قسنطينة تمتلك مؤهالت سياحية يمكن استغاللها في تطوير القطاع السياحي و هذا ما 

على العموم  يدعم العملية التنموية و يساهم في بناء إقتصاد محلي ناجح، و من حيث التجهيزات السياحية

مقبولة لكنها بحاجة للتنظيم أكثر و عصرنة الخدمات المقدمة من أجل جلب السياح و توفير مستلزمات 

"تظاهرة قسنطينة عاصمة راحتهم و رفاهيتهم، فكما نعلم أن قسنطينة استفادت من التظاهرة المقامة فيها 

حيث تم تطوير القطاع السياحي و إقامة عدة مشاريع تنموية استثمارية و قد قدر ، "2011الثقافة العربية 
حيث تم استالم خمس فنادق كاملة بمجموع  2063مليار دينار جزائري في سنة  68المبلغ االلي بحوالي 

منصب حسب التصريحات من طرف  030سرير و هذا ما سمح بفتح مناصب عمل مقدرة بحوالي  800

فادت والية قسنطينة بإرتفاع نسبة السياحة لوالية قسنطينة، هذا من جهة و من جهة أخرى استمدير مديرية 

، و من جهة أخرى هذا عمل على جذب المستثمرين %60السياح الوافدين إليها من خارج الوطن بنسبة 

ا و أغلبها فندق ,6حيث تم تسجيل مشاريع مقدمة من طرف المستثمرين الخواص ما يقدر بـ للقطاع السياحي 

 .مليار دينار جزائري  68في طور اإلنجاز و بغالف مالي مقدر بحوالي 

 الصناعات التقليدية: -1

ا عالقة بالقطاع و إضافة لذلك لهان الصناعات التقليدية تلعب دورا أساسيا في انعاش اإلقتصاد المحلي 

مجموعة من الحرفيين و المقدر السياحي و ترتبط به، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث تضم والية قسنطينة 

حرفي موزعون عبر مختلف البلديات و يقومون بصناعات تقليدية متعددة، و قد استفاد  60,26عددهم بـ 

 6,3من جهة تم توزيع إعانات نهائية على ف 2063الحرفيون من تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 

دينار على شكل  200.000مليون دينار حيث إستفادة كل حرفي من  60حرفي بمجموع مالي مقدر بحوالي 

آالت و أدوات يستخدمها ، و من جهة أخرى الفعاليات و المعارض التي أقيمت خلقت نوع من الديناميكية و 

 الحيوية في هذا القطاع.

الصناعات التقليدية هو ان والية قسنطينة تزخر بتنوع الصناعات التقليدية ) خالصه فيما يخص ما يمكن است

و هذا  ، تقطير الورد، صناعة الحلويات التقليدية...(الصناعات النحاسية، الطرزصناعة الذهب و الفضة، 

يد لتنشيط و تفعيل اإلقتصاد جزء من الثقافة و العادات و التقاليد المحلية و هذه األخيرة تعد بمثابة عامل ج

 المحلي و أيضا جلب السياح و استثارتهم للتعرف على عادات و تقاليد هذه الوالية.
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 رابعا: المشاريع التنموية المسجلة

تعد دراسة المشاريع اإلستثمارية و التنموية المسجلة على المستوى الوالئي كمؤشر أساسي لمعرفة مدى تطور 

طبعا هنا نقصد المشاريع المسجلة عبر مختلف القطاعات، و عليه سنتطرق بالدراسة في هذا العملية التنمية 
المحور إلى المشاريع المسجلة على مستوى والية قسنطينة و عبر مختلف القطاعات و خالل الفترة الزمنية 

 .2063إلى غاية  2002الممتدة بين 

نجد أن والية قسنطينة تحتل 33 2063-2002الزمنية فيما يخص المشاريع اإلستثمارية المصرح بها للفترة 
مشاريع المسجلة على المستوى الوطني و تحتل المرتبة األولى من بين المرتبة التاسعة من حيث عدد ال

(، حيث يوضح 63) مشروع، كما يمثله الشكل رقم ,683واليات الشرق الجزائري بمجموع مشاريع مقدر بـ 

 ترتيب والية قسنطينة من باقي واليات الشرق الجزائري طبعا حسب عدد الماريع المسجلة. 

 (11الشكل رقم )

 

 http://www.andi.dz/PDF/STAT20022015/CONSTANTINE_AR.pdfالمصدر: 

( و الذي هو عبارة عن تمثيل بياني يوضح عدد المشاريع اإلستثمارية 22مالحظته من الشكل رقم )ما يمكن 

 نجد أن والية قسنطينة 2063-2002عبر مختلف واليات الشرق الجزائري المصرح بها خالل الفترة الزمنية 

 _________________ 

 ( نقال عن الموقع التالي:2063ار )نشرية إحصائية تم تحديثها في مارس الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمتم اإلعتماد على معطيات -33

http://www.andi.dz/PDF/STAT20022015/CONSTANTINE_AR.pdf 
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مشروع تلتها والية  ,683فيها بـ واليات، حيث قدر عدد المشاريع  8تحتل المرتبة األولى من بين مجموع 

مشروع، ثم والية ميلة  6636مشروع، ثم والية سكيكدة بـ  6666مشروع، ثم والية جيجل بـ  6680بـ  عنابة

  مشروع، و أخيرا والية سوق أهراس  336مشروع، ثم والية الطارف  806مشروع، ثم والية قالمة بـ  6663

 مشروع. 683بـ 

  يعد مؤشر إيجابي أن والية قسنطينة تتصدر المراكز األولى بمجموع مشريع مقدر  ما يمكن قوله هو أن هذا

 ( :60) مشروع و هي موزعة على عدة قطاعات كما يبينه الجدول رقم ,683بـ 

 (10الجدول رقم)

 2011-2002توزيع المشاريع حسب مختلف القطاعات بوالية قسنطينة للفترة جدول 

 عدد مناصب الشغل )مليون دج(القيمة  عدد المشاريع القطاع
 ,63, 263,2 830 النقل

 ,6322 ,6,023 633 الصناعة
 0836 32230 233 البناء األشغال العمومية و السكن

 3080 30,06 2,3 الخدمات
 6,63 3608 3, الصحة
 6303 6380, 63 السياحة
 238 033 63 الفالحة
 63333 668668 ,683 المجموع

 2016الوكالة الوطنية لتطوير اإلستثمار تقرير مارس المصدر: معطيات 

القطاعات كمايلي: أكبر من خالل مالجظة الجدول المدون في األعلى نجد أن المشاريع موزعة على مختلف 

مشروع في هذا القطاع  830عدد من المشاريع مسجل في قطاع النقل حيث إستفادت والية قسنطينة من 

منصب عمل، ثم نجد  ,63,ليون دج، هذه المشاريع في قطاع النقل فتحت م 263,2بغالف مالي مقدر بـ 

مشروع و بأكبر غالف مالي من بين كل المشاريع و قد قدر  633قطاع الصناعة بعدد مشاريع مقدر بـ 
مليون دج و هذه المشاريع فتحت أيضا أكر عدد من مناصب العمل و الذي  ,6,023الغالف المالي بـ 

           قدر عدد المشاريع  ب، ثم يليهم قطاع البناء و األشغال العمومية و السكنمنص ,6322قدر بـ 
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مليون دج، هذه المشاريع فتحت عدد معتبر من مناصب  32230مشروع و بغالف مالي مقدر بـ  233 بـ

 منصب. 0836الشغل 

قدر عدد مناصب مليون دج، و  30,06مشروع و بغالف مالي مقدر بـ  2,3يليهم قطاع الخدمات بـ 

مشروع و بغالف  3,منصب، ثم نجد قطاع الصجة بمجموع مشاريع مقدر بـ  3080الشغل المفتوحة بـ 

منصب، ثم يليهم قطاع  6,63مليون دج، و قدر عدد مناصب الشغل المفتوحة بـ  3608مالي مقدر بـ 

     ب الشغل المفتوحة مليون دج و قدر عدد مناص  6380,مشروع بغالف مالي مقدر بـ  63السياحة بـ 

  مليون دج  033مشروع أيضا و بغالف مالي مقدر بـ  63منصب، و أخيرا نجد قطاع الزراعة بـ  6303بـ 

 منصب. 238و قدر عدد مناصب الشغل المفتوحة بـ 

 خالصة المبحث الثاني:

مؤشرات و تحليلها على من خالل تقييمنا لواقع التنمية المحلية بوالية قسنطينة و ذلك عن طريق دراسة عدة 

المستوى الوالئي و البلدي، استخلصنا أنه على المستوى الوالئي نجد أن مستوى التنمية المحلية على العموم 

مقبول طبعا فمستوى التجهيزات الصحية، و التعليمية يعد جيدا أيضا التجهيزات الشبابية و الرياضية، و من 

تلك مؤهالت فالحية، ساحية و قاعدة صناعية، إال أنها تعاني حيث المستوى اإلقتصادي والية قسنطينة تم

من اإلهمال و سوء التسيير و نقص في الحوكمة المجالية و لم تبلغ المستوى المطلوب، أما المشكل 

المطروح فهو مستوى التنمية المحلية على مستوى البلديات حيث سجلنا عجز في بلديات على غرار بني 

 و سجلنا في بلديات أخرى فائضا مثل بلدية قسنطينة فيما يخص بعض الخدمات. حميدان و مسعود بوجريو

 

 

 

 



 الفصل الثاني: واقع التنمية المحلية في والية قسنطينة و انعكاساتها المجالية
 

 

 

136 

 :الفاعلون المحليون  المبحث الثالث

 :تمهيد

من خالل ما توصلنا إليه في الفصل األول، وجدنا أن التنمية المحلية ال تقتصر على دور الدولة و ال على 

عمل الجماعات المحلية بل تعدت ذلك لتمس فاعلين محليين آخرين، كالمجتمع المدني بما يضمه من 

أيضا نجد الشركاء  جمعيات و مواطنين فمشاركته في التنمية المحلية هي تجسيد لمبدأ الديمقراطية،

لهم أثر واضح في التنمية فرضونه من نفوذ و ياإلقتصاديين و الذين إرتأينا لتسميتهم الفاعلين الخواص، و ما 

في دراستنا الميدانية هذه كنا بحاجة لمعلومات و آراء متعددة فإرتأينا أن نتبع أسلوبين لتوفير ما المحلية، و 

و كأول فئة هي أعضاء فئات معينة تبعنا أسلوب توزيع اإلستمارات على حتاجه و ما تتطلبه دراستنا، حيث ان

المجالس الشعبية البلدية، الفئة الثانية و هي خاصة بالجمعيات،  الفئة الثالثة و هي خاصة بسكان والية 

 قسنطينة.

و فيما يخص المقابالت الشخصية فهي خاصة ببعض المسؤولين و رؤوساء المجالس الشعبية و من 

 .المستثمرين الخواص

 عرض و مناقشة نتائج الدراسة الميدانية في ضوء التساؤالت المطروحة :-1

توزيع بعض إستمارات و أيضا إجراء بعض المقابالت من خالل الدراسة الميدانية التي تقمنا بها عن طريق 

 مع الفاعلين المحليين و كانت النتائج كاآلتي:

 المجالس الشعبية البلدية:-أ

 إستمارة لكن تم إسترجاع  30تمت دراسة المجالس الشعبية عن طريق أخذ عينة عشوائية عن طريق توزيع 

البلدية  ، حيث أن عدد األعضاء بالمجالس الشعبيةو ذلك راجع لعدة أسبابإستمارة فقط  60و اإلجابة عن 

 بلدية. 62، موزعين توزيعا متبايينا بين الـ عضو 6,8مقدر بحوالي  بوالية قسنطينة

 فيما يلي سنتعرض لدراسة و تحليل إجابات المبحوثين من أعضاء المجالس الشعبية البلدية:

قمنا بوضع أسئلة تخص البيانات الشخصية من أجل التعرف أكثر على  نات الشخصية:نتائج البيا-1

 :المبحوثين و فهم نمط تفكيرهم 
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 الجنس: -

 (16الشكل رقم )

 

 ( في الملحق11الجدول رقم ) المصدر: أنجز باالعتماد على

( %36.66عضو و المقدرة نسبتهم بـ  28أعاله يتبين لنا أن عدد الذكور) من خالل مالحظة الشكل المدون 

(، طبعا هذا يوضح أن نقص مشاركة المرأة في %3.30أعضاء و المقدرة نسبتهم  2فاق بكثيرة عدد اإلناث )

الجوانب السياسية للمجتمع، و هذا راجع لعدة أسباب نذكر منها عقلية و ثقافة المجتمع الجزائري الذي يرى 

العمل داخل المجالس الشعبية البلدية يتطلب أن هذا الجانب السياسي ال يناسب المرأة و من جهة أخرى 

من كل هذا ما تحدثنا مع األعضاء المبحوثين أن المشاركة النسوية تشهد تطور  مجهود و وقت و لكم بالرغم

 خالل العقود األخيرة و أصبحت كفاعل في إحداث التنمية المحلية.

