
 

 التنمية المحمية في الجزائر
  قراءة لمنهوض بالمقومات وتجاوز العوائق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Received:  Jan 2017                                     Accepted :Fèv 2017                               Published: Mar   2017 

 :ملخص
من الدوؿ إدراكها، لذلك فقد حظيت عملية التنمية احمللية باىتماـ خاص من تعد مسألة التنمية احمللية من بُت ادلسائل اذلامة اليت تسعى العديد 

، عالوة على كوهنا قبل الدوؿ ادلتقدمة والنامية على حد سواء نظرا دلا يًتتب عليها من هنوض باجملتمعات احمللية ورفع دلستوى ادلعيشة والدخوؿ للمواطنُت
 .مت تفعيل برارلها يف إطار هنج االستدامة السبيل للوصوؿ إذل تنمية وطنية شاملة خاصة إذا

ارزا يف لذلك هتدؼ ىذه الورقة البحثية إذل تسليط الضوء على التنمية احمللية يف اجلزائر، نظرا دلكانتها ادلتميزة وىو ما جعلها حتتل موقعا ب
إطار اإلصالحات والتحوؿ ضلو اقتصاد السوؽ الذي شرعت فيو إسًتاتيجية وسياسة التنمية يف مجيع مراحلها وزلطاهتا، سواء يف ظل نظاـ التخطيط أو يف 

ربامج البلدية ، ويتجلى ذلك يف نوع الربامج اليت وجهتها الدولة ذلا وادلتمثلة يف الربامج القطاعية غَت ادلمركزة ادلوكل أمر تسيَتىا للواليات وال1990منذ سنة 
 للتنمية.

 .اجلماعات اإلقليمية، ةتنمية احمللي، التنميةال الكلمات المفتاحية:
 jel: R11, R58 رموز

Résumé:  

Le  développement local est parmi les sujets importants auquel de nombreux pays accordent une 

importance considérable, de sorte que le processus de développement local reçoit une attention particulière 

par les pays développés et les pays en développement, en raison du développement communal, de 

l’amélioration du niveau de vie et du pouvoir d’achat des citoyens, qui en résulte, menant ainsi au 

développement national dans son ensemble notamment s’il est mené dans une approche de développement 

durable. 

Le présent document a pour objet de mettre en lumière le développement local en Algérie, vue la 

place particulière qui lui est accordée dans la stratégie et la politique de développement à travers toutes ses 

étapes et sur tous les plans, soit  dans le cadre du système de planification ou dans le cadre des réformes et 

la transition vers une économie de marché qui débute dans les années 1990, et ce par l’adoption des 

programmes sectoriels décentralisés destinées aux wilayas qui s’en chargent de leur gestion et execution, et 

des programmes municipaux de développement.  

Mots-clés : développement, développement local, groupes régionaux. 
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 مقدمة:
السياسيُت، إذ تعترب التنمية ىدفا رئيسيا تسعى كل الدوؿ لبلوغو، بأعلية بالغة لدى االقتصاديُت و  ػلضى موضوع التنمية

ستخداـ األمثل للموارد ادلالية واالقتصادية والبشرية ادلتوفرة، باال ا وذلكمالية ترتكز عليهذا عن طريق رسم سياسة اقتصادية و وى
فهي أصبحت حتتل مركزا مهما بُت مواضيع التنمية يف الفكر تم بالتنمية احمللية، هنحداث تنمية شاملة ما دل  ؽلكن إحيث انو ال

االقتصادي والدراسات االجتماعية والسياسات احلكومية وبرامج ادلنظمات الدولية واإلقليمية، وذلك لكوهنا عملية ومنهجا ؽلكن 
لف والركود إذل وضع التقدـ والقوة والسَت يف طريق النمو واالرتقاء إذل ما ىو أفضل، من خالذلا االنتقاؿ باجملتمع من حالة التخ

 فهي تعترب أفضل مدخل لتحقيق التوازف وتوفَت ادلناخ واألرضية ادلالئمة للتنمية الشاملة. 
ىاما يف يعترب عنصرا هذا ادلبدأ فعد من بُت الدوؿ اليت حاولت إرساء مبدأ الالمركزية وذلك منذ االستقالؿ، تاجلزائر و 

يتضح ىذا جليا من خالؿ الصالحيات الواسعة اليت أوكلت للجماعات احمللية عرب اإلصالحات ادلستمرة إحداث التنمية احمللية و 
ك يف كافة اجملاالت ذلق العامة على ادلستوى احمللي، و للنهوض مبشاريع التنمية كهيئة المركزية أسندت ذلا مهمة إدارة ادلراف

 .الثقافيةادية واالجتماعية والسياسية و االقتص
 على الضوء سوؼ تسلط اليت سوؼ نقـو بطرحها، واليت اإلشكالية على اإلجابة زلاولتنا يف أهمية البحثتنبع 

ية ادلقومات وادلعوقات اليت تعيق جتسيد عملية التنمية احملل على الضوء لتسليط جديدة . وكمحاولةللتنمية احمللية واألبعاد اجلوانب
 .يف اجلزائر

الوقوؼ عند مفهـو التنمية احمللية ومعرفة أبعادىا ورلاالهتا من خالؿ ىذه الورقة البحثية  فإننا نهدفعلى إثر ذلك 
دراسة اإلشكالية  الورقة البحثيةلذلك سنحاوؿ يف ىذه ، شاملة ومتوازنةر يف حتقيق تنمية يف اجلزائر وذلك دلا ذلا من دو التنموية 
 و واقع التنمية المحلية في الجزائر وكيف يكمن النهوض بمقوماتها وتجاوز عوائقها؟ماهالتالية: 

 ويندرج حتت ىذا اإلشكاؿ الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
 ؟ما ىي أبعادىا ويف ما تتمثل أىدافهاو  التنمية احملليةما مفهـو  -
  ؟ماىي مقومات ومعوقات جتسيد التنمية احمللية يف اجلزائر -
 ؟احملليةيف اجلزائر أف تسهم يف حتقيق التنمية  للجماعات احملليةىل ؽلكن  -

 التالية:  العناصرودلعاجلة ىذا ادلوضوع سوؼ نتطرؽ إذل 
 تنمية احملليةادلفاىيمي لل اإلطار :المحور األول
 ميكانيزمات تنفيذ السياسات التنموية احمللية: المحور الثاني
 يف اجلزائر اإلقليمية  يف حتقيق التنمية احملليةدور اجلماعات : المحور الثالث
 ضلو رؤية نظرية جديدة للنهوض بادلقومات وجتاوز العوائق : المحور الرابع
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 تنمية المحليةالمفاهيمي لل اإلطار: المحور األول

زية طة لتأويل الالمركتعترب التنمية احمللية حلقة مهمة لبلوغ تنمية وطنية شاملة، فرغم أف ادلفهـو لطادلا استعمل ببسا
طار النهوض باإلقليم وكذا ضبط عالقتو بالدولة، إال أنو غدا رلاال لقياـ التوازنات االقتصادية، واالسًتاتيجيات اليت تصب يف إ

 السياسية واالجتماعية والشراكات ادلتنوعة، سواء مع الدولة أو مع الفاعلُت احملليُت أنفسهم.
 وأهدافهامفهوم التنمية المحلية أوال: 

 :غَت أهنا عرفها الباحثُت وادلفكرين كل وفق اختصاصو ،التعريفات بعض تقتضي استعراض  احمللية التنمية مبفهـو إف اإلحاطة
 اجملتمعات على اليت تعتمد الفنية واألساليب ادلداخل رلموعة":بأنو احمللي اجملتمع تنمية 1956 عاـ ادلتحدة األمم عرّفت قدل

 1".التغَت إلحداث األداة الرئيسية باعتباره اجملتمع احمللي يف والقيادة ادلبادأة استثارة حملاولة يوجو زللياً  بشكل ادلنظمة احمللية

وىناؾ من يعرفها بأهنا" حركة هتدؼ إذل حتسُت األحواؿ ادلعيشية للمجتمع يف رلملو على أساس ادلشاركة االغلابية ذلذا اجملتمع 
أمكن ذلك، فإذا دل تظهر ادلبادرة تلقائيا تكوف االستعانة بالوسائل ادلنهجية لبعثها واستشارهتا بطريقة  وبناء على مبادرة اجملتمع إف

 2 ."تضمن لنا استجابة محاسية فعالة ذلذه احلركة
قاء مبستوى وىناؾ من يعرؼ التنمية احمللية بأهنا" عملية ؽلكن بواسطتها حتقيق التعاوف الفعاؿ بُت اجملهود الشعيب واحلكومي لالرت

التجمعات والوحدات احمللية اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من منظور حتسُت نوعية احلياة  لسكاف تلك التجمعات احمللية يف أي  
 3 "ومتكاملة. مستوى من مستويات اإلدارة احمللية من منظومة شاملة

عملية ادلزج والًتكيب ادلدروس بُت ادلقومات األساسية ؽلكن القوؿ بأف التنمية احمللية ىي النظريات  ومن خالؿ ىذه التعاريف و 
للوحدة احمللية وبلورهتا يف شكل مشروع تنموي زللي يتوذل ادلبادرة بو واإلشراؼ على تنفيذه األعواف والفاعلوف احملليوف بينما يقتصر 

