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ا إن كل دولة من الدول ختتار أسلوا يف التنظيم اإلداري مبا يتوافق و ظروفه
االقتصادية واالجتماعية و السياسية، فتلجأ يف بداية نشأا إىل تبين أسلوب التنظيم املركزي، 
باعتباره يساعد الكثري من هذه الدول على ضمان وحدة إقليمها، وتطبيق القانون، والقضاء 

غري أن املشروعات . على الرتاعات االنفصالية اليت تكثر عادة يف بداية نشوء هذه الدول
لربامج املركزية أصبحت غري قادرة على النجاح يف ظل التغريات السياسية واالقتصادية وا

جعلها تنتهج جا ال مركزيا يف إدارة شؤون الدولة واتمع، فتعززت  واالجتماعية، ما
حركة الدميقراطية السياسية، وساد مفهوم و ممارسة التوجه حنو خيار السوق احلر، بغية 

االقتصادية، مع ما محله هذا التوجه من خمتلف مظاهر اخلصخصة، مواجهة املشكالت 
 –وخنص بالذكر هنا اجلزائر - فتنازلت أغلبية احلكومات عن الكثري من وظائفها التقليدية 

لصاحل املؤسسات الالمركزية والقطاع اخلاص، وقد أظهرت العديد من الدول وبنسب 
قوية قدرات اإلدارة احمللية أو احلكم احمللي وحماولة متفاوتة اهتماما متزايدا بتبين الالمركزية وت

  .تعزيز تضافر اجلهود الشعبية والرمسية بغية حتقيق أهداف التنمية
فمنذ صدور قوانني البلدية والوالية يف اجلزائر يف بداية التسعينات، أضحت إشكالية 

ختلف املتطلبات احلكم احمللي تفرض نفسها بشدة أمام عدم قدرة الدولة على االستجابة مل
الواسعة املرتبطة بالتحوالت املؤثرة يف اتمع و االقتصاد على حد سواء، وعجزها عن تلبية 
الطلب االجتماعي املتميز حبدته املتنامية، فتجد بالتايل اإلدارة احمللية نفسها مدعوة لالضطالع 

  .بدور احملرك الفعال للتنمية احمللية 
حمللي هو أنه نابع من صميم الشعب قريب من املواطنني، إن الشيء الذي مييز احلكم ا

ويعترب بذلك اإلطار األمثل لكل مسعى يهدف إىل حتقيق تقارب اإلدارة املركزية أو ممثليها 
مع املواطن الذي يبقى غاية كل عمل  –هيئات عدم التركيز اإلداري  –على املستوى احمللي 

أو الوطين، فبحكم قربه من املواطنني جيعله أقدر تنموي سواء أكان ذلك على املستوى احمللي 
على إدراك طبيعة الظروف واحلاجات احمللية، ومينحه دعما ضروريا حلشد الطاقات وتعبئة 
املوارد، ويهيئ له فرص النجاح يف تنفيذ السياسات الوطنية لتصبح واقعا ملموسا حيقق 

  .تطلعات اجلماهري 



 

 

ة لشؤون الدولة واتمع يتطلب مشاركة فعلية وبذلك فإن احلديث عن اإلدارة اجليد
لكافة األطراف على مستوى احملليات، و الشيء الذي ال ميكن إنكاره هو أن الدميقراطية 
تشكل جزءا ال يتجزأ من التنمية، باعتبار أن التوسع يف احلريات يشكل اهلدف األول 

ب األمثل لتشجيع املسؤولية والوسيلة األساسية    للتنمية، ويعترب احلكم الرشيد األسلو
خاصة على املستوى احمللي، كما هو الشأن يف بلد كاجلزائر املتميزة بشساعة االنتشار األفقي 

  .ملؤسسات اجلماعات احمللية، وما حيدث ا يوميا من مشاكل ختفي غياب احلكم الرشيد 
   اإلشكالية 

  : بناء على ما تقدم ميكن طرح اإلشكالية اآلتية
دى ميكن اعتبار احلكم احمللي الرشيد احملرك األساسي للوصول إىل تنمية حملية فعالة إىل أي م

  يف اجلزائر ؟
  : ويتفرع عن هذه اإلشكالية مجلة من األسئلة الفرعية ميكن إمجاهلا فيما يأيت 

  ما املقصود بكل من احلكم احمللي الرشيد و التنمية احمللية؟ -
  زائر؟ما واقع التنمية احمللية يف اجل-
  كيف ميكن للحكم الرشيد أن يساهم يف جتسيد الدميقراطية الفعلية على املستوى احمللي؟ -
  هل تطبيق احلكم الرشيد على املستوى احمللي يساعد يف إحداث التنمية املستدامة؟  -
  

  فرضية الدراسة  

  :ملعاجلة اإلشكالية اآلنفة الذكر مت صياغة الفرضيتني اآلتيتني
حمللي يف الوصول إىل تنمية حملية ناجعة مستدامة  يعود إىل عدم التناسب بني فشل احلكم ا -

 .حجم الصالحيات املمنوحة واإلمكانيات املتاحة وعدم التجسيد الفعلي لسياسة الالمركزية
انتهاج احلكم الرشيد يف احلكم احمللي يؤدي إىل تفعيل اجلماعات احمللية قي اال التنموي  -

  .قراطية التشاركيةويف جتسيد الدمي
  

  



 

 

  منهجية الدراسة 

  :استخدمنا أثناء تناول هذه الدراسة أربع مقاربات، ميكن توضيحها قيما يلي
استخدام مقترب احلكم  ):احلكم الرشيد (مقترب إدارة شؤون الدولة و اتمع  - 1

ياسات الرشيد يف هذه الدراسة يفيد يف الوقوف على أدوار الفاعلني األساسني يف صنع الس
العامة احمللية وشبكة العالقات والتفاعالت بني هؤالء الفاعلني، وهو ما يطلق عليه البعض 

قد توالت اإلسهامات بشأن حتديد مؤشرات وعناصر و policy Network .شبكة السياسة
احلكم اجليد واحلكم السيئ، فضعف التنمية سواء حمليا أو وطنيا يرجع أساسا إىل تدهور 

امة فيها واليت من أبرز مظاهرها غياب الدميقراطية واستشراء  الفساد السياسي السياسات الع
ومن مثة . تآكل الشرعية السياسية واإلداري، وعدم ترسيخ مفهوم سيادة القانون، وغياب أو

فإن جتاوز هذه املشكالت يعترب العنصر احلاسم يف تفعيل التنمية احمللية ومنه الشاملة، باعتبار 
ة شؤون الدولة واتمع يعترب من احملددات األساسية لتحقيق التنمية والعدالة أن حسن إدار

  .االجتماعية واالستقرار السياسي
وتعرف بأا إحدى منهجيات العمل املرتبطة بتدبري الشأن العام  :املقاربة التشاركية - 2

راف املعنية، احمللي والوطين، وتعرف على أا عبارة عن حلقة تواصل بني األفراد و األط
متكنهم من حتديد احتياجام وأهدافهم والتزامام، وتؤدي إىل قرارات مركزة تأخذ بعني 

آراء و تطلعات كل اموعات واألطراف املعنية، باعتبار أن أي  –حسب املكان  –االعتبار
  :عمل تشاركي ينبغي أن يتضمن العناصر اآلتية

 .عنصر احلوار -

 .يجة للتواصل واحلوارعنصر االلتزام الذي هو نت -

 .عنصر االعتماد على املعنيني املباشرين يف حتديد االحتياجات واألهداف -

 .عنصر وضوح القرارات ودقتها -

  :وتتجلى أمهية املقاربة التشاركية يف التنمية يف أا 
 .متكن من حتديد االحتياجات احلقيقية للسكان وما ينبغي االهتمام به من مشاريع -



 

 

ز العوائق اليت ميكن أن تنتج عن تصادم مقترحات اجلهات تساعد على جتاو -

 .والسلطات مع عادات وتطلعات السكان احملليني

متكن اخلرباء من رصد مدى أمهية املشاريع املقترحة وفعاليتها، وكذا إمكانية اجنازها  -

 .من عدمه

 .متكن من خفض العمليات و املشاريع التنموية -

 .بشكل مباشر يف التنمية وممارسة السلطة الضمان الوحيد إلدماج املواطنني -

ويف املقاربة التشاركية املعتمدة نظريا، ميكن لألفراد يف اتمع االنتقال من مواقع القبول 
والتلقي السلبيني إىل مواقع النقاش والتقرير على الصعيدين احمللي والوطين، وتصبح بالتايل 

كما أن . تقوم عليها خمتلف اخلطط والربامجمشاركتهم احمللية ضمانا لصحة التقديرات اليت 
اعتماد املقاربة التشاركية بني القطاع اخلاص واتمع املدين واحلكم احمللي يف جماالت 
 –تشخيص املوارد وحتديد حاجيات وإمكانيات استثمارها يشكل يف مفهوم التنمية احمللية 

العضوي اجلديل بني النهوض بتنمية شرطا رئيسيا للربط  –املروج حديثا يف األدبيات الدولية 
اتمع احمللي من جهة وبني التطور احلكومي يف جمال إقرار و تنفيذ التنموية على الصعيد 

  .الوطين من جهة أخرى
ذا املدخل ليواجه التغريات و التحوالت اليت تواجه الدول و ه برز: املدخل التنموي - 3

ني تعاطي املخدرات، البطالة، العنف، اليت انعكست يف مشكالت متعددة تراوحت ما ب
التطرف، إىل الشعور باالغتراب وفقدان اهلوية أو الذاتية، واستخدام هذا املدخل يفيد يف 
الدور الذي يؤديه القطاع اخلاص واتمع املدين واحلكم احمللي من خالل املشاركة الفعالة يف 

ل والقيام بعمليات التأهيل والتدريب تقدمي املساعدات الضرورية واالهتمام بتوفري فرص العم
  .والتنظيم والتسيري وبالتايل حتقيق التقدم واخلروج بالتايل من املشاكل السالفة الذكر

ويربز استخدام هذا املقترب بشكل جلي من خالل التطرق : املقترب القانوين املؤسسي - 4
  .  اجلزائرإىل النظام القانوين الذي حيكم التسيري املؤسسي للحكم احمللي يف

      



 

 

  املوضوع  أسباب اختيار 

تتعلق بالرغبة يف الكشف والتعرف أكثر على واقع السياسات التنموية احمللية : أسباب ذاتية
يف اجلزائر، و الوقوف عند أسباب فشلها، والكشف عن السلبيات والنقائص اليت تعاين 

  .منها
ملتعلقة باحلكم احمللي يف اجلزائر تتعلق بنقص الدراسات األكادميية ا -: أسباب موضوعية

بالنظر إىل أن ما هو متوافر يف هذا اال إما أنه عبارة عن دراسات تارخيية أو دراسات 
  .قانونية حبتة

التطرق بالدراسة إىل واقع اال التنموي على مستوى اجلماعات احمللية والتعرض إىل  -
  .اأسباب فشلها وأهم السبل الضرورية لتحقيق جناعته

اعتبار احلكم الرشيد مبا حيتويه من مبادئ األسلوب األمثل لتعزيز الدميقراطية التشاركية  -
خاصة على املستوى احمللي، باعتبار أن التوسع يف احلريات يشكل اهلدف األول والوسيلة 

  .األساسية للتنمية
رساء العمل على إجياد أسلوب جديد للتسيري واضح األهداف والوسائل يقوم على إ -

  .الشراكة بني اتمع املدين و القطاع اخلاص واحلكم احمللي حتقيقا للتنمية احمللية املستدامة
  أمهية الدراسة 

 good(تتمثل أمهية هذه الدراسة يف كوا تساهم يف حتديد مفهوم احلكم الرشيد 

governance  ( على املستوى احمللي)Local good governance  (ذا املعىن ومتثل 
  .إسهاما يف تأصيل مفهوم حديث يف حقل اإلدارة العامة

   أهدا ف الدراسة 

دف هذه الدراسة إىل الوقوف عند واقع السياسات التنموية احمللية يف اجلزائر، وتبيان  -
أمهية إرساء الرشادة على مستوى احلكم احمللي، باعتبار ما لديها من مبادئ أساسية جتعلها 

  . وري للتنمية احملليةاحملرك األساسي الضر



 

 

ضرورة تبين احلكم الرشيد على مستوى احلكم احمللي باعتباره النمط الصحيح املعمول به  -
يف الكثري من الدول املتقدمة واألسلوب الفعال للتطوير وحتقيق التنمية احمللية الناجعة ومنه 

  .الشاملة املستدامة 
  .اجليد للحكم احمللي يف اجلزائر حماولة الوصول إىل مفهوم واضح وحمدد للتسيري -

  خطة الدراسة 

  .بالنسبة خلطة الدراسة فقد قسمت إىل مقدمة وثالث فصول وخامتة
ومن خالله مت حتديد ومعاجلة مجلة من املفاهيم ذات الصلة الوثيقة باملوضوع، : الفصل األول

من احلكم         واليت تسمح بفهم املوضوع بشكل جيد حيث مت التركيز على حتديد مفهوم كل 
  .احمللي، احلكم الرشيد، احلكم احمللي الرشيد، التنمية، التنمية احمللية

ومتت عنونته بواقع التنمية احمللية يف اجلزائر، ومن خالله مت التطرق إىل الفواعل : الفصل الثاين
وأهم التحديات  املسامهة يف التنمية احمللية يف اجلزائر ووسائل تنفيذ السياسات التنموية احمللية،

  .اليت تعرقل السياسات التنموية
ووضع ختت عنوان الشراكة اتمعية كآلية للتنمية احمللية يف اجلزائر، ومت : الفصل الثالث

التطرق فيه إىل دور احلكم احمللي يف إطار مفهوم الشراكة يف جمال التنمية، ودور كل من 
يف املسامهة يف الربامج التنموية على  اتمع املدين والقطاع اخلاص كشريكني أساسيني

املستوى احمللي وأهم التحديات اليت تواجههما و آليات تفعيلها جتسيدا لتحقيق مفهوم التنمية 
  .باملشاركة

ويف خامتة البحث مت استخالص مجلة من النتائج املتعلقة مبوضوع الدراسة واقتراح     
حكم حملي رشيد يف اجلزائر قائم على  جمموعة من التوصيات بغية الوصول إىل إدارة أو

     . مفهوم الدميقراطية التشاركية  يسهم يف جتسيد تنمية حملية ناجعة مستدامة



 

 

  
  



 

 

  :متهيد

من بني املشكالت املنهجية اليت تواجه العلوم االجتماعية صعوبة حتديد املفاهيم 
اجتماعية،  غري أن  املستخدمة،  حيث أنه عادة ما يصعب تقدمي تعريف شامل ألية ظاهرة

وبالتايل . ذلك ال مينع من البحث املنظم وحماولة الوصول إىل توضيح أية ظاهرة حمل دراسة
تعترب  مناقشة وحتديد املفاهيم وضبطها من القضايا املهمة والضرورية خاصة وان معظمها 

 والعلوم السياسية الزال يثري الكثري من اجلدل بني الباحثني واملفكرين يف جمال اإلدارة العامة 

واالقتصادية  كما أن حماولة ضبط املفاهيم تعترب اخلطوة األوىل واملفتاحية اليت من خالهلا 
  .تتضح الرؤيا البحثية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  اإلطار املعريف للحكم احمللي الرشيد: املبحث األول

ني الدولة للتنظيم اإلداري وترقية العالقة ب ااحمللي الرشيد أسلوبيعترب احلكم 
واجلماعات احمللية من جهة،  وبني هذه األخرية واتمع احمللي من جهة أخرى،  كما يعترب 
أداة لدميقراطية املؤسسات وطريقة إلدراك اختالل األقاليم واجلهات عرب التراب الوطين،  

وبالتايل فاحلكم احمللي الرشيد ميكن من  وكأحسن أسلوب لتقريب اإلدارة من املواطن، 
اجلمع بني فعالية اإلدارة والعدالة االجتماعية ومفهوم الشراكة مبعناه الواسع، ولتوضيح 

  .مفهوم احلكم احمللي الرشيد ينبغي توضيح مفهوم احلكم احمللي واحلكم الرشيد

  املضامني املختلفة للحكم احمللي  :املطلب األول

ة احمللية حيث برزت لقد اختلفت اآلراء حول حتديد مفهومي احلكم احمللي واإلدار
ثالثة اجتاهات خبصوص هذين املفهومني، ففي االجتاه األول هناك من يفرق بني اإلدارة احمللية 
واحلكم احمللي،  من خالل اعتبار البعض اإلدارة احمللية أسلوب من أساليب الالمركزية 

لبعض اآلخر اإلدارية واحلكم احمللي أسلوب من أساليب الالمركزية السياسية،  واعتبار ا
اإلدارة احمللية خطوة يف سبيل احلكم احمللي، وذلك استنادا إىل نوع ودرجة االستقاللية 

  .والصالحيات

أما االجتاه الثاين فقد طرح مفاهيم بديلة ملفهومي اإلدارة احمللية واحلكم احمللي 
،  النظام بغرض اخلروج من إشكالية املفاهيم، من هذه املفاهيم الالمركزية،  حكم اتمع

  . احمللي

أما االجتاه الثالث فريى أن اإلدارة احمللية واحلكم احمللي مترادفان مبعىن أن هلما 
مدلوال واحدا يشري إىل أسلوب من أساليب اإلدارة، كما أن كالمها ال يتضمن اإلطار 
 التشريعي حىت يف الدول الفيدرالية وإن وجدت اختصاصات تشريعية فهي ليست أصلية،

  .ا تكون مبوجب تفويض وحمدودةولكنه



 

 

ويف إطار معاجلة هذا املوضوع مت استخدام مفهوم احلكم احمللي كمرادف لإلدارة 
احمللية العتبارمها أسلوب من أساليب التنظيم والتسيري بغض النظر عن نوع ودرجة 

 .نوع ودرجة االستقاللية صالحيات أو

  مدلول احلكم احمللي - أوال

جمموع "ملتعلقة باحلكم احمللي،  فهناك من يعرفه بأنه لقد تعددت التعاريف ا
الوحدات اإلدارية أيا كانت صورا وعلى اختالف مستوياا املوجودة بالدولة، واليت تكون 
يف مستوى أدىن من احلكومة القومية يف الدولة املوحدة، ومن حكومة الوالية يف الدولة 

  ".االحتادية

رة عن هيئات منتخبة من طرف جمتمع الوحدات كما عرف احلكم احمللي بأنه عبا
احمللية،  سواء أكان انتخاب يشمل مجيع أعضائها أو أغلبيتهم، هذه اهليئات تعهد إليها 

  .اإلدارة املركزية االضطالع بإدارة كل أو بعض املرافق احمللية

تخبة املناطق احملددة اليت متارس نشاطها احمللي بواسطة هيئات من"وميكن تعريفه بأنه 
  .)1( "من سكاا احملليني حتت رقابة وإشراف احلكومة املركزية

كما ميكن تعريف اإلدارة احمللية بأا عبارة عن نظام إداري يقوم على توزيع 
وهيئات ووحدات إدارية ) احلكومة(السلطات والوظائف اإلدارية بني اإلدارة املركزية 

تقالل عن اإلدارة املركزية مبقتضى اكتساا أخرى إقليمية أو مصلحيه تتمتع قانونيا باالس
  .للشخصية املعنوية، مع بقائها خاضعة بقدر معني من رقابة تلك اإلدارة

وميكن القول أن اإلدارة احمللية أو احلكم احمللي عبارة عن ذلك النظام الذي يتميز 
  :بالعناصر اآلتية

  . الوطنيةاالعتراف بوجود مصاحل أو شؤون حملية متميزة عن املصاحل -

  .إنشاء أجهزة حملية منتخبة ومستقلة إلدارة وتويل تلك املصاحل -

                                                 
  .19،20. ، ص)2001دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة، : األردن( اإلدارة احمللية دراسة مقارنةعبد الرزاق الشيخلي،   -)1(



 

 

  .)1(خضوع تلك األجهزة لدى قيامها بتلك املصاحل لرقابة اإلدارة املركزية -

ما ميكن قوله يف األخري أن احلكم احمللي يوجد حيث تتوفر أجهزة إدارية حملية 
ية يف حدود السلطات املخولة هلا من طرف ووحدات إدارية حملية تتوىل تصريف شؤون حمل

  .احلكومة ويف إطار الدستور

  التطور التارخيي للحكم احمللي - ثانيا

عرف نظام احلكم احمللي منذ زمن بعيد،  غري انه مل يأخذ شكله القانوين إال بعد 
 قيام الدولة الوطنية أو القطرية احلديثة،  ذلك أن هذه األخرية ازدادت أعباؤها اجتاه
املواطنني،  مما جعل نقل أو تفويض بعض هذه األعباء أمرا ال مفر منه،  ومل حيظ نظام 
اإلدارة أو احلكم احمللي بالدراسات األكادميية إال منذ وقت قريب، فقد بدأ االهتمام ذا 
احلقل العلمي من جانب رجال القانون والسياسيني أواخر القرن التاسع عشر وبقيت دراسة 

  .لي فرعا من دراسة القانون العام ليصبح علما قائما بذاتهاحلكم احمل

وبالتايل فاحلكم احمللي كما يتضح من تصوره وتكوينه،  ظاهرة جديدة،  ومن مث 
فإن تارخيها الشرعي قصري فهوال ميتد إىل أبعد من القرن التاسع عشر،  وتعترب إجنلترا وطن 

ن هلا جملس متثيلي يشترك فيه املواطنون بصورة احلكم احمللي ومنبته، فلم يكن هلذه األخرية مد
، بعد ذلك ظهر يف عام 1832بعد صدور قانون اإلصالح عام  1835معربة قبل عام 

قانون هيئة البلديات الذي قامت على أساسه جمالس املقاطعات على أساس موحد،  1888
يف فرنسا فعلى  أما. بتكوين جمالس املدن واألرياف يف إجنلترا 1894مث صدر تشريع سنة 

،  إال أن 1831الرغم من أن االس البلدية فيها كانت تشكل على أساس انتخايب منذ عام 
  .)2( 1884هذه االس مل تنل حق إصدار القرارات إال عام 

ولإلشارة فإن كثري من املدن األوربية كان هلا بعض الصور التمثيلية املطلقة أو 
نذ القرون العاشر واحلادي عشر والثاين عشر بل إن بعض احملددة من صور احلكم احمللي م

                                                 
  .10، 9. ، ص)2004لوم للنشر والتوزيع، دار الع: عنابة( قانون اإلدارة احمللية اجلزائريةحممد الصغري بعلي،  -) 1(
. ، ص)1988ية للطباعة والنشر، املكتبة العصر: بريوت. ( 2.، ط احلكم احمللي وتنمية اتمع  يف الدول الناميةحمي الدين صابر،  -) 2(
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هذه الصور التمثيلية هلا تاريخ قدمي يف بعض الدول الشمالية مثل السويد وفنلندا،  ليس يف 
االس البلدية فحسب،  بل يف االس الريفية أيضا،  على أن هذه الصور من احلكم 

احلكم احمللي كما ميارس اليوم،  فقد كانت أكثر التمثيلي احملدود ال ميكن اعتبارها منطا من 
هذا إذا استثنينا بالدا كسويسرا اليت . )1(شبها حبكم األقلية األرستقراطية أو حكم األعيان

كانت متارس نوعا من احلكم ترتفع فيه نسبة التمثيل الشعيب نتيجة للدميقراطية املباشرة اليت 
  .)2(كانت تتبع يف بعض أقاليمها

احلكم احمللي مل يظهر يف صورته الكاملة إال يف القرن التاسع عشر إال أن  وإذا كان
الدعوة إىل االنفالت من املركزية اإلدارية كانت قد بدأت قبل قرن من ذلك التاريخ،  مما 

وكانت فرنسا أول من شرع . أدى إىل ظهور الالمركزية الوزارية اليت مهدت للحكم احمللي
منذ جيل ثورا الكربى، وانتشرت بعد ذلك يف أوربا، آسيا،         تلك اإلدارة الالمركزية 
  .إفريقيا،  أمريكا الالتينية

على أن هناك موضوعا يدخل يف النطاق التارخيي للحكم احمللي،  و هو نوع الصلة 
اليت كانت قائمة بني الوحدات احمللية واحلكومة املركزية، حيث جند أن احلكم احمللي يف 

سبق احلكم املركزي،  مبعىن أن الوحدات أو املقاطعات ظلت بعد انضمامها  إجنلترا قد
للوحدة القومية املركزية حتتفظ ببعض حقوقها وقوانينها القدمية،  أما احلكومة املركزية يف 
فرنسا فهي اليت قامت خبلق أجهزة احلكم احمللي،  وتولت اإلشراف عليها ومن هنا نشأ 

لي يف كل من فرنسا وإجنلترا،  وقد ظل هلذا األثر التارخيي تأثري الفرق يف نشأة احلكم احمل
على مفهوم احلكم احمللي يف النظامني اإلجنليزي والفرنسي،  إال أن كالمها قد أثرا تأثريا كبريا 

 .)3(على التشريعات اإلدارية يف سائر نظم احلكم احمللي يف العامل

          

                                                 
  .تفعل مثل ذلك كانت األسر القوية هي اليت حتكم املدينة وتديرها، ويف حاالت أخرى كانت اجلماعات احلرفية -) 1(
  .42. حمي الدين صابر، املرجع السابق، ص -) 2(
                                                      .45، 44. ، صنفسهاملرجع  -) 3(



 

 

 احمللي  أسباب األخذ بنظام احلكم - ثالثا

  :إن تبين الدول هلذا النظام يعود إىل املزايا اليت حيققها واليت تتمثل يف 

بتطور وظائف الدولة أدت املركزية اليت ميزت العديد من  :أسباب إدارية فنية  -       
الدول إىل إهدار الكثري من املوارد والطاقات وانتشار الكثري من مظاهر الفساد واحملسوبية 

السياسي،  إضافة إىل حتكم إدارة احلكومة املركزية ملختلف املشروعات ومن مث  واالغتراب
وقيامها بوضع نظم متشاة موحدة ال تناسب أولويات  عدم تناسبها مع االحتياجات احمللية،

املواطن احمللي نتيجة عدم إمكان إدارة مجيع األنشطة من مركز واحد،  فتم بالتايل االجتاه إىل 
ة أو احلكم احمللي، وتوزيع الوظيفة اإلدارية بني السلطة املركزية فيما يتعلق نظام اإلدار

بالشؤون القومية اليت م مجيع سكان الدولة واهليئات الالمركزية اإلقليمية فيما يتعلق 
  .)1(بالشؤون احمللية 

ابعا حيث تكتسي مشاركة اجلماهري يف الشؤون احمللية ط:أسباب سياسية اجتماعية  -        
،  من خالل انتخاب )2(هاما وحساسا، يفرض ضرورة حكم اتمع احمللي نفسه بنفسه 

ممثلني له وبالتايل ضرورة توسيع وتنويع قنوات املشاركة يف صنع السياسات العامة أمام 
املواطن احمللي سواء كقيمة أخالقية حتقيقا ملبدأ املواطنة والسيادة الشعبية،  أو كهدف عملي 

فالتنظيم احمللي  .ضمان مزيد من تأييد املواطنني لتحقيق أهداف السياسات العامةمن أجل 
يؤكد على أمهية مشاركة املواطن احمللي يف التصميم واإلشراف على تنفيذ السياسات اليت 
تطبق عليهم باعتبار أن املشاركة هي األداة الرئيسية لنظم احلكم واإلدارة يف حتقيق التنمية 

    )3(احمللية 

     

                                                 
ديوان املطبوعات :اجلزائر(أسس اإلدارة احمللية و تطبيقاا على نظام البلدية و الوالية يف اجلزائر مسعود شيهوب، - )(1
                                  6.،ص)1986امعية،اجل
   )1(أنظر امللحق رقم  -)  (2
  31. ،ص)مكتبة ضة الشرق ، د س ن: القاهرة" (مفاهيم نظرية و مناذج تطبيقية " اإلدارة احملليةعلي الصاوي، - )(3



 

 

  )األبعادواملفهوم ( الالمركزية  - رابعا 

أمناط مفهوم الالمركزية باعتبار وإن أساس فهم احلكم احمللي يفرض إدراك معرفة أبعاد     
أن هذه العملية اإلدارية ذات أمهية يف معرفة انتقال الدول من األسلوب املركزي إىل احلكم 

املسؤوليات جزء كبري من السلطات و -)1(وليست تفويض -فالالمركزية هي نقل  .  احمللي
شبه و احلكومة املركزية إىل املنظمات احلكومية التابعة أو والوظائف من املستوى القومي أ

  .)2(إىل القطاع اخلاصو املستقلة أ

 )3(ليست جمرد أداة لتحويل السلطات والوسائل إىل املستوى احملليوالالمركزية   

وبني مفهوم الدميقراطية، فال ميكن  –الالمركزية  –ينها فقط،  بل ينبغي ضرورة الربط ب
حتقيق الواحدة دون األخرى،  فالالمركزية ضرورة لبناء نظام دميقراطي، كما أنه ال ميكن 

 .)4(حتقيق الدميقراطية يف ظل غياب مفهوم الالمركزية

 ، زية اإلداريةالالمركو ،الالمركزية السياسية :أبعاد خمتلفة فهناكولالمركزية أمناط و    

  .يسمى المركزية السوق ماو الالمركزية االقتصادية أ، والالمركزية املاليةو

خبني املزيد من نتممثليهم املو ودف إىل إعطاء املواطنني أ :الالمركزية السياسية-        
ملشاركة الواسعة فهي ترى أن القرارات اليت تتم من خالل ا ،السلطات يف صنع القرار العام

أكثر ارتباطا باملصاحل املختلفة للمجتمع من تلك اليت تتم عن طريق سوف تكون أفضل و
يسمح للمواطنني بالتعرف والتواصل أكثر مع ممثليهم ) 5 (كما أن النمط االنتخايب،احلكومة

                                                 

املفوض يستطيع أن يلغي قرار التفويض يف أي  الالمركزية نقل و ليست تفويض،الن التفويض ال يعطي سلطة أصلية،كما أن   - (1)
  .وقت يشاء،بل إنه يستطيع أن ميارس السلطات اليت فوضها يف نفس الوقت الذي فوض فيه

(2 )- Hans Bjorn Olsen, Décentralisation Et Gouvernance Locale, 2007, P.4 
 ( 3 ) – essaid taib , " l’administration locale algérienne : les enjeux de la décentralisation " , revue 

algérienne des science juridique economiques et politiques 1 ( 2005 ) : p. 53         
(4 ) -Chabane ben akezouh , " reflexions chronique et comptes rendus de la gouvernance locale en algéries 

a travers les processus de la déconcentration et décentralisation" revue de l’ecole nationale 

d’administration 25 ( 2003 ) : p .241   
مت تبين النمط االنتخايب كوسيلة لتشكيل االس احمللية و اختيار ممثلي الشعب احملليني يف العديد من الدول،بعد أن كان ذلك يتم عن  -)( 5

دولة  34إىل أن االنتخابات احمللية قد أجريت يف  1999/2000، حيث أشار تقرير البنك الدويل عن التنمية يف العامل للعام طريق التعيني
، ويف إفريقيا أجريت االنتخابات  1980دول فقط يف عام  10بعد أن كانت  1998دولة من أكرب دول العامل يف عام  48من بني 
  . لة دو 38دولة من بني  25احمللية يف 



 

 

عن حاجات  التعبري األمثلاملنتخبني التعرف و ظفنيواملو كما مينح األعضاء،السياسيني
  .وائرهمرغبات دو

ارد املالية لتقدمي واملوتم بإعادة توزيع السلطة واملسؤولية و :الالمركزية اإلدارية      
ن بالتايل نقل مسؤولية التخطيط تتضمو ،يات احلكم املختلفةواخلدمات العامة بني مست

يئاا لفروع اهليئات هاملركزية ومة وظائف عامة حمددة من احلكواإلدارة لوالتمويل و
البلديات و اهليئات العامة شبه املستقلة أأو مستويات احلكم و ، حدات التابعةولااحلكومية و
  2.)4(النقلويض والتف :بني مهاوتتم من خالل أسلو .)1(ظيفيو وإقليمي أ ىوعلى مست

املالية عنصر رئيسي لالمركزية، فإذا كانت  ةتعترب املسؤولي: الالمركزية املالية -            
ة واملنظمات اخلاصة تنفذ وظائف ال مركزية بفعالية، فإنه جيب أن يكون احلكومات احمللي

لديها مستوى مناسب من اإليرادات اليت يتم حتصيلها إما حمليا أومن احلكومة املركزية، 
)          من خالل تكاليف املنتج(وميكن أن تأخذ الالمركزية أشكاال كثرية مثل التمويل الذايت 

املشترك أو ترتيبات اإلنتاج املشترك واليت من خالهلا يشارك املنتفعون يف والتمويل، والتمويل 
تقدمي اخلدمات والبنية األساسية وتوسيع اإليرادات احمللية، من خالل امللكية أو ضرائب 
املبيعات أو التكاليف أو النفقات غري املباشرة، كما تأخذ الالمركزية شكل التحويالت بني 

إليرادات العامة من الضرائب اليت يتم حتصيلها عن طريق احلكومة احلكومات اليت تنقل ا
  .املركزية إىل احلكومات احمللية الستخدامات عامة أو حمددة، واحلق يف االقتراض

وقد أولت الكثري من الدول اهتماما بالمركزية السلطات املالية، كعناصر برامج        
دوليني يف الثمانينات، وقامت هذه الدول بنقل التكييف اهليكلي، ونتيجة لضغوط املاحنني ال

                                                 
التحول :" ورقة حبث قدمت يف امللتقى الوطين األول حول"( اجلهوي يف ظل التحوالت الدميقراطية  بديل احلكم" حممد سليم قاللة،   - ) (1

                                                                                                                                                                 11.،ص) 2005ديسمرب  11-10،جامعة حممد خيضر ،بسكرة ،"الدميقراطي يف اجلزائر
التفويض هو النمط الذي من خالله تنقل احلكومة املركزية مسؤولية صنع القرار و إدارة الوظائف العامة إىل منظمات شبه مستقلة   -)( 2

احلكومة املركزية ولكنها مساءلة عنها يف النهاية، أما النقل فيتمثل يف قيام احلكومة بنقل سلطات صنع القرار و ال ختضع بالكامل ملراقبة 
  .التمويل و اإلدارة إىل وحدات حكم شبه مستقلة ذات وضع خاص



 

 

بعض مسؤوليات اإلنفاق والتمويل من احلكومة املركزية إىل الوحدات احمللية، وبتخفيف 
  .)1(شدة الرقابة املركزية عليها دف االستغالل الكفء للموارد

ص ميكن التحول إىل القطاع اخلا :وقالمركزية السو الالمركزية االقتصادية أ -          
أن يتراوح نطاقه من ترك اإلمداد باخلدمات والسلع إىل التشغيل احلر للسوق  إىل الشراكة 

اخلاصة واليت من خالهلا يتم التعاون بني احلكومة والقطاع اخلاص يف اإلمداد /العامة
     :باخلدمات والبنية األساسية وبذلك يتم 

اليت كانت حكرا سابقا على السماح للمشروعات اخلاصة بأداء الوظائف  -        
  .احلكومة
  . التعاقد على اإلمداد أو إدارة اخلدمات العامة أو التسهيالت -        
خالل السوق الرأمسايل والسماح للمنظمات  نمتويل برامج القطاع العام،  م -        

                  اخلاصة               
  .باملشاركة

  .)2(باخلدمات العامة من القطاع العام إىل القطاع اخلاص نقل مسؤولية اإلمداد -        
  احلكم احمللي بني اإلجيابيات والسلبيات - خامسا            

  إجيابيات احلكم احمللي  -أ        

عددا من األهداف األساسية لقيام وازدهار احلكم احمللي ميكن إمجاهلا يف  هناك
  :العناصر اآلتية

لي على إدراك االختالفات القائمة يف طبيعة املشكالت واملصاحل يعمل احلكم احمل -      
واحللول هلذه املشكالت من إقليم ألخر، فما ميثل أولوية بالنسبة الهتمامات منطقة ما، قد ال 
ميثل نفس األمهية بالنسبة الهتمامات منطقة أخرى، مبعىن أن احلكم احمللي يعمل على توطيد 

  .بني القضايا اليت م املواطنني العالقة بني جهاز احلكم و

                                                 
  12. د سليم قاللة، املرجع السابق ، صحمم -  ) (1
العربية  ةاملنظم: القاهرة( اإلدارة احمللية و البلديات يف الوطن العريب،يف " بلديات العربية اإلدارة احمللية و ال" مسري حممد عبد الوهاب، - )(2

  . 7.، ص)2007اإلدارية،
  



 

 

أن صناع القرار  رحيقق احلكم احمللي متثيال للمجتمع احمللي يف إدارة شؤونه، باعتبا -        
تقديرا هلم، وأقدر على استقطاب تعاوم  رمنبثقني من األهايل وأكثر إحساس م، وأكث

يلة وات الطوتنظيمي خيتصر القنفاحلكم احمللي عبارة عن ترتيب  وبالتايل. واستثارة محاسهم
عات اجلماهري تطلواحتياجات وصيل أراء واليت يتعني السري فيها لتو املعيقة أحياناواملعقدة و

 .إىل صناع القرار
يوفر احلكم احمللي الفرصة للتدريب على ممارسة العمل السياسي أمام املواطنني،كما  -      

بتكار وتنمية فرص ظهور القيادات وإتاحة الفرصة يتيح الفرصة لسرعة القرار واملبادأة واال
  .)1(لتدريبها
زيادة املشاركة من قبل اتمعات احمللية، واليت أصبحت قادرة على التأثري والضغط  -      

على األجهزة احلكومية، مما أدى إىل زيادة نصيب اتمعات احمللية من املوازنات واملوارد 
  .القومية
ني احلكومة املركزية واتمعات احمللية، حبيث أصبحت سياسات احلكومة التقارب ب -      

  .أكثر استجابة ملطالبهم وأولويام 
  .األخذ يف االعتبار التخطيط احمللي يف إطار اإلستراجتية الوطنية للتنمية  -      
    تشجيع وزيادة املشاركة السياسية لألفراد، واليت تؤدي إىل جتدر القيم    -      

الدميقراطية، واليت تؤدي بدورها إىل حتقيق االستقرار السياسي، باعتبار أن مشاركة األفراد 
يف مناقشة املوضوعات اليت مهم تؤدي إىل  تشجيع الثقافة السياسية، كما سيؤدي هذا 
املناخ السياسي إىل تكوين قيادات سياسية حملية واليت سوف تكون يف املستقبل قيادات 

  .ري أن ذلك يعتمد على الواقع واخلربة العمليةقومية، غ
احلكم احمللي يساهم يف جعل عملية صنع القرار أقرب إىل املواطنني، وبالتايل يؤدي  -     

  .)2(توزيع السلطات واملوارد إىل تفعيل عملية صنع القرار، ومن مث حتقيق رفاه اجتماعي أكثر

                                                 
الدار اجلامعية        :اإلسكندرية" (رؤية إستراتيجية حلماية اجلهاز اإلداري من التخلف و الفساد" احمللية ةاإلدارمصطفى حممود أبو بكر،  -)(1

  326.،ص)2005
                                                                                                      8.مسري حممد عبد الوهاب،مرجع سابق،ص -) (2



 

 

األعباء عن السلطة املركزية، وذلك فيما يسمح احلكم احمللي بتخفيف الكثري من  -     
يتعلق باألمور احمللية قليلة األمهية على املستوى الوطين، مما يتيح وقتا أكرب أمام السلطة 

  .  )1(املركزية للتصدي للقضايا الوطنية األكثر أمهية
  سلبيات احلكم احمللي  - ب     

إال أن هناك من يشري إىل جمموعة من بالرغم مما حيققه احلكم احمللي من مزايا عديدة،      
  :)2(السلبيات اليت ميكن أن تترتب عليه من أمهها

عدم املساواة فيما بني األقاليم املختلفة، تبعا الختالف القدرات على مستوى  -     
  .املنظمات احمللية 

اليت تساعد  ةتعاين اتمعات احمللية من قلة املوارد البشرية واالقتصادية والتكنولوجي -     
على جناح احلكومات احمللية، إضافة إىل اتصافها باجلهل والفقر يؤدي إىل خلق موقف خطري 
من السيطرة والكبت، لذلك فإن مدى فاعلية احلكومات احمللية يتحدد مبدى رضا األفراد عن 

  .احتياجام األساسية
  

  

