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) في بعث PPDRI(المندمجةتناولت هذه الدراسة، دور المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة لقد 
، ألجل ذلك )2014- 2009ة (وترقیة التنمیة المحلیة في الفضاءات الریفیة بوالیة میلة خالل الفتر 

التي یمكن أن تحدثها هذه المشاریع واالجتماعیةاالقتصادیةحاولنا حصر مختلف اآلثار 
میدانیا، ثم تحلیلها اعتمادا على جملة من المؤشرات. أین تبین لنا فیما بعد مدى إیجابیة هذه

ز ذلك من خالل تثبیت السكان ، ویبر المشاریع وأهمیتها المیدانیة بالنسبة لسكان المناطق الریفیة
واستقرار المجتمع الریفي نتیجة تحسین ظروف المعیشة لهم (توفیر السكن، فتح الطرق 

، مح بعودة األفراد إلى خدمة األرضالعالج، الدراسة، األمن...) وهو الشيء الذي سوالمسالك،
ه، حرف محلیة...)، الحیوانات، زراعة الفواكفأدى ذلك إلى ازدهار الزراعة األسریة (تربیة

المحلیة غیر أن هذه الدینامیكیةوانعكس ذلك ایجابا على حیاة األفراد من خالل تحسن دخولهم.
التي مصدرها المشاریع الجواریة تبقى تعترضها بعض العراقیل والتي تحد من مزایاها، ولعل 

مصادر أهمها هو ضعف نسبة إنجاز المشاریع بسبب قلة مصادر التمویل وانحصارها في
معینة، ولهذا ندعوا إلى ضرورة إشراك وٕادماج حقیقي لمختلف القطاعات تمویال وتنفیذا فیها، مع 

.فرض رقابة فعالة في هذا المجال من طرف الجماعات المحلیة المختصة
التنمیة المحلیة، المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة، سیاسة التجدید الكلمات المفتاحیة:

.یفي، الفالحةالر 
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:مقدمة

مقدمة :
، فتمت االقتصاديلقد استحوذت قضیة التنمیة منذ القدم على جزء هام من األدب 

، غیر أن اعتباراتنطالقا من عدة صیاغة العدید من النظریات والنماذج التنمویة الكلیة ا
النظرة الشمولیة في صیاغة وتنفیذ مختلف السیاسات التنمیة األولى جعلها أحیانا مصدر 
تأخر و تخلف في بعض المناطق واألقالیم من الوطن، ومن هنا وانطالقا من فترة 

قیق طموحاتها هنا وهناك بكیفیة تنمیة األقالیم وتحاالهتمامالستینات من القرن الماضي بدأ 
كانت من األریاف بسبب التهمیش الذي كان االنطالقةفي إطار تنمیة متوازنة. ولعل 

یعانیه سكانها من جمیع النواحي وبالتالي الفقر الذي دفع أغلبیتهم للهجرة نحو مناطق 
برامج تنمویة متعددة مبدأها األساسي اقتراحأفضل وهي المدن، وقصد مكافحة الظاهرة تم 

عوامل جذب نحو الریف مثلما یحدث اتجاه المدینة ، فتارة مشاریع لمساعدة صغار توفیر 
المزارعین، وتارة بتوفیر بعض الخدمات العامة للسكان، إلى أن تم التوصل إلى اقتراح 

تالزمها اجتماعیةانتاجیة ومشاریع اخرى اقتصادیةمشاریع تنمویة متكاملة بین مشاریع 
مختلف القطاعات ، بحیث ال ینحصر مفهوم التنمیة الریفیة في دوما، وتشترك في تنفیذها 

Abstract :
This study sought to the role of the proximity programs for integrated rural

development, to moving and promoting the local development in rural spaces of
Mila city during the period (2009-2014), for that we have tried to limiting the
various economic and social effects that can made it by these programs in field,
then analyzed depending on a number of indicators. Where it show us later the
positive of these programs and its field importance for the inhabitants of rural
areas, and highlights through the installation of the population and the stability
of the rural community as a result of improving living conditions for them (the
provision of housing, open roads and pathways, remedy, teaching, security ...)
something that individuals were allowed to return to earth service, it has led to a
boom in family agriculture (animal husbandry, cultivation of fruits, local
symbols ...), and reflected positively on the lives of individuals through improved
incomes. However, this local dynamic source proximity programs remain
hampered by some of the obstacles that limit their advantages, and perhaps the
most important of which is twice the percentage of completion of programs and
therefore call on the need to involve the real integration of the various sectors,
funding and implementation of them, with the censor effective in this area by the
competent local authorities.
Key words: local development, proximity program for integrated rural
development, rural renewal policy, agriculture.

.
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كذلك من خالل توفیر االجتماعیةالمشروعات االقتصادیة فقط بل یمتد إلى المشروعات 
خدمات الصحة، التعلیم، النقل، السكن، الطریق، ...الخ وهي البرامج التي أثبتت التجربة 

صین . أهمیتها المیدانیة وال سیما في الیابان وال
تحقیق نقلة نوعیة للفضاءات الریفیة وقصد إدماجها في الحركة في الجزائر وبغرض 

السائدة، تم الشروع في تنفیذ مثل هذه المشاریع تحت مسمى واالجتماعیةاالقتصادیة
لیتم تحیینها سنة 2003سنة) منذPPDRI(المندمجةالمشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 

اسة التجدید الفالحي ، ومن أجل الوقوف على اآلثار المیدانیة لهذه في إطار سی2009
المشاریع ومدى أهمیتها بالنسبة لسكان المناطق الریفیة، اخترنا والیة میلة نموذجا للدراسة 

والیة فالحیة تكثر فیها المناطق الریفیة. ولهذا فإن التساؤل الرئیسي الذي نود باعتبارها
إلى أي مدى یمكن أن تساهم المشاریع ذه الدراسة هو : اإلجابة علیة من خالل ه
واالجتماعیةاالقتصادیة) في التنمیة PPDRI(المندمجةالجواریة للتنمیة الریفیة 

) .2014-2009للمناطق الریفیة، على مستوى والیة میلة خالل الفترة (
لي:وقصد اإلجابة على هذا التساؤل فقد تم تقسیم هذه الورقة البحثیة كما ی

: التنمیة المحلیة .األول المبحث 
.المبحث الثاني: ضرورة التنمیة الریفیة

)، في إطار سیاسة PPDRIالمبحث الثالث: المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة (
.التجدید الریفي

یة المبحث الرابع: دور المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة في التنمیة المحلیة لوال
.میلة

التنمیة المحلیة:األولالمبحث 
المطلب األول: ماهیة التنمیة المحلیة

المحلیةبالمجتمعاتاالهتمامازدیادبعدالستینیات،فيالمحلیةالتنمیةمفهومظهر
والمشاركةالذاتیةفالجهودالقطري،المستوىعلىالشاملةالتنمیةلتحقیقوسیلةلكونها

فيالسكانمساهمةعبرالتنمیة،تحقیقفيالحكومیةالجهودعنهمیةأتقلالالشعبیة
والجهودالذاتیةالمحلیةالجهودتضافریستوجبمماالتنمیة،مشروعاتوتنفیذوضع

للمجتمعاتوالحضاریةوالثقافیةواالجتماعیةاالقتصادیةالحیاةنوعیةلتحسینالحكومیة
.القطریةالتنمیةفيوٕادماجهاالمحلیة
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الفرع األول: السیاق التاریخي، وأسباب الظهور
فالمنظروناالقتصادیة،األدبیاتفيیذكرالمحلیةالتنمیةمصطلحیكنلم

االقتصادیةوالتنمیةاالقتصاديالنموعلىدراساتهمویركزون أبحاثهمكانوااالقتصادیون
بالتنمیةلالهتماماألولىرالبوادتظهرالماضي بدأتالقرنستینیاتمنذلكنعام،بشكل

كرفضوكبدیلالمستوى المحليعلىبالتسییرالدولاهتمامتناميخاللمنالمحلیة
اقتصادیات غالبیةعلىیسیطركانالذيالمركزيالمستوىعلىالموحدالتسییرلنظام
ثملالنضامرحلة: هماأساسیتینبمرحلتینالمحلیةالتنمیةمصطلحمرقدو.العالمدول

التيالمشاریعمنالعدیدالعشریناتفترةعرفتحیثاألشكال،االعتراف المتعددمرحلة
ثمالریفیة،التنمیةثمالمجتمع،تنمیةالریفیة فظهر مصطلحالمناطقبتطویراهتمت
المتكاملة .الریفیةالتنمیة

ا "تحسینبأنه" Uma Lele" االقتصادیینالریفیة حسب بعض التنمیةعرفتحیث
الریفیةالمناطقفيالقاطنینالدخل الضعیفذووالسكانمنهائلةمجموعةمستویات
1المختلفة" .بوسائلهمالتنمیةهذهعلىالحفاظفيوٕامكانیتهم

الماضيالقرنستینیاتبدایةفيالمحلیةالتنمیةلمصطلحفعليظهورأولكان
أولویةالترابإعدادمنتجعلأنأرادتالتيةالدولفعل لقراراتكردفرنسافيوتحدیدا
العاصمةبینالجهویةالفوارقالقضاء علىهوالقراراتهذهمنالهدفكانووطنیة

األنشطةتنظیمإداریة تعیدسیاسةطریقعنوهذانفسهاالعاصمةداخلحتىوالضواحي
من القرارات(اتخاذةالفوقیالنظرةهذهللمصالحقطاعيمنطقحسبفوقمناالقتصادیة

الفاعلینمختلفقبلمنمرفوضةكانتالمحلیین)السكانمعالتشاوردونالمركز
سكانهحاجیاتاالعتباربعینتأخذأنیجبإقلیمأيأن تنمیةیعتبرونالذینالمحلیین

ماألقالیاستقاللیةأساسعلىتبنىتحت والتيمنالتنمیةبتطبیقطالبواوبذلكوتطلعاتهم
اجتماعیا) .اقتصادیا،(سیاسیا،-العاصمة–القرار مركزعن

بعدعلىبنيألنهواالحترام،بالقبولیحظىفلممرفوضالبدایةفياألمرهذاكانلقد
االقتصاديالجانبعلىالمطلبهذااستقرثملإلقلیم،یطالب بهویة خاصةسیاسي

كسبو القبول،یحوزالمحلیةالتنمیةأخذ مصطلحالثمانیناتمنوبدایةواالجتماعي
منهاوالجمعیات،وو المؤسساتالحكومیةالهیئاتمختلفطرفمناعترافاتدریجیا
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في مخطط أقرتالتيالفرنسیة(DATAR)الجهوي العملو الترابمراقبةمندوبیة
2أنماط التنمیة .منكنمطالمحلیة) التنمیة1984-1988(

النظریةالفرع الثاني : الخلفیة
المعاصرة، بصور االجتماعیةأو "المجال" موقعه في العلوم لقد احتل "المكان"

االهتمامالكلي والجزئي، أخذ االقتصاد، وفي كل من االقتصادودرجات متباینة، ففي علم 
بالمكان شكله من خالل مفاهیم التخصیص والتوزیع، وما لبث أن ظهرت نظریة "التوطن" 

اإلقلیمي" االقتصادتیار المنشآت واألسر لموطن النشاط، ثم ظهر فرع "لتبحث في اخ
والتنمیة اإلقلیمیة . 

ویتمثل المفهوم التقلیدي للمكان في إطار "نظریة التوطن"، في ذلك المجال الطبیعي 
مجرد فاصل مادي، وعالمة باعتباره، اقتصاديالجغرافي الذي یصیر محال ألي نشاط 

أیضا، وقد نشأ هذا المفهوم لنظریة التوطن في أوائل القرن العشرین على حدود إداریة
االقتصادیةنحو شمول التوزیع الجغرافي لألنشطة االقتصاديلیواجه تطور مظلة الفكر 

حسب معطیات الندرة والمنفعة .
وفي الخمسینیات من القرن الماضي ظهر فرع "النمو اإلقلیمي"، حیث بدأ النظر إلى 

ن كمجال متجانس، وقابل للتقطع في الوقت نفسه، عكس المفهوم البسیط للمكان في المكا
نظریة التوطن، حیث انتقل مفهوم المكان من دور المتلقي لقرارات المنشآت واألفراد 

محال فقط لألنشطة التي توضع علیه تحقیقا لغایة واحدة وهي باعتبارهوالسلطة العامة أي 
إن صح - "كائنا إیجابیا"باعتبارهدولة ، إلى دور جدید للمكان العام للاالقتصاديالنمو 
مقارنة مع الدور السلبي للمجال الجغرافي سابقا .-التعبیر

بدأت تظهر مالمح خاصة لكل مكان، تجعل منه وحدة متمیزة عن باقي الستیناتفي 
تمیزه عن غیره، سواء األمكنة، فهو إذا لیس مجاال فارغا وٕانما مليء بالخواص الذاتیة التي 

تنوع في اإلمكانیات أو تنوع في العالقات، مما یجعله مهیأ ألن یكون محورا للسیاسة 
العامة وسیاسة التنمیة ، من هنا ظهر مفهوم التنمیة اإلقلیمیة .

وفي السبعینات والثمانینیات، تبلور المفهوم الجدید للمكان تماما، وأهم مالمح هذا المكان 
ما یلي :

التنمیة هي عملیة تفاعلیة، حافلة بالتیارات المتموجة من أسفل إلى أعلى، التنمیة إن -
من الكتابات األولى هو الوسط المحلي بالذات. وابتداءهنا تتم في وسط معین، 
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لالقتصادي فرانسوا بیرو صاحب نظریة "أقطاب النمو" للمفهوم الجدید للمكان، تبین أن 
، ثم إنها عملیة انتقائیةاكن ببساطة، وٕانما هي عملیة التنمیة ال تظهر في جمیع األم

تراكمیة، وبمجرد أن تبدأ ثم تستمر، فإنها تغذي نفسها ذاتیا. وهنا یجيء دور السیاسة 
العامة لتجعلها قوة جاذبة لغیرها، كقاطرة وقطب للنمو .

ورا ومن هنا اصبح ینظر الى التنمیة من خالل نقاط بعینها دون غیرها، حیث تكون مح
لتركیز النشاط، وتتراكم التنمیة في هذه النقاط انطالقا من منطق معین لعالقات 

التفاعل المحلي ییسرها عامل القرب الجغرافي .
االستفادةمنظومة تتیح باعتبارها، اقتصاديإن المنطقة المحلیة لها بعدان: البعد األول -

د المتزایدة وخاصة من الناحیة من الوفورات الخارجیة واقتصادیات الحجم، وتحقق العوائ
وتحسین مستویات اإلنتاجیة للمنشآت االبتكاریةالتكنولوجیة الهادفة إلى تطویر القدرة 

المنخرطة في المنظومة. والبعد الثاني مؤسسي وتنظیمي، حیث تنمو المنطقة من 
ع : القطااالجتماعیینخالل تغذیة الروابط المغروسة في داخلها بین مختلف الفاعلین 

الخاص، المجتمع المدني، الكیان العلمي والتكنولوجي، الهیئات الممثلة للمجتمع 
مكن اعتباره بمثابة رأس المال المحلي. ومن خالل هذا البعد المؤسسي یتكون ما ی

جتماعي.اال
إن التنمیة في المنطقة وبتعبیر آخر "التنمیة المحلیة"، تقوم على حشد الموارد الممكنة، -

أي "،Agglomération"ا ومالیا واجتماعیا، لخلق خاصیة التجمع طبیعیا وبشری
لتكوین "عنقود" أو مجموعة عناقید للتنمیة وللتنافسیة.