 ية احمللية واليت تتمثل يف:ادلتعلقة بالتنم المؤشراتؽلكن استخالص بعض  دور الدولة على الدعم وادلراقبة. وبذلك 
 أهنا تعتمد على اجلهود الشعبية احمللية . -
 أهنا تتطلب اجلهد ادلستمر لتحسُت أوضاع غَت مرضى عنها إذل أوضاع أخرى جيدة. -
 التغيَت من موضع معُت إذل موضع أحسن. -
 االىتماـ جبميع الفئات وكافة القطاعات وكل اجملاالت . - 

عديدة ومتنوعة تدور يف رلملها حوؿ حتسُت الظروؼ ادلعيشية وحتقيق الرقي لألفراد يف اجملتمع احمللي،  افأهد للتنمية المحلية
خر حسب احلاجيات لألفراد ومتطلباهتم وحسب بيئتهم ادلعاشة، وتتضح ابرز األىداؼ د تتمايز ىذه األىداؼ من رلتمع آلوق

 4:من خالؿ ما يلي
ختتلف بدوف شك طبيعة تقدير الذات وأشكاؿ التعبَت عنها من   نسانية لدى الجميع:تحقيق الذات وتأكيد الشعور باإل -

رلتمع زللي ألخر وكذلك من دولة ألخرى، ومن ادلالحظ يف الوقت احلارل انتشار أظلاط السلوؾ ادلادي ادلستمدة من اجملتمعات 
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لذلك غلب أف يشعر  وأصبحت مصدر للشعور باالحًتاـ الصناعية يف الدوؿ النامية شلا أدى إذل ...ادلادية للمكانة االجتماعية
 الفرد بأنو كياف زلًـت عند التعامل معو من جانب ادلسئولُت.

: ويقصد التحرر من استبعاد الظروؼ ادلادية واحلرماف والتحرر من قهر الظروؼ البيئية إتاحة الحرية والقدرة على االختيار -
 ..لعبودية يف رلاؿ العمل وكذلك من العاداتوالثقافية احمليطة بالفرد والتحرر من ا

: احلاجات األساسية لألفراد تتمثل يف مسكن، ملبس، غذاء تهمألفراد ورفع مستوى معيشلإشباع الحاجات األساسية  -
لوصوؿ ؽ االجتماعية لوذلك من خالؿ تسخَت مجيع ادلوارد واإلمكانيات ادلتاحة خلدمة الفرد ومحايتو وكذلك السعي إلزالة الفوار 

 رقي ادلستويات.بالفرد إذل 
و بلد نامي حتكمو عوامل مثل معدؿ الزيادة يف السكاف أادة الدخل احمللي يف رلتمع زللي إف زي :زيادة الدخل المحلي -

 وإمكانيات اجملتمع الفنية وادلادية.فكلما كاف معدؿ الزيادة يف السكاف مرتفع كلما اضطرت الدولة إذل العمل على حتقيق نسبة
 للزيادة يف الدخل احمللي. أعلىؿ والكفاءات كلما حتققت نسبة أعلى للزيادة يف الدخل وكلما توفرت رؤوس األموا

الدوؿ النامية حتتاج إذل مشاريع ف ،كما تكتسي التنمية احمللية أعلية بالغة خاصة يف وقتنا احلارل، حيث تعد احد ركائز التقدـ   
العمل يف إطار السياسة العامة للتنمية الشاملة للمجتمع ككل. فالتنمية ينظر إليها كدراسة  تنموية كبَتة تتطلب نوعا من تقسيم

جتريبية ألحواؿ رلتمعنا هتدؼ إذل التعرؼ على جوانب اجملتمع احمللي، ومشكالتو وحجم إمكانياتو اليت ؽلكن تسخَته يف عالج 
 ىذه ادلشكالت. 

  استراتيجياتهامحلية و الــــــقـواعد األساسية للتنمية ال ثانيا:
سوبة التكاليف مدروسة الوسائل أي أهنا زل سلطط ذلا،ساسا عملية تغيَت حضاري مقصودة و تعترب عملية التنمية احمللية أ

ربة من خالؿ رلعد مدروسة و قوالضروري أف تقـو على أساس مبادئ و ذلذا كاف من اومتوقعة النتائج اقتصاديا واجتماعيا و 
 نتائج الدراسات العلمية ادلتوصل إليها يف ىذا اجملاؿ .و  ادلمارسات السابقة

 القواعد األساسية للتنمية المحلية  -1
 ادلبادئ األساسية للتنمية احمللية كما يلي :ؽلكن حتديد أىم القواعد و   
أفراد اجملتمع احمللي  ثارة وعييعترب ىذا ادلبدأ أىم مبادئ التنمية احمللية حيث يستوجب  إ مشاركة أفراد المجتمع المحلي: -
على إقناعهم باحلاجات  ،كما يتطلب العملحتسُت مستوى حياهتم االقتصادية واالجتماعيةحتسسيهم بضرورة العمل من اجل و 

قتصادية خاصة يف رلاؿ تعويدىم على أظلاط جديدة من العادات االاؿ الوسائل احلديثة يف اإلنتاج و تدريبهم على استعماجلديدة و 
اؼ ادلرجوة من التنمية طريقة إشراؾ أفراد اجملتمع احمللي يف عمليات التنمية ػلدث التحقيق األمثل لألىدف  ،الستهالؾاالدخار وا

بالتارل يتم جتنب ت التنموية اجلديدة و ذلك ألف إقناع أفراد اجملتمع احمللي بالتغيَت ينتج عنو اجتاىات اغلابية ضلو ادلشروعااحمللية و 
 5. ليت من شأهنا أف تشكل عائقا أماـ ىذه ادلشروعاتردود الفعل الضارة ا



 

 

87 

 -تنمية المحمية في الجزائر: قراءة لمنهوض بالمقومات وتجاوز العوائقال-، د. فريدة كافي، أ. زكية آكمي

 JFBE إقتصاديات المال واألعمالمجلة 

هتم  حيث تكوف األولوية للمشروعات اليتتوافق المجهودات التنموية مع الحاجات األساسية في المجتمع المحلي:  -
ويػحفزىم أكثر  اجات يزيد  من  ثقػة األفػرادف إشباع احلأذلك  ،اجاهتم ادلستعجلةتعمل على تلبية حاألفراد يف حياهتم مباشرة و 

 إدراكهم بأف العائد من التنمية احمللية سيعود بالفائدة ادلباشرةفإحساسهم و  6،العمل من اجل إنػػجاح  ادلشروعات التنمويةللتعاوف و 
قيقي ألي عمل يساعد على كسب ثقتهم اليت تعترب الرأمساؿ احل مشاكلهم،و حتد من معاناهتم واحملسوسة اليت تليب حاجياهتم و 

، ذلك أف أىم عائق يواجو عمليات التنمية يف اجملتمع ىو ادلقاومة الشديدة اليت يبديها األفراد احملليُت جتاه األفكار ي يف اجملتمعإظلائ
ىذا ما جعل كسب ثقة األفراد  اجملتمع احمللي من خالؿ توافق جهود التنمية  هتدؼ إذل حتسُت ظروؼ اجملتمع و ادلستحدثة، اليت

 مبدأ جوىري يف أي عملية سياسية تنموية يف اجملتمع .ية للمجتمع احمللي، يشمل قاعدة أساسية و احلاجات األساسمع 
يقصد بادلوارد احمللية كل ادلوارد الطبيعية  أو الطاقات البشرية ادلتوفرة يف اجملتمع احمللي  حيث االعتماد على الموارد المحلية:  -

نتيجة  حسن تسيَت ادلشروعات،ألهنا تعمل على تقليل التكاليف و تنمية احمللية تعد ىذه القاعدة ذات نفع اقتصادي كبَت يف ال
التنفيذ ،كما أف القادة احملليُت باعتبارىم إحدى لية أكثر يف التخطيط و االستقالى تلك ادلوارد  بالتارل احلرية و سهولة احلصوؿ عل

إقناعهم باألفكار اجلديدة مبا يعود بالفائدة عل د رلتمعهم احمللي و اجتاىات أفرا صلاحا يف تغَترد البشرية يكونوف أكثر فعالية و ادلوا
 7.ادلشروعات التنموية يف اجملتمع

لية ادلتاحة يف حتث ىذه القاعدة على عدـ االكتفاء بادلوارد احملضرورة مساعدة الجهات الحكومية في العمل التنموي :  -
التقنية عند التخطيط أو التنفيذ ادلادي أو رلاؿ اخلربة الفنية و  ومي، سواءإظلا غلب االستفادة من التشجيع احلكاجملتمع وحدىا و 

ما إذل ذلك من األمور اليت ...و  توفَت األجهزة احلديثةنيُت وتدبَت النفقات و ذلك من خالؿ إعداد ف، و شروعات التنمية احملليةدل
 يصعب على ادلوارد احمللية أف تغطيها أو أف تلبيها فقط.