 الفئات العمرية: -

 (17الشكل رقم )

 

  ( في الملحق16المصدر: أنجز باالعتماد على الجدول رقم )
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الذي هو يعبر عن النتائج المتحصل عليها من خالل اجابات من خالل مالحظة الشكل المدون أعاله 

سنة و ذلك بعدد  30سنة حتى  3,المبحوثين وجدنا ثالثة فئات عمرية متباينة أكبر عدد سجل في فئة من 

سنة و قدرة  3,سنة و  60، تليها الفئة التي يتراوح أعمارهم ما بين %00عضو أي بنسبة  26مقدر بـ 

سنة و بها عضو واحد أي بنسبة  30، و في األخير نجد أكثر من %23.30بنسبة  أعضاء أي 8عددهم بـ 

 ، كل هذا يعكس لنا مدى نضج األعضاء و وعيهم.%6.66مئوية مقدرة بـ 

 :المستوى التعليمي للمبحوثين -

 (19الشكل رقم )

 

 ( في الملحق17المصدر: أنجز باالعتماد على الجدول رقم )

من خالل إجابات المبحوثين الحظنا تباينا في المستوى التعليمي بينهم و حسب الشكل المدون أعاله نجد أن 

أكبر عدد من المبحوثين و الذين هم أعضاء في المجلس الشعبي البلدي ذوي مستوى تعليمي ثانوي و قد قدر 
     ء ذوي المستوى الجامعي ثم الفئة التي بعدها تمثل األعضا، %33.30عضو أي بنسبة  60عددهم بـ 

فئة ذات مستوىالتعليمي المتوسط و المقدر عددهم ، تليها %26.66أعضاء أي بنسبة  0و المقدر عددعم بـ 

أعضاء  2تليهم فئة األعضاء ذوي مستوى الدراسات العليا و المقدر عددهم بـ  %60أعضاء أي بنسبة  6بـ 

 .%6.66المستوى اإلبتدائي و يمثلها عضوا واحد أي بنسبة ، و أخيرا نجد فئة ذوي %3.30أي بنسبة 

ما يمكن قوله فيما يخص المستوى التعليمي المتباين بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي، هو عندما يكون 

المستوى عالي)هنا نقصد المستوى الجامعي و الدراسات العليا كحاملي شهادات الماجستير و الدكتوراه( فهو 

الفكري الثقافي الجيد و الذي حتما سيخدم البلديات من حيث العمليات التنموية و البرامج  يعكس المستوى 

0 5 10 15 20

إبتدائي

متوسط

ثانوي

جامعي

دراسات عليا

عدد المبحوثين حسب المستوى التعليمي

عدد المبحوثين



 الفصل الثاني: واقع التنمية المحلية في والية قسنطينة و انعكاساتها المجالية
 

 

 

139 

المسطرة، و من جهة أخرى خلق التنافس بين األحزاب لتقديم األفضل و كسب أكبر قدر ممكن من 

األصوات، و فيما يخص أصحاب المستوى الثانوي فهو مقبول، و عندما نتحدث عن أصحاب المستويين 

بتدائي و المتوسط يمكن النظر له من زاويتان مختلفتان، الزاوية األولى هي أن تبرير وجود هذاين اإل

المستويين هو عامل الخبرة لديهم في التسيير و أيضا كون أنهم يحضون بشعبية كبيرة لدى المواطنين، أما 

اء المجالس الشعبية البلدية ألعضفهي مخالفة لألولى حيث أن المستوى التعليمي الضعيف الزاوية الثانية 

 جعل السلطات المركزية تفرض وصايتها اإلدارية عليهم.

 :المتبع األسلوب اإلداري  -2

عضو أجابو بأن  68( في الملحق 68فيما يخص اجابات المبحوثين حول هذا السؤال حسب الجدول رقم)

، و البقية %30مقدرة بـ بنسبة  صالح هذاألسلوبلاألسلوب المتبع هو أسلوب الالمركزية أي كانت االجابات 

 .%0,عضو و بنسبة  62كانت إجابتها بإتباع أسلوب المركزية أي 

 ى العملية التنمويةلتأثير أسلوب المركزية ع -3

 (18) الشكل رقم

   

 ( في الملحق18المصدر: أنجز باالعتماد على الجدول رقم )

إذا ما كان األسلوب من خالل مالحظة الشكل المدون أعاله نجد أن اإلجابات حول السؤال المطروح عن 

على نعم لكن  او قالمركزي يسبب عرقلة التنمية المحلية نجد هناك تباين في اإلجابات حيث أن األغلبية أتف

عض اإلجراءات التي أعضاء حيث أكدو أنهم يعانون من ب 0هناك من يأكدون ذلك و عددهم مقدر بـ 
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       تفرضها السلطات المركزية هذا ما يأخر سير العملية التنموية و ايضا من حتمية الرجوع في كل كبيرة

 و صغيرة إلى السلطات المركزية فهنا يمكن القول أنهم يرونها سلطة مركزية مطلقة.

ملية التنمية المحلية بالبلديات أن أسلوب المركزية يعيق سير ععضو يقول بأن األسلوب المركزي  62أما 

 إلى حد ما يعني ليس في كل األحوال.

 عضو ال يرون أن المركزية تسبب عرقلة سير التنمية على مستوى البلديات. 66و لدينا 

 :مبدأ الالمركزية -1

في الملحق و الذي من  (20رقم ) الجدولحسب اإلجابات المقدمة من طرف األعضاء المبحوثين تم وضع 

تجسد مبدأ أن الصالحيات التي يتمتع بها المجلس الشعبي  برون ، %36.66خالله يتبين لنا أن نسبة 

، أكدو على ذلك أما النسبة التبقية و %23.30إلى حد ما مع وجود بعض التحفظ، و نسبة  الالمركزية

فهم يرون العكس من ذلك أي أن هذه الصالحيات المعطاة للمجالس الشعبية البلدية ال  %60المقدرة بـ 

 تجسد مبدأ الالمركزية فهم يرون أنهم يعانون من التبيعية و عدم وجود إستقاللية تامة.

 التمويل:  -1

ن ، يرو 43.33%كانت كاآلتي:  ( في الملحق26حسب الجدول رقم ) أن اإلجاباتمن حيث التمويل وجدنا 

و البرامج التنموية يؤدي إلى حد ما إلى سيطرة الجهة الممولة و بالتالي   أن التمويل المالي الوالئي للمشاريع 

يحد من إستقاللية المجالس الشعبية البلدية و بالتالي تصبح السلطة المركزية هي التي تتحكم في المشاريع و 

، أما البقية و المقدر %63.30الذين يمثلون نسبة أيضا و كيفية توزيعها و هذا ما أكده بعض األعضاء و 

 ال يرون أن التمويل المالي من طرف الوالية يحد من استقاللية المجالس.، % 20نسبتهم بـ 

 خالفات بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية:ال  -6

في أغلبها تتفق على وجود خالفات بين  حسب اإلجابات المقدمة من طرف أعضاء المجلس الشعبي البلدي

          أكدو على وجود خالفات فعلية، و ما يقدر %03.33أعضاء المجالس الشعبية البلدية، حيث أن 
ينفون وجود  %3.33يرون أن الخالفات واردة إلى حد ما، أما النسبة المتبقية و المقدرة بـ  %63.33بـ 

 الخالفات.
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و من خالل األسئلة المطروحة إستنتجنا أن هذه الخالفات تكون بين مأيد و معارض لألحزاب السياسية و 

يرى البعض أن سبب الخالفات هو التفكير في المصالح الشخصية و محاولة اإلختالفات اإلديولوجية، أيضا 

   و تنفيذ المشاريع التنموية  خدمتها على حساب سير العملية التنموية و هذا يتضح جليا في إبرام الصفقات

و هذا ما يجعل بلديات و مناطق معينة تحظى بإهتمام زائد أو تقام عليها مشاريع مع تهميش أخرى تستحق 

فيه قد تؤدي لظهور بعض النزاعات، طبعا ذلك، أيضا من جهة أخرى نجد أن المستوى الثقافي و الفروقات 

موية على المستوى المحلي و تؤثر سلبا على عمل المجالس كل هذه الخالفات ستعرقل سير العملية التن
 الشعبية البلدية و من جهة أخرى ستبب الشك و الريبة لذى المواطنين و بالتالي يفقدون الثقة في األعضاء 

 و الرؤساء المنتخبين لذى يجب التحلي بالتعقل و إجتناب قدر اإلمكان مثل هذه الخالفات.

تمع المدني األغلبية أجمعو على أن المجتمع المدني يعد من العناصر الفاعلة فيما يخص اآلراء حول المج

 في العملية التنموية و يجب إشراكهم و اإلستماع آلرائهم.

و فيما يخص الفاعلين الخواص يرى المبحثون في مجملهم أن لديهم إيجابية من حيث أنهم يشاركون في 
امة مشاريع ترجع بالفائدة على المستوى المحلي إال أنهم في أموالهمو إقالتنمية المحلية بإستثمار رؤوس 

 الغالب يفكرون في المصلحة الشخصية و الربح على حساب المصلحة المحلية.

في والية قسنطينة بصفة عامة فكانت و فيما يخص تقييم األعضاء المبحوثين لمستوى التنمية المحلية 
يرون أن مستوى التنمية في والية قسنطينة  %66.66،في حين أن %03.30اإلجابات متباينة حيث ان 

 يرون أنها دون المستوى المطلوب. % 60جيد، و على العكس من ذلك النسبة المتبقية و المقدرة بـ 

 :الجمعيات -ب

و على إعتبارها أحد  ,206-2066جمعية حسب تقديرات  ,286توجد على مستوى والية قسنطينة حوالي 

أهم الفاعلين في التنمية المحلية إرتأينا إلى إجراء استبيان على عينة من هذا المجتمع حيث اخترنا العينة 

ضاء المنتسبين لجمعيات إستمارة على مجموعة من األع 600العشوائية غير المنتظمة حيث قمنا بتوزيع 

جمعية عبر  ,286( توضح توزيع 63مختلفة عبر مختلف بلديات والية قسنطينة، و فيما يلي الخريطة رقم )

جمعية و  6320كل من بلدية قسنطينة بعدد مقدر بـ بلديات والية قسنطينة حيث نجد أن أغلبها متمركزة في 
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من الجمعيات موجود ببلدية مسعود بوحريو والمقدر بـ  و أقل عددجمعية  633بلدية الخروب بعدد مقدر بـ 

 جمعية 23

(11خريطة رقم )  

 والية قسنطينة 

  توزيع الجمعيات عبر البلديات

 

  .2011المصدر: انجزت باإلعتماد على معطيات مكتب الجمعيات لوالية قسنطينة 

 كلم
 عدد الجمعيات:
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 حليل البيانات الشخصية:ت -1

 من حيث الجنس: -

إناث و هذا يدل على % 62من البحوثين ذكور و  %38( في الملحق نجد أن 26بالرجوع للجدول رقم)

 المشاركة النسائية و اندماجهم في النشاط الجمعوي.

من  %36( المدون في الملحق نجد أن ,2من خالل الجدول رقم) من حيث الفئات العمرية: -
 %60سنة أما الفئة الثانية و التي نسبتها تقدر بـ  33سنة و  63البحوثين أعمارهم تتراوح ما بين 

 23و تتراوح أعمارهم ما بين  %62سنة، و أخيرا نجد الفئة الشابة نسبتها  33أعمارهم أكثر من 

 سنة. 63سنة إلى 

 المستوى الدراسي:  -

 (20) الشكل رقم

 

 ( في الملحق.21على معطيات الجدول رقم )المصدر: انجز باالعتماد 

من خالل مالحظة التنمثيل البياني المدون أعاله و الذي تم انجازه وفقا إلجابات المبحوثين نجد هناك تباين 

، %68حيث أن الفئة المسيطرة و السائدة هي ذوي الميتوى الثانوي و المقدرة نسبتهم بـ  في المستوى الدراسي

، ثم فئة ذوي مستوى الدراسات العليا و المقدرة نسبتهم %60المستوى الجامعي بنسبة مقدرة بـ تليها فئة ذوي 

، و أخيرا نجد فئة ذوي المستوى %8، و بعدها نجد فئة ذوي المستوى المتوسط بنسبة مقدرة بـ %66بـ 
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المستوى جيد و هذا ، و منه يمكن القول أنه في المجمل  % 3التعليمي اإلبتدائي و المقدرة نسبتهم بحوالي

 يعكس مدى الوعي و الثقافة عند المنتسبين للجمعيات.

حسب إجابات المنتسبين للجمعيات وجدنا هناك تنوع كبير من حيث  طبيعة نشاط الجمعيات: -2
النشاط فهناك جمعيات ذات نشاط خيري و أخرى ذات نشاط ديني و منها الجمعيات ذات 

 الخ...يةالنشاطات الشبابية و النشاطات الثقاف

( في الملحق المنجز من اجابات المبحوثين 23من خالل الجدول رقم) الجمعيات و مواقع االنترنت: -3
المتبقية ليست لديهم ال  %03لديهم مواقع و صفحات على االنترنت و أما  %23يتبين أن نسبة 

الصفحات هي فيما يخص المواضيع المقدمة على المواقع و و  مواقع وال صفحات على األنترنت.

ذات صلة بطبيعة نشاط الجمعية و في الغالب ما تكون تحسيسية و توعوية، و يتم تجديدها على 

 فترات متباينة حسب كل جمعية و تماشيا مع المستجدات.

هنا أجمعت األغلبية على أنها عالقة معقدة فالعمل الجمعوي  عالقة الجمعيات بالسلطات المحلية: -1
في صنع القرارات و تسيير بعض الشؤون المحلية، و البعض اآلخر يراها  يستوجب المشاركة الفعالة

عالقة تعاون و تكامل من أجل خدمة البلديات المنتمين إليها بصفة خاصة و الوالية ككل بصفة 

عامة، و قليلون من أخبرونا أن هناك توتر في العالقة اي بعض الصراعات و النزاعات و هذا راجع 

 راكم و اإلستماع إلنشغاالتهم.و هذا راجع لعدم إش

من خالل إجابات المبحوثين عن مشاركة الجمعيات في  مشاركة الجمعيات في عملية التنمية: -1
العملية التنموية على المستوى المحلية وجدنا أن األغلبية يجمعون على أن الجمعيات جزء من 

     ايصال انشغاالت المواطنين للمسؤولين المحليين المجتمع المدني و مشاركتهم تكون عن طريق 

و اقتراح المشاريع التي من شأنها ان ترقي المجتمع و تعم بالفائدة على الجميع، أيضا الدفاع عن 

 حقوق المواطنين و تحقيق المساعي التي أنشأت من أجلها هذه الجمعيات.

