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الشـــــــــــــــــــكر  
 

 
ي وهبنـــــا نعمــــة العقـــــــل ذالشكــــــــر اجلزيـــــــل و احلمـــــــد الكثيــــــر هللا العلــــــي القديــــر ال

ين كانوا املثال احلق ذ يف معهد العلـــوم السياسية التنــاذأساتكمـــــا نتقدم بالشكـــر و التقديـــر إىل كل 

على طالب العلم و كانوا مشعة تنري لنا دربنا يف مسريتنا خالل السنوات اخلمس 

ه الرسالة املتواضعة ذي ساعدنا على اجناز هذ البعيطيــــــش يوســـــفنا املشرف ذوال ننسى أن نشكر أستا

اليت مجعنا فيها معلوماتنا خالل مشوارنا الدراسي 

كما نتوجه بالشكــــر الكبيـــــر إىل كل العمال و العامالت يف جامعة زيان عاشور باجللفة .
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سعى اإلنسان مند فجر التاريخ إىل حتقيق الرفاهية يف العيش يف كل جماالت حياته، ومع مرور الوقت خاصة 

 املسافات لتلبية حاجات اإلنسان واختصرإثر التطور التكنولوجي الذي كان له أثر بالغ يف حياته حيث قلص الوقت 

اليت هي يف زيادة مستمرة، وال ننسى أن للعوملة أثر كبريا يف تطور حياة البشر، وتسهيلها واليت كانت نتيجة للتطور 

التكنولوجي، فاإلنسان من خالل كل تلك املراحل قد وصل إىل أنه ليس فقط اجملاالت السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية اليت جيب تنميتها فيجب عليه تنمية نفسه كذلك فالوصول إىل فرد فعال هو أحد أهداف التنمية 

لبناء دولة مهم أساس هو السامية، حيث أن وجود فرد فعال داخل اجملتمع سيضمن تنمية حقيقية لالقتصاد الذي 

قوية. 

وحمليا ومن أجل الرفع مبستوى الدولة للمنافسة العاملية والوصول إىل ركب الدول  املتطورة، كان البد من 

وجود تنمية حملية حيث أن التحول الدميقراطي والتغري من املركزية اإلدارية إىل الالمركزية، كل ذلك دفع بالدول إىل 

التنمية احمللية وإعادة النظر يف فلسفتها للحكم واإلدارة وبضرورة إصالح املنظومة اإلدارية بشكل عام ويتضمن 

اإلصالح األخذ باحلكم الراشد ومبادئه وآلياته، وذلك يف إطار األخذ باملشاريع الفردية واالبتعاد عن التخطيط 

املركزي. 

،حيث أنه قد برز بشكل واضح يف الساحة بياويعترب مفهوم احلكم الراشد من بني املفاهيم احلديثة نس

بعد من ذلك أ إال أن جذوره الفلسفية قد ظهرت  من طرف البنك الدويلالسياسية يف الثمانينات من العقد املنصرم

ملساءلة هو حال ابكثري، حيث تساهم احلكمانية يف تقوية الدولة وفق ترشيدها ضمن مبادئ وآليات دميقراطية، كما 

والشفافية وحكم القانون، إذ يعترب ترسيخها يف نشاطات الدولة طريقا إىل حتقيق الرشادة وبالتايل حتقيق الدميقراطية 

يف جمتمعاهتم وأرجو أن  ، وخالل القرنني الثامن والتاسع عشر استعمل األوروبيون هذا املصطلح بطرق حضارية

اليفهم أن احلديث عن احلكم الراشد هو صناعة أوروبية , فإستقراء التاريخ يشري إىل أن كثريا من احلكام يف عصور ما 

 لوا جهودا كبرية إلقامة أنظمة حكم تقوم على أساس من العدل و املساواة و النزاهة .ذا بذقبل امليالد وحىت يومنا ه

ومبا أن اجلزائر ضمن هذا اإلطار املعقد من التحوالت الدولية اليت تؤثر عليها من كل جانب، كان لزاما 

كمة ملؤسساهتا قصد توطيد قدراهتا التنافسية وهذا بغرض الفوز برهانات وعليها أن تسعى هي كذلك إىل تطبيق احل

السوق العاملية وحتقيق أفضل مستوى لألداء وهذا ما جسدته اجلزائر يف مجلة اإلصالحات الوطنية اليت عرفتها منذ 

  مؤسساهتا.قطاعات الثمانينات وذلك على مستوى 

  :موضوع لألسباب التاليةا ذلقد مت اختيار هك -مبررات اختيار الموضوع:

  أ
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 بني املواضيع املهمة حيث أن ترسيخ مبادئ  مناألسباب املوضوعية: يعترب موضوع احلكم الراشد والتنمية احمللية

احلكم الراشد يف أي دولة يعترب خطوة حنو حتقيق الدميقراطية الناجحة، كذلك فإن ترسيخ التنمية احمللية داخل البالد 

 مت تطبيق مبادئه بالشكل الالزم والدقيق إنعامل الثالث إىل دول متطورة وذلك ال  من سوف يرفع من مستواها كدول

 .منها والسياسية والشامل لكل اجملاالت يف الدولة خاصة االقتصادية 

األسباب الذاتية واليت تتمثل يف: 

  من طرف الطالبتني-االهتمام الشخصي مبوضوع احلوكمة

-الرغبة يف معرفة مدى تطبيق احلكم الراشد والتنمية احمللية يف اجلزائر. 

-السعي حنو إيصال فكرة عامة حول هذين املفهومني بغية ترسيخها يف أذهان الطلبة والباحثني. 

-املسامهة يف إضافة معلومات مفيدة حول التخصص. 

أدبيات الدراسة: 

 مذكرة ماسرت غري منشورة كم الراشد ومتطلبات اإلدارة المحلية في الجزائرحال-ورشاين شهيناز يف مذكرهتا 

 حيث تطرقت إىل اإلطار النظري للحكم الراشد 2014/2015كلية احلقوق و العلوم السياسية جامعة بسكرة 

واإلدارة احمللية كمدخل مث ربطت بني املفهومني معا وكيف يؤثران ويتأثران، مث تطرقت يف فصل آخر إىل واقع احلكم 

الراشد يف اجلزائر ووضعت دراسة ميدانية إلكمال دراستها يف قطاع بلدية شتمة. 

 كلية احلقوق و  مذكرة ماسرت غري منشورةمتطلبات الحوكمة المحلية الجيدة في الجزائر-حممد سعدي يف مذكرته 

 وقد تطرق يف بداية الدراسة إىل اإلطار املفاهيمي للحوكمة واجلماعات احمللية مث يف 2016/2017 العلوم السياسية 

دور القطاع اخلاص واجملتمع املدين يف التنمية إال أنه مل يتطرق ر فصل آخر تطرق لواقع احلوكمة احمللية يف اجلزائر وذك

لدور القطاع العام يف التنمية الذي عرجنا حنن عليه كذلك فقد تطرق يف دراسته إىل حتديات الرتشيد احمللي يف اجلزائر 

وسبل التفعيل. 

كلية 2014/2015مذكرة ماسرت جامعة قاصدي مرباح بورقلة حوكمة اإلدارة المحلية -منر أمال يف مذكرهتا 

 دراستها باإلطار املفاهيمي للحوكمة واإلدارة احمللية ويف الفصل الثاين تطرقت استهلتواحلقوق و العلوم السياسية 

لدراسة احلالة حيث قامت بدراسة حالة الوالية ورقلة وتطرقت فيها إىل آليات احلوكمة يف الوالية وكيفية إشراك فواعل 

اجملتمع املدين يف القرار احمللي. 

مذكرة ماجستري غري منشورة جامعة الحكم الرشيد كآلية للتنمية المحلية في الجزائر -معاوي وفاء يف مذكرهتا 

وكمدخل للبحث تطرقت لإلطار العام للحكم احمللي الرشيد كلية احلقوق والعلوم السياسية , احلاج خلضر باتنة 

  ب
 



 مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة:
 

 
والتنمية احمللية ويف الفصل الثاين تطرقت إىل واقع التنمية احمللية يف اجلزائر وقد ذكرت فيها فواعل التنمية احمللية يف 

اجلزائر والتحديات اليت تواجهها أما يف الفصل الثالث فقد تطرقت إىل الشراكة اجملتمعية كآلية للتنمية احمللية يف اجلزائر. 

إشكالية الموضوع:  

 عن ملاجلزائر من بني الدول اليت تسعى إىل تطوير نظامها اإلداري احمللي لتواكب التطور احلاصل يف دول العا

طريق حتقيق التنمية احمللية واحلكم الراشد يف الواقع ومنه نطرح اإلشكالية التالية: 

 التنمية المحلية في الجزائر؟ في-كيف يمكن أن تؤثر سياسات الحكم الراشد 

: تتفرع من اإلشكالية جمموعة من التساؤالت الفرعية هي: التساؤالت الفرعية

؟ احمللية -ما هو دور فواعل احلكم الراشد يف التنمية 

؟ احمللية-ما هو دور معايري احلكم الراشد يف حتقيق التنمية 

-كيف يتم تفعيل آليات احلكم الراشد حمليا ؟ 

حدود اإلشكالية: 

بغرض التقيد بإطار البحث وضعنا جمموعة من احلدود هبدف تركيز جهودنا داخلها وعدم اخلروج عنها: 

-حد موضوعي: يتمثل يف دراسة اإلطار النظري للحكم الراشد والتنمية بصفة عامة والتنمية احمللية بصفة خاصة 

والتطرق لكيفية تطبيق احلكم الراشد لتحقيق التنمية احمللية يف اجلزائر. 

-حد مكاين: يتمثل يف دراسة آليات تفعيل احلكم الراشد على املستوى احمللي يف اجلزائر بصفة خاصة. 

الفرضيات: 

-تقوم فواعل احلكم الراشد بتجسيد التنمية احمللية يف الواقع. 

-تساعد معايري احلكم الراشد على وضع تنمية حملية فعالة. 

-يتم تفعيل آليات احلكم الراشد حمليا عن طريق املسائلة والشفافية وحكم القانون. 

أهداف الدراسة: 

:  األهداف التاليةنسعى من خالل هذه الدراسة إىل حتقيق

-توضيح مفاهيم احلكم الراشد والتنمية والتنمية احمللية. 

-التعريف بأبعاد ومربرات  ظهور احلكم الراشد. 

-معرفة أهم وظائف التنمية احمللية يف البعدين الوطين واحمللي. 

المناهج المستخدمة: 
  ج
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إن املتطلبات األساسية للبحث العلمي يف أي دراسة تستدعي استخدام املناهج واألدوات املختلفة، ومن 

 يف هذه الدراسة ما يلي:  عليهاهذه املناهج اليت اعتمدنا

المناهج: 

-املنهج التارخيي: يدور املنهج التارخيي حول اجلهود الضخمة اليت يبذهلا الباحثون يف حتليل خمتلف األحداث اليت 

حدثت يف املاضي وتفسريها هبدف الوقوف على مضامينها وتفسريها بصورة علمية حتدد تأثريها على الواقع احلايل 

 هذا املنهج يف عرض التطور التارخيي للتنمية احمللية ومفهوم باستخدامللمجتمعات واستخالص العرب منها، وقمنا 

احلكم الراشد العريب واإلسالمي. 

-املنهج الوصفي التحليلي: الذي يساعد على دراسة الظاهرة ونقل خصائصها وحتديد مشاكلها ومن مث وضع 

تصور هلا وقد ظهر استعماله يف أغلب فصول الدراسة. 

االقتربات: 

 القانوين املؤسسي: ويربز استخدامه بشكل واضح من خالل التطرق للقوانني اليت حتكم البلدية والوالية قرتاب-اال

كذلك النظم القانونية اليت حتكم معايري احلكم الراشد يف اجلزائر.  

-االقرتاب الوظيفي: الذي يساعدنا على إظهار األدوار الوظيفية لعناصر التنمية احمللية (البلدية، الوالية، القطاع 

اخلاص)، وكذلك دور فواعل احلكم الراشد (القطاع العام، القطاع اخلاص، اجملتمع املدين) يف حتقيق التنمية احمللية. 

صعوبات الدراسة: 

ال يكاد خيلو أي حبث علمي من صعوبات ومعوقات تعرتضه، ومن بني الصعوبات اليت واجهتنا يف إعداد 

هذه الدراسة من خالل املسح املعريف لقاعدة املعلومات يف املكتبة اجلزائرية ما يلي: 

 قلة املصادر واملراجع حول احلكم الراشد يف اجلزائر حيث أن الدولة اجلزائرية مل تكن مهتمة بتدوين كل ما 

خيص ترشيد احلكم لديها إال يف فرتة قريبة، كذلك قلة اإلحصاءات يف ما خيص التنمية خاصة احمللية حيث رغم 

وجود قوانني تدعم التنمية احمللية إال أن حتقيقها على ارض الواقع قليل جدا والدراسات حوله قليلة. 

إال أننا حاولنا بكل جهدنا أن نلم باملوضوع من شىت اجلوانب لنقدم دراسة تامة تساعد الباحثني يف 

املستقبل أثناء حبثهم. 

 

 

 

  د
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 الدراسة: أقسام 

مت تقسيم البحث إىل ثالثة فصول حيث: 

بعنوان دراسة يف مفهوم احلكم الراشد و آليات و عناصر التطبيق و تطرقنا فيه إىل مفهوم احلكم -الفصل األول 

ا اإلطار عرجنا على مربرات و أسباب ظهوره و مقوماته مث تطرقنا ذالراشد و مربرات ظهوره و مقوماته ويف ه

ملفهوم و أمهية احلكم الراشد من اجلانب اللغوي و اإلصطالحي و حىت احلكم الراشد عند الغرب و عند املسلمني 

ي كان بعنوان أبعاد و ذويف املطلب الثالث تطرقنا ملقومات احلكم الراشد و أهدافه أما بالنسبة للمبحث الثاين ال

معايري و آليات و عناصر تطبيق احلكم الراشد وكان املطلب األول بعنوان أبعاد احلكم الراشد بينما يف املطلب 

 الثاين معايري احلكم الراشد ويف املطلب الثالث قمنا بشرح آليات تطبيق احلكم الراشد .

-الفصل الثاين مت عنونته بدراسة يف مفهوم التنمية احمللية و أبعادها و أهدافها وله مبحثان املبحث األول حتت 

اسم ماهية التنمية احمللية و مقوماهتا األساسية و تطرقنا فيه إىل تعريف التنمية احمللية وتطورها التارخيي وعرجنا على 

لك أهداف و مقومات التنمية احمللية و عناصرها أما املبحث الثاين  فقمنا ذكرنا كذمعوقات التنمية احمللية و 

لك وظائف التنمية ذبدراسة أسباب و خصائص و مرتكزات التنمية احمللية و جماالت  التنمية احمللية ودرسنا ك

 احمللية .

-الفصل الثالث بعنوان واقع التنمية احمللية واحلكم الراشد يف اجلزائر وله مبحثني األول عالقة احلكم الراشد بالتنمية 

احمللية يف اجلزائر و تطرقنا فيه إىل دور معايري احلكم الراشد يف حتقيق التنمية احمللية ودور فواعل احلكم الراشد يف 

كرنا تفعيل آليات احلكم الراشد على املستوى احمللي أما املبحث الثاين حتت عنوان اسرتاتيجيات ذحتقيق التنمية و 

إعادة بعث التنمية احمللية يف اجلزائر , تطرقنا فيه إىل برامج التنمية االقتصادية يف اجلزائر وحتدثنا عن تصور حكم 

راشد وتنمية حملية حقيقية يف اجلزائر باإلضافة إىل تنويع االستثمارات احمللية يف اجملال الصناعي و الفالحي و 

السياحي .

  ه
 



 

 

 الفصل األول

دراسة في مفهوم الحكم الراشد 

ه وآلیات وعناصر تطبیق

 



 ه دراسة في مفھوم الحكم الراشد وآلیات وعناصر تطبیق                              الفصل األول:             
تمهيد 

وأصبح حبكم الضرورة مطلب حياة ,مته حاجة ودفعت إليه رغبةزبل إستل,إن احلكم الراشد مل ينشا عشوائيا

ومن مث تفاعلت معه كافة الكيانات اإلدارية كنتيجة منطقية للواجب ,وأساس تواجد للحكومات يف عصر العوملة

وثقافة االلتزام والرغبة يف التفوق والتقدم, ويعترب احلكم الراشد أهم وسيلة إلصالح أي كيان إداري داخل كل 

دولة, كما يعترب شرطا رئيسيا لتحقيق التنمية وحتسني مستوى املعيشة من خالل إجياد الظروف السياسية والقانونية 

واالقتصادية واالجتماعية الالزمة للقضاء على الفقر وإجياد فرص العمل ومحاية البيئة, ويف هذا اجلزء من الدراسة 

اعتمدنا على مبحثني فتحدثنا عن ماهية احلكم الراشد وتطرقنا إىل املعايري واألبعاد واآلليات يف مبحث ثاين. 
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المبحث األول: مفهوم الحكم الراشد ومبررات ظهوره ومقوماته 

ازداد االهتمام مبفهوم احلكم الراشد مع �اية عقد الثمانينات من القرن العشرين حيث بادرت العديد من 

املنظمات الدولية إىل استخدمه بشكل واسع, وكانت أول مبادرة من قبل البنك الدويل واملتعلقة بكيفية حتقيق 

التنمية االقتصادية وحماربة الفساد ويف بداية التسعينات زاد الرتكيز على األبعاد الدميقراطية للمفهوم, وحنن سنعاجل 

يف هذا املبحث مربرات وأسباب ظهور احلكم الراشد كمطلب أول ويف املطلب الثاين مفهوم احلكم الراشد لغويا 

مث املفهوم اإلسالمي واملفهوم الغريب وأمهيته, ونتطرق إىل املقومات واألهداف يف املطلب الثالث. 

المطلب األول: مبررات وأسباب ظهور الحكم الراشد 

مفهوم احلكم الراشد وتتمثل هذه األسباب فيما يلي: ظهور هناك عدة أسباب أدت إىل 

نتيجة للتطورات اليت عرفتها احلياة السياسية ومن بينها احلكم الراشد فإن ظهور هذا املفهوم هو انعكاس  •

للتغيري اجلاري يف طبيعة ودور احلكومة من جانب والتطور املنهجي من جانب آخر حيث نالحظ على 

اجلانب العلمي أوال ظهور العديد من املتغريات اليت جعلت من النظرة التقليدية للدولة كعامل رئيسي يف صنع 

السياسات العامة موضع شك، حيث املتتبع لالجتاهات احلديثة يف صنع وتنفيذ السياسة العامة يالحظ ازدياد 

أمهية البيئة والعوامل اخلارجة يف عملية صنع السياسات، باإلضافة إىل التغري الذي طرأ على دور الدولة من 

فاعل رئيسي يف صنع السياسات العامة وممثل للمجتمع ووضع اخلطط ومتابعة التنفيذ إىل الشريك األول بني 

 1شركاء متعددين يف إدارة شؤون الدولة واجملتمع.

يعترب الفساد ظاهرة عاملية وهي مالزمة للوجود اإلنساين ومتجذر يف كافة اجملتمعات وعلى مستويات متعددة  •

ومتشابكة يف سلم السلطة، ويف كافة امليادين االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ولعل ما أدى إىل استفحال 

هذه الظاهرة هو غياب احملاسبة واملساءلة أو عدم فعاليتهما سواء من طرف اجملالس املنتخبة أو مؤسسات 

اجملتمع املدين، أو من قبل أجهزة الرقابة الرمسية باإلضافة إىل غياب منظومة قيمية أخالقية ترتكز على نظام 

Fاحملاسبة واملراقبة تردع األذهان قبل امتداد األيادي للمال العام و غريه من أشكال الفساد.

2 

 

 

 .5، ص 2001، القاهرة، مصر: مركز دراسات واستشارات اإلدارة العامة، 1، طإدارة شؤون الدولة والمجتمع سلوى شعراوي مجعة وآخرون، 1
، رسالة دكتوراه يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، فرع الحكم الراشد في الجزائر في ظل الحزب الواحد والتعددية الحزبية فريد ابرادشة، 2

 .42، ص 2014، 3التنظيم السياسي واإلداري، جامعة اجلزائر 
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الضغوطات اخلارجية الداعية إىل اإلصالح السياسي حبيث تعترب الدميقراطية واحلكم الصاحل من أولويات  •

اليت تستند عليها البلدان يف عملية  اإلصالح السياسي فجاء احلكم الراشد لكي يكون القاعدة األساسية

  1التحول الدميقراطي لكي تتحقق العدالة والرفاه وتصان كرامة اإلنسان.

  احتياجات املواطنني،اليت واجهت الدولة وعجزها على تلبية) (la crise financiére  األزمة املالية •

وهذا ما أدى إىل ضرورة إشراك القطاع اخلاص واجملتمع املدين يف عمليات التنمية للقضاء على الفقر      

    واألمراض ونقص التعليم خاصة يف الدول النامية.

ظهور مفاهيم جديدة للتنمية واليت تتمثل يف الليربالية اجلديدة والتنمية البشرية والتسيري العمومي اجلديد  •

فمصطلح الليربالية احلديثة يقوم على احلرية الفردية حبيث تقلل من سلطة احلكومة املقيدة للفرد، وكذلك تزامن 

ظهور احلكم الراشد مع تطوير املفاهيم اجلديدة للتنمية مثل: التنمية البشرية املستدامة فمعظم التقارير اخلاصة 

بربنامج األمم املتحدة اإلمنائي ركزت على مفهوم نوعية احلياة وعلى حمورية اإلنسان يف عملية التنمية البشرية 

 2املستدامة واعتربت أن النمو االقتصادي هو وسيلة لتحقيق التنمية البشرية املستدامة.

إن موضوع العوملة دفع الدول إىل املزيد من التقارب ومل يعد للحدود واحلواجز اجلغرافية نفس األمهية السابقة  •

وظهر إىل الوجود العديد من املفاهيم من بينها عوملة االقتصاد، والشركات املتعددة اجلنسيات، وظهرت 

التكتالت اإلقليمية وأصبحت القوى االقتصادية أكثر تأثريا، وظهور بعض املنظمات كمنظمة البنك الدويل 

اليت تنادي بضرورة تطبيق مبادئ احلكم الراشد، وحقوق اإلنسان واحملافظة على البيئة.  

الثورة املعلوماتية والتكنولوجية حبيث شهد العامل انفجارا علميا هائال يف تقنيات املعلومات واالتصاالت  •

فأصبحت هذه التكنولوجيا شيئا فشيئا أكثر رواجا واستعماال، نظرا ملا توفره من سهولة وسرعة يف تدفق 

املعلومات، وكذا يف حتسني طرق املنافسة وتسهيل خمتلف العراقيل والرهانات اإلسرتاتيجية اليت تواجه تعقيدات 

األسواق العاملية، فهذه الثورة سهلت على اإلنسان التعرف على خربات وجتارب الدول األخرى يف جماالت 

التنمية حقوق اإلنسان الدميقراطية وحماربة الفقر والفساد مما يتيح هلم  فرصة املقارنة بينها وبني ما جيري يف 

 3بلدا�م.

 .148، ص 2008، األردن: داردجلة، 1، طالعولمة والتنمية البشرية المستدامة في الوطن العربي رعد سامي عبد الرزاق التميمي، 1
، رسالة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الحكم الراشد بين األسس النظرية وآليات التطبيق دراسة في واقع الجزائر يوسف أزروال، 2

  .3، ص 2009الدولية، فرع التنظيم السياسي واإلداري، جامعة باتنة، اجلزائر، 
 .45، ص مرجع سابق فريد ابرادشة، 3
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 أهم وسيلة إلصالح أي باعتبارهكل هذه األسباب وغريها أدت إىل ضرورة تبين سياسة احلكم الراشد 

منظومة حكومية ألنه ال تنمية يف بلد حمدد ما مل يكن هناك حكما راشدا يكون فعاال يساعد الدولة على حتديد 

األولويات ورسم اخلطط. 

المطلب الثاني: مفهوم وأهمية الحكم الراشد 

بادرت العديد من املنظمات الدولية إىل استخدام مفهوم احلكم الراشد بشكل واسع ففي هذا املطلب 

 للمفهوم مث اجلانب أو املفهوم اإلسالمي وبعدها  املفهوم الغريب مث  واالصطالحيسوف نتطرق إىل اجلانب اللغوي

نتطرق إىل أمهيته. 

مفهوم الحكم الراشد الفرع األول: 

بداية ميكن القول أن املفهوم كباقي املفاهيم األخرى اليت تواجهها إشكالية الرتمجة فال يوجد هناك حسب 

األدبيات السابقة ترمجة حرفية باللغة العربية تعكس نفس الداللة اليت تعكسها اللغة االجنليزية أو الفرنسية فإن 

مفهوم احلكم الراشد له عدة دالالت نذكر منها ما يلي: احلكم الصاحل، أسلوب احلكم، احلاكمية، احلكمانية، 

احلوكمة، احملكومية، واحلكامة، إدارة احلكم، احلكم املوسع، احلكم العام، اإلدارة اجملتمعية، إدارة شؤون الدولة 

 واجملتمع.

.1Covernance    -        وتبنت الواليات املتحدة األمريكية مفهوم احلاكمية تعبري عن     

 ألنه Covernanceوتبنت سلوى شعراوي مجعة تعريف إدارة شؤون الدولة واجملتمع كرتمجة ملصطلح -

 اليت تعكس العالقة بني طريف املعادلة ومها الدولة من  Covernanceيعكس يف حمتواه املعىن األساسي لكلمة 

 2جانب واجملتمع من جانب آخر.

المفهوم اللغوي: أوال: 

كلمة احلكم لغة مشتقة من الفعل الثالثي (حكم) فاحلكم يعين املنع من الظلم والقضاء بالعدل الحكم لغة: )1

كما يعين كذلك احلكم العلم والفقه والقضاء بالعدل وهو مصدر َحَكَم َحيُْكمُ . 

، فاحلكم يقوم على القضاء بني 3فيقال َحَكَم أي قضى ويقال أيضا ُحِكَم له وُحِكَم عليه وُحِكَم بينهم

الناس بالعدل، ويعين احلكم أيضا العلم ويعين كذلك احلكمة، والعدل هو أحد معاين احلكمة واحملكمة. 

 .7، صمرجع سابق سلوى شعراوي مجعة وآخرون، 1
 . 8 نفس املرجع، ص 2
، رسالة دكتوراه يف العلوم السياسية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، فرع الحكم الراشد وجودة مؤسسات التعليم العالي في الجزائر ذهبية اجلوري، 3

 . 69، ص 2013، 3علوم التسيري، جامعة اجلزائر 
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ومن هنا فإن احلكم واحلكومة تعين »، رد الرجل عن الظلم « أما كلمة احلكومة فريى األصمعي أ�ا تعين 

كل منهما اإلنصاف ومنع الظلم والقضاء بالعدل وإقامة العدل. 

وجند كذلك أن كلمة احلوكمة أو االحتكام أي الرجوع إىل العقل، ولغويا تعين احلكومة الرجوع إىل حتكيم 

العقل، وأحكام التقاليد والعرف، والثقافة وأحكام الدين ومنه جاء احلكم أي احلاكم الذي يدير جلسة جنائية 

 1كالقاضي أو احلاكم.

 صدق اهللا »ولقد آتينا لقمان احلكمة :« واحلكم  يعين احلكمة حيث ورد يف القرآن الكرمي قوله تعاىل

 2.العظيم

 كلمة الراشد مشتقة من الفعل الثالثي َرَشَد، أي يقال َرَشَد ويُرِشُد والرَشاْد، مبعىن أصاب الطريق )الراشد لغة:2

السليم أو وفق يف األمر، ويقال أيضا ترشيد اإلنفاق أي حسن القيام على املال وتوجيهه يف خري سبيل أي أن 

 3ترشيد اإلنفاق هو القصد واالعتدال وفيه عدم اإلسراف والتبذير.

) وتعين العاقل 97-87-78وقد وردت كلمة رشيدة ثالث مرات يف القرآن الكرمي ويف سورة هود (

املوصوف باحلكم واحلكمة والعدل والصواب، والرشد هو إصابة وجه األمر واالهتداء إليه والرشاد هو نقيض 

الضالل ونقيض الفساد ونقيض الشر ونقيض الضرر، فالرشد يقوم على العلم واهلداية. 

المفهوم اإلصالحي ثانيا: 

ممارسة السلطة وإدارهتا لشؤون اجملتمع وموارده، وتوجيه تطوره االقتصادي  « :فالحكم إصطالحا هو

واالجتماعي ليشمل مؤسسات الدولة الدستورية من سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية باإلضافة إىل منظمات 

 4.»اجملتمع املدين والقطاع اخلاص 

فاحلكم الصاحل هو احلكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة كوادر إدارية ملتزمة بتطوير موارد اجملتمع 

 5وبتقدم املواطنني وبتحسني نوعية حياهتم ورفاهيتهم وذلك برضاهم وعرب مشاركتهم ودعمهم.

 

المفهوم اإلسالمي: ثالثا:

، 2014، بريوت، لبنان: الدار العربية للموسوعات، 1، طمبادئ الحوكمة وتطبيقاتها في الدول مختارة: (الدنمارك ولبنان) صربي أمحد شليب، 1
 . 29ص 

 .11اآلية , سورة لقمان القرآن الكرمي ,  2
، القاهرة، مصر: اجملموعة العربية للتدريب والنشر، 1، طالحوكمة الرشيدة: فن إدارة المؤسسات عالية الجودة مدحت حممد حممود أبو النصر، 3

 .23، ص 2015
 .7، ص 2013، بريوت، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 1، طمفهوم الحكم الصالح حسن كرمي، 4
 .8 نفس املرجع، ص 5
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الدين اإلسالمي أكثر وضوحا يف تطبيق احلكم الراشد سواء كان اقتصاديا أو قانونيا أو سياسيا أو 

 1اجتماعيا، فكانت هناك تقاليد إسالمية مأخوذة من روح اإلسالم والقرآن والسنة النبوية الشريفة.

وبالرجوع إىل الرتاث اإلسالمي وخاصة أمهات الكتب اإلسالمية من أمثال املاوردي وكتابه "األحكام 

السلطانية" وابن تيمية يف كتابه السياسة الشرعية وابن خلدون يف كتابه "املقدمة" فكلهم قدموا مناذج متقدمة وجد 

متطورة يف سياسات احلكم والتنظري للدولة الرشيدة. 

ويرى الدكتور حممد طايب بأن مصطلح احلكم الراشد يف حالة اجملتمع اإلسالمي مربوطة بفكرة املوازين بني 

املنع واملنح واإلمجاع والتوافق وهو ما حيكم تعامالت اإلدارة ومكنونات املسريين، ألن التقيد هبذه اآلليات معناه 

صفات احلكم الرشيد الذي ساد يف صدر االوصول إىل حكم عقالين رشيد  حىت وإن مل يكن بنفس مو

 2اإلسالم.