وفقا ذلذه القاعدة صلد أف بعض العاملُت يف ميادين التنمية احمللية يروف ضرورة الًتكيز على  نتائج المادية الملموسة:اإلسراع بال -
رورية اجات الضاحلادلشروعات االقتصادية ذات العائد السريع، اليت تليب ، كاخلدمات الطبية والصحية و اخلدمات السريعة النتائج
ادلدى الزمٍت الطويل، يلة ادلدى ذات التكلفة الكبَتة و مقابل ذلك االبتعاد الكلي على ادلشرعات الطو يف بالنسبة لألفراد احمللُت و 

 8.ا النوع يتطلب خربات فنية معقدةذلك ألف ىذاألوذل من التنمية احمللية و خاصة يف ادلراحل 
 إستراتيجية التنمية المحلية  - 2
ة على ثالث فئات مًتابطة يبعضها البعض ارتباطا وثيقا  ىي : أسلوب احلكم ترتكز معظم اسًتاتيجيات التنمية احمللية عاد  

 دلستوى احمللي، ختفيف حدة الفقر.واإلدارة، حتقيق ظلو اقتصادي على ا
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 (: إستراتيجية التنمية المحلية11)الجدول 
)أ( تجسيد أساليب الحكم واإلدارة

 

اسع النطاؽ الذي توصف بو ادلنهجية اليت يتم من خالذلا حتديد ما ىي األولويات، إف إتباع أساليب احلكم احمللي اجليد ىو مبدأ و  -
 وكيف يتم اختاذ القرار وكيف يتفاعل الناس وادلؤسسات  مع بعضها البعض.

انة توزيع ادلوارد، واليت يتميز إتباع أساليب احلكم اجليد بشفافية اختاذ القرار، وبسالمة اإلدارة ادلالية، وبوجود احملاسبة العامة، وعدالة وأم -
 تؤدي إذل حتقيق حتسينات متواصلة يف معظم ادلؤشرات احلضرية.

 يتم تعزيز مستوى احلكم احمللي السليم  عندما يتم تبٍت الالمركزية دللكية ادلوارد وادلسؤوليات على ادين مستويات فعالة. -
ة على ادلشاركة ىي من اصلح ادلدف يف حتقيق بناء اإلمجاع، ويف تلبية إف حكومات ادلدف اليت أدخلت عمليات وضع موازنات مالية مبني -

 احتياجات الناس الفقراء.
وليس  إف األسلوب ادلتبع يف اختاذ القرار ىو ما ؽلثل احملور يف بناء اإلمجاع والربىاف بوجود قدرة حملاسبة ادلسئولُت، إهنا مسألة مشاركة، -

ي الشأف يف ىياكل منظمة من شانو أف يساعد على بناء إمجاع حوؿ ما ىي أولويات التنمية، رلرد تبادؿ للمعلومات. إف مشاركة ذو 
 وعلى حتسُت ادلساواة ومستوى الكفاءة يف توزيع ادلوارد، وعلى ضماف وجود شفافية وزلاسبة ادلسئولُت احملليُت واستدامة التدخالت.

)ب( النمو االقتصادي على المستوى المحلي
ل التنمية احمللية على ما لديها من قدرات اقتصادية وميزات أفضلية، فإسًتاتيجية تنمية اقتصادية على ادلستوى احمللي ىي يعتمد مستقب - 

واجملتمع احمللي وتشمل األولويات حتديد ما ىي األساليب لتحسُت أداء ادلدينة االقتصادية  ما يدخل يف لب إسًتاتيجية التنمية للمدينة
 وهتدؼ إذل : وكفاءهتا بشكل عاـ،

 زيادة االستثمار من اجل زيادة فرص العمل وتوسيع اخلدمات. -
 حتديد ما ىي السبل لتحسُت األداء االقتصادي العاـ للمدينة ومستوى كفاءتو. -
 تشجيع خلق فرص العمل ذات قاعدة عريضة، واليت تشمل أيضا القطاع العاـ وغَت الرمسي . -
 فسة يف اإلطار الوطٍت والدورل.تشجيع  قدرة ادلدينة على ادلنا -
إشراؾ ادلنشآت االستثمارية صغَتة احلجم، عالوة على القطاع اخلاص يف عملية بلورة إسًتاتيجية التنمية، وتأمُت زيادة مشاركتهم  -

 واستثماراهتم وحتديد ما تلعبو احلكومة من دور مساند.

        
)ج(
 

ض مستويات الفق
انخفا

ر    
 

تنمية ال بد أف تنظر يف ما ىي اخليارات ادلتاحة لتحقيق إيصاؿ اخلدمات بكفاءة، وما ىي السياسات ادلؤدية إذل للية إف أي إسًتاتيج  
 العدالة يف وضع األسعار )لتلك اخلدمات(.

 راء اليومية.النقل احلضري، يؤثر على حياة الفق الكهرباء، الصرؼ الصحي، إف توفَت اخلدمات األساسية، وعلى وجو اخلصوص  ادلياه، -
إف عملية صياغة أي إسًتاتيجية للتنمية احمللية ينبغي أف ترتكز على ما ىي أفضل الوسائل لتقدمي اخلدمات بفاعلية، وينبغي أف تشمل  -

 األداء ذلا ومبدأ استعاضة التكلفة وما ىو اإلطار التنظيمي ادلنظم ذلا.و ما ىي اآلليات 
 ال بد ذلا ما تشمل عناصر مدركة على ضلو اقل مثل:إف أي إسًتاتيجية للتنمية احمللية    
 قدرة اجلمهور العاـ على احلصوؿ على ادلعلومات. -
 خر وجود بيئة بسياسات منحازة لصاحل الفقراء.آحتديد حق الوصوؿ إذل التسهيالت والفرص ادلتاحة، مبعٌت  -
خاصة ادلرأة، تكافؤ يف القدرة للحصوؿ على خدمات أساسية،  إزالة أي عقبات قانونية رمبا تعمل على إعاقة إعطاء كل ادلواطنُت، -

 وحليازة األراضي وللحصوؿ على القروض وفرص العمل.
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"، ملتقى التكامل بُت وتوجهات اسطنبول إدارة التغيير في اإلدارات المحلية والبلديات، خياراتادلنظمة العربية للتنمية اإلدارية، " المصدر : 
 .240، ص2010دارات احمللية والبلديات، جامعة الدوؿ العربية، جواف األجهزة احلكومية واإل

عموما ينبغي أف خترج إسًتاتيجية التنمية احمللية مبخرجات ىامة وينبغي أف تًتجم اإلسًتاتيجية إذل خطط عمل زلددة بوضوح،   
 مبساءلة مجيع ذو الشأف.للقياـ  مع جدوؿ زمٍت وتعيُت من ادلسئولُت عن التنفيذ ذلا وما ىي الطرؽ ادلتبعة

 للقياـ مبساءلة مجيع ذو الشأف. زمٍت وتعيُت من ادلسئولُت عن التنفيذ ذلا وما ىي الطرؽ ادلتبعة

 أبعاد التنمية المحلية  ثالثا:
حث عن تراعي التنمية احمللية البعد االقتصادي من اجل تنمية اجملتمع احمللي اقتصاديا، وذلك عن طريق الب . البعد االقتصادي:1

القطاعات االقتصادية اليت ؽلكن أف تتميز هبا ادلنطقة، سواء عن طريق النشاط الزراعي أو الصناعي أو احلريف، و ذلذا صلد أف 
ادلنطقة اليت تتحدد هبا شليزاهتا مسبقا تكوف قادرة على النهوض بالنشاط االقتصادي ادلناسب ذلا من اجل توفَت فائض القيمة عن 

حملققة باإلضافة إذل ذلك ؽلكن أف تدمج أفراد اجملتمع الباحثُت عن فرص العمل يف النشاط االقتصادي   ذلذا طريق ادلنتوجات ا
تصبح التنمية احمللية حتقق البعد االقتصادي من خالؿ : امتصاص البطالة، توفَت ادلنتوجات االقتصادية سواء لالستهالؾ أو للتوزيع 

مية احمللية على بناء اذلياكل القاعدية احمللية سواء من حيث الطرقات، ادلستشفيات إذل األقاليم األخرى،كذلك تعتمد التن
وادلدارس..اخل اليت تساىم بدمج طاليب العمل من جهة ودتهد الطريق ضلو اجلو ادلناسب ألفراد اجملتمع القاطنُت بذلك اإلقليم كما 

 9.تستقطب رؤوس األمواؿ لالستثمار يف ادلنطقة 

إف البعد االجتماعي للتنمية احمللية يرى اإلنساف أنو جوىر التنمية، وتركز على  االىتماـ بالعدالة ماعي: البعد االجت .2
االجتماعية ومكافحة الفقر وتوفَت اخلدمات االجتماعية، كذلك ضماف الدؽلقراطية من خالؿ مشاركة الشعوب باختاذ القرار بكل 

ألساس لتحقيق التنمية احمللية من أجل ضماف حياة اجتماعية متطورة قادرة على شفافية، حيث يعترب البعد االجتماعي ىو حجر ا
  دمج كافة طاقات اجملتمع لتطوير الثروة وزيادة القيمة ادلضافة،وخلق رلتمع يتصف بالنبل وزلبا لوطنو.