اجمعوا  %33في الملحق نجد أن  ( المنجز20) من خالل الجدول رقمالتنسيق بين الجمعيات:  -6

   أكدو على وجود تنسيق بين الجمعيات  %6,على عدم وجود تنسيق بين الجمعيات في حين أن 

و من خالل األسئلة المطروحة و اإلجابات المقدمة من طرف المبحوثين وجدنا أن هذا التنسيق 
      فيما بينها لتالي التكامل يتمثل في التعارف بين أعضاء الجمعيات التي لها نفس األهداف و با
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و أيضا من جهة أخرى تقوية موقفهم أمام السلطات المحلية من خالل توحدهم، أما عن أسباب عدم 

وجود تنسيق فقد تضاربت آراء المبحوثين و حتى أن هناك من تهربوا من اإلجابة على هذا السؤال 

طرة و منهم من يرى أن العمل فالبعض يرون أن هناك إختالف في المساعي و األهداف المس

 بشكل فردي أحسن من الوقوع في صراعات و خالفات.

أجمعت األغلبية على أن الدعم المادي هو من أهم العراقيل التي العراقيل التي تواجه الجمعيات: -7
 تواجهها الجمعيات.

الجدول رقم من خالل  :رأي المنتسبين للجمعيات حول مستوى التنمية المحلية بوالية قسنطينة -9

 برون أن التنمية المحلية بوالية قسنطينة  %30( في الملحق نجد أن 28)

يرون أن التنمية  %60يرون أنها جيدة، أما البقية و المقدرة نسبتهم بـ  %26ذات مستوى مقبول في حين أن 

 المحلية في والية قسنطينة دون المستوى المطلوب.

 :سكان الوالية -جـ

العناصر المهمة في المجتمع المدني الذي هو فاعل أساسي في عملية التنمية المحلية لذى يعد السكان من 

إستمارة  600ارتأينا لدراسة عينة من هذا المجتمع طبعا هنا اتبعنا طريقة العينة العشوائية حيث تم توزيع 

 على مستوى بلديات والية قسنطينة بشكل عشوائي و كانت النتائج كاآلتي:

 %36:  كمايليو كانت النتائج  من حيث الجنس و الفئات العمرية: انات الشخصيةتحليل البي -1
الفئة السائدة هي  ، حيث نجد أنسنة 33سنة حتى  68تتراوح أعمارهم ما بين رجال  %6,نساء و 

      ، %63سنة تمثل  33-63و تليها فئة مابين ،  %03سنة حيث تمثل  63-68فئة من بين 

، ما يمكنه قوله هو أن هناك تباين و تنوع في الفئات %3سنة و تمثل  33و أخير فئة أكثر من 

 العمرية و هذا يفيدنا في معرفة مختلف اآلراء سواء عند الشباب أو الكهول و حتى الشيوخ.

طبعا المستوى الدراسي مهم جدا فهو يعكس لنا ما مدى وعي المجتمع، حيث المستوى الدراسي:  -2

الشكل  هناك تباين في المستوى الدراسي و ذلك ما يوضحهتحليل اإلستمارات وجدنا أن بعد عملية 

 المدون في األسفل الذي أنجز أنطالقا من إجابات المبحوثين:
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 (21) الشكل رقم

 

، تليها فئة ذوي المستوى %60إن أعلى نسبة مسجلة في فئة ذوي المستو الثانوي و المقدرة نسبتهم بـ 

، ثم فئة ذوي %23، ثم فئة ذوي المستوى الجامعي بنسبة مقدرة بـ %23المقدرة نسبتهم بـ و  اإلبتدائي

 .%8المستوى المتوسط و المقدرة نسبتهم بـ 

  توزيع اإلستمارات على البلديات: -6

 (22) الشكل رقم
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الذي هو عبارة عن دائرة نسبية تعبر عن توزيع  في األسفلمن خالل مالحظة التمثيل البياني المدون 

اإلستمارات حسب البلديات طبعا هذا اعتمادا على إجابات المبحوثين حيث نجد أكبر نسبة مسجلة ببلدية 

ثم بلدية حامة بوزيان بنسبة  %66، تليهم بلدية زيغود يوسف بـ %,6، تليها بلدية الخروب بـ %66قسنطينة 

، بعدها بلدية ابن باديس بنسبة %3بعدها نجد بلدية ديدوش مراد بنسبة  %0بـ  ، ثم بلدية عين سمارة8%

لكل منهم، و في األخير  %,، تليهم كل من بلدية عين اعبيد، ابن زياد و أوالد رحمون بنسبة مقدرة بـ 3%

 لكل منهما. %6نجد كل من بلديتي بني حميدان و بلدية مسعود بوجريو بنسبة 

من خالل األسئلة المطروحة عن التنمية المحلية إذا : واقع التنمية المحلية و دور المجتمع المدني  -1
أجابوا بأنهم  %3,و ، لديهم فكرة عن التنمية المحلية %36كانت لديهم فكرة عنها وجدنا أن نسبة 

ا يتضح أن هناك ليست لديهم فكرة عنها و نفس األرقام معطاة بالنسبة للمجتمع المدني، طبعا من هن

عدم وعي و ثقافة عند األغلبية عن التنمية المحلية و المجتمع المدني طبعا هذا يرجع لعدة أسباب 

 من أبرزها المستوى العلمي و الثقافي لدى المبحوثين.

و عما يخص إشراك المواطنين فعال في عملية التنمية و في وضع المشاريع كانت اإلجابة متضاربة بين من 

فعال أنه ال يتم إشراك المواطنين و أنهم غير راضون عن هذا الوضع و بين من يقولون أنه يتم إشراكهم يقول 

 تصل آراؤهم إلى السلطات المحلية. عن طريق اإلستماع إلنشغاالتهم و عن طريق عمل الجمعية

 تقييم المواطنين لوالية قسنطينة من حيث التجهيزات، الخدمات و البنى التحتية: -1

 ( 11) الجدول رقم

 إجابات المواطنين ) نسب مئوية(

  من حيث الكم  من حيث النوع
 التجهيزات معتبرة  قليلة منعدمة جيد متوسط ضعيف
 الصحية 2, 38 0 6 ,3 66
 التعليمية 06 23 0 00 63 66
 إدارية ,8 63 0 63 6, 68
 رياضية 20 06 0 6 83 62
 ثقافية ,8 63 0 03 60 2
 الطرقات 02 28 0 2 30 63
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 المواصالت 80 66 0 6, 33 ,
 المساحات الخضراء 33 66 0 3 86 66
 االنارة العمومية 03 ,2 0 2 80 66
 حاويات القمامة 33 66 0 3, 66 20

 المصدر: انجز باإلعتماد على اجابات السكان من خالل اإلستمارات الموزعة. 

يرون أن خدمة  %80على اجابات سكان والية قسنطينة نجد أن من خالل هذا الجدول المنجز أعاله اعتمادا 

، أيضا نجد أن أن التجهيزات اإلدارية و الثقافية معتبرة  عتبرون ي %,8و المواصالت معتبرة في هذه الوالية، 
اعتبرو الطرقات معتبرة، %02يجدون أن خدمة اإلنارة على مستوى الوالية متوفرة بشكل معتبر،  03%

يرون أن المساحات الخضراء  %33معتبرة على مستوى والية قسنطينة،  اعتبرو التجهيزات التعليمية 06%

يرون أن  % 0,لحاويات القمامة فهي متواجدة بكثرة، متوفرة بصفة معتبرة نفس النسبة مسجلة بالنسبة 

يرون أن التجهيزات الرياضية معتبرة أما  %20التجهيزات الصحية معتبرة، و كأضعف نسبة و هي مقدرة بـ 

   يرونها ضعيفة  %62يرونها متوسطة و  %83يرون أنها متواجدة بصفة قليلة و من حيث النوعية  06%

 فقط يرونها جيدة. %6و 

 : الفاعلين الخواص-د

نة منهم، على إعتبار أنهم فاعين محليين و لقد أصبح لديهم دور هام فإنه من الواجب التطرق لدراسة عي
المقابالت الشخصية هي األنسب و تتوافق مع ما نحن بصدد معرفته، حيث إكتسى طابع حيث إعتمدنا على 

شاملة عن المقابالت التي ة السرية فيما يخص المعلومات الشخصية و تحديد منطقة االستثمار و كحوصل

المجال المربح ليستثمرو فيه أموالهم، و تقمنا بها خصوصا بالنسبة للفاعلين الخواص وجدنا أنهم يبحثون عن 

ستثمر في المنطقة التي أصولهم منهاو هذا حسب تفسيرهم له عدة أسباب منها عامل ن ييفضل أ منهم من

التي يتنمون إليها و من جهة أخرى من أجل تسهيل بعض األمور الهوية و محاولة تطويرهم لهذه المناطق 

ن أنهم من أهل المنطقة و يستطيعون فرض نفوذهم، بالمقابل هناك في إستثمارهم مع السلطات المحلية كو 

 من أخبرنا أنه يواجه صعوبات و عدة عراقيل من طرف السلطات المحلية كون أنه ليس من أهل المنطقة.
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 خالصة المبحث الثالث:

اركة طرف واحد فاعل من خالل هذه الدراسة الميدانية التي قمنا بها تبين لنا أن التنمية المحلية ال تقوم بمش

بين الجماعات المحلية سواء على المستوى  و التنسيق فيها و إنما بمشاركة الجميع و تطبيق مبدأ التشاور
مستوى البلدي، كذلك فيما يخص عمل المجالس الشعبية البلدية كثرة الخالفات فيها و الصراعات الوالئي أو ال

تنعكس سلبا على سير العملية التنموية، أيضا في ظل و البحث عن المصالح الشخصية يولد عدة مشاكل 

، المركزية المجلس الشعبي البلدي يعاني من ضغوطات، بسبب عبء المهام، التمويل و الوصاية المفروضة

فيما يخص الجمعيات هي اآلخرى من الهواجس المؤرقة لديها هاجس التمويل، أيضا يواجهون بعض 

الوعي و بالتالي قلة المنتسبين المتطوعين، من جهة أخرى عدم وجود  الضغوطات من السلطات المحلية، قلة

التنسيق بين الجمعيات من أجل توحيد الجهود و تقوية موقفهم،فيما يخص السكان الحظنا أن البعض منهم 

غير واعون ال بحقوقهم وال بواجباتهم، و البعض الذي لديه وعي عبر عن رأيه خصوصا الذين ينتمون إلى 

 ت المهمشة.البلديا
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 خالصة الفصل:

و انعكاساتها المجالية حيث تطرقنا للدراسة واقع التنمية المحلية في والية قسنطينة في هذا الفصل من بحثنا 

كمبحث أول تطرقنا ألهم العناصر المهيكلة للمجال الوالئي أي الدراسة الطبيعية حيث وجدنا أن والية 
فمن حيث الموقع فهو استراتيجي، تتميز بتربة خصبة، لها شبكة قسنطينة تمتلك مؤهالت طبيعية 

، أيضا من خالل الدراسة السكانية هيدروغرافية و مياه جوفية تساهم في تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب

وجدنا ان الوالية تتمتع بمؤهالت بشرية حجم سكاني كبير و مجتمع فتي، ثم تطرقنا في المبحث الثاني إلى 

سة واقع التنمية المحلية عن طريق دراسة عدة مؤشرات و ما استخلصناه من هذه الدراسة من حيث درا

هناك مؤهالت لكن عدم بلوغها المستوى المطلوب والحظنا عدم وجود تكامل بين  المؤشرات اإلقتصادية

  دم الرعاية، الصناعة و الزراعة، أيضا نفس الشيء من حيث السياحة هذا القطاع يعاني من اإلهمال و ع

على العموم هي مقبولة على سواء الصحية، التعليمية، الرياضية...الخ  و الخدمات و من حيث التجهيزات

و سجلنا بعض العجز على المستوى الوالئي أما على مساوى البلديات فهي موزعة توزيعا غير متكافئ 
ة و تفتقر لكثير من التجهيزات مثل بلدية بني حميدان و مسعود بوجريو فهي هامشيمستوى البلديات 

خصوصا الصحية و الرياضية، و الحظنا أيضا تركز التجهيزات و الخدمات في مركز الوالية و البلديات 

ات في مستوى المحيطة به و هذا ما إنعكس سلبا على المجال الوالئي و سجلنا فوارق مجالية بين البلدي

 طريق الدراسة الميدانية توصلنا إلى عدة نتائج. محليينالتجهيزات و الخدمات، و فيما يخص الفاعلين ال
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 تمهيد: 

 استخالص الفوارق المجالية بين بلديات والية قسنطينة و نقوم بوضعخالل هذا الفصل سنتطرق إلى 

حيث نتحصل على عدة خريطة تنطيق للمجال الوالئي و ذلك عن طريق ترتيب مجموعة من المؤشرات، 

معرفة ، طبعا هذا يفيدنا في ألفقرى الإمن األغنى مرتبة البلديات  مناطق مقسمة تضم مجموعة من

ريق طالبلديات التي لها األولوية في التنمية، و من جهة أخرى سنتطرق للدراسة المستقبلية عن 

المجال الوالئي  و معرفة مدى تأثير الزيادة السكانية على 0202لسكانية حتى سنة ل المستقبلية اإلسقاطات
في ظل هذه  بصفة عامة و على التنمية المحلية بصفة خاصة و محاولة وضع تصورات و آفاق مستقبلية

 .االقتراحاتو في األخير نحاول وضع بعض التوصيات و  الزيادات السكانية
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 الفوارق المجالية: أوال

إن المجال الوالئي القسنطيني يشهد إختالالت و فوارق مجالية بين البلديات و هذا ما كان واضحا خالل 

حيث سجلنا عجزا في بعض البلديات بالمقابل سجلنا فائضا في بلديات أخرى دراستنا لبعض المؤشرات 

سواء من الجانب االقتصادي أو من حيث الخدمات و التجهيزات حتى الجانب الديموغرافي و عليه ارتأينا 

اخذ في \لوضع خارطة تنطيق لمحاولة وضع بعض االقتراحات التي تتماشى و طبيعة كل منطقة و ت

 الحسبان مبدأ األولوية في التنمية بين كل البلديات.  