كما أطلقت صفة الراشدون على اخللفاء األربعة يف صدر الدولة اإلسالمية ولقب اخلليفة العباسي اخلامس 

بالرشيد وهو هارون الرشيد وذلك لعدله وحكمته وقدرته على نشر األمن واالستقرار يف الدولة العباسية وعنايته 

بالضعفاء والفقراء واالستقامة ونصرة احلق وحب النصيحة وتقريب أهل العلم والرأي واخلربة واملساواة بني الناس 

.  وحفظ املال العام

المفهوم الغربي رابعا:

 من قبل مؤسسة مالية وهي البنك الدويل فركز يف أول 1989إن أول مبادرة للحكم الراشد كانت عام 

 3.»ممارسة السلطة السياسية إلدارة شؤون الدولة « طرح له على أن احلكم الراشد هو:

احلكم الرشيد «  اعترب البنك الدويل احلكم الراشد شرط أساسي للتنمية وعرفه كما يلي: 1992مث يف سنة 

مرادف للتسيري االقتصادي الفعال واألمثل الذي يسعى لإلجابة عن خمتلف االنتقادات اخلاصة واملوجهة للدول 

واملؤسسات اليت تشكك يف اإلصالحات اهليكلية املسرية بطريقة علوية، أي من األعلى حنو األسفل واليت أدت 

 4.»إىل فراغ مؤسسايت بدل تعبئة قدرات وطاقات اجملتمع اليت يزخر هبا 

 

 

 . 45، ص مرجع سابق صربي أمحد شليب، 1
 .35، ص مرجع سابق فريد ابرادشة، 2
، رسالة دكتوراه يف العلوم )2010-2000الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاق والحد من الفقر: دراسة حالة الجزائر ( شعبان فرج، 3

 . 8، ص 2012، 3االقتصادية، جامعة اجلزائر 
 .28، ص مرجع سابق فريد ابرادشة، 4

                                                 



 ه دراسة في مفھوم الحكم الراشد وآلیات وعناصر تطبیق                              الفصل األول:             

 
12 

فركز البنك يف تعريفه على ضرورة حتسني اإلدارة العامة، واحلكم الرشيد هو الذي يقوم بتحفيز مشاركة 

املواطنني واختاذ القرارات وفق حكم القانون والتأكيد  على  الشفافية يف أعمال املؤسسات واالستجابة حلاجات 

ورغبات جمموع املواطنني والتعامل معهم مبساواة وعدالة واستخدام املوارد العامة، بفاعلية وفعالية، وتطبيق مبدأ 

املساواة وممارسة التخطيط االسرتاتيجي للتنمية. 

ممارسة «   : بأنهCovernance فيعرف مفهوم  UNDPأما الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة 

السلطة االقتصادية والسياسية إلدارة شؤون الدولة على كافة املستويات من خالل آليات وعمليات مؤسسات 

 1.»تتيح لألفراد واجلماعات حتقيق مصاحلها 

حبيث يضم هذا التعريف كل من الدولة ممثلة يف مؤسسات القطاع العام ومؤسسات القطاع اخلاص واجملتمع 

املدين الذي يعترب واسطة بني الفرد والدولة بأن تتفاعل فيما بينها وفق قواعد رمسية أو غري رمسية فالتشجيع الدائم 

بني هذه الدعائم أي القطاع العام واخلاص واجملتمع املدين هو لب وجوهر احلكم الصاحل. 

استعمال السلطة السياسية وإجراء الرقابة   «:تعريف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية احلكم الراشد بأنه

 2.»يف اجملتمع على تسيري املوارد الالزمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية 

ركز هذه التعريف على فكرة حصر السلطة يف يد املؤسسات الرمسية للدولة وهو ما يتنايف مع مبادئ احلكم 

الراشد اليت تتمثل يف إشراك اجلماهري يف عملية صنع القرار وفكرة توزيع السلطة بني خمتلف فواعل ومكونات 

الدولة. 

إتباع إدارة فعالة تستخدم املوارد  « وقد قدمت منظمة الشفافية الدولية تعريف للحكم الراشد وهو:

 بشكل شفاف ونزيه لتحقيق التنمية العادلة واملخططة واملستمرة يف بيئة سياسية ألجهزهتاواملصادر املختلفة 

 3.»مؤسسية حترتم مبادئ الدميقراطية واملساواة وحكم القانون

عين آليا يمن خالل هذا التعريف نستنتج أن الفساد هو الضد للحكم الراشد وأن القضاء على الفساد 

حتقيق احلكم الراشد، فيجب أن تتضافر مجيع اجلهود من مؤسسات الدولة والقطاع اخلاص واجملتمع املدين بداية 

من مجع املعلومات وحتليلها ونشرها لزيادة الوعي العام حول الظاهرة. 

  .9، ص مرجع سابق سلوى شعراوي مجعة وآخرون، 1
 .35، ص مرجع سابق صربي أمحد شليب، 2
 المائدة المستديرة (األدوار الجديدة للحكومة )المنظمة منتدى، " األدوار اجلديدة للحكومة يف ظل احلكمانية"تأطري حممد حممود الذنيبات، 3

 .4، ص 2008, يونيو العربية للتنمية 
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احلكم الذي يعزز ويدعم ويصون  « : احلكم الصاحل بأنه2002بينما تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام 

رفاه اإلنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراهتم وفرصهم وحرياهتم االقتصادية واالجتماعية والسياسية، 

 1.»والسيما بالنسبة ألكثر أفراد اجملتمع فقرا وهتميشا 

احلكم الراشد يسري جنبا إىل جنب مع مفهوم التنمية كما جاء : ومن خالل التعاريف السابقة نستنتج أن

نتيجة لتقليص دور الدولة بإشراك القطاعات الفاعلة األخرى، ويهدف إىل وجود إدارة حكومية تتسم باالحرتاف 

واحليادية، كما أن أساس احلكم الراشد هو تعميق قنوات املساءلة والرقابة وكذلك إرساء سلطة القانون والشفافية 

واإلفصاح وحتقيق املشاركة الفعالة بني كافة املؤسسات يف إدارة شؤون الدولة واجملتمع.  

: تكمن فيما يلي :أهمية الحكم الراشدالفرع الثاني: 

-يعترب احلكم الراشد األداة الضرورية لتحسني نوعية احلياة ورفع مستوى املعيشة وحتقيق الرفاهية والعدالة 

واالستقرار. 

-تعزيز روح الدميقراطية واملساواة يف عصر تزداد فيه روح التحدي من املواطنني سواء من خالل املمثلني يف 

مؤسسات اجملتمع املدين أو القطاع اخلاص للمواقف السلبية أو عدم االهتمام بالعديد من القضايا املهمة يف 

اجملتمع من قبل بعض اإلدارات احلاكمة. 

-تعزيز النمو االقتصادي ألن وجود نظام حكم فعال يساعد يف توفري درجة عالية من الثقة وبالتايل يعمل 

 2االقتصاد بشكل جيد.

-التمتع بالنزاهة واحليادية واالستقامة والشفافية. 

-استخدام األنظمة الرقابية املتطورة لتفادي وجود األخطاء واالحنراف.  

-احلكم الراشد يهتم بتحقيق التوازن بني األهداف االقتصادية واالجتماعية كما هتدف إىل ربط مصاحل األفراد 

باملؤسسات واجملتمع بشكل عام لضمان توفري فرص العمل واخلدمات الصحية وإشباع احلاجات األخرى، ليس 

 3لتحسني مستوى املعيشة فحسب بل لتعزيز التماسك االجتماعي بشكل عام.

-ختفيض خماطر الفساد بكل أنواعه وخاصة املايل واإلداري. 

 -تعزيز اإلطار التنظيمي والرقايب لإلدارات.

 -توزيع وختصيص امثل للموارد وحتقيق االنضباط املايل واإلداري والسلوكي.

 

 .149، 148، ص ص مرجع سابق رعد سامي عبد الرزاق التميمي، 1
 .38، 37، ص ص مرجع سابق صربي أمحد شليب، 2
 .50، ص مرجع سابق مدحت حممد حممود أبو النصر، 3
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 1كما تتحدد أمهية احلكم الراشد من خالل وجهات نظر اإلدارة واجملتمع:

 تعزيز القدرة التنافسية للمنظمة وجتنب الفساد اإلداري واملايل وتعزيز الثقة بني :أ)أمهية احلوكمة من منظور اإلدارة

األطراف املعينة وتعزيز القدرة على التطوير. 

 ينظر اجملتمع للحكم الراشد بأنه رقابة وإشراف ذايت يؤدي إىل سالمة :ب)أمهية احلوكمة من وجهة نظر اجملتمع

التطبيق القانوين للتشريعات القانونية والضوابط احلاكمة وبالتايل حسن اإلدارة وضمان حقوق الناس ويؤدي ذلك 

إىل حتقيق الرضا بالنسبة للمجتمع. 

:  وأهدافهالمطلب الثالث: مقومات الحكم الراشد

تعترب احلوكمة إحدى الوسائل اهلادفة اليت حتقق التنمية والرفاه للمجتمعات وحىت يكون هناك حوكمة البد 

من وجود مقومات أساسية يقوم عليها أي حكم متمثلة يف شرعية السلطة والوالء ووجد املعارضة (حدود 

 املعارضة) باإلضافة إىل حتقيق األهداف املرجوة منها وبالتايل حتقيق احلماية لألفراد مع مراعاة مصاحل اجلميع.

 الفرع األول: مقومات الحكم الراشد:

الشرعية تعين قبول املواطن احمللي للسلطة هؤالء الذين حيوزون القوة داخل اجملتمع وميارسو�ا .شرعية السلطة: 1

يف إطار قواعد وعمليات وإجراءات مقبولة وأن تستند إىل حكم القانون والعدالة وذلك بتوفري فرص متساوية 

  2للجميع من أجل احلفاظ على مستوى حياهتم والسعي إىل مستوى أفضل.

أن النظام احلاكم يكون شرعيا عند احلد األدىن الذي يشعر مواطنوه « وتعرف كذلك من قبل ماكس فيرب 

 ويف هذا السياق جاءت مقاربة ماكس فيرب ملفهوم الشرعية على »،أن ذلك النظام صاحل ويستحق التأييد والطاعة

 3أساس أ�ا ذات مصادر  ثالث وهي:

  التقاليد

  الزعامة الكاريزمية

  الدستور

 

 

 

 .50 نفس املرجع، ص 1
، ص 2010، رسالة ماجستري يف العلوم السياسية، جامعة باتنة، اجلزائر، الحكم المحلي الرشيد كآلية للتنمية المحلية في الجزائر وفاء معاوي، 2

29. 
 .181، ص 2004، عمان، األردن: منتدى سور األزبكية، 1، طالنظم السياسية الحديثة والسياسات العامة ثامر كامل حممد اخلزرجي، 3
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ويرى كارل دوتش أن الشرعية تقوم على ثالث عناصر وهي: 

-العنصر الدستوري: السلطة شرعية أل�ا قامت وفق مبادئ البالد الدستورية والشرعية. 

-عنصر التمثيل: مبعىن أن تقوم الشرعية على إقناع احملكومني أن الذين يف السلطة ميثلو�م. 

 أي أن الشرعية تقوم ورمبا حىت تبدأ من خالل االجنازات الكبرية اليت متت للمجتمع عن طريق :-عنصر االجناز

السلطة. 

إن احلكومة تعترب شرعية إذا كان األشخاص املوجهة إليهم أوامرها يؤمنون بأن بنيان وإجراءات وتصرفات 

وقرارات وسياسات مسؤويل وقادة احلكومة ميتلكون صفة الصالح أو املالئمة أو السمو األخالقي حق صنع 

 1قواعد ملزمة.

الشرعية هي الصفة اليت جيب أن متلكها حكومة ما حبيث أن هذه الصفة تتفق والرأي السائد يف الفئة 

 2االجتماعية حول أصل السلطة وطريقة ممارستها.

الوالء مبفهومه العام هو مشاعر الفرد وأحاسيسه االجيابية باحملبة والنصرة جتاه موضوع معني أما مفهومه .الوالء: 2

 3العام فهو يعين الوالء للوطن أي املشاعر واألحاسيس االجيابية باحملبة والنصرة جتاه الوطن.

والوالء هو اإلخالص والوفاء والعهد واالرتباط والنصرة، فهو شعور ينمو داخل الفرد باالنتماء إىل شيء 

 4هام يف حياته، كما يشعر الفرد مبسؤولية جتاه ذلك األمر، باإلضافة إىل اإلخالص واحملبة جتاه ذلك شيء.

فالوالء هو اعتقاد قوي مقبول من جانب األفراد ألهداف النظام السياسي وهو القيام ببذل أكرب عطاء 

 ذلك النظام ويعد الوالء من املقومات األساسية رممكن لصاحل تلك النظام أو الدولة وهو رغبة قوية يف استمرا

الوطنية. 

 أن النظام جزء من أجزاء الوطن وركنا من باعتبارأما الوالء للنظام السياسي هو جزء من الوالء للوطنية 

أركانه، فالنظام حيافظ على البالد ويصون كرامتها واستقرارها وكرامة مواطنيها وحيقق املصلحة العامة وحيافظ على 

حقوق وواجبات املواطنني ومن أهم مظاهر الوالء للنظام السياسي، طاعة النظام والقيام بالواجبات على النحو 

املطلوب، وتقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة. 

 .78، ص 1995، القاهرة، مصر: مركز األهرام للنشر، 5، ترمجة عالء أبو زيد، طالتحليل السياسي الحديث روبرت دال، 1
 .331، ص 2004، عمان، األردن: دار جمدالوي، 1، طموسوعة علم السياسة ناضم عبد الواحد اجلاسور، 2
- 25، اجملد السادس، 2، العدد المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية مسيح الكراسنة، "االنتماء والوالء الوطين يف الكتاب والسنة النبوية"، 3

 .52، ص 2008- 11
 .82، ص 2015-01-16، صنعاء، اليمن، مجلة العلوم االقتصادية أمحد إبراهيم أبو سن، "أثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي"، 4
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 املعارضة أ السياسية ضد من هو يف السلطة، ولكن لكي تنشىأول ما تعنيه املعارضة هو عمل القو.المعارضة: 3

جيب أن يكون للسلطة احلاكمة سياسة منظمة وواضحة تقوم على مرتكزات ثابتة، فاملعارضة تكون معارضة للنهج 

 1الذي تتبعه احلكومة يف ممارسة السلطة والتوجهات السياسية اليت تعتمدها.

املعارضة متمثلة يف املؤسسات غري الرمسية (األحزاب السياسية ومجاعات الضغط) فشرعية املعارضة جندها 

يف الدول الدميقراطية وشرعيتها تنبع من االعرتاف باحلريات السياسية، حبيث ميكن للسلطة أن تعرتف قانونيا 

بوجود املعارضة وحبقها بالتعبري عالنية كما أ�ا تقبل وصول املعارضة إىل السلطة وحلوهلا حمل السلطة القائمة شرط 

أن يتم ذلك وفق القواعد القانونية والدستورية املعمول هبا، على خالف األنظمة الدكتاتورية فاملعارضة ممنوعة 

حيث ال تقبل السلطة احلاكمة أي رفض لسياستها. 

 جمموعة منظمة من األفراد تنادي  «وجند من بني مظاهر املعارضة األحزاب السياسية واليت تعرف بأ�ا:

مببادئ معينة تعتنقها، وتعتقد أ�ا تتماشى واملصلحة العامة لبلدها وحتاول دائما الوصول إىل السلطة، أو إىل قدر 

 2.»أكرب منها لكي تتمكن من تطبيق تلك املبادئ فعال 

 وتعرف مجاعة الضغط بأ�ا كل جتمع يعمل من أجل التأثري على السلطة احلاكمة بشكل قوة ضاغطة فهي 

تدافع عن مصاحل أفرادها وعن األفكار واملبادئ اليت يؤمنون هبا، وتعمل على توجيه سياسة الدولة يف االجتاه الذي 

خيدم املصاحل واألفكار، فهدفها هو التأثري على السلطة السياسية من أجل حتقيق املكاسب وهي ال تسعى ملمارسة 

السلطة، أما أسلوب عملها فهو غري مباشر فهي متارس نشاطها يف اخلفاء. 

ومن بني أهم وسائل املعارضة جند االتصال املباشر بأشخاص السلطة العليا وحماولة إقناع املسؤولني بتبين 

وجهة نظرها وكذلك حماولة التأثري يف الرأي العام وحماولة إقناعه بوجهة نظرها ومن بني هذه الوسائل جند وسائل 

اإلعالم واالتصال واإلضرابات التظاهرات... 

-وظائف المعارضة: 

األحزاب السياسية هي وسيط بني الشعب واحلكومة. -

تقوم املعارضة بكشف اخللل يف سياسة و�ج احلكومة. -

توعية اجلمهور سياسيا حيث يهتم احلزب جبمع وحتليل املعلومات السياسية اليت هتم اجملتمع وبذلك يصبح -

مصدرا لتنمية الوعي السياسي. 

 

 . 257، ص 1989 دار النظال، :، بريوت، لبنان2، طمدخل إلى علم السياسة عصام سليمان، 1
 . 190، ص 2003، جدة، اململكة العربية السعودية: مؤسسة املدينة للصحافة دار العلم، 3، طمبادئ علم السياسة،  حيي فاضل صدقة2
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الرقابة على أعمال وتصرفات احلكومة. -

تقوم املعارضة بتوجيه النقد للحكومة وتعمل على إثارة القضية حول الرأي العام هبدف تصحيح مسار عملها. -

وتلعب املعارضة من جهة أخرى دور اجيابيا بالنسبة للحكومة، هذه األخرية أن تضل معرفة تامة مبطالب 

كافة الفئات الشعبية وأن تتعرف على خمتلف اجتاهات الرأي العام. 

أهداف الحكم الراشد الفرع الثاني:

-هتدف قواعد احلكم الراشد إىل حتقيق الشفافية والعدالة ومنح حق مساءلة املؤسسات احلكومية وبالتايل حتقيق 1

 1احلماية لألفراد مع مراعاة مصاحل اجلميع واحلد من استغالل السلطة يف غري املصلحة العامة.

 بأحكام القانون والعمل على ضمان وجود هياكل إدارية متكن من االلتزام-تؤكد قواعد احلكم الراشد على أمهية 2

حماسبة اإلدارة أمام املواطنني. 

-يستهدف احلكم الراشد املستوى املثايل من األخالق عند ممارسة األعمال ومنح حق املساءلة للمجتمع من 3

أجل مساءلة أجهزة اإلدارة يف إطار جمتمع ينتهج الدميقراطية ويتبىن قضية احرتام حقوق اإلنسان. 

-حتقيق احلماية الالزمة للملكية العامة مع مراعاة مصاحل املتعاملني مع مؤسسات الدولة املختلفة واهلدف من 4

 2ذلك هو تفضيل املصلحة العامة.

-حتقيق فرصة مراجعة األداء من خارج أعضاء اإلدارة التنفيذية تكون هلا مهام واختصاصات وصالحيات 5

لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة. 

-زيادة الثقة يف إدارة االقتصاد القومي مما يساهم يف رفع معدالت االستثمار وحتقيق معدالت منو مرتفعة يف 6

الدخل القومي. 

 3-حتقيق االنسجام والعدالة االجتماعية.7

 4-حتقيق وإدامة حالة من الشرعية يف اجملتمع.8

 5-الكفاءة يف حتقيق التنمية االقتصادية يف ختصيص واستغالل املوارد العامة.9

 

المبحث الثاني: أبعاد ومعايير وآليات وعناصر تطبيق الحكم الراشد: 

 .78، ص مرجع سابق مدحت حممد حممود أبو النصر، 1
 .39، ص مرجع سابق صربي أمحد شليب، 2
، القاهرة، مصر: املركز القومي لإلصدارات القانونية، 1، طاإلدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق والدول النامية سامي حسن جنم عبد اهللا، 3

 . 99، ص 2014
 .99 نفس املرجع، ص 4
 .99 نفس املرجع، ص 5
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إن إدارة احلكم الراشد تتضمن أبعاد مرتابطة فيما بينها وهي البعد السياسي واإلداري واالقتصادي 

واالجتماعي وتستند إىل جمموعة من املعايري املوضوعية والعادلة القائمة على الشفافية واملساءلة والتشاركية ودولة 

القانون وحتقيق هذه املبادئ يكون بتضافر وتناسق القطاع العام ومؤسساته ومؤسسات القطاع اخلاص ومؤسسات 

اجملتمع املدين كل حسب دوره وحسب جمال اختصاصه ووفق منظومة تشريعية حتدد بوضوح األدوار لكل ركن 

وأساليب التنسيق وكيفية املساءلة كل ذلك هبدف ضمان حتقيق التشاركية والتمكني والشرعية وسيادة القانون ففي 

املطلب األول حتدثنا عن األبعاد ويف املطلب الثاين عن املعايري وعن آليات التطبيق كمطلب ثالث. 

المطلب األول: أبعاد الحكم الراشد 

إن إدارة شؤون اجملتمع من خالل احلكم الصاحل تتضمن أبعاد مرتابطة فيما بينها حبيث ال ميكن تصور إدارة 

عامة وفاعلة وكفؤة من دون استقالل اإلدارة وتتمثل هذه األبعاد يف البعد السياسي وكذلك االجتماعي والثقايف 

واالقتصادي واإلداري: 

البعد السياسي الفرع األول: 

يتمثل يف عملية صنع القرار من أجل صياغة السياسات، كما يتعلق هذا البعد بطبيعة السلطة السياسة 

وشرعية متثيلها، باعتبار أن الشرعية والتمثيل جيسدان الصلة الصحيحة بني احلاكم واحملكوم، مما يؤدي إىل التفاعل 

 1االجيايب بينهما وتعاو�م وسعيهم إىل خدمة الصاحل العام الذي يتحقق من خالل مصاحل األفراد.

كما ميكن القول أن احلكم الراشد يتوقف على مدى مشروعية النظام السياسي وفعالية سياساته ومدى 

جتسيد الدميقراطية اليت حترتم احلريات العامة من رأي عام وأحزاب سياسية وحرية التعبري وإنشاء اجلمعيات كما 

أصبح احلكم الراشد أحد مرتكزات الربامج السياسية االنتخابية لألحزاب باعتبارها أحد أدوات حتقيق النزاهة 

واكتساب الثقة من جانب الناخبني يف مرشحي األحزاب السياسية، ويف قدرة األحزاب على الوفاء بوعودها 

 2االنتخابية فضال عن كو�ا مقياسا جيدا للمصداقية.

حيث حيتاج كل حزب سياسي إىل خماطبة اجلماهري وأن يستخدم لغة كاملة الصدق حيافظ فيما مرشحي 

احلزب على وعودهم وعلى التزامهم بربامج احلزب، فاحلكم الراشد التزام اجتاه النزاهة والصدق والعدالة، والتزام جتاه 

 اجملتمع بالوفاء بالتعهدات السياسية اليت قطعها احلزب احلاكم أو مرشحيه على أنفسهم قبل الفوز يف االنتخابات 

 

، رسالة ماجستري يف العلوم السياسية، معهد بيت احلكمة، )2007-1999الحكم الراشد والتنمية االقتصادية في الجزائر ( سارة دباغي، 1
 .31، ص 2009 البيت، األردن، آلجامعة 

 .86، ص 2005، القاهرة، مصر: جمموعة النيل العربية، 1، طحوكمة الشركات حمسن أمحد اخلضريي، 2
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فضال عن حتقيق ما تضمنه الربنامج االنتخايب للحزب واجتاهاته السياسية ومواقفه وقضاياه، وأن يعمل احلزب 

بكامله على الوفاء هبا وأن حيافظ على نزاهته وعدم اإلضرار مبصاحل الوطن ومصاحل املواطن. 

ويشمل البعد السياسي للحكم الراشد جمموع العمليات اليت يقوم من خالهلا اجملتمع بتنظيم نفسه وتسيري 

: 1شؤونه من خالل

-تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تسمح مبشاركة األحزاب السياسية واملواطنني يف إطار القانون. 

-تقاس املمارسة الفعلية للسلطة من قبل املواطنني من خالل اجلمعيات واالنتخابات مبشاركة سياسية وذلك من 

خالل احلصول على املعلومات واملشاركة يف عملية اختاذ القرارات. 

-وجود سلطة قضائية مستقلة قادرة على تطبيق القوانني. 

-هيئة برملانية مسؤولة تتمتع بإمكانية القيام بعملية  التحقيق ونظام إعالمي اتصايل جيعلها يف اتصال واستشارة 

مباشرة ودائمة مع الناخبني والسلطة التنفيذية. 

   البعد االجتماعي والثقافيالفرع الثاني:

إن احلكم الراشد الذي ميارسه أفراد اجملتمع، يعيشون فيه يتفاعلون مع متغرياته ومستجداته وهي متغريات 

ومستجدات ذات تأثري يتفاوت ما بني الشدة وما بني الضعف، ولكنها يف النهاية تشكل نتائج تلقى بتأثريها على 

ممارسات احلكم الراشد وعلى تنفيذها، وكلما كان تأثري احلوكمة اجيابيا ملموسا على أفراد اجملتمع وعلى منظمات 

اجملتمع املدين كلما انعكس ذلك على حرص أفراد اجملتمع وعلى حرص كافة منظمات اجملتمع املدين ومؤسساته 

الرمسية على وجودها ووجود عناصرها يف كل موقع ويف كل مكان. 

فاحلكم الراشد ثبت أنه فكر وثقافة وهو أيضا تغيري حضاري حركي عن صحة وحيوية اجملتمع، بل إنه يعرب 

عن أمنه الذايت. 

فاحلكم الراشد ميثل خط الدفاع األول واحلصن ضد أي فساد أو إفساد حياول أن يسلب اجملتمع ثرواته 

وأمواله ومكاسبه وحىت ال يفقد أي فرد من األفراد حقوقه. 

إن اجملتمع يعمل على تقوية احلكم الراشد، ودميومة وجوده ألنه يعترب عنصر آمان ضد التزييف واخلداع 

وضد التسيب وضد العبث، فاحلكم الراشد يؤكد ثقافة االلتزام ويؤكد اجلدية وحيدد معها احلقوق والواجبات 

 2وااللتزامات لكافة األطراف، وهي عملية جادة وعادلة وفعالة وذات فوائد عديدة يستفيد منها اجملتمع ككل.

 

 .76، ص مرجع سابقذهبية اجلوزي،  1
 .75، ص مرجع سابق حمسن أمحد اخلضريي، 2
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البعد االقتصادي الفرع الثالث: 

ويشمل عمليات صنع القرار اليت تؤثر على األنشطة االقتصادية لبلد ما وعالقاته باالقتصاديات األخرى، 

 1ويؤثر هذا البعد بصورة أساسية على اجلوانب املتعلقة بالعدالة والفقر ونوعية احلياة.

فاحلكم الراشد أداة فعل غري حمدودة سواء يف اقتصاد احلاضر أو يف اقتصاد املستقبل فإن وجود قواعده 

ومبادئه وممارساته تصبح أمرا أساسيا ال غىن عنه ألي اقتصاد متقدم أو ألي اقتصاد يسعى لتحقيق  التقدم 

فاالقتصاد حيتاج دائما إىل الثقة والصدق والعدالة. 

كما يسعى هذا البعد إىل حتقيق التنمية االقتصادية من خالل اعتماد قوانني مرنة وإصالحات اقتصادية 

وحماربة مظاهر الفساد االقتصادي ومعاقبة املتسببني فيه، وهذا مع ضمان تدفق املعلومات بكل شفافية عن الوضع 

االقتصادي للرأي العام. 

كما يسعى احلكم الراشد إىل فتح جمال احلريات االقتصادية بتشجيع القطاع اخلاص ومتكينه من أداء أدواره 

واحرتام قواعد املنافسة االقتصادية، ومن هنا جند أن دور الدولة يتمركز يف حتقيق االستقرار السياسي، وفتح جمال 

القطاع اخلاص مع إصالح اإلطار التنظيمي والقانوين يف اجملال االقتصادي وهذا سعيا لتحقيق تنمية اقتصادية 

 2شاملة.

البعد اإلداري الفرع الرابع:

هو نظام تنفيذ السياسات وهو البعد الذي حيدد العمليات واهلياكل اليت توجه العالقات السياسية 

واالجتماعية واالقتصادية. 

كما يرتبط هذا البعد بالتسيري العقالين والعادل للموارد املالية والبشرية للمجتمع هبدف القضاء على 

أشكال الفساد اإلداري واحملسوبية وهذا بتطبيق الالمركزية، كما أن ترشيد اإلدارة العامة وتأمني إستمراريتها بدرجة 

 3عالية من الكفاءة والفعالية.

ورد يف إعالن األمم املتحدة ألهداف األلفية أن اإلدارة احلكومية هي إحدى العناصر األساسية لتحقيق 

: 4هذه األهداف وذلك من خالل

 

 .58، ص مرجع سابق مدحت حممد حممود أبو النصر، 1
 .32، ص مرجع سابق سارة دباغي، 2
 .32 نفس الرجع،  ص 3
 .77، ص مرجع سابق ذهبية اجلوزي، 4
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كفاءة اإلدارة احلكومية. 

-عن طريق زيادة الشفافية واستئصال الفساد. 

-وجود إدارة حكومية تفي باحتياجات املواطنني السيما النساء والفئات املهمشة، يعد أمر أساسيا لضمان 

استمرارية هذه االجنازات داخل نطاق األهداف اإلمنائية. 

-زيادة خضوع املؤسسات التابعة للدولة للمساءلة، يعد مطلبا أساسيا لالسرتاتيجيات احلكومية من أجل سد 

الفجوة الدميقراطية. 

 ): يوضح أبعاد الحكم الراشد1الشكل رقم (

 
                                

 من إعداد الطالبتني اعتمادا على عناصر البحث. المصدر:
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 معايير الحكم الراشد :المطلب الثاني

ال ميكن إعطاء أي حكم صفة الرشادة إال إذا كان يتضمن العديد من األسس اليت تعطيه هذه الصفة، 

وخصائص احلكم الراشد عديدة ومتنوعة بأولوية التصنيف من بلد آلخر فهذه املعايري ختتلف بإختالف اجلهات 

ومصاحلها وحنن ركزنا على أربعة معايري وهي: الشفافية واملساءلة واملشاركة ودولة القانون 

الشفافية  الفرع األول: 

الشفافية وهي الرد على الفساد،إمنا هي قيمة حضارية، وهي التزام أخالقي أوال وأخريا، والقيم احلضارية 

 1 األخالقي ال تقبل التجزئة أو ازدواج املعايري.االلتزامكما 

ويقصد بالشفافية مبدأ خلق بيئة تكون فيها املعلومات املتعلقة بالظروف والقرارات واألعمال احلالية منظورة 

ومفهومة، كما يقصد هبا اإلفصاح بشكل أكثر حتديدا لعملية ومنهج توفري املعلومات وجعل القرارات املتصلة 

 2بالسياسة املتبعة معروفة ومعلومة من خالل النشر يف الوقت املناسب.