 . البعد الـبيـئي :3
ونقص  طبقة األوزوف تآكلو احلراري  االحتباس أدى التدىور احلاصل يف الوضع  البيئي على ادلستوى العادلي متمثال يف    

ادلساحات اخلضراء واألمطار احلمضية، وفقداف التنوع البيولوجي واتساع نطاؽ التصحر وما إذل ذلك من مشاكل بيئية تتعدى 
د البيئي للتنمية احمللية احلدود اجلغرافية للدوؿ إذل الدعوة إذل دمج البعد البيئي يف التخطيط اإلظلائي لدوؿ العادل ، حيث يركز البع

 على ما يلي:
 مراعاة احلدود البيئية حبيث يكوف لكل نظاـ بيئي حدود ال ؽلكن جتاوزىا من االستهالؾ واالستنزاؼ،  -
وضع حدود أماـ االستهالؾ والنمو السكاين وأظلاط اإلنتاج البيئي واستنزاؼ ادلياه وقطع أشجار الغابات واالىتماـ باحمليط  -

 واحلفاظ على  الطبيعة من التلوث،البيئي  
 10احملافظة على اخلَتات الطبيعية ادلتواجدة زلليا مثل ادلياه والغابات. -
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يف األخَت ؽلكن القوؿ بأف الركائز األساسية اليت تتحكم يف عميلة صلاح أو فشل التنمية احمللية تتمثل يف األبعاد الثالثة     
لك غلب األخذ بعُت االعتبار ىذه األبعاد حىت تعود بالنفع العاـ على اجملتمع احمللي وفيما يلي االجتماعية واالقتصادية والبيئية ولذ

 جدوؿ يوضح ادلعاير اليت تعتمدىا األبعاد الثالثة :
 (: معايير أبعاد التنمية المحلية12الجدول )

 معايير بيئية معايير اقتصادية معايير اجتماعية

 حتسن جودة احلياة -
 ة الفقرختفيض حد -
 حتقيق العدالة وادلساواة -

 نقل التكنولوجية اجلديدة  -
 تزويد الكيانات احمللية بعوائد مالية -
اإلنتاج من أجل التأثَت االغلايب على ميزاف  -

 ادلدفوعات

 تقليص انبعاثات غاز التدفئة  -
 احلفاظ على ادلوارد احمللية وحسن استغالذلا -
 .استعماؿ الطاقات ادلتجددة -

وحتدياهتا يف اجلزائر، رللة البحوث والدراسات العلمية ، كلية العلـو االقتصادية و علـو التسيَت، ادلدية ،   غرييب زلمد، أبعاد التنمية احمللية  المصدر :
 . 11ص 

  المحور الثاني: ميكانيزمات تنفيذ السياسات التنموية المحلية
 المالية:  الوسائل أوال:
 ادلتاحة ادلالية ادلوارد كل بأنو احمللي التمويل ويعرؼ احمللية، التنمية لقياـ واألساسية الالزمة الضروريات من احمللي التمويل يعترب     
 واليت اخلاصة ادلالية وسائلها تسيَت عن مسئولة البلدية أف على التنمية ادلنشودة، لتحقيق البلدية، دليزانية وخارجية ذاتية إيرادات من

 11واإلعانات . القروض وكذا احمللية والرسـو اجلباية وناتجت شلتلكا يلمدا خ من تتألف
 .األمالؾ مداخيل الذايت، التمويل احمللية، اجلباية وتشمل :الذاتية الداخلية الوسائل -1
 لتمويل اسياألس ادلصدر بعيد وقت ومنذ تشكل إذ احمللية، للجماعات اخلاصة ادلصادر يف مهمة مكانة حتتل  احمللية: اجلباية - 

 حسب اجلبائية ادلوارد تقسيم وؽلكن  12الذاتية، ادلداخيل أكرب مستوى اجلماعات احمللية على اجلبائية اإليرادات ودتثل، نشاطها
 البلدية لصاحل احمللية، وضرائب اجلماعات بُت توزع احمللية، وضرائب واجلماعات الدولة لصػاحل توزع إذل ضرائب ادلستفيد  الطرؼ
 فػقط.

 ويعتػػػبػػػػر واالستثمار، التجهيز لفائدة التسيَت إيرادات من احمللية اجلماعات بو تقـو اقتطاع أنو على فيعرؼ الذايت: التمويل -
 الذاتية مواردىا من انػػطػػالقا االسػػتػثػػمار على يػػشجػػعها عامة حيث بصفة احمللية للجماعات اقتصادية فائدة ذو الػػذاتػػي التمػػويل

 الدولة. إعانات انتظار دوف
 الخارجية:  الوسائل - 2
 ميزانية من والدراسات واإلصلاز التجهيز أشغاؿ تسدد حيث احمللية التنمية مشاريع لتمويل آخرا موردا حيث تعتربالقروض:  -أ

 13يف:   تمثلةوادل االستثمار من هتاإيرادا بفضل الدين رأمساؿ تسديد يتم البلدية اقًتضت وإذا واالستثمار، التجهيز
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 قيمة من  % 5 إذل  % 1 بُت تًتاوح اليت للتجهيز زللية رسـو طريق عن العمومية التجهيز نفقات يف ادلتعهدين مساعلات -
 .للبناء ادلعدة واألرض العقار

 .ئيةهنا مساعدات تقدمي طريق عن الدولة إعانات -
 مؤقتة. عداتمسا طريق عن الدولة من مالية مؤسسات لدى احملتملة القروض  -

 واالستقالؿ ادلعنوية بالشخصية تتمتع إداري، طابع ذات عمومية مؤسسة وىو :المحلية للجماعات المشترك الصندوق -ب
 مالية ومساعدات إعانات يقدـ حيث  والواليات  للبلديات والتضامن الضماف صناديق تسيَت الصندوؽ ىذا يتوذل 14ادلارل،

 الوطٍت لتوجهات ادلخطط طبقا االستثمارية ادلشاريع لتمويل إعانات يقدـ كذلك صعبة، ليةما وضعية من تعاين اليت للبلديات
 يف تعدؿ اليت اجلبائية، بالقوانُت احملددة والرسـو الضرائب حصص من احمللية للجماعات ادلشًتؾ الصندوؽ موارد للتنمية. وتتكوف

 قسيمة ادلضافة، القيمة على الرسم ،اجلزايف الدفع ادلهٍت، النشاط لىع الرسم تتمثل يف  واليت15ادلالية،  قوانُت يف احلاالت بعض
 الظروؼ يف احمللية للجماعات ادلشرؾ الصندوؽ يقدمها اليت اإلعانات إذل إضافة معينة نسبة مورد لكل ختصص حيث السيارات،

 الكوارث.  سببب والواليات للبلديات استثنائية إعانات يقدـ االستثنائية الظروؼ ويف فإنو العادية،
 بواسطة العمومي، االستثمار إنعاش إذل ويهدؼ ( 2001 ) سنة الربنامج ىذا أنشئ :االقتصادي اإلنعاش دعم برامج  -ج

 الربنامج ىذا وؼلضع للتنمية البلدية وسلططات ادلركزية القطاعية للدولة العمومي برامج التجهيز سلتلف ضمن مسجلة مشروعات
 و السنة بانتهاء تلغ ال الدفع اعتمادات أف يف يكمن وحيد، اختالؼ يوجد أنو إال العادي، بالربنامج اصةاخل التسيَت قواعد لنفس

 الوالية. خلزينة اخلاص احلساب مستوى على توضع إظلا
 قتصادياال انفتاحها اجلزائر بعد عرفتها اليت التنموية ادلخططات أىم تتمثل برامج ومخططات التنمية المحلية في الجزائر:  -د

 البلدي: السيما ادلستوى احمللي على واخلماسية الرباعية ادلخططات سياسة عن وختليها
 :علا أساسُت قسمُت إذل الربامج القطاعية تنقسمالبرامج القطاعية:   -1
 احمللي توىادلس على وحتتوي اإلقليم هتيئة ىدفها جهوي، أو وطٍت بعد ذات كربى مشروعات ىي :المركزية القطاعية البرامج  -

 .ادلختصة واذليئات الوزارات  بعنواف ادلشروعات ىذه تسجل للتشغيل زلاور تشكل أف شأهنا من جغرافية، أبعاد على
الربامج  ىذه وتسجيل اجلهوية التوازنات حتقيق يف من ىذه الربامج األساسي اذلدؼ يتمثل  :الممركزة غير القطاعية البرامج -

 16بالصرؼ. الوحيد مراآل يعترب الذي الوارل برمز
تنمية ، ادلساعلة يف حتسُت ظروؼ حياة ادلواطنُت، الدعم وادلساندة يف خلق مناصب الشغل يف البلدية هتدؼ ىذه الربامج إذل:

تصحيح االختالالت احملتملة فيما يتعلق بالتنمية احمللية يف حالة تنفيذ ، التهيئة احلضرية عن طريق تشجيع االستثمار اخلاص
 لبلدية للتنمية .سلططات ا

، 1973رقم  ادلرسـو صدور بعد أي  1974 سنة منذ استعماال األكثر الربنامج ىذا يعترب المخطط البلدي للتنمية: -2
 الربنامج ىذا يعترب حيث ،1773 اوت 09في المؤرخ 02/136/73 للتنمية البلدية ادلخططات تسيَت واصلاز بشروط ادلتعلق
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 ادلقًتحة وموقعها ادلشروعات ومالئمة االختيار حيث من البلدي الشعيب اجمللس باألحرى أو ديةللبل ادلباشرة االختصاصات من
 والبحث احمللية ادلبادرات تطوير  ادلواطنُت، و ىدؼ  ىذا ادلخطط إذل : مع والسعي التساعلي احمللية اجلماعات على ادلباشر وأثرىا