نتاجا للتطور التكنولوجي –االقتصاديبالمعنى –وتعتبر الخاصیة العنقودیة للتجمع -
من الطبیعة المعرفي ." وینتج–إلى حدود التوطن، حیث تتوفر إمكانیة التراكم العلمي 

التراكمیة إلنتاج العمل العارف للمعرفة تركز مواطن إنتاجها، أي تكون ما یشبه أقطاب 
المعاصر الصلة بین قدرة االقتصاديالنمو لدى غونار میردال. ومن هنا یؤكد الفكر 

)، ویبدأ ذلك من النمط localisation(–المحلي –والتوطن أو التموضع االبتكار
الصناعي والتكنولوجي في إطار البعد المحلي داخل حیز الدولة. العنقودي للنمو

، فإنها واالبتكاروحیثما تقرر الشركات الدولیة نقل شطر من مراكزها للبحث والتطویر 
، خصوصا لالستثمارتعتمد عموما على المواقع المتمیزة بالفعل في البالد المضیفة 

3لمة .في ظل التدویل العالمي لإلنتاج في إطار العو 
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الفرع الثاني: المفهوم
التنمیةأنالبعضیرىحیثالتنمیة المحلیة بتعدد الرؤى واألهداف،تعریفاتتعددت

المواطنینجهودبینالفعالالتعاونتحقیقبواسطتهایمكنالتيالعملیةهيالمحلیة
المحلیة بمستویات التجمعات المحلیة والوحدات لالرتفاعالعمومیةالسلطاتوجهود

شاملةمنظومةفيالحیاةنوعیةتحسینمنظورمنوثقافیا وحضاریا،واجتماعیااقتصادیا 
4ومتكاملة .

العامةالسیاسةإطارفيالعملتقسیممننوعأنهاعلىالمحلیةالتنمیةتعرفكما
اللخمنإلیهاینظرالمحلیةالتنمیةأنذلكمعنىللمجتمع ككل، ولیسالشاملةللتنمیة
منتنبعالتنمیةهذهمشروعیةولكنبوجه عام،التنمیةاستراتیجیةعنمنعزلجزءمنظور

أنإلىاإلشارةالمحلیة وینبغيمشاكلهامواجهةعنفضالالشاملةالتنمیةفيإسهامها
هو نوعوانماالعامة،للسیاسةتقنیایكونأنیمكنالمحلیاتأوأقالیمإلىالمجتمعتقسیم

لیتمكنالمحلي،الحكمتطویرعلىأقدردوائرفياإلنجازعلىوالقدرةالفعالیةبثمن
ضوءفيلتنفیذ المشروعاتالمباشرةالفعالیاتإلىیتوصلأنمركزیة القرارالخاللمن

5الشاملة .التخطیطتوجهاتتشكلالعامة التيالمبادئمظلةوتحتاإلمكانیات

مناطقفيواالقتصادياالجتماعيالعملألسلوبدجدیمفهومكما تعرف بأنها
األسلوبوهذاواالقتصادیةاالجتماعیةالعلوممناهجوقواعد منأسسعلىیقوممحددة

طریقة التفكیر واإلعداد والتنفیذ من جانب أعضاء فيحضاريتغییرإحداثعلىیقوم
البیئة المحلیة جمیعا في كل المستویات عملیا وٕاداریا .

المحليالمجتمعلحاجاتاألسبقیةتعطىاألسفلمنقاعديبشكلتتمعملیةإنها
إلىالوصولسبیلفيذلكوكلالمحلیةالمواردلمختلفالمشاركة الفاعلةعلىوتتأسس

على تفصیل كل موارد مجتمع وتعتمدوالشراكة الحركیةواالندماجالعیشمستویاترفع
ؤهالت المحلیة فاعال مهما في صناعة التغییر وضمان هذه الموارد والمباعتبارمحلي 

مع إشراك اإلنسان المحلي .استمراریته
، 2010أما المشرع الجزائري، وانطالقا من قانون المخطط الوطني لتهیئة اإلقلیم لسنة 

"التنمیة المحلیة هي تنمیة اإلقلیم المنطلقة من الجماعات اإلقلیمیة التي 6فیعرفها كما یلي:
اقتصادیةشكلها: البلدیات، الوالیات، واحتماال فضاء البرمجة اإلقلیمیة. وهي كذلك تنمیة ت

محلیة معتمدة على اإلنتاجیة وتجدید الثروات وتسییر محلي فعال یعتمد على تأطیر ذي 
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نوعیة مع مخططات تكوین موجهة حسب مختلف مجاالت الكفاءة ومرتبة مسبقا ومحددة 
وملتزمة "

، تلفة التي یتم التحضیر لها مسبقاالمحلیة هي إذا، تلك المبادرات المخفالتنمیة
أنعلىالمحلیة،الجماعةحیاةشروطوبمشاركة واسعة من المهتمین والمعنیین بتحسین

التنمیةلنهجاألسمىبالهدف االجتماعي، ویبقى الهدفللتنمیةاالقتصاديالهدفیقترن
السیما الفقیرة منهاالمجتمعات المحلیةتمكینهومشاركةالعلىالقائمةورؤیتهاالمحلیة

7لها .المتاحةوالحیاةالفرصنطاقوتوسیعوالمهمشةوالضعیفة

ویقوم مفهوم التنمیة المحلیة على عنصرین وهما :
المشاركة الشعبیة في جهود التنمیة معتمدة على مبادراتهم الذاتیة .-
على االعتمادالتنمیة المحلیة بأسلوب یشجع على توفیر مختلف الخدمات ومشروعات -

الذات والمشاركة .
الفرع الثالث: مصطلحات ذات عالقة

االجتماعيإن أول من استعمل اصطالح المجتمع المحلي هو العالم المجتمع المحلي : 
"روبرت مكایفر" نشر كتابه " المجتمع المحلي " . ویعرف المجتمع المحلي على أنه تجمع 

، ویتحقق اجتماعیةمواطنین یعیشون معا فوق منطقة من األرض ویؤلفون جماعة من ال
فیما بینهم عن طریق نسق الروابط والعالقات واشتراكهم في ارتباطهمذلك من خالل 

مصالح مشتركة وفي أنماط مقبولة من المعاییر والقیم وفي إدراكهم الواعي بتمیزهم عن 
ن تعریفها وفقا لهذا المبدأ .غیرهم من الجماعات األخرى التي یمك

ویمكن أن نطلق اسم المجتمعات المحلیة على القریة والبلدة وسكان الحي في المدینة 
وعلى المحافظات الصغرى، ویحظى المجتمع المحلي بأربعة خصائص محددة ، وهي : 

في األهداف والمصالح ووضوحها.االشتراك- 1
مشتركة.أو بالعضویة الباالنتماءالشعور - 2
وجود التفاعل بین األفراد والجماعات.- 3
.وجود نظام عام من القواعد التي تنظم حیاة الناس وتحدد الصالت بینهم- 4

وترتكز العالقات بین أفراد المجتمع المحلي غالبا على أساس العالقات الشخصیة أو 
أن التعاون قوي بین على الخطابات الرسمیة، كمااعتمادهاعالقات الوجه للوجه أكثر من 

8أفرادها، و یمكن القول أن كل فرد یعرف معظم أفرادها اآلخرین.
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توزیعبهیراداإلداريالتنظیمأسالیبمنأسلوبوتعرف بأنها ": الجماعات المحلیة
المنتخبةالمحلیةاإلداریةالهیئاتوبینالدولةفيالمركزیةالسلطة بینالوظیفة

مصالحتخصمسائلمنبه إلیهاما یعهدلتباشرلیميإقأساسعلىوالمتخصصة
إداریةالمركزیة ". وتعرف كذلك على أنها "  وحداتالسلطةرقابةتحتالمحلیینالسكان
مالیةاستقاللیةلهامنتخبة (البلدیة ، الدائرة، الوالیة، ...)،مجالسمنتتكونمحلیة
بقاءمعأجلهامنأنشأتالتيألهدافاتحقیقلتتمكن منالمركزیةعن السلطةوٕاداریة

المركزیة " .للسلطةالرقابةحق
تجسد:أوالفهيبهاتتمتعالتيالمزایاخاللمنكبیرةأهمیةالمحلیةللجماعاتو

ممارسةفيالشعبمنالمنتخبینإشراكخاللمنالمستوي المحليعلىالدیمقراطیة
الدولةمهامتقلیلفيتساعدأنها:راطیة، ثانیاالدیمقعالماتمنعالمةهيوالسلطة،

إضافة:ثالثاالمنوط بها،الدورفيالدولةلمساعدةهیاكلإنشاءفرضالدولة،نشاطفتنوع
وأخري ساحلیةمناطق(فهناكالجغرافیةالناحیةمناإلقلیمأجزاءبینفیماالتفاوتأنإلى

االستعانةضرورةاالختالف یفرضاهذالسكانعددحیثمنتختلفكماصحراویة)،
علىالمناطقكلتسییرتصوریمكنالأنهذلكاإلقلیملتسییر شؤونالمحلیةباإلدارة
هيالحالةهذهفيالمحلیةواحد فاإلدارةمركزيبجهازمواقعهاوإمكانیاتهااختالف
أهدافتحقیقو ،تلبیتهاطریقةواحتیاجاتهفهمعلىاألقدرفهيالمحليللمواطناألقرب
المحلیینللمنتخبینتتیحفهيالدیمقراطیةأبعادمنبعدتتضمنأنهاكماالمحلیة،التنمیة

.العامالشأنتسییرفيالخبرةواكتسابتحمل المسؤولیة
القراراتصدورفيالبطءتحاشي إلىیؤديالمحلیةاإلدارةبأسلوبالعملأنكما

مشاركة المواطنخاللمنذلكوالالمركزیةالهیئاتفيحلیةالمبالمصالحلها صلةالتي
محلیةالحاجیاتعلىبناءالمحلیةالقراراتإصداروفي إعدادالمشاركالمحلي

. كما تساهم اإلدارة المحلیة في تحقیق العدالة في توزیع أوالالمحليذات العائدومشروعات
أفضل من الحكومة المركزیة، ذلك أنه في حال األعباء المالیة (الضرائب) تحصیال وٕانفاقا 

اإلداریةالوحداتأهاليسیتم بمشیئةالمالتوزیعتبني نظام اإلدارة المحلیة الحقیقیة فإن
سیتم صرفهلمرافقهم،المحلیةالضرائبمناإلداریةالوحدةأهاليیدفعهماإلىإضافة
9.االجتماعیة ةالعداللمبدأتحقیقذلكوفيبالذاتالمرافقهذهعلى

المطلب الثاني : مقومات وأبعاد التنمیة المحلیة
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الفرع األول : مقومات التنمیة المحلیة
الثقافاتالمتعددةإن تحقیق التنمیة المحلیة في أي مجتمع من المجتمعات خصوصا

هاوعاداتقیمهابكلاالجتماعیةاألوضاعاالعتبارفيیأخذأنالبدوالعادات واألعراق
بتغییریبدأوالذيالتغییرإلحداثالجدیدةوالقیمالمفاهیمإدخالثمالقائمة،وتقالیدها
استكمالعلىتساعدوالتيالمحلیةالمجتمعاتإلى تغییریقودبدورهوهوأوالاإلنسان
فیهاالمجتمعاتفيالمحلیةوالتنمیةالتطورفإن.الدولةفيوالمستدامةالشاملةالتنمیة

غیرمنهادئ یتمتحركباعتبارهحركتهفيبطئوهذاوتلقائیةطبیعیةبصورةیتمبجان
خاللمنیحدثالمهموهواآلخروالبعضوالموروثات،والتقالیدالعاداتكماتالتر خلخلة
وتسعىالدولةتتبناهامحددةوبرامجخططوفقوالتجدیدالتغییرأفكاروتبنىطرح

بالعواملهذا المنهج كثیرا ما یصطدمولكنوٕانجاحهایهاتبنفيالمواطنینلمشاركة
الحالهو، كما.المنشودالتنمويالعملتحقیقعنوتقعدهتقدمهتعوقالتياالجتماعیة

ولو حتىعنهاالتخليویأبىوموروثاتهوتقالیدهقیمهعلىالمحافظالجزائريالمجتمعفي
10تطوه .و تقدمهتیارعكساألحیانبعضفيتقفكانت

اقتصادیة، التنمیة المحلیة فالبد لها من شروط ومقوماتوبغرض تحقیق أهداف وأبعاد
واجتماعیة، سیاسیة وٕاداریة، تكنولوجیة وٕاعالمیة، ورغم توفر كل هذه المقومات، فإن نجاح 
مسار التنمیة المحلیة ألي منطقة یبقى مرهون بعامل أساسي وهو حافزیة المجتمع بمختلف 

:الذي یمكن تحقیقه من خالل ما یليفه للمشاركة في عملیة التنمیة المحلیة، و أطیا
تنسجم مع احتیاجاته الحقیقیة وضع أهداف محددة وواضحة لتنمیة المجتمع المحلي-
ولویاته.وأ
لشاملة باستخدام النظرة اإلیجابیة إلى المجتمع المحلي وقدراته على إحداث التنمیة ا-

م الظروف المحلیة السائدة، وتعزز اكتساب ئلمتاحة، وبطرق وأسالیب تالاالموارد المحلیة
إلحداث التغییر.المعارف والمهارات الالزمة

االهتمام بدوافع وتطلعات أفراد المجتمع اإلنسانیة وعدم التركیز على النواحي المادیة -
ثقافیة واالجتماعیة العادات والتقالید ومواقف أفراد المجتمع وخلفیاتهم الفقط، مع مراعاة

.قتصادیة والبیئیة وأنماط حیاتهمواال
النظر إلى المجتمع المحلي نظرة شاملة تأخذ باالعتبار أبعاده االجتماعیة واالقتصادیة -

والثقافیة المختلفة.والسیاسیة
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المحلي وتجارب وخبرات التعلیم والتدریب النابع من احتیاجات حقیقیة ألفراد المجتمع -
.لهمواقعیة 

االستفادة من خبرات المختصین في مجاالت التنمیة المجتمعیة الشاملة.-
11التدریب النابع من احتیاجات وتجارب وخبرات حقیقیة ألفراد المجتمع.-

ذويجمیعتوحیدعلىوالقدرةوالمصداقیةبالعزم،أتونیالذینمحلیینقیادیینوجود-
.الشأن

أثبتتوالتيمعالمحلیةاالقتصادیةالتنمیةاستراتیجیةیةالمحلالحكومةتمتلكأنبدال-
12.االستراتیجیةتلكتنفیذنحوقويسیاسيعزموجود

الفرع الثاني: أبعاد التنمیة المحلیة   
فيتسهمالتياألغراضمنمترابطةمجموعةتحقیقإلىالمحلیةالتنمیةتهدف

المحلیةللتنمیةالعامالهدفیتسمو،لدولةامناطقكافةفيالمحلیةالمجتمعاتتطویر
واإلداریةوالسیاسیةوالثقافیةواالجتماعیةواالقتصادیةاألبعادتعددوبالشمولیة

.غیرهاو البیئیة :تشمل التنمیة المحلیة على عدة أبعاد، أهمها13
فاإلقلیمتنمیة،للعدةمساراتتحقیقیستطیعمعینإقلیمیتكونفحالما:الثقافيالبعد-