حتقيق اقتصاديات واسعة  تقليل الكفاءة، بسبب حتجيم قدرة اتمعات احمللية على -     
  .النطاق يف بعض املناطق

ضعف املؤسسات اليت تساعد املنظمات احمللية وتطور من قدراا اإلدارية وضعف  -     
  .  الروابط فيما بني هذه املنظمات واحلكومة املركزية

  املضامني املختلفة للحكم الرشيد: الثايناملطلب      

ية كبرية باعتباره استأثر اهتمام الباحثني يعترب موضوع احلكم الرشيد ذا أمه
والسياسيني منذ عقدين من الزمن، حيث شاع استخدامه وتداوله خاصة يف اخلطاب العلمي 
األكادميي أويف اخلطاب السياسي أويف اخلطاب اإلعالمي اليومي،  ولالقتراب من املفهوم 

  .أكثر ينبغي التطرق إىل جمموعة من اجلوانب املتعلقة به
      

                                                 
                                                                                                                   327.مصطفى حممود أبوبكر،مرجع سابق،ص -  (1)
                                                                                                                             9.مسري حممد عبد الوهاب،مرجع سابق،ص -) (2



 

 

  تعريف احلكم الرشيد -الوأ 

احلكم الرشيد يف أدبيات اإلدارة العامة، والسياسات العامة  ملقد شاع استخدام مفهو
واحلكومات املقارنة، وعلى الرغم من ذلك فإنه ليس هناك إمجاع على املعىن املقصود به، 

  :وميكن القول أن املفهوم يأخذ بعدين اثنني 
  .دويل الذي يتبىن اجلوانب اإلدارية واالقتصادية للمفهوم يعكس فكر البنك ال: هلماوأ

يؤكد على اجلانب السياسي للمفهوم، فإىل جانب االهتمام باإلصالح والكفاءة  :والثاين
  .)1(اإلدارية يشمل التركيز على منظومة القيم الدميقراطية املعروفة يف اتمعات الغربية

 منشورات وتقارير البنك الدويل عن كيفية حتقيق يف 1989لقد برز املفهوم منذ عام        
 sub-saharianالتنمية االقتصادية وحماربة الفساد يف الدول اإلفريقية جنوب الصحراء 

africa يحيث مت الربط بني الكفاءة اإلدارية احلكومية والنمو االقتصاد.  
 إطار سيادة ولقد تطور املفهوم بعد ذلك ليعكس قدرة الدولة على قيادة اتمع يف

ويف بداية التسعينات أصبح التركيز على األبعاد الدميقراطية للمفهوم، من حيث . القانون
تدعيم املشاركة وتفعيل اتمع، وكل ما جيعل من الدولة ممثال شرعيا ملواطنيها، ففي 

الذي عقد يف باريس يف مارس  OECO اجتماع اللجنة الوزارية ملنظمة التنمية االقتصادية 
التأكيد ومت الربط بني جودة وفعالية وأسلوب احلكم الرشيد ودرجة رخاء اتمع،  1996

إشكاليات تطبيق الدميقراطية  نعلى أن املفهوم يذهب إىل أبعد من اإلدارة احلكومية، ليتضم
  .   ملساعدة الدول يف حل املشاكل اليت تواجهها

يشمل كل األنشطة املرتبطة ، ليصبح مؤشرا حلقل دراسي حمدد مواملفه روتط لقدو
باحلكم وعالقة احلكومة بالقطاع اخلاص وباتمع املدين، وإن كان املفهوم يف حد ذاته  

الذي يثري  راملعروف، وهو األم) الوظيفي/البنائي( أمشل من مفهوم احلكم باملعىن املؤسسي 
ية مثل تغري دور       التساؤل حول ما إذا كان ظهور املفهوم حتمية فرضتها ظروف واقعية وعمل

                                                 
مركز دراسات :القاهرة( إدارة شؤون الدولة و اتمعيف  ،" ون الدولة و اتمعمفهوم إدارة شؤ"  سلوى شعراوي مجعة، -  ) (1

    3.،ص )2001اإلدارة العامة، واستشارات
  



 

 

الدولة، وتنامي أثر السوق الرأمسايل يف خريطة القوة يف اتمع والنخبة، وأيضا إذا ما كان 
    .)1(صعوده انعكاسا لتغريات على املستوى النظري متثل غلبة ملدرسة فكرية أو اقتراب معني

لرشيد، وذلك حسب املتعلقة مبصطلح احلكم ا جهات النظروتعدد يف و هناك اختالف       
  .اختالف املقاربات اليت نظر من خالهلا هلذا املصطلح

يعترب البنك الدويل أول من أسهم يف إعطاء تعريف : 1992يل وتعريف البنك الد 
للمفهوم، حيث عرفه بأنه الطريقة اليت متارس ا القوة أو السلطة ألجل إدارة املوارد 

ورغم أن التعريف مل يوضح من هم . )2(قيق التنميةاالقتصادية واالجتماعية للدولة بغية حت
الفاعلون املشاركون يف ممارسة السلطة إلدارة املوارد من أجل التنمية، إال أن كتابات البنك 

 احلكومة، اتمع املدين: الدويل عند التعرض إىل املفهوم تتحدث عن فاعلني حمددين هم
على أن جودة إدارة الدولة واتمع تعترب  والقطاع اخلاص كما تؤكد أدبيات البنك الدويل

حمدد هام للتنمية االقتصادية املستدمية وهي أيضا مكون رئيسي ألية سياسات اقتصادية 
  .)3(ناجحة

يعترب تعريفها أكثر عمومية حيث نص عل  :1995تعريف جلنة احلاكمية اإلمجالية 
ري األعمال املشتركة من طرف أن احلاكمية عبارة عن جمموعة األساليب املتعددة بغية تسي

                                                                                            .)4(األفراد واملؤسسات العامة واخلاصة

ينظر الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة  :UNDPتعريف الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة         
                                                                                                                             يد على أنه عبارة عن ممارسة للسلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارةإىل احلكم الرش

ت، ويكون احلكم من خالل خمتلف اآلليات والعمليات شؤون دولة ما يف مجيع ااال

                                                 
                                                                      15.،ص)2007دار املنهل اللبناين،:بريوت( السياسات العامة يف الدول الناميةخليل حسني ،  -)(1

(2  ) -World Bank,Governance And Development(Washington :World Bank Publication,1992),P.1 
   19. خليل حسني ، مرجع سابق ، ص - ) (3

ة حبث ورق" (  –مع اإلشارة إىل حالة اجلزائر  –مواءمة وتواصل .. احلوكمة والتنمية البشرية " مراد علة وحممد مصطفى سالت ،  -) (4
 17 – 16، شلف ، اجلزائر ، " التحوالت السياسية وإشكالية التنمية يف اجلزائر واقع وحتديات : " قدمت يف امللتقى الوطين حول 

   3.ص)  2008ديسمرب 
  



 

 

واملؤسسات اليت تتيح للمواطنني واموعات التعبري عن مصاحلهم وممارسة حقوقهم القانونية 
  .)1(وأداء واجبام، ومناقشة خالفام

هو احلكم القائم على املشاركة والشفافية واملساءلة ودعم UNDPواحلكم الرشيد حسب 
توافق  بنون مع ضمان وضع األولويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية حسسيادة القا

األغلبية يف اتمع،  وهو أي احلكم الرشيد من أهم عوامل القضاء على الفقر وتعزيز 
  .)2(التنمية
  :وقد عرف الكثري من املفكرين احلكم الرشيد نذكر منهم     

شيد يهدف إىل تنسيق األعوان واجلماعات احلكم الر: le Galles Magnasco Etتعريف) 1
االجتماعية للوصول إىل األهداف اخلاصة املناقشة واملعرفة بصفة مجاعية يف حميط وفضاءات 

  .غري مؤكدة وجمزأة 
احلكم الرشيد عبارة عن األشكال : Marcou, Rangeons Et Thiebaultتعريف ) 2

خالهلا يكون األعوان اخلواص وكذا  اجلديدة الفعالة بني القطاعات احلكومية، واليت من
املنظمات العمومية واجلماعات،  أو التجمعات اخلاصة باملواطنني، أو أشكال أخرى من 

  .األعوان يأخذون بعني االعتبار املسامهة يف تشكيل السياسة
احلكم الرشيد يتعلق بشكل جديد من التسيري الفعال،  : Francois Merrienتعريف) 3

ن من كل كبيعة كانت، وكذلك املؤسسات العمومية تشارك بعضها البعض حبيث أن األعوا
وجتعل مواردها وبصفة مشتركة وكل خرباا وقدراا وكذلك مشاريعها ختلق حتالفا جديدا 

  .)3(للفعل القائم على تقاسم املسؤوليات
ون ويعرف احلكم الرشيد كذلك كسلطة اقتصادية، سياسية، وإدارية تسري خمتلف شؤ      

                                                                                                                             وأعمال منظمة ما  تأخذ بعني االعتبار ميكانيزمات وسريورة هياكلها وكل اجلهات اليت من

  .)4( موواجبا خالهلا يعرب األشخاص عن مصاحلهم حسب حقوقهم

                                                 
(1)- PNUD , La gouvernance En Faveur du Développement Humain Durable(NewYork : document de 
politiquegeneraledu PNUD , janvier1997  

 ( 2   101.ص"خلق فرص لألجيال القادمة"2002الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  - )

 ( 3    5.مراد علة ومصطفى سالت ،مرجع سابق ،ص - )
(4 )-Olivier Dubighson.Mettre En Pratique Le Devlopment Durable  (Paris :Slp ,2005),P.48 



 

 

املالحظ أن هذه التعاريف تتقارب إىل حد بعيد يف تعريف احلكم الرشيد، حيث أا تؤكد 
على أمهية وضرورة الشراكة اليت من خالهلا يتم مشاركة مجيع األطراف مبختلف الفئات يف 

  .عملية التنمية وبالتايل تعزيزيها وحتقيق تقدم
  رشيدال مربرات ظهور مفهوم احلكم  -ثانيا

هناك العديد من األسباب اليت أدت إىل بروز مفهوم احلكم الرشيد ميكن إمجاهلا يف العناصر 
  :اآليت ذكرها

بروز العديد من املتغريات اليت جعلت من النظرة التقليدية للدولة فاعال رئيسيا يف  -        
 صنع وتنفيذ صنع السياسات العامة موضع مراجعة، حيث أن املتتبع لالجتاهات احلديثة يف

يف عملية صنع السياسات،  )العامل اخلارجي( السياسات العامة يالحظ ازدياد البيئة الدولية
حيث أصبحت املؤسسات واملنظمات الدولية ومؤمترات األمم املتحدة تؤدي دورا كبريا، 
. يتعدى املبادرة بطرح قضايا السياسات العامة إىل وضعها على قائمة أولويات احلكومات

ث أنه بدا واضحا يف ظل العوملة وثورة االتصاالت عجز الدولة على مقاومة الضغوط حي
  .الدولية، وبالتايل اخنفاض قدرا على ممارسة وظائفها التقليدية على النحو املعروف

حتول الدولة من فاعل رئيسي ومركزي يف ختطيط وصنع السياسات العامة وممثل  -      
ووسيط بني الفئات يف حل املنازعات ومالكة  ياسات وتنفيذها،للمجتمع يف تقرير هذه الس

للمشروعات ومسؤولة عن حسن إدارا وعن إعادة توزيع الدخل وتقدمي اخلدمات وعدالة 
  .توزيعها،  لتصبح اليوم الشريك األول بني شركاء عدة يف إدارة شؤون الدولة واتمع 

ت متعددة اجلنسيات يف التأثري على صنع تزايد دور الشركات العاملية والشركا -      
السياسات العامة، واحلاجة إىل إعادة النظر يف عالقة احلكومات الوطنية بالقطاع اخلاص 

) القطاع اخلاص واتمع املدين(ومؤسسات اتمع املدين، حيث أصبح للفاعلني اتمعيني 
ل بشان حدود ومستويات الشراكة دور بارز يف التأثري على السياسات العامة، مما أثار اجلد

  .واتمع املدين صبني احلكومات والقطاع اخلا
بروز جمموعة من القيم حتل حمل أسلوب اإلدارة العامة التقليدي القائم على احترام  -      

التمكني والتركيز على النتائج وإعطاء فرصة أكرب للمسؤولية  األقدمية والتدرج الوظيفي،



 

 

هيكل إداري متكامل، واالجتاه للتركيز على معيار اإلجناز والتعلم املستمر الفردية من خالل 
وتطوير املهارات بشكل متنوع خاصة التقنية واإللكترونية، وقد ساعد على هذا التحول 
انتشار املشكالت االقتصادية واإلسراف املايل الذي ساد العديد من البريوقراطيات الرمسية 

      .)1(املشكلة هالعديد من الدارسني حملاولة إجياد حلول هلذ واحلكومات األمر الذي دفع

  نات احلكم الرشيد ومك - ثالثا     

الدولة، : روافد متثل مكونات أساسية للحكم الرشيد تتمثل يف ةثالث هناك  
                                  .الشكل األيت يوضح ذلكواخلاص،  عاملدين،  القطا عاتم

مكونات احلكم الرشيد                                                                  ): 01(الشكل رقم                     

          
   ,Life’s Method And Experience  Participatory Local GovernanceUNDP :املصدر

1992-1997 , Technical Advisory Paper 01( New York : UNDP,1997 ) ,p.4  

  
أو الدولة تعمل على يئة البيئة السياسية والقانونية املساعدة  القول أن احلكومة ميكن

أما اتمع املدين فيهيئ للتفاعل السياسي واالجتماعي بتسخري اجلماعات للمشاركة يف 
 األنشطة السياسية واالجتماعية واالقتصادية، بينما يعمل القطاع اخلاص على خلق فرص

وإن اهلدف اإلستراتيجي للحكم الرشيد هنا هو تعزيز . العمل وحتقيق الدخل ألفراد اتمع
التفاعل البناء بني امليادين الثالثة يف اتمع، ولتوضيح أمهية كل واحد من هذه امليادين ينبغي 

  :التعرض لكل عنصر على حدى باختصار
  

                                                 
.17-15.سابق، ص ص عخليل حسني، مرج - ) 1 ) 



 

 

عديد من الوظائف نذكر منها أا تركز ميكن القول أن الدولة تقوم بال: الدولـة -أ     
على البعد االجتماعي فهي حتدد املواطن واملواطنة يف اتمع وكوا صاحبة السلطة فهي 
تتحكم وتراقب ممارسة القوة، وكوا مسؤولة حنو تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني تعمل 

   .)1(على يئة البيئة املساعدة على التنمية البشرية يف اتمع
وبالتايل ينبغي على الدولة توفري إطار قانوين وتشريعي مستقر وثابت وفعال لألنشطة العامة 
واخلاصة، وإعطاء صالحيات إدارية ومالية مناسبة هليئات احلكم احمللي لتقوم بوظائفها، 

   قوخل
  .)2(األطر احلوارية بني مجيع األطراف سواء كانت مؤسسات رمسية أو غري رمسية 

أصبح مفهوم اتمع املدين مالزما للدولة احلديثة حيث أنه مل يعد : اتمع املدين - ب     
أصبح احلديث عن عالقات غري  لاحلديث عن عالقات مباشرة بني املواطن والدولة، ب
وتكمن حيوية هذا األخري يف قدرته . مباشرة تتوسطها مؤسسات وتنظيمات اتمع املدين

عمل التطوعي يف الشأن العام ويف التنمية التشاركية، وبذلك فهو يؤمن على تأطري املواطنني لل
بيئة مساعدة ومنظمة للعمل اإلنساين  غري الرحبي، يعمل فيها املواطن باختياره احلر، وبذلك 
ينبغي على هيئات اتمع املدين أن تعتمد أساليب إشراك املواطنني يف العمل املشترك مع 

ة الرمسية ملؤسسات الدولة يف إطار صنع السياسات العامة ويف إطار واألجهز ةالسلطة احمللي
كما ينبغي عليها أن تعتمد الشفافية يف . اإلشراف واملراقبة واملشاركة يف تنفيذ املشاريع

عملها خاصة على الصعيد املايل واإلداري، وأن تعتمد نظم احملاسبة واملساءلة الداخلية مبا 
  .وتداول على السلطة وعدم استغالل النفوذتتضمنه من انتخابات دورية 

إن ضمان دميومة هذه املؤسسات وفعاليتها يكمن يف القدرة على استمرار استقالليتها       
وعلى تطوير قدراا، وبذلك تنتقل من مفهوم املنظمات اخلريية . وعلى تنوع مصادر متويلها

 .)3(الرشيد الرعائية إىل منظمات التنمية وتساهم بالتايل يف احلكم

                                                 
 (1 )-  زهري عبد الكرمي الكايد،احلكمانية " قضايا و تطبيقات" (القاهرة:املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ،2003)،ص.45

                                      64.ص) :2004(309جملة املستقبل العريب،"الفساد و احلكم الصاحل يف البالد العربية"حسن كرمي، - )2(
احلكم الرشيد : " ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول (واقع متطلبات احلكم الراشد يف الوطن العريب "بوجردة ياسني ، -)(3

   359. ص) 2007أفريل  09- 08، اجلزائر ، سطيف،"تيجيات التغيري يف العامل الناميواسترا



 

 

يشمل القطاع اخلاص املشاريع اخلاصة للتصنيع والتجارة واملصارف     : القطاع اخلاص -ج
وكذا القطاع غري املؤطر يف السوق، وميكن القول أن الدولة متلك قوة كبرية يف حتقيق     

تتوقف على  وباعتبار التنمية البشرية املستدامة. أا ليست الوحيدة يف هذا اال التنمية، غري
أدركت العديد من  فرص للعمل واليت من شأا حتسني مستويات املعيشة، وبالتايل قخل

الدول أن القطاع اخلاص ميثل طرف أساسي يف توفري فرص العمل والتخفيف من البطالة، 
وعلى هذا األساس مت اختاذ إستراتيجيات اقتصادية تتعلق خاصة خبوصصة املؤسسات العامة، 

ل ملنظمات القطاع اخلاص يف العديد من امليادين حيث أصبح فاعل رئيسي يف وفتح اا
وبذلك ميكن للحكومة أن تشجع تنمية القطاع . العديد من الدول يف احلياة االقتصادية

حبيث تعمل على جعل هذا القطاع  باحلكمانية االقتصادية،    اخلاص يف إطار ما يسمى
  :مستداما بواسطة العديد من اآلليات

  .خلق بيئة اقتصادية كلية مستقرة وإجياد سوق تنافسية -
  .تعزيز املؤسسات خللق فرص العمل التأكيد على حصول املعوزين على القروض -
  .جلب واستقطاب االستثمارات واملساعدة على نقل املعرفة التكنولوجية -
  .تعزيز دولة القانون -
  .تقدمي احلوافز -
  .)1(يعيةمحاية البيئة واملوارد الطب -

  ومعايري احلكم الرشيد أبعاد -رابعا

  أبعاد احلكم الرشيد -أ

  :)2(يتضمن احلكم الرشيد ثالثة أبعاد مترابطة تتمثل يف 
  .ويتعلق بطبيعة السلطة السياسية وشرعية متثيلها: البعد السياسي -
  .ويتعلق بعمل اإلدارة العامة وفعاليتها: البعد التقين -

                                                 
احلكم الرشيد و إستراتيجيات : " ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول "( املفهوم و املكونات:كم الراشد احل"الطبيب بلوصيف  -) (1

  .،ص2007أفريل  09-08،سطيف ،اجلزائر،"التغيري يف العامل النامي
  .15حسن كرمي،مرجع سابق،ص -) (2



 

 

ويتعلق بطبيعة وبنية اتمع املدين ومدى حيويته واستقالله : جتماعيالبعد االقتصادي واال -
عن الدولة من جهة وطبيعة السياسات العامة يف االني االقتصادي واالجتماعي وتأثريها يف 
املواطنني من حيث الفقر ونوعية احلياة وعالقتها بالطبع مع اإلقتصادات اخلارجية واتمعات 

  .األخرى من جهة أخرى
وترابط وانسجام هذه األبعاد الثالث يسهم يف إنتاج احلكم الرشيد، فال ميكن تصور 
إدارة عامة فاعلة من دون استقالل اإلدارة عن نفوذ السياسيني، وال ميكن لإلدارة السياسية 
وحدها من حتقيق إجنازات يف السياسات العامة من دون وجود إدارة عامة فاعلة،كما أن 

ستؤدي إىل غياب مكون رئيسي يف التأثري على تغييبه ى اتمع املدين وهيمنة الدولة عل
السياسات العامة من جهة، ومراقبة السلطة السياسية واإلدارية وحماسبتها، من جهة أخرى ال 
تستقيم السياسة االقتصادية واالجتماعية يف ظل غياب املشاركة والرقابة الفعلية والشفافية 

د هو الذي يتضمن حكما دميقراطيا فعاال يستند إىل املشاركة واحملاسبة وبالتايل فاحلكم الرشي
  .)1(والشفافية

  معايري احلكم الرشيد  -ب    
ال ميكن إعطاء أي حكم صفة الرشادة إال إذا كان يتضمن العديد من األسس اليت 
      تعطيه هذه الصفة وخصائص احلكم الرشيد عديدة ومتنوعة بأولوية التطبيق من بلد إىل
آخر، وهذه املعايري أو اخلصائص تتوزع بني معايري سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية وال 

بل تشمل اإلدارة العامة  تشتمل أداء الدولة ومؤسساا املركزية والالمركزية فحسب،
ومؤسسات اتمع املدين والقطاع اخلاص وحىت املواطنني أنفسهم كأفراد وكناشطني 

  .يضااجتماعيني أ
نظرنا إىل املعايري اليت  ووختتلف كذلك املعايري باختالف اجلهات ومصاحلها، فل     

  يستخدمها
البنك الدويل ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لوجدنا أا تستند إىل ما حيفز النمو  

  .االقتصادي وحرية التجارة واخلصخصة
                                                 

التنظيم  مذكرة ماجستري يف"( 2004-1999زائر ما بنيدور املشاركة السياسية يف ترقية احلكم الصاحل يف اجل" عامر صبع ، -)(1
 67.ص،) 2007/2008السياسي و اإلداري، قسم العلوم السياسية، جامعة اجلزائر، 



 

 

الرشيد يف منطقة الشرق األوسط ومشال  وقد استندت دراسة البنك الدويل عن احلكم     
  :إفريقيا إىل معياريني أساسيني مها

وتشمل حكم القانون واملعاملة واملشاركة باملساواة وتأمني فرص  :يةضمينالت -      
  .متساوية لالستفادة من اخلدمات اليت توفرها الدولة

سية واالقتصادية والشفافية وتتضمن التمثيل واملشاركة والتنافسية السيا :املساءلة -      
             .واملساءلة واحملاسبة

ويف بعض الدراسات األخرى مت التركيز على ستة معايري للحكم الرشيد تتمثل يف          
احملاسبة واملساءلة،  االستقرار السياسي، فعالية احلكومة، نوعية تنظيم االقتصاد، حكم 

 .القانون، التحكم يف الفساد
التعاون االقتصادي والتنمية فركزت دراسة بامسها على أربعة معايري  أما منظمة 

النفقات  ضالقطاع العام،  السيطرة على الفساد، خف ةتتمثل يف دولة القانون،  إدار
  .العسكرية

وكانت الدراسات الصادرة عن الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة أكثر مشوال تضمنت 
، قاالستجابة، التواف ن، حسةالقانون، الشفافي محك تسعة معايري تتمثل يف املشاركة،

  .اإلستراتيجية ة، احملاسبة، الرؤية،  الفعاليةاملساوا
ال يتأتى ألي حكم عنصر الرشادة إذا مل يفسح اال ملشاركة خمتلف  :املشاركة -    

  .)1(نساء يف التسيري أويف إدارة املسؤولية  األطراف سواء أكانوا رجاال أو
مشاركة أوسع فئات اتمع وفتح اال أمامها يف التأثري واملسامهة يف عملية صنع  حيث أن

القرار يف مجيع املستويات تعترب أهم الضمانات اليت تكفل حتسني وتطوير أداء خمتلف اهليئات 
  .يف اتمع مبا يضمن باستمرار حتقيق مصلحة األغلبية من املواطنني

رجعيته وسيادته على اجلميع من دون استثناء، وهو اإلطار يعين م : حكم القانون -     
الذي ينظم العالقات بني املواطنني من جهة، وبينهم وبني الدولة من جهة أخرى، كما أنه 
ينظم العالقات بني مؤسسات الدولة، وحيترم فصل السلطات واستقاللية القضاء، وتؤمن 
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واطنني وهذا يتطلب وضوح القوانني وشفافيتها هذه القواعد احلقوقية العدالة واملساواة بني امل
وبالتايل ال ميكن أن يقوم حكم جيد دون سيادة القانون على مجيع .)1(وانسجامها يف التطبيق

أنه يف غياب سيادة القانون والعدل يف اتمعات تسود انتشار الفوضى  ثاملستويات،  حي
  .)2(من األزمات والفساد ويكون ذلك سببا النبعاث العنف وخلق الكثري

وتعين الوضوح التام يف اختاذ القرارات ورسم اخلطط والسياسات وعرضها : الشفافية -     
املمارسات اإلدارية  عوخضو على اجلهات املعنية مبراقبة أداء احلكومة نيابة عن الشعب،

مفتوحة تكمن أمهيتها يف أا تعترب قناة  كوالسياسية للمحاسبة واملراقبة املستمرة، وبذل
  لالتصال

بني أصحاب املصلحة و املسؤولني، وهي بذلك تعترب أداة هامة حملاربة الفساد خاصة يف 
الدول النامية،كما تعترب وسيلة ضرورية يف منظمات العمل اإلدارية والسياسية حىت ال تكون 
غامضة يف توجهاا، كما تعترب عامل استقرار سياسي قوي حني تكون حق من حقوق 

نني جتاه الدولة،  وواجبا من واجبات السلطة واإلدارة جتاه املواطنني وذلك عند فتح املواط
  .)3(اال أمامهم لإلطالع على سري إدارة شؤون اتمع يف مجيع ااالت

فيعين قدرة املؤسسات واآلليات على خدمة اجلميع وتلبية  :حسن االستجابةأما  -     
  .رغبام دون استثناء

ويرمز إىل القدرة على التوسط والتحكيم بني املصاحل املتضاربة من أجل  :افقولتا -     
  .الوصول إىل إمجاع واسع حول مصلحة اجلميع

إىل إعطاء احلق جلميع الرجال والنساء يف احلصول على الفرص  دفو :اةواملسا -     
  .املتساوية لالرتقاء االجتماعي من أجل حتسني أوضاعهم
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إىل توفري القدرة على تنفيذ املشاريع بنتائج تستجيب الحتياجات  فود :ليةالفعا -     
  .)1(املواطنني وتطلعام على أساس إدارة عقالنية ورشيدة للموارد

ويعرفها الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة على أا الطلب من املسؤولني  :املساءلة -     
حول كيفية استخدام صالحيام وتصريف  تقدمي التوضيحات الالزمة ألصحاب املصلحة

وتتطلب املساءلة  .واجبام واألخذ باالنتقادات اليت توجه هلم وتلبية املتطلبات املطلوبة منهم
نظام ملراقبة وضبط أداء املسؤولني احلكوميني واملؤسسات احلكومية من حيث النوعية  دوجو

نبغي اإلشارة إىل أن الشفافية واملساءلة وي. وعدم الكفاءة أو العجز وإساءة استعمال املوارد
،  ةغياب الشفافية ال ميكن وجود مساءل يمترابطان يعزز كل منهما األخر، فف نمفهوما
إذا مل تكن هناك مساءلة فلن يكون للشفافية أي قيمة وسيهم وجود هذين  سوالعك

  .)2(واخلاصة املفهومني يف قيام إدارة فعالة وكفؤة ومنصفة على صعيد املؤسسات العامة
وهي الرؤية املنطلقة من املعطيات الثقافية واالجتماعية اهلادفة  :الرؤية اإلستراتيجية-     

  .)3(إىل حتسني شؤون الناس وتنمية اتمع والقدرات البشرية 
ب احلكم احمللي الرشيد وب احلكم احمللي إىل أسلواالنتقال من أسل: املطلب الثالث        

خاصة يف كتابات  1989عام  -كما سبق اإلشارة إليه -م الرشيدبرز مفهوم احلك
وتطور علم  البنك الدويل يف إطار التغيري الذي حدث يف طبيعة دور احلكومة من جانب،

اإلدارة العامة من جانب أخر، حيث مل تعد الدولة على املستوى العملي الفاعل األساسي 
فاعلون آخرون يتمثلون يف املنظمات  يف صنع وتنفيذ السياسة العامة، بل أصبح هناك

  .واملؤسسات الدولية والقطاع اخلاص، ومؤسسات اتمع املدين
وبناءا على ذلك جلأت احلكومات احمللية يف العديد من الدول إىل تبين سياسات التحول      

إىل القطاع اخلاص، من خالل إعطاء دور هلذا القطاع يف عملية تقدمي اخلدمات والتنمية 
يف إدارة أنشطتها، من  Commercializationحمللية أومن خالل إدخال األساليب التجارية ا

خالل إعادة تنظيم هذه األنشطة كمشروعات شبه خاصة مستقلة ماليا وتكون مساءلة عن 
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وعلى اجلانب األكادميي ظهرت حماوالت االستفادة من أساليب إدارة . تقدمي اخلدمات
يف جمال اإلدارة العامة، كما ) ، ورسوم االنتفاع، واإلسناد إىل الغرياسترياد التكلفة(األعمال 

حمل جمموعة من القيم  )كالتمكني والتركيز على النتائج(حلت جمموعة من القيم اجلديدة 
يف Osborn And Gaebler وقد جتلى ذلك يف دعوة).كاألقدمية والتدرج الوظيفي(القدمية

 ظائفها بكفاءة أعلى يفومبا ميكنها من تأدية ، مةوكإلعادة اختراع احل بداية التسعينات

حدث االنتقال من نظام حكم حملي تسيطر فيه سبق،  نتيجة ماو .األمريكية اليات املتحدةوال
م أساسا على الشراكة وإىل نظام حكم حملي يق  Local Governmentاملنتخبة االس احمللية

                                                                                                           .)Local Governance )1مية واملنظمات غري احلكو بني القطاع اخلاص

  الرشيدتعريف احلكم احمللي  - الوأ    

تشري الدراسات املعاصرة حول Governance يف إطار املفهوم العام ألسلوب احلكم 
 Landell Andفيعرفه  Local Governanceمفهوم أسلوب احلكم احمللي الالمركزية إىل 

Mills  تمع احمللي من أجلبأنه عبارة عن استخدام السلطة السياسية وممارسة الرقابة على ا
اإلدارة الفعالة للشؤون "فريى بأنه  Charlickأما . حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

القيم  موعة من القواعد املقبولة كقواعد مشروعة بغية دفع وحتسنيالعامة احمللية من خالل جم
  .)2("اليت ينشدها األفراد واموعات يف اتمع احمللي

واملالحظ أن هذين التعريفني يربطان بني البعد السياسي واملتمثل يف االلتزام بتحقيق صاحل 
 اليت يتم ا إدارة الشؤون احمللية، إالاتمع احمللي،  وبني البعد اإلداري متمثال يف الفعالية 
  .أما مل يوضحا طبيعة العالقات بني األطراف الفاعلة

الذي ICMA وقد وضح اإلعالن الذي صدر عن مؤمتر اإلحتاد الدويل إلدارة املدن       
 Good Local Governanceعناصر احلكم احمللي الرشيد  1996عقد يف صوفيا يف ديسمرب 

  :)3(يت على النحو اآل
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  .نقل مسؤولية األنشطة العامة املالئمة إىل املستويات احمللية مبوجب القانون-     
  .ال مركزية مالية وموارد كافية للقيام بتلك األنشطة على املستوى احمللي -     
  .مشاركة حقيقية للمواطن يف صنع القرار احمللي -     
  .القتصاد احمللييئة الظروف اليت من شأا خصخصة ا -     

وبالتايل يتضح أن أسلوب احلكم احمللي الرشيد يقوم أساسا على مفهوم الشراكة من 
خالل إشراك رجال األعمال ومؤسسات اتمع املدين يف إعداد السياسات العامة احمللية مبا 

  .يترتب عليه من تقليص لسلطة احلكومة املركزية على املستوى احمللي
  

  ائص أسلوب احلكم احمللي الرشيد خص - ثانيا        

تشري معظم الكتابات إىل ستة عناصر على األقل ال بد من توافرها لكي يتصف 
  :والشكل األيت يوضح ذلك . احلكم احمللي بالرشادة
 ب احلكم احمللي الرشيدوخصائص أسل:  )2(شكل رقم                        

  
 
 
 
 

        
  
  
  
  
  

 What Is Good Governance ? <http://www.unescap.org/pdd/prs/projet:املصدر  

activities/ongoing/gg governance. pdf,p.3                                                                
  

اطنني احملليني وآلليات املناسبة للموتعين يئة السبل وا: Participationاملشاركة  -
يف عمليات صنع القرارات، إما بطريق مباشر  ةأو مجاعات بغية املسامه أكانوا أفراد اءوس
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أومن خالل جملس حملية منتخبة تعرب عن مصاحلهم، وعن طريق تسهيل التحديد احمللي 
ويف إطار التنافس على الوظائف العامة يتمكن املواطنون من املشاركة  للقضايا واملشكالت،

وميكن أن تعين املشاركة أيضا . يف خمتلف مستويات احلكمواختيار املمثلني  يف االنتخابات، 
املزيد من الثقة وقبول القرارات السياسية من جانب املواطنني األمر الذي يعين زيادة 

   .)1(اخليارات احمللية
خضوع صانع القرار يف األجهزة احمللية ملساءلة  تعينو: Accountabilityاملساءلة  -    

خضوع األجهزة احمللية ملا يعرف باملساءلة  خرى ذات العالقة،  مبعىناملواطنني واألطراف األ
، أي املواءمة بني املساءلة أمام الناخبني من ناحية، Dual Accountabilityاملزدوجة 

وبالتايل فاحلكم احمللي حمكوم . واملساءلة أمام املستويات احلكومية األعلى من ناحية أخرى
املواطنني وعالقات أفقية تكون بني األجهزة احمللية من ناحية، :بنوعني من العالقات، أوهلما

خالل االستجابة ملطالبها  نومنظمات اتمع املدين والقطاع اخلاص من ناحية أخرى، م
عالقات رأسية تكون بني مستويات احلكم املختلفة، واليت : وثانيهما.واخلضوع ملساءلتها

ويترتب على كون احلكومة أكثر قربا . ظيمية للمساءلةحتددها األطر القانونية والترتيبات التن
من املواطن تعزيز املساءلة والتقليل من الفساد، فمن املفترض أن يكون املواطن على دراية 
أكرب بتصرفات األجهزة احمللية أكثر من درايته بتصرفات األجهزة املركزية، األمر الذي يتيح 

  . )2(إمكانية الرقابة عليها ومساءلتها شعبيا
ن وزولذين حيااطن احمللي لسلطة هؤالء ول املوتعين قبو: Legitimacy الشرعية -      
اتمع،  وميارسوا يف إطار قواعد وعمليات وإجراءات مقبولة، وأن تستند إىل  ة داخلوالق

والعدالة وذلك بتوفري فرص متساوية للجميع من أجل احلفاظ  Rule Of Lawحكم القانون 
  .)3(ى حيام، والسعي إىل مستوى أفضلعلى مستو

بذلك البعد الفين  يقصدو: Efficciency And Effectivenessالكفاءة والفعالية  -     
إىل برامج وخطط   ألسلوب احلكم احمللي، أي قدرة األجهزة احمللية على حتويل املوارد احمللية
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ويام، مع حتقيق نتائج أفضل ومشاريع تليب احتياجات املواطنني احملليني، وتعرب عن أول
وتعظيم االستفادة منة املوارد املتاحة، غري أن ذلك يقتضي وجود رؤية إستراتيجية 

Strategic Vision   لدى القيادات احمللية، مبعىن رؤية بعيدة املدى تركز على حتليل الظروف
  .)1(البيئية واالستفادة من الفرص واالستعداد ملواجهة التحديات 

ل عليها واحلص لةوسه، وماتوذلك بإتاحة تدفق املعلو: Transparencyالشفافية  -     
، وبالتايل تعزيز قدرة املواطن احمللي على املشاركة يف إعداد لكافة األطراف يف اتمع احمللي

السياسات احمللية، كما أن مساءلة األجهزة احمللية مرهون بقدر املعلومات املتاحة حول 
  .جراءات ونتائج األعمالالقوانني واإل

مبعىن أن تسعى األجهزة احمللية إىل خدمة كافة : Responsivenessاالستجابة  -    
ترتبط االستجابة بدرجة ، واملهشمنيوخاصة الفقراء ، االستجابة ملطالبهاواألطراف املعنية 

    .)2(اطن احملليوملاوجهزة احمللية افر الثقة بني األوتواملساءلة اليت تستند على درجة الشفافية 
  األطراف الفاعلة يف احلكم احمللي الرشيد - ثالثا

  :ميكن القول أن أسلوب احلكم احمللي الرشيد يقوم على ثالث أبعاد أساسية تتمثل يف 
إىل مسؤولية األجهزة احمللية عن إدارة املوارد العامة  يشريو: Performanceاألداء  -    

مي اخلدمات العامة للمواطن احمللي، واحلفاظ على البيئة وتشجيع احمللية بكفاءة وفعالية، وتقد
  .عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية 

مجاعات يف و ا أفراد أواء أكانواطنني سومبعىن مشاركة امل :Participationاملشاركة  -   
احمللية أداء األجهزة  يروتطومن خالل آليات من شاا حتسني ، عملية صنع القرار احمللي

  املنتخبة 
احمللية ومنظمات اتمع املدين والقطاع  ن بني األجهزةوتكو  Partnershipالشراكة  -   

  )3(اخلاص يف إنتاج السلع وتقدمي اخلدمات على املستوى احمللي 
.  
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ميكن القول أن سياسات وإستراتيجيات وبرامج وأنشطة الالمركزية وأطرها القانونية        
  : ن من اجل بناء نظام حملي يقوم على أساس أسلوب احلكم احمللي الرشيدتتخذ مساري

ويتضمن حتويل السلطات واملسؤوليات والوظائف واملوارد من املستوى  :املسار الرأسي  
ويتضمن متكني اتمعات احمللية لتكون قادرة : املركزي إىل املستوى احمللي، واملسار األفقي

ويف الوقت الذي . نمية االقتصادية واالجتماعية والسياسيةعلى حتديد خطط وبرامج الت
الراسي التحول يف سياسات احلكومة املركزية وقوانينها وترتيباا اهليكلية  ريتطلب فيه املسا

واملؤسسية اليت تسمح بالتشارك يف القوة والسلطة والوظائف واملوارد، فإن املسار األفقي 
يالت يف القوانني، باعتبار أن ذلك يتطلب تعبئة وتنظيم ميكن تفعيله دون ضرورة إجراء تعد

اتمعات احمللية لكي تشارك يف ختطيط وتنفيذ األنشطة االجتماعية واالقتصادية اليت دف 
  .إىل تقوية ودعم قدرام للمشاركة يف التنمية  وجين مثارها

اتمعات احمللية، بينما وبالتايل ميكن القول أن الالمركزية األفقية من شأا متكني      
الالمركزية الرأسية من شأا خلق هياكل وترتيبات تدعم التمكني الذي أوجدته الالمركزية 

  .) 1(األفقية 
ميكن حتديدها على وومن الطبيعي التعرف على األطراف الفاعلة يف احلكم احمللي،       

  :النحو الذي يوضحه الشكل األيت
   األطراف الفاعلة يف احلكم احمللي)  03(م شكل رق                  
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أن هناك العديد من األطراف الفاعلة على املستوى  نالحظ السابق من خالل الشكل
 .اخلاص عاملدين، القطا عاحمللي واليت تتمثل يف احلكومة املركزية واألجهزة احمللية، اتم

وباعتبار التنمية حركة متطورة إىل األفضل، من عدم القدرة إىل القدرة فإنه من الطبيعي أن 
تبدأ من نقطة ضعف القدرات على املستوى احمللي مث تعمل يف اجتاه بناء قدرات حملية قوية، 

ناصره املختلفة، فكيف وبالتايل فإنه ال ميكن بناء قدرات احلكم احمللي دون وجوده أصال وبع
ميكن احلديث عن قدرات الس احمللي، واألجهزة التنفيذية ومنظمات اتمع املدين والقطاع 