الريفي،  الزحف من البلديات، التقليل بُت اجلهوية االختالالت الوصاية، زلو إذل دوف اللجوء احمللية اجلماعات دلشاكل حلوؿ عن
 17النامية. للمناطق واالجتماعية االقتصادية الًتقية
ال ؽلكن حتقيق تنمية زللية دوف قياـ مؤسسات فعلية تقـو هبا ، حيث يعترب العامل البشري أىم ركيزة  الوسائل البشرية : - ثانيا:

مية احمللية، إذ تقـو بإعداد وتنفيذ السياسات التنموية حيث تقـو البلدية بوضع سلطط سنوي لتسيَت ادلوارد يف دفع عجلة التن
من ادلرسـو التنفيذي رقم  06البشرية وذلك يف إطار تسيَت ادلسار ادلهٍت للموظفُت  واألعواف العموميُت ادلنصوص عليها يف ادلادة 

 ة أف تعد سلططا سنويا لتسيَت ادلوارد البشرية تبعا للمناصب ادلالية.، يتعُت على ادلؤسسات العمومي126 -95
 المحور الثالث:دور الجماعات اإلقليمية في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر

 أوال: دور البلدية في تحقيق التنمية المحلية 
والتنمية سواء على ادلستوى احمللي أو ادلركزي ترتبط حتضى البلدية بأعلية يف رلاؿ حتقيق التنمية، حيث إف مؤشرات التطور          

"الجماعة اإلقليمية القاعدية للدولة حيث تتمتع مبدى فاعلية ىذه ادلؤسسة  على أداء مهامها حيث تعترب البلدية ىي 
تسيير بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وهي مكان لممارسة المواطنة وتشكل إطار لمشاركة المواطن في 

 18الشؤون العمومية"
إذ ؽلكن للمجلس الشعيب البلدي ادلبادرة بكل عمل أو إجراء من شأنو تطوير األنشطة االقتصادية وىو ما نصت عليو ادلادة      
، حيث يبادر أي إجراء من شأنو حتفيز وبعث تنمية نشاطات اقتصادية تتماشى مع طاقات 10-11من قانوف البلدية  111

 طها التنموي.البلدية وسلط
 : وتؤدي البلدية رلموعة من األدوار يف سبيل حتقيق التنمية احمللية ونلخص ىذه األدوار يف اجملاالت التالية 
 ؽلكن للبلدية أف تستثمر يف اجملاؿ االقتصادي طبقا للتشريع ادلعموؿ بو  حيث يتخذ. في مجال االستثمار االقتصادي:  1

وترقيتو من خالؿ ختصيص رأمساؿ على شكل استثمارات  االستثمار تشجيع شأهنا من اليت ابَتالتد البلدي كافة  الشعيب اجمللس
حق إنشاء  10-11من قانوف البلدية  118و  117تسند إذل صناديق ادلساعلة التابع للجماعات احمللية، حيث أجازت ادلادة 

سيَت مصاحلها العمومية مثل: ادلساعلة يف هتيئة ادلساحات مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية ادلعنوية واالستقالؿ ادلارل  لت
 ادلوجهة الحتواء النشاطات االقتصادية أو التجارية أو اخلدماتية.

 . في المجاالت االجتماعية والصحية:2
 الصحة ونظافة المحيط: -أ

 العالج، وقاعات الصحية ادلراكز إصلاز -
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 العمومية، الصحة مصاحل على استمرار إقليم البلدية والسهر يف ادلوجودة الصحية ادلؤسسات رلموع وصيانة استغالؿ حتسُت -
 اقًتاح اإلجراءات اليت من شأهنا حتسُت أداء اخلدمة الصحية،  -
 ومعاجلتها، ونقلها الصلبة النفايات مجع -
 ادلتنقلة، األمراض نواقل مكافحة -
 19للجمهور. بلةادلستق وادلؤسسات واألماف األغذية صحة على احلفاظ -

 السكن: –ب 
 توفر البلدية يف رلاؿ السكن الشروط التحفيزية  للًتقية العقارية، كما تساىم يف ترقية  برامج السكن، -
 األحياء، أو ادلباين وترميم وصيانة محاية إذل هتدؼ سكاف خاصة كل مجعية بصفة وتنظم تشجع -
 والسكن، التجهيز بربامج العالقة ذات ناء،الب عمليات دلطابقة الدائمة ادلراقبة على السهر -
 القانونية، غَت اذلشة السكنات مكافحة رلاؿ يف األحكاـ احًتاـ على السهر  -
 تساىم يف إعداد الربنامج الوطٍت لإلسكاف . -
 . المجاالت التربوية والثقافية والسياحية والبيئية: 3
 ادلدرسية للخريطة طبقا االبتدائي التعليم مؤسسات قبل ادلدرسي وإصلازاصلاز مؤسسات التعليم األساسي وتشجيع التعليم ما  -

 صيانتها، وضماف الوطنية
 للهياكل مساعدهتا ذلك وتقدمي من والتأكد التالميذ نقل وسائل توفَت ضماف على والسهر ادلدرسية ادلطاعم وتسيَت إصلاز -

 والتسلية، والرياضة والثقافة بالشباب ادلكلفة واألجهزة
 باستغالذلا، ادلعنيُت ادلتعاملُت وتشجيع السياحية قدراهتا توسيع إذل يرمي اختاذ كل تدبَت -
 الفئات ومساعدة والصحة النظافة وثقافة والتسلية والرياضة والثقافة الشباب ميادين يف اجلمعوية احلركات ترقية تشجيع -

 اخلاصة، االحتياجات ذوي منها سيما ال احملرومة االجتماعية
 20ترقية السياحة وازدىارىا يف ادلناطق التابعة إلقليم البلدية من إعداد ادلخطط الرئيسي.  -

 ثانيا: دور الوالية في التنمية المحلية 
ادلستقلة ،حيث تتوفر على ميزانية خاصة هبا  ادلالية والذمة ادلعنوية بالشخصية للدولة وتتمتع اإلقليمية اجلماعة تعترب الوالية ىي    
ل األعماؿ و الربامج ادلصادؽ عليها من اجمللس الشعيب الوالئي وال سيما تلك ادلتعلقة : التنمية احمللية ومساعدة البلديات، لتموي

 تغطية أعباء تسيَتىا واحملافظة على أمالكها وترقيتها .
 بُت والتشاورية التضامنية العمومية ساتالسيا لتنفيذ فضاء الصفة هبذه وتشكل للدولة ادلمركزة غَت اإلدارية الدائرة كما تعترب أيضا

 وكذا البيئة ومحاية والثقافية واالجتماعية االقتصادية والتنمية اإلقليم وهتيئة إدارة يف الدولة مع وتساىم .والدولة اإلقليمية اجلماعات
 21للمواطنُت. ادلعيشي اإلطار وترقية وحتسُت محاية
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 يت تؤدي إذل حتقيق التنمية احمللية وادلتمثلة يف اجملاالت اآلتية :تعٌت الوالية مبجموعة من األدوار اذلامة ال 
 . في مجال التهيئة العمرانية والتجهيز والهياكل األساسية:1

حيث تقـو الوالية يف ىذا اإلطار بتحديد سلطط التهيئة العمرانية للوالية ورسم النسيج العمراين ومراقبة تنفيذه، كما يبادر بكل 
فَت التجهيزات اليت تتجاوز قدرات البلدية، واألعماؿ ادلرتبطة بأشغاؿ هتيئة طرؽ الوالية وصيانتها وتصنيفها عمل من شأنو تو 

 22حسب الشروط ادلعموؿ هبا وادلبادرة بكل عمل من شأنو فك العزلة عن األرياؼ. 
 . في المجاالت االجتماعية والثقافية والصحية والسياحية:2
 جتاه سيما وال االقتصاديُت وادلتعاملُت البلديات مع بالتشاور التشغيل ترقية برامج يف يساىم أو ئيالوال الشعيب اجمللس يشجع -

 ترقيتها، ادلراد ادلناطق أو الشباب
 تتجاوز اليت الصحة جتهيزات إصلاز العمومية، الصحة رلاؿ يف الوطنية ادلعايَت احًتاـ ظل يف الوالئي الشعيب اجمللس يتوذل -

 ىياكل إنشاء لتشجيع التدابَت اإلطار،كل  ىذا يف كما يتخذ . الصحية الوقاية تدابَت تطبيق على ويسهر .لدياتالب إمكانيات
 ،للجمهور ادلستقبلة ادلؤسسات يف الصحة وحفظ مبراقبة مكلفة

 يف للتحكم الوطٍت الربنامج تنفيذ ضماف إذل يهدؼ اجتماعي نشاط يف كل  البلدية مع بالتنسيق الوالئي الشعيب اجمللس يساىم -
 اخلاصة، مساعدة االحتياجات ذوي واألشخاص ادلسنُت مساعدة الطفولة، والطفل، مساعدة األـ الدؽلغرايف، محاية النمو

 واحملتاجُت، صعب وضع يف األشخاص
 مع وبالتنسيق ادلؤىلة التقنيةادلصاحل  مبساعلة عليو واحلفاظ والتارؼلي والفٍت الثقايف الًتاث محاية يف الوالئي الشعيب اجمللس يساىم -