فكلالمحلیة خصوصیتهاالتنمیةیعطيماهذاوغیره،یمیزه عنثقافيبعدلهالمحلي
.المحلیةمسار التنمیةتحددالتيالثقافیةخصوصیتهلهإقلیم

وذلكاقتصادیا،اإلقلیمتنمیةأجلمناقتصاديبعدالمحلیةللتنمیة:االقتصاديالبعد-
المنطقة،بهاتتمیزأنیمكنالتياالقتصادیةالقطاعاتأوطاعالقعنالبحثطریقعن

تحددالتيالمنطقةأننجدلهذاو الحرفي،أوالصناعيأوالزراعي،النشاطكان ذلكسواء
توفیرأجلمنلها،المناسباالقتصاديبالنشاطالنهوضعلىقادرةتكونمسبقامیزاتها
توفیر مناصب شغل ألفراد ذلكإلىباإلضافةةالمحققالمنتجاتطریقعنالقیمةفائض

البطالةامتصاصطریقعندورا اقتصادیاالمحلیة،التنمیةتلعبالمجتمع المحلي، ولهذا
سواءأخرى،جهةمنالمنطقةبهاتتمیزالتياالقتصادیةالمنتجاتوتوفیرجهة،من

التنمیةتعتمدیق ذلك كلهاألخرى، وفي سبیل تحقلألقالیمللتوزیعأوالمحليلالستهالك
هذهالخ...المستشفیاتو جسور،الطرقاتمنالمحلیةالقاعدةهیاكلبناءعلىالمحلیة
الجو المناسبتمهدفإنهاالعملبدمج طالبيتسمحكونهاإلىباإلضافةالقاعدیةالهیاكل
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فيواجدینالمترؤوس األموالأصحابتستقطبواإلقلیم،بذلكالقاطنینالمجتمعألفراد
المنطقة .هذهفياالستثمارأجلمناألخرىاألقالیم

الدخلزیادةمنفائدةفالكبیرة،أهمیةلهاالجتماعيالبعدإن:االجتماعيالبعد-
مستوىوالمعیشة،لمستویاتتحسنمناالجتماعيالوضعیتحسنأندونالفردي،
اإلنسانعلىالمحلیةاالجتماعي للتنمیةالبعدیركزحیث .الصحة، النقل ، ..الخالتعلیم،
االجتماعیة،بالعدالةاالهتمامخاللمنالنهائيهدفهاالتنمیةجوهریشكلالذي 

ضمانإلىباإلضافةالمجتمع،األفرادلجمیعاالجتماعیةالخدماتوتوفیرالفقرومكافحة
البعدأننجدلهذاوة،شفافیبكلالقراراتخاذفيالشعوبمشاركةخاللمنالدیمقراطیة
منالمتطورةاالجتماعیةالحیاةتوفیرألنالزاویة،حجریمثلالمحلیةللتنمیةاالجتماعي

المضافة،القیمةزیادةمصادر الثورة والكتشافالمجتمعطاقاتكافةتدمجأنشأنها
یتصفمعمجتلناتقدمأنیمكنهاالمجتمعلخدمةالمحلیةالتنمیةأن تسخیرنجدوعلیه
االجتماعيبالبعدمرتبطةمیادینوهناكمنطقته،ولوطنهمحباوالجریمة،ینبذوبالنبل

التنمیةاهتماماتكلاإلسكان،واألمنالصحة،التعلیم،مثلالمحلیةالتنمیةتشملهم
سلبا .المجتمع إجابا أوشرائحعلىمباشر،أثرلهالجوانببهذهالمحلیة

یكونبحیثالبیئیةالحدودمراعاةعلىالمحلیةللتنمیةالبیئيالبعدیركز:البیئيالبعد-
، وفي حالاالستنزافواالستهالكمنتجاوزهایمكنالمعینةحدودبیئينظاملكل

البیئي، وهو ما یمثل عكس التنمیة النظامتدهورإلىیؤديفانهالحدودتلكتجاوز
األجیالبدون اإلضرار بقدراتالحاضرلحاجیاتتجابةاالستعنيالمستدامة، فهذه األخیرة

التنمیة المستدامةتعرفالعالمیة،الجمعیةنظرجهةومنوحاجیاتهم،تلبیةفيالقادمة
أساسیةبیئیةواجتماعیةواقتصادیةتحقق خدمةالتيالتنمیة''أنهاعلىمحلیةمن زاویة

تقدیممعاالجتماعيوالطبیعي،النظامبتوازناإلخاللبدونالبلدیة المحلیةلجمیع سكان
تنمويتحركأيفيالبیئي،البعدتتضمنیجعل التنمیة المحلیةماوهذا.''الخدمات

14المحلي.اإلقلیمیخص

بهااالرتقاءتحاولوالحیاة،مجالتجمیعتشملالمحلیةالتنمیةفإنالمنطلقهذاومن
األهمیةالمحلیةالتنمیةیعطيماوهذامعین،لیميإقمستويفيبشكل جماعيتحسینها

التوازنتحقیقو العام،الصالحلتحقیقتسعىالعمومیة التيالسیاساتجانبإلىالكبیرة
15.وجهبأكملبدورهاللقیامللجماعات اإلقلیمیةالمبادرةحریةتركمعاألقالیمبینالجهوي
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ةالمطلب الثالث: مراحل تحقیق التنمیة المحلی
أمثال االقتصادیینوذلك كما وضحها بعض عبر مراحل معینة ،المحلیةالتنمیةتمر

16:"، والتي تتمثل في ما یليكارل تایلورو" "لندمانإدوارد"

بالنسبةالمشتركةللحاجاتوالعلمیةالمنظمةبالمناقشةءیتم فیها البد: المرحلة األولى-
منالنوعذلكویساعد.المجتمعذلكنفسفيأعضاءبهایقومو المحلى،للمجتمع
المجتمعتنمیةفيبهاالستفادةیمكنبشكلوتنسیقهاالفردیةالجهودتنظیمعلىالمناقشة
المحلى.

فيمناقشتهتمتمالتنفیذوذلك، المنظمالتخطیطبعد ذلك یشرع فيالمرحلة الثانیة: -
ترسممثالصغیرمشروعإنشاءمعینامجبرنفيالمنظمةالمناقشةفبعداألولى،الخطوة
.لتنفیذهمتكاملةخطة

المادیةالطاقاتلكلاألمثلواالستخدامالكاملةالتعبئةویتم فیها المرحلة الثالثة:-
.المحلى لتنفیذ مختلف المشاریع میدانیاللمجتمعواالجتماعیةواالقتصادیة

.المحلىالمجتمععلىالمدخلةسیناتالتحمنقدراكبرتحقیقمحاولةالمرحلة الرابعة: 
مراعاةإلىیدعوماالخصوصوجهعلىواالجتماعیة ،المادیةالمسبباتمنوهناك

.التحسیناتتلكإدخالعندتأثیراتها
تغذیةمحاولةهيالمحلىالمجتمعتنمیةعملیةفياألخیرةالخطوة: إنالمرحلة الخامسة

النجاحذلكعائدفإننجاحاالبرامجاحدأذا حققانهبمعنىبعضها ببعض،المشروعات
.أخرىببرامج مجتمعیةالنهوضفيینبغي أن یستعمل–اجتماعیاأوإن كاناقتصادیا–

لكل ا من منطقة إلى أخرى، ذلك أنغیر أن تنفیذ هذه المراحل قد یختلف نوعا م
تنمیة االقتصادیة أو مجتمع محلي ظروفه الخاصة التي یمكن أن تساعده على تحقیق ال

إن هذه الخصائص المحلیة هي التي ستشكل البذور التي منها یمكن أن تعیقه عن ذلك.
استراتیجیة التنمیة المحلیة بغیة تحسین فرص النمو على المستوى المحلي. من یتم تطویر

المنافسة، یمكن لكل مجتمع محلي أن یقوم بعملیة ما تعاونیة نحوأجل بناء القدرة على
من نقاط قوة، ونقاط ضعف وفرص ومخاطر الوصول إلى فهم حول ما لذلك المجتمع

جاذبة إلقامة نشاطات أعمال مهددة له. بعد ذلك، سیعمل على ما جعل منطقته المحلیة
17فیها، ولموظفین جدد ولمؤسسات داعمة.
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المبحث الثاني: ضرورة التنمیة الریفیة 
تحظىعادة ما المناطق الحضریة والریفیة، لكنإن التنمیة المحلیة تشمل تنمیة 

هتمام أكبر، لهذا بقیت المناطق الریفیة تعاني التخلف رغم جهود االمناطق الحضریة ب
التنمیة التي تبذل من أجلها، ومن هنا كذلك تبرز أهمیة التنمیة الریفیة في تحقیق التنمیة 

18المحلیة .

ألهمیة واألهدافالمطلب األول: مفهوم التنمیة الریفیة، ا
الفرع األول: مفهوم التنمیة الریفیة

المحدودالمحليالمفهوممنومراحلحقبعدةتاریخیا عبرالریفیةالتنمیةمفهومتطور
فياالجتماعیةالخدماتلتوفیرالذاتيالعونتشجیعفكرةعلىالمجتمع المؤسسلتنمیة

الریفیةللتنمیةالشاملالمفهومإلىلمتكاملةاالتنمیة الریفیةمفهومعبرالمحلیةالمجتمعات
اآلونةفيالتنمویةكافة المنظماتمنوالدعمالمتزایداالهتمامووجدبرزالذيالمستدامة

19.األخیرة

واإلجراءاتالتدابیرمنسلسلةتشملعملیةبأنها: "Edouard Dembéléویعرفها
واألمنالحیاةمستوىمنترفعالتيلمادیةابالتهیئةتتعلقالتيالوسط الریفي،لتحسین
20الریف .لسكانالوظیفي

جناحهاتحتوتضمتهتمعملیة، بأنهاالفاو والیونیسكوبینما تعرف من طرف منظمتا
والفئاتالریفیة،المؤسساتالقدرات،بناءالتحتیة،البنیةالصحة،الزراعة، التعلیم،

21.ومستدامةعادلةبصفةالریفسكانشةمعیتحسینإلىتهدفوالتيالمحرومة،

وجماعتهالمجتمع،أفرادجهودوتنظیمتعبئةعملیةبأنها:منظمة اإلسكواوتعرفها
منأبنائهمستوىورفعالمجتمعمشاكللحلالحكومیةمع الهیئاتللعمل المشتركوتوجیها
بكافةالكاملباالنتفاعاحتیاجاتهمالثقافیة، واالقتصادیة، ومقابلةاالجتماعیة،النواحي
22للمجتمع .المتاحةوالمالیةوالفنیةوالبشریة،الطبیعیةالموارد

التيبالوسائلتزویدهفقطتعنيالالریفيالوسطتنمیةومن التعاریف السابقة یفهم أن
إعطائهأیضالكنللحیاةالعامةتحسین الظروفأوإنتاجه الزراعيرفععلىتساعد

الریفعالمترقیةالریفیة هيفالتنمیةعن تنمیتهامسؤولكعاملمسؤولیتهحمللتالوسائل
23التربوي .االجتماعيوالسیاسياالقتصادي،المستوىعلى
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الفرع الثاني: مصطلحات لصیقة
التنمیة الریفیة المتكاملة: - أوال

االقتصادیةنشطةاألبینالتكاملضرورةعلىالمتكاملةالریفیةالتنمیةمفهومیتأسس
اإلستخداممنتمكنمتكاملةخدماتتقدیموضرورةالریفیة،في المجتمعاتواالجتماعیة

بشكلالمتكاملةالریفیةالتنمیةمشاریعوتتضمن.والبشریة المتاحةالطبیعیةللموارداألمثل
ادةزیخاللالفقر منمنالحدتهدف إلىزراعیة، وصناعات ریفیة،إنتاجیةأنشطةعام
برامج التنمیةالعدید من الدول العربیة ومنها الجزائر،تبنتولقد.الریفیةاألسردخل

معهتتكاملإنتاجياقتصادياألساسيمحورهاخدماتكآلیة لتقدیمالریفیة المتكاملة
ل، والمیاه مثل مشاریع الصحة، والتعلیم، والنقاجتماعیةذات طبیعة خدمیةمكونات

24...الخ

تأمینإن مفهوم التنمیة الریفیة المستدامة ، یستهدفلتنمیة الریفیة المستدامة: ا-ثانیا
األوضاعمختلففيوالمعنویة)المادیةالمعیشة المستدامة(االحتیاجاتسبلوتوفیر

علىالقضاءأجلمنالریفیةالمناطقالزراعیة فيواالیكولوجیةواالجتماعیةاالقتصادیة
إلىوصولهموزیادة سبلومنظماتهم،الفقریعانونالذینشخاصاألتمكینوزیادةالفقر

واالئتمان العملوفرصاألرضوخاصةالعامةوالمؤسساتوالخدماتالموارد اإلنتاجیة
الكریم،العیشلهمیضمنبماالقادمة،األجیالالمساس بحقوقدونوالصحة،والتعلیم
منأساسعلىالحیويالتنوعالستمراریةالبیئللمنظوماتاإلنتاجیة الحیویةعلىویحافظ
أخر. جهةالمتاحة منالبیئیةجهة واإلمكاناتمنالزراعیةالتنمیةبینوالتوافقالتوازن

25وبالتالي فهي تمثل تنمیة ریفیة ذات بعد بیئي .

الفرع الثالث: أهمیة وأهداف التنمیة الریفیة
ة التنمیة الریفیة خاصة الكثیر من : تشغل قضیة التنمیة عامة، ومسألاألهمیة- أوال

26االقتصادیین والسیاسیین وصناع القرار، ویرجع ذلك لعدة أسباب:

إن أغلب سكان العالم یعیشون في المناطق الریفیة، وبالخصوص في الدول النامیة.-
في مستوى نصیب الفرد من الخدمات العامة، وفي البیئة المعیشیة بین التفاوت الكبیر-

لریف والحضر، وتدل تقدیرات تقاریر المركز اإلقلیمي لمنظمة األغذیة والزراعة، سكان ا
مرات من 6ى إل4على أن نصیب الفرد من الخدمات العامة في الحضر تفوق من 

.نصیب الفرد في الریف
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نسبة األمیین بین سكان الریف.ارتفاع-
یة.إن أعلى نسبة للفقراء في العالم تعیش في المناطق الریف-
ارتفاع معدل الهجرة، خاصة بین الفئات ذات القدرات من الشباب، أدت إلى حرمان -

من القدرات التي تساعد على تطویره .االستفادةالریف من 
من اجل كل هذا برزت التنمیة الریفیة كقضیة مجتمعیة ال یمكن تحقیقها إال في إطارها 

الشامل والمستدام.
27التنمیة المحلیة إلى ما یلي :یهدف تحقیقاألهداف: -ثانیا

یة، وبین الریف وممیزاته بین الحضر ومشاكله البیئإعادة نوع من التوازن البیئي:-
.البیئیة

: األمر الذي سیجعل حتما من إیقاف انقراض الریف في مواجهة الزحف الحضري-
واجتماعیا.اقتصادیاالریف كما لو كان تاریخا 

بكل أبعاده للحد من مشاكل الریف وتحقیق توازن بینه وبین :تحسین المستوى المعیشي-
المناطق الحضریة .