 ا فوارق مجالية بين البلديات من حيث مايلي:من خالل ما سبق الحظنا أن هن

فوارق ديموغرافية متمثلة في توزع السكان متمركزون في وسط مركز الوالية و البلديات المجاورة  -

 ة.واليلبلديات الموجودة في أطراف اللها و تواجد أعداد قليلة في ا
القطاع العمومي أو فوارق في التجهيزات الصحية و التأطير الطبي و الشبه طبي سواء في  -

 القطاع الخاص.

جميع المستويات  و فيفوارق في التجهيزات التعليمية و في التأطير و معدل إشغال القسم  -

 .التعليمية

 فوارق في التجهيزات الشبابية و الرياضية. -

 يد بالمياه الصالحة للشرب.و فوارق في التز  -

 فوارق في الناحية التجارية. -

و قمنا بترتيب البلديات و وضع النتائج في مصفوفة و من ت بعين االعتبار المؤشرا هذهو عليه تم أخذ 

من خاللها قمنا  الموضحة في الملحق و التي نتائجالتم حساب مجموع رتب كل بلدية و تحصلنا على 

 بوضع خريطة التنطيق  لوالية قسنطينة و هي كما يلي:
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 ( 61) الخريطة رقم

 والية قسنطينة 

 التنطيق حسب األولوية في التنميةخريطة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .على مجموعة مؤشرات باالعتماد أنجزتالمصدر 
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 مناطق التنمية حسب األولوية التي تمثل لنا تنطيق المجال الوالئي( 61من خالل مالحظة الخريطة رقم )

 كالتالي: مناطقأربع  وجود نميز حيث

اللون األحمر الغامق على الخريطة كدليل على الخطر و عن  إعطائهاو قمنا ب األولى منطقةال  -
بلدية بن باديس، بلدية مسعود بوجريو و  المتمثلة في هذه البلدياتالحالة المزيرية التي تعيشها 

ال  تفتقر لجل التجهيزات و الخدمات بلدية بني حميدان، هذه المنطقة في مجملها منطقة هامشية

لمعنية ى بفرص ال للتنمية و ال للتهيئة كما أنها تعاني من اإلهمال من طرف السلطات اتحظ
و هذا ما أكدته التحقيقات الميدانية التي ي بني حميدان و بلدية مسعود بوجريو خصوصا بلديت

  بهذه البلديات.قمنا بها مع المواطنين القاطنين 

أوالد رحمون و بلدية  ية عين أعبيد، بلديةيوسف، بلدم كل من  بلدية زيغود تض ة الثانيةمنطقال  -
مستوى محدود و حيث تقتصر و هي ذات  يغلب عليها الطابع الريفي  و هي بلديات ابن زياد

كل متطلبات و بالغرض و ال تلبي  لكنها ال تفيعلى وجود بعض التجهيزات و الخدمات 

و بعيدة عن مركز الوالية،  اف المدينة، أيضا هذه البلديات هي متواجدة على أطر نحاجيات السكا

 بالتالي ال تحظى فرصة جيدة للتنمية.

: الحامة بوزيان، عين السمارة و ديدوش مراد و هي بلديات التاليةبلديات التضم  ة الثالثةمنطقال -
محيطة بالمركز و بها مجموعة من التجهيزات و الخدمات حتى من الناحية الديموغرافية بها 

هي تحظى بفرص البأس بها من التنمية خصوصا و أنها تمتص أعداد البأس بها من السكان و 

 الفائض السكاني ببلدية قسنطينة.

تضم بلديتي قسنطينة و الخروب هاتين البلديتين بهما تنمية جيدة و مستوى عالي  الرابعةة منطقال -
من التجهيزات و الخدمات حيث أن األولى هي مركز الوالية و الثانية مجاورة لها، و تحظى 

 .بنفس األهمية و الوزن 

نمية اآلن يجدر بنا التحدث بعدما وضعنا خريطة التنطيق و تعرفنا على المناطق التي لها األولوية في الت

 عن اآلفاق المستقبلية لكي نتمكن من وضع تصورات مستقبلية.
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 التقديرات المستقبلية ثانيا:

للسكان هي أساس الدراسات الناجحة، فال يمكن وضع آفاق مستقبلية دون المرور الدراسات المستقبلية  إن

باإلسقاطات المستقبلية للسكان، و عليه في هذا بمرحلة الدراسات المستقبلية للسكان أو ما يعرف أيضا 

حيث سنرى إلى أي مدى ستؤثر  0202المبحث سنقوم بدراسة سكانية مستقبلية على المدى البعيد لسنة 

 هذه الزيادة على مستوى التجهيزات و الخدمات و سنعطي مثال على ذلك.

 0202تقديرات سكان والية قسنطينة لسنة -6

 0202السكان عبر بلديات والية قسنطينة لسنة ( تقدير 60) جدول رقم

 الزيادة الطبيعية 0202السكان سنة  0262السكان سنة  0222السكان سنة  معدل النمو  البلديات

  40122- 024602 401212 442004 2.0- قسنطينة

 10211 610062 622020 02220 0.0 حامة بوزيان

 60404 01100 00622 62002 0.6 ابن باديس

 2040 41200 02222 02042 6.0 زيغود يوسف

 00002 20222 22112 44226 0.6 ديدوش مراد

 222420 240226 020602 602200 0.0 الخروب

 60402 22640 01064 06040 0.6 عين أعبيد

 0420 60022 62020 2020 6.4 بني حميدان

 60201 44222 06210 01600 0.2 أوالد رحمون 

 40002 20462 42102 01222 4.0 عين السمارة

 0660 60204 2220 2222 6.0 مسعود بوجريو

 0424 02622 06112 62216 0 ابن زياد

 024202 6020620 6220062 202402 6.2 الوالية
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و تم الحساب وفقا للصيغة معدل النمو ثابت  باعتبارتم حساب عدد السكان وفقا للتقدير المستقبلي هنا 

 تم اعتماد نفس الطريقة. 0262حساب تقديرات المذكور سابقا عند 

        من خالل مالحظة الجدول المدون أعاله يتبين لنا أن والية قسنطينة ستشهد زيادة سكانية مقدرة 

أغلب البلديات طبعا نسمة و هذا العدد ال يستهان به حيث سجلنا زيادة متوقعة على مستوى  024202بـ 
متشبعة  عدد السكان فهي أصبحتبشكل متفاوت، إال بلدية قسنطينة التي الحظنا أنها ستسجل تراجع في 

، و ذلك بسبب الضغط الذي تعاني منه البلدياتي زيادة بل أصبحت طاردة نحو باقي و ال تقبل أ

 ،نسمة 40122 -بـ  0202 و قدر التراجع الذي سيسجل ببلدية قسنطينة سنة خصوصا أزمة السكن،

        و أكبر زيادة سنسجلها في بلدية الخروب و هي مقدرة  024602حيث سيصبح سكانها مقدرا بـ 

نسمة أما باقي البلديات  10211نسمة، تليها كل من بلدية الحامة بوزيان بزيادة مقدرة بـ  222420بـ 

 مة.نس 0660و  40002فالزيادات المسجلة بها تتراوح ما بين 

أن هذه الزيادة المستقبلية ستؤدي حتما إلى زيادة الطلب على التجهيزات  استنتاجهو عليه ما يمكن 

لصالحة للشرب...الخ، و عليه ..(، على الخدمات، ازدياد الحاجة للمياه ا. ، الخدماتية)الصحية، التعليمية

قبل وضع أي مشاريع تنموية مستقبلية يجب األخذ بعين االعتبار التقديرات المستقبلية من أجل التخطيط 

تصورات منطقية مبنية السليم الذي يتماشى مع عدد السكان و متطلباتهم، حيث يمكننا أيضا من وضع 

 على أسس علمية واضحة.

 في القطاع الصحي:االحتياجات المستقبلية  -0

إن القطاع الصحي قطاع جد حساس سواء من حيث التجهيزات أو من حيث التأطير الطبي و الطلب 

متزايد عليه بصفة عامة فكما الحظنا خالل دراستنا في الفصل الثاني لمستوى التجهيزات في القطاع 

يات و هذا ما أكدته الصحي وجدنا أنها مقبولة لكن تعاني من بعض العجز المسجل في بعض البلد

الدراسة الميدانية و عليه يجب أخذ بعين االعتبار الزيادة السكانية على المدى البعيد أي التقديرات 

نسمة( هذا ما يعني أنه ستكون  024202) الزيادة في الوالية ككل  0202السكانية المستقبلية لسنة 
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 اعتبارطبيب على  0620يصبح عددهم هناك زيادة متوقعة لعدد األطباء في والية قسنطينة حيث س

 ساكن. 162المعدل الوالئي للتغطية الطبية ثابت و المقدر بـ طبيب لكل 

 مالحظة:

نظرا لتضارب المعلومات و نقص المعطيات الكاملة حول القطاع الصحي لم نتمكن من وضع التقديرات 
 المستقبلية الخاصة بالتأطير و التجهيزات في هذا القطاع.

  االحتياجات في قطاع التعليم: تقدير -0

هنا ارتأينا أن نعطي مثال على اإلسقاطات المستقبلية بقطاع التعليم من حيث تقدير عدد التالميذ كم 

طبعا في حالة الزيادة هنا نعرف أننا في حاجة لتطوير التجهيزات و تكثيفها، و في  0202سيصبح بسنة 

أيضا في حالة تراجع السكان تكتفي بنفس التجهيزات مع عدم العدد نكتفي بنفس التجهيزات،  استقرارحالة 
 .ل فائضاجو المكتفية و التي تس المتشبعةإلقامة تجهيزات في المناطق تسطير مشاريع 

 ( 60) جدول رقم

تقدير عدد السكان  البلديات 

 0202لسنة 

عدد التالميذ في 

 االبتدائي

عدد التالميذ في 

 المتوسط

 الثانوي عدد التالميذ في 

 1220- 62222- 4400- 024602 قسنطينة

 62604 62022 1462 610062 حامة بوزيان 

 0612 0004 6002 01100 ابن باديس

 6002 0220 242 41200 زيغود يوسف

 2020 2221 0022 20222 ديدوش مراد

 20010 602222 22004 240226 الخروب

 0602 0000 6001 22640 عين أعبيد 

 022 121 040 60022 بني حميدان
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 0041 0421 6404 44222 أوالد رحمون 

 0221 6220 4446 20462 عين السمارة

 040 204 062 60204 مسعود بوجريو

 6060 6222 012 02622 ابن زياد

 المصدر: انجز باإلعتماد على اإلسقاطات المستقبلية انطالقا من معطيات       

 لإلحصاءمديرية التربية و الديوان الوطني 

من خالل مالحظة الجدول المدون أعاله نجد أن أغلب البلديات ستشهد زيادات متباينة في عدد التالميذ 

تلميذ  4400-في عدد التالميذ في المستويات التعليمية الثالث  راجعتالتي ستشهد ما عدا بلدية قسنطينة 
تلميذ في المستوى الثانوي،  1220-و تلميذ في المستوى المتوسط،  62222-، واالبتدائيفي المستوى 

و قد الحظنا في الفصل السابق أن بلدية قسنطينة بها عدد معتبر من المؤسسات التعليمية بجميع 

المستويات حتى من ناحية التأطير و عدد األساتذة فهناك توازن مع عدد التالميذ و عليه فإن بلدية 

 قامة منشتت جديدة.ذي ستشهده ليست بحاجة إلقسنطينة في اآلفاق المستقبلية مع هذا التراجع ال

 اآلن سنتطرق للبلديات التي ستشهد زيادات في عدد التالميذ و هي كما يلي:

تلميذ  22004بـ  حيث سيصبح عدد التالميذ مقدربلدية الخروب و هي ستشهد زيادات معتبرة  -

في المستوى اإلبتدائي، و أكبر عدد متوقع هو مسجل على المستوى المتوسط و المقدر بـ 
تلميذ، ما يمكن قوله هنا هو أن بلدية الخروب بحاجة لتسطير  20010تلميذ، و  602222

برامج تنموية فيما يخص قطاع التعليم، خصوصا مع هذه الزيادات المعتبرة و من جهة أخرى 

لفصل السابق أن هذه البلدية سجلت عجزا بالرغم من وجود عدد معتبر من الحظنا في ا

 المؤسسات التعليمية بها إال أنها ال تلبي متطلبات السكان بسبب االكتظاظ و نقص في التأطير.