كما تعين الشافية أن عملية اختاذ القرارات وتنفيذها تطبق بأساليب تندرج ضمن إطار ولوائح وتعليمات 

للقوانني واألنظمة وكذالك تعين أن هناك معلومات مؤسسية كافية ومتاحة وسهلة الوصول إليها ومنها التجاوب، 

 3أي أن احلكم الراشد يتطلب التجاوب مع متطلبات مجيع الشرائح ضمن أطر زمنية ومعقولة وحمددة.

 على اجلمهور فيها يتعلق هبيكل ووظائف القطاع احلكومي، ونوايا االنفتاح« وميكن تعريف الشفافية بأ�ا: 

السياسات العامة، وحسابات القطاع العام الذي من شأنه تعزيز املساءلة وتثبيت املصداقية، وحشد تأييد أقوى 

للسياسات االقتصادية السليمة من قبل اجلمهور، كما أن انعدامها أي الشفافية يؤدي إىل زعزعة االستقرار وعدم 

 4.»الكفاءة واالفتقار إىل العدالة 

إن الشفافية يف عملية صنع القرار تعزز املساءلة، كما أ�ا تشجع الصدق والنزاهة والكفاءة، فكلما كانت 

املعلومات شفافية وآنية سهلت مهام الرقابة واملراجعة واإلشراف اليت تتوالها هيئات الرقابة الداخلية واخلارجية 

 واجلهات الرقابية التنظيمية واجلمهور بوجه عام.

 

، عمان، األردن:دار الشروق، 1، طالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد حمي الدين شعبان توق، 1
 .77، ص 2014

 .816، ص 2007 الدار اجلامعية، :، القاهرة، مصر2، طحوكمة الشركات طارق عبد العال محاد، 2
 .379، ص 2011 مكتبة الوفاء القانونية، :، اإلسكندرية، مصر1، طالحوكمة ومكافحة الفساد أمري فرج يوسف، 3
، جامعة "احلكم الراشد كأداة لتدعيم إصالح مالية اجلماعات احمللية" مجال الدين دندن، خمرب تسيري اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق التنمية، 4

 .9البليدة، ص 
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الوضوح والتباين يف كل جماالت العمل اليت تتم بني اإلدارة العليا « : 1كما تعرف الشفافية على أ�ا

واملستويات اإلدارية األخرى، حبيث تكون املعلومة متاحة للجميع كل حسب اختصاصه، وذلك لالستفادة منها 

. »يف أداء املهام املنوطة بالعاملني 

حق كل مواطن يف الوصول إىل املعلومات، ومعرفة آليات اختاذ القرار املؤسسي وحق الشفافية مطلب « 

ضروري لوضع معايري أخالقية وميثاق عمل مؤسسي ملا تؤدي إليه من الثقة، وكذلك املساعدة على اكتشاف 

. »الفساد 

أن تكون احلكومة واألجهزة اإلدارية العامة يف صندوق من زجاج حبيث يرى اجلميع بوضوح ما تقوم به « 

. »من أعمال، وما تباشره من مهام وتديره من برامج وترتبط به من عالقات أو الكيفية اليت متارس فيها كل ذلك 

ومن خالل التعاريف السابقة للشفافية نستنتج ما يلي: 

-سهولة وفهم اإلجراءات ووضوحها ومرونتها، مما يسهل على األفراد املراجعني إجناز أعماهلم بسهولة . 

-تعزز الشفافية الرقابة اإلدارية وتزيد من كفاءهتا وفعاليتها وذلك من خالل دقتها ووضوحها لإلجراءات. 

-تساعد على تبسيط اإلجراءات يف أجهزة اإلدارة، وسرعة االجناز، وتعزيز مفهوم الثقة والوالء بني أفراد التنظيم 

وبني اجلمهور. 

-تعزز من قدرات األجهزة اإلدارية على مواكبة املتغريات، واملستجدات السياسية واالقتصادية واالجتماعية احمليطة. 

مكافحة الفساد بأشكاله املختلفة. يف -تساهم بشكل كبري 

ومنه تعترب الشفافية شرط أساسي ومسبق للمساءلة، فالشفافية حتسن إمكانية التنبؤ وبالتايل كفاءة القرارات 

املرتبطة بالسياسة، والشفافية جترب املؤسسات على مواجهة واقع موقف ما، وجتعل املسؤولية أكثر إحكاما، وخاصة 

إذا كانوا يعرفون أ�م سيستدعون لتربير وجهات نظرهم وقراراهتم وأفعاهلم هلذه األسباب، ويتم التشجيع على 

تعديل السياسات يف الوقت املناسب. 

المساءلة الفرع الثاني: 

تعترب املساءلة من أهم حمددات احلكم الراشد نظرا ملا حتمله من صفات تساعد على مكافحة خمتلف 

مظاهر الفساد. 

 املساءلة هي االلتزام بتقدمي سجل أو تقرير عن مسؤولية موكلة،  «وميكن تعريف املساءلة على أ�ا:

واملساءلة تعين أن األفراد واملنظمات املكلفون بأداء أفعال أو نشاطات معينة يتم استجواهبم وحتملهم ملسؤولية 

 . 24، 23، ص ص 2011، عمان، األردن: دار جليس الزمان، 1، طالحكمانية في األداء الوظيفي عصمت سليم القرالة، 1
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اجناز هذه األفعال، ويتم احلكم على هذه املسؤولية أو قياسها من خالل معايري واضحة ومعلنة واملساءلة هي 

 1.»حتميل األفراد واملنظمات مسؤولية أدائهم بعد قياس هذا األداء بأكثر الطرق املوضوعية املمكنة 

واملساءلة قد تكون داخلية أو خارجية، األوىل حيث تقوم احلكومة بغية محاية املصلحة العامة بإرساء أنظمة 

وحوافز متعددة حتكم سلوك املؤسسات املختلفة ضمن احلكومة، ومن هذه اإلجراءات فصل السلطات وإنشاء 

 2أجهزة رقابة مستقلة والثانية تتعلق حني يقوم الشعب نفسه مبساءلة حكوماته.

: 3وميكن تصنيف آليات املساءلة إىل

ويقصد هبا قيام اجلهاز احلكومي التنفيذي مبحاسبة نفسه عرب سبل إدارية ووسائط ضبط -المساءلة التنفيذية: 1

العمل اإلداري، مثل استخدام برامج التوعية أو فتح قنوات اتصال مع اجلمهور إليصال صوته إىل اإلدارات وحتويل 

بعض اللجان أو اهليئات بالتحقيق الفعال لتعزيز إطار املساءلة داخل املؤسسة احلكومية ذاتيا. 

 تعد املساءلة ضمن السلطة التشريعية، واحدة من اعرق آليات املساءلة يف النظم -المساءلة التشريعية:2

الدميقراطية، حينما يلعب الربملان دورا هاما يف تقييد احلكومة والرقابة عليها ومعارضتها يف أحيان كثرية لضمان 

استقامة سري العمل احلكومي. 

تشكل املساءلة القضائية ركنا أساسيا من أركان عمل اجلهاز احلكومي وغري احلكومي، -المساءلة القضائية: 3

الذي تنهض به السلطة القضائية القائم عملها على أساس تطبيق األحكام الصادرة عن القضاة يف الدعاوى 

واملنازعات املعروضة عليها، وباستقاللية تامة عن تدخل السلطتني التشريعية والتنفيذية يف عملها األمر الذي 

يضمن النزاهة يف عدالة تنفيذ القوانني. 

: 4 من قبل املسؤولني يف القطاعني (العام واخلاص) بالقواعد التاليةااللتزاموتعرف هيئة األمم املساءلة بأ�ا 

-توضيح كيفية تنفيذ الدائرة (الدائرة احلكومية أو اخلاصة) ملهامها ومربرات القرارات اليت تتخذها. 

 واملطالب اليت تقدم إليها. االنتقادات-التفاعل املباشر مع 

-قبول جزء من املسؤولية عن األخطاء اليت تقع أو الفشل الذي ينتج عن تلك القرارات. 

 -وجود آلة واضحة تتيح للمواطنني التحقق من التزام اإلدارة مبهامها على الوجه املخطط له.

 

 .411، ص مرجع سابق سلوى شعراوي مجعة وآخرون، 1
 . 376، ص مرجع سابق أمري فرج يوسف، 2
 .80، ص مرجع سابق ذهبية اجلوزي، 3
 كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية، فرع تسيري املالية ,، رسالة ماجستريالحكم الراشد في المالية المحلية ابراهيم بن عيسى، 4

 .123، ص 2011العامة، جامعة تلمسان، اجلزائر، 
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-وجود آلة واضحة للتعامل مع األخطاء والفشل. 

ولقد أكدت مجيع الدراسات على أمهية املساءلة ودورها يف بناء التنظيمات على اختالف أشكاهلا 

وحجمها وتتبني أمهيتها يف ما يلي: 

 1-أمهية املساءلة ملقاومة الفساد، فالفساد قد يؤدي إىل فقدان الشرعية السياسية من قبل املؤسسات احلكومية.

-زيادة الوعي السياسي للشعوب واملطالبة حبق التمتع بقدر متزايد من الدميقراطية وبكل املزايا اليت يدعو إليها 

 2احلكم الصاحل.

-وجيب أن تتوفر للحكومة مقومات الشرعية ومساءلتها، وتعد املساءلة عامل مهم ومؤثر يف احلكم الراشد وال 

يقتصر ذلك على املؤسسات احلكومية فقط بل ميتد أيضا ليشمل القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين، من 

حياسب اآلخر. 

المشاركة الفرع الثالث: 

تعرب املشاركة يف حقيقتها عن مدى الثقة بني املواطن ومسؤوليه ومبا أن احلكم الراشد يهدف أساسا إىل 

تطوير اجملتمع والتقدم به وهذا ال يكون إال يف عملية تشاركية يتفاعل فيها اجملتمع املدين والقطاع اخلاص والدولة 

كما تتمثل املشاركة بتهيئة السبل واآلليات املناسبة للمواطنني من أجل اإلسهام يف عمليات صنع القرارات سواء 

كانت هذه املشاركة شعبوية أو خنبوية. 

واملشاركة تعين حمصلة اجلهود اليت يقوم هبا املواطنون، ملساعدة السلطات احلكومية يف تنفيذ وجناح 

 3املشروعات واألنشطة املختلفة داخل جمتمعاهتم احمللية.

كما تعرف املشاركة بأ�ا إسهام املواطنني بدرجة أو بأخرى يف صنع وتنفيذ السياسات احمللية، سواء 

 4جبهودهم الذاتية أو بالتعاون مع املؤسسات احلكومية املركزية واحمللية.

واملشاركة هي مفهوم مرتبط باجملتمع املفتوح والدميقراطية، فاملشاركة متكن اجملتمع من االستخدام األمثل 

لطاقات وقدرات أفراده ومجاعاته املنظمة، فهي تدعو إىل إعطاء دور أكرب للمجتمع املدين وتوجب تطبيق 

الالمركزية على صعيد اإلدارة العامة أو احلكومية، ومتكن املواطنني من املشاركة يف بنية السلطة بشكل دميقراطي 

ومن التأثري على السياسات االجتماعية املشرعة. 

 

 .413، ص مرجع سابق سلوى شعراوي مجعة وآخرون، 1
  .413 نفس املرجع، ص 2
 .20، ص مرجع سابق عصمت سليم القرالة، 3
 .263، ص مرجع سابق سلوى شعراوي مجعة وآخرون، 4
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فاملشاركة هي مستمدة من الدميقراطية والالمركزية واالنتخابات: 

هي شكل من أشكال احلكم السياسي القائم باإلمجاع على التداول السلمي للسلطة وحكم .الديمقراطية: 1

الشعب لنفسه. حكم ، وتعين الدميقراطية اصطالحا حكم الشعب أو 1األكثرية ومحاية حقوق األقليات من األفراد

كما يتميز النظام الدميقراطي مبجموعة من اخلصائص ومن أمهها: 

حيث أن السيادة هي تلك السلطة العليا اليت متتلك حق التشريع وعربت األنظمة الدميقراطية سيادة الشعب: أ) 

بأن صاحب السيادة فيها هو الشعب أو األمة، فالسلطة مصدرها الشعب. 

 مثل: حرية الرأي، وحرية االعتقاد، واحلرية الشخصية، وحق اإلقرار بحقوق األفراد وحرياتهم وضمانها:ب)

امللكية، وحق العمل والسكن واالنتقال والتعليم.. 

 فهي تعرب عن مدى توزيع الوظائف السياسية والسلطة على املستوى احمللي والذي عن طريقه ميكن الالمركزية:.2

للمجتمع التعبري عن انشغاالته واهتماماته من جهة ومراقبة ومتابعة العمل احلكومي من جهة أخرى. 

 هي الطريقة الشرعية اليت يعرب هبا اجملتمع احمللي عن ممثليه فله احلق يف اختيار األصلح واألجدر االنتخابات:.3

ملن له القدرة على تسيري شؤونه. 

وتعد االنتخابات الوسيلة الرئيسية للمشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة يف جمال إرساء 

 2الدميقراطية وبناء اجملتمع املستقر القائم على أساس العدالة واملساواة وضمان حقوق اإلنسان.

حكم القانون الفرع الرابع: 

يقصد حبكم القانون وجود بيئة قانونية مستقرة، ومرجعية للقانون وسيادته على اجلميع دون استثناء، 

انطالقا من حقوق اإلنسان بشكل أساسي، وهو اإلطار الذي ينظم العالقات بني املواطنني من جهة وبني الدولة 

من جهة ثانية، كما أنه ينظم العالقات بني مؤسسات الدولة، وحيرتم فصل السلطات واستقاللية القضاء. 

وميكن تعريف سيادة القانون على أ�ا جمموعة من القواعد القانونية اليت تنظم العالقة بني أفراد اجملتمع 

بعضهم ببعض من جهة وعالقتهم بسلطة الدولة من جهة أخرى، واليت تسعى إىل محاية حقوق األفراد ومتتعهم 

باحلقوق واحلريات األساسية لإلنسان وحتقيق مفهوم املساواة وختضع مجيع سلطات الدولة واألفراد للقانون وتعمل 

 وفقا له.

 

 .78، ص مرجع سابق ذهبية اجلوزي، 1
 .158، ص مرجع سابق رعد سامي عبد الرزاق التميمي، 2
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وتعين سيادة القانون وجود أطر قانونية واضحة وعادلة ومحاية كاملة حلقوق اإلنسان وهذا يقتضي نظاما 

 1(سلطة) قضائية مستقلة وقوة تنفيذية غري فاسدة، تطبق القانون على اجلميع دون متييز.

: 2وميكن حصر عنصرين أساسيني لبلورة فكرة سيادة القانون

 وهو يشكل القانون األساسي واألمسى بالنسبة للنظام القانوين للدولة وهو عادة ما يتضمن القواعد :-الدستور

واملبادئ اليت حتكم اجملتمع وخمتلف نواحي احلياة فهو يرتبع على قائمة اهلرم القانوين ويصدر عن سلطة خاصة 

خمتصة بوضعه أال وهي السلطة التشريعية. 

 وهو ميثل أحد مفاتيح احلكم الراشد حيث يستمد هذا األخري شرعيته من استقالليته وحياديته رمسيا :-القضاء

حسب ما ينص عليه الدستور، فاستقالليته تعكس سيادة القانون السائد يف الدولة وخضوع هياكلها ومصاحلها 

وجمتمعها للقانون الذي حيمي اجلميع. 

): يوضح معايير الحكم الراشد 02شكل رقم (

 

 
من إعداد الطالبتني بناءا على توجيهات األستاذ. المصدر: 

 

 

، )2004-2002دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية اإلنسانية في الوطن العربي: من خالل تقارير التنمية اإلنسانية العربية ( يوسف زدام، 1
 . 28، ص 2007، جامعة اجلزائر، كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية رسالة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، 

 . 8، ص مرجع سابق مجال الدين دندن، 2
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تطبيق الحكم الراشد وعناصر المطلب الثالث: آليات 

لعل الرغبة يف تعزيز مفهوم احلكم الراشد تتطلب الرتكيز على آليات عديدة تسهم بشكل مباشر يف تأصيل 

هذا املفهوم ومن بني هذه اآلليات ما يلي: 

الحكومة : الفرع األول:

وتعرف احلكومة على أ�ا اجلهاز الذي ميارس النفوذ واملراقبة على األفكار والقانون وفرض اإلجبار واهليمنة 

على خمتلف اجلماعات واجلماهري، وهبذا الشكل تشكل الدولة واحلكومة العديد من األنواع لكن امليزة الواضحة هلا 

 أما الثانية فال ،أن هناك حكومات دستورية وأخرى غري دستورية، األوىل السلطة فيها حمددة من طرف الدستور

 1سلطات للدستور عليها.

:  2وميكن حتديد دور احلكومات فيما يلي

 تسهل احلكومة وضع السياسات املتناسقة والفعالة عن طريق حتسني عملية اختاذ -الحكومة كصناعة سياسات:

القرارات ووضع القوانني وتقييم أثر السياسات بشكل عام. 

 تضع احلكومة الطرق الفعالة لقياس األداء واملراقبة وتقوية نظم املساءلة. -الحكومة كمسيرة:

 والنظم وزيادة قدرة القطاع العام لالستجابة بسرعة والبىنكما تعمل احلكومة على تطوير االسرتاتيجيات 

ومرونة التحديات املستقبلية اخلارجية. 

وتتشكل احلكومة من ثالث سلطات وهي:  

يف اجملالس التشريعية املنتخبة (الربملانات- اجلمعيات الوطنية-اجملالس الوطنية أو تتمثل  :-السلطة التشريعية

التأسيسية....) وهي املنرب الرئيسي للتحاور وإجازة القوانني يف األنظمة الدميقراطية التمثيلية، كما أ�ا تشرف 

 3وتراقب طريقة عمل املسؤولني احلكوميني وخمتلف أعماهلم وقراراهتم.

 وهي اليت تسري أمور الدولة ضمن حدود قوانني املشرع وهلا صالحيات اقرتاح مسودة قوانني -السلطة التنفيذية:

جديدة لدراستها من قبل املشرع واملوافقة عليها، هذه العالقة بني التشريع والتنفيذ ال يصح بشكله األفضل إال يف 

 4استقاللية األول عن الثاين.

 

 .55، ص مرجع سابق فريد ابرادشة، 1
  .51، ص مرجع سابق حمي الدين شعبان توق، 2
 .56، ص مرجع سابق فريد ابرادشة، 3
 .115، ص مرجع سابق إبراهيم بن عيسى، 4
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 على القضاء أن يكون مستقال يف كافة مستوياته حيث أن مهمته تكمن يف الفصل بني -السلطة القضائية:

الدولة من جهة واألشخاص الطبيعيني واملعنويني من جهة أخرى أو األشخاص فيها بينهم، فأي تدخل هلذه 

السلطة سياسيا لشرح أو حل األمور الشائكة بصفة مستمرة يضعف باقي السلطات حيث يكون االعتبار لسلطة 

 1غري منتخبة على حساب سلطة أخرى منتخبة.

ومما سبق يتضح لنا أن احلكومة تواجه العديد من التحديات ومبا أن احلكم الراشد يصب اهتمامه على 

األفراد من خالل توفري حياة أفضل هلم وإمساع صوهتم، تستطيع الدولة أن تتدخل وبكافة الطرق من أجل حتقيق 

أهداف اقتصادية واجتماعية ملا تتوفر عليه من سلطة وقوة على كافة ممتلكاهتا ومواردها، لكن كل هذا ال يتحقق 

إال يف إطار قانوين تشاوري مع كافة اإلطراف، ال يظهر إال بواسطة أجهزة تشريعية وتنفيذية وأحزاب ممثلة للشعب 

تظهر احتياجاته وحقوقه وخاضعة للشعب من خالل الرقابة الدورية عليها. 

القطاع الخاص الفرع الثاني: 

أن معظم الدول أصبحت تدرك أن القطاع اخلاص ميثل املورد الرئيسي للفرص اليت تفتح اجملاالت  

االقتصادية لتشغيل األيدي العاملة على كافة مستوياهتا إضافة إىل تأهيلها لتحقيق النتائج االجيابية اليت تساهم يف 

التنمية االقتصادية للمجتمع ورفع مستوى املعيشة للمواطنني وحتسني مستوى اخلدمات هلم. 

ذلك اجلزء من االقتصاد الغري خاضع لسيطرة احلكومة ويدار  « :وميكن تعريف القطاع اخلاص على أنه

 2 .»وفقا العتبارات الرحبية املالية 

القطاع اخلاص هو ذلك القطاع الذي يشمل املشاريع اخلاصة للتصنيع والتجارة واملصارف...وكذلك « 

 3.»طر من طرف الدولة يف السوق ؤالقطاع غري امل

ويتميز القطاع اخلاص مبجموعة من اخلصائص من بينها: 

-السرعة يف االجناز وحتقيق أهداف الربامج واملشاريع االقتصادية وذلك لتوفري احلافز على املنافسة باملقارنة مع 

القطاع العام. 

-القطاع اخلاص يتميز بعدم وجود بريوقراطية معرقلة بعكس القطاع العام الذي ميتاز بالبطء يف حركته ومبادرته. 

-يتميز القطاع اخلاص بكفاءة عالية مقارنة مع القطاع العام مما يؤدي إىل توفري املوارد املالية وحتسني األداء يف 

 جمال النشاطات اليت يقدمها.

 

 .115 نفس املرجع، ص 1
 .108 نفس املرجع، ص 2
 . 61، ص مرجع سابق فريد ابرادشة، 3
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-يتصف القطاع اخلاص بإتباع أساليب إدارية حديثة وكذلك استعمال تكنولوجية متطورة مما يساعد على جتديد 

األصول الثابتة وزيادة جودهتا يف  االقتصاد احمللي مما يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية. 

-توظيف العدد الضروري من العمال وهذا عكس القطاع العام والذي يوجد فيه بإستمرار فائض يف عدد العمال 

مما خيفض إنتاجيته. 

-وضوح اهلدف يف القطاع اخلاص واملتمثل أساسا يف الوصول إىل أقصى ربح. 

وأصبح من الضروري أن تعمل الدولة على تشجيع وتطوير القطاع اخلاص، وأن تعمل على دعم املشاريع 

اخلاصة وأن تفرض شروطا على القطاع اخلاص، فال متنح األموال والقروض واإلعانات هكذا دون برنامج عمل 

واتفاق بني الطرفني املهم أن تفتتح الدولة وصانع القرار بضرورة وحتمية وجود قطاع خاص منتج وخالق للثروة. 

: 1إن احلكومة تستطيع بدورها تقوية وتطوير القطاع اخلاص وإدامته من خالل اآلليات التالية

-خلق البيئة االقتصادية الكلية املستقرة 

-إدامة التنافسية يف األسواق 

-التأكيد على سهولة حصول الفقراء والفئات ذات الفرص واإلمكانات البسيطة على التسهيالت املالية والفنية 

للمسامهة اإلنتاجية يف اجملتمع وحتسني مستوى دخوهلم ومعيشتهم. 

 فرص عمل ق-تعزيز املشاريع اليت تتيح وختل

-تستقطب االستثمارات. 

-تنفيذ القوانني وااللتزام هبا. 

-التحفيز لتنمية املوارد البشرية وكذلك احملافظة على البيئة. 

 

منظمات المجتمع المدني الفرع الثالث: 

تلعب منظمات اجملتمع املدين دورا كبريا يف إرساء دعائم احلكم الراشد يف اجملتمع، مثال على ذلك 

منظمات حقوق اإلنسان، ومنظمات املرأة، والنقابات املهنية، واملنظمات اليت تراقب االنتخابات، ومجاعات 

الطالب، هذه املنظمات مجيعها تؤدي وظيفة أسياسية يف مراقبة أداء احلكومة يف خمتلف جماالت النشاط العام، 

 2وتساعد على رفع معدل النزاهة يف الوظيفة العامة.

 .47، ص 2003، القاهرة، مصر: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، 1، طالحكمانية قضايا وتطبيقاتها زهري عبد الكرمي الكايد، 1
 . 58، ص 2007 دار النهضة، :، اإلسكندرية، مصر1، ط)الموسوعة السياسية للشباب(الحكم الراشد  سامح فوزي، 2
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 كيان يلعب وسيط بني الدولة واملواطن من خالل مكونات اجملتمع  «:وميكن تعريف اجملتمع املدين على أنه

 1.»املدين 

 جمموع التنظيمات واملؤسسات اليت تشكل وعي املواطنني مثل املؤسسات التعليمية  «ويعرف كذلك بأنه:

والثقافية واألخالقية واملؤسسات التقليدية املوروثة عن املاضي مثل املؤسسات الدينية ومديريها فهي اليت يرجع إليها 

الفضل يف استقرار منط إنتاج معني أو تنظيم اقتصادي ما للمجتمع وداخلها يدور الصراع الذي قد يؤدي إىل 

، وتتسم هذه املنظمات مبجموعة من 2»التحول على هذا النمط وانتقال اجملتمع إىل مرحلة تارخيية أخرى 

: 3اخلصائص من بينها

-إ�ا هيكل رمسي هتدف للبقاء 

-غري هادفة للربح بشكل عام 

-ليست هلا عالقة هيكلية مؤسسية باحلكومة 

-ذاتية احلكم 

-قائمة على أساس املشاركة الطوعية 

-ال تباشر نشاطا سياسيا بل هلا مواقف التأثري بشأن بعض القضايا السياسية وخاصة التأثري يف السياسات العامة 

للدولة. 

وتكمن أمهية اجملتمع املدين يف إشراك األفراد والناس يف األنشطة االقتصادية واالجتماعية وتعمل على 

تنظيمهم يف مجاعات ذات قوة للتأثري يف السياسات العامة، لذلك جند بأن مؤسسات اجملتمع املدين ويف مقدمتها 

املؤسسات غري احلكومية تساعد على حتقيق إدارة أكثر ترشيد للحكم من خالل عالقتها بني الفرد واحلكومة، 

: 4ومن خالل تعبئتها ألفضل اجلهود الفردية واجلماعية واليت ميكن استخدامها وفق اآلليات التالية

ها على املشاركة يف الشأن العام. ث-التأثري على السياسة العامة من خالل تعبئة جهود قطاعات من املواطنني وح

-تعميق املساءلة والشفافية عرب نشر املعلومات والسماح بتداوهلا على نطاق أوسع. 

-مساعدة احلكومة عن طريق العمل املباشر أو التمويل أو اخلربة، على أداء أفضل للخدمات العامة وحتقيق رضا 

 املواطنني.

 

 .110، ص مرجع سابق ابراهيم بن عيسى، 1
 .18، ص 2000، بريوت، لبنان: مركز دراسات الوحدة العربية، 1، طمستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي أمحد شكر الصبيحي، 2
 .23، ص مرجع سابق سلوى شعراوي مجعة وآخرون، 3
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-العمل على حتقيق العدالة واملساواة أمام القانون ومحاية املواطنني من تعسف السلطة. 

-تربية املواطنني على ثقافة الدميقراطية من خالل إكساب أعضاء قيم احلوار وقبول اآلخر واالختالف، ومساءلة 

القيادات، واملشاركة يف االنتخابات والتعبري احلر عن الرأي. 

إن العناصر الثالثة (احلكومة، والقطاع اخلاص، واجملتمع املدين) تشكل ترابط فيها بينها لتحقيق احلكم 

الراشد من خالل التفاعل والتكامل بني القطاع اخلاص يف إحداث نقلة نوعية على نطاق اجملتمع ودور احلكومة 

من خالل خلق بيئة سياسية وقانونية مقبولة أما اجملتمع املدين فيسهل تقاطع الفعل السياسي واالجتماعي عرب 

تعبئة اجلماعات حىت تقوم باملشاركة يف األنشطة السياسية واالجتماعية. 

 

 

): يوضح آليات تطبيق الحكم الراشد 3شكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبتني بناء على توجيهات األستاذ. المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آليات تطبيق احلكم الراشد

 اجملتمع املدين القطاع اخلاص كومةاحل
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الفصل: خالصة 

انطالقا مما تقدم ميكن القول أن احلكم الراشد يعزز اإلنصاف واملشاركة والتعددية والشفافية واملساءلة 

وسيادة القانون على حنو يتسم بالكفاءة والفعالية والثبات ويف حتويل هذه املبادئ إىل ممارسات وتأيت أكرب 

األخطار اليت هتدد احلكم الراشد من الفساد، وينهض احلكم الدميقراطي بالتنمية عن طريق مشاركة كل أطرافه 

(القطاع العام واخلاص واجملتمع املدين) بالدور االجيايب يف حتقيقه وتنفيذه ويف اإلشراف عليه ومتابعة نتائجه، ومنه 

فاحلكم الراشد هو عمل مجاعي مشرتك بني أطرافه وجهود أي طرف يتكامل مع جهود اآلخر ومن يقوم بواجبه 

منهم يسهم يف إجناح جهود اآلخر وعلى هذا فإن مسؤولية جناح احلكم الراشد هي مسؤولية كل األفراد الذين 

لديهم الرغبة يف حتقيقه ومسؤولية الدولة واملنظمات واجلمعيات ومسؤولية الشعب بل هي مسؤولية ال تقتصر على 

جيل بذاته بل هي مسؤولية ممتدة عرب األجيال. 
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 الفصل الثاني
دراسة في مفهوم التنمیة 

 المحلیة وأبعادها وأهدافها

 



 الفصل الثاني:                                              دراسة في مفھوم التنمیة المحلیة وأبعادھا وأھدافھا
تمهيد 

دولة، حيث أ�ا ومنذ ظهورها قامت بتغيري العديد أي تعترب التنمية من بني أهم التحديات اليت تواجهها 

من الدول لألحسن سواء كان ذلك التغيري اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، إن مهمة التنمية هي تطوير البالد 

قصد إرضاء املواطن والوصول للرفاه االجتماعي واالقتصادي. 

إال أنه يف الدول النامية تتوفر العديد من مقومات جناح التنمية لكن ذلك ال يعكس الواقع فهي الزالت 

ضمن دائرة التخلف، ومن بني الدول النامية تعترب اجلزائر مرتاجعة يف جمال التنمية ويرجع ذلك للعديد من 

منها ضعف اهليكل االقتصادي للدولة واالعتماد املبالغ فيه على عائدات النفط مما جعلها يف ضاألسباب من 

اقتصاد ريعي، كذلك طبيعة اإلدارات اليت ترفض يف الغالب التنمية على املستوى احمللي. 