.لهالمناسبةالحلولوٕایجادومشكالتهماحتیاجاتهمتحدید: فيالریفسكانإشراك-
الریففيللسكانالمعیشةمستویاتتحسینبهدف:الزراعیةواإلنتاجیةاإلنتاجزیادة-

.الریففيوالبشریةالطبیعیةللموارداألمثلواالستخدام
االقتصادیة.االستثماراتتكثیفخالل: منجدیدةعملفرصوخلقتوفیر-
الالزمةالتدریببرامجتوفیركذلكاألریاففي:واإلعالمیةالدراسیةالمناهجتوجیه-

.الریفألبناءاإلنتاجیةالكفاءةلرفع
منأساسیاعنصراالریفتنمیة:ةاالقتصادیالقطاعاتمجملبینالتكاملتحقیق-

الزراعي،القطاعبینماالوثیقةالعالقةبحكماالقتصادیةالقطاعاتباقيتنمیةعناصر
وعطاء.اخذمناألخرىالقطاعاتوباقي

بینماالوثاقلخلقسیاسيمغزىالریفلتنمیةإن:الوطنیةالسیاسیةاألهدافتعزیز-
باختالفتختلفالریفیةالتنمیةأهدافأنبالذكردیروج.الوطنأيواألرض،اإلنسان
وغیرالمادیةوقدراتهككلالمجتمعبظروفوكذلكالریفیة،ومشكالت المجتمعاتظروف
.المادیة
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28المطلب الثاني: مشاكل المناطق الریفیة

الهجرة نحو المدینة، أما و تتلخص مشاكل الریف في مشكلین أساسیین هما: الفقر،
ل األخرى كضعف البنى التحتیة وضعف التعلیم وقلة الرعایة الصحیة المشاك

تؤدي إلى تدهور المعیشة في الریف ویؤدي بدوره إلى الهجرة نحو المناطق ،والبطالة...الخ
الحضریة.

الفقر وقلة الدخلالفرع األول:
دالة، التي والالمساواة وانعدام العاالجتماعيإن الفقر في حقیقة األمر هو صورة للتمایز 

هي السبب األساسي الذي ظل وال یزال یهدد حیاة البشر، سواء على مستوى الفرد أو 
المجتمع أو الدول . والفقر لیس ظاهرة أبدیة متأصلة في المجتمعات، تظهر بفعل عوامل 

خیا. حیث یرتبط یبیولوجیة یتوارثها األفراد، وٕانما هي نتاج أنماط معیشیة بین األفراد تار 
باألسباب التالیة : الفقر 

فقد یتسبب التوزیع الجغرافي لبعض البلدان في التواجد في مناطق العوامل السیاسیة : -
قلیلة الموارد مما یؤثر سلبا على حیاة األفراد في ذاك البلد . كما قد یؤدي تطبیق بعض 

ثروة السیاسات غیر عادلة إلى الفقر الریفي، نتیجة سیطرة بعض أفراد المجتمع على ال
وحتى السلطة، بینما ال یمتلك البعض اآلخر أي شيء منهما .

بین أفراد المجتمع ةنجد انتشار الالمساوااالجتماعیةمن العوامل : االجتماعیةالعوامل -
وحتى بین الجنسین، وضعف مختلف الخدمات من نقل وتعلیم وصحة، هذا فضال عن 

لمجتمع والتمایز بینها والذي یؤدي إلى ضیق فرص التشغیل . هذا إلى جانب الطبقیة في ا
عدم مشاركة بعض الفئات في التنمیة ومن ثم تهمیشها .

الوثیق بتنمیة الرتباطهاوتعتبر من أهم العوامل في الفقر الریفي : االقتصادیةالعوامل -
دخول األفراد، والتي تتمثل في عدم استغالل الموارد الطبیعیة الموجودة في الفضاءات 

ة ألسباب ذاتیة وموضوعیة، مما ینجم عنه عجز االنتاج المحلي عن تغطیة الریفی
في الفضاء االقتصادیةبتنویع األنشطة االهتمامالمحلي . هذا إلى جانب عدم االستهالك

الریفي والتركیز على نفس النشاط الشيء الذي یرهن حیاة وحتى مستقبل هذه األسر .
عن العوامل السابقة یقید قدرة سكان الریف خاصة إن الفقر وقلة المداخیل الناجمة

المجموعات المحرومة على تبادل وتعلم مناهج مالئمة بیئیا واجتماعیا للتنمیة الریفیة 
المستدامة، وغالبا ما تعجز تلك الفئات عن تأمین وتحسین مستوى معیشتها ، بسبب قلة 
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ات المطبقة. ومن نتائج ذلك الموارد وعدم القدرة على التأثیر في السیاسات واإلجراء
العشوائي وغیر المستدام للموارد البیئیة المتاحة في الریف مما یؤدي إلى االستخدام

استنزافها بسرعة .
الفرع الثاني: الهجرة من الریف نحو المدینة (النزوح الریفي)

حفز تعد الهجرة من الریف نحو الحضر، أهم مظاهر حركة السكان في الدول النامیة، وی
هذا النوع من الهجرة كال من عوامل الطرد في المناطق الریفیة، وعوامل الجذب في 
المناطق الحضریة. وتشمل تلك العوامل الضغط السكاني، قلة األراضي الزراعیة، األنظمة 

الزراعي مما ینجم عنه االستغاللغیر مالئمة لملكیة األراضي، تخلف أدوات وأسالیب 
عي الذي یسبب الفقر والجوع، وافتقار المناطق الریفیة كذلك انخفاض اإلنتاج الزرا

من صحة وتعلیم ومواصالت...، وبالمقابل االجتماعیةالصناعیة والخدمات لالستثمارات
، والثقافیة، االجتماعیةتمتاز المدن بجاذبیتها كمراكز لفرص العمل والخدمات 

:نمیز بین نوعین من المهاجرینطار. وفي هذا اإلریاضیة...الخ. وظهر بذلك مجتمعانوال
ئك الذین ضاقت بهم سبل العیش في قراهم ومدنهم وهم أول:انتقائیونالمهاجرون غیر -

على إضافة شيء الصغرى، وهم عادة أمیین وغیر مهرة، وهذا یعني عدم قدرتهم مبدئیا
للعملیة اإلنتاجیة .

لیم والمهارة، ویمثلون خالصة وهم ممن یملكون قدرا من التع: االنتقائیونالمهاجرون -
ما في الریف ، إذ ال یوجد مجال إلشباع طموحاتهم ، لذا فهم یسعون إلى تحقیق ذاتهم، 
وهؤالء یعتبرون عامل إیجابي للعملیة اإلنتاجیة، كما أن هذا النوع من الممكن أن ینهض 

مان وٕابقاء . إن هجرة هذا النوع یعرض الریف للحر واجتماعیااقتصادیابالریف وتنمیته 
الفجوة بین الریف والمدینة، باإلضافة إلى ما تسببه هذه الهجرة من ضغط سكاني في 
المدینة. كما أن الواقع یشیر إلى أن مثل هذه الفئة قد یكون لهجرتها أثر إیجابي على 
الریف في حالة تحویل المداخیل واألرباح إلى الریف وٕاعادة استثمارها هناك مما یساهم في 

في الریف .واالستقراراألوضاع عامة ویشجعهم على العودة تحسین 
المطلب الثالث: مداخل التنمیة الریفیة

اتفق العلماء على وجود ثالث مداخل أساسیة یمكن من خاللها إحداث تنمیة ریفیة، وهي 
29كالتالي :
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الفرع األول: مدخل الحزمة الدنیا
الخاصة بالتنمیة  االحتیاجاتوازن بین وهو مدخل خاص باألنشطة البسیطة، هذا المدخل ی

وبالمجتمع، ویهدف إلى تقدیم الحد األدنى من الخدمات والفنون اإلنتاجیة في القطاع 
بدخول االرتقاءالزراعي، ویتمیز بتكالیف دنیا تتناسب والحرفة. یستهدف هذا المدخل 

في مستوى المزارعین عن طریق تقدیم الحد األدنى من عناصر اإلنتاج بغرض تحسین
معیشتهم . وبالرغم من أن هذا المدخل الستهدف من هم أشد فقرا، لكن الخدمات المقدمة 
إلى صغار ومتوسطي المالك یمكنها أن تخلق بصورة مباشرة فرص عمل جدیدة أمام 
معدومي الدخل. كما أن رفع دخول سكان الریف جمیعا یحقق الرخاء وتحسن المعیشة هو 

هناك جوانب من الحیاة الریفیة یصعب سد النقص فیها من خالل أمر غیر صحیح دوما، ف
زیادة الدخل كتوفیر الخدمات العامة مثال (الصحة، التعلیم، النقل،..)، ومن ثم فإن إشباع 
حاجیات الریف من الخدمات العامة یجب أن یكون مستقال عن الدخل المحصل علیه 

حاجیات أساسیة لحیاة الفرد .باعتبارها
لثاني : المدخل الوظیفيالفرع ا

نظرا لعدم استفادة فقراء الریف مما یتیحه المدخل السابق، ظهر هذا المدخل لیعطي 
اهتماما أكبر للمشروعات المدعمة والمكملة لتنمیة الزراعة بغرض توصیل بعض عوائد 

اه التنمیة لفقراء الریف مثل مشروعات األشغال العمومیة كالتعلیم والصحة والنقل والمی
والنقل واإلقراض الزراعي لصغار المزارعین . ویركز هذا المدخل على تدعیم بعض 

القطاعات كدعم قطاع السكن، الطرقات،....الخ، أي خارج قطاع الزراعة .
الفرع الثالث : مدخل التنمیة المتكاملة 

لى والذي یقصد به إشراك الجمیع إلحداث التنمیة، بحیث یتم التركیز في هذا المدخل ع
الجوانب التالي:

توفیر عوامل الجذب في الریف للحد من النزوح الریفي، وذلك من خالل تقدیم مختلف -
الخدمات األساسیة من: صحة، تعلیم، سكن،...إذ من الواضح أن تقریب مستویات 
المعیشة بین الریف والمدینة ال یقتصر على مجرد تقریب مستویات الدخول بینهما، وغنما 

عوامل الجذب األخرى المتمثلة في الخدمات العامة .یشتمل على 
أن توجه التنمیة الریفیة إلى غالبیة سكان الریف لمقابلة إحتیاجاتهم األساسیة .-
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إتاحة الفرصة لسكان الریف للمشاركة في عملیة التنمیة الریفیة وتهیئة الظروف -
اإلقتصادیة والسیاسیة واإلجتماعیة إلحداث هذه التنمیة .

یتمیز هذا المدخل بإحتوائه على أنشطة ومشروعات إنتاجیة وخدماتیة في برنامج واحد، 
ویعتبر أكثر تكلفة من المداخل السابقة، وقد استعمل من طرف الیابان والصین بنجاح، 

. وتتوقع منه أغلب المنظمات الدولیة أن ویعد من أصعب المداخل من ناحیة التطبیق
التغلب على الجوع والبطالة والفقر.یساعد الدول النامیة في

)، في إطار PPDRIالمشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة (المبحث الثالث:
سیاسة التجدید الریفي

المطلب األول: النشأة والتعریف
ول : النشأة والظروف العامةالفرع األ 

لمناطق م سكان ااالجتماعي الصعب الذي كان یعیشه معظضع االقتصادي و إن الو 
كل القاعدیة األساسیة كالطرقات ضعف أو غیاب كلي للهیامن ركود اقتصادي، و الریفیة

ختلف الخدمات كالصحة و التعلیم والنقل والسكن، الكهرباء والغاز ومیاه غیاب أو نقص مو 
، هذه الوضعیة الخطیرة و غیرها من الخدمات األساسیة الضروریة للحیاة الكریمة الشرب و 

ص الوضع ، دفعت بالقائمین على التخطیط في البالد بدایة األلفیة الثالثة إلى تشخیلمزریةا
سالیب التخطیط اقتناعهم على ضرورة إعادة النظر في أالصعب لسكان هذه المناطق، و 

محاولة التخلص تفاتة أكبر لتنمیة هذه المناطق و بإعطاء أهمیة والهذا في مجال التنمیة و 
. 30اإلقصاءتهمیش و ٕانهاء سیاسة الللسكان و ف من المعاناة الكبیرة تخفیأو على األقل ال

) PNDA(توسیع المخطط الوطني للتنمیة الفالحیة تحقیق هذه الغایة فقد تم تطویر و لو 
تحت 2003لیشمل الفضاء الریفي ومتغیراته سنة )2002-2000المطبق خالل الفترة (

) بتضمنه وألول PNDARحیة والریفیة (مسمى جدید هو المخطط الوطني للتنمیة الفال
أین تم 2008) لتستمر كذلك حتى عام PPDRمرة المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة (

إجراء بعض التعدیالت الهیكلیة علیها تمثلت أساسا في إشراك باقي القطاعات الحیاتیة 
العدید تدمجوأصبحت فیها (السكن، الصحة، التعلیم، النقل، اإلدارة، التجارة، التشغیل...)

من القطاعات في اقتراح المشاریع الخاصة بتنمیة الریف، وتمویلها، بعد أن كان ذلك 
مقتصرا على محافظة الغابات فقط، وذلك بهدف التنمیة الشاملة للفضاء الریفي، وبذلك 
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)PPDRI(المندمجةأصبحت تحت مسمى جدید أال وهو المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 
) .2015إطار سیاسة التجدید الریفي، وهي مستمرة إلى غایة یومنا هذا (في

الفرع الثاني: المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة، كآلیة لتنفیذ سیاسة التجدید الریفي
شرع في تنفیذ سیاسة زراعیة جدیدة في الجزائر تحت مسمى 2008مع أواخر سنة 

أساس رة الفالحة والتنمیة الریفیة، و ) من قبل وزاPRARسیاسة التجدید الزراعي والریفي (
هذه السیاسة یتمحور حول تحقیق توافق وطني حول مسألة األمن الغذائي لضمان السیادة 

. وتستند هذه السیاسة الزراعیة الجدیدة على تحریر المبادرات االجتماعيالوطنیة والتماسك 
الكبیرة التي یحتوي علیها بلدنا والطاقات، وعصرنة جهاز اإلنتاج وترجمة القدرات 

ومجتمعنا .
المؤرخ 16-08ترتكز سیاسة التجدید الفالحي والریفي على قانون التوجیه الفالحي 

، ویحدد هذا القانون معالمها وٕاطارها العام بهدف تمكین الزراعة 2008أوت 3في 
نمیة المستدامة . كما الوطنیة من المساهمة في تحسین األمن الغذائي للبالد وتحقیق الت

تهدف هذه السیاسة إلى إعادة تنظیم مختلف أجهزة التأطیر الموجودة عن طریق تثمین 
التجارب ومواجهة التحدیات الجدیدة التي یفرضها الوضع المحلي والدولي.  

دوتنقسم سیاسة التجدید الفالحي والریفي إلى ثالثة محاور أساسیة، كالتالي: التجدی
.، التجدید الریفي، تعزیز القدرات البشریة والمساعدة التقنیةالفالحيأو الزراعي

والذي یهدف إلى تعزیز قدرات اإلنتاج، وزیادة إنتاج :)PRAالتجدید الفالحي (-
، تعزیز وتوسیع نطاق الجهاز التنظیمي الجدید االستراتیجیةالمحاصیل والمنتجات 

ك على ثالث برامج أساسیة، تنفذ عن الواسع. یعتمد في ذلاالستهالكللمنتجات ذات 
31طریق األدوات التالیة :

الحلقیةاالستبیانوحدات -
المتكاملة (المستثمرات الفالحیة الرائدة) االمتیازمراكز -
المهارات والبنیات التحتیة-
التكوین-

والذي یهدف إلى حمایة وصون الموارد الطبیعیة الرعویة، ): PRRالتجدید الریفي (-
32لنباتیة والموارد المائیة عن طریق أربع برامج تستند على األدوات التالیة :الموارد ا
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جل تجمیع أمن )،PSRR-SIالنظام المعلوماتي لبرنامج دعم التجدید الریفي (- 1
المعلومات المنتجة في إطار عملیة التشخیص خالل المراحل المختلفة لتنفیذ البرامج 

ییم قدرات المجتمعات الریفیة والمؤسسات المعنیة والمشاریع كما یسمح هذا النظام بتق
بالمشاریع وتحدید نسبة نجاحها.