كذلك فإنه عند احلديث عن السياسات .اخلاص إذا مل يتم إنشاء مثل هذه اهلياكل أصال
الس احمللية واملوظفني احمللية يتبادر إىل الذهن التركيز على األجهزة احمللية الرمسية متمثلة يف ا

احملليني واألجهزة التنفيذية، إال أن ذلك ليس كافيا من منظور أسلوب احلكم احمللي الرشيد 
ألنه يترك العديد من األطراف الفاعلة خارج نطاق بناء القدرات، فمثال تتردد احلكومات 

ية والدميقراطية، املركزية يف العديد من الدول يف الشروع يف وضع سياسات لدعم الالمركز
حبجة ضعف القدرات احمللية، إال أن هذه احلكومات املركزية ال متتلك القدرات املناسبة 

وبالتايل فإن القدرات غري . لصياغة سياسات فعالة من شأا تدعيم وترقية احلكم احمللي
لقول بأن املناسبة متثل مشكلة بالنسبة لكافة األطراف الفاعلة يف احلكم احمللي، وال ميكن ا

نقص قدرات احلكم احمللي  يرجع فقط إىل اتمع احمللي، ولذلك فإنه من الضروري تقييم 
 .)1(كافة األطراف الفاعلة

وينبغي اإلشارة إىل أن احلكم احمللي يتم النظر إليه يف إطار أسلوب احلكم الرشيد         
يف إطار بيئة  كلي، وذلكسلسلة من التفاعالت بني األطراف الفاعلة على املستوى احمل

 :ذلك يف الشكل األيت صمركزية تتمثل يف األطر القانونية والسياسات العامة، ويلخ
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  ب احلكم الرشيد ور أسلونظام احلكم احمللي من منظ: )04( شكل رقم          

  سياسات عامة وين وري قانوإطار دست
  

  فعاليةوكفاءة       

  استجابة        

 شفافية       

 
   
 شرعية         

   مساءلة          

      مشاركة          

  83.ص، اينوحسن العل:املصدر
  

من خالل هذا الشكل نالحظ أنه ينبغي إتاحة الفرص للمواطنني للتعبري عن مصاحلهم     
كيفية قيام  وأولويام بشأن طبيعة ونوعية اخلدمات املطلوبة، وحتدد الكفاءة والفعالية

األجهزة احمللية بتحويل املدخالت إىل خمرجات لتلبية االحتياجات املطلوبة، وعلى أساس 
درجة الكفاءة والفعالية يكون اتمع احمللي راغبا يف تقدمي موارد متزايدة واملشاركة الفعلية 

األجهزة  يف صنع القرار احمللي، ومن خالل شفافية صنع القرار واملمارسات اإلدارية تثبت
احمللية كفاءا يف إطار مساءلتها أمام اتمع احمللي األمر الذي ينعكس على شرعية النظام 

  .احمللي
وبقدر ما تكون البيئة املركزية مساندة بقدر ما تتسم العالقات بني األطراف املختلفة على 

احمللية واملنظمات املستوى احمللي بالفعالية، والسعي الستنباط ترتيبات جديدة بني األجهزة 



 

 

غري أن ما ينبغي اإلشارة إليه أن أغلبية . )1(غري احلكومية ومنظمات األعمال احمللية
 ااجلزائر ليس لديها استجابة بشكل فعال ملواطنيها، كم ااحلكومات يف الدول النامية، ومنه

وتبعا لذلك  .إىل ضعف املمارسات الدميقراطية ا ةأن صنع قراراا ال يتسم بالشفافية، إضاف
يصبح من األمهية ضرورة تطوير وترقية احلكم احمللي ا بغية االنتقال إىل أسلوب احلكم 

  .                                                                           احمللي الرشيد
  اإلطار املعريف للتنمية احمللية: املبحث الثاين     

الثانية أصبحت التنمية غاية تسعى لتحقيقها غالبية الدول املستقلة  مليةاية احلرب العا منذ
باعتبارها أداة أساسية ميكن من خالهلا حتقيق التقدم للدول والرفعة للمجتمعات والرفاهية 
للشعوب، وقد حظي موضوع التنمية باهتمام كبري من قبل املتخصصني و املسؤولني 

الشعوب واملنظمات املختلفة، ملا هذا املوضوع من أمهية والباحثني واملخططني يف احلكومات 
كبرية على كيان اتمع يف مجيع اجلوانب، وبذلك أضحى مفهوم التنمية من املفاهيم الشائعة 
. والكثرية االستعمال باعتبارها أداة تستطيع من خالهلا الدول النامية مواجهة عوامل التخلف

  .أوال توضيح التنمية جبميع جوانبه ولفهم موضوع التنمية احمللية ينبغي
  مفهوم التنمية : املطلب األول     

منذ ظهور فرع مستقل من النظرية االقتصادية يطلق عليه اقتصاديات النمو أو         
اقتصاديات التنمية، وهذا منذ اية احلرب العاملية الثانية،  أصبحت احلكومات يف البلدان 

وأمريكا الالتينية وبعض الدول األوروبية تفكر جديا يف عملية النامية يف أسيا وإفريقيا 
وبذلك فإن قضية التنمية طرحت يف الدول اليت حصلت على استقالهلا السياسي إال . التنمية

أن هذا األخري مل يكن هو الغاية النهائية، األمر الذي دفع ذه الدول أن تبذل جهودا كبرية 
، باعتبار أن االستقالل السياسي هو بداية التطور االقتصادي بغية التحرر من التبعية للخارج
وأن هذا التطور يتأتى من خالل اخلطط التنموية اليت تتناول  واالجتماعي على حد سواء،

  .جممل اجلوانب االقتصادية واالجتماعية
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 تعريف التنمية -الوأ

بب يف ذلك إىل أن كل جهة ختتلف تعريفات التنمية باختالف وتعدد األدبيات ويرجع الس 
  .    حبث تريد أن تربز اجلانب الذي تم به 

عبارة عن جمموع الوسائل والطرق اليت تستخدم "ولقد عرفت األمم املتحدة التنمية بأا     
بغرض توحيد جهود األهايل مع السلطات العامة بغية حتسني مستوى احلياة يف مجيع النواحي       

وإخراج هذه اتمعات من عزلتها لتشارك إجيابيا يف احلياة  ومية واحمللية،يف اتمعات الق
  .القومية، وبالتايل تساهم يف تقدم البالد 

  
  

العملية أو جمموع العمليات املرسومة واملخطط هلا ختطيطا "كما عرفت التنمية بأا     
أو اتمع احمللي الصغري سليما بغرض إحداث تغيريات إجيابية داخل اتمع القومي الكبري 

وهناك من يرى أن . لتحقيق األهداف اليت يسعى إليها أعضاء اجلماعة الذين يكونون اتمع
التنمية هي مفهوم مشويل، يشغل االقتصاد عمودها الفقري، وتسعى إىل التغري الدائم حبيث 

ة أو ثقافية أو يساهم هذا التغري يف تطوير القطاعات، سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعي
سياسية، وختلف أي قطاع منها سوف يؤدي إىل ختلف القطاعات األخرى، مع األخذ بعني 
االعتبار البعد األخالقي للتنمية فاإلنسان هو غاية ووسيلة التنمية وحيتل مركز الصدارة فيها 

  .  )1( ومن خالله تسعى العملية التنموية لتخليص اإلنسان من خمتلف مظاهر املعاناة
ميكن القول أن التنمية عبارة عن جمموع التغيريات اهليكلية والوظيفية يف اتمع اليت      

  .متكنه من اخلروج من حالة الركود والتخلف إىل حالة التقدم والنمو
 ضالتنمية والتخلف، بغروويف إطار احلديث عن التنمية ينبغي التمييز بني التنمية والنمو،    

  .ة بدقة أكربتوضيح مفهوم التنمي
ينظر إىل النمو على أنه عملية تلقائية حتدث دون تدخل من  :) 2(التنمية والنمو - أ      

جانب اإلنسان، أما التنمية فتشري إىل النمو املتعمد الذي يتم عن طريق اجلهود املنظمة اليت 

                                                 
   22.ص ،) 2007دار الشروق للنشر و التوزيع،:األردن( التنمية يف الوطن العريب ةإشكالي سهري حامد، (1) -

تنمية الشيء تعين فعل و إحداث النمو،وهي ال تعين النمو يف حد ذاته،حيث أن النمو يعرب عن الزيادة و الكثرة،هذا بالعربية،بينما  -) (2
أما كلمت منو فتكتب  Développementبالفرنسية جند االختالف واضحا يف التعبري اللفظي عن الكلمتني،فكلمة تنمية تكتب 

Croissance   و كذلك يف اإلجنليزية حيث تكتب األوىلDevelopment  و الثانية growth .  



 

 

و والتنمية يقوم ا اإلنسان لتحقيق أهداف معينة، ويف هذه احلالة تصبح التفرقة بني النم
كالتفرقة بني التطور والتطوير، والتغري والتغيري، فالفارق يف االصطالحات املختلفة ومنها 
مصطلح التنمية يتمثل يف مدى تدخل اإلنسان يف إحداث التطوير أو التغيري أو التنمية، بينما 

معتمدة النمو يعين ترك التقدم االجتماعي واالقتصادي لعفوية الظروف دون اختاذ تدابري 
  )1(.بصورة أو بأخرى

النمو يعين حالة التقدم أو الزيادة يف الناتج القومي ومتوسط الدخل الفردي، أما         
التنمية فتعين التحوالت احلاصلة يف هيكل االقتصاد والدولة ومواقع القوى االجتماعية 

أعم من مصطلح والسياسية وكذلك جماالت احلياة األخرى مما جيعل مصطلح التنمية أمشل و
  ةفالتنمي. النمو

  .) )2ذا املعىن تتضمن النمو ولكن النمو ال يعرب فعال عن التنمية احلقيقية
ويتفق النمو والتنمية معا من حيث االجتاه اإلجيايب حنو التحسن واالرتقاء ومها يف هذه        

ات يف الظواهر النقطة خيتلفان عن اصطالح التغري، فمفهوم التغري يشري إىل حدوث تغري
واألشياء دون أن يكون هلذا التغري اجتاه واضح مييزه، فالتغري قد يكون تقدما وإرتقاءا  أو 
ختلفا وتأخرا،  أما مفهوم النمو أو التنمية فإنه يفترض أن التغري يسري يف خط مستقيم من 

  .)3( حسن إىل أحسن ويف اجتاه صاعد إىل األمام
د احتلت قضية التخلف مكانا بارزا من جانب املفكرين لق :التنمية والتخلف -ب      

، باعتباره أكثر املسائل خطورة، فهناك هو قائمة االجتماعني منذ اية احلرب العاملية الثانية
بني عامل غين متقدم يتمتع بالقوة والسيطرة والنفوذ وعامل فقري متخلف يعيش يف ظروف 

علم االجتماع إىل أن عبور فجوة التخلف الفقر والتبعية واحلرمان، وقد خلصت حبوث 

                                                 
 18.،ص ) 1999املكتب اجلامعي احلديث،:اإلسكندرية( التنمية و املشكالت االجتماعيةمد شفيق، حم -  (1)

كلية احلقوق،جامعة باتنة، السنة "( حماضرات يف مقياس حقوق اإلنسان لطلبة شهادة الكفاءة املهنية للمحاماة"مربوك غضبان ، -)2(
                                                                         . 4،ص ) 2007/2008اجلامعية 
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ولالقتراب من مفهوم التنمية . )1( يتوقف على جناح عملية التنمية يف تلك اتمعات
  :)2(والتخلف أكثر ينبغي التمييز بني خصائص هذين املفهومني واجلدول األيت يوضح ذلك 

  

  

  :)3(صود مبفهوم التنمية يالحظ أا تتضمن العناصر اآلتية من خالل توضيح املق      
  .أن التنمية عبارة عن عمل واعي وموجه -
  .أا تقوم على أساس مشاركة األفراد واجلماعات دف تنظيم قدرام -
تسعى إلحداث وأا تنطلق من القيم واإليديولوجيات والظروف السائدة يف جمتمع معني،  -

  .لظروفتغريات يف هذه ا
  .أن التنمية مفهوم شامل فهي ال تركز على جانب دون أخر -
إن هدف التنمية هو توفري حياة أفضل للفرد، وهذا اهلدف يف حد ذاته يتطلب أكثر من  -

جمرد الزيادة يف الدخل القومي أو الفردي، وإمنا نوعية احلياة اليت يعيشها الفرد يف اتمع من 
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  .خاصة السلبية و
  .ارتفاع املركز االجتماعي للمرأة -5
  

                                . عدم حراكهاوحدات ود الومج - 1
عدم القدرة على االنفتاح على األفكار  - 2

  .اجلديدة
املباشرة وسيادة العالقات االجتماعية البسيطة  - 3
  .اقتصارها على العائلةو
  .كوثة بالسلكم العادات والتقاليد املوروحت -4
  .اخنفاض املركز االجتماعي للمرأة  -5



 

 

الئم واخلدمات املناسبة الصحية والتعليمية واالجتماعية حيث توفر املسكن الصحي امل
  .هاوغري
مبا أن الفرد هو اهلدف األساسي للتنمية فهو أيضا الوسيلة لتحقيقها، وبدون تفاعله  -

ومسامهته الفاعلة يف حتقيق التنمية ال ميكن إحداث التغيريات املنشودة ومن أجل ذلك ال بد 
نه جزء من عملية التنمية من حيث رسم السياسات ووضع من أن يشعر الفرد يف اتمع بأ

اخلطط حىت يكون لديه احلافز لتنفيذ ما يناط به لتحقيق أهداف التنمية، وطاملا أن مكاسب 
التنمية سيشعر ا الفرد يف اتمع من حيث حتسن سبل احلياة اليت يعيشها فذلك مدعاة 

  .ملسامهته مسامهة فعالة يف حتقيق أهدافها 
  مستويات التنمية - ثانيا     

  .املستوى الوطين واملستوى احمللي: هناك مستويني أساسيني يتعلقان بالتنمية ويتمثالن يف
 لة بالكامل اجتاهاويقصد ا اختاذ الدو: National Developmentالتنمية الوطنية  -أ    

مية كالزراعة                                                                                                                 لتحقيق التنمية الشاملة يف كافة القطاعات واألنشطة اإلنتاجية واخلد
إن برامج التنمية )1(.مع مراعاة التنسيق والتوازن فيها ...والصناعة والصحة والتعليم

ا العمل على مستوى ثالث أبعاد أساسية تتمثل  دويقص تستهدف خلق ظروف التقدم، 
  : يف
  ...يتضمن حتقيق اإلصالحات املادية يف جماالت الطرق،  اإلسكان : البعد األول  -   
  ...يتضمن األنشطة الوظيفية يف جماالت الصحة والترفيه والتعليم : البعد الثاين -   
يقصد به تطبيق برامج احلوار الدميقراطي      يتضمن العمل اتمعي و: البعد الثالث -   

.                                          واملناقشة اجلماعية لتحديد احلاجات واملشكالت ورسم خطط العالج
  .الثالثة اإلطار العام للعمل اإلمنائي يف اتمعات وتشكل هذه األبعاد

   :أساسيني مها مبدأينويكون إطار العمل االجتماعي معتمدا    
  .واالعتماد على مبادرم ومواردهم احمللية  ةحتقيق املشاركة اجلماهريي -      

                                                 
                                                                                                                                                                                                                                               20.صحممد شفيق، مرجع سابق،  -)1(



 

 

تقدمي اخلدمات الفنية للجماهري بطريقة تشجع املبادرة احمللية واجلهود الذاتية وجعلها  -     
  .)1(أكثر فعالية 

نمية الوطنية واحمللية ومن هنا يتم حتديد دور تنمية اتمع كأسلوب ميكن أن يدعم الت  
  .واإلسراع يف إجناز أهدافها احملققة

يصطلح على تسميتها بتنمية اتمع  :Local Developmentالتنمية احمللية  -ب      
احمللي ويقصد ا العمليات اليت ميكن من خالهلا تنسيق وتوحيد جهود سكان احملليات مع 

االجتماعية واالقتصادية لتلك اتمعات السلطات احلكومية قصد حتسني مستوى األحوال 
ومبا أن التنمية هي كل متكامل يهدف إىل تقوية مواهب ) 2(.احمللية واإلسهام يف تنميتها

املواطن وتعزيز حريته، والقضاء على التحديات اليت تواجهه، وتسهيل احلصول على 
أو مشاركته يف اإلجناز احلاجيات األساسية وفق مشاريع مربجمة واقعية، تعمل على استشارته 

وبالتايل فإن التنمية احمللية متس كل القطاعات ومتس اإلنسان بكل مكوناته . أو احملافظة عليها
                                                                                                                                                         )3(.املادية والروحية، ومتس  احمليط بكل تفاعالته 

  أنواع التنمية -ثالثا   
مبا أن التنمية عبارة عن عملية متكاملة تشمل مجيع اجلوانب سواء كانت اقتصادية أو 

عنه بالتايل وجود دراسات أكادميية تتناول أنواع  باجتماعية أو إدارية أو ثقافية،  ترت
  .التنمية
تعرف على أا العملية اليت يتم مبقتضاها االنتقال من حالة و :التنمية االقتصادية -أ     

التقدم، على أن هذا االنتقال يقتضي إحداث العديد من التغريات اجلذرية  التخلف إىل حالة
خالهلا  واجلوهرية يف البنيان واهليكل االقتصادي، كما تعرف على أا العملية اليت يدخل من

االقتصاد القومي مرحلة االنطالق حنو النم والذايت، وعموما فإن التنمية االقتصادية هي 
العملية اليت مبقتضاها تتحقق زيادة يف متوسط نصيب الفرد من الدخل احلقيقي على مدار 
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الزمن، واليت حتدث من خالل تغيريات يف كل من هيكل اإلنتاج ونوعية السلع واخلدمات 
  .)1(إضافة إىل إحداث تغيري يف هيكل توزيع الدخل لصاحل الفقراءاملنتجة 

ينبغي اإلشارة إىل أنه ال ميكن الفصل بني التنمية االقتصادية  :التنمية االجتماعية - ب     
والتنمية االجتماعية الرتباطهما يبعضهما البعض، إذ تعمل التنمية االجتماعية على خدمة 

سان من ناحية ثانية، كما دف التنمية االقتصادية إىل رفع اإلنتاج من ناحية وخدمة اإلن
مستوى الدخل من ناحية وإىل توفري فرص متكافئة من اخلدمات ألفراد اتمع من ناحية 
أخرى، حيث أن اإلنسان كهدف رئيسي للتنمية االجتماعية من أقوى العوامل املؤثرة يف 

لى حتقيقها وهو اهلدف الذي توجه هذه التنمية التنمية االقتصادية فهو الوسيلة اليت تساعد ع
وبذلك ميكن تعريف التنمية االجتماعية بأا العملية اتمعة الواعية املوجهة .)2( من    أجله

االجتماعي، تكون قادرة على تنمية طاقات إنتاجية  -حنو إجياد حتوالت يف البناء االقتصادي
مة يف متوسط الدخل احلقيقي للفرد، ويف الوقت مدعمة  ذاتيا، تؤدي إىل حتقيق زيادة منتظ

نفسه تكون موجهة حنو تنمية عالقات اجتماعية سياسية تكفل زيادة االرتباط بني املكافأة 
وبني كل من اجلهد واإلنتاجية،كما تستهدف توفري االحتياجات األساسية للفرد وضمان 

                                                                                                                             .)3(حقه يف املشاركة وتعميق أمنه واستقراره يف املدى الطويل
على إدراك  ات اجلماهريميكن تعريفها على أا تنمية قدر :التنمية السياسية  -ج       

مشكالم بوضوح وتنمية قدرام على تعبئة كل اإلمكانيات املتوفرة ملواجهة هذه 
كما أا تعين بناء املؤسسات وتوسيع قاعدة . التحديات واملشاكل بأسلوب واقعي وعلمي

وتعرف كذلك على أا جمموعة األفكار اليت ميكن أن يدىل ا . املشاركة السياسية 
سامهة يف تكوينٍ أي عام للتأثري به لدى القرار السياسي وبالتايل فإا تعين املشاركة يف للم

فالتنمية ...) ت، النقاباتاألحزاب، اجلمعيا( صنع القرار عن طريق جمموعة من الوسائل
وقد ظهر إىل . السياسية هي مستوى متطور من الفكر يبحث عن ترقية عالقة الدولة باتمع
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والذي يعين تلك اجلهود اليت تتوخى جتديد "التحديث السياسي"ملفهوم مصطلح جانب هذا ا
البنيات واملؤسسات السياسية من ناحية وتطوير الثقافة السياسية السائدة من ناحية أخرى،  

  .قصد تعزيز قدرة اتمع السياسي اوهذ
ة والتنظيمية دف وتركز على تنمية وتطوير اجلوانب اإلداري: التنمية اإلدارية -د       

جعل التنظيمات اإلدارية قادرة على القيام بواجباا ومهامها اإلدارية، وحمور التنمية اإلدارية 
يف املقام األول  اإلنسان وذلك من خالل إكسابه املعارف والعلوم الالزمة لذلك وبناء 

توفر  هذه قدراته، ويف ذات الوقت العمل على توفري احلاجات األساسية له، وإذا مل 
احلاجات عندها ال يكون قادرا على التفكري واإلبداع والعمل، باعتبار أن عملية التنمية 

وبذلك ميكن . اإلدارية حتتاج إىل كفاءات عالية لتحمل مسؤولياا من أجل حتقيق التنمية
ة القول أن التنمية اإلدارية عملية مستمرة وشاملة لتغري أمناط السلوك اإلداري لرفع كفاء

  .اإلداريني وزيادة فعالية اجلهاز اإلداري يف التنمية
وتعترب عنصرا أساسيا يف خمتلف مشاريع التنمية، فتنمية اتمع : التنمية الثقافية - ه       

مستمرة ومتواصلة لالرتقاء باتمع يف مراحله املختلفة وظروفه  ةثقافيا هو حاجة وضرور
  . املتغرية

أن يكون الوعي بالثقافة هو الوعي وإدخال الثقافة يف منظومة اتمع،  والتنمية الثقافية تعين
بالنجاح والتقدم والتطلعات اليت نريدها من التنمية الثقافية تتمثل يف رفع احلالة الثقافية العامة 
على صعيد عموم اتمع، باإلضافة إىل تنمية املواهب والكفاءات والطاقات على اختالفها 

ع ثقايف متحرك يلمس اتمع حركته ويعايش تداعياته، فالثقافة تعترب عامال وكذلك خلق واق
جوهريا يف دفع عجلة  التنمية من خالل الوعي املتزايد مبتطلبات اتمع ومشكالته من ناحية 

 .)1(ومواجهة حتديات العصر من ناحية أخرى 
  )مقاربة معرفية ( التنمية احمللية : املطلب الثاين       

نظرا ألمهية موضوع التنمية احمللية فقد حظيت باهتمام : تعريف التنمية احمللية -الوأ
  :الباحثني،  وبذلك كانت هناك حماوالت عديدة لتعريفها نذكر منها

                                                 
  15. ص،  13.ص مقدمة عامة حول التنمية، مرجع سابق، - )1(



 

 

لقد عرفت التنمية احمللية بأا عملية تشجيع اتمع احمللي على اختاذ اخلطوات اليت جتعل     
غىن معتمدين يف ذلك على أنفسهم فجوهر التنمية هو الكيفية  حيام املادية والروحية أكثر

  :اليت يعاجل ا اتمع مشكالته، و هناك عددا من األبعاد اليت تعرب عن التنمية تتمثل يف أا
  .تركز على اإلنسان -     
  .عملية وليست جمرد حادثة -     
  .تتطلب التنظيم -     
  .شكالتمدخل ديناميكي ملواجهة امل -     

وتعرف التنمية احمللية على أا تلك العملية اليت ميكن من خالهلا قيام أهايل اتمعات 
الصغرية من مناقشة حاجام ورسم اخلطط املشتركة إلشباعها، ويتم خالهلا التركيز على 

  . )1(التحرك اتمعي حلل املشكالت
مل يف إطار السياسة العامة كما تعرف التنمية احمللية على أا نوع من تقسيم الع

للتنمية الشاملة للمجتمع ككل، وليس معىن ذلك أن التنمية احمللية ينظر إليها من خالل 
منظور جزء منعزل عن إستراتيجية التنمية بوجه عام، ولكن مشروعية هذه التنمية تنبع من 

شارة إىل أن تقسيم وينبغي اإل.إسهامها يف التنمية الشاملة فضال عن مواجهة مشاكلها احمللية
اتمع إىل أقاليم أو حمليات ال ميكن أن يكون تقنيا للسياسة العامة، وإمنا هو نوع  من بث 
الفعالية والقدرة على اإلجناز يف دوائر أقدر على تطوير احلكم احمللي، ليتمكن من خالل ال 

ضوء اإلمكانيات إىل الفعاليات املباشرة لتنفيذ املشروعات يف  مركزية القرار أن يتوصل
  .وحتت مظلة املبادئ العامة اليت تشكل توجهات التخطيط الشاملة

العملية اليت بواسطتها ميكن حتقيق التعاون " وميكن تعريف التنمية احمللية على أا 
الفعال بني اجلهود الشعبية واجلهود احلكومية لالرتفاع مبستويات التجمعات احمللية 

  والوحدات احمللية 

وحضاريا من منظور حتسني نوعية احلياة لسكان تلك التجمعات ثقافيا و اجتماعياو يااقتصاد
  .)2(احمللية يف مستوى من مستويات اإلدارة احمللية يف منظومة شاملة ومتكاملة
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وهناك تعريف أخر للتنمية احمللية يشري إىل أا عملية التغيري اليت تتم يف إطار سياسة عامة      
احتياجات الوحدة احمللية، وذلك من خالل القيادات احمللية القادرة على حملية تعرب عن 

استخدام واستغالل املوارد احمللية، وإقناع املواطنني احملليني باملشاركة الشعبية واالستفادة من 
 احمللية الدعم املادي واملعنوي احلكومي وصوال إىل رفع مستوى املعيشة لكل أفراد الوحدة

   .)1(لةودات يف الدحودمج مجيع الو
والتنمية احمللية تعتمد أساسا على اجلهد املشترك ما بني احلكومة واملواطنني يف كل 

عملية تفاعلية  يالعمليات، حىت تكون اجلهود متكاملة ومتناسقة وذات هدف مشترك، فه
  . )2(تعاونية تبدأ من اتمع وتنتهي لصاحل اتمع

اليت وعض املؤشرات املتعلقة بالتنمية احمللية من هذه التعاريف ميكن استخالص بو
   :)3(تتمثل يف

  .أا تعتمد على اجلهود الشعبية احمللية - 
  .أا تتطلب اجلهد املستمر لتحسني أوضاع غري مرضي عنها إىل أوضاع أخرى جيدة - 
  .التغيري من موضع معني إىل وضع أحسن - 
  .ل ااالتاالهتمام جبميع الفئات وكافة القطاعات وك - 

خنلص يف األخري إىل أن التنمية احمللية باعتبارها رافدا ضروريا من روافد التنمية    
أساسا على سكان اتمع احمللي أنفسهم باعتبارهم اقدر على التعبري عن  دالشاملة، تعتم

احتياجام ومشكالم بغرض خدمة اتمع واستدامة تنميته فهي عملية تغيري تتم بشكل 
اعدي من األسفل، تعطي األسبقية حلاجيات اتمع احمللي، وميكن بواسطتها حتقيق التعاون ق

الفعال بني اهود الشعيب واحلكومي لالرتقاء مبستوى الوحدات احمللية اقتصاديا واجتماعيا 
  .وثقافيا
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  تطور مفهوم التنمية احمللية - ثانيا

يف الدول النامية بصورته احلالية قد مر  ينبغي اإلشارة إىل أن مفهوم التنمية احمللية 
  .بفترة زمنية طويلة لكي يستقر على هذا الوضع الذي وصل إليه

فمنذ أواخر النصف األول من القرن العشرين شهدت الدول النامية العديد من برامج 
تنمية "يف إطارها مصطلحات عديدة مثل  تومشروعات التنمية لتطوير الريف، استخدم

التنمية الريفية "و " Rural Developementالريفية يةالتنم"و "Community Developement اتمع
  ". Local Developement التنمية احمللية" أخرياو" Integrated Rural Developementاملتكاملة 

عندما رأت ، 1944اإلشارة إىل أن  مصطلح تنمية اتمع أطلق خاصة عام  جتدرو
تشارية لتعليم اجلماهري يف إفريقيا ضرورة األخذ بتنمية اتمع،  سكرتارية اللجنة االس

بضرورة  1948واعتبارها نقطة البداية يف السياسات العامة، كما أوصى مؤمتر كمربدج عام 
تنمية اتمع احمللي لتحسني الظروف املعيشية للمجتمع ككل اعتمادا على املشاركة واملبادرة 

الذي عقد ملناقشة  Ashridgeأوصى مؤمتر أشردج  1954يف عام و. احمللية ألفراد اتمع
املشاكل اإلدارية يف املستعمرات الربيطانية بضرورة تنمية اتمع احمللي كما ساهم يف حتديد 
مدلول هلذه التنمية وعلى مستوى األمم املتحدة ووكالتها املتخصصة مت التركيز على مفهوم 

توى املعيشة ويئة أسباب الرقي االجتماعي احمللي، من خالل تنمية اتمع كوسيلة لرفع املس
مشاركة اتمع اإلجيابية ومبادرته الذاتية،  عالوة على اجلهود احلكومية، وقد كان اهلدف 
من برنامج تنمية اتمع هو مساعدة القرى على حتديد وإشباع احتياجام يف جمال الزراعة، 

وغري ذلك من األشغال العامة، باإلضافة إىل احلرف اليدوية أو  املياه، الصحة، التعليم، الطرق
  .حىت الصناعات الصغرية

واملالحظ أن مفهوم التنمية الريفية قد تزامن مع مفهوم تنمية اتمع الذي ركز على 
اجلانب االقتصادي وزيادة اإلنتاج الزراعي دون االهتمام باجلوانب األخرى كاخلدمات 

مثل يف التعليم والصحة واإلسكان ومياه الشرب النقية والصرف الصحي اليت تت ةاالجتماعي
  .وغريها



 

 

وقد أدى هذا التطور يف فكر التنمية إىل ظهور مفهوم التنمية الريفية املتكاملة الذي 
عندما ذكر أن التنمية الريفية عملية متكاملة أو  1975عرب عنه تقرير البنك الدويل عام 

تطوير احلياة االقتصادية واالجتماعية لفقراء الريف، من خالل  إستراتيجية شاملة تستهدف
زيادة اإلنتاج الزراعي وإنتاج صناعات ريفية توفر فرص عمل جديدة وحتسن اخلدمات 

  .الصحية والتعليمية واالقتصادية واإلسكان
وألن مفهوم التنمية الريفية املتكاملة كان يركز فقط على املناطق الريفية دون ربطها 

نمية املناطق احلضرية، أصبح بالتايل هناك مفهوم جديد للتنمية يشمل ليس فقط تنمية بت
حبيث " التنمية احمللية" املناطق الريفية،  ولكن أيضا تنمية املناطق احلضرية، وهو مفهوم 

  .)1(أصبحت التنمية هنا تتجه إىل الوحدات احمللية سواء  أكانت ريفية أو حضرية

  مون بالتنمية احملليةالقائ -ثالثا       

إن احلديث عن التنمية احمللية يتطلب بالضرورة توضيح اجلهات املسؤولة أو القائمة بالتنمية 
  .البلدية، الوالية، اخلواص: احمللية، وميكن حتديدها يف

  البلديــة -أ  

أنه يساهم يف  ثللمجلس الشعيب البلدي صالحيات يف كل املسائل املتعلقة بالبلدية، حي
فيذ املخطط الوطين للتنمية ومن جهة أخرى وضع خمطط حملي ينسجم يف أهدافه مع تن

  .املخطط الوطين ويستجيب حلدود املوارد والوسائل املتاحة
  .يف امليدان االقتصادي واالجتماعي يتمتع الس بصالحيات واسعة -   
الربامج وتنفذها  عيف ميدان التهيئة واإلسكان تقوم البلدية بتحديد االحتياجات، وتض -   

  .مع املساعدة التقنية واملالية للدولة حىت تضع خمطط التعمري
يف امليدان الصناعي واحلريف ميكن للبلدية التدخل عن طريق االستغالل املباشر أو عن  -   

  .طريق االمتياز
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يف امليدان السياحي فإن البلدية مكلفة بتثمني كل اهودات اليت من شأا تشجيع  -   
لسياحة احمللية،  من خالل إمكانية خلق مؤسسات ذات طابع سياحي أو تشترك مع ا

  .مؤسسات خاصة
  .يف ميدان النقل واملواصالت فإن البلدية تنظم احملطات وتتكفل بالنقل املدرسي -   

  

يف امليدان الثقايف واالجتماعي فتتمتع البلدية مبهام تنشيط احلياة الثقافية مبساعدة  -   
  . )1(الثقافية واالجتماعية اجلمعيات
  الواليـة -ب      

  :تقوم الوالية بالتنمية احمللية يف عدة ميادين نذكر منها
الصناعة،  حيث أن الوالية تساهم يف خلق ويئة املناطق الصناعية، ميكنها أن تسري املرافق  -

اكل الطاقوية واملتعلقة من شأا تطوير اهلي العمومية اخلاصة باملسافرين، واختاذ التدابري اليت
  ...باملياه وشبكات الطرق

السكن، تضمن الوالية تسيري األمالك العقارية، وتأخذ على عاتقها تشجيع املبادرات  -
  .املوجهة لتحسني وتطوير النشاطات املتعلقة ببناء السكنات يف نطاقها اإلقليمي 

بناء (تقوم بعمليات استثمارية إضافة إىل ذلك تتكفل الوالية بتنسيق نشاطات البلديات، و -
وتسجل يف براجمها كل املنشآت أو ...) السكنات،  إنشاء هياكل مدرسية وصحية

  .النشاطات اليت تتعدى إمكانيات البلديات
كما تتدخل الوالية بوصفها أمرا بالصرف بالنسبة للبلديات فينا يتعلق بربامج التنمية  -

  .والتجهيز املمولة
  اخلواص -ج     

يف تسيري ممتلكاا أو حتقيق أهداف " عقد االمتياز"ن للبلدية أن تلجأ إىل أسلوب ميك
املرفق العام والغرض املتوخى منه هو حتقيق بعض الربامج اليت تندرج ضمن صالحيات 

، وتبقى البلدية متلك امتيازات عديدة يف هذا )خاص(من خالل طرف أخر ، البلدية
  .افق العمومية احملليةاألسلوب من تسيري واستغالل املر
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ويعترب عقد االمتياز أحسن أسلوب لتسيري ممتلكات البلدية ومرافقها العامة لكونه    
  :يقدم عدة امتيازات

جينبها أخطاء وحاالت قد  اتبقى البلدية بعيدة عن التسيري واالستغالل املباشرين، مم -   
  .تسبب هلا يف منازعات مع الغري

متلك حق  ثللبلدية صالحيات ممارسة السلطات العمومية،  حبيعقد االمتياز يعطي  -   
  الرقابة 

  
  

  .متلك حق فسخه أو تغيري بنوده اوتغيري أحكام العقد،  كم
تقلص من املصاريف املرتبطة  اعدم تدخل البلدية يف االستغالل والتسيري،  جيعله -   

  .ز من مواردهامضمونة مبا يعز لإىل أا تستفيد من مدا خي ةبالتسيري،  إضاف
ختلي البلدية عن استغالل وتسيري املرافق العمومية جيعلها تتجه حنو تكفل حقيقي مبهامها  -   

  .األساسية كسلطة عمومية وأداة مراقبة وتنظيم
وبذلك ميكن القول أن نظام االمتياز هو األسلوب األمثل للبلدية وهو األقرب إىل نظام    

  .)1(حمللي اخلوصصة للنشاطات ذات الطابع ا
  :       )2(وميكن أن نشري إىل أهم النشاطات اليت ميكن للبلدية خوصصتها عن طريق االمتياز

شبكات املياه، صرف املياه، اإلنارة، الطرقات،  (تسيري وصيانة وجتديد خمتلف الشبكات  - 
  ...).التطهري والتصفية

  .مجع القاذورات ونظافة احمليط -
استغالل األسواق وخمتلف النشاطات الفالحية والصناعية . لبلديةترميم وصيانة ممتلكات ا -

  .أو التجارية واحلرفية ذات الطابع احمللي
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  :متهيد

وتعترب اجلماعات اإلقليمية  من روافد التنمية الوطنية الشاملة، اتعترب التنمية احمللية رافد
نظرا لسهولة اتصاهلما بامليادين املراد اهليئتان اللتان تتأسس على قاعدتيهما العمليات اإلمنائية 

وإن أخذ التنمية بعدا حمليا يتطلب توضيح وضبط اإلطار التنظيمي الذي متارس فيه  . تنميتها
ألن اختالف مستويات التنمية يترتب عليه اختالف مستويات التنظيم اإلداري، ويف اجلزائر 

، وهنا ينبغي الوقوف عند واقع التنمية يةاحملرك األساسي للتنمية احملل تعترب البلدية والوالية
احمللية من خالل التطرق إىل اإلطار املؤسسايت الذي ينظم تسيري اجلماعات احمللية والتعرف 

احمللية كفاعل أساسي يف جمال التنمية واستخالص أهم التحديات اليت  اجلماعاتعلى دور 
 .لية يف جمال سياستها اإلمنائيةتواجه اجلماعات احمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  فواعل التنمية احمللية يف اجلزائر : املبحث األول

إن التنمية حتتاج إىل تنظيم والتنظيم حيتاج إىل حركة وفاعلية تتمثل يف اإلدارات اليت 
تقوم مبهام التخطيط والتوجيه والرقابة، وعلى هذا األساس يكون للمحليات احلق يف إدارة 

  .واملصاحل احمللية تظيمات الكفيلة بتحقيق أهداف اإلداراشؤوا احمللية ووضع اخلطط والتن

  اإلداريالوالية بني الالمركزية وعدم التركيز : املطلب األول

تعرف الوالية على أا مجاعة إقليمية ذات شخصية معنوية واستقالل مايل وتشكل 
واليت ينتج عنها  مقاطعة إدارية للدولة، وهنا يتضح هلا الطبيعة القانونية املزدوجة للوالية،

  . استخدام أسلويب الالمركزية وعدم التركيز اإلداري يف آن واحد

  أسلوب الالمركزية  -وال أ

املتعلق بالوالية بأن هذه األخرية تعترب مجاعة  09 – 90من القانون  تنص املادة األوىل
الوالية  صنيف، وبذلك فإن ت)1(عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل

، واالعتراف هلا بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل جيسد فكرة على أا مجاعة إقليمية
  . )2(اإلقليميةالالمركزية 

وبذلك فهي خلية لتجسيد الالمركزية وهذا حسب ما جاء يف املادة الثامنة الفقرة 
والئي والوايل، حيث ميثل واليت تنص على أن للوالية هيئتان مها الس الشعيب ال األوىل

، مركزية هلاوبذلك فهو جيسد الطبيعة الال ،)3(الس الشعيب الوالئي هيئة املداولة يف الوالية
ولة اجلزائرية على ، ومبدأ املشاركة الشعبية يف الدالعامةوجيسد مبدأ دميقراطية اإلدارة 

  .مستوى الوالية

خيتلف من والية إىل أخرى يف عدد وبالنسبة لتشكيل الس الشعيب الوالئي فإنه 
األعضاء وهذا باختالف عدد السكان، وذلك بعد إجراءات انتخابات حملية تشارك فيها 

                                                 
املتعلق بالوالية  1990أفريل  07خ يف املؤر 09-90من القانون رقم  01املادة  - ) 1)  

(2) -Khelloufi. Réflexions sur la décentralisations a travers l’avant projet de code de la wilaya, revue 
Algérienne des science juridiques Economiques et politiques1 (2005) :p .84   
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خمتلف األحزاب السياسية عن طريق قوائم تضم أمساء املرشحني، ويترأس الس رئيسا يتم 
 بية املطلقة، ويفانتخابه يف إطار الس الشعيب الوالئي عن طريق االقتراع السري وباألغل

حالة عدم حصول أي مرشح على األغلبية املطلقة يف الدور األول من االقتراع جترى دورة 
ثانية أين يتم االنتخاب عن طريق األغلبية النسبية، أما إذا كان تساوي يف األصوات يتم 

القائمة  ، غري أنه غالبا ما يكون رئيس الس الشعيب الوالئي منأكرب املرشحني سنا انتخاب
  .الفائزة بأكرب املقاعد يف الس

ويتجسد عمل الس يف إطار املداوالت، اليت يتم املصادقة عليها بأغلبية األعضاء 
املكونني له، ويف حالة تساوي األصوات يرجح صوت الرئيس وتكون املداوالت يف إطار 

 09- 90القانون رقم  اختصاصات الس الشعيب الوالئي، واليت جاءت يف الباب الثالث من
  :املتعلق بالوالية واملتمثلة يف امليادين اآلتية

   .الصالحيات العامة -

 .الوالية خمطط -

  .الفالحة والري -

  .اهلياكل األساسية االقتصادية -

  .التجهيزات التربوية وجتهيزات التكوين املهين -

  .النشاط االجتماعي -

 .)1( السكن -

حيث يعترب  الالمركزية على مستوى الوالية،وما ينبغي اإلشارة إليه هو ضعف تطبيق 
الس الشعيب الوالئي من الناحية النظرية األسلوب األمثل للقيادة اجلماعية والصورة احلقيقية 
اليت مبوجبها ميارس سكان اإلقليم حقهم يف تسيريه والسهر على شؤونه، غري أن وجود 

الصالحيات  لى الوالية من خاللهيمنة الوايل ع أمام رمزي من الناحية العملية، خاصة
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على مستوى  باعتباره ممثل للدولة أو الوالية واليت جعلته السلطة األوىلالواسعة املوكلة إليه 
  :)1( الوالية نظرا ألنه يتوىل

   .اإلعداد املسبق للميزانية ولكل القضايا اليت تعرض على الس الشعيب للوالية -

ة عليها من الس الشعيب الوالئي وهو اآلمر تنفيذ ميزانية الوالية بعد املصادق -
  .بالصرف

املشاركة يف حتديد جدول أعمال الس الشعيب الذي ال يدعى لالنعقاد من  -
  .قبل رئيسه إال بعد مشاورته مع الوايل

تنفيذا ملداوالت الس الشعيب يصدر قرارات تنفيذية ويوقع العقود والصفقات  -
  .م القضاءحلساب الوالية، وميثلها أما

يقوم بتقدمي تقرير سنوي مفصل عن نشاطات الوالية للمجلس الشعيب يتبع  -
 .مبناقشة، وميكن أن تنتج عنه الئحة ترفع إىل السلطة الوصية

يقدم عند كل دورة عادية للمجلس الشعيب تقريرا حول حالة تنفيذ املداوالت  -
 .وكذا متابعة اآلراء واملقترحات اليت أبداها الس

  .الوايل الس الشعيب الوالئي سنويا على نشاط مصاحل الدولة يف الوالية يطلع -

ميثل الوالية يف مجيع أعمال احلياة املدنية واإلدارية، كما ميثلها أمام القضاء  -
  .كمدعية أو مدعى عليها

يتوىل إدارة األمالك واحلقوق اليت تتكون منها ثروة الوالية باسم الوالية وحتت  -
لس الشعيب الوالئيمراقبة ا.  