ويف هذا الفصل سوف نتطرق إىل مفهوم التنمية والتنمية احمللية وذلك وفق مبحثني املبحث األول بعنوان 

ماهية التنمية احمللية ومقوماهتا األساسية وحيوي ثالث مطالب، واملبحث الثاين بعنوان خصائص التنمية احمللية واهم 

وظائفها وكذلك حيوي ثالث مطالب. 
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 األساسية االمبحث األول: ماهية التنمية المحلية ومقوماته

م، هبدف دمج الدول 1949استعمل مفهوم التنمية عندما أطلقه رئيس الواليات املتحدة األمريكية عام 

النامية باالقتصاد العاملي، بعد أن حصلت على استقالهلا السياسي وكان هذا املصطلح مرتبطا فقط بزيادات 

اإلنتاج والصادرات، لكن مع مؤمتر هيئة األمم املتحدة مت استعمال مصطلح التنمية يف العديد من اجملاالت مما 

ساعد بعض الدول على الوصول للرفاه االقتصادي واالجتماعي وجعل األفراد ذوي قيمة وفاعلية يف اجملتمع. 

المطلب األول: تعريف التنمية المحلية وتطورها التاريخي 

تعريف التنمية الفرع األول: 

لغة أوال: 

هي كلمة مشتقة من كلمة منو، وفعلها منا، ينمو وتعين الزيادة واالنتشار، ومن هنا  التنمية يف اللغة العربية

نعرف أن التنمية جيب أن تعين زيادة ورفعة وحتسني ما هو موجود أصال، ونشره وتعديه إىل غريه، حبيث يساهم يف 

 1رفعة غريه وحتسينه أيضا.

اصطالحا ثانيا: 

تعرف التنمية بأ�ا عملية حضارية متكاملة تعىن بدفع كفاءة القوى املنتجة مبا ينمي الثورة القومية ويولد 

الفائض االقتصادي الالزم للتوسع املضطرب يف االستثمار، كما تعىن التنمية بتوفري اخلدمات األساسية لألفراد 

املنتخبني لتوفر هلم الشروط املوضوعية للوصول إىل مستوى التطور التكنولوجي املطلوب... وينظر للتنمية على أ�ا 

هي التفاعل بني الناس واملوارد الطبيعية املتاحة هلم، أي استغالل الناس ملواردها الطبيعية، فالناس هم هدف عملية 

التنمية واملفروض من التنمية أن حتقق رفاهيتهم وهذا يعين أن التنمية تنصب على استثمار الناس لإلمكانيات 

 2الطبيعية املتاحة هلم.

وقد اعتربت هيئة األمم املتحدة أن أفراد اجملتمع يسامهون كذلك يف حتقيق التنمية بطريقة فعالة، كما تعترب 

 عملية تستهدف  إجياد ظروف التقدم االجتماعي واالقتصادي للمجتمع كله مبشاركته النشطة عن  «التنمية بأ�ا:

 3.»طريق أفراده ومجاعاته وهيئاته مع االعتماد بأقصى درجة على مبادرة هؤالء األفراد واجلماعات واهليئات

 

، رسالة ماجستري، كلية اهلندسة املعمارية، جامعة دمشق،  بيانات ومؤشرات التنمية اإلقليمية كمدخل لصياغة األقاليم التنموية أسعد معتوق،1
 .33، ص 2009حزيران 

 .11، 10، ص ص 2002جامعة حلوان، : ، حلوان"التنمية االجتماعية في إطار المتغيرات العالمية الجديدة" مصطفى طلعت السروجي، 2
، رسالة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم السياسية، جامعة منتوري، التنمية البشرية في الجزائر -الواقع واألفاق-مريبعي سوسن،  3

 .8، ص 2012/2013-02قسنطينة، 
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إن التنمية عملية شاملة متكاملة يتوقف جناحها على ما يقوم به البشر من جهد متعدد اجلوانب 

واألشكال، والتنمية كمفهوم شاع احلديث عنها عقب احلرب العاملية الثانية خاصة، ملا جنم عنهم من مشكالت 

اجتماعية بارزة دفعت بدول العامل إىل بذل جهود مضاعفة لتغيري أوضاعها وحتسني أحواهلا املادية، لذا ارتبط 

مفهوم التنمية بالتقدم االقتصادي واالجتماعي وما يعنيه ذلك من تغيري يف البنية االقتصادية بتعدد قطاعات 

 1اإلنتاج وتطور خدمات الصحة والتعليم وما شابه ذلك.

 « التنمية هي العملية املخططة لتقدم اجملتمع بكل أبعاده اقتصادية ويعرفها الدكتور إكرمي عبد النيب أ�ا:

كانت أم اجتماعية أم ثقافية أم سياسية واليت تعتمد أكرب اعتماد على جهود املواطنني والدولة لتحسني األحوال 

 السياسية يف اجملتمعات احمللية والكبرية واملسامهة يف تقدمها بأكرب قدر الثقافية و االجتماعية و االقتصادية و

 2مستطاع  ».

" إىل أن النظريات الرأمسالية تفرض أن التنمية ما هي إال عملية تطور من دول Frankويذهب فرانك"

نامية إىل دول متقدمة، ومن مث فالبد من اتصال هذه اجملتمعات املختلفة باجملتمعات الصناعية الرأمسالية كالواليات 

املتحدة األمريكية، وتتجاهل هذه النظريات الرأمسالية حدوث التنمية كما يسمى بالعامل املتحضر-وكما يذهب 

فرانك هم جمرد حفنة من القوى الرأمسالية يف أوروبا وأمريكا الشمالية-يكون على حساب ما حيدث من معاناة 

 هذه القارات جعل من املمكن للرأمسالية فاستعماروخراب لشعوب بالد أخرى وهي ما أطلق عليها الدول النامية، 

  3يف الغرب أن حتقق التنمية السريعة ولكنه يف نفس الوقت حقق للشعوب املستعبدة دمارا وفقرا وقهرا سياسيا.

 هي التفاعل احلاصل بني الناس واملوارد الطبيعية  «ومنه ميكن وضع تعريف إجرائي للتنمية فنقول أ�ا :

املتاحة لرفع اجملال االقتصادي واالجتماعي والسياسي واملستهدف من عملية التنمية هم الناس حبد ذاهتم فتطويرهم 

. »يؤدي إىل تطوير البالد بالضرورة

 

 

 

 

 

، مذكرة ماسرت، كلية العلوم االقتصادية 2012-1982دراسة قياسية حول مساهمة القطاع الخاص في التنمية المحلية لفترة ، تاوز حممد 1
 .07، ص 02/06/2015والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 . 92، ص 1995، بغازي: جامعة قاريونس، ليبيا، اإلدارة والتنمية في ليبيا إكرمي عبد النيب العبيدي، 2
 .13 ، 12 جامعة بنهار،ص ص :برنامج دراسة اجملتمع ( املستوى األول-فصل دراسي ثاين)، كلية اآلداب، "تنمية اجتماعية" ثروت حممد شليب، 3
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التطور التاريخي لمفهوم التنمية المحليةالفرع الثاني:   

قبل التطرق إىل مفهوم التنمية احمللية جيب التطرق إىل نشأة مصطلح التنمية احمللية، حيث مل يكن مصطلح 

التنمية احمللية يذكر يف األدبيات االقتصادية، فاملنظرون االقتصاديون كانوا يركزون أحباثهم ودراساهتم على النمو 

االقتصادي والتنمية االقتصادية بشكل عام، لكن منذ تسعينات القرن املاضي بدأت تظهر البوادر األوىل لالهتمام 

بالتنمية احمللية، من خالل تنامي اهتمام الدول بالتسيري على املستوى احمللي كبديل، وكرفض لنظام التسيري املوحد 

 1على مستوى املركزي الذي كان يسيطر على غالبية اقتصاديات دول العامل.

م مصطلح تنمية اجملتمع عندما رأت 1944ولقد أطلق على عملية تنمية املناطق الريفية احمللية يف عام 

سكرتارية اللجنة االستشارية لتعليم اجلماهري يف إفريقيا ضرورة األخذ بتنمية اجملتمع، واعتبارها نقطة البداية يف 

م بضرورة تنمية اجملتمع احمللي، لتحسني أحواله وظروفه 1948 يف *السياسات العامة، كما أوصى مؤمتر كامربدج

 **م، أوصى مؤمتر أشردج1954املعيشية ككل اعتمادا على املشاركة واملبادئ احمللية ألبناء هذا اجملتمع، ويف عام 

الذي عقد ملناقشة املشاكل اإلدارية يف املستعمرات الربيطانية بضرورة تنمية اجملتمع احمللي، كما ساهم يف حتديد 

، وعلى مستوى األمم املتحدة ومؤسساهتا املتخصصة مت الرتكيز على مصطلح تنمية اجملتمع كوسيلة لرفع 2مدلوهلا

مستوى املعيشة وهتيئة أسباب الرقي االجتماعي احمللي من خالل مشاركة اجملتمع االجيابية ومبادرته الذاتية، عالوة 

على اجلهود احلكومية وقد كان اهلدف من برنامج تنمية اجملتمع هو مساعدة العديد من القرى على إشباع 

احتياجاهتم يف جمال الزراعة احلصول على املاء، التعليم، الصحة، اإلسكان باإلضافة إىل تعزيز الصناعات التقليدية 

 3واحلرف على املستويات احمللية.

وكان أول ظهور فعلي ملصطلح التنمية احمللية يف بداية ستينيات القرن املاضي وحتديدا يف فرنسا كرد فعل 

لقرارات الدولة اليت أرادت أن جتعل من إعداد الرتاب أولوية وطنية وكان اهلدف من هذه القرارات هو القضاء على 

الفوارق اجلهوية بني العاصمة والضواحي وحىت داخل العاصمة نفسها، وهذا عن طريق سياسة إدارية تعيد تنظيم 

، 2015/2016، مذكرة ماسرت، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة د/الطاهر موالي، سعيدة، الدور التنموي للجماعات المحلية ميينة طاليب، 1
 .39ص 

 نظم بواسطة املكتب االستعماري الربيطاين ملناقشة بعض األمور املتعلقة باملستعمرات اإلفريقية، وقد فضل مؤمتر كامربدج :1948مؤتمر كامبردج  *
  استعمال تنمية اجملتمع املدين على مصطلح التعليم العام للداللة على هذه احلركة اهلادفة إىل النهوض باجملتمعات مببادأة من سكا�ا.

 ملناقشة املشاكل اإلدارية يف املستعمرات االجنليزية ومت تعريف تنمية اجملتمع احمللي 1954 مؤمتر للتنمية االجتماعية عقد يف أغسطس مؤتمر أشريدج: **
 بأ�ا حركة الغرض منها حتسني األحوال املعيشية للمجتمع املدين ككل على أساس املسامهة االجيابية هلذا اجملتمع.

 .164، مصر، ص الحكم المحلي والتنمية المحلية مسري حممد عبد الوهاب، 2
، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية االقتصادية المحلية عبد اللطيف بن نعوم، 3

 .101، 100، ص ص 2016التسيري، جامعة مصطفى إسطمبويل، معسكر، 
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األنشطة االقتصادية من فوق حسب منطق قطاعي للمصاحل، هذه النظرة الفوقية (اختاذ القرارات من املركز دون 

التشاور مع السكان احملليني). 

كانت مرفوضة من قبل خمتلف الفاعلني احملليني الذين يعتربون أن تنمية أي إقليم جيب أن تأخذ بعني 

االعتبار حاجيات سكانه وتطلعاهتم وبذلك طالبوا بتطبيق التنمية من حتت واليت تبىن على أساس استقاللية 

األقاليم عن املركز القرار-العاصمة-(سياسيا، اقتصاديا واجتماعيا). 

لقد كان هذا األمر يف البداية مرفوض فلم حيضى بالقبول واالحرتام ألنه بين على بعد سياسي يطالب هبوية 

خاصة لألقاليم، مث استقر هذا املطلب على اجلانب االقتصادي واالجتماعي، وبداية من الثمانينات أخذ مصطلح 

التنمية احمللية حيوز القبول وكسب تدرجييا اعرتافا من طرف خمتلف اهليئات احلكومية واملؤسسات واجلمعيات ومنها       

 التنمية )1988-1984  مندوبية مراقبة الرتاب والعمل اجلهوي(DATARالفرنسية اليت أقرت يف املخطط  

  1احمللية كنمط من أمناط التنمية.

التنمية المحلية الفرع الثالث:تعريف 

ي يشمل منطقة جغرافية حمددة ضمن البقعة ذليشري مصطلح التنمية احمللية إىل النطاق اجلغرايف للتنمية و ا

اجلغرافية الكاملة للدولة , و ميكن التمييز بني مستويني للتنمية احمللية مها املستوى احمللي الواسع و املستوى احمللي 

الضيق حيث يشمل املستوى الواسع إقليما وفق التقسيمات اإلدارية السائدة يف الدولة مثل احملافظة أو جمموعة من 

احملافظات وتسمى التنمية احمللية مبفهومها الضيق و يشمل مدينة أو قرية أو جتمعات سكانية حمدودة أو صغرية 

 2.نسبيا و جتدر اإلشارة إىل أن هناك إختالفات مفاهيمية حول موضوع التنمية احمللية 

 عملية التغيري اليت تتم يف إطار سياسة عامة حملية تعرب عن احتياجات الوحدة احمللية  «وتعرف كذلك بأ�ا:

(ريفية أو حضرية أو صحراوية)، من خالل القيادات احمللية القادرة على استغالل املوارد احمللية، وإقناع املواطنني 

احملليني باملشاركة الشعبية واالستفادة من الدعم املادي واملعنوي واحلكومي، وصوال إىل رفع مستوى معيشة املواطن 

 3.»احمللي، ودمج مجيع الوحدات احمللية يف الدولة 

، مذكرة دكتورا، كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيري، جامعة تمويل التنمية المحلية في الجزائر واقع وآفاق خنفري خيضر، 1
 .13، 12، ص ص 2011، 3اجلزائر 

 150, ص 2010 دار زهران للنشر , :األردن ,, بدون ط , عمان األسس ,النظريات ,التطبيقات العملية ":إدارة التنمية نائل عبد احلافظ , " 2
 .160، مصر، ص الحكم المحلي والتنمية المحلية مسري حممد عبد الوهاب، 3
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اجلهود احلكومية هبدف حتسني الظروف والتنمية احمللية هي العملية اليت يتم من خالهلا توحيد األفراد «

االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمجتمعات احمللية ضمن اإلطار العام للدولة بشكل يساهم يف تقدم األمة 

 1.»بشكل عام 

عملية يتمكن هبا اجملتمع من حتديد حاجاته «  التنمية احمللية أ�ا: Murry Ross 1955وعرفت 

وأهدافه وترتيب هذه احلاجة حبسب أولويتها، مث إعطاء الثقة والرغبة يف العمل ملقابلة تلك احلاجات واألهداف، 

والوقوف على املوارد الداخلية واخلارجية اليت تتصل هبذه احلاجة واألهداف مث القيام بعمل إزائها وعن هذا الطريق 

 2.»تنمو ومتتد روح التعاون والتضامن يف اجملتمع 

 عمليات اليت تبذل بقصد ووفق سياسة عامة إلحداث تطور وتنظيم  «:1963وعرفها عبد املنعم شوقي 

اجتماعي واقتصادي للناس وبيئاهتم سواء كانوا يف جمتمعات حملية أو إقليمية أو قومية باالعتماد على اجملهودات 

احلكومية واألهلية املنسقة على أن تكتسب كل منها قدرة أكرب على مواجهة مشكالت اجملتمع نتيجة هلذه 

 3.»العمليات 

 ذلك اجلهد لزيادة القدرة االقتصادية وحتسني  « التنمية احمللية على أ�ا:Carroll Bottemعرفت 

مستوى حياة األفراد داخل اجملتمع احمللي مبساعدة مواطنيه على التعريف مبشاكلهم اليت حتتاج إىل قرار اجلماعة 

والعمل اجلماعي ببناء أو تطوير املشروعات وحتسني اخلدمات مثل السكن واجملاري املائية وتطوير نظم التعليم 

 4.»والصحة 

ومن خالل التعريفات السابقة نستطيع استخراج أهم العناصر اليت تشملها التنمية احمللية: 

-تقسيم العمل يف إطار منظم. 

-عملية تستهدف التغيري. 

-مشاركة املواطنني يف عملية التنمية. 

-ترتيب حاجات اجملتمع وأهدافه. 

-عملية مقصودة وهادفة. 

، 33، اجلزائر، الصادرة باللغة العربية، العدد مجلة العلوم اإلنسانية حممد خشمون، "مشاركة اجمللس البلدي يف التنمية احمللية"، دراسة سوسيولوجية، 1
 .343، ص 2010جوان 

، مذكرة ماجستري، كلية علوم اقتصادية وعلوم التسيري وعلوم جتارية، جامعة قاصدي مرباح، دور السياحة في التنمية المحلية حممد إسالم تلي، 2
 .16، ص 2014

 .17 مرجع نفسه، ص 3
، 11، ص ص 2006، مذكرة ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة اجلزائر، التنمية المحلية وانعكاساتها االجتماعية حممد باخلري، 4

12. 
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-استعمال الوسائل احمللية املتاحة. 

جمموعة العمليات واألنشطة املخططة اليت « ومن خالل ما سبق ميكن وضع تعريف إجرائي للتنمية احمللية: 

هتدف إىل حتسني مستوى احلياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية...يف اجملتمع احمللي ويتم ذلك بتوافر اجلهود 

. » كل الوسائل املتاحة الطبيعية والبشرية باستعمالواملشاركة الشعبية واحلكومية ويتم ذلك 

معوقات التنمية المحلية الفرع الرابع:

عرضها يف العناصر التالية: نعرتض التنمية احمللية تهناك معوقات عديدة 

: 1 نوجزها فيما يليالمعوقات االجتماعية:.1

 ومتثل اإلطار املرجعي لسلوك اإلنسان، وعملية التنمية إىل أمناط سلوكية جديدة، -القيم االجتماعية السائدة:

وهي الصفات السلبية اليت تعيق عملية التنمية جند: 

-االنعزالية والتواكل على الغري. 

-عدم تقدير قيمة الوقت. 

-عدم اإلميان باجلديد واخلوف من املستحدث. 

-وضع املرأة اقل من الرجل. 

 إن ظاهرة اهلجرة من الريف إىل املدن، كثريا ما تدفع املواطنني -مشاكل الهجرة من الريف إلى الحضر:

للحصول على حياة اجتماعية أكثر جاذبية، وتؤدي بالتايل الرتفاع مستوى احلياة احلضرية ونقص األيدي العاملة 

) وهجرة القيادات املتعلقة باجملتمعات الريفية، وبالتايل تفقد هذه اجملتمعات عناصر أكثر ي(يف اجملال الزراع

صالحية ومقدرة على االرتقاء مبستوى احلياة يف هذه اجملتمعات. 

 إن تنمية اجملتمع تتطلب تنظيما اجتماعيا من أجل -ضعف الشعور بالمسؤولية االيجابية نحو المجتمع:

اجملتمع الذي ينتمي إليه معروفة متاما ولكن قد يفقد األفراد والئهم حنو الصاحل العام، ولكننا جند أن مسؤولية الفرد 

هلذه اجملتمعات. 

مية ل تعترب األمية مشكلة معقدة وترتبط بكثري من املشكالت االقتصادية والع-انتشار األمية وارتفاع نسبتها:

 لقلة وعيهم وثقافتهم.

 

، مذكرة ماجستري، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التجارية 2008-1990واقع وآفاق التنمية المحلية في الجزائر خالل الفترة مقداد مخيسي،  1
. 27، 26، ص ص 2009والتسيري، جامعة اجلزائر، 
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 إن جناح أي برنامج يهدف لتنمية اجملتمع ال يعتمد على منو املوارد املالية -القيادات المحلية وطرق االتصال:

فحسب، بل يعتمد على مهارات األفراد، فوعي األفراد مبشاكل جمتمعهم وحتمسهم هلا ميكنهم من التصدي ألي 

مقاومة داخلية ضد عملية التنمية، وال يتحقق ذلك إال عن طريق تنمية وتدريب قيادات حملية ناجحة وواعية تقود 

عملية التنمية. 

 ترتكز تنمية اجملتمعات احمللية على مسامهة كل من اجلهود احلكومية واحمللية، وال -تجاهل المشاكل الشعبية:

ميكن للجهود احلكومية أن تقوم وحدها بكل متطلبات التنمية وعملياهتا، لذلك من الضروري مشاركة املواطنني يف 

وضع وتنفيذ اخلطة حيث أن مشاركة املواطنني تعترب من املمارسة الدميقراطية للحرية جبانبها السياسي واالجتماعي 

وهذا هو جوهر عملية التنمية. 

: 1 وتتلخص فيما يليالمعوقات اإلدارية:.2

-تعقيد اإلجراءات اإلدارية وتفشي الروتني. 

-البطء الشديد يف إصدار القرارات. 

-عدم توفري نظام كفء  للمعلومات. 

-العجز يف الكفاءة اإلدارية املؤهلة واملدربة على حتمل املسؤولية يف عمليات التنمية. 

: 2المعوقات االقتصادية.3

مشروطة.  -احلصول على معونات

-نقص مصادر التمويل احمللية. 

تنوع النفقات. عدم -

-النقائص اليت تعرفها األنظمة املالية احمللية. 

-تعدد اجملاالت واملهام املناطة باإلدارة احمللية. 

-الفقر واملستوى املتدين جدا الذي تعرفه بعض الدول. 

-التحوالت االقتصادية، وما يرتتب عليها من سياسات اقتصادية تعود بآثار مباشرة وغري مباشرة على وضعية أفراد 

اجملتمع احمللي ( تضخم، بطالة، فقر...اخل). 

 

 

 .27 نفس املرجع، ص 1
 .27املرجع، ص  نفس  2
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المطلب الثاني: أهداف ومقومات التنمية المحلية: 

لوصول إىل جمموعة من األهداف اليت تكون قد وضعت من قبل واليت قد نشأت اتنمية لليسعى كل خمطط 

يف األصل عن وجود مشكلة ما وهناك عدة مقومات تقوم عليها التنمية احمللية حىت يصل إىل حتقيق أهدافها. 

 أهداف التنمية المحليةالفرع األول: 

: 1تقوم التنمية احمللية بتحقيق األهداف التالية

-مشول مناطق الدولة املختلفة باملشاريع التنموية يضمن حتقيق العدالة فيها واحليلولة دون متركزها يف العاصمة أو يف 

مراكز اجلذب السكاين. 

-عدم اإلخالل يف الرتكيبة السكانية وتوزيعها بني أقاليم الدولة واحلد من اهلجرات الداخلية من الريف إىل املناطق 

احلضرية. 

-زيادة التعاون واملشاركة بني السكان وجمالسهم احمللية مما يساعد يف نقل اجملتمع احمللي من حالة الالمباالة إىل 

حالة املشاركة الفاعلة. 

ساهم يف ختطيطها ي-تسريع عملية التنمية الشاملة وازدياد حرص املواطن على احملافظة على املشروعات اليت 

واجنازها: 

مقومات التنمية المحلية: الفرع الثاني: 

حىت تتم عملية احمللية بشكل تام وكامل البد من تفعيل العناصر التالية:   

 هي ركيزة من الركائز األساسية للتنمية احمللية، فلم تعد املشاركة جمرد مطلب سياسي أو -المشاركة الشعبية:

تنمية ولكن على الرغم من قدم هذا املفهوم قد من ضروريات الشعار يستخدم للمناورة، ولكنها أصبحت ضرورة 

انتشرت يف العقود القليلة املاضية، ليست فقط يف املناقشات األكادميية للسياسات ولكن يف الربامج السياسية 

 إسرتاتيجية تربوية وعالجية، ومن أشهر ممثلي باعتبارهاالفعلية للجماعات واألحزاب فهناك من ينظر إىل املشاركة 

هذا النظرة "موري روس" حيث يرى أن تنظيم اجملتمع وسيلة ملساعدة الناس على حل مشكالهتم ومن قم 

فاملشاركة إسرتاتيجية لتنمية الكوادر اليت تقوم على مبدأ الطواعية يف التنظيمات أو اجلماعات داخل اجملتمع إذ أن 

 عملية املشاركة من أكثر القضايا التنظيمية يف صنع القرار، ومن مث تؤدي إىل مزيد من التجسيد الفعلي ملبادئ 

 

 

 .143، 142، ص ص 2013، األردن، عمان: دار وائل للنشر، 2، طاإلدارة المحلية أمين عودة املعاين، 1
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الدميقراطية، وهناك من يرى أن عملية املشاركة ما هي إال نتيجة للثورات والسخط العام وعدم الرضا، ومن مث فهي 

 1مبثابة حل جزئي هلذه التوترات.

الالمركزية هي أسلوب يف التنظيم يقوم على أساس توزيع السلطات -الالمركزية السياسية واإلدارية والمالية: 

واالختصاصات بني السلطة املركزية وهيآت أخرى مستقلة قانونيا، ولكن التشابك الذي يطرح هذا املفهوم يقتضي 

توضيح مفهوم كل من الالمركزية السياسية والالمركزية اإلدارية، فالالمركزية السياسية تعين توزيع الوظائف احلكومية 

املختلفة التشريعية والتنفيذية والقضائية بني احلكومة املركزية واحلكومات احمللية، أما الالمركزية اإلدارية فيعرفها عالء 

الدين عشي بأ�ا نظام  يقوم على أساس توزيع الوظيفة اإلدارية بني اجلهات احلكومية املركزية يف العاصمة وبني 

أشخاص اإلدارة احمللية يف األقاليم ومتتع هؤالء األشخاص بالشخصية االعتبارية املستقلة، مع خضوعها لرقابة 

احلكومة املركزية...باإلضافة إىل أن تطبيق الالمركزية املالية هتدف إىل إعطاء احملليات (اجلماعات احمللية) املرونة 

الكافية يف توزيع استثماراهتا املخصصة لكل منطقة على األنشطة واملشروعات االستثمارية الالزمة خلطة التنمية 

االقتصادية و االجتماعية، وفقا ألولوياهتا واحتياجاهتا الفعلية ومبا يتفق مع ظروف وإمكانيات كل منطقة. 

نشري إىل أن سياسات احلضرية تشمل إقامة مدن وجمتمعات عمرانية -تفعيل سياسة التنمية الحضرية والريفية: 

جديدة باملناطق الصحراوية وتنمية املدن احلضرية لالرتقاء هبا وحتسني مستوى معيشة األفراد هبا من خالل إتباع 

إسرتاتيجية االنتشار املركز لتحقيق االستفادة القصوى من موارد التنمية املتاحة يف احليز املأهول حاليا كمرحلة أوىل 

مث اخلروج إىل الصحراء يف املرحلة الثانية. 

من خالل تسيري اإلجراءات احلكومية وتبسيطها (احلكومة االلكرتونية رفع كفاءة إدارة المجتمع المحلي: -

حمليا) من أجل حتقيق الشفافية واملصداقية وتوفري اخلدمات للمواطن يف سهولة ويسر وكذا تطوير نظام حتصيل 

الضرائب من أجل زيادة موارد البلديات إضافة إىل: 

-تشجيع مبادرات البلديات يف تبين مناذج متميزة يف العمل واالجناز التنموي (كمبادرة حمو األمية ومبادرة 

تنظيم األسرة...). 

-حبث إمكانية  إصدار تقارير التنمية البشرية للوحدات احمللية يف إطار منظومة تنموية شاملة ترتجم إىل خطة 

إمنائية متكاملة تدعيما لنظام الالمركزية. 

 املتمثلة خاصة يف توفري خمتلف اخلدمات واملشروعات املتعلقة بالتنمية احمللية وإعطاء -دور الجهات الحكومية:

 الدعم الكايف وتشجيع املبادرات الفردية وتفعيل املشاركة وتشجيع االستثمار احمللي والذي يهدف إىل تراكم 

www.attoublog.com.samdi 31 Gamvier 2015. 1 
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الثروات وخلق فرص أكثر من مناصب العمل، جتدر اإلشارة إىل أن جتربة االستثمار املايل للجماعات احمللية مل 

، كما يفعل لك ذليدعم 12-93تطبق باجلزائر بسبب نقص اخلربات يف هذا امليدان وقد جاء قانون االستثمار 

  لالستثمار احمللي دور هاما يف حتقيق التنمية احمللية ويتجلى ذلك من خالل إنشاء هيئة طيهذا اجملال حيث أع

خمتصة مثل جلنة املساعدة من أجل ترقية وجتديد االستثمارات على املستوى احمللي والوكالة الوطنية لرتقية 

االستثمارات على املستوى الوطين.     

 التنمية المحلية (الوالية، البلدية، القطاع الخاص) فواعلالمطلب الثالث: 

تتكون الدولة اجلزائرية من جمموعة من األجهزة اليت تظهر استعمال الدولة ملبدأ الالمركزية يف التسيري، فتوجد 

الوالية والبلدية والقطاع اخلاص اليت تساهم مجيعها يف تسهيل التواصل بني احلكومة واملواطن وتساعد املواطن على 

حتقيق طلباته. 

الوالية الفرع األول:

مجاعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية واستقالل مايل، وهلا اختصاصات « تعرف الوالية بأ�ا: 

 املتعلق 1990 أبريل سنة 7 املؤرخ يف 09-90، وخصصها القانون 1 »سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية..

الوالية هي مجاعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل وتشكل « بالوالية بتعريف خاص: 

 2.»مقاطعة إدارية للدولة 

: 3 للوالية جمموعة من اخلصائص تتمثل يفخصائص الوالية:

ن الوالية هي وحدة أو جمموعة إدارية ال مركزية إقليمية وجغرافية وليست جمموعة أو وحدة ال مركزية فنية إ

أو مصلحية أو مرفقية، فقد وجدت ومنحت االستقالل والشخصية املعنوية ومنحت قسطا من سلطة الدولة على 

 وليس على أساس فين أو موضوعي. اأساس إقليمي جغرايف أساس

تعد الوالية كوحدة وجمموعة إدارية ال مركزية يف النظام اإلداري اجلزائري حلقة ومهزة وصل بني احلاجيات 

 واملقتضيات املهنية املتميزة عن مصاحل الدولة ككل وبني مصاحل ومقتضيات واحتياجات املصلحة العامة يف الدولة.

 

 منه املتضمن قانون امليثاق الوالية املعدل واملتمم، 01 املادة 1969 ماي 23 املؤرخ يف 38-69 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، األمر 1
 .1969، سنة 144، العدد الجريدة الرسمية

، 15، العدد الجريدة الرسمية منه املتعلق بالوالية، 01 املادة 1990 أبريل 07 املؤرخ يف 09-90 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون 2
 .1990سنة 

، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية شويح بن عثمان، 3
 .37، 36، ص ص 2011
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 جمموعة أو وحدة إدارية ال مركزية يف النظام اإلداري اجلزائري بأ�ا أوضح صورة لنظام باعتبارهامتتاز الوالية 

الالمركزية اإلدارية النسبية وليست وحدة أو جمموعة ال مركزية إدارية مطلقة وذلك ألن أعضاء اهليئة وجهاز تسيريها 

 وانتقائهم كلهم باالنتخاب وإمنا خيتار البعض منهم باالنتخاب العام (االقرتاع) وهم اختيارهموإدارهتا مل يتم 

 من قبل السلطات )أعضاء اجمللس الشعيب الوالئي، بينما يعني باقي األعضاء (اجمللس التنفيذي أو وايل الوالية

اإلدارية املركزية مبرسوم رئاسي ليدير هذه اهليئة التنفيذية الوايل. 