)، SNADDRالنظام الوطني لدعم اتخاذ القرارات من اجل التنمیة المستدامة (- 2
ألغراض التشخیص والبرمجة لتنمیة مختلف المناطق. ویتیح هذا النظام رؤیة واضحة 

التدخالت وتقییم مشاریع التنمیة المختلفة .لقدرات مختلف المناطق، توجیه وبرمجة
) والمشاریع الجواریة لمكافحة PPDRIالمشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المدمجة (- 3

)، من اجل الحمایة والحفاظ على الموارد الطبیعیة من جهة واستغالل PPLCDالتصحر(
. وتثمین المعرفة واالنشطة المحلیة المولدة للثروة من جهة أخرى

و تسعى السیاسة الجدیدة للتنمیة الریفیة على أن تكون متعددة الموارد في مفهومها، 
ومتعددة القطاعات في تطبیقاتها، وفي نفس الوقت فهي تحاول ترجیح المقاربة اإلقلیمیة، 
وبدرجة ال مركزیة، فهذه السیاسة أسست على الشراكة وعلى التعاون بین كل مستویات 

33.نیةالمسؤولیة المع

تهدف هذه السیاسة إلى و ): PRCHATتعزیز القدرات البشریة والمساعدة التقنیة (
اء تعزیز القدرة اإلداریة لإلطارات المسؤولة على تطبیق مختلف البرامج السابقة جر 

34ها.الصعوبات التي یمكن أن یواجهو 

ة (نجاعة) وقد اسفرت سیاسة التجدید الفالحي والریفي على التوقیع على عقدي كفاء
35) مع جمیع والیات الوطن :2014- 2009لخمس سنوات (

: تم توقیعه مع مدیریات المصالح الفالحیة، والغرض منه عقد كفاءة للتنمیة الزراعیة- 1
تحدید أهداف اإلنتاج سنویا استنادا في ذلك على تاریخ التنمیة الزراعیة وخصوصیات 

كیز على التغیرات في معدل اإلنتاج الزراعي وقدرات كل والیة. ویتم تقییم األداء بالتر 
برامج .10واإلنتاجیة ، ویضم هذا العقد 

وقد تم توقیعه مع محافظة الغابات، والغرض منه تحدید عقد كفاءة للتنمیة الریفیة :-2
المساحات الریفیة المعنیة، تحدید المجتمعات الریفیة التي یغطیها المشروع (األسر) ، 

الحمایة وتثمین الموارد الطبیعیة، وتقییم األداء یستند على عدد المشاریع تحدید األثر على
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المشعرة والمنفذة، توسیع اإلنتاج، وحمایة الموارد الطبیعیة المندمجةالجواریة للتنمیة الریفیة 
مشروع جواري .12000وعدد فرص العمل التي تم خلقها ، ویضم هذا العقد 

تجدید الریفي هي سیاسة طموحة نحو ترقیة الفضاء ومما سبق یتضح أن سیاسة ال
الریفي بجمیع عناصره وذلك من خالل تخطیط برامج تنمویة مختلفة ثم وضع آلیات 

لتنفیذها، ولعل أهم هذه اآللیات تتمثل في :
المشاریع الجواریة للتنمیة ، و )SNDRDاإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة المستدامة (

).PPDRIجة (الریفیة المنذم
ترتكز سیاسة التجدید :)SNDRDاإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة المستدامة (

الریفي على استراتیجیة عملیة أال وهي اإلستراتیجیة الوطنیة للتنمیة الریفیة المستدامة ، 
36والتي ترتكز على :

واإلنذماج وعقلنة تنفیذ ال مركزي للبرامج حسب األهداف، والذي یستدعي تقویة القدرات-
التدخالت واإلستثمارات والدعم الحكومي.

النظام الوطني للمساعدة على اتخاذ القرار من أجل التنمیة المستدامة (الریفیة والمحلیة) -
SNADDR الذي یرتكز على تصنیف األقالیم المنجزة بواسطة المؤشر المركب ،

بمعرفة الوضعیات التنمویة ) الذي یسمحIDDالمسمى بمؤشر التنمیة المستدامة (
ومختلف اإلحتیاجات واألولویات ، وكذا معرفة مستویات التنمیة للبلدیات، وتقوم هذه األداة 

المشتركة بوظیفة متابعة المیزانیات وتقییم األثر .
مقاربة منهجیة تهدف إلى جمع الفاعلین والمعارف والتمویالت داخل اإلقلیم .-

)، سوف نتناولها بشكل PPDRIجواریة للتنمیة الریفیة المنذمجة (أما بالنسبة للمشاریع ال
وذلك فیما یلي :-كونها تمثل جوهر الدراسة –مستقل 

)PPDRIالمشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المنذمجة (الفرع الثالث :  تعریف 
فیة المستدامة، التنمیة الریاستراتیجیةإطار جاءت المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة في

المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة دید الریف تحت مسمى جدید أال وهيتنفیذا لسیاسة التجو 
.)PPDRI(المندمجة

األعلى وتتوزع فیها وتعرف على أنها مشاریع متكاملة وجامعة، تبنى من األسفل نحو
الهیئات الریفیة،مواطنین و الة المحلیة والمنتخبین المحلیین المسؤولیة بین مصالح اإلدار 
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القطاعات الموجودة تتآزر لتواكب و تالزم تجعل سیاساتفهي توّحد أهداف برامج الدولة و 
اقتصادیة حیویة مع قبول اجتماعي لها.دینامیكیة اإلقلیم ضمن سیرورة دائمة و
تثماراتاالسشراكة ما بین القطاع العمومي (تمویل إّن هذا البرنامج هو فضاء تنشأ فیه

الجماعي عبر میزانیات قطاعات الوالیات والبلدیات والمخططات البلدیة االستعمالذات 
سواء كانت ذات استعمال فردي ألشخاص طبیعیینالخاص (استثمارات للتنمیة)، والقطاع

جند ) . كما أنه یاالستثمارممولة ذاتیا أو باللجوء إلى مختلف الترتیبات الموجهة لدعم 
یعمل هذا البرنامج على توافر عمومیة وأصحاب المشاریع والمؤسسات، و المصالح ال

األشخاص المؤهلین) ضمن خلّیة المحلین (أعوان قطاعات اإلدارة و كفاءات الفاعلین
رئیس الدائرة لمالزمة أصحاب المشروع في سعیهم من أجل التنمیة تنشیط تحت قیادة

.االقتصادیةو االجتماعیة
أو جزء من البلدیة ، إقلیم محدد PPDRIروع الجواري للتنمیة الریفیةو قد یمس المش

المرجع باعتبارهاغیر أن جدولة األعمال تبقى دوما ممثلة في البلدیة ،أو كل البلدیة
.اإلداري

قات رسمیا من اإلدارة ، إال بعد التحقیاعتمادهٕان هذا المشروع ال تتم المصادقة علیه أوو 
ختیار واإلى مقترحاتهم وتصوراتهم، وتحدید نشاطاتهم االستماعو فراد اإلقلیمالمیدانیة مع أ

تطبیق وكذلك في تحضیر و االجتماعاتالریفیة ینوب عنهم في ممثال عن المجموعة
37.المشروع

یتمثل هذا المشروع في مسعى خاص لمرافقة سكان الریف، والسیما على المستوى 
دائمة وجالبة للمداخیل االقتصادیةسبیل جعل نشاطاتهم التقني، التنظیمي، المالي، في 

المتواصلة، وهو ما من شأنه أن یضمن لهم أمنا غذائیا أفضل وظروفا معیشیة أحسن .
إن المعنیین بهذه المشاریع هي مجموعة األسر التي تعیش في الوسط الریفي أو التي 

حیث مصدر التمویل فهي ترغب في الرجوع إلیه لممارسة نشاط إقتصادي فیه، و من
تمول من مصادر عدة : المیزانیات القطاعیة، المیزانیات المحلیة، الصنادیق القطاعیة 
للمساعدة والدعم، القروض البنكیة ذات الفوائد المخفضة، إلى جانب المساهمات الشخصیة 

ویتم تنفیذ المشروع الجواریة من خالل ثالثة مراحل أساسیة :.38ألصحاب المشروعات
إعداد المشروع، تنفیذ المشروع، المتابعة والمراقبة والتقییم.
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39المطلب الثاني: أهداف المشاریع، ومجاالت التدخل

) في إطار 2014- 2008الریفي (هي مشاریع طموحة تسعى لتجسید سیاسة التجدید 
سیاسة الدولة الرامیة إلى تحقیق تنمیة متوازنة و مندمجة من خالل االهتمام و النهوض 

عاني منه التخلف الذي یسعیا للقضاء على مظاهر التهمیش و و تطویرها و بالمناطق الریفیة
صادیة ادة تثمین قیمة الریف الحضاریة واالقتمن خالل إعسكان المناطق الریفیة و 

المندمجة المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیةیعیة بتجسید مجموعة من البرامج و الطبو 
یتم هذا طابع اقتصادي واجتماعي محلي، و تنفیذ مشاریع تنمویة ذات والمتكاملة باقتراح و 

أنشطة اقتصادیة وحرفیة تحداث مشاریع و من خالل إشراك سكان هذه المناطق في اس
تنمویة على مستوى هذه المناطق السعي لخلق دینامیكیةادي و لكسر الجمود االقتص

لتحقیق هذه الغایة و محاولة التخفیف من حدة البطالة التي تمس شریحة كبیرة من سكانها. و 
فقد تم بناء أربعة برامج جامعة بحیث أن كل برنامج من هذه البرامج یضم مشاریع جواریة 

:وهي كالتاليمتكاملة أو المندمجةللتنمیة الریفیة ال
قصر یتمثل في تحسین نوعیة وشروطٕاعادة االعتبار لقریة ما أو تحدیث و : البرنامج األول

الحیاة في الوسط الریفي .
الریفي بإبراز االقتصاد المحلي : تنویع النشاطات االقتصادیة في الوسط البرنامج الثاني

الحرفیة و تثمین المنتجات المحلیة، ٕاحداث العملیات التجاریة والسیاحة الریفیة والصناعةو 
، الطاقة المتجددة من جهة، واالتصالوالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، تكنولوجیا اإلعالم 

الریفي بجعله مطمح أنظار الشباب ودافعا لعودة السكان لما یحمل و تحسین جاذبیة اإلقلیم
.من منشآت جدیدة من جهة أخرى

الواحات والجبال الموارد الطبیعیة مثل الغابات والسهوب و نتثمی: حمایة و البرنامج الثالث
.والسواحل لكونها موارد طبیعیة أساسیة لكل تنمیة محلیة أو وطنیة

والالمادیة للریف مثل المنتجات المحلیة حمایة وتثمین الممتلكات المادیةالبرنامج الرابع:
التاریخیة والثقافیة تجات والمكتسبات، وكذا المنالقصورزراعیة وحمایة المواقع األثریة و ال

بتثمین المواقع الثقافیة وضمان التظاهرات التقلیدیة .
: لتنمیة الریفیة المندمجة كما یليوعلیه یمكن تصنیف مجاالت تدخل المشاریع الجواریة ل

هدف إلى التدخالت التي تهي تلك المشاریع و :البیئيالعملیات ذات البعد الطبیعي و -أ
تأثیرها المباشر الكبیرة و الموروث الطبیعي والبیئي لألریاف والتي تمتاز بأهمیتهاحمایة 
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تتلخص أهمیتها فیما و ،على مستوى هذه المناطقو جتماعي االالمجال االقتصادي و على 
:یلي

تصحیح المجاري المائیة لألودیة لمواجهة مشكلة الفیضانات.
 ئیة و المتمثلة في نشاط السیول الماحمایة األودیة و الودیان من أثار التعریة

المدرجات و المتاریس الصخریة) .(
 تشجیر وحمایة التشجیر وتنظیم المساحات الغابیة والحرجیة و ٕاعادةالتشجیر و

.نباتات مناطق السهوب
(األحزمة الخضراء) إنشاء كاسرات أو مصدات الریاح

م المشروعات التالیة :وتض:االجتماعيلعملیات ذات البعدین االقتصادي و ا-ب
 انتهاج سیاسة التشجیر على مستوى المنحدرات الجبلیة و هذا من خالل غرس

حسب الخصائص الطبیعیة المناخیة والتضاریسیة مختلف أنواع األشجار المثمرة 
.نوعیة التربة الخاصة بكل منطقة مثل الزیتون، اللوزو 
یع الموجهة خاصة لتوفیر المیاه حفر اآلبار و تجهیزها و تنظیم و استغالل الیناب

.الصالحة للشرب
 المداشر بماء الشربقنوات المیاه لتمویل القرى و مد شبكةإنجاز خزانات المیاه و.
 تحسین مجال النقل من خالل اقتناء حافالت النقل الجماعي التابعة للبلدیات

.لتسهیل تنقالت السكان
 اصة في انجاز مالعب كرة القدمالمتمثلة خاالهتمام بفضاءات اللعب والترفیه و.
األحیاء ز العمرانیة الثانویة و إنجاز شبكات الصرف الصحي خاصة في المراك

.الفوضویة
 الترابیة لفك العزلة على سكان المناطق الجبلیة المعزولةفتح المسالك الغابیة و.
 لتشمل كل المناطق و المساكن و تجسید توسیع نطاق شبكة الكهرباء الریفیة

.اإلنارة العمومیة الریفیة
 المتمثل خاصة في تعبید األرصفة باإلضافة إلى التحسین الحضري و التهیئة و

.التحسین العقاري
مدرسي النقل الالمدارس وتوفیر اإلطعام، التدفئة و تهیئة و توسیعیانة و ص

.لتالمیذ المناطق النائیة والمعزولة
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 ادة تعمیر األریاف و تشجیع السكان اقتصادیة و اجتماعیة إلعمشاریع تحفیزیة
.على العودة و االستقرار

األغنامتربیة النحل، األبقار و كبعض منها الصة تدعیم النشاط الزراعي خا.
ومستدامة التدخالت غایتها األساسیة تحقیق تنمیة مندمجة كل هذه العملیات و 

سین الظروف المعیشیة من ثم ما تحو ،بأبعادها االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة
ل توفیر الخدمات المختلفة وفك العزلة والقضاء على لسكان المناطق الریفیة من خال

.مشكلة البطالةالركود االقتصادي و 
غابات لكل والیة من والیات الوطن ومن خالل فروعها وتتولى إدارة محافظة الكما 

مرافقة هذه المشاریع .البلدیة، بتنفیذ و 
الث: مصادر وصیغ التمویلالمطلب الث

تحدید اإلدارة الالمركزیة (البلدیة، الدائرة) یهدف مشروع جواري في إقلیم محدد إلى
ي التي تبادر في تعیین األخیرة ه، هذهال لجماعات ریفیة (سكان األریاف)لبرنامج أعم
وكذلك ظروف بصفة دائمة النشاطات التي تمكنهم من تحسین مداخیلهماألعمال و 
لالستفادةجمیع أفراد اإلقلیم المحدد یتعلق األمر بفكرة یشارك فیهاكذا تنفیذها، و معیشتهم و 

تجهیزات حسب من نشاطات و ٕاعداد برنامج أعمالمن المشروع وذلك بتصور و 
.نشاط اإلقلیمومالئمتها مع الظروف الطبیعیة و االحتیاجات

االعتمادعبر العدید من المراحل قصد جةالمندمتمر المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 
وتنفیذها میدانیا، ففي البدایة یتم اقتراح فكرة المشروع الجواري وٕایداع ملفه لدى خلیة التنمیة 
الریفیة بالبلدیة المعنیة، سواء من طرف ممثلین عن المجتمع المحلي في حال كان 

حد األفراد (خواص) في المشروع ذو استعمال جماعي (فتح طریق مثال)، أو من طرف أ
حال كان المشروع ذو استعمال فردي (تربیة األبقار مثال)، أو من طرف أحد الهیئات 
المحلیة مثل : مدیریة السكن، مدیریة الري، محافظة الغابات، مدیریة األشغال العمومیة، 

هناك ...إلخ، بعد ذلك یحول الملف إلى جهاز الدائرة أین یكون االجتماعيمدیریة النشاط 
أي فیما یتعلق موسع یجمع جمیع المعنیین بهذه المشاریع المقترحة إلبداء الر اجتماع

المالي، وفي نهایة هذه المرحلة یتم تحدید المشاریع المقبولة، لتحول في بالجانب اإلداري و 
المرحلة الثالثة إلى جهاز الوالیة من أجل التأشیر علیها من طرف السید الوالي وٕاعطاء 



 

322015

صرف. لتقوم محافظة الغابات فیما بعد بمتابعة تنفیذ المشروع إلى غایة مرحلة أمر بال
التسلیم النهائي.