 معنية، ومجعية ىيئة وكل البلديات
 بذلك، متعلق استثمار كل ويشجع وتثمينها للوالية السياحية القدرات محاية على الوالئي الشعيب اجمللس يسهر -
 ادلبنية العقارية احلظَتة تأىيل وإعادة جتديد عمليات ويف السكن برامج إصلاز يف يساىم أف الوالئي الشعيب اجمللس ؽلكن كما  -

 برنامج يف ادلعنية التقنية وادلصاحل البلديات مع بالتنسيق الوالئي الشعيب اجمللس يساىم كما. ادلعماري على الطابع احلفاظ وكذا
 .وزلاربتو الصحي وغَت اذلش السكن على القضاء

 األراضي وترقية وتوسيع محاية رلاؿ يف عمل ػنفػيذ كلالػػت حيز ويضع الوالئي الشعيب اجمللس يبادر.  مجال الفالحة والري : 3
 األعماؿ بكل يبادر الصفة وهبذه .الطبيعية واآلفات الكوارث من الوقاية أعماؿ الريفي،كما يشجع والتجهيز والتهيئة الفالحية

 حدود يف ادلياه رلػػػػػاري وتنقية وتطهَت هتيئة أشغاؿ إصلاز إذل الرامية اإلجػػػػراءات واجلفػػاؼ،كما يتخذ كل  الفيضانات سلاطر حملاربة
 اليت ادلياه استعماؿ وإعادة والتطهَت للشرب الػػػصاحلة بادلياه التزويد مشاريع يف الوالية بلديات وماليا تقنيا يساعد إقليمو، كما

 23ادلعنية. للبلديات اإلقليمي اإلطار تتجاوز
 . مجال التنمية االقتصادية واالستثمار: 4
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 الوطنية إطار الربامج يف النشاط ومناطق الصناعية ادلناطق تأىيل إعادة يف ويساىم إنشاؤىا سيتم اليت الصناعية دلناطقا ػلدد -
 ذلك. يف رأيو ويبدي التأىيل إلعادة

 االقتصادي، العقار من ادلتعاملُت استفادة يسهل -
 الوالية، يف االستثمارات دتويل ويشجع يسهل -
 الضرورية، التدابَت كل باختاذ بالوالية ادلتواجدة العمومية ادلػػؤسسات اتنشاط إنعاش يف يساىم -
 واإلدارات العػلمي والبحث التكوين ومؤسسات االقتصاديُت ادلتعاملُت بُت والتواصل التعاوف أعماؿ الوالئي الشعيب اجمللس يطور -

 زليط ضماف قصد االقتصاديُت ادلتعاملُت مع التشاور قيةتر  على ويعمل االقتصادية، القطاعات يف اإلبداع ترقية أجل من احمللية
 لالستثمار، مالئم

 ادلتعلقة والبيػئية واالجتماعية االقتصادية واإلحصائيات وادلعلومات الدراسات غلمع معلومات بنػػػك والية مستوى كل على ينشأ -
 24قطاع . كل ظلو ومعدالت القطاعات كل يف عليها احملصل النتائج يبُت سنويا جدوال الوالية كما تعد .بالوالية
 الذي لرئيسها بالنسبة سواء للبلدية جدا واسعة اختصاصات منحت يف بعض قوانُت البلدية والوالية  صلد بأهنا القراءة إف 

 أنو مع للبلدية، كممثل صفتو عن للدولة كممثل صفتو ىيمنة يتضح لو، التمثيلية الصفة حتليل خالؿ من ؽلثل الدولة ولكن
 قوي تواجد مع منتخبة، كهيئة البلدي الشعيب اجمللس غياب إذل يؤدي الصفتُت ىذه تداخل أف كما الشعب طرؼ من منتخب
 الري التنمية الفالحة، يف رلاؿ واسعة صالحيات الوالئي الشعيب للمجلس الوارل، أما بالنسبة لقانوف الوالية فقد أعطى لسلطة

 وىكذا القطاعات، سلتلف تعاجل وتنظيمية تشريعية نصوص صدور بسبب الصالحيات ىذه تقليص مت بادلقابل ولكن اخل،...
 أدت للدولة، كممثل صفتو وسيطرة الوارل صفة ازدواجية أخرى جهة ومن قرار، صاحب منو أكثر استشاري دور للمجلس أصبح

 مركزة.  غَت إدارية جهة إذل وحوال فعلية إقليمية كجماعة الوالية زلو إذل
 لرابع: معوقات التنمية المحلية واستراتيجيات إعادة بعثها في الجزائرالمحور ا

 أوال: المعوقات التي تعترض التنمية المحلية في الجزائر 
 ادلتعلقة ادلشاكل حل يف عليها يعتمد اليت واالسًتاتيجيات والسياسات األساليب أىم من تعد احمللية التنمية أف من بالرغم

 أف إال وادلتوازنة، الشاملة التنمية إرل للوصوؿ منها كغرض والريفية احلضرية األقاليم بُت التكامل لتحقيق سيلةوكو  احمللية جملتمعاتبا
 :صلد واليت منها بعض ادلعوقات، من تعاين غلعلها احمللية التنمية فيو تنشط الذي احمليط حىت

 : تتمثل يف:. العراقيل االقتصادية1
 وارد الطبيعية لكثَت من البلديات،قلة وزلدودية توفر وتواجد ادل -
 العزلة وعدـ كفاية اذلياكل القاعدية ادلساعدة على التنمية، -
 غياب االستقاللية ادلالية يف التسيَت، -
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 األخَتة ىذه انسجاـ وعدـ ادلالية، ادلوارد كفاية عدـ من احمللية اجلماعات تعاين حيث والنفقات ادلوارد بُت ما التوازف اختالؿ  -
 ومساىتها البلديات ىنا بالذكر وطلص احمللية اجلماعات صالحيات وتنوع فتعدد ومتسارعا مستمرا ارتفاعا تعرؼ اليت النفقات عم
 مصاحلها. تسيَت استمرارية تضمن لكي ضماهنا عليها ينبغي اليت بالنفقات كاىلها يثقل ادليادين كل يف

 ،التسيَت ميزانية من%   65 تقريبا دتثل واليت البلدية، يمستخدم وتكاليف أجور نفقات يف السريعة الزيادة - 
 ة،وادلنقول العقارية األمالؾ على وادلصاريف العاـ التسيَت مصاريف يف الزيادة - 
 ،معتربة ديونا شكلت واليت العمومية اإلنارة مصاريف زيادة مث ومن الكهرباء استهالؾ لزيادات النفقات لبعض التقدير عدـ  -
 ،معينة وزارة صالحيات من ىي واليت ادلصاريف لبعض لبلديةا حتمل  -
 السكاف، عدد وزيادة الدؽلغرايف النمو  -
 وجود جانب إذل أخرى جهة من الكفاءة ونقص جهة من اجلبائي للتهرب نظرا ادلالية ادلوارد حتصيل يف اجلباية أجهزة قدرة عدـ  -

 .ادليزانية لتمويل كفيلة كأداة ريبةالض فعالية تفوؽ أصبحت الضرييب التشريع يف ثغرات
 تتمثل يف:. العراقيل االجتماعية: 2
 واألزمات واالجتماعية الصحية ادلعضالت من لكثَت أساس ىو الذي الفقر مشكل صلد احمللية بالتنمية فتكا ادلعوقات أشد من -

 واألخالقية، النفسية
 ضعف العالقة بُت اإلدارة وادلواطن،  -
 ين وتداعياتو على ادلوارد الطبيعية ناىيك عن التوسع العمراين على حساب األراضي الزراعية،االنفجار السكا -
 تأخر البيئة االجتماعية متمثلة يف نقص وزلدودية التعليم والتكوين، أي نقص ادلهارات التقنية واإلدارية على ادلستوى احمللي. -
 السياسية: . العراقيل3
  اخلارجية، البيئة فرص واستقطاب واألقاليم احملليات يف القوة نقاط واستغالؿ لتقدـا تعيق ادلركزية اليت سيطرة -
-السياسي اجلانب ىذا أف حيث األصل من وجودىا ويلغي  احمللية التنمية ودور أعلية ينفي اإلدارية وخاصة الالمركزية غياب- 

الفرصة،  ويعطى واحمللية القومية األىداؼ بُت التوازف قػلق كما فاعل بشكل والشورى الدؽلقراطية ػلقق ألنو ىاـ -الالمركزية
 على فقط الًتكيز وليس الوطنية باذلمـو ادلواطن إحساس وترقية الشعبية القاعدة إقحاـ إذل أيضا ويؤدي ادلتكاملة اخلدمات لوجود

 فيها. الفعالة ادلشاركة بل احمللية ادلطالب
 25،السياسية ادلرأة حقوؽ منها ةخاص األقطار من كثَت يف اإلنساف حقوؽ غياب -
 ادلعٌت باستعادة يسمح والذي الفردية واجلماعية للحقوؽ احلقيقي ادلعٍت عن يعرب الذي  الصاحل للحكم احلقيقي ادلفهـو غياب -