تليها بلدية الحامة بوزيان و هي األخرى ستشهد زيادات معتبرة حيث سيصبح عدد التالميذ  -

تلميذ في  62604في المستوى المتوسط و  62022البتدائي و تلميذ في المستوى ا 1462

 المستوى الثانوي، و عليه هذه البلدية أيضا بحاجة لتسطير مشاريع مستقبلية في قطاع التعليم.



ينةالفصل الثالث: آفاق التنمية المحلية في والية قسنط  

 

 

159 

بلدية عين السمارة أيضا بها زيادات مستقبلية لعدد التالميذ حيث سيصبح عدد تالميذ المستوى  -

تلميذ في المستوى الثانوي،  0221يذ في المستوى المتوسط تلم 6220تلميذ، و  4446المتوسط 

 و بالتالي هي بحاجة لزيادة عدد المؤسسات بما يتماشى مع الزيادات المسجلة.

 0022بلدية ديدوش مراد أيضا ستسجل زيادات في عدد التالميذ حيث سيصبح العدد مقدر بـ  -

تلميذ في المستوى  2020ط، و في المستوى المتوس 2221تلميذ في المستوى اإلبتدائي، و 

 و بالتالي هي بحاجة لزيادة عدد المؤسسات بما يتماشى مع الزيادات المسجلة. الثانوي 
بلدية أوالد رحمون أيضا ستشهد زبادات في عدد التالميذ حيث في المستوى االبتدائي سيصبح  -

تلميذ في المستوى  0041تلميذ في المستوى المتوسط، و  0421تلميذ، و  6404العدد مقدر بـ 

 الثانوي.

بلدية عين أعبيد أيضا ستشهد زبادات في عدد التالميذ حيث في المستوى االبتدائي سيصبح  -

تلميذ في المستوى  0602تلميذ في المستوى المتوسط، و  0000تلميذ، و  6001العدد مقدر بـ

 الثانوي.

لمستوى االبتدائي سيصبح العدد بلدية بن باديس أيضا ستشهد زبادات في عدد التالميذ حيث في ا -

 تلميذ في المستوى الثانوي. 0612تلميذ في المستوى المتوسط،  0004تلميذ، و  6002مقدر بـ
بلدية زيغود يوسف باديس أيضا ستشهد زبادات في عدد التالميذ حيث في المستوى االبتدائي  -

تلميذ في  6002، و تلميذ في المستوى المتوسط 0220تلميذ، و  242سيصبح العدد مقدر بـ 

 المستوى الثانوي.

أيضا ستشهد زبادات في عدد التالميذ حيث في المستوى االبتدائي سيصبح العدد  بلدية ابن زياد -

 تلميذ في المستوى الثانوي. 6060تلميذ في المستوى المتوسط و  6222تلميذ، و  012مقدر بـ 

بلدية بني حميدان ستشهد زبادات في عدد التالميذ حيث في المستوى االبتدائي سيصبح العدد  -

 تلميذ في المستوى الثانوي. 022تلميذ في المستوى المتوسط، و  121تلميذ، و  040مقدر بـ 

بلدية مسعود بوجريو ستشهد زبادات في عدد التالميذ حيث في المستوى االبتدائي سيصبح العدد  -
 تلميذ في المستوى الثانوي. 040تلميذ في المستوى المتوسط، و  204تلميذ، و  062بـ ـمقدر 
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 المستقبلية للمياه الصالحة للشرب: االحتياجاتتقدير -0

 (61الجدول رقم )

 .0202مستقبلي لكمية المياه المستعملة بوالية قسنطينة لسنة التقدير ال

 
 البلديات

 عدد السكان 
 ساكن

الفرد معدل استهالك 
 ل/الفرد/اليوم

كمية المياه المستعملة 
 ل/اليوم

 00110220.20 016 024602 قسنطينة

 2212226.01 622 610062 حامة بوزيان

 0142020.20 602 01100 بن باديس

 0002126.24 600 41200 زيغود يوسف

 0022224.21 12 20222 ديدوش مراد

 06222164.0 620 240226 الخروب

 0122120.12 21 22640 عين أعبيد

 6202222.01 644 60022 بني حميدان

 66202200.0 422 44222 أوالد رحمون 

 40062446 260 20462 عين سمارة

 246122 602 60204 مسعود بوجريو

 0202000.0 622 02622 ابن زياد

 020002421 002 6020620 الوالية

 المستقبلية انطالقا من معطيات مديرية الري.المصدر: أنجز باالعتماد على التقديرات 

خالل مالحظة الجدول المدون أعاله نجد أن هناك زيادات فيما يخص الطلب على كمية المياه من 

المستعملة و ذلك حسب الزيادات السكانية المسجلة في الوالية ككل حيث قدرت كمية المياه المستعملة في 

ل/اليوم، و لكم هناك بعض  26تسجل فائضا مقدر بـ ل/اليوم حيث  020002421بـ  0202سنة 
البلديات التي تسجل عجزا بالمقابل بلديات أخرى تسجل فائضا، و فيما يخص بلدية قسنطينة هي ال تشهد 
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ل/اليوم  21024260212مقدر بـ  0262زيادة في كمية المياه بل تسجل نقصا بعدما كان العدد في سنة 

 ل/اليوم. 00110220.20سيتراجع هذا العدد و يصبح مقدر بـ 

ستستمر في هذا العجز مع هذه الزيادة المعتبرة  0262فيما يخص البلديات التي سجلت عجزا في سنة 

المسجلة مثلما هو الحال في بلدية ديدوش مراد، الحامة بوزيان، الخروب ...الخ يجب إعادة النظر في 
 الموجهة لكل بلدية حسب عدد سكانها و حسب متطلباتها.كمية المياه 
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 توصيات و اقتراحاتثالثا: 

بعد تحليلنا لواقع التنمية المحلية بوالية قسنطينة و معرفتنا للوضعية الحالية و تقدير العجز المسجل في 

عدة قطاعات، أيضا بعد قيامنا على التعرف على مستوى الفوارق و تنطيق المجال الوالئي لمناطق حسب 

اآلن سنحاول وضع بعض  ماحتياجاتهأولوية التنمية و أيضا دراستنا لآلفاق المستقبلية للسكان و 

 االقتراحات و التوصيات و هي متمثلة فيما يلي: 

 الخاصة بالوالية و المناطق المقترحة للتنمية حسب األولوية: و التوصيات االقتراحات -6

  على اعتبار أن هذه المنطقة مهمشة نقترح وضع خطة تنموية و بعض المشاريع  األولى:المنطقة
 المتمثلة في: 

التجهيزات الضرورية )التعليمية، الصحية، الرياضية، الترفيهية و الثقافية...( و إعادة هيكلة تشييد  -
 القديمة و تنظيمها.

 توفير الخدمات الضرورية و تحسين مستوى الخدمات المتوفرة حاليا. -

تشجيع االستثمارات الفالحية )زراعة و تربية الحيوانات( في هذه المنطقة و تدعيمها خصوصا  -

 الفئات الشابة.

المنطقة األثرية الموجودة في بني حميدان )تيديس(، و استغاللها في المجال االستفادة من  -

السياحي خصوصا مع وجود منبع حموي في هذه المنطقة )إقامة حدائق، حمامات و مسابح 

 للراحة و االستجمام مع تهيئة المجال لتوفير عوامل الراحة(.

اعية الموجودة في بلدية بن باديس و العمل على تطويرها و خلق االستفادة من المناطق الصن -
 مصانع أخرى تتماشى مع متطلبات السوق. 

 شق الطرقات، و إعادة تعبيد الموجودة حاليا، و بصفة عامة اإلهتمام بالبنى التحتية و تطويرها. -

 :نقترح ما يلي:هذه المناطق يغلب عليها الطابع الريفي و في هذا الصدد  المنطقة الثانية 
تطوير التجهيزات و البنى التحيتة الموجودة حاليا و العمل على تشييد أخرى جديدة تماشيا مع  -

 متطلبات السكان و حاجياتهم.

 .تحسين مستوى الخدمات المقدم -
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 الفالحين و تشجيعهم، و تقديم كل التسهيالت.تدعيم  -

 طورة من أجل الرفع من اإلنتاج الزراعي.إعتماد الطرق الحديثة في الزراعة و استخدام اآلالت المت -

 تشجيع تربية الحيوانات و االعتناء بها من أجل تطوير االنتاج الحيواني. -

 تشجيع المبادالت بين البلديات وشق الطرقات لفك العزلة. -

 :فيما يخص هذه المنطقة أغلب البلديات بها محيطة بالمركز و بها مجموعة  المنطقة الثالثة
 التجهيزات و الخدمات و البنى التحتية، و نحن نقترح مايلي:البأس بها من 

تدارك العجز الحالي المسجل بهذه البلديات نظرا لألعداد الهائلة من السكان و الزيادات المعتبرة  -

 المسجلة خالل الفترة األخيرة خصوصا مع القيام بعملية تفريغ المركز نحو البلديات المجاورة.

 المنطقة و دعمها. تشجيع االستثمارات بهذه -
 تشجيع الصناعات و العمل على تطويرها . -

 وضع خطة تنموية للتكامل الوظيفي بين الصناعة و الزراعة. -

 التركيز على الصناعة الغذائية. و النسيجية. -

 صيانة الطرق من أجل تنشيط الحركة التجارية و دعمها. -

 أهم المنابع الموجودة في قسنطينة.االستفادة من المنبع الحموي بالحامة بوزيان الذي يعد من  -

 إعادة االعتبار للزراعة بمنطقة الحامة بوزيان و العمل على دعمها و تطويرها. -

 :و هي تضم أهم بلديتين موجودتين بوالية قسنطينة، و هما بلدية قسنطينة مركز  المنطقة الرابعة
 الوالية و بلدية الخروب و نحن نقترح ما يلي: 

و تدارك بعض النقائص و العجز المسجل في بعض هذه المنطقة في إعادة هيكلة المجال  -

الوالية  التجهيزات خاصة التعليمية الموجودة على مستوى بلدية الخروب و فك الضغط عن مركز

 و حل أزمة السكن.
 التركيز على زيادة اإلنتاج الصناعي و خلق مناطق صناعية جديدة. -

 جارية سواء داخل الوالية أو خارجها.تشجيع المبادالت الت -

 االستفادة من المؤهالت الطبيعية مثل الغابات. -
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و المحافظة عليها، و تهيئة المناطق من المناطق األثرية الموجودة في هذه المنطقة  االستفادة -

 المحيطة بها من أجل إستغاللها في السياحة.

 لجانب السياحي.إعادة ترميم المدينة القديمة و اإلستفادة منها في ا -

 تطوير التجهيزات السياحية و تحسين مستوى الخدمة المقدم. -

 تشييد الحدائق و مرافق التسلية و الترفيه. -

طقتين جبل الوحش و المريج و إستغاللهما في السياحة و توفير األمن و نمن الم االستفادة -
 المرافق الضرورية بهاتين المنطقتين.

 تدعيم الحرفيين.تشجيع الصناعات التقليدية و  -

 و التوصيات الخاصة بالفاعلين المحليين: االقتراحات -0
 تقديم التسهيالت اإلدارية لجلب المستثمرين الخواص. -

 تفعيل دور الجمعيات و التنسيق فيما بينهم من أجل خدمة المجتمع المديني. -

 إرساء مبادئ الديمقراطية و المشاركة الشعبية في صنع القرارات المحلية. -

 الخالفات و التركيز على مصلحة الوالية و العمل على تطويرها و ترقيتها. تجاوز -

 اعتماد الحوكمة المجالية و التسيير العقالني للموارد. -
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 خالصة الفصل: 

في ظل الوضع الراهن الذي تشهد فيه والية قسنطينة بعض اإلختالالت المجالية، حيث بعض البلديات 

تسجل عجز و بالمقابل بلديات أخرى تسجل فائضا، يتوجب وضع خطة تنموية و تقسيم المجال الوالئي 

ل وضع خطة لمناطق حسب األولوية في التنمية، و ذلك لخلق نوع من التوازن بين البلديات، و من أج

و  0202ناجحة يجب اعتماد اإلسقاطات المستقبلية للسكان، و قد تم في هذا الفصل التطرق آلفاق سنة 

ذلك لتقدير و معرفة احتياجات السكان المستقبلية من أجل وضع تصورات و اقتراحات تتماشى مع 
 متطلبات السكان. 