وهذا ما یفترض أن یكون ، لكن على أرض الواقع بینت الدراسة المیدانیة عدة نقائص 
وأهمها تردد مختلف القطاعات السابقة في اقتراح مشاریع جواریة مخافة عدم القدرة على 

نظرا لتعودها على أن المسؤول - فال تبادر بالتمویل االقتراحوحتى في حالة تمویلها، 
، لكن بعد هذه 2009على ذلك هي محافظة الغابات، لكن ذلك كان سائدا قبل سنة 

للمشاریع، أصبح مفروضا قانونا على مندمجةالسنة ومع تغییر اسم البرنامج وٕاضافة كلمة 
وتجمع عدة قطاعات في تدمجهذه المشاریع كونها مختلف القطاعات المساهمة مالیا في

فأصبحت مختلف المشاریع من اقتراح المجتمع المحلي أو محافظة -منهااالستفادة
الغابات فقط، هذه األخیرة أصبحت هي المسؤول األول على تمویل المشاریع المقبولة عبر 

40ى التسلیم .صندوقها للتنمیة الفالحیة وتثمین األراضي ومتابعة تنفیذها حت

المندمجة، تمیزت المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 2009فبعد سنة ،وكما سبق ذكره
بحیث تشترك مجموعة من الصنادیق والهیئات في ذلك، -نظریا- بتنوع مصادر التمویل

قانونا ، وهي محددة االستثمارنوع وطبیعة باختالفغیر أن صیغة الدعم والتمویل تختلف 
41:كما یلي

وهي المشاریع التي تهم المجتمع المحلي ككل الجماعي: االستعمالذات االستثمارات-
ولیس أفرادا بحد ذاتهم، مثل : الصحة، التعلیم، السكن، الطرق، المیاه والري، الكهرباء، 

...الخ. ومثل هذه المشاریع تمول عن طریق المصادر التالیة : 
ات القطاعیة للتنمیة السیما (محافظة الغابات، المخططات البلدیة للتنمیة، المخطط-

.السكن، الري، األشغال العمومیة، الثقافة والسیاحة، التعلیم...الخ)
.من طرف مختلف الصنادیق الحكومیةأن تمول جزئیا أو كلیااالقتضاءكما یمكن عند -
ابع الفردي أو الطلاالستعماوهي المشاریع ذات الفردي: االستعمالذات االستثمارات-

قائمة، خلق أنشطة جدیدة صغیرة الحجم في اقتصادیةوالعائلي، وتخص تطویر أنشطة 
المجال الریفي (تربیة األبقار، الغنم، النحل، الدجاج...الخ). أما من ناحیة التمویل فتساهم 

فیه عدة أطراف :
المساهمة الذاتیة لصاحب المشروع.-
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ي الحكومي : الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل قروض بنكیة عبر أجهزة الدعم المال-
صندوق ، الصندوق الوطني للتأمین عن البطالة،االجتماعيالشباب، وكالة النشاط 

...الخ .الزكاة
الصنادیق الحكومیة المختلفة األخرى.-

صیغ ومصادر دعم وتمویل المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المنذمجة: 1شكل رقم 

: من إعداد الباحثین اعتمادا على المعلومات السابقة .المصدر 

المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المنذمجة
PPDRI

إستثمارات ذات إستعمال فرديإستثمارات ذات إستعمال جماعي

المخطط التنموي البلدي

المخطط التنموي القطاعي :
الثقافة-
السیاحة-
الري والمیاه-
األشغال العمومیة، ..........-

صنادیق الدعم الحكومیة

التمویل الذاتي الشخصي

قروض بنكیة عبر أجھزة  :
-ANSEJ
-ANGEM
-CNAC
-....................

صنادیق الدعم الحكومیة

1

2

3

المخطط التنموي البلدي 11

2

3

وفیما یلي توضیح لمهام ومجاالت مختلف صنادیق الدعم الحكومیة المتدخلة في هذه 
ق یستصالح األراضي عن طر اكیز على صندوق التنمیة الریفیة و تر المشاریع، مع ال

42متیاز والذي یحوز على حصة كبیرة من إجمالي هذه التمویالت :اال

: FDRMVTCاالمتیازق یاألراضي عن طر واستصالحصندوق التنمیة الریفیة -1
المندمجةلریفیة ویعتبر من أهم الصنادیق الحكومیة في تمویل المشاریع الجواریة للتنمیة ا

أو بعدها بعدما تم إشراك صنادیق أخرى، وهیئات جدیدة ( كما هو 2009سواء قبل سنة 
موضح أعاله )، أما من حیث طبیعة النشاطات الممولة فهي واسعة، ویتعلق األمر

الریفیة ، الحفاظ على التربة ، والتي تضم أنشطة بالجانب الفالحي و الزراعي ، التنمیة
43دة ، وفیما یخص الدعم المالي المقدم من طرف الصندوق فهو كما یلي :فرعیة عدی

مختلف المواد االولیة، السلع، اقتناءتمویل الجماعي : االستعمالذات االستثمارات-
أو التغطیة الشاملة الناجمة عند تشغیل واستغالل المشروع ع،الخدمات الضروریة للمشرو 

ذو الطابع الجماعي .
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دینار كحد أقصى 300000تمویل في حدود : الفردياالستعمالذات اتاالستثمار -
للمشروعات الخاصة .

الصندوقهذاإنشاءجاء:FLDDPSصندوق مكافحة التصحر و تنمیة السهوب -2
وتنمیةالتصحرمكافحةالمقدمةفيولیضعالدولة،دعمإقلیمیا أكثر لسیاسةبعدالیعطي

.السهبیةالرعویةالنشاطات
یتركز دعم هذا الصندوق في السكن الریفي : FONALصندوق الوطني لدعم السكن-3
:هذا بـو
.بناء سكنات ریفیة جدیدة-
.تهیئة السكنات القدیمة-
.توسیع السكنات الموجودة غیر المؤهلة-

العالم الریفي على البناء (بناء سكنات إن السیاسات السابقة كانت تركز في تجهیز
فجاءت المشاریع الجواریة بنشاطات أخرى دیدة) مع إهمال السكنات الموجودة ،ریفیة ج

أعطت اإلهتمام إلى السكنات القدیمة في السكن الریفي حیث لم تقتصر على الجدید ، و
على األنماط السكنیة الخاصة بكل بتهیئتها و توسعتها وهو ما یساعد على المحافظة

.منظفة
:FCCLعات المحلیة الصندوق المشترك للجما-4
اقتناءتتمثل أساسا في : FNPAATالصندوق الوطني لتطویر الحرف التقلیدیة -5

ط إلى تطویر كل ما یتعلق به ، و یهدف هذا النشاالتجهیزات الضروریة بالنشاط الحرفي و
یجلب مداخیل دائمة للمستفیدین منهااقتصاديالتقلیدیة وٕاعطائها بعد المنتوجات الحرفیة و 

.في إطار المشاریع الجواریة
FNDIAالفالحیةاالستثماراتالصندوق الوطني لتنمیة -

FNRPAالصندوق الوطني لضبط اإلنتاج الفالحي-

في دعم مربي الحیوانات واإلستغالالت الفالحیة الصغیرة الصندوق المتخصص-
FSAEPEA

FASاالجتماعیةصندوق المساعدة -

المختلفة المندمجةیر، أن تنفیذ المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة تجدر اإلشارة في األخ
تتم من طرف المؤسسة الوطنیة للهندسة الریفیة، وهي مؤسسة اقتصادیة واالستعمالالطابع 

)، بینما تستثنى المشاریع 2009- 2008حكومیة أنشأت خصیصا لهذا األمر خالل الفترة (
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منح للخواص ، الذین یتكفلون باقتناء ها ثم تحویلها ذات الطابع الحیواني من أنشطتها لت
للمحافظة الوالئیة للغابات ومن ثم للمستفیدین .

المبحث الرابع: دور المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة المندمجة في التنمیة المحلیة 
لوالیة میلة

منطقة الشرقیة المعروف أن والیة میلة هي والیة فالحیة بالدرجة األولى وخصوصا في ال
منها، كما أنها تحتوي على العدید من المناطق الریفیة التي تعتبر نبض الحیاة بها، وقصد 
بعث هذه األخیرة كان البد من تجسید تنمیة محلیة ریفیة بها من اجل تحسین مستوى 
معیشة االفراد ومن ثم ما ضمان استقرارهم و استمرار ممارسة مختلف أنشطتهم (الفالحیة 

رفیة) . فجاء تطبیق عقود النجاعة للتنمیة الریفیة عبر جملة من المشاریع الجواریة والح
(في إطار سیاسة التجدید الفالحي والریفي) . وفیما یلي نحاول المندمجةللتنمیة الریفیة 

الوقوف أكثر على هذه المشاریع من حیث: مضمونها، مدى تنفیذها، تأثیراتها المحلیة، 
.المشاكل المیدانیة التي تواجههاو وأخیرا الصعوبات 

) على مستوى الوالیة .PPDRIالمطلب األول : التوزیع الجغرافي والقطاعي لمشاریع (
الفرع األول : بطاقة فنیة عن والیة میلة (الخصائص)

بلدیة موزعة على 32دائرة و13وتضم، تقع والیة میلة في الناحیة الشرقیة للجزائر
37925ألف هكتار، وتمثل المساحة الغابیة منها 348بحوالي مساحة إجمالیة تقدر

تقریبا من المساحة اإلجمالیة، أما عدد السكان الوالیة وبحسب %11هكتار أي بنسبة 
ریفیون، موزعون عبر 273713نسمة ، منهم 835314فقد بلغ 2008احصائیات عام 

. 32بلدیة من أصل 22
ت طابع فالحي بامتیاز، لما تتسم به من مؤهالت هامة، تعتبر والیة میلة، والیة ذا

جنوبا، الموارد كخصوبة التربة وتنوع المناخ الممتد من الرطب شماال إلى شبه الجاف
237.557..الخ. كما وتتوفر الوالیة على مساحات كبیرة صالحة للزراعة، تقدر بـالمائیة،
الفالحیة إلى لوالیة من حیث القدرات% منها موجهة لزراعة الحبوب. وتنقسم ا45هكتارا، 

44:ثالث مناطق

هكتار، أي 33039: تتربع على مساحة إجمالیة تقدر بـمنطقة جبلیة وشبه جبلیة-1
یكثر بها تساقط % من المساحة الصالحة للزراعة. وتتمیز هذه المنطقة التي14تمثل 

.ة النحل والمواشياألمطار، بنشاط غرس األشجار المثمرة، وخصوصا الزیتون، وتربی



 

362015

% من 68هكتار، أي تمثل 167747: تتربع على مساحة تقدر بـمنطقة السهول- 2
المساحة الصالحة للزراعة. وهي منطقة تتركز فیها زراعة الحبوب والبقول الجافة 

.والخضروات، إضافة إلى تربیة المواشي خاصة األبقار الحلوب
% من المساحة 18هكتار، أي 42771: بمساحة تقدر بـمنطقة الهضاب العلیا- 3

الصالحة للزراعة، حیث تكثر بها نشاطات زراعة الخضروات المسقیة عن طریق المیاه 
.الجوفیة، إضافة إلى تربیة الماشیة، خاصة األغنام

45ولعل المحاور األساسیة التي یمكنها أن تكون منطلق التنمیة بالوالیة هي كالتالي :

كمركز لتربیة النحلالناحیة الشمالیة،- 1
منطقة مركزیة مشتركة لتكثیف إنتاج الحبوب والخضر- 2
معالجة األحواض المصبة في سد بني هارون .- 3

) حسب برامج النجاعةPPDRIالفرع الثاني : توزیع مشاریع (
) حسب برامج النجاعةPPDRI: توزیع مشاریع (01جدول رقم 

السنوات
جناماسم البرالبرنامج

20
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20
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20
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20
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20
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20
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وع
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الم

التحدیث وإعادة اإلعتبار للقریة األول
والقصور

33383020

9342485080االقتصادیةتنویع النشاطات الثاني

212121417011حمایة وتثمین الموارد الطبیعیةالثالث
1

حمایة وتثمین الممتلكات المادیة الرابع
فوالالمادیة للری

02000002

المشاریع الجواریة للتنمیة المجموع
3360485715021الریفیة المنذمجة

3

.2015)، محافظة الغابات لوالیة میلة، جوان PPDRIقاعدة البیانات لمشاریع (المصدر : 
مجة المصادق علیها دع الجواریة للتنمیة الریفیة المن، توزیع المشاری1رقم یوضح الجدول 

، والواضح أن هذه المشاریع قد 2014- 2009لمنفذة عبر بلدیات والیة میلة طیلة الفترة وا
60أین نفذ فیها 2010عرفت نموا متذبذبا خالل الفترة السابقة وتعود أعلى قیمة لسنة 
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مشروع أین سجل فیها العدید من المشاریع 0بـ 2014مشروع، أما أدنى قیمة فلسنة 
.2015ها غیر أنه لم ینطلق في تنفیذها و أجل البعض منها لسنة المقترحة والمصادق علی

: المحاور األساسیة للمشاریع الجواریة2شكل رقم 

.2015)، محافظة الغابات لوالیة میلة، جوان PPDRIقاعدة البیانات لمشاریع (المصدر : 
علیها المحورین كما یوضح التمثیل البیاني أعاله على أن الحصة الكبیرة للمشاریع استحوذ

.2012الثاني والثالث وبدرجة أكبر المحور الثاني انطالقا من سنة 
: الوزن النسبي للمشاریع حسب محاورها2شكل رقم 

.2015)، محافظة الغابات لوالیة میلة، جوان PPDRIقاعدة البیانات لمشاریع (المصدر : 
ة وتثمین الموارد الطبیعیة على وفي المجموع ، نالحظ استحواذ مشاریع برنامج حمای

، ثم %38الریفي في المرتبة الثانیة ب االقتصادي، لتأتي مشاریع تنویع النشاط 52%
للقرى والقصور الریفیة ، وأخیرا وبنسبة ضعیفة جدا االعتبارمشاریع برنامج تحدیث وٕاعادة 

ف .مشاریع برنامج حمایة وتثمین الممتلكات المادیة  وغیر المادیة للری
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) ، ووضعیة اإلنجازPPDRIالمطلب الثاني: تمویل مشاریع (
) على مستوى PPDRIمختلف مصادر تمویل مشاریع (2رقم یوضح الجدول أسفله

والیة میلة، والتي تتوزع بین: مخططات التنمیة البلدیة، مخططات التنمیة القطاعیة، 
مثل وكالة القرض المصغر، الصنادیق الحكومیة، وبعض أجهزة الدعم المالي الحكومي

، فقد تم تسجیل المالحظات األساسیة عنصر مصادر وصیغ التمویل السابقوبالعودة إلى
التالیة:

غیاب التمویل الذاتي (الشخصي) في حال المشروعات ذات الطابع الفردي.- 1
عدم تنفیذ بعض المشروعات الجواریة رغم رصد الغالف المالي لها بعد المصادقة - 2
لترخیص لها، السیما المشاریع التي كانت مسندة في تمویلها إلى الهیئات التالیة : وا

ANGEM ,APC ,DSP,FCCL,PSD-DHW,PSD-DJS,PSD-DWC. بحیث
تم تأجیل البعض منها و إلغاء البعض اآلخر، بسبب :

ل المشاكل والعراقیل المیدانیة التي تقف حائال أمام تجسیدها میدانیا، السیما المشاك-
العقاریة.