 قانونيةال واألجهزة وادلؤسسات األفراد بُت واالحًتاـ الشفافية وؼللق القانوف ومصداقية قيمة من ويزيد للدؽلقراطية احلقيقي
 والتشريعية.
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 :تتمثل يف. العراقيل اإلدارية: 4
عدـ التجسيد الفعلي لالمركزية والدؽلقراطية احمللية، وذؾ أف استقاللية اجلماعات احمللية تبقى متفاوتة، حبيث كلما كانت البلدية  -

البلديات غَت القادرة على التمويل الذايت قادرة على دتويل مشاريعها ذاتيا كالبلديات الكربى كلما كانت أكثر استقاللية، بينما 
 دلشاريعها فهي تبقى دائما تابعة للمركز،

عدـ كفاءة اجلهاز اإلداري احمللي لقيامو بأعباء النشاط التنموي، إضافة إذل زلدودية وتدين الوعي بادلسؤولية ادللقاة على عاتق  -
 ادلسؤولُت احملليُت،

أدى إذل توزيع غَت منطقي للمستخدمُت مقارنة بالوظائف بسبب النقص الكبَت يف التأطَت سوء تسيَت ادلوارد البشرية وىو ما  -
احمللي، وىذا النقص يف الكفاءات انعكس سلبا على حتقيق التنمية احمللية، وبالتارل االضلراؼ عن االستغالؿ األمثل لألغلفة ادلالية 

 اخلاصة بادلشاريع ادلمنوحة من طرؼ الدولة للبلديات،
 مطروحا بقي ادلؤىلُت ادلوظفُت إذل االفتقار أف إال االستقالؿ، بعد اجلماعي التوظيف محلة من الرغم النوعي: على النقص  -

 السائد، وأدت الفراغ سد راعى ما بقدر الكفاءة شروط يراع دل األوذل يف السنوات خاصة مت الذي التوظيف أف ذلك باستمرار،
 اجلماعات والزالت كانت ما بقدر ادليزانيات، الكمي التضخم ىذا أرىق ما فبقدر التوظيف، يف حقيقية أزمة إذل الوضعية ىذه

 منها التقنية وخاصة بعضها يف تتطلب واليت باستمرار، تطورت اليت باختصاصاهتا للقياـ مؤىلُت موظفُت إذل حاجة يف احمللية
 من الدراسية واألياـ التكوينية الدورات قلة بسبب إما كبَتا االإعل يعاين احمللي ادلستوى على والتأطَت فالتكوين .عالية مؤىالت

 أخرى.  جهة من الًتقية برامج حتسُت يف االنضباط وعدـ جهة
 مبختلف حصػػػػػػرىا، الرتباطها يصعب متشعبة وجد كثَتة احمللية التنمية معوقات أف القوؿ ؽلكن سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ما خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؿ من *  

 بالظروؼ وتأثرىا الزمن عرب باستمرار وجتددىا تغَتىا إذل باإلضافة ىذا …والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية الظروؼ
 كل اخلصوصيات إقصاء بذلك زلاولة الدوؿ لكافة وشامال واحدا تنمويا ظلوذجا تفرض العودلة فيها أصبحت اليت الدولية

  .العادلي االقتصاد على يمنتهاى بسبب احمللية والثقافات
 ثانيا: استراتيجيات إعادة بعث التنمية المحلية في الجزائر

  المالية: . اإلصالحات1
 للجماعات ادلشًتؾ الصندوؽ إصالح األمالؾ، مداخيل إصالح احمللية، اجلباية جتديد :ادلالية تتمثل يف اإلصالحات أىم إف

 26اخل...احمللية
 :الجباية تجديد  -1.1

 طريق عن يكوف التجديد وىذا احمللية اجلباية دلوارد االعتبار إعادة يستوجب شلا احمللية، التنمية لتمويل األساسية األداة اجلباية دتثل
 ونسبها وعائها حتديد يف احمللية اجلماعات إشراؾ طريق عن ادلوجودة الضرائب مردودية رفع بغرض احمللية اجلباية يف البلديات إشراؾ
 .تغطيتها وكيفية
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 الضرائب، مردودية رفع إذل للوصوؿ ادلواطن من اجلباية إدارة تقريب إذل يهدؼ احمللية للجماعات الصالحيات ىذه منح إف   
 عنها البحث عليها وجب ادلالية ادلوارد إذل حباجة وىي احمللية اجلباية من األوؿ ادلستفيد ىي احمللية اجلماعات أف وباعتبار

 ادلالية الوضعية حتسُت إذل تؤدي كانت إذا احمللية اجلماعات لصاحل الضرائب بعض عن التخلي للدولة كنؽل وحتصيلها، كما
 . اذليئات ذلذه والتجهيز التسيَت إعانات منح من بذلك وتعفى والواليات للبلديات

 :األمالك مداخيل إصالح -2.1
 تتوفر احمللية فاجلماعات تسيَتىا. يف بالتحكم وذلك ذلا العتبارا إعادة وجب ذلذا للبلديات بالنسبة ضعيفة ادلداخيل ىذه تعترب
 .مردوده من والرفع تثمينو غلب مهما ماليا مصدرا األخرى اجلهات طرؼ من استعماذلا ؽلثل معتربة ومنقولة عقارية أمالؾ على
 :للنجاعة البلدية العقود -3.1

 وشلثل ادلركزية اإلدارة عن وشلثل جهة من البلدي الشعيب اجمللس رئيس شخص يف ادلمثلة البلدية بُت للنجاعة البلدي العقد يرـب
 إعادة إذل العقود ىذه . حيث هتدؼأخرى جهة من مثال( احمللية التنمية )  بنك  البنوؾ أحد عن وشلثل للتخطيط الوطٍت اجمللس
 التسيَت يف قدراهتا بتحسُت ذلا تسمح وادلتوسط القصَت ادلديُت على تصحيحية برامج ووضع واقعها بتشخيص البلدية تأىيل

 . للبلدية ادلارل التوازف ىو حتقيق ذلك من واذلدؼ هبا ادلتعلقة ادلشاكل يف احلسن والتحكم
 خارجية وأخرى داخلية إجراءات النجاعة عقد ػلدد: 

 .وادلادية البشرية ادلوارد وتسيَت تنظيم يف التحكم بواسطة البلدية قدرات حتسُت إذل هتدؼ الداخلية اإلجراءات - 
 .البنوؾ أو الدولة قبل من سواء مالية مبساعدات التصحيحية العمليات بتدعيم تسمح اخلارجية اإلجراءات-

 27البلدية: المعاهدات  -4.1
 يف ادلعاىدات ىذه دور ويتمثل متجاورة، بلديات لعدة منفعة وحتمل واحدة بلدية تتجاوز مشاريع إصلاز ادلعاىدات ىذه تتضمن

 :يف ىدفها ويتمثل التنمية حتقيق وبادلقابل البلديات بُت األعباء يعتوز 
 احمللي، االستثمار تطوير -
 .احمللية التنمية نسق يف احمللية اجلماعات إدماج -
 .للمجتمع ادلقدمة اخلدمات وحتسُت والتجهيزات ادلشاريع من عدد إلصلاز البلديات بُت اجملهودات تنسيق -

 .واجملتمع السكاف حلاجيات لالستجابة ناجعا حال البلدية ادلعاىدات دتثل للبلديات ادلتدنية ادلالية الوضعية ـأما أنو القوؿ وؽلكن
 :المصرفي االقتراض تجديد  -5.1 

 رةادلباد حبق احمللية للجماعات واالعًتاؼ اجملاؿ، ىذا يف القانوين النظاـ حترير يستدعي ادلصريف االقًتاض شروط يف النظر إعادة إف
 وبذلك ة،دائم موارد من ضماناهتا وتتشكل ادلدى، طويلة القروض تكوف أف شريطة ادلالية قدراهتا حسب بنكية قروض بطلب
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 يف احمللية اجلماعات إدماج وتسهيل احمللي االدخار بتجنيد االقتصادية التنمية عجلة لدفع فعالة وسيلة ادلصريف القرض يصبح
 .للتنمية الوطنية الربامج
 :المختلطة الشركات   -6.1
 أو خواص متعاملُت طرؼ من تكوف فقد الباقية النسبة أما%   50 تفوؽ بأغلبية احمللية اجلماعات فيها تساىم شركات ىي

 العقاري باإلضافة إذل ترقية والتسيَت البناء نشاطات قيةبًت   الشركات ىذه وهتتم اخل،....والصناعة التجارة كغرؼ عموميُت
 .العمومية قادلراف استغالؿ

 العاـ القطاعُت بُت التفرقة وتالشي السوؽ اقتصاد ضلو التحوؿ ىو الشركات من النوع ىذا مثل إذل اللجوء مربرات أىم من إف
 .واخلاص

 :المحلية للجماعات المشترك الصندوق إصالح  -7.1
 منها الصندوؽ تنظيم ىذا إلعادة تقدؽلها ؽلكن اليت االقًتاحات من العديد ىناؾ الصندوؽ، سَت أظهرىا اليت للنقائص نظرا  

 واجلماعات الدولة تصدرىا اليت والسندات العقارية األسهم القيم تداوؿ البورصة ىذه يف يتم احمللية اجلماعات بورصة إذل حتويلو
 :إذل البورصة ىذه هتدؼو  .العمومية واذليئات احمللية