العامة خالصةال  
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 الخالصة العامة:

التنمية المحلية هو موضوع متشعب  من خالل بحثنا هذا و الدراسة التي قمنا بها توصلنا إلى أن موضوع

خصوصا بعدما تطور و أخذ تصورا جديدا ليتماشى مع األوضاع العالمية الراهنة حيث أصبحت التنمية 

، العمرانية الثقافية، و أصبحت البيئية االجتماعية، االقتصاديةالسياسية، جوانب عديدة منها  تمس المحلية

بروز فاعلين مة و تكنولوجيا اإلعالم و االتصال، هذا ما ساهم في أيضا تتأثر بالتطورات العالمية كالعول

جسد مبدأ يمحليين جدد مثل المجتمع المدني الذي يعد من الفاعلين األساسيين في التنمية المحلية حيث 

من جهة أخرى نجد الجماعات المحلية و نخص بالذكر البلدية التي تعد  ،الديمقراطية و المشاركة الشعبية

قاعدة األساسية التي تنطلق منها عملية التنمية فالفاعلين على هذا المستوى الحدة إدارية فهي أصغر و 

يجسدون مبدأ الالمركزية، حيث ما لوحظ على التصور الجديد للتنمية المحلية هو تراجع دور الدولة و هذا 
عدم نجاعة السياسة المركزية في حل بعض المشاكل المحلية، و بفعل أثر تداعيات العولمة، إضافة لذلك 

كل تحمل الجماعات المحلية لوحدها عبء التنمية المحلية،  أنفي هذا السياق نجد أيضا أنه ال يمكن 

تعتبر من من أهم لواقع التنمية المحلية بوالية قسنطينة، هذه األخيرة التي أكدته دراستنا الميدانية  هذا

خصبة، فهي ذات موقع إستراتيجي، بها أراضي لجزائريةـ لها إمكانيات طبيعية تميزها عن غيرها الواليات ا

مناظر طبيعية سياحية،  مياه جوفية، أيضا احتوائها على الثروة غابية،و تتميز بشبكة هيدروغرافية و 

إال أنه بالرغم  ا،أيضا تمتلك والية قسنطينة مؤهالت بشرية فهي تتميز بمجتمع فتي و حجم سكاني كبير 

فالبرغم من  االقتصادي من كل هذا تبقى والية قسنطينة تسجل بعض النقائص في عدة قطاعات كالقطاع

التكامل بين الصناعة وجود اإلمكانيات إال أنه الزال بعيدا عن المستوى المطلوب حيث الحظنا عدم وجود 
مؤهالت سياحية تمكنها من أن تشكل و الزراعة، هذا من جهة و من جهة أخرى تمتلك والية قسنطينة 

إال أن الوالية تعاني من ركود و إهمال القطاع السياحي، و من حيث التجهيزات و  قطبا سياحيا ناجحا

عجزا في بعض سجل في ت على مستوى البلدياتلكن  لةعد مقبو تالوالية في بصفة عامة الخدمات 

أي تكتل و تمركز التجهيزات و  عبر البلدياتبشكل غير عادل موزعة  أي و فائضا في أخرى  البلديات

الخدمات في مركز الوالية و البلديات المجاورة أما باقي البلديات تعاني من التهميش هذا ما انعكس سلبا 

على سير عملية التنمية و أيضا ازدياد الهوة بين البلديات بالتالي اختالل التوازن المجالي للوالية، و من 
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 على مجموعة من المؤشرات باالعتمادالخاصة بوالية قسنطينة و ذلك  ارطة تنطيقهنا ارتأينا لوضع خ
، من أجل إعادة الهيكلة المجالية و محاولة لتحديد المناطق التي يجب أن نعطي لها أولوية في التنمية

انطالقات من اإلسقاطات أيضا ارتأينا إلى وضع آفاق مستقبلية  خلق نوع من التوازن بين البلديات،

حيث ستسجل والية قسنطينة زيادة سكانية ما بين  0202السكانية على المدى البعيد أي تقديرات سنة 

نسمة،  0020040نسمة، أي أن السكان سيصبح عددهم مقدر بـ  029402مقدرة بـ  0202و  0202

ور الوقت إن المسجلة التي ستتفاقم مع مر  ، لتدارك النقائصبعين االعتباره الزيادة و عليه يتوجب أخذ هذ

لم يتم اتخاذ التدابير الالزمة، و من جهة أخرى نؤكد على إشراك جميع األطراف الفاعلة في التنمية 

 و أهم شيء يجب اعتماده وضع المشاريع التنموية حسب مبدأ األولوية. المحلية 
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 الملخص:

في ظل التحوالت العميقة و المستجدات العالمية التي تمس عدة ميادين، نجد أن التنمية المحلية كمفهوم 
على الجانب قد تطور و أخذ تصورا جديدا يتماشى مع الوضع الراهن،حيث أن هذه التنمية لم تعد تقتصر 

االقتصادي فقط  بل تعدت ذلك لتمس كل من الجانب االجتماعي، الثقافي، البيئي و العمراني هذا ما أدى 

إلى بروز فاعلين محليين جدد، حيث تراجع دور الدولة في ظل إطار الالمركزية، و تزايد دور الجماعات 

خواص أمرا واضحا على المستوى المحلية و أصبح تدخل المجتمع المدني، الجمعيات و الفاعلين ال

المحلي و هذا ما أثبتته الدراسة الميدانية لواقع التنمية المحلية في والية قسنطينة، هذا من جهة و من جهة 

أخرى وجدنا أن هذه الوالية تمتلك عدة مؤهالت طبيعية و بشرية تمكنها من تحقيق تنمية محلية ناجحة، 

الي و لديها بعض المشاكل التي انعكست سلبا على مجالها اإلقليمي إال أنها تعاني من سوء التسيير المج

و تسببت في عرقلة سير العملية التنموية و لعل أهمها الفوارق المجالية بين البلديات، و عليه اقترحنا 
وضع خطة تنموية تهدف إلعادة هيكلة المجال اإلقليمي لوالية قسنطينة و محاولة خلق نوع من التوازن 

اشى مع متطلبات كل بلدية مع اعتماد اإلسقاطات للسكان لتصور آفاق منطقية للتنمية المحلية بما يتم

 بهذه الوالية.

 الكلمات األساسية:

 التنمية المحلية، الفاعلين، مؤهالت، الفوارق المجالية، التوازن، الالمركزية، التسيير المجالي، آفاق.
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 Résumé : 

Dans le cadre des transformations profondes et les évolutions mondiales qui 

touchent plusieurs domaines, nous constatons que le concept de développement 

local a évolué et pris une nouvelle perception qui marche avec la situation 

actuelle, où ne se limite pas à l’aspect économique mais il a dépassé ça pour 

affecter plusieurs aspects comme l’aspect social, culturel, environnemental et 

urbain, ce qui a conduit l’apparition de nouveaux acteurs locaux, dans le cadre 

de la décentralisation où  se reculent le rôle de l’Etat et l’augmentation de rôle 

des collectivités territoriales. L'intervention de la société civile, les associations 

et les acteurs privés est devenue évidente au niveau local, ceci est prouvé par 

l'étude sur le terrain qui concerne la réalité de développement local dans la 

wilaya de Constantine, ceci est d'une part et d'autre part, nous avons constaté 

que cette wilaya a des potentiels naturels et humaines qui permettent d’atteindre 

un très bon niveau de développement local mais malgré ça elle souffre d’une 

mauvaise gouvernance territoriale et elle a quelques problèmes, ce qui reflète 

négativement sur l'espace régional et cause l'obstruction du processus de 

développement. Parmi les  problèmes les plus importants on trouve les disparités 

régionales entre les communes. Par conséquent, nous avons proposé de mettre 

un plan de développement qui vise la restructuration de l’espace régional de la 

wilaya de Constantine, aussi d’essayer de créer un certain équilibre en 

conformité avec les exigences de chaque commune avec l'adoption des 

projections démographiques pour visualiser les perspectives logiques qui visent 

le développement local dans cette wilaya.   

Mots clés : 

Le développement local, les acteurs, les potentiels, les disparités régionales, 

l’équilibre, la décentralisation, la gouvernance territoriale, les perspectives. 
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Summary: 

    In the light of the profound changes and global developments that affects 

several fields, we find that the local development as a concept has evolved and 

took a new vision in line with the current situation, where this development is no 

longer limited to the economic side only but has affected all of the social, 

cultural, environmental and urban ones, and this is what led to the emergence of 

new local actors, as the role of the country in the context of decentralization 

retreated, yet the role of the local groups increased, also the involvement of civil 

society, associations and private actors became so clear at the local level, which 

was proved  by the Field Study of the local development reality in Constantine 

on the one hand . On the other hand, we found that this state has several natural 

and human qualifications that enable it to achieve a successful local 

development, but it suffers from a poor territorial governance and have some 

problems that negatively reflected on its regional field and caused the 

obstruction of the development process, perhaps the regional disparities between 

its municipalities can be considered as the most important one; as a result we 

propose the establishment of a development plan aimed at the restructuring of 

the regional area of Constantine and try to create a kind of balance in line with 

the requirements of each municipality with the adoption of the population 

projections of logical prospects for the local development of this state. 

Keywords: 

local development, actors, potentials, regional disparity, balance, 

decentralization, territorial governance, perspective. 
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BTP : البناء و األشغال العمومية 

EPSP : المؤسسات العمومية للصحة الجوارية   

PAW : المخطط الوالئي للتهيئة 
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5102سنة  دول الكثافة السكانية ببلديات والية قسنطينةج (10) جدول رقم  

 البلديات الكثافة السكانية
 قسنطينة  2332,56
 حامة بوزيان 1409,84
 الخروب 1149,71
 ديدوش مراد 481,07
 عين سمارة 401,25
 زيغود يوسف 150,74
 ابن زياد 143,69
 أوالد رحمون  115,06
 عين عبيد 113,38
 مسعود بوجريو 92,93
 بني حميدان 79,04
 بن باديس 74,73
 الوالية 4266

.تم حساب الكثافة السكانية باالعتماد على معطيات الديوان الوطني لإلحصاءالمصدر:                       

 5119-0891وزيع السكان و معدالت النمو عبر بلديات والية قسنطينة للفترة ت (15جدول رقم )

 المتغيرات
 

 البلديات
 السكان
1987 

 السكان
0889 

 السكان
5119 

-91معدل النمو 
89 

 19-89معدل النمو 

 1.1- 1.40 669516 690861 621159 قسنطينة
 5.5 6 18825 29511 51945 حامة بوزيان
 5.0 5.25 09152 05948 01254 ابن باديس

 0.5 1.46 52569 50010 56644 زيغود يوسف
 5.0 4.22 66820 55544 04269 ديدوش مراد

 1.5 2.54 018155 98808 20065 الخروب
 5.0 5.82 50165 52829 09921 عين اعبيد
 0.6 5.51 8581 9081 4898 بني حميدان
 5.2 5.90 54055 51656 02121 أوالد رحمون 

 6.5 2.60 54889 56654 05410 سمارةعين 
 0.5 0.89 8121 1812 4655 مسعود بوجريو

 5.1 5.55 09940 02206 05158 ابن زياد
 0.2 0.95 859612 901805 446515 الوالية

 معطيات الديوان الوطني لإلحصاء.المصدر: انجز باالعتماد على 
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 5102-5100طور السكان خالل الفترة ت (15جدول رقم)

 5102عدد السكان  5105عدد السكان  5100عدد السكان  معدل النمو البلديات
 426860 655988 658156 1.1- قسنطينة 

 100353 86166 99050 5.5 حامة يوزيان
 23199 50952 51255 5.0 ابن باديس

 38584 51288 54460 0.5 زيغود يوسف
 55660 25546 68545 5.0 ديدوش مراد

 293178 526465 550015 1.5 الخروب
 36714 52508 55192 5.0 عين اعبيد
 10357 01115 8181 0.6 بني حميدان
 31062 58244 59060 5.2 أوالد رحمون 
 49679 62441 60818 6.5 عين سمارة

 9907 8426 8619 0.5 مسعود بوجريو
 21665 51956 51102 5.1 ابن زياد
 0181509 0166511 881998 / المجموع

 O.N.S 2008المصدر: انجز باالعتماد على احصائيات 

 دول تقديرات سكان والية قسنطينة حسب الفئات العمريةج (16جدول رقم)

 الفئات  
 السنوات

1-2  
 سنة

4-00  
 سنة

05-02 
 سنة

04-09 
 سنة

08-28 
 سنة

سنة فما  41
 فوق 

والية 
 قسنطينة

5100 106300 84119 16515 45590 215546 92455 
5102 106105 81555 45260 69049 411408 005642 

 URBACO و معطيات 5119باالعتماد على التعداد العام للسكن و السكان  أنجزالمصدر 

 دول النشاط االقتصادي حسب الناشطون المشتغلون والبطلون ج (12جدول رقم)
 (5102عدد السكان )حسب تقديرات  

 
)حسب تقديرات %المعدل مقدر بـ 

5102) 
 المشتغلون الجدد

والية 
 قسنطينة

في سن 
 العمل

 14516 البطالة االشتغال النشاط البطلون  المشتغلون  الناشطون 

670619 474798 

 

395665 

 

18055 10% 28% 0019% 

 .urbaco 5102و مكتب الدراسة  5102 ى مديرية التشغيل لوالية قسنطينةباالعتماد عل أنجزالمصدر:
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 لمشتغلون عبر بلديات والية قسنطينةا (14جدول رقم )

 

 البلديات

 %النسبة  السكان 

 البطالة االشتغال النشاط البطلون  المشتغلون  الناشطون  في سن العمل

  249119 قسنطينة
 

016595 068610 56805 11 41 01 

حامة 
 بوزيان

52904  41794  36504  5290  79,0  69,0  10,0 

 19,0 33,4 52,4  2337  4107  6444  12430 ابن باديس

زيغود 
 يوسف

22061  11472  9045  2427  52,0 41,0 11,0 

ديدوش 
 مراد

29554  19210  16255  2955  65,0  55,0 10 ,0 

  17,0  80,0  97,0  22610  106401  129011  133001 الخروب

 19,0 34,6 53,6  3859  7031  10889  20124 عين عبيد

بني 
 حميدان

5748  3115  2472  644  54,0 43,0 11,0 

أوالد 
 رحمون 

16505  7832  4573  3260  47,6 27,8 19,8 

  10,0 50,0 60,0  2514  12570  15084  25140 عين سمارة

مسعود 
 بوجريو

5684  2799  1719  1080  49,0  30,0  19,0  

  15,0  43,0 58,0  1809  5187  6997  12063 ابن زياد

 المصدر:انجز باالعتماد على معطيات مديرية الشغل الشغل لوالية قسنطينة.
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 االبتدائي حوصلة عن معطيات التعليم دول يوضحج (11جدول رقم)