تهرب بعض الهیئات السابقة عن تنفیذ المشاریع المسندة إلیها بحجة عدم توافق هذه -
، توفر میزانیة كافیة إلنجازهاعملها، وأحیانا أخرى بحجة عدم تاختصاصاالمشاریع مع 

فتبقى هذه المشاریع حبر على ورق.
روعات ، أین كانت تباین مساهمة مختلف مصادر التمویل في تمویل مختلف المش- 3

االمتیازاألراضي عن طرق واستصالححصة األسد لصالح صندوق التنمیة الریفیة 
)FDRMVTC من إجمالي التمویالت حیث یستهدف قطاع الفالحة %37) بنسبة

بالدرجة األولى ثم نشاط تربیة الحیوانات وبالخصوص األبقار واألغنام وبدرجة أقل انجاز 
الفردي والجماعي، أما االستعمالفإن هذه األنشطة هي مزیج بین البنى التحتیة وبالتالي

في المرتبة الثانیة فنجد الصندوق المتخصص في دعم االستغالالت الفالحیة الصغیرة 
)FSAEPEA رغم عدم التنفیذ المالي والمادي لمشروعاته والذي یستهدف %16) بنسبة

المخطط القطاعي لمحافظة الغابات تمویل مربیي الحیوانات، وفي المرتبة الثالثة نجد
)PSD-DGF وذلك لقطاعات الفالحة بالدرجة األولى ثم البنى التحتیة %15) بنسبة

وأعمال إعادة التأهیل للغطاء النباتي وهي أنشطة ذات استعمال جماعي، وفي المرتبة 
لبنى والذي یتركز على تمویل مشاریع ا%12الرابعة نجد المخطط البلدي للتنمیة بنسبة 
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التحتیة ذات استعمال جماعي . وفي المحصلة نجد أن الصنادیق الحكومیة تستحوذ على 
، ثم المخططات التنمویة لمختلف %73حصة األسد من إجمالي التمویالت بنسبة 

فتعود إلى باقي الهیئات . %8، أما النسبة المتبقیة %19القطاعات بنسبة 
، ووضعیة اإلنجاز (PPDRIمشاریع (: مصادر تمویل 2جدول رقم  (2009-2014(

طبیعة النشاط 
المستهدف

المساهمة في 
إجمالي 
%اإلستثمارات

نسبة اإلنجاز 
% مبلغ التنفیذ مبلغ اإلستثمار التمویلهیئات

الفالحة  0 0 0 27000 ANGEM

الفالحة 0 0 0 300000 APC

الفالحة  0 0 0 12000000 DSP

الفالحة  0 0 0 4000000 FCCL

- الفالحة –تربیة 
الحیوانات- البنى 

التحتیة
37.90179881 64.06734371 1054584145 1646055672 FDRMVTTC

- فالحة- تربیة 
الحیوانات

0.897094294 65.66842256 25584643.9 38960344.8 FNDR

- فالحة- تثبت 
السكان

4.065712329 29.40446889 51920000 176571800 FONAL

- تربیة الحیوانات 16.20761959 0 0
703888601.

3
FSAEPEA

- البنى التحتیة 12.08961545 10.90708669 57267200 525045795 PCD

- البنى التحتیة 2.134996492 0.647097001 600000 92721802 PCDDR

- فالحة 0.314302586 100 13650000 13650000 PRELEVEMENT

- البنى التحتیة – 
الفالحة

6.669385001 0 0 289647968 PSD

- فالحة – البنى 
التحتیة- اعادة 

تأهیل الغطاء النباتي
15.03176869 67 437390740 652822000 PSD-DGF

- البنى التحتیة – 
فالحة

0.261573434 0 0 11360000 PSD-DHW

فالحة 0.061922192 0 0 2689249 PSD-DJS

البنى التحتیة 3.633210096 68.58578686 108220450 157788450 PSD-DTP

فالحة 0.24177122 0 0 10500000 PSD-DUC

حمایة اإلقلیم 0.113287086 100 4920000 4920000 TUPHIMO

/ %100 %37.40583784 1624516342 4342948682 المجموع : 

.2015ادا على قاعدة البیانات لمحافظة الغابات لوالیة میلة ، مارس من إعداد الباحثین اعتمالمصدر :
، 2014- 2009المسجلة خالل الفترة المندمجةضعف نسبة إنجاز المشاریع الجواریة - 4

، وكما سبق ذكره فإن العدید من المشاریع %37حیث لم تتعدى نسبة اإلنجاز االجمالیة 
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یل نسبة تنفیذ مالي ضعیفة للمشاریع، غیر أن هذه تم إلغاؤها أو تأجیلها مما أدى إلى تسج
، أین سجلت أعلى نسبة إنجاز  لدى هیئة تبقى متباینة بین مختلف القطاعاتالنسبة 

، ثم الصندوق الوطني %68.5. تلیها مدیریة األشغال العمومیة بـ%100"بریالفمو" بنسبة 
طریق اإلمتیاز بنسبة للتنمیة الریفیة والصندوق الوطني لتثمین استصالح أراضي عن

، ثم مدیریة السكن بـ %45على التوالي، ثم محافظة الغابات بـ%64بنسبة و 65.7%
. %11إلى %0بین ، أما باقي القطاعات فتتراوح ما29%

واالقتصادیةاالجتماعیة)، PPDRIالمطلب الثالث : اآلثار التنمویة لمشاریع (
، تحسین مستوى المعیشة لألفراد المندمجةیة الریفیة نظریا یمكن للمشاریع الجواریة للتنم

من خالل ترقیة الخدمات الضروریة من: صحة ، تعلیم، سكن، تغذیة، نقل ...الخ وذلك 
للمناطق االقتصاديمن خالل مختلف مشاریع التنمیة القطاعیة ، إضافة إلى ترقیة النشاط 

مثل : تربیة األبقار، األغنام، الفردیةاالستثمارالریفیة عبر خلق العدید من مشاریع 
النحل، الدجاج....الخ، زراعة األشجار المثمرة، والخضر: الزیتون، التفاح، البطیخ، 

والمشاریع ذات .الخ، الحرف والصناعة التقلیدیة،البطاطا، الطماطم، الفلفل، البصل،..
، إیصال میاه الطابع الجماعي مثل: مشاریع التهیئة والبنى التحتیة (فتح وتهیئة الطرق
عبر واالنجرافالشرب، أبار السقي، إیصال الكهرباء للریف، حمایة التربة من التصحر 

جدیدة سواء كانت دائمة أو التشجیر، .....)، كل هذا یتوقع منه خلق مناصب شغل
، وكذا زیادة العرض المحلي من اإلنتاج النباتي والحیواني، ما یعني زیادة مداخیل مؤقتة

تحسین وضعیة األمن الغذائي فیة وبالتالي مكافحة الفقر، ومن جهة أخرى األسر الری
.محلیا

: المناطق المشمولة والمستفیدین من المشاریعالفرع األول
أ) أسفله دوائر والیة میلة الثالثة عشرة وعدد المناطق المستفیدة - 3یوضح الجدول (

ان حدادة، التالغمة، شلغوم العید، من المشاریع الجواریة الریفیة، حیث تأتي دوائر تسد
22-23عین البیضاء حریش ، في المراتب األولى من حیث المناطق األكثر استفادة (

هذه الدوائر على مناطق ریفیة وزراعیة كثیرة مما جعلها باحتواءمنطقة) ویفسر ذلك 
س تستحوذ على حصة كبیرة من المشاریع ، ورغم ذلك حظیت باقي المناطق بحصة ال بأ

منطقة). وبهذا استفادت كل البلدیات من 19حتى 10بین (بها من المشاریع تراوحت ما
مشروع ، وقد شمل ذلك عدد 213إلى 117هذه المشاریع حیث فاق العدد المتوقع من 
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.42597، وعدد من العائالت بـ 298179معتبر من السكان الریفیین قدر بـ 
وازنة عبر أرجاء الوالیة من خالل وهو ما من شأنه خلق تنمیة جهویة مت

.تجسید مشاریع تنمویة تتوافق وخصوصیات كل منطقة
: المناطق المشمولة والمستفیدین من المشاریع3جدول رقم 

(أ)                      (ب)

2015محافظة الغابات لوالیة میلة، مارس قاعدة البیانات،المصدر : 

الفرع الثاني: السكن الریفي
التجدید الریفي موقعا هاما ضمن المحاور األخرى ، استراتیجیةیلعب السكن الریفي في 

یمكن إحداث تنمیة ریفیة وزراعیة دون تحسین ظروف وذلك إیمانا من الحكومة أنه ال
ما یعرف اقتراحعیشة السكان والتي على رأسها السكن، ومراعاة لظروف سكان الریف تم م

بالسكن الریفي المدعم ، أین یساهم الصندوق الوطني للسكن بحصة مالیة معینة (تقدر بـ 
دج في شمال البالد) والباقي على عاتق المستفیدین من أفراد وعائالت. 700000

العدد التأثیر
المتوقع

عدد 
المستفیدین

117213المناطق

3232البلدیات

245000298179السكان

3500042597العائالت

المناطق المستفادة الدائرة
10 میلة
14 القراررم قوقة
14 باینان
14 سیدي مروان
15 تاجنانت
18 بوحاتم
19 الرواشد
19 وادي النجاء
22 التالغمة
22 العیدشلغوم
22 فرجیوة

22 عین البیضاء 
حریش

23 تسدان حدادة
234 المجموع
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عرف الطلب المحلي على السكن الریفي یة (الوالي) فقد وبحسب تصریحات مسؤولي الوال
ارتفاعا خاصة في اآلونة األخیرة وهذا باعتبار أن والیة میلة هي والیة ذات طابع فالحي، 
والمواطنون الذین كانوا یقطنون بالمدن رجعوا إلى الریف ألنهم وجدوا بأن لدیهم حظ 

ما یمكنهم من ممارسة أعمالهم هناك، االستفادة من السكن الریفي بفضل تسهیالت الدولة
وحتى الریف اآلن لم یبق على غرار تربیة النحل، تربیة األبقار، وغرس األشجار المثمرة.

كما كان في السابق، بل أصبح هو اآلخر یعرف نوعا من التنمیة كربط منازله بالغاز 
ا الصدد استفادت الطبیعي، وجود األنترنیت عن طریق الربط باأللیاف البصریة ، وفي هذ

) حیث تم 2014-2005سكن من النمط الریفي خالل الفترة (31050الوالیة من 
مستلمة، ومع بدایة السنة الجاریة 16338وحدة منها 22118في إنجاز االنطالق

مستلم، كما تم تحدید 3096سكن ریفي منها 4141) تم االنطالق في إنجاز 2014(
30أو 20ت أو تحصیصات ریفیة وكل موقع یوجد به موقع إلنجاز مجمعا52أیضا 

46مسكن .

ستشمل المستفیدین من والتيومن شأن إنشاء تحصیصات جماعیة للسكن الریفي
تجاوز مشكلة العقار ما یسمح من یتوفرون على أوعیة عقاریة خاصة،السكن والذین ال

ظل محلیا والسیما فيازات السكن الریفيطالما اعترض هذه العملیة وكذا تسریع إنجالذي
تعرف إقباال اإلجراءات الجدیدة المتخذة من قبل الحكومة لفائدة ترقیة هذه الصیغة التي

تبسیط ملفات الطلب وتتمثل هذه اإلجراءات الجدیدة في. هاما من طرف سكان الریف
ألف 700ون من دعم السكن بقیمةیتسلم المستفیدمیدان التمویل إذوتسهیالت جدیدة في

األولى بمجرد الحصول على (السابقد.ج على دفعتین عوضا عن ثالثة كما كان في
480ألف د.ج والثانیة بعد استكمال األشغال الكبرى للمنزل بقیمة220رخصة البناء بـ

47.)ألف د.ج

ي تثبیت السكان ومكافحة النزوح الریفي نحو المدن، بل لقد ساهم السكن الریفي ف
بالعكس قد نجد العدید من العائالت التي فرت إلى المدینة خالل فترات سابقة بسبب تردي 
األوضاع المعیشیة واألمنیة، تاركة وراءها أراضیها ومختلف ثرواتها مهملة بدون أي 

الت العودة إلى أراضیها واستغاللها استغالل، وبعد تحسن األوضاع قررت العدید من العائ
مع توفر السكن الریفي المدعم .واالستقرار
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الفرع الثالث: التشغیل 
) PPDRIعدد مناصب الشغل المستحدثة في إطار مشاریع (4رقم یوضح الجدول

منصب بین دائمة ومؤقتة، موزعة على مختلف 9674خالل فترة الدراسة، والتي بلغت 
شطة، ولعل أهم األنشطة المستقطبة لهذه الید العاملة هي األنشطة الفالحیة القطاعات واألن

من إجمالي المناصب المستحدثة ( فتح وتهیئة الطرق الریفیة، انجاز %80.75بنسبة 
نشطة غابیة، أحواجز للسیول الجارفة،أحواض مائیة ، حفر اآلبار، دعم زراعة الفواكه،

دیدیة، أعمال الترقیة ح، نشر التقنیات الفالحیة اللریفيإعادة اإلسكان ودعم السكن ا
العقاریة، ...الخ) وفي مقدمتها زراعة الفواكه والسیما زراعة الزیتون والتي نالت رواجا كبیرا 

صالة هذه الفاكهة في المنطقة، باإلضافة إلى ألسنوات األخیرة بین السكان بسبب في ا
ها . بینما تحل في المرتبة الثانیة أنشطة ضآلة تكالیف زراعتها وصیانتها ن وحتى تخزین

تقریبا والتي تضم (فتح وتهیئة وصیانة الطرق الریفیة، فتح %6.4البنى التحتیة بنسبة 
تدعیم النقل وصیانة قاعات للعالج والتدریس، انجاز سكنات، انجاز فضاءات للعب،

افظة الغابات، تشیید مقرات لمحالربط بقنوات الصرف الصحي،المدرسي، انجاز جسور،
مكاتب مراقبة،...) ولعل في مقدمتها نجد أنشطة فتح وصیانة الطرق الریفیة. وفي نفس 

) نجد كذلك أنشطة إعادة التأهیل للغطاء النباتي %6.36المرتبة وبنفس النسبة تقریبا (
عبر نشاط التشجیر خاصة، وفي المرتبة الثالثة نجد نشاط تربیة الحیوانات المختلفة بنسبة 

والتي تضم (تربیة األغنام، األبقار، الدجاج، النحل، ...) وهي الفروع األكثر 4.35%
رواجا كذلك في السنوات األخیرة ونجد أن العدید من الشباب قد التحقوا بمثل هذه األنشطة 

مام بتقنیات اإلنتاج، نظرا لألرباح الكبیرة التي أصبحت تدرها علیهم خصوصا عند اإلل
ي المرتبة األخیرة نجد كل من أنشطة الحمایة وتثبیت السكان عن طرق التسویق. وفو 

على التوالي من الید %0.96،%1طریق السكن الریفي واللذان ال یستقطبان سوى 
العاملة .