  .يسهر على إشهار مداوالت الس الشعيب الوالئي وأشغاله -

يسهر على تنصيب وحسن سري املرافق العمومية للوالية ويتوىل تنشيط األعمال  -
  .ومراقبتها
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من خالل هذه الصالحيات املسندة للوايل يتضح جليا استبعاد الس الشعيب الوالئي 
تنمية، وهذا يدعو للتساؤل عن دور رئيس الس الشعيب الوالئي إىل حد كبري يف جمال ال

كهيئة منتخبة، كما أن هذه الصالحيات جتعل من الوالية جهازا تابعا للوايل، ال يتحرك إال 
  .منهبإحياء 

  أسلوب عدم التركيز اإلداري  –ثانيا  

ولة يقصد بأسلوب عدم التركيز نقل الصالحيات من املركز ألعوان ميثلون الد  
من قانون الوالية  92وبناءا على ما جاء يف املادة  .)1(ويتصرفون بامسها على املستوى احمللي

الوايل يعترب ممثل الدولة ومندوب احلكومة على مستوى الوالية، يقوم بتنفيذ قرارات  نفإ
وبذلك تسند له . )2(احلكومة وكذا التعليمات اليت يتلقاها من كل وزير من الوزراء

  : ت هامة يف العديد من ااالتاختصاصا

يقوم بإعالم السلطة املركزية والوزراء على إنفراد باحلالة  :ال السياسيا -  
االقتصادية واإلدارية واالجتماعية والسياسية يف الوالية، ويستعني ذا الغرض مبصاحل األمن 

  .املوضوعة حتت تصرفه للقيام بالتحريات وإعداد التقارير الالزمة

يعمل على تنفيذ القانون واحترامه ومحاية احلقوق واحلريات  :اال اإلداري -  
األساسية للمواطنني وتنفيذ تعليمات احلكومة وتوجيهاا ويقوم بتسيري األموال العقارية 
للدولة يف إقليم الوالية وكذا تسيري معظم اجلهاز الوظيفي يف الوالية ما عدا أولئك اإلطارات 

  .)3(يريهم بالسلطة املركزية الذين خيضع تس

كما يقوم بتنسيق ومراقبة عمل مصاحل الدولة املكلفة مبختلف قطاعات النشاط يف 
إقليم الوالية باستثناء بعض القطاعات واليت تتمثل يف العمل التربوي والتنظيم يف جمال التربية، 

                                                 
، 1999 – 1998، السنة الرابعة ، فرع إدارة حملية، إعداد طلبة لبلدية مهام وصالحيات واقع وآفاق، ااملدرسة الوطنية لإلدارة - ) (1
   18. ص
  املتعلق بالوالية  09-90نون رقم من قا 02املادة  -) 2(

   22. ، ص، مرجع سابق"ليةيئات التنفيذية للجماعات احملاختصاصات اهل" مسعود شيهوب،  -) 3(



 

 

جلمارك، مفتشية العمل، وعاء الضرائب وحتصيلها، الرقابة املالية للنفقات العمومية، إدارة ا
  .)1( مفتشية الوظيف العمومي، الوظائف اليت يتجاوز نشاطها إقليم الوالية

حيث ميارس الوايل سلطات الوصاية على البلديات  :اال املتعلق بالرقابة -  
واملؤسسات العمومية احمللية املتواجدة يف إقليم الوالية، باإلضافة إىل ممارسة سلطات الرقابة 

اسية على جمموع موظفي الوالية وعلى رؤساء البلديات خبصوص صالحيام كممثلني الرئ
  . للدولة، وعلى مديري املصاحل اخلارجية بوصفه ممثال للوزراء الذين يتبعوم

إذ يتوىل الوايل سلطة الضبط اإلداري يف الظروف االستعجالية يف  :اال القضائي -
قوم جبميع أعمال الضبط القضائي أمن الدولة، إذ يحالة ارتكاب جناية أو جنحة ماسة ب

  ...)كالتفتيش، القبض على اجلناة، تسليم ارمني للمحاكمة(

 إذ يعترب املسؤول عن إعداد و تنفيذ إجراءات :اال املتعلق باحلماية املدنية -

 احلماية اليت ال تكتسي طابعا عسكريا، كما يتوىل اإلشراف على أعمال مصاحلالدفاع و
األمن يف الوالية و توضع حتت تصرفه تشكيالت الدرك الوطين املتمركزة يف الوالية عن 

يسهر على إعداد وإمتام وتنفيذ خمططات تنظيم  اطريق التسخري يف الظروف االستثنائية، كم
  .)2(اإلسعافات يف الوالية، وميكنه هلذا الغرض تسخري األشخاص واألمالك 

بصفته سلطة لعدم التركيز عقد خطي هذا األخري  إضافة إىل اختصاصات الوايل
باهتمام واسع من خالل التنظيم الذي يهتم باملديريات على مستوى الوالية واليت تعترب 

خارجية، متثل كل منها الوزارة املعنية على املستوى احمللي وتتكفل كل منها       مصاحل 
مومي احمللي وتتمثل أهم هذه املديريات بقطاع معني، وعليه فإا تعترب فاعال يف النشاط الع

  :يف

   .مديرية التخطيط والتهيئة اإلقليمية -

  .مديرية التعمري والبناء -
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  .مديرية السكن والتجهيزات العمومية -

  .مديرية السياحة -

  .مديرية املصاحل الفالحية -

  .مديرية التربية -

  .مديرية البيئة -

  .مديرية الصحة والسكان -

  .اعي يف الواليةمديرية النشاط االجتم -

احمللي، وتعد وتعترب الدائرة كذلك هيئة جتسد عدم التركيز اإلداري على املستوى 
كوا ال تتمتع بالشخصية املعنوية وليس هلا أي  مستقلة،هيئة إدارية لكنها ليست إدارة حملية 

ذ يعني استقالل إداري أو مايل، ويعترب رئيس الدائرة متصرف إداري يتبع وزير الداخلية، إ
مبوجب مرسوم رئاسي باقتراح من رئيس احلكومة وميارس صالحياته حتت السلطة الرئاسية 

  : للوايل، حيث يتوىل

   .العمل على تقريب اإلدارة العامة وأعماهلا من مواطين الدائرة -

  .القيام بتطبيق القوانني واألنظمة -

  .تطبيق توجيهات احلكومة -

 .. )1(ة يف الدائرة واملؤسسات العموميةاإلشراف على تسيري املصاحل اإلداري -

كما ميثل رئيس الدائرة الدولة يف إقليم الدائرة، فيقوم برفع التقارير إىل الوايل إلبالغه 
بكل قضية هامة سواء أكانت سياسية أو إدارية أو اقتصادية، وتعد الدائرة مهزة وصل بني 

الوالية، يساعدها يف أداء مهامها البلدية والوالية باعتبارها جهاز إداري غري مستقل عن 
وخيفف عنها العبء ويعمل حتت إشرافها وميكن اعتبارها بذلك فاعل من فواعل التنمية 

  .احمللية
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  البلدية وتكريس االزدواج الوظيفي : املطلب الثاين

تعترب البلدية اجلماعة اإلقليمية القاعدية األساسية، تتمتع بالشخصية املعنوية 
يل، وهذا إن ذل على شيء فإنه يدل على استقاللية البلدية عن الدولة سواء واالستقالل املا

غري أنه خول هلا  بالالمركزية،من ناحية التسيري أو من الناحية املالية، وهذا يف إطار ما يعرف 
  . صالحيات تقوم ا باسم الدولة يف إطار عدم التركيز اإلداري

  تكريس الالمركزية  -أوال

املتعلق بالبلدية بأن اهليئة التنفيذية تتشكل  09- 90من القانون رقم  47تنص املادة 
من رئيس الس الشعيب البلدي، ميكن أن يساعده يف ذلك نائب أو أكثر، تكلف هذه اهليئة 

وينتخب رئيس الس الشعيب من طرف زمالئه . )1(بتنفيذ مداوالت الس الشعيب البلدي
ة األصوات، ويتم تعيينه بعد مثانية أيام من اإلعالم عن نتائج يف القائمة املتحصلة على أغلبي

سنوات، وميارس رئيس الس الشعيب البلدي  5االنتخابات، وقد حددت عهدته بـ 
صالحياته باسم البلدية ولصاحلها، وهذا مبساعدة جملس منتخب يضم أعضاء ممثلني ألحزاب 

نة مع إمكانية عقد دورات استثنائية بدعوة ويعقد الس أربع دورات يف الس. سياسية خمتلفة
من الوايل أو رئيس الس الشعيب البلدي أو ثلث أعضاء الس، ويعترب الس الشعيب 
البلدي كجهاز تتجسد من خالله الالمركزية سواء اإلقليمية وهذا من خالل قيامها على 

ي أساسا حتويل الصالحيات من أساس جغرايف يتمثل يف إقليم البلدية، أو اإلدارية واليت تقض
املركز إىل املستوى احمللي، وتستمد الشرعية من االنتخابات ومتارس هذه الصالحيات يف 

هذا ما خيول الس الشعيب البلدي ) االس الشعبية البلدية(إطار التمتع بالشخصية املعنوية 
  .) 2(خالل مداوالتهمعاجلة كل الشؤون النامجة عن الصالحيات املسندة عن البلدية من 

وباعتبار رئيس الس الشعيب البلدي أعلى هيئة على مستوى البلدية وكعضو 
منتخب من طرف املواطنني وكذا من طرف زمالئه داخل القائمة احلزبية الفائزة باألغلبية يف 
االنتخابات، فإن ذلك يعطي له اختصاصات متعددة ومتنوعة بوصفه سلطة حملية، ويصبح 

                                                 
   املتعلق بالبلدية 1990أفريل  07املؤرخ يف  08-90من القانون رقم  47ملادة ا -  (1)

   19. املدرسة الوطنية لإلدارة، مشاركة املواطن يف تسيري الشؤون احمللية، مرجع سابق، ص -) (2



 

 

وعموما فإن . طا بني املواطن واإلدارة املركزية وينقل بالتايل انشغاالته إىل املركزبذلك وسي
صالحيات رئيس الس الشعيب البلدي كممثل للبلدية متعددة ومتنوعة ميكن إجيازها فيما 

  : )1(يأيت

   .استدعاء الس الشعيب البلدي لالنعقاد -

  .حتضري جدول أعمال الس -

  .ة املناقشاترئاسة اجللسات وإدار -

  .إعداد وتنفيذ امليزانية البلدية -

متثيل البلدية يف مجيع أعماهلا املدنية واإلدارية ومتثيلها يف كل التظاهرات  -
  .واالحتفاالت

يقدم باسم البلدية وحتت مراقبة الس مجيع األعمال اخلاصة على األموال  -
 .واحلقوق اليت تتكون منها ثروة البلدية وإدارا

  .العقود والصفقات وقبول اهلدايا والوصاياإبرام  -

إبرام املناقصات واملزايدات اخلاصة باألشغال البلدية واإلشراف على حسن  -
  .تنفيذها

  .رفع الدعاوي لصاحل وحلساب البلدية ومتثيلها أمام القضاء -

  .اختاذ اإلجراءات املتعلقة بالطرق البلدية -

  .السهر على صيانة احملفوظات -

  .البلدية تسيري موظفي -

  .تسيري إيرادات البلدية، واإلشراف على احملاسبة البلدية، وهو اآلمر بالصرف -

  .يقوم بتنصيب املرافق العمومية ويسهر على حسن سريها -
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  تكريس عدم التركيز اإلداري – ثانيا  

يربز العمل بعدم التركيز اإلداري على مستوى البلدية من خالل املهام املنوطة برئيس 
  :الشعيب البلدي باعتباره ممثال للدولة، وميكن عرض هذه املهام فيما يأيت الس

املتعلق بالبلدية على أن يتوىل  08 – 90من القانون رقم  02الفقرة  69تنص املادة -
رئيس الس الشعيب البلدي حتت سلطة الوايل السهر على حسن سري النظام واألمن العمومي 

ويتخذ اإلجراءات االحتياطية الضرورية والوقائية لضمان سالمة . )1(وعلى النظافة العمومية
األشخاص واألموال يف األماكن العمومية، ويعتمد رئيس الس الشعيب البلدي يف القيام 
مبهامه املتعلقة باألمن على هيئة الشرطة البلدية وميكنه طلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك 

  .)2(املختصة إقليميا عند احلاجة 

املتعلق بالبلدية على تويل رئيس  08-90من القانون رقم  1الفقرة  69تنص املادة -
الس الشعيب البلدي نشر وتنفيذ القوانني والتنظيمات عرب تراب البلدية، إضافة إىل السهر 
على تنفيذ إجراءات االحتياط والوقاية والتدخل فيما خيص اإلسعاف وكل مهمة منوطة به 

من نفس املادة من القانون  3التنظيمات املعمول ا وهذا من خالل الفقرة مبوجب القوانني و
  .)3(املتعلق بالبلدية 

لرئيس الس الشعيب البلدي، صفة "من قانون البلدية على أن  68تنص املادة -
إذ يباشر اختصاصات احلالة املدنية  .) 4(" ضابط احلالة املدنية، وصفة ضابط الشرطة القضائية

ق إقليم البلدية كاإلجراءات املتعلقة بالزواجات والطالقات والوالدات والوفيات، يف نطا
وتسجيل الوثائق واألحكام القضائية يف سجالت احلالة املدنية، وجيوز لرئيس الس أن 

كما يباشر االختصاصات املتعلقة . يفوض هذا االختصاص إىل نائب أو موظف بالبلدية

                                                 
   املتعلق بالبلدية 08-90من القانون رقم  69املادة  -) (1
   231. فريدة قصري مزياين، مرجع سابق، ص -) (2
   املتعلق بالبلدية 08 – 90من القانون رقم  69املادة  -) (3
   املتعلق بالبلدية 08-90من القانون رقم  68املادة  -) (4



 

 

بحث والتحري عن اجلرائم املقررة يف قانون العقوبات ومجع بالضبط القضائي من خالل ال
  .األدلة عنها والبحث عن مرتكبيها يف حالة عدم بدء حتقيق قضائي بشأا

ما ميكن قوله يف األخري أنه بالرغم من أمهية االزدواج الوظيفي الذي تتمتع به 
ك ألمهية الدور احملوري اجلماعات احمللية يف جمال السياسات التنموية، وبالرغم من اإلدرا

الواجب استمراره للسلطة املركزية يف جمال صياغة األهداف الوطنية الكلية السياسات العامة 
لتحقيقها، إال أنه يف مقابل ذلك ينبغي إدراك أمهية دور احملليات يف صياغة خطط تنميتها يف 

شاركة شعبية منظمة إطار األهداف الوطنية والسياسات العامة وحتمل مسؤولية تنفيذها مب
  .تتسع لكل القوى الفاعلة يف اتمع احمللي وتتعمق لتشمل مراحل عملية التنمية كافة

  ميكانيزمات تنفيذ السياسات التنموية احمللية : املطلب الثالث

ال ميكن إقامة سياسات تنموية حملية يف ظل غياب األطراف أو اهليئات املعنية اليت 
ماعات احمللية، غري أن هذه اهليئات ال تستطيع القيام بالدور املنوط تقوم ا  ونقصد هنا اجل

ا يف ظل غياب اآلليات اليت تعمل من خالهلا على توفري احلاجيات األساسية ملواطنيها اليت 
 .تعترب غاية التنمية احلقيقية

  املالية  األدوات -أوال

يكون للجماعات احمللية القدرة من خالهلا  ذتعترب الوسائل املالية ذات أمهية كبرية، إ
على ترمجة أهدافها، فكلما توفرت املصادر املالية كلما متتعت هذه اجلماعات باستقاللية عن 

الوسائل املالية إىل وسائل داخلية  مالسلطة املركزية يف تنفيذ سياستها التنموية، وتنقس
  .وأخرى خارجية

 لخيالية، التمويل الذايت، مدوتشمل اجلباية احمل :الوسائل الداخلية الذاتية -أ
  .األمالك

فاجلباية احمللية حتتل مكانة مهمة يف املصادر اخلاصة للجماعات احمللية، إذ تشكل ومنذ 
ومتثل اإليرادات اجلبائية على مستوى . )1(وقت بعيد املصدر األساسي لتمويل نشاطها 
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رد اجلبائية حسب الطرف املنتفع اجلماعات احمللية أكرب املداخيل الذاتية، وميكن تقسيم املوا
  :) 1(إىل 

ضرائب توزع لصاحل الدولة واجلماعات احمللية، ضرائب توزع بني اجلماعات          
  .احمللية، ضرائب لصاحل البلدية فقط

أما التمويل الذايت فيعرف على أنه اقتطاع  تقوم به اجلماعات احمللية من إيرادات          
يز واالستثمار، وحيدد نسبة االقتطاع قرار وزاري مشترك بالنسبة مليزانية التسيري لفائدة التجه

  من  % 20و % 10البلديات وقرار وزاري بالنسبة مليزانية الواليات ويتراوح عموما بني  
ويعترب التمويل الذايت ذا فائدة اقتصادية للجماعات احمللية بصفة عامة  )2(جمموع اإليرادات

  .تثمار انطالقا من مواردها الذاتية دون انتظار إعانات الدولةحيث يشجعها على االس

وبالنسبة ملداخيل األمالك فتعين اإلسهامات املقدمة من األشخاص للجماعات احمللية 
احمللية يف مداخيل األمالك املتنوعة  اجلماعاتيف مقابل االستفادة من خدمة معينة، وتتمتع 

يات، حقوق الطرق والتوقف، بيع احملاصيل، ناتج تأجري العمارات والبنا: )3(تتمثـل يف
 .احلضرية العمومية

  الوسائل اخلارجية  -ب

بغرض االستجابة للحاجيات احمللية يف جمال التنمية، وضعت الدولة وسائل خاصة 
  : لتمويلها وذلك تكريسا ملتطلبات الالمركزية وتتمثل هذه الوسائل يف

ات البلدية للتنمية أداة لتنفيذ سياسة تعترب خمطط :خمططات التنمية البلدية - 
التهيئة العمرانية والتوازن اجلهوي والتنمية احمللية، ولكل بلدية خمطط تنموي ومتويل كلي من 

ومتثل املخططات البلدية للتنمية أداة فعالة للتخطيط اإلقليمي على املستوى . ميزانية الدولة
  : لسلطات احمللية، فاهلدف منهااحمللي، كما أا تولد موارد متويل هامة لدى ا
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تطوير املبادرات احمللية والبحث عن حلول ملشاكل اجلماعات احمللية دون  -
  . اللجوء إىل الوصاية

 . حمو اإلختالالت اجلهوية بني البلديات -

 . التقليل من الزحف الريفي -

 . الترقية االقتصادية واالجتماعية للمناطق النامية -

سنوية، حيث أنه على كل بلدية القيام بإجناز مشاريع  وتنجز هذه املخططات مبراحل
 .عند إعداد املخطط وترتب العمليات حسب األولوية

وحيدد اإلطار التنظيمي ملخططات التنمية البلدية واهلياكل واملؤسسات اليت تساهم يف 
  : )1(إجنازها واملصادقة عليها وتنفيذها ومتابعتها

  .الس الشعيب البلدي -

  .الشعيب البلدي رئيس الس -

  .القابض البلدي -

 .رئيس الدائرة من خالل التنشيط والتنسيق بني البلديات -

 .اللجنة التقنية املنشأة على مستوى الدائرة -

  .)حماسب الدولة تعينه وزارة املالية ( أمني خزينة الوالية  -

 .األقسام التقنية -

  .ريعمديرية التخطيط والتهيئة العمرانية، دورها ومتابعة املشا -

مديرية االس التنفيذية للوالية ودورها وضع خمطط بياين قطاعي للتنمية وكذا  -
 .التنسيق واملساعدة التقنية

  .الوايل هو اآلمر بالصرف الرئيسي -
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الدراسات والتنمية احمللية وهي وصاية  ةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية، مديري -
  .تابعة خمطط التنمية احمللية وبرامج التنشيط احمللياجلماعات احمللية، دورها تنشيط، دراسة وم

  .وزارة املالية تضمن التوازن امليزاين واملراقبة املالية -

الوزارة املنتدبة املكلفة بالتخطيط، كمسري مليزانية الدولة للتجهيز وتوازن  -
 .االقتصاد الكلي والتقديرات

تلف القطاعات، ويتم متويلها تم بتحديد احتياجات خم :الربامج القطاعية للتنمية -
تم باملشاريع الضخمة وهذه املخططات يسجلها وينفذها       يمن طرف السلطة املركزية، وه

للحفاظ ) خاصة الوالية ( الوايل، وتعد من بني املصادر التمويلية لتدخل اجلماعات احمللية 
املخصصة يف الربامج على صورة الوسط احلضري، وهنا تستفيد هذه املخططات من املبالغ 
  .)1(الوطنية للتنمية اليت ختصص إعتمادات مالية إمجالية وشاملة دون تدقيق 

عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طبيعة      : الصندوق املشترك للجماعات احمللية -
إدارية، واملالحظ أن إعانة الصندوق مركزية باعتباره حتت وصاية وزارة الداخلية، كما أن 

املنتجة ومعدل النمو  توطة ويراعي مساحة اجلماعات احمللية ووضعية املمتلكاإعانته مشر
وقد . )2(باإلضافة إىل اإلجراءات املتعلقة مبنح اإلعانة وضرورة متاشيها مع املخطط الوطين

جلأت الدولة إلنشاء هذا الصندوق لتدعيم اجلماعات احمللية ذات اإليرادات الضعيفة دف 
، بغية الوصول إىل استقرار ولو نسيب ملوارد )3(يل ما بني اجلماعات احملليةتكريس التضامن املا

امليزانيات احمللية، ويتكفل الصندوق املشترك للجماعات احمللية باملسامهة يف متويل التنمية 
، ويتكون من صندوق الضمان وصندوق  )4(بتخصيص إعانات سنوية للواليات والبلديات 

  : التضامن
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يوجه أساس للبلديات والواليات لضمان تقديرات الرسوم  :انصندوق الضم -أ
  :والضرائب املباشرة وغري املباشرة ويتمثل دوره يف

الدفع املنتضم للبلدية عند ظهور إختالالت يف التقديرات اجلبائية اليت تتضمنها  -
   .ميزانية البلدية

الل الضرائب املساعدة يف تدارك ختفيضات القيم اليت مل يتسن حتصيلها من خ -
  .)1(املباشرة خالل السنة املالية

  :)2(يتمثل دوره يف: صندوق التضامن -ب

   .دفع الضرائب احملصلة واملوارد املشتركة بني اجلماعات احمللية-

   .عن الظروف االستثنائية كالكوارث واحلوادث الطارئة ةمنح اإلعانات الناجت -

للجوء إىل املؤسسات املالية للحصول ميكن للجماعات احمللية ا :القروض البنكية -
. املتعلق بالبلدية 08- 90من القانون رقم  146على قرض بنكي وهذا ما تأكده املادة 

وبدأت فكرة متويل التنمية احمللية عن طريق قروض بنكية باستثناء الصندوق الوطين للتوفري 
ري أن الظروف تغريت مع تأزم غ. واالحتياط مث البنك اجلزائري للتنمية مث بنك التنمية احمللية

وصدور القانون  1986الظروف االقتصادية وتزايد االحتياجات املالية للجماعات احمللية منذ 
املتعلق بالنقد والقرض الذي أكد على ضرورة  10- 90املتعلق بالبنوك، والقانون  12- 86

قيل يف احلصول أن يكون القرض البنكي فعال ومربح، غري أن اجلماعات احمللية تواجه عرا
على قرض بنكي لتمويل التنمية احمللية من خالل أن القانون حيد من إمكانية جلوء اجلماعات 
احمللية للقرض البنكي دون احلصول على الوسائل الكفيلة بضمان تسديده نظرا للوضعية 

أمام جلوء كما أن العائق األكرب . احلالية للمالية احمللية من تراكم الديون وتزايد اإلختالالت
اجلماعات احمللية للقرض البنكي يبقي نسبة الفائدة، وكذا معاملة البنوك هلا كأي زبون أخر 

  .دون منحها تسهيالت خاصة
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  الوسائل البشرية  -ثانيا   

ال ميكن حتقيق تنمية حملية دون قيام مؤسسات فعلية تقوم ا، غري أن هذه املؤسسات 
ة وأخرى بشرية باعتبارها الركيزة األساسية لقيام وحدها ال تكفي دون وجود وسائل مالي

  :املؤسسات بإعداد وتنفيذ سياستها التنموية ومن بني الوسائل البشرية جند

  البشريةاملخطط السنوي لتسيري املوارد  -

للموظفني واألعوان العموميني يف الدولة املنصوص عليهم  يف إطار تسيري املسار املهين
يتعني على املؤسسات واإلدارات العمومية  126- 95م التنفيذي رقم من املرسو06يف املادة 

أن تعد خمططا سنويا لتسيري املوارد البشرية تبعا للمناصب املالية املتوفرة، ووفقا لألحكام 
القانونية األساسية والتنظيمات املعمول ا والغرض من التسيري املنصوص عليه، جند الفقرة 

مليات اليت جيب القيام ا خالل السنة املالية ال سيما ما يتعلق السالفة الذكر هو ضبط الع
  .)1(بالتوظيف والترقية، التكوين وحتسني املستوى وحتديد املعارف، اإلحالة على التقاعد 

تشترك يف ضبط خمطط التسيري املذكور، اإلدارة املعنية ومصاحل السلطة املكلفة 
صب املالية وقبل الشروع يف تنفيذه ويتم ويعدل بالتوظيف العمومي رد حتديد عدد املنا

  :أما فيما خيص موقع برنامج التكوين، فنميز ثالث جوانب هي. حسب األشكال نفسها

   .تكوين داخلي بعيدا عن العمل -

  .تكوين داخلي أثناء العمل -

  .تكوين خارجي -

ة على ما ميكن قوله يف األخري أن الواقع امليداين ألمناط تسيري الشؤون العمومي
املستوى احمللي أبرز عجزا واضحا يف تنفيذ السياسات التنموية ويرجع ذلك أساسا إىل نقص 
الوعي وضعف الوسائل اليت تضطلع ا، فالسياسات العامة الناجعة بشكل عام وخنص 
بالذكر هنا السياسات العامة احمللية تتطلب منطا خاصا من التسيري الفعال والناجع، يقوم على 
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وارد البشرية واملادية واملالية وترشيد النفقات حسب اخليارات واألوليات مبا حيقق ضبط امل
  .الصاحل العام، السياسات العامة ذا املعىن تشكل شرطا ضروريا لنجاح احلكم الراشد

  صالحيات احلكم احمللي كفاعل أساسي يف التنمية احمللية: املبحث الثاين        

، يعترب البلدية والوالية 1990على التوايل لسنة  09- 08لوالية يعترب قانوين البلدية وا  
مجاعتان إقليميتان المركزيتان تتمتعان بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل، مبا ينجر عنه من 
اختصاصات موجود يف القانون، بينما مل يكن األمر كذلك من قبل، حيث أن حتديد 

وجب مراسيم وتنظيمات، وما ميكن مالحظته أن صالحيات اجلماعات احمللية كانت تتم مب
التشريع اجلزائري جعل من اجلماعات احمللية احملرك األساسي للتنمية احمللية، وهو ما 

  .سنستشفه من خالل التطرق إىل دور كل من الوالية والبلدية يف هذا اال

  دور الوالية يف جمال التنمية احمللية : املطلب األول  

ة فاعل أساسي يف جمال التنمية احمللية، ويتحدد دورها من خالل القانون تعترب الوالي  
الوالئي، حبيث تسند هلا مجيع األعمال املتعلقة بالتنمية سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو 

وميكن حتديد دور الوالية من خالل العناصر اليت ميكن ... ثقافية أو بيئية أو يئة إقليم الوالية
التهيئة العمرانية، الصحة، الثقافة، السياحة، السكن، الفالحة والري، اهلياكل : يفإمجاهلا 

  .)1(األساسية االقتصادية، التجهيزات التربوية وجتهيزات التكوين املهين، النشاط االجتماعي 

وتقوم الوالية يف هذا اال بتحديد خمطط  :امليدان املتعلق بالتهيئة العمرانية - 1  
مرانية بالوالية ورسم النسيج العمراين ومراقبة تنفيذه ، واملبادرة بكل عمل من شأه التهيئة الع

توفري التجهيزات اليت تتجاوز قدرات البلديات ، واألعمال املرتبطة بأشغال يئة طرق الوالية 
وصيانتها وتصنيفها حسب الشروط املعمول ا واملبادرة بكل عمل من شأنه فك العزلة عن 

  .)2(األرياف
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تقوم الوالية بإجناز اهلياكل الصحية اليت تتجاوز قدرات  :امليدان الصحي - 2  
  .)1(البلديات إضافة إىل املسامهة يف أعمال الوقاية من األوبئة وترقية الوقاية الصحية 

تسعى الوالية مبوجب خمططها إىل إنشاء مرافق ثقافية وتقدمي : امليدان الثقايف - 3  
املرافق، كما تتوىل ترقية التراث الثقايف باملنطقة بالتنسيق مع دعمها ومساعدا هلذه 

  .)2(البلديات

تضطلع الوالية بازدهار السياحة يف الوالية وذلك باختاذ  : امليدان السياحي –4  
اإلجراءات الالزمة اليت تساعد يف استغالل القدرات السياحية وتشجيع االستثمارات يف جمال 

  .)3(السياحة

تعمل الوالية على تدعيم البلديات فيما خيص تطبيق  :املتعلق بالسكن امليدان - 5  
براجمها اإلسكانية وتقوم بتقدمي مسامهات إلنشاء املؤسسات وشركات البناء العقاري، 
باإلضافة إىل املبادرة واملشاركة يف ترقية برامج السكن املخصص لإلجيار، واملشاركة يف 

  .تشاور مع البلدياتعمليات اإلصالح وإعادة البناء بال

تبادر الوالية وتعمل على جتسيد كل العمليات  :امليدان املتعلق بالفالحة والري - 6  
اليت ترمي إىل محاية وتوسيع األراضي الفالحية والتهيئة والتجهيز القروي، وترقية األراضي      

اختاذ كل الفالحية، كما تعمل على تشجيع تدابري الوقاية من الكوارث واآلفات وذلك ب
واجلفاف ، واملساعدة تقنيا وماليا البلديات يف مشاريع  الفيضاناتاإلجراءات ضد أخطار 

التموين باملياه الصاحلة للشرب وتطهري املياه وهذا بالنسبة للمشاريع اليت تتجاوز اإلطار 
  . اإلقليمي للبلديات املعنية

جناز وصيانة مؤسسات التعليم حيث تتوىل الوالية إ :التجهيزات التربوية والتكوينية - 7
  .الثانوي والتقين والتكوين املهين، يف إطار املعايري الوطنية وتطبيقا للخريطة املدرسية
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تعمل الوالية على املبادرة والتشجيع واملسامهة يف  :امليدان املتعلق بالنشاط االجتماعي - 8
صاديني ال سيما جتاه الشباب، برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات واملتعاملني االقت

واملعوقني  ةوتساهم بالتنسيق مع البلديات يف كل نشاط اجتماعي يهدف إىل مساعدة الطفول
  .)1(واملسنني واملعوزين واملتشردين واملرضى عقليا

ما ميكن مالحظته أن صالحيات الوالية قد تراجعت مقارنة مبا نص عليه                     
الوالية مل مينح هذه األخرية صالحيات تتعلق بقطاعي الصناعة والطاقة ، فقانون 1960أمر 

وهو  1989باعتبار أن القانون احلايل جاء جتسيدا ملبدأ أساسي تضمنه دستور فرباير 
خاصة مع صدور  1995خوصصة النشاط االقتصادي، وجتسد هذا التوجه إبتداءا من عام 

  .سات العموميةاملتعلق خبوصصة املؤس 22 – 95القانون رقم 

  دور البلدية يف جمال التنمية احمللية : املطلب الثاين

تعترب البلدية احملرك األساسي للتنمية احمللية، حبكم عالقاا املباشرة مع املواطنني 
وارتباطهم ا ، ومتثيلها للدولة على املستوى احمللي القاعدي، وبذلك فإا ملزمة بالتكفل 

واطنيها من خالل احلقل الواسع لتدخالته ، وميكن التعرف على ببعض األمور األساسية مل
  : جمال تدخلها يف النقاط اآلتية 

  دور البلدية يف اال االجتماعي والثقايف  -1

ختتص البلدية يف جمال السكن ويف إطار التشريع املعمول به، بكل  :السكن -أ
ال اإلسكان والتعمري، الصالحيات اليت دف إىل حلث على أي عمل أو برنامج يف جم

وتطبيقه ومراقبته يف جماهلا اإلقليمي، كما تساهم يف إعداد الربنامج الوطين لإلسكان وحتث 
على تسهيل إجناز السكنات والتجهيزات اجلماعية الكفيلة بضمان أحسن الظروف السكنية 

                                                 
   املتعلق بالوالية 09-90من القانون رقم 75،77املادة -)1(



 

 

العمومية  كما ختتص تنظيم التشاور وخلق شروط الترقية العقارية. )1(واحلياتية للجماعات
  :  )2(واخلاصة حيث أا 

تعمل على تسهيل ووضع حتت تصرف كل أصحاب املبادرة التعليمات والقواعد  -
  . العمرانية وكل املعطيات اخلاصة بالعملية

  . تشجع على إنشاء التعاونيات العقارية يف تراب البلدية -

  . ا للقانونتشارك باألسهم إلنشاء املؤسسات وشركات البناء العقارية طبق -

  . تساعد على ترقية برامج السكن وتشارك فيها -

للبلدية دور هام يف إجناز املراكز الصحية وقاعات العالج، فهي ملزمة  :الصحة -ب
بتحسني استغالل وصيانة جمموع املؤسسات الصحية املوجودة يف إقليمها والسهر على 

من  هبكل ما تالحظ) وزارة الصحة(استمرار مصاحل الصحة العمومية، وتعلم السلطة الوصية 
خمالفات والضغوط اليت تعرقل النشاط العادي للمؤسسات، كما تقترح البلدية اإلجراءات 

  .)3(اليت من شأا حتسني آداء اخلدمات الصحية 

أدى التحول حنو اقتصاد السوق إىل تصفية املؤسسات  :التضامن االجتماعي -ج
الة وغالء املعيشة، وبذلك أصبحت البلدية ملزمة بوضع وتسريح األعمال وارتفاع نسبة البط

سياسة اجتماعية واقعية، مستفيدة من كل اإلجراءات اليت وضعتها السلطات املركزية، 
لتشغيل الشباب ومساعدة العائالت ضعيفة  كنظام الشبكة االجتماعية والتضامن الوطين

  .الدخل

  يف اال التربوي والثقايف  - د

ختتص البلدية يف إطار صالحيتها بإجناز مؤسسات التعليم   :  بيةيف جمال التر - 
األساسي،  والقيام بكل إجراء من شأنه أن يشجع التعليم ما قبل املدرسي ويعمل على     

                                                 
   28. التنمية احمللية ، مرجع سابق ، ص، البلدية واملدرسة الوطنية لإلدارة -) (1
   بالبلديةاملتعلق  08-90من القانون رقم  106املادة  -) (2
   28. ، البلدية والتنمية احمللية ، مرجع سابق ، صاملدرسة الوطنية لإلدارة - )(3



 

 

، كما تعمل على تشجيع التعليم ما قبل املدرسي كإنشاء مراكز متخصصة وتوظيف )1(ترقيته
على صيانة املساجد واملدارس القرآنية املوجود يف مدرسني خمتصني يف هذا اال، زيادة 
  .إقليمها واحملافظة على املمتلكات الدينية

تقوم البلدية يف اال الثقايف يف حدود إمكانيتها بصيانة كل  :يف اال الثقايف -   
ع على اهلياكل واألجهزة املكلفة بالشبيبة والثقافة ، وصيانة املراكز الثقافية التابعة هلا وتشج

  .)2(تطوير احلركة اجلمعوية يف ميدان الثقافة وتقدم هلا املساعدات يف حدود إمكانيته 

حيث تعمل البلدية على اختاذ اإلجراءات اليت تضمن ترقية  :يف اال السياحي -  
من خالل إعداد املخطط الرئيسي للتهيئة  )3(السياحة وازدهارها يف املناطق التابعة إلقليمها

ة، ال سيما بتخصيص األراضي واستصالح األماكن والقيام باألشغال اخلاصة السياحي
  . باهلياكل األساسية والتجهيزات اجلماعية كمنابع احلمامات املعدنية مثال

وتقوم البلدية يف اال السياحي بتنظيم التنشيط السياحي ال سيما يف املؤسسات 
ر باالتصال مع مصاحل الوالية على األماكن السياحية باالتصال مع اهليئات املتخصصة، والسه

السياحية ومنابع املياه املعدنية، واحترام القواعد اليت حتكم املؤسسات السياحية إضافة إىل 
  .املسامهة يف التعريف بطاقاا السياحية

   دور البلدية يف جمال التهيئة العمرانية - 2

 سيما البلديات فيما خيص لقد أعطت الدولة صالحيات واسعة للجماعات احمللية ال
احلركة التنموية الشاملة، قصد حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية اليت تصبو إليها 
الدولة، ويكون ذلك عن طريق خمطط بلدي للتهيئة العمرانية والذي جيسد اخلطة الوطنية 