ويف جمال التنمية فقد خصص القانون بعض املواد اليت تضمن حتقيق التنمية يف الوالية فنذكر منها املادة 

 يعد اجمللس الشعيب الوالئي خمطط للتنمية على املدى املتوسط يبني األهداف  « من قانون البلدية، والوالية:80

والربامج والوسائل املعبأة من الدولة يف إطار مشاريع الدولة وبرامج البلدية للتنمية، ويعتمد هذا املخطط كإطار 

للرتقية والعمل من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية للوالية، يناقش اجمللس الشعيب الوالئي خمطط التنمية 

 1.»الوالئي ويبدي اقرتاحات بشأنه 

 ينشأ على مستوى كل والية بنك معلومات جيمع كل  « من القانون نفسه الذي ينص على:81واملادة 

. » الدراسات واملعلومات واإلحصائيات االقتصادية واالجتماعية والبيئية املتعلقة بالوالية

وتعد الوالية جدوال سنويا يبني النتائج احملصل عليها يف كل القطاعات ومعدالت منو كل قطاع، حتدد 

، ومنه فإن الدولة تسعى إىل وضع برامج وخطط خاصة 2»كيفيات تنظيم هذا البنك وسريه عن طريق التنظيم 

بكل والية ويتم إنشاء بنك للمعلومات حيث يتم مجع املعلومات والبيانات املتعلقة بالوالية يف كل اجملاالت ويتم 

حساب النتائج السنوية يف جداول وهذا كله من أجل تطبيق برامج التنمية اليت يتم مناقشتها من طرف اجمللس 

الشعيب الوالئي. 

البلدية الفرع الثاني: 

  أن البلدية:2011 يونيو سنة 22 املؤرخ يف 10-11تنص املادة األوىل من قانون اجلماعات احمللية رقم 

 هي اجلماعة اإلقليمية القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية املعنوية والذمة املالية املستقلة وحتدث مبوجب قانون «

 البلدية هي القاعدة اإلقليمية الالمركزية ومكان ملمارسة املواطنة، وتشكل  «، وتنص املادة الثانية منه على:3»

 21 املوافق ل1433 ربيع األول عام 28 املؤرخ يف 07-12 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية األمانة العامة، قانون رقم 1
 .2012،  الجريدة الرسمية  منه املتضمن قانون الوالية،80، املادة 2012فرباير سنة 

  منه.81، املادة مرجع سابق، 07-12 قانون رقم 2
 يونيو سنة 22 املوافق ل1432رجب 20 مؤرخ يف 10-11 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية األمانة العامة، قانون رقم 3

 .5، ص 2011-07-30، صادرة بتاريخ 37، عدد الجريدة الرسمية يتعلق بالبلدية، 2011
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للبلدية اسم وإقليم ومقر «  من قانون البلدية :06، ووفق املادة 1»إطار مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون العامة 

 2.»رئيس 

: 3تتمثل خصائص البلدية يفخصائص البلدية: 

-البلدية هي وحدة أو مجاعة أو هيئة إدارية ال مركزية إقليمية جغرافية وليست مؤسسة أو وحدة إدارية ال مركزية 

فنية. 

-نظام البلدية يف النظام اإلداري اجلزائري هو صورة فريدة ووحيدة لالمركزية اإلدارية املطلقة، حيث أن مجيع 

أعضائها ومجيع أعضاء هيئات وجلان تسيريها وإدارهتم يتم اختيارهم بواسطة االنتخاب العام املباشر. 

-تعتمد البلدية يف النظام اإلداري اجلزائري على وارداهتا الذاتية يف تلبية وتغطية نفقة حاجات سكا�ا وجتد دعما 

ماليا يف إطار اإلعالنات املمنوحة من طرف الدولة والصندوق املشرتك للجماعات احمللية. 

ويف جمال التنمية خصت البلدية جبملة من الصالحيات يف جماالت التنمية وذلك منذ اعتماد أول قانون هلا 

، والذي نص على التوجه 1989، مث جاء القانون البلدي اجلديد على إثر التعديل الدستوري لسنة 1967سنة 

حنو اقتصاد السوق واعتماد التعددية احلزبية وخصص القانون املذكور هلذا املرفق مجلة من الصالحيات احملددة 

 املتمثلة يف: التهيئة والتنمية احمللية، التعمري »صالحيات البلدية « أدرجت ضمن باب مستقل حتت عنوان: 

واهلياكل األساسية والتجهيز، التعليم األساسي، وما قبل املدرسي، األجهزة االجتماعية واجلماعية، السكن، حفظ 

 4الصحة والنظافة واحمليط واالستثمارات االقتصادية.

القطاع الخاص الفرع الثالث: 

تؤكد العديد من الدراسات يف هذا الصدد على أن تطوير القطاع اخلاص يساهم يف خلق منو اقتصادي 

سريع ويستمر على املدى الطويل، وهذا ما انعكس باخلصوص يف تزايد االجتاه يف العديد من الدول بداية 

وتوسيع مكانة القطاع اخلاص يف يف اجلزائر الثمانينات من القرن املاضي حنو عملية خوصصة املؤسسات العمومية

النشاط االقتصادي، واليت تتمثل يف إعادة ختصيص املوارد من القطاع العام إىل القطاع اخلاص بشكل يزيد من 

مكانته يف النشاط االقتصادي، إذ أن عملية اخلوصصة حتول االهتمام من األهداف السياسية اليت يعكسها نشاط 

 .5، ص مرجع سابق، 10-11 القانون 1
 .5، ص مرجع سابق، 10-11 القانون 2
-05 املتضمن القانون املدين، املعدل واملتمم بالقانون رقم 1975-09-26 املؤرخ يف 58-75 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، قانون رقم 3

 .1975، الصادرة سنة 49، عدد الجريدة الرسمية، 2005يونيو 20 املؤرخ يف 10
، 2012، 10، اجلزائر، الصادرة باللغة العربية، العدد مجلة الباحث نصر الدين شعيب، "اجلماعات اإلقليمية ومفارقات التنمية احمللية يف اجلزائر"، 4

 .162، 161ص ص 
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القطاع العام إىل األهداف االقتصادية اليت يعكسها نشاط القطاع اخلاص، وقد جاء هذا التحول انطالقا مما يتميز 

 1به من مزايا عديدة مقارنة بالقطاع العام.

عملية  فهمها:  وميكن تلخيص عناصر التنمية احمللية ضمن خمطط يسهل من

 

 التنمية المحلية فواعل): يوضح 4الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 من إعداد الطالبتني. المصدر:

المبحث الثاني: أسباب وخصائص التنمية المحلية وأهم وظائفها 

إن التطرق إىل التنمية احمللية يقودنا إىل حماولة إعطاء اجلماعات احمللية دورا مهما يف املسامهة يف التنمية 

الوطنية وجتاوز املنظور الضيق الذي حيصر التنمية يف جماالت واسعة، وهذا عن طريق إشراك املواطنني يف إحداث 

التنمية بشكل فعال وموجه. 

المطلب األول: أسباب وخصائص ومرتكزات التنمية المحلية 

من خالل األمهية اليت تكتسيها التنمية احمللية كان لزاما علينا أن نتطرق إىل أهم اخلصائص واألسباب 

واملرتكزات اليت تقوم عليها التنمية احمللية: 

أسباب التنمية المحلية الفرع األول: 

:    2 تتمثل أسباب التنمية احمللية يف

 وعية وجودة اخلدمات األساسية للتجمعات السكانية.ن-حتسني مستوى 

 

دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رفع عوائد االستثمار في البنى التحتية لالقتصاد وفق نظام البناء والتشغيل ونقل  حممد صالح، 1
 .29، ص 2015، مذكرة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الملكية

 مركز البصيرة للبحوث و االستشارات و–دراسات استراتيجية ،اسرتاتيجية ودور مؤسسات اجملتمع املدين يف التنمية احمللية يف األردن،  مروان النسور2
 .103ص  ,2011 ,سبتمرب 16, العدد الخدمات التعليمية - 

 التنمية احمللية

 القطاع اخلاص البلدية الوالية
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ستوى املركزي يف العمل التنموي. امل-ختفيض 

-دعم مبادئ احلاكمية الرشيدة يف املستويات احمللية ورفع مستوى األداء اخلدمي. 

-زيادة معدالت النمو االقتصادي على املستوى احمللي. 

-زيادة مستوى العدالة يف توزيع عوائد التنمية بني مناطق الدولة. 

-تفعيل أدوات ختطيط التنمية اإلقليمية على مستوى احملافضات الواليات. 

-حتسني مستوى اخلدمات احمللية والبنية التحتية املقدمة للمواطنني. 

-زيادة الوعي بالقضايا السكانية وأثرها على التنمية احمللية. 

-تعزيز مشاركة املواطنني يف تنمية البيئة احمللية. 

-تدعيم العالقات االرتباطية بني القطاعات الرمسية وغري الرمسية إلقامة مشاريع تنموية مشرتكة. 

-إجياد متويل لدعم املشاريع الصغرية واملتوسطة لألفراد واملؤسسات واملرأة. 

-تطوير اقتصاديات تنافسية حملية. 

 خصائص التنمية المحليةالفرع الثاني:

: 1من خالل مفهوم التنمية احمللية نستخلص خصائصها وهي

-أن التنمية احمللية نظام فرعي يف نظام التنمية الشاملة. 

-أن التنمية احمللية عملية ديناميكية تتم على مستوى اجملتمع احمللي. 

-أ�ا سلسلة من التغريات املخططة اليت توجه إىل بنية اجملتمع احمللي ووظائفه هبدف املسامهة يف حتقيق األهداف 

العامة للمجتمع باالعتماد على املوارد الطبيعية والطاقات البشرية املتوافرة حمليا. 

-أ�ا كل اجلهود البشرية املبذولة من أجل إحداث التقدم والتطور يف اجملتمع احمللي وحتديثه. 

-أ�ا متس مجيع اجملاالت احلياة اإلنسانية االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية...ولكن على مستوى 

احمللي. 

-أ�ا تقوم على قيمة حمورية تتمثل يف املشاركة الفعالة واالجيابية اليت يبادر هبا أفراد اجملتمع احمللي واليت جيب أن 

 تلقى التشجيع والتدعيم من طرف الدولة.

 

، مذكرة دكتورا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري قسنطينة، مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية حممد خشمون، 1
 .24، ص 2011
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-أ�ا عملية تفاعلية تعاونية تعتمد على اجلهود املشرتكة بني احلكومة واملواطنني بصورة متكاملة ومتناسقة هبدف 

حتقيق املصلحة العامة للمجتمع احمللي يف إطار املصلحة العامة للدولة وتنميتها الوطنية. 

كذلك من خصائص  التنمية احمللية جند: 

-تتميز التنمية احمللية بالتكامل بني الريف واحلضر، وبني البناء االجتماعي ووظائف هذا البناء وبني اجلوانب املادية 

واجلوانب املعنوية. 

-املشاركة الشعبية يف مجيع اجلهود اليت تبذل لتحسني مستوى املعيشة ونوعية احلياة مع االعتماد بقدر اإلمكان 

على خمتلف املبادرات الذاتية، فنجاح جتربة أي دولة يف حتقيق النمو يرجع إىل اعتمادها على مواردها احمللية واليت 

ال البشري، فتجاهل هذا األخري والرتكيز على بقية املوارد األخرى سيخلق عبئ مستمر على امليبقى أمثنها رأس 

 أو يقل كفاءة غري قادر على تقدمي قيمة مضافة أو جهد االتنمية وتشوهها نتيجة وجود العنصر البشري يزداد عدد

متزايد خلدمة التنمية. 

مرتكزات التنمية المحلية الفرع الثالث: 

احلديث عن التنمية احمللية جيد مرجعيته يف حماولة إعطاء اجلماعات احمللية دورا مهما يف مسامهة يف التنمية 

 1الوطنية وجتاوز املنظور الضيق ذو البنية املمركزة وذلك بإشراك املواطنني يف التقرير للمنطقة اليت ينتمون إليها.

: 2وتتمثل بعض املرتكزات التنمية احمللية يف اآليت

 يف هذا اإلطار جيب اإلشارة إىل أن الدولة ملزمة برتشيد -االعتماد على االستغالل العقالني للموارد المحلية:

االستهالك للموارد احمللية حىت تكون كافية للخطط احمللية املسطرة وتكون هلا قيمة كبرية فما نالحظه عكس ذلك 

االستهالك الغري عقالين الذي يدمر الثروات احمللية. 

 تفعيل املشاركة احمللية اليت تعترب جوهر عملية التنمية -المشاركة كرهان استراتيجي لتحقيق التنمية المحلية:

حيث يشارك األفراد احملليني يف صنع القرار احمللي. 

 حىت يتم تطبيق التنمية البد من وضع خطط شاملة ألهداف العملية التنموية واملوارد احمللية -التخطيط الفعال:

املتاحة وكذا الوقت الالزم. 

 -التنسيق وخلق االنسجام بني خمتلف القطاعات.

 

 .17، ص 1، العدد مجلة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات خمرب تسيري اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق التنمية، 1
 .420،421، ص ص 10، العدد مجلة الشريعة واالقتصاد أمساء سالمي، "دور اجلماعات احمللية يف حتقيق التنمية احمللية"، 2
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 على اخلطة التنموية أن تكون شاملة لكل اجملاالت، حيث أن هذه اجملاالت تكمل بعضها -الشمولية والتكامل:

فال ميكن مثال تنمية االقتصاد دون تنمية اجملتمع. 

 ويقصد هبذا أن تتضمن برامج التنمية خدمات سريعة النتائج كاخلدمات -اإلسراع في الوصول إلى النتائج:

الطبية واإلسكان وغريها، وإذا حدث وبدأ املخطط بوضع مشروعات إنتاجية يف خطته اإلمنائية فيجب اختيار 

تلك املشروعات ذات العائد السريع وقليلة التكاليف ما أمكن واليت تسد يف الوقت نفسه حاجة قائمة والسبب 

يف ذلك هو كسب ثقة أفراد اجملتمع بأن هناك فائدة أو منفعة ملموسة حيصلون عليها جزاء إقامة مشروع ما يف 

 1جمتمعهم إذا  فالثقة مطلب ضروري وجوهري يف فعالية برامج التنمية احمللية.

المطلب الثاني: مجاالت التنمية المحلية 

تشتمل التنمية على عدة جماالت حىت تساهم يف تعديلها وتطويرها بغية الوصول إىل الرفاه االجتماعي 

وحتقيق األهداف املسطرة ومن بني هذه اجملاالت جند: 

التنمية اإلدارية الفرع األول: 

 الوسائل واملوارد املتاحة هلا بالوجه الذي يساعدها على باستخدامحتتل اإلدارة مركزا هاما حيث أ�ا تقوم 

 إىل تطويرها سارعتحتقيق أهدافها، وقد أدركت الدول املتقدمة والنامية األمهية الكبرية اليت حتتلها اإلدارة لذا فقد 

بشكل مستمر وهذا ما أدى إىل ظهور مفهوم التنمية اإلدارية ومت ترمجته إىل جمهودات علمية. 

فالتنمية اإلدارية تعرب عن األساليب املالئمة لتشغيل اجلهاز اإلداري وما حيقق اإلمناء الفعال، فهي تعىن 

بتطوير اجلانب اإلداري واليت هتدف بدورها إىل حتقيق التقدم االقتصادي واالجتماعي من أجل حتقيق تنمية 

وعية يف خمتلف اجلوانب اإلدارية نشاملة، كما تعرب التنمية اإلدارية عن عملية تغيري إجيايب أو إحداث نقلة كمية و

: 2ثر من اجلوانب التاليةكفالتنمية اإلدارية تشمل واحد أو أ

-اجلوانب اهليكلية أو التنظيمية 

-اجلوانب اإلنسانية من تدريب واختيار وحوافز وغريها 

-اجلوانب التشريعية والقانونية مبا فيها من نظم وتعليمات وغريها. 

 

 

 

 . 21ص مرجع سابق ,،   حممد إسالم تلي1
 .16، ص مرجع سابق مربيعي سوسن، 2
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التنمية االقتصادية الفرع الثاني: 

يعرفها البعض بأ�ا: العملية اليت مبقتضاها ينتقل اجملتمع احمللي من حالة التخلف إىل حالة التقدم، وذلك 

بتحسني وتنظيم واستغالل املوارد اإلنتاجية واملادية والبشرية هبدف زيادة اإلنتاج الكلي من السلع واخلدمات 

مبعدالت أسرع من الزيادة السكانية وهذا االنتقال يقتضي إحداث تغيريات جذرية وجوهرية يف البنيان واهليكل 

 1االقتصادي.

أما التنمية االقتصادية احمللية فهي ما يهمنا يف حبثنا هذا حيث أ�ا تعرب عن التشارك بني السلطات والقطاع 

اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين واجملتمعات احمللية وتقوم بتشجيع القطاع العام واخلاص واجملتمع املدين. 

تسعى التنمية االقتصادية إىل حتقيق أقصى رفاهية مادية ممكنة للفرد احمللي عن طريق حتسني دخله وهذا ما 

يرفع نصيبه ومقدرته للحصول على السلع واخلدمات اليت حيتاجها، يتمثل هدف التنمية االقتصادية احمللية يف تعزيز 

القدرات االقتصادية ملنطقة حملية من أجل حتسني مستقبلها ومستوى املعيشة ككل هلذه املنطقة فهي عبارة عن 

عملية يقوم من خالهلا الشركاء من القطاع احلكومي وقطاع األعمال، باإلضافة إىل القطاع غري احلكومي بالعمل 

 2اجلماعي من أجل توفري ظروف أفضل لتحقيق النمو االقتصادي وخلق فرص العمل.

 التنمية االجتماعية الفرع الثالث:

إن اإلنسان هو حمور التنمية ووسيلتها يف نفس الوقت، وجتسيد التنمية االجتماعية مير من خالل توفري 

 تلك  «معظم وسائلها لرفع مستوى املعيشة وإشباع احلاجات احمللية للمواطن وتعرف التنمية االجتماعية بأ�ا:

العملية اليت تنطوي على إحداث بعض التغريات التنظيمية املخططة لتحقيق انسجام أفضل بني االحتياجات 

، فهي بذلك هدف معنوي لعملية ديناميكية تتجسد يف توجيه الطاقات البشرية »اإلنسانية والربامج االجتماعية 

للمجتمع عن طريق تزويد األفراد بقدر من اخلدمات االجتماعية اليت تعد أهم عناصرها، عنصر التعليم وعنصر 

الصحة واالهتمام باجلوانب الوقائية والعالجية لألفراد باإلضافة لتوفري السكن حيث أن التزايد الدميغرايف زاد من 

 3حدة الطلب وأصبح خيلق مشاكل تعيق التنمية احمللية.

 

 .126، ص 2009اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة، بدون طبعة ,، التنميةحسني عبد احلميد أمحد رشوان،  1
، كلية العلوم االقتصادية والعلوم  يف العلوم االقتصاديةجستريما، رسالة دور الجماعات اإلقليمية في تفعيل التنمية المحلية في الجزائر كرمي يرقي، 2

 .9، 8، ص ص 2010التجارية وعلوم التسيري، جامعة دكتور حيي فارس ، املدية، 
، ص ص 2015، ديسمرب 21، جامعة اجللفة-اجلزائر، ع مجلة دراسات وأبحاث  سليمة لدغش، "دور اجملالس املنتخبة يف حتقيق التنمية احمللية"،3

89 ، 90. 
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سلسلة من العمليات االدارية ,املخطط هلا مسبقا اليت تسعى لتحقيق جمموعة من األهداف  «وتعرف بأ�ا:

اليت تقود الطاقات و اإلمكانات إىل التفاعل و االستغالل األمثل , وحتفيز جهود الدولة و القطاعات العامة 

لك بأكمله خللق تغيريات على ذالتابعة هلا و إجياد روابط اجتماعية بينها وبني القطاع اخلاص و املواطنني , ويأيت 

النشاطات و اجملاالت االجتماعية السائدة كالقيم و العادات و املعتقدات و النظم و املواقف دون غياب االهتمام 

 1.» باحلاجات الفزيولوجية و اخلدمية و املعيشية لألفراد

التنمية السياسية الفرع الرابع: 

ترتبط السياسة بشكل كبري باجملتمع حيث ال ميكن احلديث عن السياسة مبعزل عن العالقات االجتماعية 

أو مبعزل عن اهلوية والتفكري والتصرف فكلها عمليات متكاملة ذات روابط قوية. 

جمموعة األفكار اليت ميكن أن يدىل هبا للمسامهة يف تكوين رأي عام للتأثري به على القرار « وتعرف بأ�ا: 

السياسي وببساطة هي املشاركة يف صنع القرار السياسي عن طريق األحزاب، اجلمعيات، النقابات، فالتنمية 

 2.»متطور من الفكر يبحث عن ترقية عالقة الدولة باجملتمع  مستوى السياسية هي

 تفعيل دور اجملتمع احمللي من أجل املسامهة يف التكفل بشؤونه واملشاركة يف حتقيق التنمية  «وكذلك:

املرجوة، وحىت يتم ذلك جيب أن يكون الفرد مدركا حلقوقه وواجباته وأن يتمتع حبق التصرف يف اختيار ممثليه 

 3».الذين يراهم أكفاء لتسيري الشأن العام 

عملية تغيري اجتماعي متعدد اجلوانب غايته الوصول إىل مستوى الدول الدميقراطية واملشاركة االنتخابية « 

 4.»واملنافسة السياسية وترسيخ مفاهيم وطنية والسيادة والوالء للدولة القومية 

 

 

 

 

 

 

  1www.mawdo3.com 2016مارس 7إميان احلياري  , 
، جامعة اجللفة-اجلزائر، ع جملة دراسات وأحباث، "، "تفعيل دور اجملتمع املدين يف التنمية احمللية: دراسة نظرية من منظور احلكم اجليد البليمسعود 2

 .346، ص 2015، يونيو 19
 .30، ص 2006،  املدرسة اجلامعية للدراساتبريوت : بدون ط,،التنمية في الفكر اإلسالمي إبراهيم حسن عسل، 3
 .141، ص 2006، نجامعة عما,األردن , 1ط، العالم ليس للبيع ومخاطر العولمة على التنمية المستدامة ساتر حممد علي، 4
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ميكن تلخيص جماالت التنمية يف املخطط التايل: 

 

): مجاالت التنمية 05الشكل رقم(

 

 

 

  

 

 من إعداد الطالبتني. المصدر:

المطلب الثالث: وظائف التنمية المحلية 

ترتبط التنمية احمللية ببيئتها احمليطة هلا وال ميكن أن تنفصل عنها كذلك فإ�ا ترتبط بالتصورات اليت رمست 

اآليت: كمن أجلها وتأخذ عدة أشكال وأبعاد خمتلفة وسوف نتطرق للبعدين الوطين واحمللي 

إن التنمية الوطنية حتدد وفق الرؤية اخلاصة بكل بلد أي أ�ا ختتلف كثريا من دولة البعد الوطني:  :الفرع األول 

ألخرى، وذلك حسب االختيارات الوطنية اليت تضعها كل دولة بغية النهوض باجملتمع من كل جوانبه وتطوير 

االقتصاد الذي يعترب ركيزة أساسية داخل البالد، وكل هذا من أجل االرتقاء مبستوى األفراد إىل األحسن، وهي 

بذلك ترتكز على حمور رئيسي يتمثل يف مجلة املشاريع الكربى واليت ال تقوم الدوائر الوزارية مبتابعة تنفيذها بغرض 

إشباع احلاجات الوطنية لألفراد ضمن إطار يتعدى اجلماعات احمللية حبد ذاهتا، رغم أن هذه املشاريع تتم على 

مستوى األقاليم احمللية كإجناز الطرقات واملستشفيات واملطارات والسكك احلديدية. 

:  1أما أمهية التنمية احمللية على املستوى الكلي فيمكن حصرها يف النقاط التالية

إلدارة احمللية يف لاملكثف  -استكمال مهمة التنمية الوطنية الشاملة على املستوى احمللي وهذا بالسماح بالتدخل

هذا اجملال. 

-حتقيق مبدأ التوازن بني مجيع أقاليم البالد وحتقيق المركزية اقتصادية إىل جانب ال مركزية إدارية. 

-مشول مناطق الدولة املختلفة باملشاريع التنموية يضمن حتقيق العدالة فيها واحليلولة دون متركزها يف العاصمة أو يف 

 املدن الكربى.

 

 .129مرجع سابق، ص مروان النسور،  1

 احملليةجماالت التنمية 

 التنمية السياسية التنمية االجتماعية التنمية االقتصادية التنمية اإلدارية
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-احلد من اهلجرات الداخلية بني األقاليم وذلك بتوفري مناصب الشغل وضروريات احلياة يف املناطق املعزولة واليت 

تعاين من ارتفاع البطالة. 

-جذب خمتلف االستثمارات لإلقليم احمللي (بتوفري التسهيالت املمكنة والتجهيزات) عن طريق التنسيق والتعاون 

ما بني األقاليم احمللية وباألخص اجملاورة. 

-تعزيز روح العمل اجلماعي وربط جهود الشعب مع جهود احلكومة للنهوض بالبالد اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا.  

: تقوم التنمية احمللية على االعتماد على القدرات احمللية املتاحة واالعتماد كذلك على :البعد المحليالفرع الثاني 

املورد البشري والقدرة املالية املوجود لديها أي ميزانيتها اخلاصة، وهذه أل�ا تعترب طاقات للمشاريع التنموية احمللية 

 التنموية. باحتياجاتهفالعنصر البشري أدرى 

تتمثل يف خمتلف «وحسب وجهة نظر الدكتورة سعيدة شيخ حول التنمية احمللية يف اجلزائر بأ�ا: 

االختصاصات اليت أسندت للجماعات احمللية مبختلف أجهزهتا مهمة القيام هبا على مستوى أقاليمها يف إطار 

أ�ا كل ما يصدر « ميكن أن نعرفها باختصار :  يضيف ،»النصوص القانونية والتنظيمية أساسا والربامج الوطنية 

عن اجلماعات احمللية يف اجملال التنموي، ويظهر إرادهتا يف التعبري عن إتيان اختصاصاهتا يف هذا اجملال يف ظل 

النصوص املنظمة هلا أوال وما ترمسه وحتدده هلا القوانني املعمول هبا ثانيا ويف ظل التوجهات االقتصادية واالجتماعية 

 1.»والثقافية للدولة ثالثا

ميثل جمال التنمية احمللية على املستوى املركزي يف املشاريع املخططة املتمثلة أساسا يف املخططات البلدية 

 وهي خمططات خاصة بكل بلدية، وعلى املستوى الالمركزي تعكسه املخططات القطاعية *)les PCDللتنمية(

اخلاصة مبصاحل الدولة غري املمركزة، أي أن تلك اليت تشرف على متابعة إجنازها ) les PCDغري املمركزة (

 2املديريات الوالئية واليت تشكل جمتمعة مبجلس الوالية.

ومع ذلك، فإن النشاط األكثر أمهية وفعالية اليت ميكن حلكومات البلديات أن تنفذه هو حتسني العمليات 

 3واإلجراءات اليت ينبغي أن يقوم هبا رجال األعمال يف إطار السلطة احمللية بذاهتا.

 

 .79ص ,  مرجع سابق شويح بن عثمان،1 
* PCD : هو خمطط شامل للتنمية يف البلدية وهو أكثر جتسيد الالمركزية على مستوى اجلماعات احمللية ومهمته توفري احلاجات الضرورية للمواطنني

 من 86ودعما للقاعدة االقتصادية وحمتوى املخطط عادة يشمل التجهيزات الفالحية والقاعدية وجتهيزات االجناز والتجهيزات التجارية وتنص املادة 
  على أنه على البلدية إعداد خمططاهتا والسهر على تنفيذها.08/09القانون رقم 

 .81، 80، ص  ص مرجع سابقشويح بن عثمان،  2
، الدليل اإلرشادي السريع لعملية التنمية االقتصادية على املستوى احمللي، سلسلة التنمية االقتصادية وحدة التنمية االقتصادية المحلية البنك الدويل، 3

 .2001احمللية، مقاطعة كولومبيا-واشنطن، 
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 :1فتتجلى يفأهمية التنمية المحلية على المستوى المحلي: 

 -السماح لإلدارة احمللية بتلبية حاجيات أفرادها وإجياد احللول املناسبة جلزء من مشاكلها العاجلة حبكم طابع 

كل منطقة. 

-زيادة التعاون واملشاركة بني السكان وجمالسهم احمللية مما يساعد يف نقل اجملتمع احمللي من حالة الالمباالة إىل 

حالة املشاركة الفعالة. 

ساهم يف ختطيطها وإجنازها. ي-حرص املواطن على احملافظة على املشروعات اليت 

-تنمية قدرات القيادات احمللية مع تضاعف إحساسها باملسؤولية. 

-تزايد القدرات املالية للهيئات احمللية مما يساهم يف تعزيز قيامها بواجباهتا وتدعيم استقالليتها. 

-تطوير اخلدمات والنشاطات واملشروعات االقتصادية واالجتماعية يف اجملتمعات احمللية. 

-توفر املناخ املالئم الذي ميكن السكان من اإليداع واالعتماد على الذات دون االعتماد الكلي على الدولة 

وانتظار مشروعاهتا. 
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خالصة الفصل: 

مما سبق نستخلص أن التنمية بصفة عامة كانت بداياهتا اقتصادية فقط لكنها مع مرور الوقت حتولت إىل 

كل اجملاالت اإلدارية والبشرية والسياسية واالجتماعية، أما التنمية احمللية فإ�ا تقوم على أساس تطوير وتنمية املوارد 

البشرية أوال كو�م املعنيون بالتنمية، كذلك فإن الفرد الواعي واملدرك لدوره يف اجملتمع وأمهيته فيه سوف يساهم 

 املوارد الطبيعية واملالية املتاحة يف القطاع احمللي أي استعمال ما باستعمالوبشكل كبري يف العملية التنموية وذلك 

هو موجود وهذا ما تعنيه التنمية بصفة عامة، إن ما تسعى له التنمية البشرية اليوم هو فتح العديد من اخليارات 

إن ما ينتج  أمام اإلنسان كالتعليم الناجح والبيئة النظيفة والعناية الصحية والعالقات االجتماعية الناجحة وطبعا

عنه من إنسان ناجح ومتطور ومتفتح على كل اجملاالت هو مشاريع ناجحة واقتصاد مزدهر وعالقات اجتماعية 

أكثر جناحا، إذن التنمية بصفة عامة والتنمية احمللية خاصة هلا أهداف سامية وراقية تسعى إىل حتقيقها من خالل 

اخلطط والربامج واملشاريع املقصودة اليت تصرف عليها الدولة مليارات الدوالرات حىت تنجزها على أرض الواقع.     
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     واقع التنمیة المحلیة والحكم الراشد في الجزائر                             الفصل الثالث:               
تمهيد 

إن االنتقال من املركزية اإلدارية إىل الالمركزية حيتم على احلكم الراشد احمللي االهتمام بالعديد من اجلوانب 

  املقاربة عنهااليت تعرب يف اإلقليم احمللي، وهذا ما حيتم ظهور فواعل جديدة جتسدها عناصر احلوكمة احمللية

التشاركية، وتتمثل هذه العناصر يف الدولة (القطاع العام)، القطاع اخلاص، اجملتمع املدين، ولكل واحد منها دور 

 البيئة السياسية والقانونية ئهتيمهم يلعبه يف جتسيد احلكم الراشد ضمن التنمية احمللية، حيث أن احلكومة 

ملمارستها ويعمل القطاع اخلاص على خلق فرص العمل وحتقيق الدخل ألفراد اجملتمع من أجل جتهيز بيئة اقتصادية 

مالئمة، أما اجملتمع املدين فيعمل على هتيئة التفاعل االجتماعي والسياسي وذلك عن طريق تسخري اجلماعات 

واألفراد للمشاركة الفعالة يف األنشطة االقتصادية. 