ستصالح او وبهذا تصنف المشاریع الممولة من طرف صندوق التنمیة الریفیة 
لمشاریع األكثر قدرة على ، من ا)FDRMVTTC(متیاز االقیاألراضي عن طر 

نشطة وال سیما في قطاع األتقریبا،%55استحداث مناصب التشغیل الجدیدة بنسبة 
الفالحیة (السابقة الذكر)، تلیها المشاریع الممولة من طرف المحافظة الوالئیة للغابات عبر 

لتحتیة العالقة بالبنى انشطة ذات وال سیما األ%27.33مخططها القطاعي التنموي بنسبة 
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والذي یتعلق %8.4هیل الغطاء النباتي، ثم مشروعات صندوق السكن بـنسبة أوٕاعادة ت
.5رقم أساسا بتثبیت السكان عبر دعم السكن الریفي. كما یوضحه الجدول أسفله

)2014- 2009: توزیع مناصب العمل المستحدثة حسب كل نشاط (4جدول رقم 
الوزن النسبي عدد المناصب النشاط

0.96 93 تثبیت السكان
1.18 111 الحمایة
4.35 421 تربیة الحیوانات
6.36 615 إعادة تأهیل الغطاء النباتي
6.43 622 البنى التحتیة
80.75 7812 الفالحة

100% 9674 المجموع
، مارس نات لمحافظة الغابات لوالیة میلةمن إعداد الباحثین اعتمادا على قاعدة البیاالمصدر:

2015.
لفرع الرابع : اإلنتاج الفالحي، ومستوى األمن الغذائيا

تعتبر والیة میلة، من الوالیات الرائدة في اإلنتاج الفالحي، وذلك حسب المؤشرات 
2014المسجلة خالل السنوات األخیرة، فعلى سبیل المثال سجلت الوالیة خالل سنة 

48یة) ، األرقام التالیة : المعطیات المقدمة من طرف المصالح الفالحیة للوالحسب(

.قنطار1.079.366قنطار، تم تجمیع 1.924.615الحبوب: إنتاج -
.قنطار1.571.546الخضروات: -
.قنطار27.962البقول الجافة: إنتاج -
.مل11.786قنطار، فیها 87.218الزیتون : -
توى وحدات لتر على مس28.674.446لتر، تم تجمیع 96.471.000الحلیب: إنتاج -

.التحویل
.قنطار42.613اللحوم الحمراء: -
قنطار50.415اللحوم البیضاء: إنتاج -
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)2014- 2009: توزیع مناصب العمل المستحدثة حسب هیئات التمویل (5جدول رقم 

من إعداد الباحثین اعتمادا على قاعدة البیانات لمحافظة الغابات لوالیة میلة، مارس المصدر:
2015.

المحلیة على الفضاءات الجتماعیةوااالقتصادیةلقد بینت المؤشرات السابقة عن اآلثار 
الریفیة والفالحیة بوالیة میلة خالل فترة الدراسة عن تحقیق مكاسب هامة وال سیما على 
صعید السكن والتشغیل واالنتاج الفالحي بشقیه النباتي والحیواني فأخذت الطموحات تكبر 

غیر أن هذه من سنة إلى أخرى بفضل النتائج المسجلة في مختلف األنشطة واألصعدة،
التي میزت المناطق الریفیة أصبحت تصطدم بحواجز مادیة ومالیة تعرقل من ةالدینامیكی

تقدم مشاریعها الجواریة ، فرغم سعي الحكومة إلى تنویع مصادر تمویل مشاریع 
)PPDRI من خالل إشراك صنادیق متخصصة، وكذا مختلف اإلدارات التنفیذیة عبر (

الهیئات المالیة األخرى، إال أن المالحظ على أرض الواقع هو مخططاتها التنمویة، وبعض
) ، حیث یبقى الممول الرئیسي لهذه المشاریع : 2009بقاء الوضع على حاله تقریبا (بعد 

، ثم محافظة االمتیازالصندوق الوطني للتنمیة الریفیة واستصالح األراضي عن طریق 
نسب اإلنجاز لهذه ارتفاعمن ذلك هو الغابات، ثم الصندوق الوطني للسكن، واألكثر 

الهیئات مقارنة بباقي الهیئات األخرى، وهو ما یدعوا إلى طرح التساؤل حول أسباب هذه 
في هذه المشاریع، والتي المدمجةالوضعیة وعوامل عزوف أو عدم قدرة باقي الهیئات 

المشاریع حول أمور تنظیمیة تتعلق في كیفیة إسناد مختلفاعتقادناتدور أساسا في 

الوزن 
النسبي

عدد المناصب 
المستحدثة طبیعة النشاط المستھدف ھیئات التمویل

54.99
5,320 - تربیة الحیوانات–الفالحة - 

البنى التحتیة FDRMVTTC

5.80 561 تربیة الحیوانات- فالحة-  FNDR
8.37 810 تثبت السكان- فالحة-  FONAL
1.05 102 البنى التحتیة-  PCD
0.02 2 البنى التحتیة-  PCDDR
1.66 161 فالحة-  PRELEVEMENT
27.33

2,644 اعادة - البنى التحتیة–فالحة - 
ل الغطاء النباتيتأھی PSD-DGF

0.42 41 البنى التحتیة PSD-DTP
0.34 33 حمایة اإلقلیم TUPHIMO

%100 9,674 / المجموع :
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وتوزیعها على هیئات التمویل من صنادیق و إدارات تنفیذیة، بحیث البد أن یراعى 
الهیئة المسندة في البدایة، ثم العمل على توفیر األغلفة اختصاصموضوع المشروع مع 

الالزمة إلنجازها كمرحلة ثانیة .

خاتمة : 
تعتبره محورا أساسیا القتصادیةارغم حداثة الفكر التنموي المحلي، غیر أن الكتابات 

ومنطلقا مهما ألي نهضة تنمویة حقیقیة في البلد، ذلك أن التنمیة المحلیة وعلى عكس 
التنمیة الوطنیة والسیاسات العامة ، فهي تنطلق من الخصوصیات واإلمكانیات المحلیة 

ع المحلي، لتلبیة الحاجیات المحلیة وذلك في سیاق جهوي متوازن بمساعدة وٕاشراك المجتم
ما یضمن المركزیة التسییر و إتخاذ القرار، وتقلیل التصرفات ذات العالقة بالبیروقراطیة 

والالعدالة في توزیع الثروة المحلیة .
والسیاسة الجدیدة للتنمیة الریفیة في الجزائر تسعى على أن تكون متعددة الموارد في 

ي نفس الوقت فهي تحاول ترجیح المقاربة مفهومها، ومتعددة القطاعات في تطبیقاتها، وف
) PPDRI(المندمجةاإلقلیمیة وبدرجة ال مركزیة ، فكانت المشاریع الجواریة للتنمیة الریفیة 

لیتم تحیینها وتعدیلها عام 2003تعبیرا میدانیا عن ذلك . حیث انطلقت أول مرة عام 
ا مع تطبیق سیاسة التجدید ، في إطار تجسید عقود النجاعة للتنمیة الریفیة، تزامن2009

الریفي، والتي تهدف في النهایة إلى دعم وترقیة التنمیة المحلیة الریفیة في كامل ربوع 
الوطن. وتعتبر والیة میلة إحدى الوالیات المستفادة من هذه المشاریع الجواریة، ومن خالل 

ؤشرات التي سمحت دراستنا التطبیقیة السابقة فقد أمكننا ذلك الوقوف على مجموعة من الم
لنا بالخلوص إلى البعض النتائج المهمة ، كما یلي :

)، وفي العدید من النشاطات، ولكن PPDRI(استفادة جل بلدیات الوالیة من مشاریع - 1
بنسب متفاوتة حسب درجة الفالحة والریف بها .

،الجتماعیةوااالقتصادیةتتوزع المشاریع الجواریة بالوالیة على العدید من األنشطة - 2
أهمها: فتح وصیانة الطرق والمسالك الریفیة في المرتبة األولى، یلیها السكن الریفي، ثم 
تربیة الحیوانات والسیما (األبقار، األغنام، الدجاج، النحل)، وأخیرا زراعة الفواكه والسیما 

زراعة الزیتون .
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كان منحصرا في رغم التنویع الحاصل في مصادر تمویل هذه المشاریع ، بعدما - 3
، االمتیازاألراضي عن طرق واستصالحمحافظة الغابات وصندوق التنمیة الریفیة 

عمدت الحكومة إلى إشراك أطراف أخرى مثل اإلدارات التنفیذیة 2009من سنة فانطالقا
عبر مخططاتها التنمویة، وكذا بعض الصنادیق الحكومیة المتخصصة، وحتى أجهزة 

، غیر أن الواقع بین ضعف مساهمة األطراف الجدیدة في التمویل الدعم والتمویل الذاتي
صندوق السكن، وبقاء المصدرین األولیین في طلیعة المساهمین في التمویل . باستثناء

وقد نجم عن هذه الوضعیة إلغاء العدید من المشاریع الجواریة التي كانت مبرمجة وبالتالي 
صب الشغل المتوقعة .ضعف نسبة اإلنجاز وٕالغاء العدید من منا

لقد ساهمت المشاریع الجواریة في استحداث مناصب شغل عدیدة ومتنوعة حیث بلغت - 4
منصب خالل فترة الدراسة، وكان یمكن أن تكون أكبر لو تم تنفیذ كل 9674ما قیمته 

المشاریع المقترحة .
نمیة الریفیة، ذلك كما لعب السكن الریفي دورا محوریا في مسار المشاریع الجواریة للت- 5

أنه ساهم في مكافحة النزوح الریفي وتثبیت السكان لخدمة األرض، وممارسة مختلف 
الحرف واألنشطة، فكان اإلقبال على باقي موضوعات المشاریع الجواریة من تربیة 
الحیوانات، زراعة الفواكه، تربیة النحل، ...الخ . مما عزز مكانة الزراعة األسریة في 

في ، وأصبح لها دور كبیر في مكافحة الفقر من خالل تحسین مداخیل األفراد الوسط الری
وتحسین قدرتهم الشرائیة .

في تحقیق تنمیة ریفیة حقیقیة ) PPDRIمن أجل نجاح مشاریع (اقتراحات وتوصیات :
، وعلى مستوى والیة میلة بالخصوص نوصي بما یلي :شاملة ومستدامة 

الجماعات المحلیة المسؤولة (الدائرة والوالیة) في منح تفعیل دور الرقابة من طرف -
(الریفیین یرة بذلكدن استفادة األفراد والعائالت الجوتنفیذ مختلف المشاریع، من أجل ضما

والفالحین)، وعدم تغییر وجهة المشاریع نحو استغالالت أخرى .
خصوصا في هذه المشاریع ،االندماجضرورة رفع الوعي لدى السكان بضرورة -

ي تنشأ بمناسبة خالل تجاوز المشاكل العقاریة التالمشاریع ذات المصلحة الجماعیة، من 
تنفیذ هذه المشاریع .

الكفؤ للموارد الطبیعیة من میاه، أراضي، غابات،... في الفضاء االستخدامضرورة -
في الفالحة الریفي في إطار هذه المشاریع، وذلك من خالل تطبیق تقنیات استغاللیة حدیثة 
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ال تضر بالبیئة ومواردها، وذلك بدعم من المصالح المحلیة المختصة (مدیریة الفالحة، 
محافظة الغابات)، من أجل ضمان تنمیة ریفیة مستدامة .

اقتراح مشاریع جواریة من أجل ترقیة الزراعة الجبلیة، والتي ال تلقى اهتماما كبیرا رغم -
ما تحمله من مزایا .

مرأة الریفیة، وتمكینها من تنفیذ مشروعات استثماریة فالحیة، تساهم في تحسین تشجیع ال-
.رأة الریفیة (العادات والتقالید)مستوى معیشتها وتنمیة منطقتها، مع مراعاة خصوصیات الم

بالنظر إلى أهمیتها الكبیرة للمجتمع الریفي ، ومن أجل ضمان أكبر قدر ممكن من -
بد من إعادة النظر في قاعدة التمویل، بوضع قواعد موضوعیة في المشاریع الجواریة، فال 

إسناد المشاریع لهیئات التمویل، بحیث البد أن تتوافق طبیعة المشروع مع طبیعة الهیئة 
الممولة حتى ال تتهرب هذه األخیرة من التمویل، كما والبد أن تتباع هذه المشاریع خالل 

القانونیة لرئیس الدائرة والوالي في التدخل في حال مرحلة التنفیذ من خالل تفعیل السلطة 
.بالتزاماتهاإخالل هذه الهیئات 

توفیر التمویل الالزم من خالل صیغ التمویل اإلسالمیة كالمزارعة والمساقات في -
الزراعة، وتمویلها عن طریق أموال الوقف أو صنادیق الزكاة .

الطبیعیةالمواردمعتتعامللكيداریةاإلقدراتهالرفعالمحلیةالمجتمعاتتدریب-
منها.االنتفاعاستدامةتضمنبصورةالمتاحة

غیرالطاقةمصادرعلىالمحافظةاالعتباربعینتأخذوبیئیةاقتصادیةسیاساتوضع-
وتشجیعوالبیئةاإلنسانعلىالسلبیةآثارهامنوالحداستغاللهاوترشیدوتطویرهاالمتجددة
.سلیمةواقتصادیةبیئیةأسسعلىالمتجددةالطاقةمصادراستخدام

تثمین دور اإلعالم الجواري (اإلذاعات، اإلرشاد الزراعي...) في ترقیة التنمیة المحلیة -
الریفیة، من اجل تحقیق نسبة إدماج اكبر فیها من قبل األفراد، ففي بعض الحاالت تبین 

ادرات بسبب عدم توفر المعلومة حول هذه أن المشكلة ال تكمن في التمویل وٕانما نقص المب
المشاریع .
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االحاالت والمراجع:
البلدیاتحالةدراسةالریفیةالمرأةواقعولمستدیمةاالریفیةطالبي، التنمیةتمار، ریاضتوفیق-1

الحكومات ، وللمنظماتالمتمیزاألداءحولالثانيالدوليالمسیلة، الملتقىوالیةلشمالالریفیة
البیئي،األداءتحدیاتوالمالياألداءتحقیقبیناالقتصادیاتوالمؤسساتنمو:الثانیةالطبعة
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