 29- 90ون رقم للتهيئة العمرانية على املستوى القاعدي، ويتم بواسطة أداتني حددمها القان
  :)4(املتعلق بالتهيئة والتعمري  1990ديسمرب  01املؤرخ يف 

                                                 
   املتعلق بالبلدية  08-90من القانون رقم  97،99املادة  -)1(
  البلديةب املتعلق 08-90رقم  قانونالمن  101،102املادة  – )2(
  ةالبلديب املتعلق 08-90رقم  قانونالمن  103املادة  – )3(
  32-30.املدرسة الوطنية لإلدارة، البلدية و التنمية احمللية، مرجع سابق، ص ص -) 4(



 

 

حيدد التوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية  :املخطط التوجيهي للتهيئة والتعمري -       
للبلدية املعنية ، آخذا بعني االعتبار تصاميم التهيئة واملخططات التنموية ، ويقوم هذا املخطط 

وظيفة الفالحة والسكن والصناعة ، وحيدد املناطق الصناعية واملناطق الواجب  بالتمييز بني
ساحلية أو فالحية،  وتنميتها، إضافة إىل حتديد املناطق الواجب محايتها سواء أكانت أثرية أ

  . زيادة على ذلك فهو يعمل على ضبط الصيغ املرجعية ملخطط شغل األراضي

توجيهات املخطط التوجيهي للتهيئة  حيدد يف إطار: خمطط شغل األراضي -
  : والتعمري حقوق استخدام األراضي والبناء حبيث حيدد

الساحة العمومية واملساحات اخلضراء واملواقع املخصصة للمنشآت العمومية -
  . واملنشآت ذات املصلحة العامة وكذلك التخطيطات ومميزات طرق املرور

واقع واملناطق الواجب محايتها وجتديدها األحياء والشوارع والنصب التذكارية وامل -
  . وإصالحها

  . األراضي الفالحية الواجب محايتها ووقايتها -

املتعلق بالتهيئة والتعمري فإنه جيب أن تعطى كل بلدية أو  29- 90وحسب القانون 
جزء منها خمطط شغل األراضي، حيضر مشروعه مببادرة من رئيس الس الشعيب البلدي 

ته ، بعد مداولة الس الشعيب البلدي، أو االس الشعبية البلدية يف حالة ما وحتت مسؤولي
  .إذا كان خمطط شغل األراضي يغطي بلديتني أو أكثر

ويف إطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية املعتمدة من طرف الدولة تعد البلدية 
تنفيذه، ويتجسد ذلك خمططها التنموي القصري واملتوسط والطويل املدى وتسهر على 

باحملافظة على الشواطئ، مكافحة التصحر، إعادة يئة الغابات، احملافظة على األراضي 
وتقوم البلدية أيضا أثناء إقامة املشاريع املختلفة بإقليمها حبماية األراضي الزراعية، ... الزراعية

ة املوارد املالية والتكفل بإنشاء وتوسيع وصيانة املساحات اخلضراء، والسهر على محاي
  .واملسامهة يف استعماهلا األمثل بالتوافق مع القانون املتعلق بالتهيئة العمرانية



 

 

  دور البلدية يف جمال محاية البيئة  - 3

باعتبار البلدية مجاعة إقليمية مكلفة بتطبيق قواعد محاية البيئة فإن عليها السهر على 
  : )1(مية وحفظ الصحة وذلك من خالل النظام واألمن العمومي وعلى النظافة العمو

  . توزيع املياه الصاحلة للشرب -

 .صرف ومعاجلة املياه القذرة والنفايات اجلامدة -

 . مكافحة ناقالت األمراض املعدية -

 . نظافة األغذية واألماكن واملؤسسات اليت تستقبل اجلمهور -

 . مكافحة التلوث ومحاية البيئة -

  والتنمية احمللية دور البلدية يف جمال التهيئة  - 4

يف هذا اال على البلدية أن تعد خمططها التنموي بأطواره القصري واملتوسط والطويل 
املدى وتصادق عليه، وتسهر على تنفيذه يف إطار الصالحيات املسندة هلا قانونا، مع ضرورة 

من  88وتعترب املادة . )2(االنسجام مع خمطط الوالية وأهداف خمططات التهيئة العمرانية
املتعلق بالبلدية مبثابة حمفز هلذه األخرية يف سبيل حتقيق االنطالقة املرجوة  08 - 90القانون 

من خالل إتاحة هلا إمكانية املبادرة بكل عمل أو إجراء من شأنه تطوير األنشطة االقتصادية 
  .  اليت تتماشى مع طاقاا وخمططها التنموي

  ت االقتصادية دور البلدية يف جمال االستثمارا – 5

للبلدية أن تستثمر يف ااالت االقتصادية طبقا للتشريع املعمول به، حيث أنه وفقا ملا 
فإن تدخل البلدية يف ميدان االستثمارات يتمثل يف ختصيص رأس  08- 90جاء به قانون 

مال على شكل استثمارات تسند إىل صناديق املسامهة التابعة للجماعات احمللية ومتثل 
- 90ومبقارنة النظام البلدي احلايل .)3(يات يف أجهزة التداول اخلاصة بصناديق املسامهة البلد

                                                 
   املتعلق بالبلدية 08-90من القانون رقم  107املادة  -) (1

   املتعلق بالبلدية 08-90من القانون رقم  87،  86املادة  -  (2)
  ة املتعلق بالبلدي 08- 90من القانون رقم  110،  109املادة  -) (3



 

 

مادة يف  53مادة للصالحيات املمنوحة للبلدية مقابل  27بالنظام القدمي جنده خصص  08
  .)1(القانون القدمي 

 09-90املتعلق بالبلدية ، والقانون  08-90ما ينبغي اإلشارة إليه هو أن القانون 
بالسري حنو اعتناق نظام  1980املتعلق بالوالية جاء ا للخيار التوجه اجلديد للبالد بعد عام 

اقتصاد السوق تدرجييا ، ولعل أبرز ما مييز بداية التسعينات هو منح البلديات دورا فعاال 
بإشراكها بصفة واسعة يف النشاط االقتصادي، إذ أصبحت فاعال مهما، وذلك من خالل ما 

املتعلق بالبلدية واللتان أجازتا للبلدية حق  08- 90من قانون  136،137يه املادتان نصت عل
إنشاء مؤسسات عمومية بلدية تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل لتسيري مصاحلها 

مثل املقاوالت البلدية، وقد شكلت هاته املؤسسات فرصة حقيقية لتفعيل أداء  )2(العمومية
امها اجلاد يف جماهلا االقتصادي من خالل مؤسسات عمومية من شأا حتسني البلديات وإسه

غري أن الفترة اليت أعقبت إقبال اجلزائر على مسار التعديل . مداخيل البلدية ووضعيتها املالية
عرفت مساسا جوهريا بدور البلديات يف جمال النشاط  1994اهليكلي أي منذ عام 

املؤسسات العمومية البلدية بناءا على توصيات صندوق االقتصادي، حيث متت تصفية كل 
  .النقد الدويل القاضية بإخراج القطاع العمومي من امللكية االقتصادية للمشاريع

وبذلك ميكن القول أن دور البلدية يف اال االقتصادي يبقى غائبا باستثناء الدور 
رأس مال املؤسسات احمللية التشجيعي من جهة، وصناديق املسامهة من خالل املشاركة يف 

  .من جهة أخرى

نستخلص يف األخري ومن خالل التعرف إىل دور البلدية والوالية كفاعلني أساسيني 
يف جمال التنمية احمللية أن املهام امللقاة على عاتق البلدية كبرية مقارنة بالدور املنوط للوالية، 

البلديات على مستوى الوطن سواء من يف مقابل النقص والعجز الكبري الذي تعاين منه معظم 
الناحية املالية أو املوارد البشرية الكفؤة ، والشيء املالحظ كذلك تغييب دور فاعلني 

  .أساسيني يف جمال التنمية احمللية يتمثالن يف اتمع املدين والقطاع اخلاص

                                                 
(1) - Essaid Taib , « le nouveau statut de la commune Revue idara 01 (1991 ) : p . 11 , 12 -  

   البلديةب املتعلق 08- 90رقم  قانونالمن  137،  136املادة   -)(2



 

 

  حتديات التنمية احمللية يف اجلزائر : املبحث الثالث  

كل اليت تعترض التنمية احمللية واليت عرقلت التجسيد امليداين هلا، هناك مجلة من املشا
وبالتايل حالت دون الوصول إىل األهداف املسطرة حيث أن كل املؤشرات تسهم يف تأكيد 

الفقر، البطالة، : فشل النموذج التنموي الذي انتهجته اجلزائر، ومن بني هذه املؤشرات
اليت ميكن اعتبارها كنتيجة حتمية لعدم ترشيد املوارد التهميش، الرشوة وغريها من املظاهر 

وسيتم يف هذا املبحث عرض أهم العوائق اليت تواجه التنمية احمللية واليت . املادية والبشرية
حالت دون حتقيق التطور املرغوب به من خالل توضيح خصوصية إطار عمل احلكم احمللي 

  . يةوتبيان أسباب ومظاهر إختالالت التنمية احملل

  خصوصية إطار عمل احلكم احمللي : املطلب األول

بغرض االقتراب والتعرف أكثر على العوائق اليت تعترض تنمية اتمع احمللي ينبغي أوال 
معرفة خصوصية البيئة اليت يعمل يف إطارها احلكم احمللي، ألن ذلك سيسهم يف تعميق فهم 

سهيل معرفة أسباب استمرارية العجز يف وبغية ت. املشكالت اليت تعترض التنمية احمللية
التوصل إىل عمل تنموي إداري شامل يف اجلزائر، ميكن مقاربة املوضوع من خالل التطرق 

  : )1(إىل خصائص احلكم السيئ أو الغري جيد، واليت تتمثل يف 

احلكم الذي يفشل يف الفصل الواضح بني املصاحل اخلاصة واملصلحة العامة،  -
واملال اخلاص، وينحى بشكل دائم إىل استخدام املوارد العامة لصاحل املصلحة  وبني املال العام

  . اخلاصة

احلكم الذي ينقصه اإلطار القانوين، وال يطبق مفهوم القانون، حبيث تطبق  -
 . القوانني تعسفيا، ويعفي املسؤولني أنفسهم من تطبيق القانون

اإلجرائية أمام االستثمار احلكم الذي لديه عدد كبري من املعوقات القانونية و -
 . اإلنتاجي

                                                 
ضل ألجل التنمية يف الشرق إدارة حكم أف: يف الشرق األوسط  ومشال إفريقيا ، تقرير عن التنميةالبنك الدويل لإلنشاء والتعمري - )(1

  .37، 35. ، ص) 2004دار الساقي ، : وتبري(تعزيز التضمينية واملساءلة " األوسط ومشال إفريقيا 



 

 

احلكم الذي يتميز بوجود قاعدة ضيقة أو مغلقة أو غري شفافة للمعلومات  -
 . ولعمليات صنع القرار بشكل عام، وعمليات وضع السياسة بشكل خاص

احلكم الذي يتميز بوجود أولويات تتعارض مع التنمية وتدفع حنو اهلدر يف  -
 . دامهااملوارد املتاحة وسوء استخ

احلكم الذي يتميز بوجود الفساد وانتشار آلياته وثقافاته مبا يف ذلك القيم اليت  -
 . تتسامح مع الفساد

احلكم الذي يتميز باهتزاز شرعية احلكم وضعف ثقة املواطنني به مما قد يدفع  -
  . إىل انتشار القمع ومصادرة احلريات وانتهاك حقوق اإلنسان وسيادة التسلط

هذه اخلصائص اليت متيز احلكم السيئ واليت تشترك فيها معظم مناطق      وبالنظر إىل 
العامل، ميكن القول أن الدول العربية وخنص بالذكر هنا اجلزائر تعد إدارة احلكم فيها ضعيفة، 
حيث أنه ال يصعب على من يراقب العمل التنموي اإلداري يف اجلزائر أن يالحظ مدى 

إىل اليوم يف يئة بيئة مالئمة لبناء  1962زها منذ االستقالل فشل احلكومات املتعاقبة وعج
حكم جيد، ومدى ختلف نظامها السياسي واإلداري وعجزه يف مواجهة الضغوطات اإلمنائية 

  . ، ويف حتقيق طموحات املواطنني وتلبية احتياجام يف املستوى املطلوب

صوصية بيئة احلكم احمللي وعلى هذا األساس، فإن حماولة حتديد إطار واضح حول خ  
يف اجلزائر ، ميكن القول أن مجيع هذه اخلصوصيات ترتبط أساسا مبشكلة التخلف السياسي 
واإلداري  وضعف عملية املشاركة الدميقراطية، األمر الذي أدى إىل وضع حدود للقوة 

الس الشعبية املنتخبة ومؤسسات اتمع املدين، والنفوذ النسيب للمؤسسات الدميوقراطية كا
وهو ما ساهم يف منو العديد من مظاهر األمراض املكتبية خاصة يف استشراء الفساد اإلداري، 
والذي أدى إىل تباطؤ اإلدارة وسوء تنظيمها وتقويض أركان العمل التنموي السياسي 

، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن ماذا قدمت السلطات احمللية للمواطن؟ وما قيمة )1(الشامل
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كلفة اليت دفعتها اخلزينة العامة على تلك اخلدمات؟ وكم ضيعت اإلدارة احمللية من فرص الت
للتنمية ويف ميادين خمتلفة انعكست آثارها على  2009إىل اليوم  1962منذ االستقالل 

األوضاع االجتماعية واالقتصادية وعلى العالقة بني املواطن وأجهزة اإلدارة العامة ؟ وما هو 
أجهزة ومؤسسات تكاليفها أكرب بكثري من عائداا؟ وهل حتولت السلطة مربر وجود 

واملسؤولية يف اجلزائر من اعتبار أا تكليف فأصبحت ترقية وتشريف؟ ومن مسؤولية 
وواجبات إىل حقوق وامتيازات؟ وملاذا ال حتاسب القيادة البريوقراطية على نتائج عملهم 

حتتاج إىل إجابة علمية تصحح مسار العمل  فتحسب هلم أو عليهم ؟ كل هذه األسئلة
  .التنموي اإلداري، وتنقية اجلهاز البريوقراطي من االحنراف والفساد

وما يعزز وجود الفساد على مستوى اإلدارة العامة بشكل عام واإلدارة احمللية بشكل   
خاص هو تردي واقع هذه اإلدارة، واليت كانت يف حد ذاا هدفا لعمليات اإلصالح 

إلداري، إذ سنت ترسانة من القوانني يف إصالح اإلدارة احمللية منذ االستقالل إىل اليوم ا
، دون أن يؤدي ذلك إىل تغيري جذري يف فعالية هذا اجلهاز، خاصة عندما قامت 2009

الدولة مبراجعة سياساا االقتصادية حيث سنت ترسانة من القوانني والتشريعات اجلديدة، 
لة لالستثمار يف ظل غياب املراقبة الفعالة للمال العام، كلها أسباب وختصيص أموال هائ

سامهت يف انتشار الفساد املوجود يف إدارة الدولة ، واليت هيأت الوضع النتشار الفساد 
الكبري خاصة سياسات اخلصخصة اليت شجعت عليها املؤسسات املالية الدولية ، واليت 

كز القرار، ومن ذوي املصاحل املشتركة، فعلى الرغم خلقت طبقة جديدة من املقربني من مرا
من وجود دوافع القوى الداخلية واخلارجية إلحداث التغيري يف السياسات والقوانني حىت 
تتماشى والتحوالت االجتماعية الكربى، إال أن بيئة اإلدارة أو احلكم احمللي مازالت تعتمد 

قتصاديثة على اإلرث اإلداري والتنظيمي يف تعاملها مع البيئات األخرى االجتماعية واإل
املوروث، كما أن سلوك القيادة البريوقراطية مازال يستند على األسلوب التقليدي القائم 
على سد الثغرات، واختاذ شكل رد الفعل يف التعامل مع األوضاع اجلديدة، بدل االعتماد 



 

 

لواقع احلكم احمللي والذي يتلخص وهذا ما أنتج الرداءة والفساد  )1(على مدخل إدارة التغيري 
  : يف

تداخل األدوار بني السلطات املركزية والسلطات احمللية، والرتوع إىل تعظيم أدوار  -
السلطة املركزية، وهو ما يقابله مباشرة التقليل من أدوار السلطة احمللية يف ظل صعوبة تنازل 

 .)2(املستويات املركزية عن تدخلها القوي يف األمور احمللية 

غياب املخطط اهليكلي العام، وعدم وضوح السياسات العامة لإلدارة احمللية، مما  -
  .أنتج ازدواجية وتضاربا بني املسؤوليات أديا إىل تكبيل اجلهاز اإلداري

تضخم حجم العمالة يف الوحدات احمللية واخنفاض مستوى أدائها، وهذا ما أدى  -
التواصل مع املواطنني باإلضافة إىل هدر موارد إىل تعقيب اإلجراءات اإلدارية، وضعف 

  .الدولة

  .ضعف التدريب اإلداري وعدم انتظامه -

املساواة وتكافؤ الفرص، وعدم وضع  ماحملسوبية والوساطة اليت أدت إىل عد -
  .املواطن يف صلب اهتمام اإلدارة

م تسييس موظفي اجلهاز اإلداري احمللي، األمر الذي أدى إىل ضعف اهتماما -
  .بتنمية قدرام ومعارفهم اإلدارية

االعتماد على احللول املعدة مسبقا، وتقبل كل ما هو جديد دون مراجعة جتديد  -
ودون األخد بعني االعتبار االختالف يف الظروف والبيئة الثقافية واالجتماعية والسياسية 

  .واالقتصادية
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علمية مقارنة بالتغريات بطئ حركة القوانني والتشريعات، وغياب املعايري ال -
  .والتطورات اتمعية والعاملية واإلدارية

عدم القدرة على تغيري السلوك والقيم السلبية نتيجة وجود قوى تقاوم التغيري،  -
األمر الذي أدى إىل شيوع الفساد يف الوسط اإلداري احمللي، وغلبت املصاحل الشخصية على 

  .ةاملصاحل العامة وضعف الرقابة اإلداري

إخفاء حقيقة اإلخفاقات وعدم االعتراف باملشكالت أمام الرأي العام، وهذا  -
  .اإلخفاء يعترب عامال سلبيا يف وجه برامج وخطط وإستراتيجيات حماربة الفساد

انتشار املظاهر السلبية يف املؤسسات اإلدارية احمللية، نتيجة احنسار املد القيمي  -
ن القيم املهنية واألخالق الوظيفية اليت توجه سلوكهم وحتكم األخالقي وحتلل العاملني فيها م

  .قرارام وترشد تصرفام الرمسية وغري الرمسية

التهرب من املسؤولية، وانتشار أساليب االتكال، والتهرب من الواجبات  -
روح املبادة  مالعتقادهم بأم يعملون ، وغريهم جيين الثمار، وهذا ما يؤدي إىل انعدا

  .تكارواالب

إسهام العديد من املؤسسات اإلدارية يف التخفيف من وطأة القيم اإلجيابية األصيلة  -
املستمدة من التراث احلضاري لألمة، والتواطؤ مع املمارسات السلوكية الشاذة واملنحرفة 
  اليت تقترفها العناصر الضعيفة اليت استطاعت أن تقفز إىل املواقع القيادية ألساليب ملتوية وغري
مشروعة، وشيوع هذه املمارسات ما هو إال استمرار لقيم متأصلة ومكتسبة من ثقافة إدارية 

  .استعمارية من جهة وإىل عدم جتديد اإلدارة وحتديثها من جهة ثانية

غياب الرقابة الفعالة يف اإلدارة احمللية اجلزائرية أدى إىل تفشي الظواهر السلبية  -
ي، الرشوة واحملسوبية، التحايل على القوانني، الغيابات غري    للبريوقراطية كالفساد اإلدار

  .)1(الشرعية، واحتقار العمل كقيمة حضرية
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التناقض الكبري بني الوضع الرمسي والواقع، ويتجلى هذا يف الظهور مبا جيب أن  -
والغريب أن يتم إخفاء هذه الفجوة بني . تكون عليه األمور خالفا ملا هو عليه الواقع

وقعات واحلقائق عن طريق إصدار القوانني اليت ال يتم تطبيقها، والعمل بتنظيمات تتعلق الت
واإلعالن عن تفويض صالحيات إدارية مع إبقاء  جتاوزها،بشؤون التوظيف، ولكن يتم 

رقابة املركز حمكمة، وحصر حق اختاذ القرارات فيه، وإصدار التقارير بأن النتائج قد حققت 
  .بينما احلقيقة أن النتائج مل حتقق إال جزئيااألهداف املرجوة 

جتاهل دور االس الشعبية احمللية يف حل قضايا أساسية مثل البطالة وتنظيم  -
  ...األسرة، حمو األمية، محاية البيئة

وعليه فإنه مع اقتران هذا الكم اهلائل من املظاهر السلبية لألجهزة اإلدارية احمللية 
ملساءلة يف االس الشعبية املنتخبة، ومع انتشار الفساد واملفسدين، بضعف أجهزة الرقابة وا

فإن العمل الشريف يفقد قيمته، بل إن القانون نفسه يفقد هيبته واحترامه، ذلك أنه بترسخ 
الفساد فإنه يعمل على محاية نفسه وذلك بإبقاء كل اهلياكل اليت أنتجته على حاهلا، فال تغيري 

يل يف اللوائح وال تطوير يف السياسات، لذلك جند أن املسؤولني احمللني يف القوانني وال تعد
  غري مبالني بالتغيري

وذلك ضمانا الستمرار مناخ وثقافة الفساد اللذان يضمنان هلم استغالل النفوذ،  
هذه الثقافة اليت ترسخت يف اتمع اجلزائري عامة واجلهاز اإلداري خاصة ما تزال تتسع 

بك حلقاا وتترابط آلياا بدرجة مل يسبق هلا مثيل من قبل، األمر الذي أصبح دائرا وتتشا
  .)1(يهدد مسار العمل التنموي السياسي واإلداري ومستقبل اتمع اجلزائري يف الصميم

  أسباب إختالالت التنمية احمللية : املطلب الثاين  

تنموية احمللية واليت حالت هناك العديد من األسباب اليت أثرت سلبا على النشاطات ال  
دون حتقيق اهلدف املرغوب، وميكن حصر هذه األسباب يف أسباب تنظيمية وتقنية وأسباب 

  .بشرية وأسباب مالية
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  باب تنظيمية وتقنية أس -أوال

  عدم التجسيد الفعلي لالمركزية والدميقراطية احمللية  -   

كزية، هذه األخرية اليت تكتسيها إن االهتمام بالتنمية احمللية مرتبط بفلسفة الالمر
جمموعة من الفوائد األساسية تتمثل يف أن اإلداريني احملليني يوفرون جماال أفضل وأكثر راحة 
ويضعون املؤسسات احلكومية مباشرة يف متناول السكان الذين ختدمهم، كما أن إدارة 

إىل أنه يف استطاعة  احلكم الالمركزية ختلق فرصا أكثر ملشاركة اجلمهور وإسهامه، إضافة
األجهزة احمللية أن تكون أكثر جتاوبا وتكيفا مع األوضاع احمللية األمر الذي يؤدي إىل فاعلية 

وما ميكن قوله أن الالمركزية ليست إال إطارا قانونيا وسياسيا فقط، بل هي أيضا . )1(أكرب
ن تقوم بكل نشاطاا ممارسة تكتسب يف امليدان واليت من خالهلا ميكن للجماعات احمللية أ

أجنع، حيث أا تعترب األسلوب األمثل الذي يسمح  علها ختدم املواطنني بطريقةبصفة جت
احمللية، وهي اليت تساهم يف توسيع قواعد الدميقراطية  بتوزيع املهام بني الدولة واجلماعات
يزمات التمثيل فعلية، وهذا ال يكون إال بوجود ميكان احمللية، أين تكون مشاركة املواطنني

السياسي اليت تشعر املواطن بانتمائه الفعلي للدولة وبالتايل يعمل على املشاركة يف تنميتها 
غري أن ما ميكن مالحظته على أرض الواقع هو احتكار السلطات املركزية . )2(وتقدمها

يف  لعملية صنع القرار وهو ما أدى إىل تقليص دور اجلماعات احمللية بشكل واضح وميشها
عملية اختاذ القرارات، وتربز املركزية الشديدة من خالل عمليات التخطيط اليت تتكفل ا 
املصاحل املركزية مع استبعاد مشاركة اجلماعات احمللية، ومن بني هذه العمليات نذكر 
املشاريع الوطنية الكربى اليت تفرض اإلدارة املركزية جتسيدها على إقليم والية معينة، وكذا 

خططات البلدية للتنمية اليت حيدد حمتواها على املستوى املركزي، مما أفقدها أمهيتها امل
وبذلك فإن المركزية التخطيط مل تؤد دورها كما ينبغي نظرا . )3(وأفرغها من حمتواها 

أو ) عدم وجود ترابط ومتاسك بني أجهزة اإلدارة(لسلبياا نقائصها سواء من حيث النظام 
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وبالتايل فهي مل تعد بالفائدة املرجوة للمواطن وابتعدت ) نتيجة لقلة التأطري(من حيث املهام 
  .يف حتقيق أهدافها املسطرة

وبذلك ينبغي التفكري يف التكريس الفعلي لسياسة الالمركزية باعتبارها الوسيلة 
  .ليةالوحيدة اليت تضمن استقاللية اجلماعات احمللية ومبادرا يف جمال املشاريع التنموية احمل

  ضعف املوارد البشرية  - ثانيا

إن عملية التنمية كما هو متعارف عليه ال تقتصر على اجلوانب املادية واملالية 
وما ميكن قوله أن وضعية . فحسب، بل تتعداها إىل عامل جد هام وهو العامل البشري

 ةظرا لسياسسيئة وهذا ن –خاصة البلديات  –املوارد البشرية على مستوى اجلماعات احمللية 
التوظيف احمللي اليت مل تأخذ بعني االعتبار املستوى التأهيلي للموظفني، إضافة إىل ضعف 

وتتميز املوارد البشرية على مستوى اجلماعات . املوارد مما أثر سلبا على نشاطاا التنموية
  .)1(التضخم الكمي والنقص النوعي : احمللية خباصيتني أساسيتني مها

لقد وجدت اجلماعات احمللية اجلزائرية غداة إنشائها يف حالة  :يالتضخم الكم -
عجز بشري شبه كامل نتيجة املغادرة اجلماعية للفرنسيني العاملني يف اإلدارة احمللية وغري 
احمللية، مما اضطرها إىل توظيف مجاعي واسع لسد هذا الفراغ، حيث أن هذا التوظيف مل 

 ضعف الوصاية آنذاك يف رقابة إجراءات التعيني إىل ةيكن خمططا، بل كان عفويا إضاف
وقد أدى هذا التضخم الكمي إىل انعكاسات خطرية على املالية احمللية، واملالحظ . والعزل

حاليا ورغم تغري التوظيف عما كان عليه خالل السنوات املاضية، إال أن نفقات التوظيف 
لجماعات احمللية خاصة ذات الدخل مازالت كبرية مما يؤثر سلبا على الوضعية التنموية ل

  .الضعيف يف املناطق النائية

على الرغم من محلة التوظيف اجلماعي بعد االستقالل، إال أن  :النقص النوعي -
االفتقار إىل املوظفني املؤهلني بقي مطروحا باستمرار، ذلك أن التوظيف الذي مت خاصة يف 
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وأدت هذه . راعى سد الفراغ السائد السنوات األوىل مل يراع شروط الكفاءة بقدر ما
الوضعية إىل أزمة حقيقية يف التوظيف، فبقدر ما أرهق هذا التضخم الكمي امليزانيات، بقدر 
ما كانت والزالت اجلماعات احمللية يف حاجة إىل موظفني مؤهلني للقيام باختصاصاا اليت 

فالتكوين .مؤهالت عاليةتطورت باستمرار، واليت تتطلب يف بعضها وخاصة التقنية منها 
والتأطري على املستوى احمللي يعاين إمهاال كبريا إما بسبب قلة الدورات التكوينية واأليام 

  .الدراسية من جهة وعدم االنضباط يف حتسني برامج الترقية من جهة أخرى

ومنه فإن أسباب األزمة املتمثلة يف ضعف التأطري على مستوى اجلماعات احمللية 
كر هنا البلديات مزدوجة، فهي من جهة موضوعية فرضها الواقع ومن جهة وخنص بالذ
  . أخرى قانونية

فمن الناحية املوضوعية كانت حالة البطالة املنتشرة تدفع إىل توظيف املواطنني 
العاطلني ملساعدم بغض النظر عن مستواهم التعليمي، فضال عن انتشار األمية الذي كان ال 

واملهارات، ضعف إىل ذلك فإن اإلطارات كانت تتوجه حنو القطاع  يسمح بتوفر الكفاءات
كل هذه العوامل جعلت اجلماعات .االقتصادي الذي كان يوفر ظروف عمل مادية أفضل

احمللية أمام عروض عمل تفتقر إىل النوعية، وحاليا ونظرا إىل تشبع الوظيف العمومي خاصة 
عية املالية هلذه األخرية ال تسمح هلا بتلبية البلدي، ورغم وجود كفاءات متميزة، فإن الوظ

التوظيف، غري أن هناك عملية رائدة تقوم ا الدولة يف إطار ما يسمى عقود ما قبل التشغيل 
واليت مبقتضاها تقوم اجلماعات احمللية بتوظيف ذوي الشهادات اجلامعية والكفاءات وخمتلف 

  . هذا ألجل حتسني مستوى التسيرياإلطارات، على أن تتحمل خزينة الدولة أجورهم و

، قد 1962جويلية  19املؤرخ يف  503 – 62أما من الناحية القانونية فإن املرسوم 
خفض شروط الدخول للوظيف العمومي مراعاة للوضعية السالف ذكرها ، كما أن 
 النصوص املتعلقة بالوظيف العمومي واملتعاقبة بعد ذلك بالغت كثريا يف تقرير اإلمتيازات

  .)1(والتحفيزات لصاحل كل من اإلدارة املركزية وإدارة الوالية على حساب البلدية 
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وبذلك ميكن القول أن املوارد البشرية احمللية تعاين ضعفا، وإن االهتمام والعناية  
بتسيريها يعترب من أهم السياسات والتوجهات الكفيلة بتفعيل وتطوير التنمية احمللية، 

سا على كفاءة ودور عناصر املوارد البشرية اليت هلا دور إستراتيجي جد باعتبارها تتوقف أسا
هام يف حتديد السياسات والتوجهات العامة، فالواجب إدخال بعض األساليب والتقنيات 
احلديثة اهلادفة حنو تنمية وتطوير املوارد البشرية وجعلها بالتايل أكثر استجابة ملتطلبات 

  .التسيري احمللي

  ب مالية أسبا - ثالثا

  ارتباط اجلماعات احمللية بالدولة يف جمال الضريبة وال موضوعية توزيعها -أ

املمتلكات، فبالنسبة  لتتكون مالية اجلماعات احمللية من مداخيل ضريبية و مداخي
للنوع األول أي املداخيل الضريبية، ال ميكنها حىت املشاركة يف تعيني أو حتديد النسبة 

ال ضريبة دون قانون  –ضرائب، فهذا من اختصاص املشرع والقانون لالستفادة من هذه ال
ومن فوائد هذا النظام اجلبائي هو وحدة النظام اجلبائي على مستوى الوطن تدعيما  -

للوحدة الوطنية ، وهذا من الناحية السياسية مقبول حلد كبري، غري أنه من الناحية 
مة األساسية لالقتصاد على مستوى العامل، فإن االقتصادية، ومبا أن النظام اجلبائي هو الدعا

توحيد اجلباية بصفة مطلقة وعلى كل اجلماعات احمللية ينتج عنه آثار سلبية على اجلماعات 
ومن اختصاص الدولة أيضا توزيع املداخيل اجلبائية وهذه املهمة ال تسند إىل معايري . الفقرية

ها، فلو أخذت باملعيار املوضوعي الذي موضوعية حمددة، فتوزيعها تقديري يتماشى ومصاحل
عنده يكون جمال حتريكها ... يستند على حقائق جغرافية ، سكانية ، اقتصادية  اجتماعية

وبذلك أصبح هناك تبعية اجلماعات . ضيق لتحقيق مصاحلها على حساب اجلماعات احمللية
وع الثاين وهو املوارد الناجتة عن أما بالنسبة للن. )1(احمللية للدولة يف جمال اإليرادات اجلبائية 

املمتلكات فتبقى ضعيفة جدا وشبه منعدمة، وهذا راجع خصوصا إىل احنطاط قيمة األمالك 
ن مع استمرارية التبعية ماليا للدولة، مما أثر سلبا على جتسيد االستقاللية املالية ن فضعف 

ه تسجيل تدهور واخنفاض يف مالية اجلماعات احمللية خلف ضعفا يف جمال التدخل مما نتج عن
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عائدات األمالك، وذلك راجع إىل املشاكل اليت يعرفها تسيري األمالك من طرف اجلماعات 
احمللية كاإلمهال الكبري وعدم االستغالل األمثل واملمتلكات وعدم املقدرة على تثمني وحتسني 

يريها بالطرق املداخيل بالرغم من احلث على ضرورة إعادة وصيانة هذه املمتلكات وتس
السليمة وبأكثر عقالنية لضمان مداخيل من شأا معاجلة جزء من املشاكل الكثرية اليت تعاين 

  .)1(منها اجلماعات احمللية وعلى وجه اخلصوص مسألة التمويل احمللي

  التهرب والغش اجلبائي  -ب  

التهرب الضرييب هو كل فعل مكلف للضريبة يهدف إىل التخلص من دفعها     
تعمال شىت الوسائل، فالتهرب إذا هو عدم دفع الضريبة أصال، أما الغش اجلبائي فهو باس

ومن . التحايل على إدارة الضرائب لدفع ضريبة قليلة وهذا بعدم التصريح برقم األعمال
عوامل املوضوعية املساعدة على الغش اجلبائي احمليط االجتماعي واالقتصادي، مثل انتشار 

ليب التسيري املتبعة من قبل إدارة الضرائب، انعدام النجاعة والفعالية يف السوق السوداء، أسا
تأسيس وحتصيل الضريبة باإلضافة إىل ضخامة التشريع الضرييب والتغيريات السريعة والعديدة 
اليت يتعرض هلا، أما العوامل الذاتية فتتمثل يف انعدام احلس املدين حبيث أصبح من يدفع 

ونتيجة للتهرب . ومن يدفع أكثر يعتربها إهانة وعقوبة حلقت به ضريبة أقل مفخرة له،
والغش اجلبائي ختسر اخلزينة العمومية سنويا العشرات من ماليري الدينارات، كان من األجدر 

  . )2(أن تستغل يف جمال التنمية احمللية وتأمني اجلماعات احمللية يف العجز 

مشكل آخر حال دون حتقيق الغاية  ضف إىل ذلك جند اجلماعات احمللية تعاين من
  . املرجوة ويتمثل يف تطور األعباء واملهام على حساب اإلمكانيات املتاحة

وما ميكن قوله أن للجماعات احمللية دور جد هام وحساس، خاصة وأا تعترب 
القاعدة األساسية للتنمية الوطنية الشاملة، غري أن األسباب اليت سبق توضيحها أدت إىل 

عن القيام بالدور املنوط ا على أكمل وجه وبالتايل فشلها يف القيام بسياسات إمنائية  عجزها
  . ناجعة
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  مظاهر إختالالت التنمية احمللية : املطلب الثالث

هناك أسباب مالية وأخرى تنظيمية أدت إىل اختالل التنمية احمللية، وقد جتسد ذلك 
امليزاين، تراكم الديون، ضعف العالقة بني  يف العديد من املظاهر ميكن إمجاهلا يف العجز

  . اإلدارة واملواطن

يعد مبدأ التوازن من املبادئ األساسية للميزانية وهو احلالة اليت  :العجز امليزاين -أوال
يكون فيها جمموع النفقات يساوي جمموع اإليرادات، بل إن هذا التوازن جيب أن يتحقق 

مليزانية، فنفقات قسم التسيري تساوي إيرادات قسم     قسم من أقسام مدونة ا لعلى مستوى ك
التسيري، ونفقات قسم التجهيز تساوي إيرادات قسم التجهيز واإلخالل ذا املبدأ يعترب يف 
الواقع عجزا يف ميزانية اجلماعات احمللية، وحيدث هذا عند اتساع جمال املتطلبات من جهة، 

لعجز امليزاين إذن هو عدم التوازن ما بني حجم فا. وندرة املوارد املالية من جهة أخرى
املوارد املالية املتاحة للجماعات احمللية وحجم املهام املنوطة ا، واملالحظ أن أغلب 

  : تعاين عجزا يف ميزانياا ويرجع ذلك إىل –إن مل نقل جلها  –اجلماعات احمللية يف اجلزائر 

تعاين اجلماعات احمللية من عدم كفاية  :تاختالل التوازن ما بني املوارد والنفقا -أ  
املوارد املالية، وعدم انسجام هذه األخرية مع النفقات اليت تعرف ارتفاعا مستمرا ومتسارعا، 

هنا البلديات ومسامهتها يف كل  رفتعدد وتنوع صالحيات اجلماعات احمللية وخنص بالذك
ا لكي تضمن استمرارية تسيري امليادين يثقل كاهلها بالنفقات اليت ينبغي عليها ضما

  مصاحلها 

بغية تقريب اإلدارة من املواطن وحتسني اخلدمة  :أسباب تتعلق بالتنظيم -ب  
العمومية وحتقيق التنمية احمللية يف إطار الالمركزية وتدعيم االستثمار وخلق مناصب شغل 

ة واملالية، غري جديدة، فإن ذلك يتطلب شروطا البد من توفرها، ونعين هنا القدرات البشري
أن ما يالحظ هو أن العديد من اجلماعات احمللية ليس هلا قدرات مالية وال بشرية متكنها من 

  .)1(اإلسهام بفعالية يف جمال التنمية احمللية 
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إن من بني املعايري احملددة ملدى استقاللية اجلماعات احمللية هي املوارد احمللية، غري أن   
  . ا يف ميزانياا مما أثر كثريا وبصفة سلبية على وترية التنمية احملليةمعظمها تعاين ركودا وعجز

  تراكم الديون- ثانيا

إن أي التزام بنفقة ما دون تغطية مالية يضع اجلماعات احمللية يف وضعية املدين، وهي 
حالة سلبية تسجل حاليا يف تسيري اجلماعات احمللية اجلزائرية، األمر الذي وصل مديونيتها 

ة بلديات إىل مبالغ جد ضخمة، فنجد أن قواعد امليزانية والقانون ال يسمحان بأي خاص
التزام ألية نفقة دون مقابل إيرادي، وغالبا ما حتدث هذه املديونية نتيجة للتقييم املنخفض 

  .)1(لإلعانات املالية املخصصة لتمويل املشاريع املختلفة اليت متنحها الدولة للجماعات احمللية 

  ضعف العالقة بني اإلدارة واملواطن  - اثالث

يف سياق احلديث عن التنمية احمللية تربز عالقة اإلدارة باملواطن إذ أن تأزمها يعد 
إحدى املعوقات األساسية يف وجه حتقيق التنمية ومن بني مظاهر هذا التأزم جند على 

  :اخلصوص ما يأيت

الم سواء من طرف       نالحظ من خالل الواقع غياب اإلع :غياب اإلعالم -أ
التلفزيون، الراديو، الصحافة املكتوبة، ما جعل املواطن يف معزل تام عن اإلدارة، فكيف 
ميكن احلديث عن تنمية حملية إذا كان شخص يريد االستثمار مع عدم توفره على بنك 
للمعلومات على مستوى اجلماعات احمللية؟ ففي غياب كل هذه املعلومات يظل املستثمر 
والنشاط االقتصادي بصفة عامة بأزمة كبرية نظرا لعدم توفر املعلومات املالئمة يف الوقت 

  .املناسب

إن النشاط واحلركية على املستوى احمللي تربزه العالقة بني اإلدارة واملواطن، خاصة   
تعامل الثقة املتبادلة بني املواطن واملوظف، فإذا كان املواطن يقضي مصاحله يف اإلدارة وجيد ال