ويف هذا الفصل سوف نتطرق إىل احلكم الراشد والتنمية احمللية وواقعهما يف اجلزائر وذلك وفق مبحثني 

معايري و فواعل احلكم  لب يوضحان دورامطثالث املبحث األول بعنوان عالقة احلكم الراشد بالتنمية احمللية وفيه 

.  احمللية وتفعيل آليات احلكم الراشد حمليا الراشد يف التنمية

لب امطثالثة واملبحث الثاين حتت عنوان اسرتاتيجيات إعادة بعث التنمية احمللية يف اجلزائر وكذلك يضم 

 ل برامج التنمية االقتصادية يف اجلزائر و املطلب الثاين تصور حكم راشد وتنمية حقيقة يف اجلزائر أما  األول حو

. االستثمارات احملليةتنويع  حول لث فهواملطلب الثا
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المبحث األول: عالقة الحكم الراشد بالتنمية المحلية في الجزائر 

يعترب احلكم الراشد شرطا ضروريا لعملية التنمية فهو يوفر املساحة احلرة ملشاركة أفراد اجملتمع الواحد من 

أفراد ومؤسسات وغريها يف عملية اختاذ القرار فهو مفتاح تنمية اجملتمع القائم على املعرفة ويرتكز على النقاش احلر 

وتبادل األفكار، كما أنه يؤمن النقاش العام حول أثر السياسات احلكومية ويساعد على التقليل من السياسات 

املنحرفة واخلاطئة عرب املساءلة العامة للمسؤولني هبدف حتقيق األهداف املرجوة. 

المطلب األول: دور معايير الحكم الراشد في تحقيق التنمية المحلية: 

يتضمن احلكم الراشد جمموعة من املعايري من بينها، املشاركة واملساءلة والشفافية وسيادة القانون والعمل 

جد مهم لتحقيق التنمية احمللية، وفيما يلي شرح لتلك املعايري ودورها يف حتقيق  يف الواقع على حتقيق هذه املعايري

التنمية. 

 المشاركة في التنمية المحلية ردو :الفرع األول

إن الالمركزية يف التسيري والتخطيط واملشاركة الشعبية عند اختاذ القرارات والعمل على تكريس املساءلة 

 ما تعلق األمر اوتطبيق القانون يف برامج التنمية هو يف األساس يدعم ويتماشى مع مبادئ احلكم الراشد خاصة إذ

بالتنمية احمللية فكلما كان تطبيق الربامج والسياسات غري ممركزاً كلما أدى ذلك إىل بلورة معايري احلكم الراشد. 

ويسعى كل من احلكم الراشد والتنمية احمللية إىل حتسني املستوى املعيشي والرفاهية للفرد ولكن ال يتحقق 

ذلك إال بتوفري جمموعة من اآلليات اليت تساهم يف حتقيق التنمية على مجيع املستويات متمثلة أساسا يف احمليط 

الواجب توفره (الشفافية، املساءلة، املشاركة، ودولة القانون). 

 املواطنني بدرجة أو بأخرى يف تصميم واإلشراف على تنفيذ ميقصد باملشاركة يف التنمية احمللية إسهاو

                   1سياسات التنمية احمللية، سواء جبهودهم الذاتية أو بالتعاون مع األجهزة احلكومية املركزية واحمللية.

تعرف التنمية على أ�ا توحيد جهود املواطنني مع اجلهود احلكومية لتحسني الظروف االقتصادية 

واالجتماعية والسياسة والثقافية للجماهري وربطهم بظروف جمتمعهم ومنط احلياة فيه ومتكينهم من املسامهة يف 

حتقيق التقدم والرقي جملتمعهم وبالتايل فهناك ارتباط وثيق وتأثري متبادل بني املشاركة والتنمية حيث تتيح التنمية 

فرصا أكرب لتوسيع جماالت املشاركة، كما ختلق احلافز للمشاركة. 

ولكي تؤيت جهود التنمية مثارها البد أن تعرب عن اهتمامات اجلماهري وقضاياهم واحتياجاهتم الفعلية، 

 فاجلماهري هدف التنمية وهم أدوات تنفيذ براجمها وبدون مشاركتهم ال تستطيع احلكومة طرح الفكر التنموي أو 

 .  344 ص  ,مرجع سابق"،سيولوجيةومشكلة المجلس البلدي في التنمية المحلية دراسة س، " خشمون  حممد1
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حماولة تنفيذه فاإلنسان هو املخطط للتنمية وهو هدفها وهو املنفذ لرباجمها، ومن هنا فإن إدراك اإلنسان 

الحتياجاته الفعلية ووعيه بقضايا جمتمعه ورغبته يف تغيري الظروف املعوقة للتنمية يدفعه إىل اإلميان جبدوى التنمية 

وبذل اجلهود إلجناح خمططاهتا وأهدافها كما أن متابعة اجلماهري للقرارات واملشروعات احلكومية وتكوين رأي عام 

بصددها يسعى لكشف أوجه القصور فيها ويساهم يف تعديل السياسات ويضمن حتقيق الفائدة القصوى هلا على 

ضوء اإلمكانات املتاحة. 

وتعترب املشاركة وسيلة أساسية لتحقيق وجناح برامج ومشاريع التنمية وتكمن أمهية املشاركة يف املزايا الكثرية 

: 1اليت حتققها أمهها

 الربامج واخلطط احمللية هذا من خالل إقناعهم جتاه-القضاء على سلبية بعض املواطنني وردود أفعاهلم الضارة 1

بأمهيتها. 

-إثارة حب العمل يف نفوس املواطنني والتقليل من روح التوكل لديهم. 2

-االستخدام األمثل للموارد البشرية واملادية يف عملية التنمية من خالل جتنيد طاقات اجملتمع وتوسيع قاعدة 3

العمل. 

-التقليل من النفقات عن طريق اجلهد التطوعي واملسامهة املالية للمواطنني 4

-مشاركة املواطنني جتعلهم يشعرون بأن املشاريع املنجزة هي من صنعهم وملكا هلم وبالتايل يعملون كل ما يف 5

وسعهم للحفاظ عليها وصو�ا. 

ويف اجلزائر تعترب اجملالس احمللية املنتخبة أهم وسيلة للمشاركة الشعبية يف تسيري الشؤون احمللية، وقد نص 

 بأن اجمللس املنتخب يشكل قاعدة المركزية ومكان ملشاركة املواطنني يف تسيري 16 يف مادته 1996دستور 

الشؤون احمللية. 

إمكانية حضور املواطنني جلسات اجملالس احمللية املنتخبة  ىل جانب ذلك فإن املشرع اجلزائري أيضا أقرإو

اليت تعترب علنية من الناحية القانونية ولكن يف احلقيقية فإن هذه اجللسات اليت تعترب مفتوحة من الناحية النظرية 

 غالبا ما تتم بعيدا عن املواطنني يف الواقع، وحىت املواطنني نادرا ما حياولون حضورها ونظام املشاركة املطبق حاليا يف

 

 

كلية احلقوق ، رسالة ماجستري يف التنظيم السياسي واإلداري، )2000-1962دور التقسيم اإلداري في التنمية المحلية بالجزائر (،  فالح رشيد1
 . 169، ص 2013جامعة اجلزائر، و العلوم السياسية ,
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 اجلزائر يعتمد بشكل أساسي على األسلوب غري املباشر الذي يكتفي باالنتخاب فقط وقد أدى ذلك إىل 

 1ورقة التصويت يف صندوق االنتخاب.بوضع تقوقع اجملالس احمللية بعيدا عن هيئة الناخبني واكتفاء املواطن 

: دور كل من الشفافية والمساءلة وسيادة القانون في تحقيق التنمية الفرع الثاني 

تعترب كل من مؤشرات الشفافية واملساءلة وسيادة القانون من املؤشرات املرتابطة مع بعضها البعض واليت ال 

يستغين إحداها عن اآلخر فال يسود القانون إال بالشفافية واملساءلة وال تطبق الشفافية واملساءلة إال بوجود القانون 

وسيادته فوق اجلميع. 

ووفقا لتقرير صدر عن منظمة النزاهة الدولية فإن خرباء االقتصاد يف اجلزائر يعتربون أن مسؤولية احلكومة 

 الفساد والرشوة وإهدار املال العام، حيث ظل حتقيق أهداف املناخ االقتصادي واحلكم انتشاراجلزائرية كاملة يف 

 2على أرض الواقع.ها الراشد وزيادة الشفافية دون تطبيق

االسرتاتيجيات و أثر سلبا على سياسات التنمية احمللية يف اجلزائر مما جعل مجيع اخلطط لسيء هذا الواقع ا

 منها. توقعوالربامج احلكومية املتعلقة هبذا الشأن تكون دون امل

 املستمرة يف السياسة االحنرافاتحيث يوفر احلكم الراشد اآلليات اليت تساعد الدولة على التخفيف من 

التنموية ومن بني هذه اآلليات جند  املساءلة والشفافية فعرب تأمني املساءلة العامة للسياسيني والبريوقراطيني يضمن 

لنا التطبيق الفعال للسياسات االقتصادية واملولدة للتنمية، فإذا كان اهلدف من بعد املساءلة هو كشف الفساد 

، فالشفافية تعكس املمارسات املختلفة ى الفساد الشفافية غايتها القصوى ووجودها يعين القضاء علفواحلد منه 

يف املؤسسات مما يدل على أن كل شيء واضح للعيان، وكذلك ضعف املشاركة يؤدي إىل الفساد فيجب أن 

 شفافية، دأصوات املواطنني موجودة، وبالطبع لن تكون هناك مساءلة ما مل توجهي تكون مرجعية صانع القرارات 

لذا فنحن حباجة إىل مزيد من تدوير املعلومات وفتح الباب أمام املواطنني للمشاركة يف احلياة السياسية. 

جيب أن تكون هناك مساءلة قانونية وكذلك ميكن اللجوء للقضاء وذلك بتقدمي نوع من احلماية للمواطنني 

سواء أولئك الذين يقعون ضحايا للفساد أو الذين يقومون بفضح الفساد واملفسدين والذين قد يتعرضون لألذى 

وذلك إما بتقدمي املنشورات القانونية هلم أو رفع الدعاوى هلم أو الرتفع عنهم أمام احملاكم، كما جيب أن ترفع 

 .170ص , نفس املرجع 1
، 7، ع مجلة الندوة للدراسات القانونية بالجزائر عبد احلليم بن بادة، "ظاهرة الفساد اإلداري كعائق أمام جناح سياسات التنمية احمللية يف اجلزائر"، 2

  .94، ص 2016مارس 
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ة باحلفاظ على حقوق ينمنظمات اجملتمع املدين الدعاوى للقضاء ضد اجلهات اليت تتأكد من فسادها باعتبارها مع

    1اجملتمع ومصاحله.

ويلعب اجملتمع املدين أمهية كبرية يف مطالبته باملساءلة احلكومية ألن إحدى األولويات األساسية يف مكافحة 

 تصبح أكثر شفافية من جانب املنظمات املدنية ووسائل بأنالفساد وحتقيق التنمية تكمن يف مطالبة احلكومات 

اإلعالم، فاملواطنون ووسائل اإلعالم املتاح هلا الوصول الواسع إىل املعلومات حول عمليات الدول. 

وقد أظهرت التجارب عرب الدول أن األنظمة األكثر عرضة للمساءلة تولد سياسات أفضل فعلى صعيد 

التجارة وسياسات العمل فإن هذه األنظمة ختلق سياسات تنموية ال تفيد األنظمة التجارية واملنتجني لوحدهم، 

بل تفيد املستهلكني وأسواق العمل اليت تسمح للداخلني اجلدد بإجياد الوظائف بدال من جمرد محاية مصاحل 

: 2املوجودين داخلها، وتستمر السياسات اجليدة يف البيئات اليت يتواجد فيها احلكم الراشد لسببني رئيسني

راقبة السياسات نفسها وأيضا مب)التوفري األفضل للمعلومات (الشفافية) للقطاع اخلاص والفاعلني االجتماعني 1

أثار تلك السياسات. 

)قدرة القطاع اخلاص على مساءلة صانعي السياسات الذين يضعون سياسات غري منسقة وغري فعالة متنع هؤالء 2

من اختاذ قرارات يدركون أ�ا سيئة، أل�م يعلمون أنه من املمكن استبداهلم بأشخاص آخرين يعدون بإصالح تلك 

السياسات، كما ميكن للمساءلة العامة أيضا أن حتمل صانعي السياسات مسؤولية أي فشل يف التطبيق. 

 األمثل ملوارد االستغاللومبا أن منظمة الشفافية الدولية صنفت اجلزائر ضمن الدول األكثر فسادا، وألجل 

 برامج التنمية وحتقيق أهدافها املسطرة، عمدت اجلزائر على اختاذ الستكمالالدولة واحملافظة على املال العام 

جمموعة من اإلجراءات والتدابري اليت تساعد على ترشيد اإلنفاق واحلد من االستغالل غري األمثل ألموال الدولة، 

كافحة الفساد والوقاية منه، فتم إصدار جمموعة من التشريعات والقوانني اليت ختص مجتلت أساسا يف العمل على 

 املتعلق بالوقاية 01-06ذلك، حيث نص املشرع اجلزائري على جترمي خمتلف صور الفساد اإلداري يف القانون رقم 

 3من الفساد ومكافحته.

 

، دراسة ميدانية لوالييت املسيلة وبرج بوعريريج، رسالة ماجستري يف دور المجتمع المدني في التنمية المحلية للجزائر عبد السالم عبد الالوي، 1
 . 92، ص 2012جامعة ورقلة، كلية احلقوق و العلوم السياسية ,العلوم السياسية والعالقات الدولية، 

 كلية احلقوق و العلوم السياسية ، رسالة ماسرت يف العلوم السياسية،الحكم الراشد ومتطلبات إصالح اإلدارة المحلية في الجزائر شهيناز ورشاين، 2
 .90، ص 2015 جامعة بسكرة، ,
 .105، ص مرجع سابق عبد احلليم بن بادة، 3
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كما وقعت اجلزائر على جمموعة من االتفاقيات الدولية هبذا الشأن واختذت جمموعة من التدابري املصاحبة 

 ملكافحة الفساد وتدريب وتأهيل الكوادر ات قطاع اجلمارك والضرائب وإنشاء هيئوكإصالح العدالة والقضاء 

اليت تساهم يف تسيري املال العام وغريها من اإلجراءات اليت هتدف إىل كبح الفساد وحتقيق واستمرار التنمية 

الشاملة. 

اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، اليت أنشأهتا اجلزائر ملكافحة الفساد جند ومن بني تلك اهليئات 

وكذلك أنشئ الديوان املركزي للقمع الفساد، كما مت إنشاء مؤسسات متارس دور الرقابة املالية يف مكافحة الفساد 

وكل ذلك هبدف الرقابة على امليزانية وكذلك الرقابة على اخلطط التنمية واملشاريع. 

كما خيضع صانع القرار يف اجملالس احمللية للمساءلة من طرف املواطنني واألطراف األخرى ذات العالقة يف 

عملية التنمية احمللية، لذلك جيب أن تكون املساءلة مبنية على مشاركة أوسع من قبل املواطنني وخاصة من خالل 

القنوات اليت تربط بني املواطنني ومقدمي اخلدمات العامة، وذلك عن طريق قبول الدولة للمشاركة الشعبية وذلك 

: 1من خالل

 أداء اخلدمات العامة من خالل استطالعات وآليات التقييم. ىل/تأمني معلومات موثوقة ع1

/نشر املعلومات علنا حول نشاطات احلكومة وميكن اجناز ذلك عرب قوانني تنص على املزيد من العلنية وحرية 2

احلصول على املعلومات وتشجيع النقاش العام احلر. 

لتدخل ومشاركة أكرب للمجتمع املدين ومن ضمنها جلان الرقابة الشعبية والصحافة، وميكن هلذه ل/إتاحة اجملال 3

 ة .األنشطة أن تلعب دورا أساسيا يف كشف الفساد كأحد عوائق التنمي

المطلب الثاني: دور فواعل الحكم الراشد في تحقيق التنمية 

تلعب فواعل احلكم الراشد دور مهما يف حتقيق التنمية احمللية وسوف نتطرق إىل ذلك بالتفصيل: 

حكومة  ال:الفرع األول

يتعني رسم دور جديد للدولة ومؤسساهتا، ال هتيمن فيه على النشاط االقتصادي بالكامل، فالدولة يف هذه 

احلالة تضع السياسات الكلية اليت تؤدي إىل حترير االقتصاد، وهتيئ املناخ والبيئة القانونية واالقتصادية املالئمة 

للقطاع اخلاص...مع وجود سياسات واضحة لتشجيع االستثمار احمللي واخلارجي، كل ذلك يساعد على تشجيع 

 املبادرات الفردية وتفعيل دورها يف تنفيذ وإدارة التنمية.

 

 .94، ص مرجع سابق شهيناز ورشاين، 1
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فلقد ثبت أن التنمية حتتاج إىل دولة فاعلة لتقوم بدور احلافز وامليسر للتطور، فنحن نعلم أن التنمية اليت 

تسيطر عليها الدولة فشلت، ولكن فشلت أيضا التنمية اليت تتم بدون مشاركة الدولة، فوجود الدولة الفاعلة 

ضروري لتوفري السلع واخلدمات، وخلق القواعد واملؤسسات واألطر القانونية اليت تسمح للسوق باالزدهار والناس 

 1أن يعيشوا حياة أكثر صحة وسعادة.

: 2ويتمثل املطلوب من احلكومات من أجل تفعيل التنمية يف الوطن ما يلي

-هتيئة بيئة قانونية مشجعة لتأسيس وتطوير عمل منظمات اجملتمع املدين، من خالل تسهيل إجراءات التأسيس 

ومراجعة وتعديل القوانني اليت حتد من مبادرات املواطن ووضع القوانني والتشريعات اخلاصة بتأسيس وتنظيم عمل 

مؤسسات اجملتمع املدين هبدف رصد أنشطتها وعدم تقييد حريتها يف العمل مبا ال يتعارض وسيادة الدولة وأمنها 

الوطين وأولويتها يف التنمية. 

 يف عملية التنمية وشريكا للدولة يف تنفيذ بعض أنشطتها ا هاما مؤسسات اجملتمع املدين طرفاعتبار-العمل على 

وإقامة عالقة إجيابية وغري تصادمية معها مبنية على أساس املشاركة الفعالة، واحلوار االجيايب، والتعاون والتنسيق 

والتشاور من أجل تطوير اخلدمات املقدمة لكافة فئات اجملتمع. 

ختصيص ميزانية ملنظمات اجملتمع املدين متكنها من تنفيذ أنشطتها. -

متويل الذايت واالضطالع مبشاريع مدرة للدخل. ال-تشجيع منظمات اجملتمع املدين على 

-ضرورة دعم القطاع اخلاص وتشجيعه للمسامهة يف متويل أنشطة مؤسسات اجملتمع املدين. 

-إنشاء آلية مؤسسية لتنظيم عمل مؤسسات اجملتمع املدين وتنسيق اجلهود املشرتكة لتفادي االزدواجية يف 

األنشطة، وتعزيز التعاون والتكامل ملصلحة الفئات املستفيدة وذلك بالتشاور بني مؤسسات اجملتمع املدين 

واملؤسسات احلكومية املعنية. 

 القطاع الخاص :الفرع الثاني

يلعب القطاع اخلاص دورا رئيسيا يف عملية التنمية من خالل مسامهته الفعالة يف تنشيط احلياة االقتصادية 

ومن بعدها رفع معدالت النمو واحلد من الفقر، وعلى هذا األساس فإن تطوير القطاع اخلاص يعترب قضية جد 

 هامة يتوجب أن ترتكز عليها السياسات االقتصادية مبا ينعكس إجيابا على النشاط االقتصادي.

 

 .03، ص 2016، املنظمة الليبية للسياسات واالسرتاتيجيات، أغسطس "دور الدولة في النشاط االقتصادي"عبد اهللا حممد الشامية،  1
، ص 2017، مذكرة ماسرت، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد بوضياف املسيلة، متطلبات الحوكمة الجيدة في الجزائر حممد سعدي، 2

 . 68، 67ص 
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حيث أن بعد التصحيح الثوري اعتمدت اجلزائر على تضافر اجلهود وتوجيه القطاع اخلاص لكي يصبح 

منتج ومربح، ويكون له تأثري إجيايب على التنمية االجتماعية واالقتصادية وأن ال يتجه إىل النشاطات الغري إنتاجية. 

، ولكن 1964 جاء مبحاور مكملة لتلك اليت حللها ميثاق اجلزائر 1976 امليثاق الوطين ةإيديولوجيويف 

بإزالة الغموض الذي كان سائدا يف امليثاق األول، رغم أن بعضها بقي يتصف هو اآلخر بالغموض، فحذر امليثاق 

من قطاع خاص مستغل ميكنه أن يصبح أداة سيطرة تؤثر على اختاذ القرارات السياسية عكس امليثاق السالف 

الذي كان يرى بأن هذا لن يكون مبجرد قطع عالقة الرأمسال الوطين األجنيب، كما عدد مهام وميادين وطرق 

   1مراقبة ودمج القطاع اخلاص يف التنمية االقتصادية واالجتماعية.

إن تطور القطاع اخلاص يف اجلزائر يف ظل إسرتاتيجية التنمية اليت اعتمدهتا اجلزائر واليت مل تفصل يف 

مشاركته بصورة فعلية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، وكذلك التناقض املوجود بني الواقع والنصوص القانونية 

اخلاصة به، ووجود جمموعة من الثغرات يف اإلسرتاتيجية متكن القطاع اخلاص من استغالهلا، فهي أهم العوامل اليت 

ساعدته على النمو بسرعة دون مشاركة فعلية يف التنمية االقتصادية واالجتماعية للجزائر وقد مسح هذا النمو 

للقطاع اخلاص بأن يكون قوة ضاغطة على القرار السياسي واالقتصادي. 

فقد أصبح القطاع اخلاص يلعب دورا كبريا كشريك يف اإلدارة والتنمية وهذا ما يتناسب مع املسؤولية 

االجتماعية اليت تقع على عاتقه فهو يستطيع أن يوفر اخلربة واملال واملعرفة الالزمة لعمليات التنمية بالشراكة مع 

السلطات احمللية وأجهزة الدولة، كما بإمكانه تأمني الشفافية يف الكثري من القطاعات لقدرته على نشر املعلومات 

وإصدار اإلحصائيات الدورية باإلضافة إىل دوره يف توفري مناصب الشغل والتقليل من البطالة ومكافحة الفقر وكل 

ستغالل األمثل ملوارد الدولة الدف إىل اته يتهذه األدوار اليت يؤديها تصب يف إطار إرساء أسس احلوكمة ال

 .2لتحقيق التنمية املستدامة

:  3 ومن بني سبل تفعيل دور القطاع اخلاص جند

-ضرورة مشاركة املواطن يف اإلدارة احلكومية احلديثة عن طريق حتديد ما يريده من احتياجات ورغبات. 

-هتيئة اإلطار احملفز لتطوير أنشطة القطاع اخلاص بتطوير نظام السوق، ذلك أن قدرة القطاع اخلاص على توفري 

 يعتمد على تطوير نظام السوق يف اجملتمع.لألفرادفرص العمل وتوسيع نطاق التشغيل 

 

 .5، 4، ص ص مرجع سابق حممد تاوز، 1
  24، ص 2015، مذكرة ماسرت، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، حوكمة اإلدارة المحلية أمال منر، 2
 .146، 145، ص ص مرجع سابقوفاء معاوي،  3
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 املؤسسات احلكومية لتنفيذ بعض املشروعات والربامج حيث أن ذلك يعترب  من قبل-ضرورة منع االحتكارات

عائق أمام تطوير القطاع اخلاص. 

-ضرورة إلغاء القيود احلكومية اليت تتحكم يف األسعار والتقييد يف استخدام األعمال األجنبية، وضرورة استخدام 

املوارد احمللية رغم عدم جودهتا. 

-ضرورة العمل على توفري التمويل الالزم للقطاع اخلاص. 

المجتمع المدني   :الفرع الثالث

إن عملية التنمية احمللية بشكل خاص تعتمد على مبدأ أساسي وهو مبدأ املشاركة، حيث أن املشاركة تقوم 

 أن للجميع احلق يف املشاركة على قدم املساواة دون متييز على أساس  التنميةعلى أساس الشمولية واملساواة، وتعترب

اجلنس أو العرق أو الدين أو غريها من الفروقات االجتماعية وأمهها املستوى االقتصادي واالجتماعي مما سيشجع 

مشاركة الفقراء واملهمشني والفئات الضعيفة يف التخطيط واإلمناء احلضري، إن فكرة الشراكة تستند إىل مفهوم 

إشراك األطراف الفاعلة مجيعها وهذه تطال هيئات احلكم احمللي واهليئات احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين 

  1والقطاع اخلاص.

كذلك فإن تبين توجه تنموي شامل يستند إىل مواجهة حتديات التنمية احمللية ستحول منظمات اجملتمع 

املدين من آلية تعمل مع املشكالت بشكل تسكيين إىل آلية مؤسسية تعمل من أجل اإلصالح والتغيري 

االجتماعي والسياسي واالقتصادي، السيما البعد الثقايف من هذا التوجه التنموي الذي يؤدي إىل التأثري على 

االجتاهات الثقافية مثل املشاركة السياسية وقضايا املرأة، كما أن هذه اآللية تنطلق من مفهوم التمكني ووضع 

مواطن منتج من شأنه أن يربط بني اجملتمع املدين والدولة والتنمية، مما يستدعي القيام بعقد املؤمترات وتطوير مفهوم 

للشراكة بني منظمات اجملتمع املدين والقطاع اخلاص والدولة يف جلان مشرتكة لبحث املشاريع ومن املهم يف هذا 

بط مباشرة بعملية ترتالسياق التخطيط آلليات تربط بني صانعي السياسات العامة واجملتمع املدين كاللجان اليت 

صنع التشريعات يف الربملان واملشاركة هنا من جانب اجملتمع املدين سوف تكفل أعلى درجات االلتزام بالقضايا 

 2الوطنية.

ومنه فإن حيوية اجملتمع املدين تكمن يف قدرته على تأطري املواطنني للعمل الطوعي واملشاركة يف التنمية 

 ما هو املطلوب من اجملتمع املدين هو السماح هلذه اجلمعيات ودعمها بكافة الوسائل حنو هيكلة واحلقيقية للبلد 

 27-25، املؤمتر االقتصادي األول لالستثمار والتنمية يف منطقة اخلمس، لمجتمع المدني ودوره في عملية التنمية المحلية ا علي حممد ديهوم ،1
 .07، ص 2017ديسمرب 

 .82 ص مرجع سابق عبد السالم عبد الالوي،2
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 املواطن يف العمل املشرتك يف تنفيذ املشاريع مع األجهزة الرمسية يف إطار كالفرد وهذا هبدف إشرا

 1السياسات احمللية وإضفاء الرقابة واملشاركة يف تنفيذ املشاريع.

: 2وهناك جمموعة من اآلليات اليت تساعدنا على تفعيل دور اجملتمع املدين يف جتسيد التنمية منها

-تأسيس منرب للحوار اجملتمعي بني تنظيمات اجملتمع املدين احمللية والوطنية وحىت الدولة يكون وسيلة للتضامن 

وأداة لنقل اخلربات الوطنية والدولية. 

-توفري ضمانات خلق بيئة سياسية وقانونية مهيأة لدور أكثر فاعلية ملنظمات اجملتمع املدين، ويتم حتقيق ذلك يف 

وجود أهم ركيزتني ومها الدميقراطية واملواطنة من خالل إحالل األساليب والقيم الدميقراطية ضمن هيكلة وبنية 

العالقات داخل اجملتمع املدين يف ذاته يف ظل التمتع باملواطنة الفعلية. 

-توفري بيئة ثقافية واجتماعية لتمكني منظمات اجملتمع املدين من إحالل التنمية اجملتمعية، وإبراز فكرة الرتابط 

املدين اليت يقصد هبا تشكيل أحكام ذاتية قادرة على مواجهة السلطة وحتديد مداها بإعادة تركيب نقدي ملكونات 

 وحتديد اخلطاب الدميقراطيهذا النظام املؤسسي اجملتمعي "الدولة" اجملتمع املدين بتوفري اجلو الثقايف لتحقيق التطور 

الثقايف لإلصالح ودعمه وتفعيله وترسيخ دائرته. 

-تبين رؤية واضحة ملفهوم بناء القدرات والذي يعتمد على تبين رؤية شاملة ملكوناته فهو ال يشمل جمرد التدريب، 

شائع وإمنا يتخطاه إىل تطوير البحوث وبناء قواعد البيانات وميتد إىل عمليات التشبيك بني منظمات هو كما 

اجملتمع املدين واليت تزيد من فاعليتها وقدرهتا عل تأثري يف السياسات العامة السيما يف اجلزائر حيث نالحظ 

التشتت يف عملية بناء القدرات فالبد من تطوير إسرتاتيجية واضحة يف التدريب تكون ذات صلة بالدراسات 

العلمية ومكيفة مع نوعية نشاط املنظمة وتغيريات العصر. 

 

 

 

 

 

 

 

 . 72، ص مرجع سابق عبد اللطيف بن نعوم، 1
 80،81، ص ص  مرجع سابق عبد السالم عبد الالوي، 2
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المطلب الثالث: تفعيل آليات الحكم الراشد على المستوى المحلي 

حىت يتم تطبيق التنمية احمللية عن طريق احلكم الراشد كان البد من أساليب ختتص بتفعيل آليات احلكم 

  الراشد حمليا .