 ة،احمللي للتنمية أمثل الستجابة احمللية اجلماعات اتواستثمار  التجهيزات لتوجيو احمللي االدخار توجيو  -
 تنميتها. لتحقيق الالزمة األمواؿ رؤوس بإغلاد احمللية للجماعات السماح -
 :يف يتمثل احمللية اجلماعات بورصة عمليات دلوضوع بالنسبة أما 

 .ادلختلطة الشركات حالة يف اأو مالك العمومية ادلرافق يف وكيال صاحبها جتعل متغَتة بعوائد قيم ىي : األسهم
 عقد يف مسبقا زلددة فائدة نسبة على احلصوؿ يف احلق تعطي احمللية اجلماعات على ديونا دتثل ثابتة بفوائد قيم ىي  :السندات
 .اإلصدار

 المحلية: . اإلدارة2
 احمللية اإلدارة لنظاـ الدؽلقراطي التطبيق يف عالتوس وكذا اإلقليمية، هتارلاال يف التوسع ضلو وادليل الدولة وفلسفة حياة يف التحوؿ إف

 اليت ادلقومات أىم من احمللية اإلدارة تعترب حيث احلديث، العصر يف وجتاىلو جتاوزه ؽلكن ال اجتاه ىو  احمللية التنمية حتديات إلدارة
  .احمللية التنمية عليها تقـو

 من وذلك احمللي جملتمعا يف احمللية التنمية معدالت من التحسُت خالؿ نم القومية التنمية معدالت رفع على احمللية اإلدارة وتعمل
 28:خالؿ

 احملليات؛ فيو تشارؾ سليم علمي ختطيط على بناء التمويل توزيع وعدالة األساسية الضرورية اخلدمات توزيع عدالة ضماف  -
 اجلماىَت؛ أماـ للحكومة احلقيقية ةادلرآ ىي احمللية فاإلدارة ة،اجلماىَتي بالقاعدة ادلركزية احلكومة ربط  -
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 االرتقاء يف ادلساعلة وبالتارل احمللية التنمية إرل الوصوؿ هبدؼ ادلستويات مجيع وعلى جملاالتا كافة يف التنمية من ادلزيد حتقيق - 
 القومية؛ التنمية مبعدالت

 يفية؛الر  والتنمية احلضرية التنمية موضوع تعاجل اسًتاتيجيات وضع على اإلشراؼ  -
 الطبيعية؛ بالكوارث ادلرتبطة ادلخاطر تسيَت -
 .احلضرية النفايات وتسيَت احمللية للمجتمعات والريفية احلضرية اخلدمات توفَت على اإلشراؼ  -
 
 
 . المشاركة الشعبية:3

 لتحديد احمللية السلطات عم العمل خالؿ من احمللية اهتمبوحد لالرتقاء ومجاعات كأفراد احملليُت ادلواطنُت جهود دتثل فهي اليت
 من إال ذلك يتحقق وال احمللية التنمية لتحقيق الشعبية ضرورية فادلشاركة احلاجيات، ذلذه الوصوؿ وكيفية هتموأولويا هتماحتياجا
 التنمية. حتقيق إرل هتدؼ اليت واخلطط الربامج وتوجيو ومراقبة وتنفيذ إعداد يف والفعلية الفعالة ادلشاركة خالؿ

 تنفيذ ومراقبة جملتمعا خدمة يف للمساعلة أمامها جملاؿا وفسح ادلدنية اجلمعيات بإنشاء السماح احمللية السلطة على غلب كما 
 لتحديث وكوسيلة احمللية اجلماعات لقرارات كدعامة تعترب اليت ادلدينة ورلالس األحياء مجعيات عرب أطر ادلشاركة وتوفَت ادلشاريع

 متطلبات حتقيق واسًتاتيجيات وسياسات سلططات ضمن واحتياجات اجملتمع احمللي متطلبات ودمج راتالقرا وترشيد االقًتاحات
 29القومية. والتنمية احمللية التنمية

 ة:المحلي التنمية تحقيق اجل من أجهزته بين التكامل وضرورة المحلي . التخطيط4
 واالبتعاد الذات على االعتماد معدالت وزيادة العوائد أفضل حتقيقو  احمللية للموارد األمثل التوظيف على يعمل احمللي التخطيط إف

 احلجم اقتصاديات من واالستفادة العمل مواطن وخلق اإلنتاجية، وحتسُت النمو فرص وزيادة ادلركز على االتكاؿ عن التدرغلي
 التنمية يبُت الربط خالذلا من يتم اليت ةالوسيل يعد احمللي التخطيط إف ،جملاورةا ادلناطق على انفتاحو خالؿ من ادلضاعف واألثر

 تساعد دتكينية وبيئة حتتية بنية توفَت إذل ويؤدي البيئي – االقتصادي التوازف ويضمن البيئية والتنمية واالجتماعية االقتصادية ادلكانية
 30البيئة. على احلفاظ مبدأ مع احمللية للموارد األمثل على االستغالؿ

 خاتمة:
 اليت تسعى إذل اذلادفة واألبعاد اجلوانب حديث ومتكامل تنموي منهج احمللية التنمية أف رقة البحثية تبُتمن خالؿ ىذه الو 

 سياسة تطبيق يتطلب احمللية التنمية تنموية، غَت أف حتقيق هنضةحتقيق  أجل من احمللية، لدى اجملتمعات الكامنة الطاقات تفعيل
إذل رلموعة من  حباجة فإهنا صورة وبأفضل مرتفعة مبعدالت التنمية احمللية تتحقق يومنهجية، ولك علمية أسس على مبنية عمومية

 االسًتاتيجيات من أجل إعادة بعثها بقوة وىذا من خالؿ التوصل إذل النتائج التالية :
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 وتوفَت ادلرجوة ألىداؼا حتقيق يف سبيل الشعبية وادلشاركات احلكومية احمللية اجلهود دمج تتطلب معقدة عملية ىي احمللية التنمية 
 العملية ىذه تتطلب كما ، السياسيةوحىت والبيئية واالجتماعية األبعاد االقتصادية دمج على الًتكيز خالؿ من السكانية ادلتطلبات
 ادلتعلقة هبذا اجلانب؛ لألعماؿ ادلتزامنة وادلراقبة ادلستمر التخطيط

 كفاءهتا من حتد باتت اليت ىذه ادلشاكل األصعدة، مجيع وعلى اجلوانب لفسلت يف ادلعوقات من رلموعة  احمللية التنمية تعاين 
 وفعاليتها.

 اقتراحات: 
 االقًتاحات: من مجلة تقدمي ؽلكن شلا سبق على بناء

 البلدية، مبشاكل والتعريف ادلشاركة على ادلواطنُت وحث بتمكُت وذلك احمللي، البلدي الوعي وخلق احمللية التنمية حقل تعبئة - 
 أبعاد يتضمن وطٍت توجيهي بدليل البلديات تزويد نقًتح السياؽ ىذا ضمن الوعي، ونشر التنمية يف احمللي اإلعالـ دور يظهر وىنا

 تبادر أف ؽلكن كما ذلك، يف البلديات دور وتنظم وترشد تساعد وتنظيمية قانونية بنصوص مدعما واحمللية الوطنية التنمية
 للمواطنُت ادلعلومات لتوفَت ،هبا  تقـو اليت بالنشاطات تعرؼ زللية إعالمية رلالت بإعداد إشراؼ مصاحلها وحتت البلديات

 .ادلواطن مع اإلدارة تواصل يضمن إعالميا صرحا لتكوف التنمية وبيانات احملليُت
ق عقد اقتصادي واجتماعي تعزيز آلية التشاور الثالثية على ضلو غلعل ادلشاركة أكثر مشولية وأكثر انتظاـ ألدوارىا من اجل خل -

 للنمو وضماف جتسيده.
إعطاء ادلواطن معناه الكامل من خالؿ تطوير أطر مهيكلة وإجراءات شفافة تسمح للمواطنُت مبناقشة السياسات العامة احمللية،  -

 وتبليغ وجهات نظرىم بغرض التأثَت على القرارات .
 التنموي. العمل يف األحياء جلػػاف إشراؾ خالؿ من بعة للبلدياتالتا القرى واألحياء مستوى على البلدية دور تفعيل -
االىتماـ بالتطوير اإلداري والبناء ادلؤسسي جلمعيات التنمية احمللية بتدريب العاملُت وادلتطوعُت هبا على أساليب اإلدارة احلديثة،  -

 شلا يسمح بتفعيل دور ىذه التنظيمات يف ادلشاركة الشعبية .
 اليت التعقيدات رغم احمللية، التػنمية تسيػػَت مػػػشاريػػع علػػى وقػػػادرة ادلواطنُت، مع جنب إذل جنبا تعمل شفافة إدارة تطوير -

 .احمللية اجلماعات لتسيَت التقنيات العصرية يف حقيقي حتكم مع تواجهها،
 ادلتعلقة اجلوانب مجيع ودراسة النواحي كػػػافة من اصاخل القطاع لعمل مناسبة بيئة الػخػاص مػػن خػػالؿ توفَت القػػطػػاع دور تفعيل -

 التخصيص. عملية يف للمشاركة واحمللية األجنبية االستثمارات واستقطاب بالتخصيص،
 قائمة الهوامش والمراجع:
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