مع املوظف عملية سهلة، ومت اإلطالع على ملفه بكل شفافية، وتعرف بالتايل على حقوقه، 
فال شك أن يساهم بفاعلية يف بناء اجلماعة احمللية اليت ينتمي إليها، غري أنه يف الواقع نالحظ 
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العكس حيدث فيها، فاملواطن غري مطلع على حقوقه، وجيد املوظف دائما األعذار للتهرب 
ن تقدمي املعلومات والقيام بتوجيهه، كما تتعرض عملية اإلعالم إىل مشاكل أخرى مثل م

اللغة املعقدة بالنسبة للمواطن  وعدم حتديد الشخص الذي يكلف بإعالم املواطن، مما جيعل 
هذا األخري ال يعرف مبن ميكنه االتصال به، كما جتدر اإلشارة إىل عامل األمية كحاجز 

  .جليد بني اإلدارة واملواطنيعترض االتصال ا

إن الغرض من إنشاء أية إدارة هو خدمة املواطن، لكن ما  :ضعف اخلدمات -ب  
نالحظه يف اجلماعات احمللية هو اعتقاد أغلب أم بآدائهم للخدمة يسدون معروفا للمواطن، 
اين دون احلديث عن غياب اللباقة عند أداء اخلدمة، حىت املرافق املخصصة لالستقبال تع

القاعات غري املكيفة، نقص الكراسي (نقائص من جانب التجهيزات الغري املالئمة 
، كما أن أعوان االستقبال يفتقدون للتكوين املالئم، فال بد من مراعاة اجلانب ..)للجلوس

كذلك فإن احترام . السيكولوجي واالجتماعي للمواطن والتعامل مع كل حالة على حدة
اإلدارية وكذلك مواعيد قضاء مشاغل املواطنني على مجيع مستويات مواعيد تقدمي األوراق 

اإلدارة احمللية يندرج ضمن مستلزمات حفظ هيبة وصورة اإلدارة من األمور اليت تعرقل 
مسرية التنمية احمللية، فمثال عندما يريد املواطن احلصول على وثيقة من احلالة املدنية يستغرق 

منا التطرق إىل نوعية االستمارات  ين نوعية اخلدمة، يقتضكما أن احلديث ع. وقتا طويال
الرديئة اليت تقدمها اإلدارة للمواطنني، فال اللغة مفهومة بالنسبة للجميع، وكذلك يف بعض 

كما أن . األحيان االستمارة غري موجودة إطالقا ويضطر املواطن لشرائها من حمالت جتارية
خلدمة، وجيد مربرا لذلك يف األجر الزهيد الذي املوظف يرفض املسامهة يف رفع مستوى ا

  ... يتقاضاه، مما جيعل نوعية اخلدمة يف اإلدارة احمللية يعرف تأخرا كبريا

يالحظ نقص كبري على مستوى اإلدارة  :نقص استعمال التقنيات احلديثة -ج  
رغم إدخال احمللية باستخدام الوسائل احلديثة، بغرض تسيري الشؤون احمللية بكفاءة أكرب، ف

اإلعالم اآليل على مستوى معظم اجلماعات احمللية، إال أن غياب التكوين من جهة، وعدم 
ودف عملية إدراج . استعداد املوظفني للعملية من جهة أخرى، حال دون جناح العملية



 

 

اإلعالم اآليل إىل تسري أكثر فعالية للشؤون احمللية، وحتسني اخلدمات املقدمة للمواطن، 
  .)1(ول على املعلومات واإلحصائيات يف وقتها واحلص

  خالصة

ما ميكن قوله يف األخري أن اجلماعات احمللية تعاين فعال من أزمة حادة ومزمنة حبيث مل  
توفق يف الكثري من ااالت ال سيما يف إشراك املواطن يف تسيري الشؤون العمومية وال يف 

دولة القانون وال يف تقدمي اخلدمات الكثرية حتقيق الدميوقراطية املرجوة وال يف جتسيد 
وهذا مس مبصداقيتها وتصدعت العالقة بني املواطن ودولته، وهذا ما تؤكده طن، للموا

إن الدولة مريضة ومعتلة والبد من عالجها وأحسن دواء لذلك "مقولة رئيس اجلمهورية 
  ".  يكمن يف احلكم الراشد لتحقيق التنمية املستدامة واملتواصلة

  

  
  

  

  

                                                 
    54، 53. رجع السابق، ص، املاملدرسة الوطنية لإلدارة، البلدية والتنمية احمللية -) (1



 

 

  



 

 

  :متهيد        

لقد أضحى مفهوم املشاركة من أكثر املفاهيم استقرارا وقبوال بني املخططني     
واملمارسني يف دول العامل الثالث بعد اعتراف اتمعات املتقدمة بأمهية ذلك،  فقد أثبت 

اجلزائر الواقع العملي أن فشل الكثري من املشروعات واخلطط التنموية يف الدول النامية و
بشكل خاص يرجع أساسا إىل استبعاد املواطن من املشاركة يف صياغة هذه املشروعات، 
وبذلك فقد بدا واضحا أن حتضري وتنفيذ خمتلف الربامج التنموية احمللية والوطنية بكل جناعة 

احلق "فقد تضمن إعالن يتوقف على مشاركة مجيع األطراف أصحاب املصلحة يف ذلك،  
أن احلق  1996يف مادته األوىل الذي أصدرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام  "يف التنمية

يف التنمية حق من حقوق اإلنسان غري قابل للتصرف، ومبوجبه حيق لكل إنسان وجلميع 
الشعوب املشاركة اإلسهام يف حتقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية، والتمتع ذه 

  .  ال مجيع حقوق اإلنسان واحلريات األساسية إعماال تاماالتنمية اليت ميكن فيها إعم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 كة ادور احلكم احمللي يف إطار مفهوم الشر: املبحث األول        

بظهور مفهوم احلكم الرشيد برزت فكرة بديلة عن تلك اليت تنادي بالدور املركزي         
ه الفكرة بالتايل أعادت حتديد دور الشامل للدولة يف ختطيط التنمية جبميع جوانبها، هذ

وجوهر هاته الفكرة اجلديدة يقوم  الدولة،  مستندة إىل جتربة الدول اليت حققت أكثر تقدما،
وسيتم يف هذا املبحث . على الشراكة بني اجلهود احلكومية واتمع املدين والقطاع اخلاص

  .التنمية توضيح مفهوم الشراكة اتمعية ودور احلكم احمللي يف جمال

  مفهوم الشراكة اتمعية : املطلب األول  

يف إطار احلديث عن دور احلكم احمللي يف إطار مفهوم الشراكة يف جمال التنمية احمللية    
للشراكة،  البنيوية ينبغي قبل ذلك توضيح مفهوم الشراكة، الشراكة اتمعية،واالشتراطات

 .  إضافة إىل إشكاليات الشراكة الثالثية

  تعريف الشراكة  -أوال         

:   يقوم مفهوم الشراكة أساسا على التفاعل بني ثالث مكونات أساسية تتمثل يف
احلكومة،  اتمع املدين، القطاع اخلاص، واملشاركة الفعلية هلذه األطراف متكن من جتسيد 

 .  )1(مفهوم احلكم الرشيد والشكل اآليت يوضح ذلك

  الشراكة الثالثية): 05(شكل رقم                           

  
  
 
 
  
    

                                                 
(1) -" Local gouvernance and rural de centralisation "09/06/2009   
                   <http://www.cdic.wur.nl/nr/rdon lyres /goveenance -web1.pdf >  p.1 
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يقصد به إجياد صيغة  جديدة للحكم تقوم على ثالث   partnershipإن مفهوم الشراكة 
متثل هذه الدوائر ثالث مكونات أساسية  دوائر متقاطعة يف مصلحة ما من العمل املشترك،

ديد جماالت العمل والنشاط هي احلكومة واتمع املدين والقطاع اخلاص،  وتنطوي على حت
  .)1(لكل من أطرافها الثالث

والشراكة توجه تنموي يقوم على أسس تكاملية وتكاتفية بني احلكومة والقطاع 
  .)2(اخلاص واتمع املدين بغية حتقيق التنمية املستدامة

وتعين الشراكة اتفاق بني األطراف لتحقيق هدف أو أهداف مشتركة بواسطة إجناز 
العمل  ااألعمال املشتركة مع األخذ بعني االعتبار املصاحل اخلاصة لكل شريك، وهذعدد من 

اجلماعي املشترك يتم على أساس تعاقد بني األطراف املشاركة، وإن اختلفت دوافعهم 
  .)3(ومصاحلهم

   وبذلك فإن مفهوم الشراكة يعين أكثر من عقد بني اثنني أو أكثر للقيام بعمل   
تضافر جهود احلكومة مع اتمع املدين والقطاع اخلاص، سواء على مشترك، فهو يعين 

املستوى الوطين أو احمللي يف مواجهة أية مشكلة، من خالل اتصال فعال للوصول إىل اتفاق، 
مع تعاون للوصول إىل صياغة مقبولة هلذه الشراكة، سواء أكان هذا األمر ملزما يعقد 

وتأيت الشراكة يف املوارد، وتقوية ). راكة غري رمسيةش(ملزم بقيم مشاركة رمسية أو تعاون 
أدوار مجيع األطراف املشاركة من خالل التنسيق، وصوال إىل املشاركة الفعالة يف التنفيذ 
الفعلي إلعداد وتنفيذ ومتابعة اخلطة والسياسات واألهداف والربامج واملشروعات 

ال إىل بناء عالقات تعاونية، يشارك تعين تعاون واهتمام بتبادل األفكار وصو... واألنشطة
فيها الشركاء يف مواجهة املشكالت وحتديث اخلربات وتطويرها، واملساعدة وتعزيز الثقة 

الشركاء، تعويضا جلوانب القصور بني هؤالء الشركاء،   واملمارسات التعاونية املتبادلة بني 
                                                 

(1) -UNDP," Reconceprualising Governance", Discussion PNaper 2 ( New York :UNDP,January 1997 ) 
p.21,21 
 

     2009ماي  15:مت تصفح املوقع يوم ، "دور الشراكة وكيفية تفعيلها يف تنمية اتمع احمللي "دالل بنت عبد اهللا بن عدوان ،  - ) (2

http://www.netsolhost.com/images/speakers/ppt/2-3-2.pdf  >                                                     < 
   2009جويلية 27تصفح املوقع يوم . "للفيديرالية حول مفهوم الشراكة ورقة مفاهيمية " - )(3

                                                                 <http : // federation khmisset.maktoob log – com>  



 

 

يف اإلعداد والتخطيط لدعم  إىل جانب اإلسهامات املتبادلة اليت تسمح بالتجديد والتحديث
  ).  1(الربامج وتنفيذها 

ميكن القول إذا أن الشراكة تقوم أساسا على تضافر اجلهود احلكومية مع اتمع املدين 
مجيع األطراف  والقطاع اخلاص بغية حتقيق التنمية الشاملة املستدامة بناءا على شعور

  .  نميتهباالنتماء واملسؤولية املشتركة خلدمة اتمع وت

إن الشراكة يف التنمية تعين حق مجيع األطراف يف املشاركة يف صنع القرار، وحتديد 
وعالقات متبادلة تتوفر فيها  التشاركي،األدوار واملسؤوليات، وااللتزام مبا يسفر عنه االتفاق 

 وتشكل الشراكة لتحقيق أهداف معينة أو جماة قضية. درجة من التكافؤ بني مجيع األطراف
معينة أو إحداث تغيريات معنية يف اتمع، أو يف االجتاهات والقيم اليت ال يستطيع طرف أو 

  .جهة مبفردها حتقيقها

 وتقوم الشراكة على بناء خلفية مشتركة مع وضع أسس االتفاق أو االستمرارية، مث  
شتركة مع التعرف على القضايا واملشكالت والفرص املتاحة واملتوقعة، وحتديد األهداف امل

ترتيب األوليات، وجتميع املوارد، وجيب اتفاق الشركاء على مبدأ املنفعة جلميع األطراف 
بدال من السعي ملنافع فردية، وذلك عن طريق العمل اجلماعي وبأسلوب دميقراطي، وذلك 
 يؤدي بالتايل إىل زيادة اخليارات والوعي العام مبا يساعد على خلق املساندة وتقليل املعارضة

  .)2(وتعزيز وتعميق الدميقراطية 

وينبغي اإلشارة هنا إىل التفرقة بني مفهومي التنمية باملشاركة واملشاركة يف         
قد استخدم من قبل منظمة التعاون  )3(التنمية، حيث أن املفهوم األول أي التنمية باملشاركة 

ات اختاذ القرار واليت بناء والتنمية االقتصادية والذي أشارت به إىل انتهاج المركزية سلط
عليها تتسع املشاركة الشعبية يف عمليات وآليات اإلنتاج، فاملشاريع والسياسات العامة 

                                                 
احلكم : "حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول ورقة( نادية عيشور ، العقالنية الرشيدة يف ضوء فلسفة الشراكة اتمعية املعاصرة  -)1(

   259. ، ص) 2007 أفريل 9- 8، اجلزائر  ، سطيف،"ناميتيجيات التغيري يف العامل الالشريد واسترا
   17، 16 .، ص)2004مطابع الدار اهلندسية، : القاهرة.  ( 2، ط  والدولة... التنمية سعد طه عالم ،  - )(2
مكانية وحرية املشاركة تعترب التنمية باملشاركة جزء ال يتجزأ من املمارسات الدميوقراطية ، يف إطار بناء اجتماعي سليم للدولة يتيح إ -)(3

   .لكافة أفراد اتمع



 

 

عين أن التنمية بشموليتها  )1(تعطي أحسن النتائج إذا مت تنفيذها مبشاركة املستفيدين
أفراده مع واستدامتها وعدالتها ال تقوم إال من خالل مشاركة كافة مؤسسات اتمع و

الدولة، أما املفهوم الثاين أي املشاركة يف التنمية يعين أن هذه األخرية تقوم وتدعو للمشاركة 
بعملية املشاركة،  واملواطنني مدعوون ) الدولة مثال( أن تضطلع جهة ما فيها، مبعىن

  .)2(للمشاركة فيه

ة الستينات وكان وما جتدر اإلشارة إليه أن مفهوم الشراكة تداولته الدول يف بداي  
وهي مفاهيم تدرج كلها يف مفهوم أوسع أال ... التعاون، التشارك: ذلك حتت مسميات

ونظرا ألمهية مفهوم الشراكة فقد استعمل على نطاق واسع من قبل بعض  .)3(التعاقد   وهو
وغريها  1989، البنك الدويل 1997كالربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة (املؤسسات الدولية 

وقد طرح مفهوم الشراكة يف التسعينات يف اخلطاب العاملي ). منظمات األمم املتحدة  من
، واملؤمتر العاملي حلقوق 1992مؤمتر البينة يف الربازيل ( لألمم املتحدة واملؤمترات العاملية 

، ومؤمتر األمم املتحدة 1994، ومؤمتر القاهرة للسكان والتنمية 1993اإلنسان يف النمسا 
، وقد أكدت هذه املؤمترات مجيعها على أمهية الشراكة بني )1996طنات البشرية للمستو

     .)4(الثالث  القطاعات
  

   تعريف الشراكة اتمعية  -ثانيا   

الشراكة اتمعية تعين إشراك شرائح اتمع احمللي يف آلية أو تنظيم مؤسسي حملي ال   
لة املرتبطة بالعمل يف الدولة، سواء أكانت مركزي يشارك يف خمتلف جماالت التنمية الشام

خدمية أو ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية، على شكل جمموعات أو مجاعات يف مؤسسات 
غري رحبية، منتخبة أو معينة، تتلقى دعما رمسيا وشعبيا وتفويضا يف مؤسستها ومشاريعها 

ثابة جسرا بني أهايل املنطقة التنموية، وختضع بالوصاية أو اإلشراف إلدارة عليا، وتكون مب

                                                 
Genèse et dynamique comparés des ″Démocratisation ezt Decentralisation Charle Nach Mback, -)1(

processus de décentralisation en Afrique subsaharienne″(Bénin : éditin karathala et PDM, 2003) p.27, 37   
   17. ، صعالم، مرجع سابقسعد طه  -) (2
   1.صمرجع سابق، ، "للفيديرالية حول مفهوم الشراكةورقة مفاهيمية " -) (3
   48. ، صوهاب، مرجع سابقمسري حممد ال - ) (4



 

 

وبني األجهزة التشريعية والتنفيذية واملؤسسات اتمعية حمليا وإقليميا وعامليا ضمن سياسة 
الدولة، حبيث حتقق مبادئ وأسس الشراكة يف العمل واخلدمات املرتبطة به، ومتارس يف أداء 

ذ املشروعات وإدارا مهامها واختصاصاا ومراقبتها وتقوميها وحتفيزها من أجل تنفي
  .) 1(وصيانتها واستمراريتها سياسة واضحة تعتمد املشورة واخلربة والعدالة والشفافية 

  االشتراطات البنيوية للشراكة  -ثالثا 

حتتاج شراكة احلكم احمللي الرشيد إىل ما ميكن تسميته باالشتراطات أو املتطلبات     
اليت تتصل مباشرة ببنية النظام االجتماعي وما  ويقصد بذلك جمموعة من العوامل. البنيوية

ينبثق عنه من أنظمة فرعية سياسية وإدارية وجمتمعية، واليت بدون توفرها يصبح أي منط من 
  .الشراكة تعبري عن مصاحل ضيقة

 البريوقراطية العضوية -أ       

األدبيات يعد مصطلح البريوقراطية العضوية ترمجة مباشرة ملصطلح ازداد شيوعا يف    
اجلمع بني   Peter Evansويعين حسب تعبري   Embedded bureaucracyالتنموية هو 

اتمع أي اجلمع  –ومنوذج املنظمة  ،مبادئ البريوقراطية التقليدية اليت طرحها ماكس فيرب
على حنو ميثل ترمجة إدارية يومية لعالقة الشراكة واالعتماد املتبادل  بني النظام واالنفتاح

فالنموذج التقليدي للبريوقراطية الذي وضعه عامل االجتماع األملاين  . الدولة واتمعبني
يقوم على مجلة من املقوالت األساسية هي اهلرياركية والالشخصية واحلياد " ماكس فيرب "

اتمع فيستند إىل مقوالت تكاد  –أما منوذج املنظمة ... السياسي واملساءلة من أعلى
لنموذج التقليدي مثل التضامن بدال للهرياركية، وااللتزام الشخصي التعامل تكون عكسية ل

مع احتياجات اتمع املتغرية بدال لالئحية، والتجديد يف مواجهة املشكالت بدال من 
النمطية، واملرونة يف التعامل من احتياجات اتمع املتغرية بدال من احلياد يف مواجهة 

 .  واملساءلة من أسفل الضغوط الصادرة من البيئة

                                                 
مركز ورقة حبث قدمت يف مؤمتر العمل البلدي األول ،" (شراكة اتمعية يف العمل البلديال" ، لسيد عبد اهللا السيد جميد العايلا -) (1
   1. ، ص)2006مارس  27 -26بحرين للمؤمترات ال



 

 

الركون إىل أي  –والسيما يف حالة الدول النامية  –وكشفت الدراسات أنه يصعب   
من النموذجني يف صورما املطلقة، نظرا ألن كل منهما حيمل بني طياته عوامل إجيابية 

فقد يؤدي الركون إىل النموذج األول فقط إىل حالة من اجلمود وغياب . وأخرى سلبية
درة، وقد يقود االعتماد الكامل على النموذج الثاين إىل حالة من السيولة تتسبب يف املبا

يعد مثل هذا النموذج املبتغى . إجياد منوذج جيمع بني اجلوانب اإلجيابية يف النموذجني
ضرورة أساسية يف حالة إرساء أشكال تشاركية يف التنمية بني احلكم احمللي واملنظمات غري 

منوذج (على اتمع  واالنفتاح) النموذج التقليدي(ظ على النظام ل احلفااحلكومية من خال
 Embedded، وهو ما يطلق عليه مفهوم البريوقراطية العضوية)اتمع –املنظمة 

bureaucracy  )1 (.   

  رأس مال اجتماعي حقيقي  - ب    

جمرد  يقوم مفهوم الشراكة على افتراض رئيسي هو وجود رأس مال اجتماعي، وليس  
وهناك العديد من التعريفات ملفهوم رأس املال االجتماعي أبرزها التعريف . تكوينات مدنية

جتميع املوارد القائمة أو "وذهب إىل أن املفهوم يعين Pierre Bourdieu الذي قدمه بورد 
  ".  احملتملة يف سياق شبكة من العالقات املؤسسية على أساس من االعتراف املتبادل

إىل املفهوم من منظور مؤسسي بوصفه   James Colmanنظر كوملنيف حني   
  .  عالقات مؤسسية تساعد على التفاعل بني خمتلف الفاعلني

الروابط اليت جتمع بني "إىل أن رأس املال يعين   Putnam"روبرت بوتنام"وذهب   
  ".  األفراد والشبكات االجتماعية اليت تنشأ على أساس من االحترام املتبادل

على حد وصف كوملن اليت جيب أن " املادة اخلام"ويعترب رأس املال االجتماعي مبثابة   
جتمع أوصال أي تكوين غري حكومي، ويف حالة ضعف أو غياب وجوده فإن قدرة 

 .  منظمات اتمع املدين على إجناز املهام املنوطة ا تتسم باحملدودية
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اعتبارات عديدة أبرزها بناء الثقة واالعتماد وتنبع أمهية رأس املال االجتماعي من       
واالحترام املتبادل بني األفراد املشاركني يف نفس املنظمة وهو ما يساعد على إجناز العمل 

وهي متثل تكاليف   Transaction costبكفاءة ويقلل  إىل حد بعيد مما يعرف باسم 
العمل يف حالة فقدان الثقة وسعي االتصال واإلدارة اليت متثل عبئا اقتصاديا وتنظيميا على 

فضال عن أن القيم األساسية  .كل طرف إىل توفري املصلحة الشخصية على حساب العمل
اليت يتضمنها مفهوم رأس املال االجتماعي، تؤدي إىل خلق بيئة جمتمعية بصفة عامة وبيئة 

تبط مستوى رأس تنظيمية بصفة خاصة أكثر مالءمة الجناز العمل بكفاءة وفعالية، من هنا ير
 .املال االجتماعي بقدرة املنظمة على اإلجناز

   املسؤولية االجتماعية لرأس املال -ج    

هناك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق رأس املال يف أي جمتمع خبالف الدور   
    socialاألساسي املنوط به يف حتقيق التنمية االقتصادية، ويقصد باملسؤولية االجتماعية

responsability    تمع العمل على تطوير جودة احلياة يف البيئة اليت ميارس فيهاجتاه ا
رأس املال نشاطه، وتارخييا فإن كربيات املشروعات يف شىت امليادين قامت على أكتاف 
الرأمسالية يف أوربا حىت أن بعض املنظمات غري احلكومية وما نتج عنها من مشروعات 

 .مساء الرأمساليني الذين قاموا بإنشائهااجتماعية ال تزال حتمل أ

والدافع الرئيسي الذي يربز لدى رجل األعمال هو إجياد بيئة آمنة اجتماعيا تسمح   
بنمو رأس املال، وهذا ليس من السهل حتقيقه دون التغلب على مشكالت أساسية كالفقر 

ها يف البيئة والبطالة واجلهل وضعف الرعاية الصحية، فإذا تركزت هذه املشكالت وغري
االجتماعية احمليطة برأس املال جعلت من عوامل التهديد االجتماعي أسبابا خلنق فرص 

)1(حتقيق الربح
      .
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  إشكاليات الشراكة الثالثية: املطلب الثاين     

مفهوم الشراكة بالصورة اليت جيري عليها إنتاجه وتسويقه يف صورة دوائر ثالثة   
د جاد يف ضوء خربة الدول النامية، ويفتح ذلك الباب أمام نقد متقاطعة حيتاج إىل نق

األسس البنيوية اليت تستند إليها الدولة مبختلف مؤسساا وأجهزا، وميتد النقد ليشمل 
 .أسس الشراكة األخرى

  غياب مقومات الدولة احلديثة -أوال  

الدولة  عند حبث مفهوم الشراكة هناك افتراض ضمين أساسي هو وجود مقومات   
وإن . احلديثة، اليت تستند إىل حكم القانون واملساءلة واملواطنة واحترام حقوق اإلنسان

أبرز أهم مقومات الدولة احلديثة هو وجود خطوط فاصلة بني العام واخلاص، على حنو 
تكون فيه ميادين العمل والنشاط واضحة بني خمتلف الفاعلني احلكوميني وغري احلكوميني، 

غري حكومية إىل عملية بنائية من أجل ترشيد أفضل  -أي شراكة حكومية  حىت تتحول
للموارد يف العمل التنموي، وتشهد الدول النامية وبدرجات متفاوتة بشكل عام واجلزائر 

حيث تضيع اخلطوط الفاصلة   patrimonialismبشكل خاص ظاهرة اإلقطاع السياسي
سيطرة خمتلف املهام بآليات الدولة احلديثة الواضحة بني العام واخلاص، وتدير النخب امل

وتصبح بذلك إدارة الدولة برمتها قائمة على إدارة  ،ولكن دف حتقيق منافع شخصية
وتتحول بالتايل العالقة بني املواطن والدولة يف كافة املواقع ، systmatic فساد منظم

  .  )1(واملؤسسات، من عالقة مواطنة إىل عالقة والء وتبعية

  غياب اخلطوط الفاصلة يف األدوار واملسؤوليات - ياثان  

يفترض من مفهوم الشراكة أن هناك خطوطا فاصلة بني الفاعلني احلكوميني وغري    
احلكوميني يف اتمع، من حيث توزيع األدوار واملسؤوليات يف ظل عقد اجتماعي واضح 

  .  كل عاماملعامل،  وهي حالة غري قائمة يف العديد من الدول النامية بش
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أن تتضمن احلكومة على  –على سبيل املثال  –فمن جهة يفترض مفهوم الشراكة   
صيانة التعددية الثقافية واالجتماعية والسياسية، إال أن ذلك مل حيدث يف العديد من الدول 
النامية، نظرا ألن تكوين النخب احلاكمة ذاا مل يأت تعبريا عن توافق عام أو من خالل 

قراطية، وهو ما قاد إىل صيانة العقد االجتماعي للدولة على حنو جيحف حبقوق آليات دمي
  .املواطنني يف هذه الدول

ومن جهة أخرى يفترض مفهوم الشراكة أن هناك جمتمعا مدنيا يستطيع تعبئة   
املواطنني يف منظمات تنشأ باإلرادة احلرة ألفرادها، هذه هي خربة الدول املتقدمة، ويف 

ية بشكل عام ونظرا ملا تواجهه منظمات اتمع املدين من حصار حكومي الدول النام
خاصة فإا مل تقم بدور حقيقي، سواء من حيث ما تطرحه من قضايا أو ما تقوم به من 

 .)1(أدوار

ومن جهة ثالثة يتضمن مفهوم الشراكة تركيزا على دور القطاع اخلاص يف النهوض   
والقيام باملشروعات، وهذه هي خربة الدول املتقدمة  باالقتصاد من خالل توفري الوظائف

اليت يؤدي فيها القطاع اخلاص دورا أساسيا يف االقتصاد يف ظل قوانني حتافظ على رشادة 
احلياة االقتصادية، وحتمي املواطن من تعسف السوق والرأمسالية، غري أنه يف اتمعات 

 ضويا يف جمتمعاته يف ظل غياب القوانني النامية ال يستطيع القطاع اخلاص أن يؤدي دورا
 .الرادعة اليت حتمي العمال من التعسف

  غياب األساس البنيوي للمواطنة - ثالثا  

يذهب فريق من الدارسني إىل أن غياب األساس البنيوي ملفهوم املواطنة يف العديد    
غة للحكم اجليد جيعل من الصعب بناء صي –وخباصة يف املنطقة العربية  –من الدول النامية 

ويف هذا الصدد قدم ماك . تقوم على شراكة فعلية بني فاعلني حكوميني وغري حكوميني
أستاذ التنمية جبامعة ساسكس باململكة املتحدة أطروحة مهمة   Mick Moore مور 

مفادها أن الدول اليت تعتمد يف دخلها أساسا على عوائد نفطية ومنح خارجية، ليس يف 
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حكم يقوم على املشاركة يف صنع وتنفيذ السياسة العامة، بل يؤدي ذلك إمكاا تأسيس 
إىل االنفصال بني املواطن والدولة، وبروز حالة من عدم الرضا، من ناحية، وحالة من 
االستعالء من جانب أجهزة الدولة من ناحية أخرى، بعكس الدول اليت تعتمد يف دخلها 

. واصل مع املواطن شرطا أساسيا النتظام العملأساسا على نظام ضرييب عادل جيعل من الت
ويترتب على اعتماد الدول يف دخلها على عوائد نفطية ومنح خارجية نتائج سلبية أبرزها 

)1(:  

ظهور ما ميكن تسميته باالستقالل السليب جلهاز الدولة عن املواطن، وعدم رغبة  -  
ة يستند إىل عوائد مالية ال يسهم النخبة احلاكمة يف االستماع إليه، نظرا ألن جهاز الدول

  .فيها املواطن

غياب معايري الشفافية يف اإلنفاق العام نظرا ألن جهاز الدولة يستند إىل عوائد  -  
  .مالية ال يسهم فيها املواطن

غياب معايري الشفافية يف اإلنفاق العام نظرا ألن النخب املتحكمة يف االقتصاد  -  
ق يف السيطرة على املوارد املالية املتوفرة، دون إعطاء أي الريعي تكون وحدها صاحبة احل

قدر من األمهية سواء للمؤسسة الربملانية أو املنظمات غري احلكومية اليت متارس يف النظم 
  .الدميقراطية أدوارا يف مساءلة النخب احلاكمة

ا نظرا لشعور املواطن بأن م  civil workغياب أي مفهوم حقيقي للعمل املدين  -  
يقوم به من جهد أو نضال مدين لن يسهم يف إحداث تغيري حقيقي طاملا أن اتمع 

 .  السياسي برمته ال يستند إىل مفهوم املواطنة
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  املخاوف املوروثة بني الفاعلني احلكوميني وغري احلكوميني -رابعا

مات يفترض مفهوم الشراكة وجود إمكانية للتوصل إىل توافق بني احلكومة واملنظ   
غري احلكومية يف جمال التنمية الدميقراطية، غري أن العالقة بني الطرفني يف العديد من الدول 

  : )1(النامية حتكمها هواجس وخماوف موروثة ميكن إجيازها يف العناصر اآليت ذكرها  

، أي مصاحل "الصاحل العام "أن تم مبا يسمى  –أو جيب  –احلكومة تم دائما  -  
عام من املواطنني يف عملية صنع السياسة، وبالتايل ختشى من أن تتحول هذه اموع ال

  .  العملية إىل مساحة لتنافس جمموعات متعددة تسعى للحصول على مكاسب فئوية ضيقة

تسيطر على كم هائل من املعلومات، البعض  -حبكم عملها  –األجهزة احلكومية  -  
أما . ضع ملبدأ السرية حرصا على مصاحل الوطنمنه ميكن اإلطالع عليه، والبعض اآلخر خي

املنظمات غري احلكومية فإن ما يتوفر لديها من معلومات يسهل اإلطالع عليه، فهي حبكم 
. تكوينها ال تعرف مبدأ السرية، بل إن من قواعد العمل ا مبدأ نقيض هو الشفافية

ملشاركة يف صنع السياسة وبالتايل ختشى احلكومة أن ال تراعي املنظمات غري احلكومية ا
مبدأ السرية بشأن بعض املعلومات اليت ستطلع عليها حتما خالل املراحل املختلفة اليت متر 

  .ا عملية صنع السياسة العامة

ومن ناحية أخرى هناك خماوف تساور املنظمات غري احلكومية عند اإلقدام على   
  :  ميكن إجيازها يف ما يأيت حتقيق أي شراكة حقيقية مع احلكومة يف جمال التنمية

وبالتايل تكون مستقلة   Autonomyما مييز املنظمات غري احلكومية هو االستقالل  -  
يف طرح الرؤى،  وختشى أن تفقد استقالليتها إذا اشتركت يف صنع السياسة العامة، حيث 

  .  ستقاللأن قرا من مراكز صنع القرار قد يؤدي إىل إحلاقها باحلكومة مما يفقدها اال

تتعدد املنظمات غري احلكومية، وأصبح من الصعب حصرها بدقة، وهو ما يعين أن  -  
هناك منظمات سوف تقترب من دوائر صنع السياسة العامة وأخرى ستظل بعيدة وهو ما 
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قد يشعل املنافسة بني املنظمات غري احلكومية، وختشى هذه املنظمات أن تؤدي املنافسة 
  .ى العمل غري احلكومي بوجه عامإىل نتائج سلبية عل

املنظمات غري احلكومية خمتلفة يف رؤاها وأسلوب عملها، وجيب أن تظل        -  
دون أي اعتبار " منظمات غري حكومية"خمتلفة، ولكن احلكومة تنظر إليها مجيعا على أا 

ة تنميط لالختالفات بينها، وختشى هذه املنظمات أن يؤدي ذلك إىل إلغاء تفردها وحماول
  .  أسلوب عملها، وهو ما قد يؤثر سلبا على نظرة اجلمهور هلا

  دور احلكم احمللي يف جمال التنمية والتحديات اليت تواجهه : املطلب الثالث  

يعترب احلكم أو اإلدارة احمللية جهازا إستراتيجيا على املستوى احمللي، باعتباره يتوسط   
طن من أجل النهوض بالتنمية احمللية وبظهور مفهوم الـ العالقة بني احلكومة املركزية واملوا

governance   تمع املدين والقطاع اخلاص إىل جانب احلكممث التأكيد على شراكة ا
احمللي، سواء فيما يتعلق بصنع أو تنفيذ السياسات العامة،  بغية حتقيق التنمية املستدامة، 

  حمللي يف ظل هذه الشراكة؟وبالتايل ميكن التساؤل عن طبيعة دور احلكم ا

  دور احلكم احمللي يف جمال التنمية   -أوال

لقد أصبح دور الدولة بشكل عام يف إطار مفهوم الشراكة يركز على البعد   
من خالل املسؤولية عن تقدمي اخلدمات العامة للمواطنني، وعن وضع اإلطار  االجتماعي

م واخلاص على حد سواء، مثلما تكون معنية العام القانوين والتشريعي ألنشطة القطاعني العا
كما تعمل على االهتمام باخلدمات اليت ال يقبل عليها . بتأكيد االستقرار والعدالة يف السوق

وتستطيع الدولة كذلك متكني املواطنني من خالل توفري الفرص املتساوية . القطاع اخلاص
ة والسياسية، ولذلك فإن وضمان مشاركتهم يف األمور االقتصادية واالجتماعي هلم،

الالمركزية يف هذا اإلطار تكون أكثر استجابة ملتطلبات املواطنني وللظروف االقتصادية 
وتعترب السويد من األمثلة على الدول اليت تؤدي ا احلكومات احمللية دورا كبريا . )1(املتغرية
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 1962للحكومة احمللية عام  يف عملية التنمية اتمعية، ففي السويد واليت بدأ ا أول تشريع
جمالس األقاليم ( من نفقات القطاع العام للدولة بأيدي احلكومات احمللية  % 70يشكل 

، حيث تكون البلديات مسؤولة قانونيا عن التعليم االبتدائي والثانوي،  )والبلديات 
ألبنية، كما اخلدمات االجتماعية اخلدمات العامة، التخطيط احمللي، إقرار وإلزام تشريعات ا

، وخدمات )متضمنة املستشفيات ( أن جمالس األقاليم مسؤولة عن برامج الرعاية الصحية 
النقل العام، بينما تم احلكومة الوطنية يف املقابل بالضمان االجتماعي وأنظمة التقاعد 
 الوطين، سياسات اإلسكان، التعليم العايل، وخدمات وطنية أخرى مثل إدارة القضاء وإدامة

  .  ) 1(النظام واألمن العام

إنه ويف ظل تبين سياسات اإلصالح االقتصادي واقتصاد السوق، أصبح دور احلكم   
احمللي يركز على الكيف وليس الكم، وعلى متكني املواطنني وليس جمرد خدمتهم، وعلى 

  .  االهتمام بتوجيه اخلدمة وليس تقدميها مباشرة

لية مبجموعة من الوظائف واألدوار يف جماالت ويف هذا اإلطار تقوم الوحدات احمل  
توفري املناخ املالئم جلذب االستثمارات، واملشاركة يف صنع السياسات العامة، وتنمية 

  .وتدريب املوارد البشرية ومحاية البيئة من التلوث

ففي جمال توفري املناخ املالئم جلذب االستثمارات، أصبحت الكثري من احلكومات   
ول العامل تؤدي وظائف تؤثر على جذب املستثمرين األجانب واحملليني، شاملة احمللية يف د

وتستطيع األجهزة احمللية إصدار . اإلمداد بالبنية األساسية، وإدارة النقل، وفرض الضرائب
اللوائح احمللية اليت توفر للمستثمر أساسا قانونيا لالستثمار يف الوحدات احمللية، وإنشاء 

وتزداد أمهية هذا . لبنية األساسية الالزمة لالستثمار احمللي واألجنيبوتطوير مشروعات ا
الدور للوحدات احمللية يف ظل ارتفاع معدالت التحضر والتطورات التكنولوجية، وتزايد 

  .)2(معدالت النمو السكاين وتطلعات املواطنني إىل مستوى متطور من اخلدمات
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ق العامة بالشكل الذي يطبق نظم اإلدارة ويتعني على الوحدات احمللية تطوير املراف  
احلديثة والكفاءة اإلدارية واملشاركة الشعبية، ودراسة كيف ميكن البدء يف خوصصة بعض 
هذه املرافق واخلطوات التدرجيية اليت تتبع، ومدى مسامهة املواطنني والوحدات احمللية يف 

  .إدارا ومتويلها ورقابتها

مشاركة احلكومة املركزية يف صنع السياسات العامة  كما تستطيع الوحدات احمللية  
. باعتبارها األكثر التزاما جتاه املواطنني، واألكثر معرفة مبشكالت ومتطلبات اتمعات احمللية

وإذا كان  rowing، وليس التجديف steeringإن املطلوب من الوحدات احمللية هو التوجيه 
اشر للخدمة، فإن عليها التركيز على متكني اآلخرين املطلوب منها االنسحاب من التقدمي املب

  .)1(من تقدمي هذه اخلدمات

وميكن للوحدات احمللية أن تساعد يف تطوير املوارد البشرية الكفؤة، من خالل دورها   
يف إنشاء املدارس واملعاهد والكليات واملؤسسات األخرى، وتدريب األفراد الذين ال 

. )2(كنهم من االستفادة من فرص العمل املتوافرة يف اتمعميتلكون مهارات حمددة مبا مي
  :وحتديث أحوال اخلدمة املدنية من خالل وإصالح

االهتمام بالعنصر البشري واالرتقاء به ماليا وتدريبيا، حبيث تتوافر له حياة كرمية  -  
  .تنأى به عن االنصراف وتقضي على أسباب التقاعس

العاملني، حبيث تتماشى مع االجتاهات السائدة يف تصحيح هيكل الرواتب وحوافز  -  
  .سوق العمل، ومع مستويات األسعار وتكاليف املعيشة بصفة عامة

وضع نظام متكامل لتدريب املوظف احمللي والقيادات احمللية، على اختالف  -  
ا أنواعها ومستوياا، وفتح جمال احلوافز ملختلف املوظفني والقيادات احمللية، حىت يكونو
عناصر فعالة وناجحة يف األداء الوظيفي احمللي، وذلك دعما لوحدات اإلدارة احمللية وقياداا 

  .وعونا هلا يف حتقيق األهداف املرجوة
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إعطاء رؤساء الوحدات احمللية، السلطات اليت متكنهم من استقطاب واختيار -  
  .   )1(العناصر الكفؤة للعمل بوحدام

يف أواخر القرن العشرين معنية مبجال محاية البيئة من  وأصبحت الوحدات احمللية  
التلوث، ففي قمة األرض يف ريودي جانريو اليت عقدت يف إطار مؤمتر األمم املتحدة عن 

دولة على أجندة القرن احلادي والعشرين،  150،  وقعت 1992البيئة والتنمية يف عام 
ي أعطى احلكم احمللي دورا رئيسيا فيه، متضمنة برناجما تنفيذيا عن التنمية املستدامة والذ

وتأيت أمهية احلكم احمللي يف هذا اال من كون السلطات احمللية هي اليت تقوم بإنشاء وصيانة 
البنية األساسية االقتصادية واالجتماعية والبيئية وتراقب عمليات التخطيط وتضع السياسات 