عدد  عدد التالميذ  البلديات
 المعلمين

عدد 
 المؤسسات

عدد 
 األقسام

معدل إشغال 
 القسم

 معدل التأطير

 23 30 1248 138 1650 37897 قسنطينة
 24 32 282 32 387 9100 حامة بوزيان
 21 29 75 12 104 2192 ابن باديس

 20 28 128 16 179 3620 زيغود يوسف
 23 29 168 19 218 4934 ديدوش مراد

 25 36 735 77 1062 26696 الخروب
 19 31 126 20 208 3909 عين عبيد

 13 20 52 10 77 1030 بني حميدان
 23 33 98 15 143 3249 أوالد رحمون 
 21 31 128 17 188 3929 عين سمارة

 15 20 42 07 55 840 مسعود بو جريو
 18 28 79 14 123 2174 ابن زياد

.5102باالعتماد على معطيات مديرية التربية و التعليم  أنجزالمصدر:   

 دول يوضح حوصلة عن معطيات التعليم المتوسطج (19جدول رقم)

عدد  عدد التالميذ  البلديات
 المعلمين

عدد 
 المؤسسات

عدد 
 األقسام

معدل إشغال 
 القسم

 معدل التأطير

 15 51 960 21 1646 25386 قسنطينة
 18 52 011 01 353 6236 حامة بوزيان
 16 51 61 15 90 1410 ابن باديس

 04 55 12 12 022 2501 زيغود يوسف
 16 56 84 14 200 3292 ديدوش مراد

 04 56 205 55 1093 17368 الخروب
 17 55 10 16 136 2280 عين عبيد

 17 28 56 10 38 661 بني حميدان
 16 58 44 16 123 1941 أوالد رحمون 
 15 58 81 14 181 2654 عين سمارة

 16 51 51 10 38 596 مسعود بو جريو
 17 55 66 15 83 1407 ابن زياد

 .5102باالعتماد على معطيات مديرية التربية و التعليم  أنجزالمصدر: 
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 الثانوي دول يوضح حوصلة عن معطيات التعليم ج (18جدول رقم)

عدد  عدد التالميذ  البلديات
 المعلمين

عدد 
 المؤسسات

عدد 
 األقسام

معدل إشغال 
 القسم

 معدل التأطير

 15 31 575 24 1220 18039 قسنطينة
 15 38 77 03 192 2909 حامة بوزيان
 16 41 18 01 47 734 ابن باديس

 15 40 39 02 108 1575 زيغود يوسف
 13 29 74 04 169 2177 ديدوش مراد

 16 35 319 17 714 11138 الخروب
 15 36 37 16 88 1337 عين عبيد

 12 28 14 01 31 385 بني حميدان
 14 39 20 01 56 788 أوالد رحمون 
 14 35 58 03 146 2028 عين سمارة

 11 24 14 01 30 329 مسعود بو جريو
 15 37 55 01 54 813 ابن زياد

 .5102المصدر: انجز باالعتماد على معطيات مديرية التربية و التعليم 

جدول يوضح حوصلة شاملة عن التعليم العالي بوالية قسنطينة. (01) جدول رقم  

عدد المقاعد  عدد األساتذة  عدد الطلبة مؤسسات التعليم العالي
 البيداغوجية

معدل إشغال 
المقاعد 

 البيداغوجية

معدل 
 التأطير

 23 1.19 31964 1649 37953 -0-جامعة قسنطينة
 29 0.99 17000 582 16867 -5-قسنطينة جامعة

 20 0.50 31500 774 15866 -5-جامعة قسنطينة
 19 1.19 4000 257 4780 جامعة األمير عبد القادر

 13 0.92 4500 320 4143 العليا لألساتذةالمدرسة 
 05 0.03 4000 20 106 المدرسة العليا للبيوتكنولوجيا

 05 0.03 4000 22 118 المدرسة العليا المتعددة التقنيات
المدرسة التحضيرية في العلوم 
االقتصادية و التجارية و علوم 

 التسيير

303 28 400 0.76 11 

 22 0.82 97364 3652 80136 المجموع
 .5102-5106على إحصائيات مؤسسات التعليم العالي للسنة الدراسية  باالعتماد أنجزالمصدر: 
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 (00الجدول رقم)

 األراضي الزراعية بوالية قسنطينة

أراضي  الغابية  المراعي أراضي زراعية مستعملة البلديات
أخرى غير 

 منتجة

SAT  مساحة
 المجموع المسقية البلدية

  300 18  946 8  043 5  611 4  947  999 7  110 قسنطينة 
  500 25  776 20  141 2  383 2  764 2  18012  347 الخروب

  381 12  560 11  103 1  537 2  315 4  245 7  164 عين سمارة
الحامة 
 بوزيان

836  5 200  1 152  198  770  6 352  7 118  

  570 11  879 9  621  900  882 1  997 7  576 ديدوش مراد
 زيغود

 يوسف
173  11707  7810  2992  741  19517   

   11692  106  1602  3809  7883  126 بني حميدان
مسعود 
 بوجريو 

174  7950  2735  325  109  10326   

   14143  222  565  4784  9359  104 ابن زياد
  31042  23338  4195  7814  13256  10082  170 ابن باديس
  32380  26584  10717  2895  2659 23925  82 عين اعبيد
  26995  19833  4816  897  19273  14097  96 اوالد رحمون 

        الوالية 
 

 دول يوضح عدد رؤوس الحيوانات بوالية قسنطينة ج (05الجدول رقم)

 5102-5106الموسم  5105-5105الموسم النوع الحيواني 
 عدد الرؤوس عدد الرؤوس 

 40600 20252 الماشية
 155000 015241 الغنم

 8730 8161 الماعز
 عدم توفر معطيات 515 الخيول

 المصدر: انجز هذا الجدول باإلعتماد على معطيات مديرية الفالحة 

7-http://www.dcwconstantine.gov.dz/index.php/3 

 

http://www.dcwconstantine.gov.dz/index.php/3-7
http://www.dcwconstantine.gov.dz/index.php/3-7
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 يوضح حصيلة المنتوج الزراعي بوالية قسنطينة خالل موسمين زراعيين  (05) الجدول رقم

 5105-5105حصيلة  5106-5105حصيلة  
 المساحة  المنتوج

 هكتار
 المنتوج 
 قنطار

 المساحة 
 هكتار

 المنتوج
 قنطار

 0245111 44151 0228911 42425 الحبوب
 550124 4664 026011 6292 األعالف
 650281 6124 514611 5281 الخضر
 56511 5415 00411 0651 البقول

 85152 0695 44511 0112 األشجار المثمرة
 9189 521 2111 581 الزيتون 

 .5106فيفري  ANDIالمصدر:انجز باالعتماد على تقرير 

 عبر البلدياتجدول يوضع توزيع التجار  (06جدول رقم)

 المجموع الكلي للتجار عدد التجار البلديات

 شخص معنوي  شخص طبيعي 

 59802 6529 56221 قسنطينة

 01505 0558 9995 الخروب

 5822 555 5455 حامة بوزيان

 5140 641 5510 عين سمارة

 0904 085 0455 ديدوش مراد

 0599 001 0510 عين اعبيد

 0555 41 0522 زيغود يوسف

 895 10 805 ابن زياد

 911 051 411 أوالد رحمون 

 259 80 661 بن باديس
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 541 01 521 مسعود بوجريو

 550 05 519 بني حميدان

 45019 1049 24101 الوالية

 مديرية التجارة لوالية قسنطينةالمصدر: 

(02جدول رقم )  

 جنس المبحوثين عدد المبحوثين النسبة % 
 ذكور 59 58.55
 إناث 5 4.41
 المجموع 51 011

(04جدول رقم )  

 الفئات العمرية )سنة( عدد المبحوثين النسبة %
54.41 9 51-62  

11 50 64-41  
5.55 0 +41  
 المجموع 51 011

المستوى الدراسي (01جدول رقم )  

 المستوى الدراسي عدد المبحوثين النسبة %
 إبتدائي 0 5.55
 متوسط 5 01

 ثانوي  01 24.41
 جامعي 1 55.55
 دراسات عليا  5 4.41
 المجموع 51 011

 

األسلوب المتبع. (09) الجدول رقم  

 األسلوب عدد المبحوثين النسبة
 المركزي  05 61
 الالمركزي  09 41
 المجموع 51 011
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تأثير المركزية (08) الجدول رقم  

 اإلجابات عدد المبحوثين النسبة
 نعم بكل تأكيد 1 55.55

 نعم إلى حد ما 05 61
 ال  00 54.41
 المجموع 51 011

: تجسيد مبدأ الالمركزية(51الجدول رقم)  

 االجابات عدد المبحوثين النسبة
 نعم بكل تأكيد 9 54.41
 نعم إلى حد ما 08 45.55

 ال 5 01
 المجموع 51 011

: التمويل من طرف الوالية  (50جدول رقم)  

 االجابات عدد المبحوثين النسبة 
 نعم بكل تأكيد 00 36.67
 نعم إلى حد ما 05 43.33

 ال 4 20
 المجموع 51 100

( الخالفات بين المجالس55الجدول رقم)  

 االجابات عدد المبحوثين النسبة
 نعم بكل تأكيد 55 14.44
 نعم إلى حد ما 2 04.44
 ال  5 4.44
 المجموع 51 011

حسب الجنس لجمعياتل ( عدد المنتسبين55الجدول رقم )  

 الجنس العدد النسبة
 ذكر 49 49
 أنثى 55 55
 المجموع 011 011

( عدد المنتسبين للجمعيات حسب الفئة العمرية 56الجدول رقم)  

 الفئة العمرية العدد النسبة
05 05 52-52  
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20 20 54-22  
51 51 24+  

( اجابات حول مواقع و صفحات األنترنت52الجدول رقم)  

 االجابات العدد النسبة
 نعم 52 52
 ال 12 12
 المجموع 011 011

( التنسيق بين الجمعيات54الجدول رقم)  

 االجابات العدد النسبة
 نعم 65 65
 ال 24 24
 المجموع 011 011

( رأي الجمعيات في التنمية المحلية في الوالية51الجدول رقم)  

 االجابات العدد النسبة
 جيدة 55 55
 مقبولة 41 41
 دون المستوى المطلوب 01 01
 المجموع 011 011

البلدياتتقييم ( 59الجدول رقم)  

 النوع معتبرة  قليلة منعدمة جيد متوسط ضعيف
 الصحية 51 40 5 5 46 55
 التعليمية 10 58 1 11 08 00
 إدارية 96 04 1 58 65 09
 رياضية 51 15 1 5 92 05
 ثقافية 96 04 1 18 01 5
 الطرقات 15 59 1 5 21 58
 المواصالت 91 05 1 60 22 6
المساحات  48 50 1 4 90 05

 الخضراء
االنارة  14 56 1 5 91 00

 العمومية
حاويات  48 50 1 68 50 51

 القمامة
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مصفوفة الفوارق المجالية عبر بلديات والية قسنطينة 92جدول رقم   

تقسيم 
 المناطق

 مجموع
بتالر    

ةاقتصادي رياضية  المؤشرات  ديموغرافية  صحية  تعليمية خدماتية  
 

 2 9 3 4 5 6 7 8 2 21 22 29 البلديات 

المنطقة 
 األولى

 قسنطينة 2 22 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 95
 الخروب 9 2 3 9 9 9 9 9 5 3 9 9 98

المنطقة 
 الثانية

 عين السمارة  5 9 5 5 3 6 5 5 2 9 4 3 46
 الحامة بوزيان  3 3 9 5 3 3 3 4 21 5 3 3 47
 ديدوش مراد 4 4 4 3 5 5 4 3 29 8 5 5 62

المنطقة 
 الثالثة

 زيغود يوسف 6 10 6 3 6 7 6 7 8 6 7 5 77
 عين أعبيد  7 7 2 5 6 4 7 6 22 2 6 5 82
 أوالد رحمون  8 6 8 9 9 8 8 2 9 4 2 5 85
 ابن زياد 21 8 7 8 8 2 21 21 4 7 8 9 98

المنطقة 
 الرابعة

 بن باديس 2 4 29 9 10 21 2 8 7 21 21 9 107
 بني حميدان 22 9 22 9 11 22 22 22 6 22 29 12 225
 مسعود بوجريو 29 10 21 9 11 29 29 29 2 29 22 9 229

 

: عدد المؤسسات 6: التجهيزات الصحية، التأطير الطبي القطاع الخاص، 4، 5112: الكثافة السكانية 3، (5112-5112) : معدل النمو 5، 5112:عدد السكان 1

: عدد التجار ، التجهيزات 11: كمية المياه المستعملة، 11معدل استهالك الفرد للمياه الصالحة للشرب، : 9: عدد الثانويات، 2:عدد المتوسطات، 7االبتدائية، 

 الرياضية.
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة

 العمرانية كلية علوم األرض، الجغرافيا و التهيئة العمرانية                       قسم التهيئة

 التنمية المحلية بوالية قسنطينة و آفاقها
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التهيئة العمرانية و البيئة

 من إعداد:                                                     إشراف األستاذ الدكتور:

 حسني بوكرزازة      ة فرقاني شبيلة                                     طالبال

 استمارة بحث 

 بالمجالس البلدية عبر بلديات قسنطينةدراسة ميدانية 

 مالحظة:

  هذه المعلومات ستبقى سرية فقط سيتم استخدامها في غرض البحث العلمي دون ذكر
 األسماء.

  من فظلكم يرجى اإلجابة على األسئلة بجدية، و صدق فهي ستستخدم في غرض
 علمي.