 آليات الحكم الراشد محليا   :الفرع األول

:  1هناك جمموعة من اآلليات اليت تساهم يف تفعيل احلكم الراشد حمليا

 فغياب الالمركزية احلقيقية ميكن من احلديث عن احلكم الراشد احمللي الذي يقتضي -تقوية وتوسيع الالمركزية:1

املشاركة الفعلية للمواطنني يف تسيري شؤو�م احمللية، إذ أن اعتماد السلطات املركزية لنظام الالمركزية من خالل 

اجلماعات احمللية يستند على حرية اختاذ القرار السياسي على املستوى احمللي ويستجيب إىل تنظيم االتساع 

اجلغرايف اهلائل للدولة كما يفرض أن تكون موارد اجلماعات احمللية مستقلة لضمان حتقيق أهدافها التنموية. 

حيث أن النظام املركزي للسلطة ال يسمح للمواطن باملشاركة -مشاركة المواطن في تسيير شؤونه المحلية: 2

 املواطنني على نقاط خمتلفة من يعوإيصال ندائه إىل هذا املركز نظرا لوجود هذا األخري يف نقطة ثابتة يف مقابل توز

 هذا النظام يهدف أساسا إىل تقريب اإلدارة أو السلطة بصفة عامة من باعتباراألقاليم، مما يستدعي الالمركزية 

املواطن، والغاية النهائية هلذا النظام إمنا هتدف إىل حتقيق رفاهية املواطن وهو السبيل إىل حتقيق الرضا العام ومن مث 

استقرار النظام السياسي، فمشاركة املواطن يف تسيري الشأن العام هي مسألة مكرسة يف اإلعالن العاملي حلقوق 

 لكل شخص احلق يف حرية االشرتاك يف اجلمعيات السلمية، كما أن لكل فرد احلق يف 1948اإلنسان لسنة 

، وحيق لكل شخص أن ينضم إىل تارو�م االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة للبالد إما مباشرة وإما بواسطة ممثلني يخ

النقابات حلماية مصلحته. 

-اعتماد التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال: 3

 مواكبة أمناط التسيري لكل اجلهود القانونية واالجتماعية ةحيث يقتضي احلكم الراشد احمللي ضرور

والسياسية املكرسة، إذ أن إدخال التقنيات احلديثة يف التسيري واإلعالم اليت تسمح باحملافظة على املوارد املتاحة 

  قواعد الشفافية واحملاسبة وفتح قنوات االتصال واملشاركة، ويف األخري حتقيق الربح واإلنتاجيةساءوترشيد إنفاقها وإر

 . عجز امليزانيةةيف املشاريع التنموية واحلل النهائي ملشكل

-اإلمكانيات المالية والمادية: 4

، كلية العلوم االقتصادية وعلوم  يف العلوم االقتصادية ، مذكرة ماجستريالحكم الراشد المحلي وإشكالية عجز الميزانية البلدية نضرية دوبايب، 1
 .147، ص 2010التسيري والتجارة، جامعة أيب بكر بلقايد، تلمسان، 
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غري حكومية، تؤكد بأن للجزائر النظمات  امل العاملية للمؤسسات املالية ور باالستناد إىل العديد من التقاري 

احتياطات صرف كبرية ميكن استغالهلا يف مشاريع التنمية السيما يف ظل انعدام املديونية، وأول ما ميكن القيام به 

هو تكوين فئة جديدة من املوظفني املدربني على برامج احلكم الراشد، وباملوازاة مع ذلك إعادة رسكلة العقول 

القدمية وفق املنهج اجلديد للتسيري، مع إمكانية تسهيل عملية التقاعد املبكر حىت ال تواجه النخب اجلديدة 

االصطدام بالنخب القدمية، طبعا هذا الربنامج قد يكلف ماليري الدوالرات، فاجلزائر تنفق هذه املاليري لسنا حباجة 

 1إليها يف الوقت الراهن.

معوقات تفعيل الحكم الراشد في الجزائر  :الفرع الثاني 

: 2هناك جمموعة من املعوقات اليت تقف دون حتقيق حكم راشد يف اجلزائر ونذكر منها

إن اهليمنة اليت متارسها املؤسسة العسكرية على الطبقة السياسية من خالل -غياب التداول على الحكم: 1

التدخل يف املسار االنتخايب كانت هلا تأثرياهتا على عملية التداول على احلكم يف اجلزائر. 

: على الرغم من أن اجلزائر قد بدأت نيتها يف -ضعف المشاركة السياسية وغياب الديمقراطية الحقيقة2

من  %  92، حيث أسفرت النتائج على1989التوجه حنو الدميقراطية بوضع دستور يكرس التعددية سنة 

املنتخبني الذين انتخبوا بنعم للتعددية غري أن املالحظ على املمارسة الدميقراطية يف اجلزائر أ�ا قد عرفت نوعا من 

العجز وذلك راجع إىل القيود املفروضة على نشاطات األحزاب ومنظمات اجملتمع املدين ذلك أن الثقافة السياسية 

اليت متجد األحادية احلزبية الزالت قائمة واليت جعلت من املمارسة احلزبية ضعيفة وغري فعالة وغائبة على الساحة 

السياسية كما أن نشاطات األحزاب السياسية يف اجلزائر تعرف "باملناسباتية"، أي أن نشاطها خالل مناسبات 

االنتخابات وذلك من أجل حتقيق أغراض شخصية. 

: يالريعية لالقتصاد الجزائر -الطبيعة3

ستنزافية للثروة البرتولية والغازية، فهو يتميز بتبعية للعائدات اإن االقتصاد اجلزائري يقوم على إسرتاتيجية 

من قيمة صادراهتا ال تراعي الدولة حمدودية االحتياجات وضرورة استخالفها،  % 98 واليت تشكل حوايل 

والكفاءة يف ختصيص عائداهتا والعدالة يف توزيع منافعها ومحاية حقوق األجيال القادمة فيها. 

 

 

كلية احلقوق جستري,ذكرة ما م،واقع الحكم الراشد في الدول العربية دراسة تحليلية في المؤشرات السياسية واالقتصادية مصعب عرباوي، 1
 .104، ص 2015والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، 

، مذكرة ماسرت، كلية احلقوق والعلوم اآلليات السياسية لتحقيق التنمية االقتصادية في الدول العربية من منظور الحكم الراشد عبد احلق محالوي، 2
 .100، ص ص 2013السياسية، بسكرة، 
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-انتشار ظاهرة الفساد في الجزائر: 4

 الذي أعلنت عنه 2006أظهر مؤشر الفساد العام يف القطاع العام وفقا ملؤشرات مدركات الفساد لسنة 

 دولة يف العامل أن ثلثي 163منظمة الشفافية الدولية يف برلني، والذي يرصد حركة الفساد يف القطاع العام داخل 

 نقاط) وهو ما يعين أن الفساد منتشرة يف هذه الدول. 10 نقاط) من أصل (5تلك الدول سجلت أقل من (

) نقطة حيث تتدرج درجات املقياس من 2.8 دولة برصيد (159) من بني 97حيث جاءت اجلزائر يف املرتبة (

. 1 (غياب الفساد)10الصفر (فساد مرتفع) إىل 

-االتجاه إلى تقليد تجارب اإلصالح األجنبية: 5

إن العديد من املفاهيم واألساليب اإلدارية اليت درجت عليها األجهزة واملؤسسات يف الدول املتقدمة، واليت 

يتجه الفكر اإلداري إىل األخذ جبدواها وفعاليتها، قد ال تكون صاحلة أو ذات جدوى يف الدول العربية، 

فاألساليب اإلدارية ليست جمرد أدوات ميكن نقلها من دولة ألخرى دون ضرورة إحداث تغيريات يف أمناط السلوك 

اإلداري، فمن املعروف أن املفاهيم واألساليب اإلدارية يعتمد جناحها يف املقام األول على توفر املناخ والظروف 

. 2البيئية املالئمة، كما يعتمد على القدرة اإلدارية يف استخدامها

المبحث الثاني: استراتيجيات إعادة بعث التنمية المحلية في الجزائر 

راشد يف اجلزائر جمموعة من االجراءات املتعلقة بتأسيس دولة القانون و االإعتماد على يتطلب إقامة حكم 

 كل من القطاع العام (الدولة ) و القطاع اخلاص و اجملتمع املدين والشفافية والفاعلية كما يتطلب مشاركة املشاركة 

المطلب األول: برامج التنمية االقتصادية في الجزائر  

بينها نذكر :  من وضعت اجلزائر عدة برامج للتنمية من أجل الرفع مبستوى اقتصادها و

) 2004-2001:برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي (الفرع األول 

هو برنامج االستثمارات العمومية الذي طرحته السلطات العمومية للفرتة  برنامج اإلنعاش االقتصادي

 مليار دوالر, و مت اإلعالن رمسيا عن هذا الربنامج خالل اخلطاب الذي 7 مبيزانية أولية جتاوزت 2001-2004

 , يستهدف هذا الربنامج دعم 2001 أفريل 26ألقاه رئيس اجلمهورية يف افتتاح الندوة الوطنية إلطارات األمة يوم 

 

 100 نفس املرجع , ص 1
 104 نفس املرجع , ص 2
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النمو االقتصادي من خالل تفعيل األنشطة اإلنتاجية الفالحية وتدعيم اخلدمات العمومية يف جماالت 

  1الري, النقل, البنية التحتية حتسني اإلطار املعيشي حلياة السكان, التنمية احمللية و تطوير املوارد البشرية.

داخلي و الفهي تندرج يف إطار مكافحة الفقر وسياسة التهيئة العمرانية الرامية إىل تقليص من عد التوازن  

  2ما بني اجلهوي.

 نتائج برنامج اإلنعاش االقتصادي على التنمية في الجزائر:

فق استعادة األمن حنو ربوع بالدنا, و ميكن و بإنعاش مكثف للتنمية 2004-2001متيزت السنوات 

: 3إجياز أهم االجنازات يف النقاط التالية

- حتقيق االستقرار األمين و السياسي و االقتصادي. 

- السكن و مشروع املليون سكن و احلد من البناء اهلش و االهتمام بالبناء الريفي. 

جتديد و ترميم الطرقات, الطريق السيار شرق غرب, السكك و - عصرنة قطاع النقل مبختلف حماوره (إنشاء 

احلديدية, امليرتو, ترامواي و شبكة الطرق السريعة ). 

 مطار لتتماشى مع املعايري الدولية.  17 مطارات و حتديث 3جناز إ- حتديث و عصرنة املطارات واملوانئ, 

 حمطة للتزود باملاء.  1280- 

عاجل ي- حماولة حتديث املوانئ مع متطلبات اقتصاد السوق و جلب الشركات مثلما هو احلال مع ميناء جباية الذي 

 حاوية يف الساعة 25-20اليوم بفضل الشراكة مع املؤسسة السنغفورية "بورتيك" ما بني 

 الرتبوية املنظومةربط و كتبات املطاعم كامل الرتبوية و حماولة حتديثها بإنشاءات جديدة باملنظومة- االهتمام 

باالنرتنت. 

- إدراج البيئة كبعد اسرتاتيجي جيب االهتمام به بداية من إدراج البيئة يف خمتلف األطوار التعليمية إىل صدور 

 املتعلق بتسيري و مراقبة و إزالة النفايات إىل الربنامج الوطين للتسيري املدمج للنفايات الصلبة إىل 19/01قانون 

 .وضع نظام وطين السرتجاع و تثمني النفايات 

 - تفكيك احتكار القطاع العمومي و توسيع حقل اخلوصصة. 

 

, مذكرة ماجيستري, كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم المشاريع الكبرى في الجزائر و دورها في التنمية االقتصادية محيد باشوش, 1
. 46 ص2010/2011 ,3التجارية, جامعة اجلزائر

2 Service du chef du gouvernemment.le plan de la reliance économique 2001-2004. le 
composantes du programme.p4. 

 , مذكرة ماسرت, كلية العلوم االقتصادية أثر تطبيق برنامج االنعاش االقتصادي على التنمية المستدامة في الجزائر،  بركانوكرميةبوزرقة   كرمية 3
 .76 ص 2015التجارية وعلوم التسيري, جامعة أكلي حمند أو حلاج, البويرة، 
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 .% 100- االهتمام بالطاقة البديلة كمصدر جديد للطاقة غري املستغلة 

 2009-2005: البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي الفرع الثاني 

 مليار دينار جزائري مع العلم انه مت تقسيم 4202.7إن املبلغ املخصص للربنامج التكميلي يقدر ب: 

 عن 2004-2001 و قد مت دعم األداء االقتصادي واملايل للجزائر من 1هذا الربنامج إىل مخسة برامج فرعية

طريق برنامج دعم النمو االقتصادي ما أدى إىل حتسني األوضاع املالية السيولة املصرفية ومؤشرات النمو على  

  2001.2مستوى مجيع قطاعات االقتصاد مع مواصلة سياسة التوسع يف اإلنفاق اليت انتهجتها اجلزائر منذ سنة

أهداف البرنامج التكميلي لدعم النمو االقتصادي: 

-حتسني الظروف املعيشية للسكان, خاصة يف جماالت: السكنات, اجلامعة, الرتبية الوطنية, تزويد السكان باملاء 

خارج األشغال الكربى. 

- تطوير املنشات األساسية ( قطاع النقل, قطاع األشغال العمومية, قطاع املاء, قطاع هتيئة اإلقليم) 

- دعم التنمية االقتصادية ( الفالحة والتنمية الريفية على نطاق واسع ), و تطوير اخلدمات العمومية و حتديثها, 

باإلضافة إىل تطوير التكنولوجيات اجلديدة لالتصال. 

) 2014-2010: برنامج التنمية الخماسي(الفرع الثالث 

 مليار دوالر 286 مليار دج ما يعادل 21214لقد خصصت اجلزائر يف إطار التنمية اخلماسية مبلغ 

بغيت تعزيز اجلهود اليت انطلقت فيها منذ عشر سنوات هبدف تعزيز و تسريع مشاريع التنمية االقتصادية و 

  3.االجتماعية اليت متس مجيع القطاعات

-أهداف برنامج التنمية الخماسي : 

 : 4يسعى هذا الربنامج إىل حتقيق األهداف التالية

 ماليني منصب عمل. 3- القضاء على البطالة من خالل خلق 

 - دعم التنمية البشرية و ذلك بتزويد البالد مبوارد بشرية مؤهلة وضرورية لتنميتها االقتصادية. 

 

, 12, العدد أبحاث اقتصادية وإدارية, "2010-2000 املطبقة يف اجلزائر يف الفرتة االقتصادي اإلنعاشدراسة تقييمة سياسة " نبيل بوفليح, 1
 .254, ص 2012ديسمرب 

, مذكرة ماجستري كلية العلوم االقتصادية و التجارية وعلوم التسيري, جامعة أثر االتفاق العمومي على النمو االقتصادي في الجزائر أمساء عدة، 2
 .165, ص 2016, 2وهران 

 .172, ص نفس ,املرجع  3
, مذكرة ماسرت, كلية العلوم االقتصادية والتجارية أثر هيكل اإلنفاق العام على الناتج المحلي اإلجمالي في الجزائر مروة شريف وإميان خدجية, 4

 .47, ص2016/2017وعلوم التسيري جامعة حممد بوضياف, املسيلة, 
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- حتسني الظروف املعيشية يف املناطق الريفية.  

- ترقية اقتصاد املعرفة و هو هدف أدرج ضمن مسعى متعدد األبعاد من خالل جتنيد منظومة التعليم الوطنية و 

تعبئة تكنولوجيا املعلومات, واالتصال ودعم التطوير والبحث العلمي . 

- حتسني إطار االستثمار وحميطه.  

- مواصلة التجنيد الفالحي وحتسني األمن الغذائي. 

- تثمني القدرات السياحية و الصناعية والتقليدية.   

- تثمني املوارد الطاقوية واملنجمية. 

المطلب الثاني: تصور حكم راشد و تنمية حقيقية في الجزائر 

: 1للنهوض بعملية التنمية احمللية يف اجلزائر جيب اإلهتمام مبا يلي

- النهوض بالعامل البشري: 1

إن االستثمار يف املورد البشري أصبح ضرورة ملحة لكافة اهليئات واملنظمات الدولية و بالتايل أصبح ينظر 

 التكلم عن املفهوم اجلديد للموارد البشرية ما دامت ملفروضإليه كقيمة مضافة و حتقيق ناتج وطين و ليس ا

مؤسساتنا مل تلتحق بعد بالتقدم احلاصل يف الدول املتطورة أين جند الوسائل املتاحة لدى الفرد العامل والتعبري 

عنها بكل حرية و أين جند التكفل التام هبذا العامل احملقق لإلنتاجية.  

 :إن االتصال و قرب املواطن من اإلدارة هو السبيل الوحيد لبناء أسس احلكم - تقريب المواطن من اإلدارة2

الراشد فللقضاء على املشاكل االجتماعية اليت يتخبط فيها املواطن يف انعدام املرافق العمومية و عدم جناعتها 

يكمن يف إيضاح عالقة التعاون و االتصال بني املواطن واإلدارة, لذلك فاهلدف األساسي الذي وجد من اجله 

اجلهاز اإلداري عموما لتلبية رغبات اجلمهور وتأمني أفضل اخلدمات له, و ملا كان ذلك املبتغى فانه من حق 

رأيه بواسطة اجملالس الشعبية  دالءبإ املواطن أن يراقب و يطلع على أداء اجلهاز اإلداري حمليا و وطنيا و ذلك

. 2احمللية و الوطنية اليت انتخب فيها

و هذا من خالل إسهام األحزاب السياسية يف بلورة - ترسيخ روح الديمقراطية و المشاركة السياسية: 3

 النقاشات اليت تدور داخل اجملموعة الوطنية و هذا باحرتام الرأي و مراعاة املصلحة العامة, و ال ميكن بلوغ ذلك 

 

 , بدون صفحة, مداخلة, كلية احلقوق، جامعة جيجلإشكالية التنمية والحكم الراشد في الجزائر حممد خليفة, 1
 نفس املرجع , بدون صفحة 2
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إال من خالل إضفاء الرقابة الشعبية اليت تتوالها اجملالس املنتخبة بشكل حر و نزيه و هذا بتحقيق مكاسب 

املواطنني 

إذ أن حيوية اجملتمع املدين تكمن يف قدرته على تأطري املواطنني للعمل الطوعي - توفير مجتمع مدني فعال: 4

واملشاركة يف التنمية احلقيقية للبالد, فما هو مطلوب من اجملتمع املدين يف اجلزائر هو السماح هلذه اجلمعيات 

ودعمها بكافة الوسائل حنو هيكلة الفرد و هذا هبدف إشراك املواطن يف العمل املشرتك يف تنفيذ املشاريع مع 

األجهزة الرمسية يف إطار صنع السياسات احمللية وإضفاء الرقابة واملشاركة يف تنفيذ املشاريع. 

فالسلطات املنتخبة اليت تتوىل - وجود فواعل حقيقية تشترك فيها الصحافة الحرة و التنظيمات المهنية: 5

تنظيم و تسيري اجملالس احمللية بطريقة شفافة تؤدي إىل تفعيل العوامل املشرتكة حنو مفهوم احلكم الراشد الذي 

يتطلب النزاهة يف التسيري وحياد اإلدارة وغرس روح املبادرة والشعور باملسؤولية والتزام املسؤول بتقدمي احلساب على 

املهام املوكلة إليه.  

و هذا بإلزامية استقالل اهليئة القضائية عن اهليئتني التشريعية و التنفيذية - تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل : 6

و فتح نقاشات واسعة بني خمتلف الفاعلني حول ظاهرة الفساد املستفحلة يف شىت اهليئات الرمسية للبالد, و قصد 

. 1التحقق منها لزم حتسني أجور املوظفني العموميني وإقرار مبدأ العدالة يف التوزيع لتنشيط برامج التنمية

 المحلية: االستثماراتالمطلب الثالث: تنويع 

 حملية قوية والقاعدة األساسية اقتصادياتيعد االستثمار احملرك األساسي للتنمية احمللية من أجل خلق 

لتحقيق التنمية تكمن يف توحيد اجلهود لرتقية االستثمار وحتريكه، وجيب االعتماد على تنويع االستثمارات مثال 

ي. حدعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة والقطاع الفالحي والسيا

تعترب اجلماعات اإلقليمية قطبا جغرافيا واقتصاديا يف كل جهات الوطن فالكثرية من واليات الوطن تتوفر 

ساعدهتا يف معلى ثروات باطنية، هلذا فإن السياسة العامة للحكومة يف جمال االستثمار تقوم على تشجيعه مع 

استغالل هذا الطابع االقتصادي وذلك عن طريق جعلها مراكز وقواعد استثمارية بالدرجة األوىل، وبالنظر إىل 

 اإلمكانيات الطبيعية والبشرية اليت تتوفر عليها واليات الوطن، إال أنه ما يالحظ أن استغالل هذه اإلمكانيات 

 

 

 

 نفس املرجع , بدون صفحة 1
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والتخطيط هلا مل يكن يف املستوى املطلوب ومل حيقق النتائج املوجودة مع تفصيل الالمركزية وجعل 

  1اجلماعات اإلقليمية تلعب دورا هاما يف اجملال االقتصادي.

 (فالحية-صناعية-يويعرف االستثمار على أنه تلك األموال املوظفة يف مشاريع ذات طابع اقتصادي

جتارية-بناء-خدماتية) هبدف حتقيق الربح من طرف فاعلني اقتصاديني تابعني سواء للقطاع العام أو القطاع 

اخلاص حمليني أو جانب. 

ويعترب املستثمرون من أهم الفاعلني الذين يظهر أثرهم على اجملال احمللي بصورة جلية ومن مثة على التنمية 

احمللية وعليه فدور االستثمار مهم جدا يف النهوض بالتنمية احمللية من خالل: 

)خلق مناصب شغل واحلد من تفاقم معدالت البطالة. 1

)يساهم يف خلق الثروة، كما يعمل على إجياد مصادر أخرى لتمويل اخلزينة احمللية. 2

)تلبية احتياجات املواطنني من املنتجات بشىت أنواعها  (الفالحية، الصناعية، اخلدماتية) مما يؤدي إىل حتقيق 3

االكتفاء الذايت حمليا وحماولة استقطاب اجملاالت األخرى. 

) أعطى االستثمار احمللي دورا هاما يف حتقيق 12-93وجند أن املشرع اجلزائري يف قانون االستثمار (رقم 

التنمية احمللية ويهدف هذا القانون إىل حترير االقتصاد اجلزائري وذلك من خالل إرساء قواعد السوق من أجل 

 2املشاركة يف عملية التنمية.

 املتعلقة بتدابري تعزيز التوازنات الداخلية واخلارجية داخل البالد، خاصة يف 348كما جاءت التعليمة رقم 

جمال تنويع االقتصاد خارج احملروقات، وكذا التعجيل باإلصالحات يف جمال التشجيع على االستثمار يف 

القطاعات البلدية، وتثمني املوارد الطبيعية، بإضافة توحيد اجلهود التحفيزية والتمويل حنو القطاعات ذات األولوية: 

 3السياحة، الفالحة، الصناعة.

إمكانية التنمية الفالحية  :الفرع األول

يعد القطاع الزراعي من بني القطاعات املهمة يف التنمية احمللية من أجل حتسني مستوى األمن الغذائي 

 وتغطية اإلستهالك الوطين وتنمية قدرات اإلنتاج ومن مث حتقيق االكتفاء الذايت ولذلك جيب االعتماد على 

، 2009، رسالة دكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة يوسف بن خدة، اجلزائر، المالية المحلية ودورها في عملية التنمية،  طييب سعاد1
 .71ص 

، رسالة لنيل شهادة )2003-2001السياسة المالية ودورها في تفعيل االستثمار المحلي (دراسة حالة الجزائر ،  غطاسو منال غامل  سعدية2
 .72، ص 2015املاسرت يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة البويرة، 

، مذكرة لنيل شهادة املاسرت )2016-2011إشكالية العالقة بين التنمية المحلية والحكم الراشد في الجزائر (،  فرج اهللا يانيس عيسو و فهيم3
 .93، ص 2017يف احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة جباية، 

                                                 



     واقع التنمیة المحلیة والحكم الراشد في الجزائر                             الفصل الثالث:               

 
75 

 من ثرواهتا النباتية واحليوانية وهذا يتطلب خلق فعالية لالستفادةالفالحة اليت تعرف على أ�ا خدمة األرض 

إنتاجية يف القطاع الزراعي وذلك عن طريق تكوين الفالحني واإلطارات واالختصاصيني وتشجيع الشباب على 

العمل يف هذا القطاع واالعتماد على الوسائل املتطورة يف القطاع الزراعي. 

ومن أجل النهوض بالقطاع فعمدت السياسة التنموية الوطنية من خالل املخطط الوطين للتنمية الفالحية 

الذي يهدف إىل تنمية قدرات اإلنتاج، ويعترب هذا املخطط يف الواقع جمموعة حوافز للمستثمرين الفالحني قصد 

: 1إجناز ما يلي

-تنمية املنتجات املالئمة للمناطق الطبيعية هبدف تكثيف إدماج الصناعات الغذائية حسب الفروع واليت من  

أبرزها احلبوب، احلليب، البطاطا، األشجار املثمرة واللحوم. 

-تشجيع استصالح األراضي عن طريق اإلمتياز الذي يسمح بتثمني املوارد الطبيعية واحملافظة عليها. 

ومن أجل النهوض بالقطاع وجب إشراك اهليئات الالمركزية، حبيث يبادر اجمللس الشعيب الوالئي ويتوىل 

جتسيد مجيع العمليات اليت ترمي إىل محاية وتوسيع األراضي الفالحية، كما يتكفل بتوفري التجهيزات الالزمة لسري 

العملية الفالحية ويعترب مسؤوال عن إختاذ كافة اإلجراءات والتدابري للوقاية من الكوارث الطبيعية كالفيضانات 

  2واجلفاف واألوبئة اليت من شأ�ا أن تصيب الثروة النباتية واحليوانية.

 املؤرخة 044ويعترب الري شرطا أساسي يف جناح أي سياسة فالحية ويف هذا السياق مت صدور تعليمة رقم 

 خبصوص حتقيق اإلجراءات املتعلقة مبنح رخص استعمال املوارد املائية وذلك من أجل ترقية 2011 جويلية 7يف 

  3التنمية الفالحية عرب الوطن.

كما فتحت احلكومة اجلزائرية مؤخرا اجملال أمام االستثمار يف القطاع الفالحي بعد تراجع أسعار البرتول 

ويسعى برنامج االستثمار الفالحي يف عقود اإلمتياز إىل وضع األراضي الفالحية لفائدة املستصلحني بغرض تعزيز 

اإلنتاج الفالحي الوطين وخلق مناصب شغل جديدة. 

إمكانية التنمية السياحية  :الفرع الثاني 

السياحة تنبثق من احلاجة املتزايدة للحصول على الراحة واإلستجمام، واإلحساس جبمال الطبيعة والشعور 

 بالبهجة واملتعة من اإلقامة يف املناطق ذات طبيعة خاصة، وللتنمية السياحية دور بالغ يف بعث التنمية احمللية، 

 

 .61، ص مرجع سابق كرمي يرقي، 1
 .61 نفس املرجع، ص 2
 .94، ص مرجع سابق،  فرج اهللايانيس عيسو و فهيم3
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وذلك ملا تدره من رؤوس أموال، يتم استغالهلا يف خمتلف األنشطة االقتصادية، كما ميكن للسياحة تنشيط 

وإعادة إحياء وبعث أنشطة أخرى مثل الصناعة التقليدية-التجارة-النقل-الفندقة... 

وبالتايل ميكن هلا أن ختلق حيوية إقتصادية تعود بالرفاه والرخاء على اجملاالت احمللية. 

ونظرا ملا تزخر به الدولة اجلزائرية من إمكانيات سياحية ومواقع أثرية فالسياح غالبا ما يفضلون التجوال يف 

املواقع األثرية والتعرف على احلضارات السابقة، باإلضافة إىل املقومات الطبيعية حيث تتميز بتضاريس متنوعة 

ترسم لزائرها لوحة شاملة خالبة وخريطة طبيعية جتمع بني السهول واجلبال الشاهقة واألودية اخلصبة والتالل 

ومبناخ متنوع من البحر األبيض املتوسط إىل املناخ القاري باإلضافة إىل املناخ الصحراوي ,والشواطئ والصحراء 

وعليه فإن إستغالل هذه اإلمكانيات أحسن إستغالل وتوفري اجلو املناسب حتما سيؤدي إىل تفعيل النشاط 

 1السياحي ومن مث يساهم بدرجة كبرية يف التنمية احمللية.

كما ميكن  أن نشري أن الدولة اجلزائرية ال زالت ال تعتمد بصورة إسرتاتيجية على ما يسمى بالتخطيط 

السياحي، ورسم صورة مستقبلية للنشاط السياحي سواء على املستوى املتوسط أو البعيد ويقتضي ذلك حصر 

املوارد السياحية على مستوى اجلماعات احمللية من أجل حتديد أهداف اخلطة السياحية وحتقيق تنمية سياحية 

منتظمة مرافقة لتنفيذ برامج تنموية شاملة كون أن النشاط السياحي يعترب فضاء تشرتك فيه عدة قطاعات يف 

تسيريه وبالتايل يتمخض عنه اختاذ عدة قرارات يفرتض أن ال تتعارض فيما بينها من حيث قوة اإلصدار واملضمون 

 2بل تساعد على إجناز األهداف العامة للتنمية السياحية.

إمكانية التنمية الصناعية   :الفرع الثالث

يساهم القطاع الصناعي بنسبة كبرية يف تنمية املناطق حيث يالحظ أن البلديات والواليات اليت تتوفر على 

نسيج صناعي كبري ومتطور متثل أغىن املناطق على مستوى الوطن، حبيث ال ميكن أن تكون التنمية دون استثمار 

منتج وذلك عن طريق اجناز مشاريع استثمارية الشيء الذي خيلق مناصب شغل وتكوين اليد العاملة. 

وتشهد الصناعة اجلزائرية يف الوقت احلاضر مرحلة عميقة من شأ�ا إعادة ترتيب وهيكلة القطاع، وذلك 

بفضل تطبيق إسرتاتيجية وسياسات إنعاش للصناعة، فاجلزائر تسعى من خالل ذلك إىل اإلنتقال من مرحلة غياب 

التصنيع إىل مرحلة بعث اإلنتاج الصناعي بتنمية بعض الصناعات، وقد مت الرتكيز ضمن اإلسرتاتيجية اجلديدة إىل 

 تنمية بعض الفروع الصناعية مثل: الصناعات اجلديدة اليت ينعدم وجودها يف اجلزائر مثل صناعات تكنولوجيا 

 .90، ص مرجع سابق شويح بن عثمان، 1
 .91نفس املرجع، ص  2
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اإلعالم واالتصال وصناعات السيارات، ويرجع االهتمام مبثل هذه الصناعات إلدراكهم مبدى ثقل حتمل 

أعباء التقدم العلمي والتكنولوجي الوارد من البلدان املتقدمة نتيجة تآكل الصادرات واليت تنحصر يف املوارد 

 1الطبيعية (احملروقات).

دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية -

تشكل املؤسسات الصغرية واملتوسطة مدخال هاما من مداخل النمو االقتصادي حيث مثة إتفاق على 

أمهيتها يف النشاط االقتصادي نتيجة للنجاح الذي حققته هذه املؤسسات يف عدة دول، كما أن هذه املنشآت 

 بتعريف املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي 18-01تعترب من أهم حمركات التنمية احمللية وقد جاء قانون رقم 

:   2مؤسسات إنتاج السلع أو اخلدمات

 شخصا. 256 إىل 1-تشغل من 

- ال يتجاور رقم أعماهلا السنوي ملياري دينار أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها مخسمائة مليون دينار. 

ا فرض حتمية تضافر جهود هيئات عديدة من بهإن إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة وتزايد االهتمام 

:  3أجل متكني هذه املؤسسات بلوغ األهداف املنوط هلا واليت من أمهها

 (ANSIJ)-الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 (APSI)     -وكالة ترقية وتدعيم االستثمارات

 (ANGEM)  -الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر

-صندوق لضمان املشرتك للقروض املصغرة. 

-البنوك التجارية. 

-صندوق ضمان قروض املؤسسات الصغرية واملتوسطة. 

ومبا أن املؤسسات الصغرية واملتوسطة هي أفضل الوسائل لتفعيل دور التنمية احمللية نظرا لسهولة تكيفها 

ومرونتها اليت جتعلها قادرة على اجلمع بني التنمية احمللية وتوفري مناصب شغل وجلب الثروة، اعتمدت اجلزائر هذه 

املؤسسات ألن خيارها نابع من اإلدراك بأن تشيد اقتصاد قوي مير حتما عرب بناء مؤسسات اقتصادية قوية تقاس 

 باملعايري الدولية وإخراج االقتصاد من اعتماده على مصدر واحد الدخل "احملروقات" إىل اعتماده على مصادر 

 

 .97، ص مرجع سابق،  فرج اهللا يانيس عيسوي و  فهيم1
 .99 نفس املرجع، ص 2
 .99 نفس املرجع، ص 3
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متعددة ومتنوعة من شأ�ا زيادة مناصب العمل وزيادة يف معدالت النمو للمسامهة الفعالة يف رفع الكفاءة 

اإلنتاجية والقدرة التنافسية يف عامل سريع التطور. 

حاول املشرع اجلزائري تقدمي حوافز وتسهيالت إجرائية من االستثمارات سواء الوطنية أو األجنبية وهذا ما 

. 2011جاء به قانون املالية التكميلي لسنة 

 بدوره إجراءات حتث على االستثمار وذلك من خالل ختفيض التكلفة 2015وأدرج قانون املالية 

         1اإلجيارية للعقار الصناعي.

إال أن القطاع الصناعي يتخبط ويعاين من جمموعة املشاكل من بينها العقار الصناعي والسبب هو عدم 

وجود سياسة تشريعية واضحة يف جمال االستثمار، وهذا يعود إىل إصدار تشريعات قانونية جديدة وتعديالت 

متكررة، حبيث أن أي استثمار جيب أن يتوفر على أرضية كي يقوم عليها، من خالل تثمني املناطق الصناعية 

املوجودة ومناطق النشاطات إضافة إىل خلق مناطق جديدة. 
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خالل هذا الفصل قمنا بالتعرف على دور معايري وفواعل احلكم الراشد يف حتقيق التنمية يف اجلزائر وتفعيل 

التنمية احمللية من خالل تفعيل آليات احلكم الراشد على املستوى احمللي وتنويع االستثمارات احمللية وخنلص إىل 

لرشادة من دولة القانون والشفافية واملشاركة هي عبارة عن مبادئ مكتوبة نظريا وشكليا لالقول أن األطر السياسية 

فقط دون ممارسات واقعية، وتطرقنا إىل معوقات ومتطلبات تكريس آليات احلوكمة من أجل القضاء على الفساد 

 عائق أمام عملية التنمية وحاولنا التطرق إىل إسرتاتيجية إعادة بعث التنمية احمللية من خالل االهتمام باعتباره

باالستثمار الفالحي والسياسي والصناعي. 
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من خالل دراستنا هذه سلطنا الضوء على أكثر اجلوانب اليت تعىن باحلكم الراشد للوصول إىل مفهوم هذا 

احلكم الذي هو عبارة عن مجلة من العمليات واآلليات املعتمدة يف ممارسة السلطات السياسية واالقتصادية داخل 

اجملتمع والدولة وأسبابه وأمهيته وذلك من خالل االعتماد على املساءلة والعدالة واحملاسبة وحكم القانون يف مقابل 

وجود عالقة متكاملة ومتكافئة بني فواعل احلكم الراشد (الدولة، القطاع اخلاص، اجملتمع املدين)، باإلضافة إىل 

طية وحقوق اإلنسان يف بناء التفاعالت السياسية االقتصادية راتوفري بيئة تؤمن وتقدس الدور الفعال للقيم الدميق

واالجتماعية بني خمتلف الفاعلني يف الدولة واجملتمع، كما أن جتسيد معايري احلكم الراشد على ارض الواقع يتطلب 

تضافر جمموعة من اجلهود واإلمكانيات أوهلا توفر الرغبة امللحة من طرف اإلدارة السياسية للدولة يف اإلصالح 

ريعي للقيام بتبين عملية اإلصالح. شباإلضافة إىل توفري احمليط القانوين والت

والحظنا كيف أن إشراك فواعل جديدة إىل جانب اإلدارة احمللية من شأنه حتقيق نتائج أكثر اجيابية على 

صعيد التنمية احمللية خاصة إذا مت استثمار نقاط القوة املوجودة لدى كل شريك يف جمال اختصاصه، فالقطاع 

اخلاص احمللي يزيد املردودية والفعالية يف تقدمي اخلدمات العمومية اليت توكل له، لنختم موضوعنا هذا باحملور الثالث 

الذي تطرقنا فيه إىل تأثري مفهوم احلكم الراشد يف مفهوم التنمية ويهدف احلكم الراشد إىل حتقيق التنمية الشاملة 

من خالل الدور الذي تلعبه معايري احلكم الراشد وفواعله يف حتقيق أهداف التنمية احمللية من خالل املشاركة 

 أشكاهلا ومضامينها سواء يف اختاذ القرارات أو املشاركة يف إعداد اخلطط ددالشعبية للمواطن احمللي اليت تتع

 أهم وسيلة ملكافحة الفساد اإلداري باعتبارها الثقافة الدميقراطيةواالسرتاتيجيات التنموية وتنفيذها ومراقبتها وتعزيز 

 التكفل بالفئات احملرومة بإمكانهاإلضافة إىل أن مشاركة اجملتمع املدين ,ب عائق أمام عملية التنمية باعتباره

واملهمشة ودوره يف الرقابة على إعمال احلكومة دون أن ال ننسى القطاع اخلاص والدولة ودورمها يف النهوض بعملية 

التنمية. 

صت الدراسة إىل أن اجلزائر ممثلة يف نظامها السياسي وخمتلف أحزاب املعارضة ومنظمات اجملتمع خلو

املدين وقطاعها اخلاص ال تزال تفتقد إىل العديد من مقومات احلكم الراشد دون التحدث عن غياب كل مقومات 

 على التفكري يف أوالالتنسيق واملشاركة باإلضافة إىل الشفافية واملساءلة واألمر يتطلب إسرتاتيجية جديدة تقوم 

الصاحل العام قبل املصاحل اخلاصة. 

ومن أجل النهوض وإعادة بعث التنمية احمللية يف اجلزائر يستوجب إتباع اسرتاتيجيات فعالة وجديدة كي 

 تليب حاجيات املواطن ويف هذا الصدد تسعى الدولة إىل إعادة بعث االستثمار احمللي وذلك يف شىت القطاعات 
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سواء الصناعية منها أو السياحية أو الفالحية كما وجب عليها استحداث نظم ووسائل جديدة من أجل 

 العصر . معاحلصول على ما يتماش 

 التنمية احمللية واحلكم الراشد مفهومان مرتابطان ميكنهما السري معا إذا وفرت هلم أنونستنتج مما سبق 

 املذكورة سلفا فعلى الدولة اجلزائرية العمل على تكريس آليات احلكم الراشد وتطبيقها على ارض الواقع متطلباهتما

من أجل تنمية حملية ووطنية شاملة. 

: حلولال

-حتقيق احلكم الراشد يف اجلزائر ال يتم إال عرب تغيري ذهنية النخب احلاكمة للشعوب وتغيري احملكومني لذهنيتهم 

عرب اعتبار البالد يف حاجة ماسة إليهم واىل جمهوداهتم التحقيق التنمية كما ميكن تغيري الدور األساسي الذي تلعبه 

املعارضة يف دفع عجلة التنمية إىل األمام. 

 هو حمور التنمية احمللية وهدفها. باعتباره-النهوض بالعامل البشري 

-تشجيع  إقامة مؤسسات ومنظمات اجملتمع املدين بدعمها ومتويلها والعمل على خلق تنسيق وتعاون يف جهود 

ومنظمات اجملتمع املدين فيما بينها من جهة وبينها وبني احلكومة من جهة أخرى وذلك من أجل حتقيق أهداف 

التنمية. 

-تفعيل دور اجملتمع املدين ملواجهة الفساد اإلداري وإشراكه يف وضع اسرتاتيجيات التنمية. 

-تطوير اخلطط والوسائل واإلمكانات حىت تليب متطلبات التنمية احمللية. 

البحوث والدراسات احمللية للوصول إىل  -االستفادة من التقدم التكنولوجي يف نظم االتصاالت واملعلومات وتطبيق

حتقيق الفعالية. 

-تنظيم وتطوير املشاركة الشعبية بالشكل الذي يسمح للمواطنني احملليني املسامهة يف اقرتاح وتنفيذ املشاريع والعمل 

على تفعيل احلركة اجلمعوية احمللية وتدعيمها باإلمكانيات املالية والبشرية اليت حتتاجها. 

جتسيد احلكم الراشد يف اجلزائر جيب توفر نظام سياسي يؤمن  بضرورة دمقرطة مؤسساته أي األخذ بنظام ل-

بين نظام احلكومة االلكرتونية احمللية. تدميقراطي يقوم على مبادئ احلكم الراشد وتدعيم الالمركزية و
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 .2015العربية للتدريب والنشر، 
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2008. 
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 .2004األزبكية، 

 .2005- اخلضريي حمسن أمحد، حوكمة الشركات، القاهرة، مصر: جمموعة النيل العربية، 11

 .2007- محاد طارق عبد العال، حوكمة الشركات، القاهرة، مصر، الدار اجلامعية، 12
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- حممد عبد الوهاب مسري، احلكم احمللي والتنمية احمللية، مصر. 15

 .2006-ساتر حممد علي، العامل ليس للبيع وخماطر العوملة على التنمية املستدامة، جامعة عمان، األردن، 16
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 .1889-سليمان عصام، مدخل إىل علم السياسة،ط.ع، بريوت، لبنان، دار النظام، 17

األردن, دار زهران للنشر, :األسس, النظريات, التطبيقات العملية ,عمان:- عبد احلافظ نائل ,إدارة التنمية 19

2010 

- عبد اهللا سامي حسن جنم، اإلدارة احمللية وتطبيقاهتا يف العراق والدول النامية، القاهرة، مصر: املركز القومي 20

 .2014لإلصدارات القانونية، 

 .1989 ,عصام سليمان، مدخل إىل علم السياسة، بريوت، لبنان، دار النظال -21

 .2007 فوزي سامح، احلكم الراشد: املوسوعة السياسية للشباب، اإلسكندرية، مصر، دار النهضة، -22

- صدقة حيي فاضل، مبادئ علم السياسة، جدة، اململكة العربية السعودية: مؤسسة املدينة للصحافة دار 23

 .2003العلم، 

 .1995-روبرت دال، التحليل السياسي احلديث، ترمجة عالء أبو زيد، القاهرة، مصر: مركز األهرام للنشر، 24

 .2009- رشوان حسني عبد احلميد أمحد، التنمية، اإلسكندرية: مؤسسة شباب اجلامعة، 25

مارك ولبنان)، بريوت، لبنان: الدار ي- شليب صربي أمحد، مبادئ احلوكمة وتطبيقاهتا يف الدول خمتارة: (الدن26

 .2014العربية للموسوعات، 

-شعراوي مجعة سلوى وآخرون، إدارة شؤون الدولة واجملتمع، القاهرة، مصر: مركز دراسات واستشارات اإلدارة 27

 .2001العامة، 

- توق حمي الدين شعبان، احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد: منظور إتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، 28

 .2014عمان، األردن:دار الشروق، 

 .2006- عسل إبراهيم حسن، التنمية يف الفكر اإلسالمي، املدرسة اجلامعية للدراسات، بريوت، 29
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الراسائل الجامعية: 

الدكتوراه ) 1

- ابرادشة فريد، احلكم الراشد يف اجلزائر يف ظل احلزب الواحد والتعددية احلزبية، رسالة دكتوراه يف العلوم 1

 .2014، 3السياسية والعالقات الدولية، فرع التنظيم السياسي واإلداري، جامعة اجلزائر 

ي ذهبية، احلكم الراشد وجودة مؤسسات التعليم العايل يف اجلزائر، رسالة دكتوراه يف العلوم السياسية ز-اجلو2

 .2013، 3والعلوم التجارية وعلوم التسيري، فرع علوم التسيري، جامعة اجلزائر 

-2000- فرج شعبان، احلكم الراشد كمدخل حديث لرتشيد اإلنفاق واحلد من الفقر: دراسة حالة اجلزائر (3

 .2012، 3)، رسالة دكتوراه يف العلوم االقتصادية، جامعة اجلزائر 2010

-طييب سعاد، املالية احمللية ودورها يف عملية التنمية، رسالة دكتوراه يف القانون العام، كلية احلقوق، جامعة 4

 .2009يوسف بن خدة، اجلزائر، 

 التحتية لالقتصاد وفق البىن-صالح حممد، دور الشراكة بني القطاعني العام واخلاص يف رفع عوائد االستثمار يف 5

نظام البناء والتشغيل ونقل امللكية، مذكرة دكتوراه، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة حسيبة 

، 2014/2015بن بوعلي، الشلف، 

-خنفري خيضر، متويل التنمية احمللية يف اجلزائر واقع وآفاق، مذكرة دكتورا، كلية العلوم االقتصادية والعلوم 6

، ص 2010/2011، 3التجارية وعلوم التسيري، جامعة اجلزائر 

-خشمون حممد، مشاركة اجملالس البلدية يف التنمية احمللية، مذكرة دكتورا، كلية العلوم اإلنسانية والعلوم 7
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- بن عيسى إبراهيم، احلكم الراشد يف املالية احمللية، رسالة ماجستري يف كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري 2

 .2011والعلوم التجارية، فرع تسيري املالية العامة، جامعة تلمسان، اجلزائر، 

- بن نعوم عبد اللطيف، دور احلكم الراشد يف حتقيق التنمية االقتصادية احمللية، مذكرة ماجستري، كلية العلوم 3

 .2015/2016االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة مصطفى إسطمبويل، معسكر، 
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- باخلري حممد، التنمية احمللية وانعكاساهتا االجتماعية، مذكرة ماجستري، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 4

 .2004/2006جامعة اجلزائر، 
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)، رسالة ماجستري يف 2000-1962- رشيد فالح ، دور التقسيم اإلداري يف التنمية احمللية باجلزائر (13

 .2013التنظيم السياسي واإلداري، جامعة اجلزائر، 

-شويح بن عثمان، دور اجلماعات احمللية يف التنمية احمللية، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، 14

 .2011جامعة أبو بكر بالقايد، تلمسان، 

- تلي حممد إسالم، دور السياحة يف التنمية احمللية، مذكرة ماجستري، كلية علوم اقتصادية وعلوم التسيري 15

 .2014وعلوم جتارية، جامعة قاصدي مرباح، 
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- باشوش محيد, املشاريع الكربى يف اجلزائر و دورها يف التنمية االقتصادية, مذكرة ماجيستري, كلية العلوم 16

 .2011 , 3االقتصادية وعلوم التسيري والعلوم التجارية, جامعة اجلزائر

- عدة أمساء، أثر االتفاق العمومي على النمو االقتصادي يف اجلزائر, مذكرة ماجستري كلية العلوم االقتصادية 17

 .2016, 2و التجارية وعلوم التسيري, جامعة وهران 

-زوين اميان، دور اجليل الثاين من االصالحات االقتصادية يف حتقيق التنمية، مذكرة ماجستري، كلية العلوم 18

.  2011االقتصادية وعلوم التسيري، جامعة منتوري، قسنطينية، 

- معاوي وفاء، احلكم احمللي الرشيد كآلية للتنمية احمللية يف اجلزائر، رسالة ماجستري يف العلوم السياسية، 19

. 2010جامعة باتنة، اجلزائر، 

، مذكرة ماجستري، كلية 2008-1990- مخيسي مقداد، واقع وآفاق التنمية احمللية يف اجلزائر خالل الفرتة 20 

 .2009العلوم االقتصادية وعلوم التجارية والتسيري، جامعة اجلزائر، 

ماستر: ) 3

- منر أمال، حوكمة اإلدارة احمللية، مذكرة ماسرت، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 1

2015. 

-ورشاين شهيناز، احلكم الراشد ومتطلبات إصالح اإلدارة احمللية يف اجلزائر، رسالة ماسرت يف العلوم السياسية، 2

 .2015جامعة بسكرة، 

-محالوي عبد احلق، اآلليات السياسية لتحقيق التنمية االقتصادية يف الدول العربية من منظور احلكم الراشد، 3

 .2013مذكرة ماسرت، كلية احلقوق والعلوم السياسية، بسكرة، 

-سعدي حممد، متطلبات احلوكمة اجليدة يف اجلزائر، مذكرة ماسرت، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد 4

 .2017بوضياف املسيلة، 

)، 2016-2011-عيسو فهيم وفرج اهللا يانيس، إشكالية العالقة بني التنمية احمللية واحلكم الراشد يف اجلزائر (5

، 2017مذكرة لنيل شهادة املاسرت يف احلقوق، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة جباية، 

، مذكرة 2012-1982-تاوز حممد، دراسة قياسية حول مسامهة القطاع اخلاص يف التنمية احمللية لفرتة 6

 .2015ماسرت، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 

 
86 



 :املصادر واملراجع
-2001-غامل سعدية وغطاس منال، السياسة املالية ودورها يف تفعيل االستثمار احمللي (دراسة حالة اجلزائر 7

)، رسالة لنيل شهادة املاسرت يف العلوم االقتصادية، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة 2003

 .2015البويرة، 

 االقتصادي على التنمية املستدامة يف اجلزائر , مذكرة اإلنعاش-بوزرقة كرمية و بركان كرمية، أثر تطبيق برنامج 8

  .2015ماسرت, كلية العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيري, جامعة آكلي حمند أو حلاج, البويرة، 

 يف اجلزائر, مذكرة ماسرت, كلية اإلمجايل العام على الناتج احمللي اإلنفاق, أثر هيكل إميان-شريف مروة وخدجيي 9

 ,2017العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة حممد بوضياف, املسيلة, 

-طاليب ميينة، الدور التنموي للجماعات احمللية، مذكرة ماسرت، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة  10

. 2016د/الطاهر موالي، سعيدة، 

  المجالت:

- الكراسنة مسيح، االنتماء والوالء الوطين يف الكتاب والسنة النبوية، اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية، 1

 .2008- 11- 25، اجملد السادس، 2العدد 

-16- أبو سن أمحد إبراهيم، أثر القيادة بالقيم على الوالء التنظيمي، جملة العلوم االقتصادية، صنعاء، اليمن، 2

01-2015. 

 مي -دندن مجال الدين، خمرب تسيري اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق التنمية احلكم الراشد كأداة لتدع3

جلماعات احمللية، جامعة البليدة. لالية امل اإلصالحات

- الذنيبات حممد حممود، منتدى املائدة املستديرة األدوار اجلديدة للحكومة، تأطري األدوار اجلديدة للحكومة يف 4

ظل احلكمانية، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، القاهرة، 

- بن بادة عبد احلليم، "ظاهرة الفساد اإلداري كعائق أمام جناح سياسات التنمية احمللية يف اجلزائر"، جملة الندوة 5

 .2016، مارس 7للدراسات القانونية باجلزائر، ع 

- الشامية عبد اهللا حممد، دور الدولة يف النشاط االقتصادي، املنظمة الليبية للسياسات واالسرتاتيجيات، 6

 .2016أغسطس 

- ديهوم علي حممد وآخر، اجملتمع املدين ودوره يف عملية التنمية احمللية، املؤمتر االقتصادي األول لالستثمار 7

 .2017 ديسمرب 27-25والتنمية يف منطقة اخلمس، 

 

 
87 



 :املصادر واملراجع
- بن شعيب نصر الدين، "اجلماعات اإلقليمية ومفارقات التنمية احمللية يف اجلزائر"، جملة الباحث، اجلزائر، 8

 .2012، 10الصادرة باللغة العربية، العدد 

 .1-خمرب تسيري اجلماعات احمللية ودورها يف حتقيق التنمية، جملة اإلدارة والتنمية للبحوث والدراسات، العدد 9

 .10 سالمي أمساء، "دور اجلماعات احمللية يف حتقيق التنمية احمللية"، جملة الشريعة واالقتصاد، العدد -10

- لدغش سليمة، "دور اجملالس املنتخبة يف حتقيق التنمية احمللية"، جملة دراسات وأحباث، جامعة اجللفة-11

 .2015، ديسمرب 21اجلزائر، ع 

- مسعود ليلى، "تفعيل دور اجملتمع املدين يف التنمية احمللية: دراسة نظرية من منظور احلكم اجليد"، جملة 12

 .2015، يونيو 19دراسات وأحباث، جامعة اجللفة-اجلزائر، ع 

 جامعة حلوان، :- السروجي مصطفى طلعت، التنمية االجتماعية يف إطار املتغريات العاملية اجلديدة، حلوان13

2002  ،

- شليب ثروت حممد، تنمية اجتماعية، برنامج دراسة اجملتمع ( املستوى األول-فصل دراسي ثاين)، كلية 14

اآلداب، جامعة بنهار. 

- خشمون حممد، "مشاركة اجمللس البلدي يف التنمية احمللية"، دراسة سوسيولوجية، جملة العلوم اإلنسانية، 15

 .2010، جوان 33اجلزائر، الصادرة باللغة العربية، العدد 

- النسور مروان، إسرتاتيجية ودور اجملتمع املدين يف التنمية احمللية يف األردن، دراسات إسرتاتيجية، مركز البصرية 16

 2011، ستنمرب 16للبحوث واالستشارات واخلدمات التعليمية، اجلزائر، ع 

-2000 املطبقة يف اجلزائر يف اجلزائر يف الفرتة االقتصادي اإلنعاش- بوفليح نبيل, دراسة تقييمة سياسة 17

 .2012, ديسمرب 12, العدد وإدارية اقتصادية أحباث, 2010

- خليفة حممد, إشكالية التنمية واحلكم الراشد يف اجلزائر, مداخلة, كلية احلقوق، جامعة جيجل. 18

القوانين: 

 منه املتضمن 01 املادة 1969 ماي 23 املؤرخ يف 38-69-اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، األمر 1

  .1969، سنة 144قانون امليثاق الوالية املعدل واملتمم، اجلريدة الرمسية، العدد 

 املتضمن القانون 1975-09-26 املؤرخ يف 58-75-اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، قانون رقم 2

، الصادرة 49، اجلريدة الرمسية، عدد 2005يونيو 20 املؤرخ يف 10-05املدين، املعدل واملتمم بالقانون رقم 

 1975 سنة 

 

 
88 



 :املصادر واملراجع
 منه املتعلق 01 املادة 1990 أبريل 07 املؤرخ يف 09-90-اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، القانون 3

 .1990، سنة 15بالوالية، اجلريدة الرمسية، العدد 

 مؤرخ يف 10-11-اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية األمانة العامة، قانون رقم 4

، صادرة بتاريخ 37 يتعلق بالبلدية، اجلريدة الرمسية، عدد 2011 يونيو سنة 22 املوافق ل1432رجب 20

30-07-2011 . 

 28 املؤرخ يف 07-12-اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة اجلمهورية األمانة العامة، قانون رقم 5

  منه املتضمن قانون الوالية، ج. ر، 80، املادة 2012 فرباير سنة 21 املوافق ل1433ربيع األول عام 

2012.  

 :الواقع االلكترونية 

www.attoublog.com.samdi 31 Gamvier 2015.-1 
2-www.mawdoo3.com,72016 سرام 

 

 
89 

http://www.attoublog.com.samdi/


 فهرس اجلداول واألشكال

 رقم الشكل عنوان الشكل رقم الصفحة

 01  يوضح أبعاد احلكم الراشد 21

 02 يوضح معايري احلكم الراشد 27

 03 يوضح آليات تطبيق احلكم الراشد 32

 04 يوضح عناصر التنمية احمللية 47

 05 جماالت التنمية 53

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 



 

 
 

  فهرسال
 
 
 
 
 
 

 



  فهرس
 
 

 

 فهرس 

  اإلهداء

  التشكرات

 أ مقدمة عامة..................................................................

 06 ......: دراسة في مفھوم الحكم الراشد وآلیات وعناصر التطبیقالفصل األول

 07 ...............المبحث األول: مفھوم الحكم الراشد ومبررات ظھوره ومقوماتھ

 07 ..........................المطلب األول: مبررات وأسباب ظھور الحكم الراشد

 09 ....................................المطلب الثاني: مفھوم وأھمیة الحكم الراشد

 14 ................................. وأھدافھالمطلب الثالث: مقومات الحكم الراشد

 18 .....................المبحث الثاني: أبعاد ومعاییر وآلیات تطبیق الحكم الراشد

 18 ........................................... االول: أبعاد الحكم الراشد المطلب

 22 .......................................... معاییر الحكم الراشد:المطلب الثاني

 28 .....................................المطلب الثالث: آلیات تطبیق الحكم الراشد

 34 ..........دراسة في مفھوم التنمیة المحلیة وأبعادھا وأھدافھاالفصل الثاني: 

 35 .................... األساسیةاالمبحث األول: ماھیة التنمیة المحلیة ومقوماتھ

 35 ......................المطلب األول: تعریف التنمیة المحلیة وتطورھا التاریخي

 42 ................................المطلب الثاني: أھداف ومقومات التنمیة المحلیة

 44 .......)التنمیة المحلیة (الوالیة، البلدیة، القطاع الخاصفواعل المطلب الثالث: 

 47 ..............المبحث الثاني: أسباب وخصائص التنمیة المحلیة وأھم وظائفھا
 47 ......................المطلب األول: أسباب وخصائص ومرتكزات التنمیة المحلیة

 50 ..............................................المطلب الثاني: مجاالت التنمیة المحلیة

 
91 



  فهرس

 53 ........................................المطلب الثالث: وظائف التنمیة المحلیة

 57 .............واقع التنمیة المحلیة والحكم الراشد في الجزائرالفصل الثالث:  

 58 ...............المبحث األول: عالقة الحكم الراشد بالتنمیة المحلیة في الجزائر

 58 .............المطلب األول: دور معاییر الحكم الراشد في تحقیق التنمیة المحلیة

 62 .....................المطلب الثاني: دور فواعل الحكم الراشد في تحقیق التنمیة

 67 .............. .المطلب الثالث: تفعیل آلیات الحكم الراشد على المستوى المحلي

 69 ...........المبحث الثاني: استراتیجیات إعادة بعث التنمیة المحلیة في الجزائر

 69 ...........................المطلب األول: برامج التنمیة االقتصادیة في الجزائر

 72 ...................المطلب الثاني: تصور حكم راشد و تنمیة حقیقیة في الجزائر

 73 .....................................المطلب الثالث: تنویع اإلستثمارات المحلیة

 80 خاتمة........................................................................

 82 قائمة المراجع و المصادر....................................................

 90 قائمة األشكال................................................................

 91 فهرس المحتویات............................................................

 95 ملخص الدراسة...............................................................

 

 
92 



 

ملخص: 
ارتبطت عملية حتقيق احلكم الراشد يف اجلزائر مبسألة التنمية وبالتحديد التنمية احمللية،  حيث أن أي دولة 

من الدول حىت تقوم مبواجهة التحوالت السياسية  واالقتصادية احلاصلة يف العامل البد من توافر مبادئ احلكم 
الراشد اليت يقوم عليها إال أنه البد من توافر نظام إداري وحكومي ال مركزي حىت يكون من السهل حتقيق مبادئ 

احلكم الراشد. 
وقد مت توسيع نطاق مشاركة املواطنني يف عملية احلكم وقلص دور الدولة ومنحت مؤسسات اجملتمع املدين 

والقطاع اخلاص دوار كبريا يف عملية التنمية، وقد تطرق البنك الدويل ملوضوع التنمية يف العامل حتت العديد من 
املسميات، كذلك فإن ترشيد اإلدارة احمللية له دور كبري يف حتقيق التنمية الوطنية ، ويكون كل ذلك عن طريق 
إشراك املواطن الذي يعترب أساسيا مهما يف عملية التنمية احمللية وكونه قريبا من اإلدارة وجزء أسياسيا من عملية 

التنمية. 
ومن خالل كل ما تطرقنا له يف دراستنا توصلنا إىل أن للجزائر الكثري من مقومات التنمية فإذا قامت بوضع 

اسرتاتيجيات قوية ومدروسة ومبنية على أسس علمية فإ�ا ستحقق تنمية فعالة يف كل جماالهتا إال أننا حنتاج إىل 
دة السياسية الصادقة والقوية وحنتاج إىل تفعيل الرقابة على كل املشاريع التنموية. رااإل

  
The process of achieving good governance in Algeria has been linked to the issue of 

development, namely, local development, where a country is one of the countries in order to 
face the political and economic transformations taking place in the world. The principles of 

good governance are essential, but a decentralized administrative and government system is 
necessary .It is easy to achieve the principles of good governance. 

The participation of citizens in the governance process has been expanded ,the role of the state 
has been reduced, civil society institutions and the private sector have been given a major role in 

the development process. The World Bank has addressed the subject of development in the 
world under many names. The rationalization of local administration plays a major role in 

achieving national development ,All this is done through the involvement of the citizen, who is 
considered to be an essential element in the process of local development and being close to the 

administration and an Asian part of the development process. 
Through all that we have addressed in our study, we have concluded that Algeria has many 

elements of development. If it develops strong, studied and scientifically based strategies, it will 
achieve effective development in all its fields, but we need a strong and honest political 

administration 

 



 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

 



 

 

 