  .  يذ السياسات العامة احملليةوالقواعد البيئية احمللية، فضال عن دورها يف تنف

أعطت خطة النشاط البيئي اخلامسة لإلحتاد األورويب للحكم احمللي  1992ويف عام   
  .دورا أكرب من اخلطط السابقة لإلحتاد

والواقع أن احلكم احمللي يستطيع تأدية دورا كبريا يف جمال محاية البيئة من خالل   
لقوانني والقواعد، واحلفاظ على الصحة والسالمة التحكم يف معدل التلوث البيئي بتطبيق ا

واستخدام أساليب اإلدارة العلمية لتقليل اآلثار البيئية السلبية، وتنمية الوعي  العامة،
  .  )2(باملشكالت البيئية

ويف اال االجتماعي تعمل الوحدات احمللية على القيام بكل املهام اليت تتعلق   
ا تتوىل يف إطار اختصاصاا شؤون التنمية والرعاية كم. بالشؤون الصحية واإلسكان

  .االجتماعية وفق السياسة العامة للدولة، وتوفري فرص العمل للعاطلني عن العمل

كذلك بإمكان اإلدارة احمللية اللجوء إىل التعاون الالمركزي الذي تتدخل فواعله   
ا عالقة مبشاريع أو برامج على املستوى املادون دواليت، من خالل تفعيل مشاركة كيانات هل

تنموية وا طاقم كبري من احملاورين العموميني ليس هلم صالحيات على املستوى املؤسسايت 
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املركزي، وتقدمي املبادرات وتقاسم املسؤوليات من طرف السلطات احمللية أو قطاعات 
لدولة، منظمة من طرف اتمع املدين بصفة متنوعة ومتكاملة مع تدخالت ومسؤوليات ا

وهو ما نشهده يف الدول األوروبية خاصة مدينة مرسيليا الفرنسية اليت وقعت العديد من 
اتفاقات التعاون واليت جعلت منها واحدة من املدن األكثر نشاطا يف جمال التعاون 
الالمركزي الذي حيظى باالهتمام من طرف الدولة اليت تعمل على تشجيع رغبة اجلماعات 

ام بأعمال خارجية كانت بإمكاا أن تعتربه منافسا هلا، ولكنها تتحول بكل احمللية يف القي
  . الوسائل العمل كوسيط يسهل حتقيق أهداف التعاون الالمركزي

الالمركزي من أجل التنمية  نوقد حدت اجلزائر حذو الدول املتقدمة يف جمال التعاو  
مدينة مرسيليا، وتعترب هذه اخلطوة من خالل اتفاق التعاون الذب انتهجته مدينة اجلزائر مع 

  .             جد اجيابية يف اال التنموي غري أا ال تزال حمتشمة

إليه أن احلكم أو اإلدارة احمللية يف اجلزائر الزالت بعيدة كل البعد  ةإلشارجتدر اوما   
ء من حيث عن الدور احلقيقي الفعلي الذي يضطلع به احلكم احمللي يف الدول املتقدمة سوا

املشاركة يف صنع السياسات العامة أو من حيث تقدمي اخلدمات العامة، أو االهتمام بترقية 
املوارد البشرية، أو يف جمال محاية البيئة، وبذلك ينبغي عليها أن حتذو حذو الدول املتقدمة 

   .بغية املسامهة بشكل جدي وفعال يف حتقيق التنمية احمللية املستدامة ومنه الشاملة

  التحديات اليت تواجه احلكم احمللي  -ثانيا 

تعمل الالمركزية اجليدة على تكوين حكومات حملية أكثر مشاركة وأكثر استجابة   
الحتياجات الناس، ولقد أضحى واضحا بأن احلكومات املركزية ينبغي أن ال تتدخل يف 

ومات احمللية حتديدا وينبغي يف إطار ذلك حتديد مسؤوليات احلك، إدارة احلكومات احمللية
دقيقا، وختويلها قوة وسلطات كافية لالضطالع مبهامها بطريقة فعالة ومستقلة عن احلكومة 

  املركزية،



 

 

أي أنه جيب أن يؤدي نظام الالمركزية إىل نقل السلطة بالفعل إىل احلكومة أو اإلدارة   
وبذلك جيب أن يكون . )1(احمللية وعدم االكتفاء مبجرد عدم تركيزها يف يد السلطة املركزية

للوحدات احمللية املوارد املالية لتدير براجمها ولتوظف كفاءاا املناسبة ومتنحهم الرواتب 
 .)2( واملكافآت وفقا للعمل الذي يؤدونه، دون انتظار إقرار ذلك من احلكومات املركزية

حلكومات وقد بينت إيتوكو سوزوكي من األمم املتحدة أهم التحديات اليت تواجه ا 
إن الالمركزية جيب أن تتماشى يدا بيد مع التحسني يف إدارة احلكومة احمللية " احمللية بقوهلا 

واليت تنطوي على تقوية قدرات مواردها املؤسسية واملالية والبشرية، وباملثل تقوية موارد 
  :يأيت لذا جند أن من التحديات اليت تواجه حتقيق حكم حملي فعال ما" أقاليمها احمللية 

حصول اإلداريني والرمسيني على املهارات اجلديدة واألنظمة اإلدارية احلديثة،  -  
ليتمكنوا من حتسني مستوى اخلدمات واالستجابة إىل طلبات املواطنني املختلفة بكفاية 

  .وفعالية

تطوير املوارد املالية الالزمة إلدارة الربامج األساسية خلدمة األحياء ذات  -  
  .اخلاصة ولتوفري التمويل لتنفيذ اخلطط والربامج اإلستراتيجية االحتياجات

حتسني مستوى مشاركة املواطنني يف رسم السياسات واختاذ القرارات وحتمل  -  
املسؤوليات من خالل تعزيز الدميقراطية يف اتمعات احمللية للربط بني املستويات احلكومية 

فاملناداة والدعوة إىل الالمركزية أمر جد هام   املركزية واحمللية واإلقليمية بشكل فعال،
وأساسي، إال أن املعاناة لتحقيقها يف العديد من الدول، وخاصة الدول النامية ومنها اجلزائر 

  .يعترب أمرا يف غاية التعقيد

هناك حاجة ماسة إىل حتسني البنية التحتية والقدرات األساسية للمؤسسات القائمة  -  
ية لتستطيع مواجهة التحديات املشار إليها، خاصة ما يتعلق بإدارة املوارد يف احلكومات احملل
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ولعل التجديدات . املالية وتوفري األنظمة اإلدارية واملعلوماتية الالزمة للحكم احمللي اجليد
اإلدارية احلديثة تصبح أمرا أساسيا لتحسني تلك البنية التحتية، تلك التجديدات اإلدارية اليت 

". إدارة اجلودة الشاملة"،  "إدارة األداء"،  "اإلدارة باألهداف"، "دارة بالنتائجاإل"تشمل 
واليت أصبحت من األساليب اإلدارية اإلدارية العادية يف القطاع اخلاص والقطاع احلكومي 

  .)1(أيضا 

إن هذه التحديات اليت جتاوزا العديد من الدول املتقدمة وبعض الدول النامية،   
اجهة والتعامل معها من خالل املبادرة يف اإلصالحات اإلدارية على مستوى تتطلب املو

الوحدات احمللية فهذه األخرية حباجة لتحقيق نوع من التوازن بني العديد من املتطلبات، واليت 
  : تشمل

  .يف السلطات ةطرق ومناهج إدارية تؤكد على أمهية التنازل والالمركزي -

 . والتعاونيةمأسسة القيادات اإلستراتيجية  -

 . العمل على مشاركة املعنيني بالقضايا إىل أبعد حد ممكن -

 .التأكيد على توفري الشفافية واملساءلة -

  دور اتمع املدين يف جمال التنمية احمللية يف اجلزائر : املبحث الثاين       

قبل التحول إىل سياسات التحرر االقتصادي كانت الدولة هي الفاعل األساسي   
يمن يف عملية التنمية، غري أن هاته األخرية شهدت قصورا واضحا يف أغلب الدول النامية امله

بوجه عام واجلزائر بوجه خاص،  وأصبحت بالتايل الدولة الوطنية حباجة إىل قطاع ثالث 
يتعاون معها ويعزز أداءها،  ونقصد هنا اتمع املدين الذي تزايد تداوله خالل العقود 

مهام القطاع العام والقطاع اخلاص ويدفع وترية التنمية احمللية الوطنية الشاملة األخرية ليكمل 
   .  واملستدامة
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   .مفهوم اتمع املدين وأمهيته: املطلب األول

نظرا لألمهية اليت اكتساها اتمع املدين يف السنوات األخرية واليت تزامنت مع بروز   
اد السياسات العامة سواء على املستوى احمللي أو الوطين، مفهوم احلكم الرشيد يف جمال إعد

فإن ذلك يقتضي الوقوف عند هذا املفهوم من خالل التطرق إىل تعريفه وأهم املتغريات اليت 
 .سامهت يف بروزه وخصائصه وأهم مشكالته فضال عن األمهية اليت يكتسيها

  مفهوم اتمع املدين   -أوال  

  ملتغريات اليت سامهت يف بروزه تعريف اتمع املدين وا  - أ

يعد مفهوم اتمع املدين من املفاهيم اليت حظيت باالهتمام الواسع منذ بداية القرن   
فقد . اليت نظرت إليه من الزاوية احملددة هلا ةالتاسع عشر، حيث األفكار االشتراكية والليربالي

قتصادية وتنظيمها اخلارجي، رأى هيغل أن مفهوم اتمع املدين خيتص مبجال العالقات اال
وفقا لتصور الدولة الليربالية، وركز على الطبيعة الصراعية للمجتمع املدين وحاجته إىل الدولة 

واختص املفهوم عند ماركس واجنلز مبجال العالقات االقتصادية باعتبارها . ملنحه التوحد
ا اعترب أن حدود اتمع املدين العامل احلاسم، ال الدولة اليت تشكل جزء من البناء الفوقي، لذ

هي حدود العالقات االقتصادية، وأن اتمع املدين هو مسرح التاريخ، وأن حتليله يتم عرب 
االقتصاد السياسي، وقد اعترب ماركس أن اتمع املدين حيتضن كل العالقات املادية لألفراد 

  .) 1(ضمن مرحلة حمددة من تطور قوى اإلنتاج

مصطلح اتمع املدين ليعين اتمع السياسي " كانت"و" وسور"وقد استخدم   
أما أنطونيو غرامشي ). غري السياسي(والدولة حتديدا، كما استخدم للمقارنة باتمع البدائي 

فكان أول من أدخل يف الفكر املاركسي تعديال مهما يف مفهوم اتمع املدين إذ وضع هذا 
ربط بني اتمع املدين ووظيفة اهليمنة اليت متارسها الطبقة أو األخري يف إطار البناء الفوقي، و
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، ووظيفة السيطرة املباشرة أو احلكم من خالل )الطبقة املثقفة(اموعة املهيمنة يف اتمع 
  . ) 1(احلكومة الشرعية من جهة أخرى 

        ويف كل األطروحات السياسية واالجتماعية، وقد عد اتمع املدين اليوم  
وقد عرف بأنه املكان . والثقافية، باعتباره شرطا ضروريا لقيام نظام سياسي دميقراطي مستقر

الذي يستطيع فيه املواطنون أن يتبادلوا نوعا من احلوار الشخصي واملداوالت اليت تعد 
  .أساسية ال لبناء اتمع احمللي فحسب، بل للدميقراطية حبد ذاا

عامل احلياة االجتماعية املنظمة، الطوعي، الذايت النشأة  ويعرفه الري دياموند بأنه  
  .)2(والذايت الدعم،  وامللتزم بقواعد قانونية أو جمموعة مشتركة من القواعد

كما عرف بأنه جمتمع مستقل إىل حد كبري عن إشراف الدولة املباشر، ويقوم   
  .) 3(بأعمال تطوعية تساعد الدولة يف القيام بواجباا

إلشارة إىل أن هناك العديد من املتغريات اليت سامهت يف بروز املصطلح ميكن وجتدر ا  
  :  )4(حتديدها فيما يأيت

  . عوملة القيم الدميقراطية وحقوق اإلنسان مع التأكيد على املساواة بني اجلنسني -

 . تزايد دور املنظمات غري احلكومية على املستوى الدويل والوطين -

 . د السوق، وهذا ما أدى إىل تزايد دور القطاع اخلاصعوملة آليات وأفكار اقتصا -

التطور التقين خاصة مع ظهور شبكات االنترنيت والفضائيات وهذا ما أدى إىل  -
 . تسهيل التفاعل ضمن الشبكات بني خمتلف الفاعلني

 . انتشار املعلومات على املستوى العاملي لتصل إىل مجيع الناس -
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ما أدى إىل ضرورة التفكري يف إنتاج آليات  شيوع ظاهرة الفساد عامليا، وهذا -
 . جتعل من األنظمة أكثر شفافية قصد القضاء على هذه الظاهرة

األزمة املالية اليت واجهت الدولة وعجزها عن تلبية احتياجات مواطنيها، وهذا ما  -
دعا إىل ضرورة إشراك القطاع اخلاص واتمع املدين يف عمليات التنمية للقضاء 

 .ر واألمراض ونقص التعليم خاصة يف الدول الناميةعلى الفق

كل هذه العوامل املتشابكة أدت إىل بروز أمهية دور اجلمعيات والفعاليات املشكلة   
 .للمجتمع املدين

 خصائص اتمع املدين  -ب

وحيددها أمحد  يتوفر اتمع املدين على العديد من اخلصائص، اليت حتدد درجة فعاليته،  
  :  )1(يحي يفالصب يكرش

ويقصد بذلك قدرة املؤسسة على التكيف مع التطورات سواء  :القدرة على التكيف -    
أكانت دولية أو حملية،  فكلما كانت املؤسسة أكثر قدرة املؤسسة على التكيف مع 
األوضاع كلما أدى ذلك إىل حتقيق الفعالية،  ألن اجلهود وعدم التكيف يؤدي إىل تضاؤل 

  :   ويأخذ التكيف ثالثة أنواع.   فعاليتها أمهيتها ونقص

  . يعين استمرارية املؤسسة مدة طويلة :التكيف الزمين    

يعين قدرة استمرارية املؤسسة وفقا لتعاقب األجيال خاصة على  :التكيف اجليلي     
  .  مستوى القيادة وظهور خنب متجددة

عديالت على مستوى أنشطتها يعين قدرة املؤسسة على إحداث ت :التكيف الوظيفي    
  .  قصد التكيف مع الظروف املستجدة

أي عدم تبعية مؤسسات اتمع املدين ألي جهة أو فرد أو مجاعة فال  :االستقاللية -  
بد من متتعها امش من احلرية واالستقاللية عن الدولة، سواء أكانت استقاللية مالية تعتمد 
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األعضاء يف شكل رسوم عضوية أو تربعات أو بعض  على التمويل الذايت من خالل مسامهة
أنشطتها اخلدمية واإلنتاجية أو كانت استقاللية إدارية تنظيمية من حيث كون اإلدارة بعيدة 

  .  عن تدخل الدولة أو أي جهة أخرى

يشري عنصر التعقيد إىل تعدد املستويات التنظيمية داخل املؤسسة من ناحية  :التعقيد -  
  .  غرايف داخل اتمع ككل الذي متارس نشاطها فيه من ناحية أخرىوانتشارها اجل

ويعين ذلك عدم وجود صراعات داخل مؤسسة اتمع املدين تؤثر على  :التجانس -  
مستوى آدائها، فغياب مثل هذه الصراعات يؤدي إىل إحداث التجانس واالستقرار داخل 

  .  املؤسسة ويسهم بقدر كبري يف جناحها وتطورها

  مشكالت اتمع املدين  -د    

هناك مجلة من املشاكل اليت تواجه اتمع املدين يف الدول النامية بشكل عام،   
  :  واجلزائر بشكل خاص،  ميكن حتديدها فيما يأيت

  :وميكن حتديدها يف :مشكالت تتعلق بالتكيف واالستمرارية -

العديد من اجلمعيات يف حبيث تساهم هذه العراقيل يف قتل  :العراقيل البريوقراطية •
 ).   حتديدا خالل فترة البحث عن االعتماد ( مراحلها اجلنينية 

إذ يالحظ أن بعض مؤسسات اتمع املدين تتمتع  :قلة املوارد املالية واملادية •
بإمكانات هائلة كاجلمعيات الرياضية مثال، يف مقابل ذلك تعاين أغلب مؤسساته 

  .بنقص يف هذه املوارد

إذ أن السهولة : وعي بتحقيق العمل اجلمعوي وانتهازية بعض األشخاصغياب ال •
يف تأسيس بعض اجلمعيات فسح اال للتجاوزات من قبل أولئك الذين ليس هلم 
 تعالقة بالعمل اجلمعوي، إذ كثريا ما انتهت هذه اجلمعيات مع نفاذ اإلمكانيا

 .واإلعتمادات املالية املمنوحة هلا



 

 

اليت تعرفها اجلزائر، واليت سامهت يف إاء عمل العديد  :األمنيةالوضعية السياسية و •
أي تلك اليت تسعى للتأسيس مما (من اجلمعيات اليت حتمل خطابا إيديولوجيا معينا 

 .  )1( )ميكن أن نسميه باملشروع البديل

إن مدى فعالية تكوينات اتمع املدين يف أي بلد،  :مشكالت تتعلق باالستقاللية -  
ثل يف مدى استقاللية هذه التكوينات عن الدولة، غري أنه ينبغي اختاذ احلذر عند احلديث يتم

عن هذه االستقاللية،  باعتبار أن هذه األخرية ال تعين االنفصال التام عن الدولة، بل تتجسد 
يف إجياد حيز معني داخل إطار الدولة لتمارس هذه التكوينات أدوارا معينة، مبعىن أن ال 

  .  )2(تابعة أو امتدادا للدولةتكون 

إن تبعية مؤسسات اتمع املدين للدولة من الناحية املادية يف اجلزائر أدى إىل أن  -  
بعضها استغلت خطاا لصاحل النظام، وهذا من خالل املسريات والتجمعات وحتالف البعض 

ك دعم بعض منها من أجل دعم مرشح السلطة احلاكمة، واملفارقة األكثر أمهية يف ذل
اجلمعيات للسلطة يف وقت تتناقض منطلقاا األيديولوجية مع منطلق السلطة، كما يالحظ 
أن تأسيس العديد من اجلمعيات جاء خلدمة هدف انتخايب زائل، ومبجرد انتهاء االنتخابات 

ولقد وصل عدم استقاللية بعض اجلمعيات إىل االبتعاد عن أهدافها اإلنسانية . ينتهي نشاطها
مثال ذلك بعض اجلمعيات املدافعة عن حقوق اإلنسان اليت بقيت أسرية للجهة اليت أسستها و
، وقد وصل األمر ببعضها إىل التماس األعذار وتربير العديد من جتاوزات أجهزة )السلطة(

وتربز كذلك عدم استقاللية مؤسسات اتمع املدين إىل أنه بالرغم من   )3(األمن ضد األفراد
سة البلدان العربية بوجه عام ألمهية هذه املؤسسات، إال أن هؤالء الساسة ال يزالون إدراك سا

يعانون من العقدة األبوية جتاه هذه التكوينات، وتتجلى هذه العقدة من خالل الضوابط 
املختلفة سواء أكانت تشريعية أو إدارية أو سياسية اليت تلجأ إليها هذه األنظمة ملراقبة 
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ذه التكوينات، مما ينعكس سلبا على استقالليتها، كما أن عدم ثقة األنظمة وتوجيه أو حل ه
  العربية يف هذه 

املؤسسات ساهم يف خلق شعور مفاده أن السماح بإنشاء مؤسسات اتمع املدين ال يعد 
كحق من حقوق املواطنني، بل هو عبارة عن هبة متنحها هذه األنظمة ملن تشاء ومىت تشاء، 

  .  )1(إذا توفر هلا اعتقاد بأن عمل هذه املؤسسات سيجـلب هلا متاعب معينة  وتقوم بسحبها

حيث يالحظ متركز أغلب  :مشكالت تتعلق باالنتشار اجلغرايف االجتماعي -  
مؤسسات اتمع املدين يف املدن وباألخص الكربى منها، يف حني تكاد تكون غائبة يف املدن 

الجتماعي ملؤسسات اتمع املدين خاصة اجلمعيات كما أن االنتشار ا. الصغرية والقرى
وهذا ما حيول دون تشكيل ) العشرية والقبيلة(كثريا ما خيضع ملنطق الوالء التقليدي 

  .تنظيمات مدنية حديثة،  تؤدي الدور املنوط ا بفعالية وتضمن استمرارية بقاء وجودها

سات اتمع املدين تعاين إذ يالحظ أن العديد من مؤس :مشكالت تتعلق بالتجانس -  
، أو على املستوى العمودي )أي بني قيادييها( غيابا يف التنسيق، سواء على املستوى األفقي 

وكثريا ما حيدث عدم التجانس هذا سبب . أي بني قمة هرم هذه اجلمعيات وقاعدا( 
اجلمعيات، مما املنافسة الشديدة والعنيفة بني األعضاء بقصد احتالل مناصب الصدارة يف هذه 

ويعكس هذا الوضع غياب النقاش الدميقراطي يف . يترتب عنه حدوث انقسامات بداخلها
عنيفة  تاجلمعيات العامة هلا، أو عند انتخاب االس التنفيذية، إذ كثريا ما حتدث صرا عا

، فكيف ميكن هلذه املؤسسات أن تكون أداة لتدعيم وبناء اتمع )2(ضمن هذه املستويات
دميقراطي واملسامهة يف التنمية، خاصة وأن هذه األخرية ذات صلة وثيقة مبفهوم الدميقراطية، ال

يف الوقت الذي تعاين فيه هذه املؤسسات من عدم القدرة الحترام أبسط قواعد الديقراطية 
  بداخلها ؟
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  أمهية اتمع املدين   - ثانيا

جتمع، ويعد شريك أساسي يف للم)1(يشكل اتمع املدين رأس املال االجتماعي  
املسامهة يف جمال التنمية، حيث أا مل تعد مسؤولية احلكومة وحدها، بل مت التركيز على نقل 

، إضافة إىل مشاركة القطاع اخلاص يف )اتمع املدين(العديد من األدوار للقطاع التطوعي 
دين شريكا فعاال للقطاع خمتلف ااالت االقتصادية واالجتماعية، وبذلك أصبح اتمع امل

  .  )2(احلكومي يف تقدمي العديد من اخلدمات

إن االهتمام باملشاركة مع القطاع التطوعي نبع من اهتمام القطاع احلكومي والقطاع   
الذي ركز أحباثه " روبرت بوتنام"هذا األخري الذي تعزز من خالل أعمال  ،)3(األكادميي

حلكومة الرشيدة حتقق بواسطة وجود قطاع تطوعي العلمية يف إيطاليا، وخلص إىل أن ا
صحي، اليت بواسطتها يتم تكوين رأس مال اجتماعي قائم على الثقة والتعاون، وهذا ما 

  .  يؤدي إىل حكومة جيدة وحتسن آداء األسواق االقتصادية والشكل اآليت يوضح ذلك

  متكني الدميقراطية:   )06(شكل رقم 

 

 
  

   
  
  
   81. الكرمي الكايد، مرجع سابق، ص زهري عبد: املصدر  

                                                 
ويقصد به اتمع املدين وهو ما يؤكده يف العنوان " روبرت بوتنام "مصطلح رأس املال االجتماعي استخدمه الباحث األمريكي  -) (1 

رنة ، ورأس املال اإلجتماعي هوعدد ونوعية تنظيمات اتمع املديت يف أي منطقة مقا"اليد املدنية يف إيطاليا احلديثةالتق" اجلانيب من دراسته 
  .بعدد السكان فيها 

   5. بوحنية، مرجع سابق، صقوي  -)1(
فمثال يف املمملكة املتحدة وقعت احلكومة مع منظمات اتمع املدين إتفاقا رمسيا يقضي بادامة اإلتصاالت وتوضيح األدوار، من  - )(3

ية مع املؤسسات األكادميية يف اجنلترا وسكوتالندا، كذلك قامت احلكومة الربيطانية بتوقيع إتفاقات رمس. خالل التأسيس ملنتديات دائمة
  .ومشال إيرلندا وويلز لتوضيح األدوار وإلنشاء نشاطات مستمرة لغرض إدامة التواصل
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حلكم رشيد، ذلك أن   capacity buildingلقد ركز بوتنام على أمهية بناء القدرة 
لبناء القدرات الذاتية ينبغي أن تتضمن معايري قوية لتأسيس وتقوية  إستراتيجيةأي 

القواعد، لذلك فإن التقاليد التطوعية تساعد على توليد الشبكات وحتديد  .)1(التطوعية
وخلق الثقة أكثر بني املواطنني للضغط على حكومتهم من أجل التغيري ومن أجل محاية 

  .  )2(أنفسهم وفرض الدميقراطية من أدىن

إن األمهية املتزايدة ملنظمات اتمع املدين يف اال التنموي، تربز يف ذلك االهتمام 
الشعارات اليت يتم تسويقها يف ظل ا الذي عرفته يف السنوات األخرية، خاصة وأن أحد 

العوملة هو شعار التنمية املستدامة، حيث مت التأكيد على ضرورة إسناد تكوينات اتمع 
املدين أدوارا تنموية رائدة ملواجهة التخلف، ال سيما يف ظل عجز العمل احلكومي عن إجناز 

  .وحتقيق العديد من املشاريع التنموية

  املدين كمتطلب لتحقيق التنمية احمللية يف اجلزائر  اتمع: املطلب الثاين

نظرا لإلقرار بأمهية اتمع املدين يف جمال السياسات التنموية، فقد أصبح يف السنوات 
األخرية موضوعا مركزيا للتفكري، وحيظى مبزيد من االهتمام يف كافة دول العامل سواء يف 

 اال األكادميي وبذلك سيتم الوقوف هنا اخلطابات السياسية أو يف وسائل اإلعالم أو يف
  .عند دور ومكانة اتمع املدين يف جتسيد التنمية على الصعيد احمللي

لقد أصبحت التنمية يف مفهومها احلديث دف إىل إحداث حتوالت هيكلية 
اقتصادية واجتماعية، فقد أضحى من الضروري دعم آليات املشاركة، وترسيخ ثقافتها يف 

ع من أجل إحداث التنمية، فاملشاركة تعترب من أكثر العناصر أمهية بغية الوصول إىل اتم
،  فالتنمية يف حد ذاا مفهوم دميقراطي يف مجيع جماالا سواء )3(تنمية اتمع احمللي

                                                 
، حيث أقرت "ألربت " من جامعة " ليزايونغ " كدراسة الباحثة " بوتنام " هناك بعض الدراسات األكادميية اليت تدعم أطروحة  -) (1

  واملستويات العالية للثقة يف احلكومة   civil engagementة بني الفعل املدين بوجود عالق
مذكرة ماجيستري يف التنظيم السياسي " ( منودج املنطقة العربية : دور اتمع املدين يف ترقية احلكم الراشد " خرية بن عبد العزيز ،  -) (2

   48. ، ص )  2006 واإلداري ، قسم العلوم السياسية ، جامعة اجلزائر ، ،
  األدوار والتحديات... اتمع املدين ودوره يف التنمية يف " اتمع املدين واستراتيجية التنمية احمللية " نبيل حليلو وصونيا العيدي ،  - (3)
   137. ، ص )  2005الرابطة الوالئية للفكر واإلبداع ، : الوادي ( 



 

 

االقتصادية أو السياسية أو االجتماعية أو اإلنسانية، وكذا يف مستوياا املختلفة سواء احمللية 
الوطنية،  فأحد مؤشرات الدميقراطية يف التنمية هو حق املشاركة من قبل كل أفراد أو 

اتمع، واملسامهة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية،  وذلك يعترب حقا 
ويف  –كما سبق الذكر –إنسانيا، يشتمل على املشاركة الفعالة يف مجيع جوانب التنمية 

وبذلك . القرار، واحلق يف تكافؤ الفرص، واحلق يف التوزيع العادل عملية صنعمجيع مراحل 
    .)1(فإن إغفال حقوق اإلنسان يشكل النقيض احلقيقي للتنمية اليت تعترب أحد متطلباته

وبذلك فإن دور مؤسسات اتمع املدين يف جمال املسامهة يف حتقيق التنمية احمللية 
شأنا عن دور القطاع احلكومي أو دور القطاع اخلاص خاصة والشاملة املستدامة ال تقل 

على مستوى معيشة األفراد، وتقليص حدة الفقر وحتسني مستوى الرفاه االجتماعي 
والصحي والتعليمي، من خالل تقدمي العديد من اخلدمات ألفراد اتمع يف مواقعهم املختلفة 

  .  سواء يف املدن أو األرياف

تمع املدين أدوارا هامة يف تزويد اخلدمات والوظائف اليت ال كما تؤدي مؤسسات ا
يستطيع السوق تقدميها كترويج املؤسسات الدينية للقيم األخالقية أو املسامهة اليت تقدمها 
بعض اجلمعيات يف جمال حمو األمية يف الدول النامية، أو املعلومات حول العناية بالبيئة من 

ما تؤدي مؤسسات اتمع املدين دورا هاما يف التأثري على ك. خالل مؤسسات محاية البيئة
  .  )2(سياسات الرعاية الصحية، ويف تقدمي العديد من اخلدمات الطبية والصحية

كما يؤدي اتمع املدين دورا كبريا يف جمال جتسيد الدميقراطية التشاركية 
اجلماعية يف التسيري مبعيار املواطنة  إذ ترتبط أسس الدميقراطية احمللية واملشاركة.   )3(واملواطنة

وشفافية عمل اإلدارة، وللمجتمع املدين دور كبري يف إرسائها، باعتباره يشكل البنية التحتية 
هلا، وإذ كان من املسلمات أنه ال تنمية دون دميقراطية، فال دميقراطية بدون جمتمع مدين، 

  .  ليةوبذلك يعترب قاطرة أساسية لتحقيق الدميقراطية الفع

                                                 
)1

   76. ص) : 2007( 343جملة املستقبل العريب ، "و ضمان املشاركة الشعبية يف التنميةحن"عثمان سراج الدين فتح الرمحان،  -)
  . 86،  85. عبد الكرمي زهري الكايد ، املرجع السابق ، ص  -) (2

(3) - ESSaid taib ,"  Société civil et governance " revue idara 30 ( 2005 ) : p . 284 . 



 

 

ويؤكد روبرت بوتنام على فكرة العالقة الوطيدة بني اتمع املدين والدميقراطية على 
املستوى احمللي يف إيطاليا املعاصرة، حيث وجد أن احلكومات واالس احمللية يف مشال إيطاليا 

  .  )1(تعمل بدميقراطية أكثر كفاءة منها يف جنوبه

" بوتنام "أدوار اقتصادية هامة، فقد توصلكما ميكن للعمل اجلمعوي أن يضطلع ب
يف دراسته امليدانية الكثيفة، اليت استمرت حوايل عشرين عاما، أن معدالت التنمية االقتصادية 
ارتبطت ارتباطا وثيقا برأس املال االجتماعي، أي بقوة منظمات اتمع املدين اليت متنح 

من االتصاالت، تتيح هلم فرصا عديدة أعضاءها جمموعة كبرية من املهارات، وشبكة واسعة 
لبدء املشروعات االقتصادية من خمتلف األحجام،  والنجاح يف إدارا، والتغلب على 

يف دراسته إىل ما هو شائع يف " بوتنام " املشكالت اليت تواجهها، وميكن تشبيه ما يقصده 
 Rotating)الدوارة  القرى واألحياء الشعبية املصرية من ممارسات تعرف جبمعيات االدخار

credit associations ) ،  تمع املدين، أي تلك اجلمعياتوهي منوذج ألصغر تكوينات ا
اليت يقوم أعضاؤها بدفع مبلغ مقطوع شهريا، على أن يتناوب كل عضو يف تلقي مسامهات 
كل أعضاء اجلمعية مرة واحدة شهريا،  وهكذا إىل أن يكون كل عضو قد دفع مبالغ 

أن هذه الطريقة هي اليت بدأت ا " بوتنام " مساوية لعدد أعضاء اجلمعية، ووجد شهرية 
معظم املشروعات الصغرية مشال إيطاليا منذ اية القرن املاضي، واليت تطور بعضها ليصبح 
كبريا مع اية القرن العشرين،  وتقوم مجعيات االدخار الدوارة على املبدأ نفسه الذي حيكم 

ين عموما كاإلدارة احلرة يف املشاركة،  واإلقرار حبق اآلخر يف أن يرعى مصاحله، اتمع املد
ولتقدم لنا مناذج بعض . والثقة املتبادلة بني األعضاء حىت دون أن جتمعهم عالقات قرابة

الدول املتقدمة صورة مشرقة على الدور والفعالية واجلدوى االقتصادية للعمل اجلمعوي، 
ميكن فيه حتويل مجعية إىل شركة من الناحية القانونية يف اجلزائر،  يتجه ففي الوقت الذي ال 

العمل اجلمعوي مثال يف فرنسا هلذه الغاية،  فاجلمعيات يف هذا البلد تدفع ضرائب عن 
مداخيلها ال سيما بعد أن أصبحت فكرة اجلمعية املقاولة سائدة ومنتشرة بشكل جدي يف 

                                                 
) : 2007( 16 جملة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية" ، "دارة التنمية احمللية يف اجلزائرت اتمع املدين يف إموقع مؤسسا"، صاحل زياين -)(1
  . 260ص 



 

 

فرنسي يسمح للجمعية املرخص هلا من مزاولة أنشطة الوقت احلاضر، إذ أن القانون ال
اقتصادية،  حىت ولو كانت تلك األنشطة أساسية بالنسبة للجمعية،  وما يتم اشتراطه فقط 
على هذا النشاط االقتصادي للجمعيات هو أن يكون فقط غري متعارض مع أهداف 

ع له اجلمعيات يرتبط اجلمعية،  فعلى مستوى دفع الضرائب مثال،  فإن القانون الذي ختض
بالقانون العام، فاجلمعية مكلفة ومسؤولة قانونا أمام اجلهات املعنية بالضرائب والرسوم 

  .  )1(املرتبطة بأنشطتها

وعلى الرغم من أن التشريع اجلزائري ال مينع مزاولة اجلمعيات لألنشطة االقتصادية 
ديسمرب  4املوافق لـ  31/ 90رقم  الفصل الرابع من القانون 26املدرة للدخل إذ أن املادة 

واملتعلق باجلمعيات،  تقر يف إحدى فقراا بأن موارد اجلمعيات ميكن أن تتحصل  1990
عليها من العائدات املرتبطة بأنشطتها،  لكن وعلى الرغم من وجود التشريع الذي ال حيضر 

أنه من جهة أخرى مينع مزاولة اجلمعيات لألنشطة االقتصادية اليت حتقق مداخيل مالية، إال 
ومن جانب آخر، وضمن سياق تنمية . )2(توزيع األرباح اليت حتققها اجلمعية على أعضائها

اجلمعية لرصيدها املايل،  فإن التشريع اجلزائري يعطي احلرية للجمعيات لتكوين رصيد مايل، 
مسة هذا إال أن هذا الرصيد جيب أن يراقب رقابة صارمة من طرف اجلهات املختصة، فمقا

    .)3(الرصيد بني أعضاء اجلمعية ممنوع مبوجب القانون

وبذلك فإن العمل اجلمعوي يف اجلزائر ال سيما املتعلق بالشأن احمللي حيتاج إىل قوانني 
تفعل آدئه االقتصادي، وهو األمر الغائب يف هذا البلد، فاإلختالالت اهليكلية اليت يعاين منها 

لتفكري جديا يف حلول للتخفيف من وطأا، فاجلزائر اليت تعرف االقتصاد اجلزائري تدفعنا ل
انطالقا متواضعا للنمو خارج قطاع احملروقات تواجهها حتديات مفصلية،  وعلى رأسها 

                                                 
   261. ، املرجع السابق، ص"نمية احمللية يف اجلزائرموقع مؤسسات اتمع املدين يف إدارة الت"صاحل زياين،  -)(1

واملتعلق باجلمعيات على أن اجلمعية متثل إتفاقية ختضع للقوانني املعمول ا، وجيتمع يف  90/31من القانون رقم  02تنص املادة  -) (2
من نفس القانون تنص على أنه ميكن أن  27إطارها أشخاص طبيعيني أو معنويني على أساس تعاقدي ولفرد غري مربح ، كما أن املادة 

ك العائدات لتحقيق األهداف احملددة يف القانون األساسي والتشريع املعمول يكون للجمعية عائدات ترتبط بأنشطتها شريطة أن تستخدم تل
  .به 
املتعلق باجلمعيات جندها تنص على أن استعمال أمالك اجلمعية يف أغراض شخصية أو يف أغراض  90/31من قانون  46جند املادة  -)(3

  .وفقا ألحكام قانون العقوبات أخرى غري واردة يف قانوا األساسي يعد خيانة لألمانة ويعاقب عليه



 

 

مشكلة امتصاص البطالة، وعليه ميكن لالستثمار احمللي أن يكون وسيلة ناجعة يف ذلك،  
احلكومية احلالية لتحقيق هذا اهلدف، وعلى  خاصة أنه باإلمكان االستفادة من بعض الربامج

  .  )1(رأسها برنامج دعم اإلنعاش االقتصادي الذي ميكن أن يساهم يف دعم التنمية احمللية

وبذلك ميكن القول أن دور اتمع املدين يف جمال التنمية جبميع جماالا يف اجلزائر 
حق تشكيل منظمات غري حكومية إال يبقى ضعيفا، إذ أا تتيح لألفراد واجلماعات قانونيا 

أن قدرة هذه املنظمات واقعيا على التأثري يف صناعة القرار أو الوصول إليه حمدود جدا ويكاد 
لذا فإن الدور احلقيقي الفعال للمجتمع املدين يف اجلزائر سواء على . )2(يكون معدوما

مصداقيته واستقالليته املستوى احمللي أو الوطين يتطلب شجاعة وحتديا وتضحية لتأكيد 
وفرض نفسه كشريك أساسي يف التنمية احمللية وصياغة السياسات العامة احمللية مع احلكم 

    .  )3(احمللي حتقيقا للحكم احمللي الرشيد

إن التجربة أكدت مبا ال يدع جماال للشك أن اتمع املدين يشارك بنشاط يف تنمية 
عرب إجناز مشاريع توفر فرصا للشغل وتعزز من البنيات اخلربات احمللية،  وحترير املواطنني 

التحتية األساسية،  ويساهم يف احلد من تفاقم األمية،  ويف اإلدماج الفعلي لكل الفئات 
، وجتدر اإلشارة إىل أنه هناك شروط البد تاملقصية يف عملية التنمية رغم ضعف اإلمكانيا
ور املتوخى منها يف عملية اإلشراك يف التنمية من توفرها يف احلركة اجلمعوية كي تضطلع بالد
  :  )4(احمللية وميكن إمجال هذه الشروط فيمـا يأيت

  .ضرورة االستمرار يف التكفل موم املواطنني-

التوفر على الدراسات املتعلقة بالتنمية احمللية وتطلعات املواطنني وإمكانيات -
 .مشاركتهم يف تدبري الشأن احمللي

                                                 
   262. صاحل زياين، موقع مؤسسات اتمع املدين يف إدارة التنمية احمللية يف اجلزائر، املرجع السابق، ص -) (1 
   62 .ص): 2007(  338 جملة املستقبل العريب، "واقع حيتاج إىل إصالح : اتمع املدين يف الوطن العريب " باقر سليمان النجار،  -) (2
احلكم " ورقة حبث قدمت يف امللتقى الدويل حول " ( اتمع املدين واملشاركة الشعبية الضمان لترشيد احلكم " عبد اهللا بوصنورة،  -) (3

   149. ، ص)  2007أفريل  09- 08جلزائر ، سطيف ، ا" الرشيد واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي 
   191.ص) :  2007(  15 جملة الفكر الربملاين، "اتمع املدين واحلكم الراشد  لشراكة بنيا" نور الدين بن ابراهيم،  -) (4



 

 

ظمات اتمع املدين أن تبقى بعيدة عن االستغالل السياسي وحتتفظ ينبغي على من-
 .لنفسها باالستقاللية والقوة، وأال تقوم بأدوار حتت الطلب

القدرة على حتقيق متثيل حقيقي ذو قوة إقتراحية وضاغطة يف اجتاه االعتماد على -
 .  بتدبري الشأن احمللي والعام قاملواطنني يف كل ما يتعل