  ضع عالمةX .في الخانة المناسبة مع تقديم رأيك حسب طبيعة السؤال 
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 أوال: البيانات الشخصية:

 أنثى  الجنس: ذكر-1

 السن: -2

                                              ،                                       المستوى الدراسي: إبتدائي       ، متوسط        ، ثانوي       ، جامعي       -4
 دراسات عليا

 ثانيا: أسئلة حول التنظيم اإلداري، التنمية المحلية و دور المجالس

 ما هو األسلوب اإلداري الذي تسير به شؤون التنمية المحلية ببلديتكم:-1

 المركزية                           الالمركزية

 هل ترى أن أسلوب المركزية يعيق سير عملية التنمية المحلية ببلديتكم:-2

 نعم بكل تأكيد                   نعم لحد ما                      ال 

هل فعال الصالحية التي يتمتع بها المجلس الشعبي البلدي في إعداد المخطط البلدي -3
 للتنمية تجسد مبدأ الالمركزية:

 نعم بكل تأكيد                   نعم لحد ما                      ال 

الجهة الممولة و هل التمويل المالي الوالئي للمشاريع و البرامج التنموية يؤدي إلى سيطرة -4
 بالتالي يحد من إستقاللية المجالس الشعبية البلدية

 نعم بكل تأكيد                   نعم لحد ما                      ال  

 هل هناك خالفات بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية:-5

 نعم بكل تأكيد                   نعم لحد ما                      ال 

 ............................ما هي أسباب هذه الخالفات؟............................-6
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........................................................................................

........................................................................................ 

 ...................................ما هي اإلنعكاسات السلبية لهذه الخالفات؟.........-7

........................................................................................

........................................................................................ 

ما رأيك في مشاركة المجتمع المدني في صنع القرارات و المشاركة في العملية التنموية -8
 على المستوى المحلي:.................................................................. 

........................................................................................ 

الفاعلين الخواص هل لهم تأثير في صنع القرارات المحلية و يؤثرون سلبا أم  في ما رأيك-9
 سير العملية التنموية المحلية:..............................................ايجابا على 

........................................................................................ 

 ما رأيك في مستوى التنمية المحلية في والية قسنطينة:-10

 جيد                    مقبول                       دون المستوى المطلوب

 ......................................................التي تقدمها: االقتراحاتهي  ما-11

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................ 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 -1-جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة

 التهيئة العمرانيةكلية علوم األرض، الجغرافيا و التهيئة العمرانية                       قسم 

 التنمية المحلية بوالية قسنطينة و آفاقها
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التهيئة العمرانية و البيئة

 من إعداد:                                                     إشراف األستاذ الدكتور:

 حسني بوكرزازة                                     _اني شبيلة      ة فرقالطالب

 استمارة بحث 

 دراسة ميدانية خاصة بتقييم التنمية المحلية من طرف سكان والية قسنطينة 

 مالحظة: 

 من فظلكم يرجى اإلجابة على األسئلة بجدية، و صدق فهي ستستخدم في غرض علمي.

 مع تقديم رأيك حسب طبيعة السؤال. في الخانة المناسبة Xضع عالمة 

 أوال: البيانات الشخصية:
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 أنثى  الجنس: ذكر-1

 السن: -2

        المستوى الدراسي: إبتدائي       ، متوسط        ، ثانوي       ، جامعي-4

 ...................البلدية: -5

 ثانيا: واقع التنمية المحلية و دور المجتمع المدني

 هل لديك فكرة عن التنمية المحلية: نعم              ال -1

 نعم              ال هل لديك فكرة عن المجتمع المدني: -2

مواطن المشاركة في صنع القرارات المحلية و إعطاء رأيه حول كهل تعتقد أنه من حقك -3
 المشاريع التنموية: نعم              ال

و في إقامة  فعال إشراك المواطنين في عملية التنمية المحلية و صنع القراراتكيف يتم -4
 :المشاريع

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................ 

 ما تقييمك للتجهيزات التالية:-5

  والية قسنطينة: على مستوى 

نوع 
 التجهيزات

  إجابات أخرى  من حيث المستوى  من حيث العدد 
 ضعيفة متوسطة جيدة منعدمة قليلة معتبر

        تعليمية
        صحية
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        إدارية
        رياضية

        ثقافية
        الطرقات 

        المواصالت
المساحات 

 الخضراء
       

اإلنارة 
 العمومية

       

حاويات 
 القممات

       

        أمنية
 ............................حسب رأيك ما هي المشاكل التي تعاني منها والية قسنطينة: -

........................................................................................

........................................................................................ 

 ....................................ماهي الحلول التي تقترحها: .......................-

........................................................................................ 

  بلديتك: ...........على مستوى.... 

نوع 
 التجهيزات

 إجابات أخرى  من حيث المستوى  من حيث العدد 
 ضعيفة متوسطة جيدة منعدمة قليلة معتبر

        تعليمية
        صحية
        إدارية

        رياضية
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        ثقافية
        الطرقات 

        المواصالت
المساحات 

 الخضراء
       

اإلنارة 
 العمومية

       

حاويات 
 القممات

       

        أمنية
 ..................................: .بلديتكحسب رأيك ما هي المشاكل التي تعاني منها -

........................................................................................

........................................................................................ 

 ...................................ماهي الحلول التي تقترحها: ........................-

........................................................................................ 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمي

 جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة

 و التهيئة العمرانية                       قسم التهيئة العمرانية كلية علوم األرض، الجغرافيا

 التنمية المحلية بوالية قسنطينة و آفاقها
 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في التهيئة العمرانية و البيئة

 من إعداد:                                                     إشراف األستاذ الدكتور:

 ة فرقاني شبيلة                                           حسني بوكرزازةالبالط

 استمارة بحث 

 دراسة ميدانية للحركات الجمعوية عبر بلديات والية قسنطينة

 مالحظة:

  هذه المعلومات ستبقى سرية فقط سيتم استخدامها في غرض البحث العلمي دون ذكر
 األسماء.

 ى األسئلة بجدية، و صدق فهي ستستخدم في غرض من فظلكم يرجى اإلجابة عل
 علمي.

  ضع عالمةX .في الخانة المناسبة مع تقديم رأيك حسب طبيعة السؤال 
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 أوال: البيانات الشخصية:

 أنثى  الجنس: ذكر-1

 السن: -2

 ، متوسط        ، ثانوي       ،       المستوى الدراسي: إبتدائي-4

 ، دراسات عليا جامعي                            

 البلدية: ...................-5

 ثانيا: الجمعيات و عالقتها بالتنمية المحلية

 جمعية :    وطنية                    والئية                      محلية -1

 جمعية ذات نشاط ............................-2

 هل للجمعية موقع أو صفحة على شبكة اإلنترنت: نعم                  ال -3

 إذا كانت اإلجابة بنعم ما هي المواضيع التي تقدمونها و كم يستلزم من الوقت لتجديدها؟-4

........................................................................................

........................................................................................
................................................................................ ........

 ماهي عالقتكم بالسلطات العمومية؟...................................................-5

........................................................................................ 

 ..........كيف تشارك الجمعيات في عملية التنمية؟...................................-6

........................................................................................ 

 هل هناك تنسيق بين الجمعيات؟        نعم                  ال-7
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 في حالة اإلجابة نعم فيما يتمثل هذا التنسيق؟..........................................-8
........................................................................................
........................................................................................ 

 ......في حالة اإلجابة بـال ما سبب عدم وجود تنسيق؟.................................-9

........................................................................................

........................................................................................ 

 .......... ما هي العراقيل التي تقف في وجه الحركات الجمعوية؟.....................-11

........................................................................................

........................................................................................ 

 ما رأيكم في التنمية المحلية بوالية قسنطينة؟-11

 مقبول                       دون المستوى المطلوب               جيد     

حسب رأيكم ما هي المشاكل أو العراقيل التي تقف أمام سير عملية التنمية المحلية في -12
والية قسنطينة؟.......................................................................... 

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................ 

 ل التي تقترحونها؟.......................................................ماهي الحلو -13

........................................................................................

........................................................................................
........................................................................................

........................................................................................ 

   



 المصادر و المراجع
 

 الكتب: -1
 .7711 بيروت – معجم المصطلحات العلوم االجتماعية، مكتبة لبنان :أحمد زكي بدوي  -
 .7791مسعود شيهوب، أسس اإلدارة المحلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  -
 .7771 االقتصادية، مكتبة القاهرة الحديثةحسين عمر، موسوعة المصطلحات  -
 الجزائر. 7777ناصر لباد، القانون اإلداري والتنظيم اإلداري في الجزائر، منشورات دحلب  -
د.أحمد زردومي، اتخاذ القرارات في اإلدارة الجزائرية، مخبر علم اجتماع االتصال جامعة منتوري  -

 . 2172قسنطينة الجزائر  سنة 
ميشيل تشوسودوفيسكي، ترجمة محمد مستجير مصطفى، دار النشر الهيئة عولمة الفقر،  -

 .2172اإلنسانيات، القاهرة الطبعة األولى -المصرية العامة للكتاب، مكتبة األسرة
 أطروحات الدكتوراه: -2
خنفري خيضر، تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع و آفاق، أطروحة دكتوراه في العلوم  -

 .2171/2177السنة الدراسية  -3-جامعة الجزائر االقتصادية، 
محمد خشمون، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية دراسة ميدانية بوالية قسنطينة،  -

 .2177-2171أطروحة دكتوراه في علم اجتماع التنمية، جامعة منتوري قسنطينة السنة الدراسية 
 مذكرات ماجستير: -3

السياحية في والية قسنطينة، مذكرة ماجستير في التنهيئة أمينة بالمجات، التنمية  -
 .2111-2112اإلقليمية و التنمية المحلية، جامعة منتوري قسنطينة السنة الجامعية 

عثمان عزيزي، دور الجماعات والمجتمعات المحلية في التسيير و التنمية بوالية خنشلة دراسة  -
خرج لنيل شهادة ماجستير في التهيئة العمرانية، مذكرة ت( بلدية قايس و بلدية الرميلة ) حالة

 .2119جامعة منتوري قسنطينة سنة
، مذكرة 2112-7779بودادة آمال، ميزانية البلديات و التنمية المحلية في والية قسنطينة  -

 .2172-2177ماجستير في التهيئة اإلقليمية، جامعة منتوري قسنطينة السنة الدراسية 
دراسة ميدانية لواليتي  :دور المجتمع المدني في التنمية المحلية بالجزائر عبد السالم عبد الالوي، -

المسيلة و برج بوعريريج مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية و العالقات 
 .2171/2177 السنة الجامعية/ ورقلة  – الدولية، جامعة قاصدي مرباح
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ية في والية قسنطينة، مذكرة ماجستير في التجهيزات التعليمفارح محمد إلقبال، تنظيم و تنمية  -
 .2171التهيئة العمرانية و البيئة، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة، ديسمبر 

 
 مذكرات تخرج مهندس دولة:   -4
، وضع خطة إقليمية ضمن أبعادها البيئية و المستقبلية لوالية بن شرماط سلمى، سليماني أمنة -

 .2173 -7-ينةقسنطينة، جامعة قسنط
 الملتقيات العلمية: -5
، رهان التنمية المحلية في الجزائر الملتقى الثاني حول التنمية المحلية في الجزائر، تحت عنوان -

 المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف بميلة.، التحول االقتصادي المربح
الجزائر  البلدية، الشعبية المجالس رؤساء ملتقى تقرير المحلية، والجماعات الداخلية وزارة  -

2113. 
 .2119راس ھأ سوق  الجامعي المركز، راسھأ سوق  والية في ذاتية تنمية أجل منملتقى الوطني  -
 المنشورة:واألبحاث المقاالت العلمية  -6
 .1995سليمان التنمية االقتصادية، منشورات جامعة دمشق، سوريا، عدنان و عصام فوزي  -
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 الملخص:

في ظل التحوالت العميقة و المستجدات العالمية التي تمس عدة ميادين، نجد أن التنمية المحلية 

كمفهوم قد تطور و أخذ تصورا جديدا يتماشى مع الوضع الراهن،حيث أن هذه التنمية لم تعد تقتصر 

     ئي على الجانب االقتصادي فقط  بل تعدت ذلك لتمس كل من الجانب االجتماعي، الثقافي، البي

و العمراني هذا ما أدى إلى بروز فاعلين محليين جدد، حيث تراجع دور الدولة في ظل إطار 

الالمركزية، و تزايد دور الجماعات المحلية و أصبح تدخل المجتمع المدني، الجمعيات و الفاعلين 

التنمية المحلية في الخواص أمرا واضحا على المستوى المحلي و هذا ما أثبتته الدراسة الميدانية لواقع 
     والية قسنطينة، هذا من جهة و من جهة أخرى وجدنا أن هذه الوالية تمتلك عدة مؤهالت طبيعية 

و بشرية تمكنها من تحقيق تنمية محلية ناجحة، إال أنها تعاني من سوء التسيير المجالي و لديها 

   ي عرقلة سير العملية التنموية بعض المشاكل التي انعكست سلبا على مجالها اإلقليمي و تسببت ف

و لعل أهمها الفوارق المجالية بين البلديات، و عليه اقترحنا وضع خطة تنموية تهدف إلعادة هيكلة 

المجال اإلقليمي لوالية قسنطينة و محاولة خلق نوع من التوازن بما يتماشى مع متطلبات كل بلدية مع 

 ة للتنمية المحلية بهذه الوالية.اعتماد اإلسقاطات للسكان لتصور آفاق منطقي

 الكلمات األساسية:

 التنمية المحلية، الفاعلين، مؤهالت، الفوارق المجالية، التوازن، الالمركزية، التسيير المجالي، آفاق.