 األخري أن التنمية تعد أحد متطلبات حقوق اإلنسان، وأن حتقيقها نستخلص يف
وإدامتها يتوقف على مدى إدماج تطلعات املواطنني سواء على املستوى الفردي، أو على 
املستوى اجلماعي املهيكل ضمن ما يسمى مؤسسات اتمع املدين يف عملية إعداد وتنفيذ 

ستدامة تشدد على أمهية دور اإلنسان ومشاركته يف حتقيق السياسات احمللية،  إذ أن التنمية امل
هذه    التنمية، غري أن الواقع يف اجلزائر يربز غياب ثقافة احلوار والتشاور بني الفاعلني 

ونقصد هنا بني احلكم احمللي واتمع املدين وبالتايل أدى ذلك إىل اتساع اهلوة  بني   ،احملليني
املواطن، بل إىل فقدان الثقة بني الطرفني، وهذا يعترب عامال سلبيا احلكم أو اإلدارة احمللية و

  .  يؤثر على فعالية برامج التنمية احمللية

  حتديات اتمع املدين يف اجلزائر وآليات تفعيله : املطلب الثالث

يكتسي اتمع املدين أمهية كبرية يف التنمية والتحديث وتعزيز وترقية مفهوم احلكم 
ن خالل العمل التكاملي بينه وبني احلكم احمللي من جهة والقطاع اخلاص من جهة الرشيد، م
غري أنه يشهد العديد من التحديات اليت تواجه أثناء آداء الدور املنوط به، بذلك  ،أخرى

ألداء الدور املنوط  سيتم توضيح هذه التحديات، واآلليات واإلجراءات اليت متكن من تفعيله 
    .به على أكمل وجه

  حتديات اتمع املدين  -أوال

تواجه مؤسسات اتمع املدين يف اجلزائر مجلة من التحديات، وعلى رأسها حماولة  
العديد من أجهزة السلطة وكذا العديد من األحزاب السياسية احتواء وتوجيه العمل 

كلة مواجهة العمل اجلمعوي ملش زائلة،كما أناجلمعوي ألغراض تكون يف بعض األحيان 
  .  شح املوارد وانعكاسات ذلك على استقاللية مؤسسات اتمع املدين عند مزاولتها لنشاطها



 

 

ة اليت انتهجتها الدولة يف التعاطي مع اجلمعيات والعمل اجلمعوي إن املنهجية والسياس
بشكل عام سيتم باالرجتالية واملناسبتية إذ ال توجد سياسة واضحة لدى الدولة تقوم على 

يف ذلك اجلمعيات يف تدبري الشؤون احمللية، وبذلك ميكن  اكل املؤسسات الشعبية، مبإشراك 
القول أن هذه السياسة تعاين من قصور واضح على عدة مستويات ميكن حصرها يف 

  :مستويني أساسيني

تعاين البنية التحتية للجمعيات من مشكالت عديدة، وعلى رأسها ضعف  -/ أ
ولة هلذا القطاع، إذ تعد املوارد اليت متتلكها مؤسسات اتمع املدين امليزانية اليت ختصصها الد

من أهم متطلبات قيامه بأدواره املختلفة، وإدارة عالقته باهليئات الرمسية للدولة مبا يضمن 
فبقدر ما تعتمد مؤسسات اتمع املدين على إعانات الدولة بقدر ، استقالله يف التعاطي معها
وميكن اإلشارة هنا إىل العديد من الدراسات  ،على استقالل نشاطهاما يؤثر ذلك سلبا 

السوسيولوجية والسياسية احلالية اليت تربط قوة تشكيالت اتمع املدين مبدى وجود قاعدة 
   . )1(مادية أو سند مادي هلا 

وبذلك يعترب شح املوارد املالية من أبرز وأعقد التحديات اليت تواجه العمل اجلمعوي   
لى املستوى احمللي يف اجلزائر، ال سيما يف ظل عدم دعمها من طرف القطاع اخلاص ع

  .وبذلك يكون من الصعب فعال حتقيق تنمية حملية ذات معىن

وينبثق عن التحدي السابق مشكلة إضافية وهي ازدواجية التعاطي الرمسي مع العمل 
عيات أخرى، بل ويتم اجلمعوي، إذ يالحظ إغداق بعض اجلمعيات باملنح وحجبها عن مج

التضييق على نشاط مجعيات ذات أهداف جادة، يف مقابل دعم نشاط اجلمعيات ذات 
األهداف اآلنية، ويربز ذلك من خالل الدعم الذي حتصل عليه بعض اجلمعيات خالل 
الفترات االنتخابية، حبكم توليها مهمة الدعاية االنتخابية والسياسية ألحزاب وشخصيات 

  .ةسياسية معين
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هناك حتدي آخر ميكن إعتباره أساس يواجه العمل اجلمعوي يف اجلزائر ويتعلق  -/ب  
بسعي العديد من األطراف واملؤسسات وعلى رأسها السلطة السياسية القائمة احتواء 
مؤسسات اتمع املدين األمر الذي ينعكس سلبا فيما يتعلق باحتفاظ اجلمعيات بشخصيتها 

ظ يف سياق التجربة اجلزائرية هيمنة األجهزة البريوقراطية على العمل والقيام مبهامها ويالح
اجلمعوي، وسجنه يف سياق استراتيجيات كثريا ما تكون حمدودة، خاصة عندما ال يتم 

فقد مت وخالل مواعيد انتخابية  ،احترام ضوابط العمل اجلمعوي وخلطه مع العمل السياسي
كن تصنيفها إطالقا على أن مبادرات بريئة،  سابقة مثال مالحظة ظهور مبادرات ال مي

حاولت تعبئة وتوجيه العمل اجلمعوي لتحقيق هدف انتخايب زائل من خالل تأسيس ما 
يعرف باألكادميية اجلزائرية للمجتمع املدين إذ مبجرد انتهاء املواعيد االنتخابية انتهت معها 

هذا التوجه سلوكا منطيا يعكس  ويف واقع األمر يعد. الدعاية اليت رافقت عملية تأسيسها
فالدولة . طبيعة السلطة السياسية أينما كانت، واليت غالبا ما ختضع ملنطق عقل الدولة

املعاصرة تسعى المتصاص بريق اتمع املدين من خالل تبديد طاقاته وتشتيته لتجعل منه 
وعليه فهذه . يت تنافسهاظاهرة مائعة، فإمكانياا اهلائلة أكسبتها خربة يف ترويض الكيانات ال

  .  الدولة ال تبيد اتمع املدين، بقدر ما تقوم بإفراغه من أهدافه عرب استراتيجيات متنوعة

إن التشوه يف الثقافة السياسية لدى دوائر عديدة يف السلطة احلاكمة جيعلها ترى 
اتمع املدين وجود اتمع املدين القوي ديدا لكياا، وذلك على الرغم من أن مؤسسات 

إذ تؤكد البحوث  ،بل تصارع االستبداد أينما وجد. ال تصارع الدولة كما هو متداول
السياسية املعاصرة أن الدولة يف الوقت احلاضر، إن مل يكن جبانبها جمتمع مدين فإا سوف 

ة بذلك توجده بوسائلها وطرقها املباشرة وغري املباشرة، ألا تعين حيويته لدميومتها، فالدول
حتتاج للمجتمع املدين، ليس كمجال ملمارسة سلطتها فحسب ولكن كآلية ضرورية لبسط 

  .  هذه السلطة

إن النصوص القانونية اليت حتكم العمل اجلمعوي يف اجلزائر تؤكد توجه الدولة 
ملمارسة ضبطا معتربا على األفراد واموعات سواء من الناحية القانونية أو األمنية وهو ما 

ثل حاجزا أمام إمكانية حترر األفراد واالستقاللية اليت تتمتع ا مؤسسات اتمع املدين مي



 

 

فالدولة تسن القانون اخلاص باجلمعيات والتنظيمات املدنية رمبا اعترافا منها بقيمة . املختلفة
جيعل  إحياء هذه املؤسسات، غري أا يف الوقت نفسه تصنع من القيود القانونية واإلدارية، ما

هلا اليد الطويل يف مراقبة هذه اجلمعيات أوحلها أو حتديد جمال حريتها، مما جيعلها يف تبعية 
  .دائمة هلا

فاإلطار القانوين الذي حيكم النشاط اجلمعوي يف اجلزائر يضع العديد من القيود اليت 
ثقال تؤثر على فعالية هذا النشاط، وعلى رأسها التصريح املسبق بتشكيل اجلمعيات وإ

كاهلها باملصاريف عند تكوينها مللفها اإلداري، إضافة إىل تعدد اجلهات الوصية على العمل 
  .  )1(اجلمعوي

كل القيود السابقة الذكر تعد عائقا أمام بروز العديد من اجلمعيات اليت كثريا ما 
  .  تفشل وتنتهي قبل أن يتم اعتمادها

  ءات املتخذة لذلك آليات تفعيل اتمع املدين واإلجرا - ثانيا

  آليات تفعيل اتمع املدين  –أ 

إنه ويف ظل انعدام وعدم فعالية الدولة مبختلف مؤسساا يف خمتلف جماالت 
النشاطات التنموية، وعدم جدية مؤسساا يف الوصول إىل الشرائح االجتماعية األكثر ضعفا       

يف اجلزائر جتسيد املفهوم الدميقراطية وميشا، يقتضي األمر ضرورة تفعيل اتمع املدين 
التشاركية خاصة وأن مفهوم التنمية على املستوى الوطين أو احمللي تركز أساسا على 

  .  الرأمسال البشري كوسيلة إلحداثها وغاية مرجوة هلا

وقبل توضيح خمتلف آليات تفعيل اتمع املدين يف اجلزائر ينبغي الوقوف باختصار 
ع املدين الغريب وإسهامه يف جمال التنمية احمللية اليت تعد رافدا للتنمية الوطنية عند واقع اتم

إذ أن الدور الفعلي للمجتمع املدين يف حتقيق التنمية احمللية يتجلى بشكل واضح يف . الشاملة
اتمع الغريب، باعتباره يدرك احلاجات احلقيقية للمواطن ويعمل باملشاركة معهم، ويراهن 

كثري من األعمال التطوعية اليت توفر الكثري من املوارد املادية، فاتمع املدين يف الدول على ال
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الغربية املتقدمة يشكل دعما كبريا للدولة، وخيفف الكثري من أعبائها، وهو ما ميكنها من 
االنشغال باملسائل اإلستراتيجية الكربى واخلطط طويلة املدى، فهو يعد مبثابة خزانات 

فأعضاء احلكومة والربملان حباجة دائمة ، مات يلجأ إليها صانعوا القرارات احلكوميةللمعلو
هلذه اجلماعات لتمدهم باملعلومات واخلدمات اإلرشادية حىت يتسىن هلم تشريع القوانني 
والقرارات، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على مستوى النضج الدميقراطي يف الدول 

الدولة حبد ذاا واليت شجعت على املبادرة واحتالل مواقع بقيت  الغربية، سواء على مستوى
وقدمت هلا التسهيالت القانونية والتنظيمية وحىت الدعم املايل لتقوم  ،حتتكرها منذ فترة طويلة

بالدور املنوط ا أو على مستوى اتمع الذي أصبح على املبادرة بنفسه، وإجياد العديد من 
مشاكل عوض تلك اليت كانت تقدم من طرف الدولة دون مراعاة لل احللول اليت حيتاجها،

  .  )1(حمللية  اخلاصة وللخصوصيات والظروف

ما ميكن أن نلحظه أن اتمع املدين يف الدول الغربية املتقدمة ميتع بالقوة والفعالية يف 
وجه خمتلف النشاطات التنموية، على عكسه يف الدول العربية بشكل عام واجلزائر على 

التحديد، حيث أن ما ميكن مالحظته هو استبعاد اجلماهري الشعبية، اليت تعترب الفاعل احلقيقي 
والشريك األساسي يف التنمية عن العمل السياسي وتقييد حركتها، مع العلم أن حق اإلنسان 
يف التنمية يعين يف املقام األول حق كل إنسان وبشكل متساو يف املشاركة يف أعباء ومثار 

  .  )2(التنمية

وعليه فإن تقوية الدولة يف خمتلف نشاطاا التنموية مرهون بقدرا على تدعيم   
املمارسة الدميقراطية،  وعليه فإن تفعيل تكوينات اتمع املدين يتطلب العمل على عدة 

 –االقتصادي  –السياسي  –القانوين  :جهات ميكن حصرها منهجيا يف أربع عناصر أساسية
  .    يواأليديولوج- الثقايف

يعد تفعيل هذا اجلانب أمرا ضروريا،  حبكم ما يوفره من أدوات  :اجلانب القانوين -
  :  لإللزام والضبط والرقابة،  وميكن هلذا التفعيل أن ميس عدة جوانب منها
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العمل على إجياد دساتري تقر بالتعددية وتتضمن ممارسة قواعد الدميقراطية واحترام  -
  .ان وصيانتهاحقوق اإلنس

التشريعية (الثالث أن تتضمن هذه الدساتري مبدأ الفصل والتوازن بني السلطات  -
  ).  والتنفيذية والقضائية

صياغة قواعد قانونية واضحة تم بتنظيم تكوينات اتمع املدين وفق أحكام  -
  .  الدساتري اليت يتم االستفتاء عليها شعبيا

لية القضاء ليكون أداة فعالة حلماية الشرعية العمل على ترسيخ مبدأ استقال -
  .)1(الدستورية والقوانني االستثنائية

ويقوم على خلق إطار سياسي يسمح لتكوينات اتمع املدين  :اجلانب السياسي -
  :  ومن أهم ركائز هذا اإلطار ما يأيت. بإبداء الرأي واختاذ مواقف بطرق منظمة وسليمة

  .  لى السلطةاحترام مبدأ التداول ع -

 .  إجياد قنوات وآليات للرقابة السياسية -

 .  احترام مبدأ التعددية السياسية والفكرية -

احترام قاعدة إنشاء التنظيمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية  -
 .املختلفة

ويستوجب ضمن اإلطار السياسي أن تكون قواعد اللعبة واضحة بني أجهزة الدولة 
سسات اتمع املدين،  ويفترض أن تكون العالقة بينهما إجيابية، لكن ذلك ال يعين ومؤ

ذوبان هذه التكوينات يف أجهزة الدولة، بل جيب أن تبتعد عن ممارسة احتكار السلطة،  
وتوفري نفس الفرص لتكوينات اتمع املدين لالرتقاء يف االس النيابية املنتخبة، واستعمال 

م املختلفة و للتعبري عن مشاريعها وآرائها وموقفها حول القضايا اليت متس بناء وسائل اإلعال
  .الدولة يف اجلزائر
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بتبين العديد من الدول العربية ومنها اجلزائر لسياسات : اجلانب االقتصادي -
االنفتاح االقتصادي واخلوصصة وما تضمنه ذلك من انسحاب احلكومات من العديد من 

ادية واخلدمية لتقوم بأدوار ووظائف أقل شأنا، وبذلك فقد أصبحت أداة القطاعات االقتص
هدفها محاية الرأمسال األجنيب واحمللي خلدمة أغراض الرأمساليني اجلدد، حبيث ال تعود بالفائدة 
على اتمع الذي تتشكل منه هذه الدولة، وبذلك فإنه من الضروري حتديد دور أجهزة 

ادي وفق ما يسمح بتوفري هامش حقيقي من احلركة لتنظيمات الدولة يف امليدان االقتص
    .)1(اتمع املدين لتؤدي الدور املنوط ا يف امليدان االقتصادي 

ال ميكن القول بوجود جمتمع مدين ما مل تتوفر بيئة ثقافية تساعد : اجلانب الثقايف-  
تمعه، وعليه ينبغي إدراك على ترسيخ فكرة مشاركة املواطن يف صنع القرارات اليت مه وجم

الرابط بني مؤسسات اتمع املدين من ناحية،  وثقافة جمتمعه من ناحية أخرى، ألن 
املؤسسات يف حد ذاا تنشأ يف وسط اجتماعي وحضري معني، وال ميكنها تأدية وظائفها 

تمع املدين وبالتايل فعالقة الثقافة مبؤسسات ا. إال إذا تالءمت مع عقلية الفرد واجلماعات
  . )2(هي عالقة تأثر متبادل

إضافة إىل ما سبق هناك اعتبارات أخرى تساهم يف تفعيل دور اتمع املدين، ميكن 
  :  حتديدها يف

أن يكون االنضمام إىل تكوينات اتمع املدين مبنيا على أسس وقواعد اإلجناز  -  
  ...) األسرة،  الطائفة (ال على األسس التقليدية لالنتماء ) كالتعليم واملهنة(

إن تفعيل اتمع املدين مرتبط بإصالح وتفعيل مؤسسة الدولة حبكم العالقة  -  
العضوية الوطيدة اليت تربط اتمع املدين باتمع السياسي وضمن هذا السياق يتطلب 
، )3(إصالح وجتديد مفهوم السلطة السياسية لتكون آداة تعرب عن إرادة اتمع ونابعة منه 

فقوة الدولة ال تعين دورها القمعي التقليدي لنشاط اتمع، بل هي تلك األطر التنظيمية 
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بفعل اخلضوع لدولة القانون وااللتزام والتعاقد وحترير الفرد وتوفري املقومات للدميقراطية 
  .  )1(التشاركية ضمن منظومة احلاجات

  اإلجراءات املتخذة لتفعيل اتمع املدين -ب  

ي اختاذ العديد من اإلجراءات سواء من جانب احلكومات الوطنية أو من جانب ينبغ
  .  )2(منظمات اتمع املدين يف حد ذاا،  لكي تضطلع بدور هام على الصعيد اتمعي

  اإلجراءات املطلوبة من احلكومات الوطنية  -

ين،  من خالل يئة بيئة قانونية مشجعة لتأسيس وتطوير عمل منظمات اتمع املد -
تسهيل إجراءات التأسيس ومراجعة وتعديل القوانني اليت حتد من مبادرات املواطن ووضع 
القوانني والتشريعات اخلاصة بتأسيس وتنظيم عمل مؤسسات اتمع املدين دف رصد 
أنشطتها وعدم تقييد حريتها يف العمل، مبا ال يتعارض وسيادة الدولة وأمنها الوطين 

  .  يف التنميةوأولويتها 

العمل على اعتبار مؤسسات اتمع املدين طرفا هاما يف عملية التنمية وشريكا  -
مبينة على ، وإقامة عالقة إجيابية تكاملية وغري تصادمية معها، للدولة يف تنفيذ بعض أنشطتها

واحلوار اإلجيايب، والتعاون والتنسيق والتشاور من أجل تطوير  أسس املشاركة الفعالة،
  .    اخلدمات املقدمة لكافة فئات اتمع

  .  ختصيص ميزانية ملنظمات اتمع املدين متكنها من تنفيذ أنشطتها -

تشجيع منظمات اتمع املدين على التمويل الذايت واالضطالع مبشاريع مدرة  -
  للدخل 

                                                 
     ) : 2008( 6 جملة اآلداب والعلوم االجتماعية، "ة يسياسسوسيو معلومات تشكل اتمع اجلزائري ، مقاربة "وي اجلمعي ، نال -  (1)
   182. ص
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 ضرورة دعم القطاع اخلاص وتشجيعه للمسامهة يف متويل أنشطة مؤسسات اتمع -
  .  املدين

إنشاء آلية مؤسسية لتنظيم عمل مؤسسات اتمع املدين وتنسيق اجلهود املشتركة  -
لتفادي االزدواجية يف األنشطة، وتعزيز التعاون والتكامل ملصلحة الفئات املستفيدة، وذلك 

  .)1(بالتشاور بني مؤسسات اتمع املدين واملؤسسات احلكومية املعنية

  ة من مؤسسات اتمع املدين اإلجراءات املطلوب -

العمل على إنشاء شبكات اتصال بني مؤسسات اتمع املدين العاملة يف جمال  -
مشترك على املستويني الوطين واحمللي، دف بناء القدرات وتبادل اخلربات الالزمة، ووضع 

يف تنمية  أولويات اتمع على جدول أعمال احلكومة، وإثارة الوعي بالقضايا ذات األمهية
  .  اتمع وتطور الدولة

العمل على تشجيع احلوار اإلجيايب وتعزيز الثقة املتبادلة لتصبح مؤسسات اتمع  -
  .  املدين أجهزة استشارية للحكومة ملختلف القضايا اإلمنائية يف اجلزائر

حث احلكومة على عدم التمييز والتحيز وعلى تطبيق املعايري نفسها للتعامل مع  -
  .  يع مؤسسات اتمع املدينمج

العمل على بناء القدرات البشرية ملؤسسات اتمع املدين من خالل التدريب  -
  .  والتأهيل وصقل اخلربات وتطوير املهارات القيادية واستراتيجيات التفاوض والتنسيق

العمل على تطوير اهليكل املؤسسي واإلداري ملؤسسات اتمع وفق قواعد  -
  . اطيةالدميقر

بناء قاعدة بيانات ومعلومات حول مؤسسات اتمع املدين لسد الفجوة والنقص  -
  .يف هذا اال وخلدمة الباحثني وصانعي القرار والسياسة العامة

                                                 
  02انظر امللحق رقم   -) (1



 

 

تشجيع فئة الشباب على املشاركة يف مؤسسات اتمع املدين والتأكيد على  -
  .ممارسة القواعد الدميقراطية يف تلك املؤسسات

لص يف األخري أنه وعلى الرغم من الدور الكبري الذي ميكن أن يؤديه اتمع املدين خن
يف املسامهة وبدرجة كبرية إىل جانب احلكومة يف حتقيق تنمية اتمعات والنهوض ا، 
والسري ا حنو التقدم والرفاهية،  إال أنه يعاين الكثري من املعوقات يف اجلزائر، اليت حتول دون 

الدور املنوط به بكفاءة وفعالية، وعليه ينبغي اختاذ كافة التدابري واإلجراءات اليت تسهم  أداء
  .  يف تفعيله ليصبح شريكا فاعال يف جمال التنمية سواء أكانت احمللية أو الوطنية الشاملة

  أمهية مسامهة القطاع اخلاص يف جمال التنمية احمللية يف اجلزائر :   املبحث الثالث

ألمهية اليت حيظى ا القطاع اخلاص فقد اعترب بذلك أحد األعمدة األساسية يف نظرا ل
جمال املشاركة يف التنمية، خاصة وأن حتقيق مفهوم التنمية املستدامة يف اتمعات املختلفة 
سواء على املستوى احمللي أو الوطين، ال يتحقق إال بتكامل األدوار بني الدولة مبختلف 

اخلاص ومؤسسات اتمع املدين، وبذلك سيتم البحث هنا يف دور القطاع  أجهزا والقطاع
  .  اخلاص يف حتقيق التنمية احمللية يف اجلزائر، وأهم التحديات اليت تواجهه، وسبل تفعيله

  مفهوم القطاع اخلاص : املطلب األول

لية يف قبل احلديث عن دور القطاع اخلاص باعتبار أداة أساسية يف حتقيق التنمية احمل
اجلزائر، ينبغي التعرض أوال إىل مفهوم القطاع اخلاص من خالل التطرق إىل               

  .مدلوله، وخصائصه، ومتطلبات بروزه

  تعريف القطاع اخلاص  -أوال

يطلق مفهوم اقتصاد القطاع اخلاص على االقتصاد احلر، الذي يرتكز على آلية 
أسعار السلع والكميات املنتجة واملستهلكة، ويفترض السوق احلرة واملنافسة التامة لتحديد 



 

 

وجود االقتصاد احلر عدم تدخل الدولة أو أي جهة أخرى يف النشاط االقتصادي بشكل 
  .)1(يتعرض مع قواعد املنافسة احلـرة

بأنه ذلك القطاع من االقتصاد    private sectorويشري مفهوم القطاع اخلاص 
لكية اخلاصة لوسائل اإلنتاج،  وجتري فيه عملية ختصيص الوطين الذي يقوم على أساس امل

. املوارد اإلنتاجية طبقا ملا متليه قوى السوق التلقائية وليس إرادة السلطات احلكومية العامة
أي أنه وفق هذا التعريف يشمل القطاع اخلاص تلك املؤسسات اليت ينشئها رجال األعمال 

 .  )2(بح أو األفراد املستثمرون بغية حتقيق الر

ويعرف القطاع اخلاص على أنه النشاط االقتصادي الذي يهدف إىل الربح وال خيضع 
  )3(أرباحه إىل اخلزينة باستثناء اجلزء اخلاضع للضريبة  للتمويل من الدولة، وال تؤو

ميكن بذلك تعريف القطاع اخلاص بأنه جمموع املؤسسات والشركات املستقلة عن 
اد أو مجاعات حمدودة من األشخاص، واليت دف أساسا إىل حتقيق الدولة واليت ميلكها أفر

  .  الربح

  خصائص القطاع اخلاص يف اجلزائر  - ثانيا

هناك مجلة من اخلصائص اليت يتميز ا القطاع اخلاص يف اجلزائر ميكن إمجاهلا فيما 
  :)4(يأيت

 املؤسسات متثل قوة العمل العنصر الفعال يف تسيري: من حيث تسيري قوة العمل -  
اخلاصة من حيث االستهالك واالستغالل، وهنا جند غياب آليات الرقابة واملتابعة من طرف 

                                                 
   18. ، ص)2003، مؤسسة شباب اجلامعة:  اإلسكندرية" (آراء واجتاهات  – اخلصخصة والتصحيحات اهليكلية" ، ياء جميدض - )( 1
دور القطاع اخلاص يف صنع السياسات العامة االقتصادية يف اململكة العربية السعودية يف ظل " ، مانع سعد بن سيف القحطاين -)(2

يف الفلسفة يف اإلدارة العامة، قسم : رسالة دكتوراه" (لى جملس الغرف التجارية الصناعيةبيقية عالتحول دي دور الدولة مع دراسة تط
   118. ، ص) 2008، اإلدارة العامة، جامعة القاهرة

مركز دراسات الوحدة : بريوت (  القطاع العام والقطاع اخلاص يف الوطن العريبعباس النصراوي ، برهان الدجاين وآخرون ،  -)3(
   873.ص ) 1990،ربية الع
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   435. ، ص)2008أفريل  09- 08، ، سطيف ، اجلزائر " واستراتيجيات التغيري يف العامل النامي 



 

 

أجهزة الدولة، وعدم وعي الطبقة العمالية بظروفها ومصاحلها بسبب انغالق هذه املؤسسات 
  .  على نفسها

تقدم لنا شبكة العالقات بني العمال صورة البنية : من حيث عالقات العمل -
الجتماعية ألي مؤسسة اقتصادية، وتساهم طبيعة العالقات بني العمال بشكل كبري يف حتفيز ا

أو كبح عملية اإلنتاج،  وجند القطاع الوطين اخلاص يف اجلزائر يتميز باالهتمام بالفعالية 
االقتصادية يف مقابل اإلمهال يف تثمني موارده البشرية،كما يتميز باالنضباط والتزام العمال 

  .  لنظام املعمول به يف ممارسة النشاط، وإخفاء التذمر من ظروف العملبا

يعد املستوى التعليمي للعمال اجلزائري يف : من حيث املستوى التعليمي للعمال -
القطاع اخلاص جد منخفض، إذ تأيت نسبة األمية يف هذا القطاع يف املقدمة، مما يبقي بالتايل 

الوعي النقايب وغريها من املتطلبات الالزمة الستمرارية مشكلة التكوين وثقافة املؤسسة و
  . وتطور وجناح أي مؤسسة اقتصادية أو صناعية

   متطلبات ظهور القطاع اخلاص  - ثالثا

  :  )1(يتطلب ظهور القطاع الرأمسايل بروز العديد من العوامل من بينها

توظيف املدخرات ظهور ميل منو االدخار يف اتمع جنبا إىل جنب مع امليل إىل  -
  .يف استثمارات خمتلفة، بدال من اكتنازها كرمز للثراء أو كملجأ يف أوقات الشدة والضيق

وجوب استحداث وسائل وآليات لتلبية رغبات املدخرين يف حتويل مدخرام إىل  -
استثمارات،  وتأخذ هذه اآلليات شكل مؤسسات متنوعة، ابتداء من الشركات التضامنية،  

 الشركات املسامهة والعامة واخلاصة، وشركات التضامن باألسهم،كما تؤدي وصوال إىل
  .  املصارف دورا بارزا يف عملية جتميع املدخرات وحتويلها إىل استثمارات

ظهور رجل األعمال املنظم واملغامر والساعي إىل الثراء والتوسع والسيطرة،  - 
النظر وحسن اإلدارة، إىل جانب الصفات  والذي ميتلك الكثري من الصفقات اإلجيابية يف بعد

                                                 
  436.سابق، ص، املرجع الصفية جدوايل  -)1(



 

 

االندفاعية يف حب السيطرة والتملك واملنافسة واإلبداع يف التنظيم ويف التسويق ويف 
  .اإلنتاج

اليت تسهل عمليات جتميع ) البورصات(نشوء األسواق املالية وأسواق السلع  -
اق، وتطرحها للمتعاملني يف وتعبئة املوارد املختلفة املالية واألولية والسلعية على أوسع نط

األسواق مبواصفات قياسية، تسهل هلم العمليات التنظيمية وحتدد هلم املراجع امليسورة لتأمني 
  .حاجام املختلفة

التعرف على فرص االستثمار، وال نبالغ إذ قلنا أن التعرف على فرص االستثمار  -
ل العربية، حبيث يصعب على الفرد يعترب أحد عوائق منو االستثمارات اخلاصة يف كافة الدو

يف كثري من األحيان حتديد املشاريع ادية له، وميكن أن تقوم الدولة ذا الدور عن طريق 
، وإنشاء مؤسسة متخصصة يف التعرف على )وزرات الصناعة وبنوك التنمية مثال(مؤسساا 

  .فرص االستثمار

  سيد التنمية احملليةالقطاع اخلاص كشريك أساسي يف جت: املطلب الثاين

سياسة التحول حنو القطاع اخلاص ويربز مفهوم احلكم الرشيد، مل تعد الدولة  جبانتها
الفاعل الوحيد يف عملية التنمية، وساد مفهوم الشراكة يف عملية التنمية، وبذلك مت التأكيد 

  .  على أمهية دور القطاع اخلاص يف إطار هذا املفهوم

 اص يف حتقيق التنمية احمللية أمهية القطاع اخل  -أوال

تشكل الدولة مبختلف أجهزا أكرب قوة لتحقيق التنمية، غري أا ليست مبفردها يف 
هذا اال،  فهناك حتول واضح يف أغلب دول العامل حنو االعتماد على القطاع اخلاص 

صبحت واقتصاديات السوق،  من أجل أن يكون للقطاع اخلاص دور يف حتقيق التنمية، فأ
بذلك معظم الدول تعول عليه يف املسامهة يف تنمية اتمع ورفع مستوى املعيشة 

  .  )1(للمواطنني

                                                 
  8. ، ص) قسم االقتصاد د س ن: القاهرة ( دور القطاع اخلاص يف املشاركة اتمعية، ين فهمي حممودصالح الد -(1)



 

 

ومن هنا أصبح للقطاع اخلاص دور فعال يف املشاركة يف عملية التنمية جبانب 
احلكومة واتمع املدين،  غري أن اجلدير بالذكر أن التنمية االقتصادية واالجتماعية ال ميكن 

يف  هقيقها يف ظل غياب حكومة فاعلة تدعم وتطور القطاع اخلاص وتعمل على استمرار يتحت
  :  املشاركة يف عملية التنمية من خالل

  . خلق البيئة االقتصادية الكلية املستقرة -

 . إدامة التنافسية يف األسواق -

خاصة الفقراء والفئات ذات الفرص  –توفري فرص متساوية أمام اجلميع  -
يف احلصول على التسهيالت املالية والفنية للمسامهة  –البسيطة  تمكانياواإل

 .  اإلنتاجية يف اتمع وحتسني مستوى دخلهم ومعيشتهم

 . تعزيز املشاريع اليت تتيح وختلق فرص العمل -

استقطاب االستثمارات واملساعدة يف نقل املعرفة والتكنولوجيا للطبقات الفقرية  -
 .بشكل خاص

 . يذ القوانني وااللتزام اتنف -

 . التحفيز املستمر لتنمية املوارد البشرية -

وبذلك يتضح أن احلكومة تعطي دورا كبريا للقطاع اخلاص يف إحداث النقلة  
النوعية على نطاق اتمع ككل، وذلك من خالل التفاعل والتكامل بني دور احلكومة ودور 

 .  )1(كاملاتمع املدين والقطاع اخلاص بشكل مت

إنه ويف ظل التوجه حنو الالمركزية وزيادة مستوى املشاركة الشعبية يف عملية اختاذ 
القرار،  ويف ذات الوقت منح القطاع اخلاص دورا أكرب يف االقتصاد الوطين تظهر أمهية 
وضع إستراتيجية للتنمية احمللية تقوم على الشراكة بني القطاعني العام واخلاص، خاصة وأن 

فصياغة إستراتيجية . طاعني أكثر عالقة على املستوى احمللي منه على املستوى الوطينالق
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اقتصادية حملية تكون مبثابة اإلطار واخلريطة االقتصادية اليت تستدل ا مجيع القطاعات حنو 
  .  )1(حتقيق التنمية 

من  ةوما جتدر اإلشارة إليه أن القطاع اخلاص له دور رئيسي يف عملية الالمركزي
خالل تشجيع األعمال اخلاصة ودعم عمليات االدخار واالستثمار والتوظيف والصادرات، 
وجيب أن يصبح منتجوا القطاع اخلاص على املستوى احمللي من أصحاب املصلحة الرئيسيني 

  .   )2(يف حتقيق توازن بني قوى السوق وقيام احلكومة بتقدمي اخلدمات العامة

عل األساسي يف عملية التنمية فلقد أدركت العديد من وإذا كانت الدولة هي الفا
الدول أمهية القطاع اخلاص يف املسامهة يف التنمية احمللية، ورفع مستوى معيشة املواطنني، 
وتوفري فرص العمل، وحتسني مستوى اخلدمات هلم، خاصة وأن القطاع اخلاص يتميز 

 .)3(اصفات املطلوبةبالقدرة على االبتكار والتجديد وتقدمي اخلدمات باملو

نظرا لألمهية اليت يتمتع ا القطاع اخلاص، فقد استمر دوره يف التزايد، وأصبح 
. )4(بالفعل القوة الرئيسية احملركة للتنمية االقتصادية واحلد من الفقر يف معظم الدول النامية 
قضايا وترتبط أمهية دور القطاع اخلاص بالتنمية احمللية مبدى إسهامه يف معاجلة ال

واملوضوعات االقتصادية واالجتماعية احمللية، واليت يأيت على رأسها البطالة ومستوى الدخل 
وال ميكن ألي جمتمع مواجهة هذه التحديات باالعتماد على قطاع دون اآلخر، ... والتلوث

  .بل إن ذلك مرهون بتعاون كل من القطاعني العام واخلاص

لي حنو االجتاه الصحيح يبدأ  بالرؤية املستقبلية وبذلك فإن حتديد مسار االقتصاد احمل
واملصلحة املشتركة بني القطاعني العام واخلاص واالقتناع واإلميان التام بأن هذه الشراكة هي 
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منطلق التنمية احلقيقية يف اتمعات احمللية، وهي تستلزم من كال الطرفني أن يؤدي الدور 
  .  )1(كامل املطلوباملطلوب باملستوى املطلوب لتحقيق الت

إن إقامة وتعزيز شراكة متينة بني القطاعني العام واخلاص على املستوى احمللي، من    
شأا أن ختلق مشروعات تعاونية لتوفري التجهيزات األساسية، الكفيلة بتشجيع روح املبادرة 

التخصيص  احلرة وخلق املقاوالت،  بناء على خربة كال الشريكني، مبا يلي االحتياجات عرب
والشراكة بني القطاعني العام واخلاص . املناسب للموارد ومواجهة املخاطر ورصد املكافآت

تتيح تعاونا منتظما بينهما،كما تتيح النهوض بالالمركزية اليت من شأا حفز القدرات والبيئة 
ني العام املواتية للتنمية  االقتصادية واالجتماعية واجلدير بالذكر أن الشراكة بني القطاع

واخلاص يف معظم البلدان النامية بوجه عام، واجلزائر على وجه التحديد ليست قوية على 
النحو املطلوب، ومن بني أسباب ذلك الضعف املؤسسات واآلليات الكفيلة جبعل هذه 
الشراكة فعالة، وكون القطاع اخلاص مازال ضعيفا ويفتقر إىل القدرة والتجربة واملهارات 

  .  كي يصبح شريكا فعاال للقطاع العامالتحليلية ل

وبذلك فثمة حاجة إلحداث تغيريات يف مواقف ومنظوريات املقاولني، حىت يتسىن 
  .   هلم البدء يف النظر إىل أبعد من جمرد مصاحلهم الضيقة حنو ما هو جيد لالقتصاد ككل

ساسية لبناء كما أن التطور املؤسسايت وبناء القدرات يف القطاع اخلاص من األمور األ
الوحدة بني املقاولني، ومتكينهم من القيام بالعمل التحليلي املطلوب لالخنراط يف حوار 

ومثة حاجة ملحة لكي يسود االنفتاح والشفافية ومبدأ املساءلة حىت . هادف مع القطاع العام
  .)2(تتسىن حتقيق شراكة ناجحة 
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  معوقات تطوير القطاع اخلاص  - ثانيا

مجلة من القضايا اليت حتد من تطوير قطاع خاص جيد، واليت ميكن ميكن حتديد    
  : ) 1(تلخيصها فيما يلي 

منح االحتكارات للمؤسسات احلكومية لتنفيذ بعض املشاريع والربامج، مما  -
  .  يعيق وبشكل واضح تطوير القطاع اخلاص

 املعيقات البريوقراطية، واليت غالبا ما تكون موجودة، وتشمل مثال التحكم -
باألسعار، البطء والعشوائية يف اختاذ القرارات، ووجود بعض الظروف املشجعة 

 .  على الفساد

عدم توفر التمويل يعترب عائقا لنمو القطاع اخلاص،  وبشكل خاص املشاريع  -
الصغرية ومتوسطة احلجم، فاملشاكل األساسية توجد يف إجراءات األسواق املالية 

وك على تقدمي القروض للمشاريع الصغرية، غياب واليت تعمل على عدم تشجيع البن
األسواق املالية والبنوك التجارية، الضرائب العالية واليت حتد من قدرة القطاع 
اخلاص على ضخ التمويل الداخلي يف االستثمار، واحتكار املشاريع العامة 

 .  االستثمارية للقروض واملنح اخلارجية

االت ال تزود أصحاب العمل باملرونة السياسات العمالية واليت يف بعض احل -
الكافية،  وبشكل خاص يف حاالت مناقشة األجور، التفاوض حول اإلنتاجية مع 

 العاملني واالستغناء عن خدمات العاملني غري املنتجني 

املغاالت يف نسب التعريفات املفروضة على املنتجات ذات القيمة املضافة  -
املنافسة، وتقلص مستوى الكفاية ونوعية املتدنية، واليت تعمل على احلد من 

 .  املنتجات
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تلك املمارسات تكاد تكون يف معظم الدول النامية، واليت تعيق وإىل حد كبري من 
منو القطاع اخلاص، ولذلك فإن حتقيق التنمية الشمولية وإدامتها يصبح أمرا صعبا يف غياب 

  .    احلكم الرشيد

 ص سبل تفعيل دور القطاع اخلا - ثالثا

جيب توضيح مجلة من السبل اليت تسهم يف تفعيل دور القطاع اخلاص ميكن        
  : )1(إمجاهلا يف

 . ضرورة مشاركة القطاع اخلاص يف رسم السياسات العامة  -أ

ضرورة مشاركة املواطن يف اإلدارة احلكومية احلديثة،  عن طريق حتديد ما يريده  - ب
 اخلدمات، ويتم ذلك عن طريق االستفادة من من احتياجات ورغبات ونوعية يف تقدمي

، واليت تتضمن "وضع معايري خلدمة املواطن"التجربة األمريكية،  واليت اختذت قرارا بضرورة 
 :  عددا من املعايري اليت تركز على مشاركة املواطن وأخذ رأيه يف اجلهاز احلكومي نذكر منها

  ). متلقي اخلدمة(حتديد ومعرفة املواطن  -

  . جراء االستقصاء للمواطنني لتحديد نوع وجودة اخلدمات اليت يريدواإ -

  . وضع معايري اخلدمة وقياس نتائجها -

  . تسهيل عملية الدخول للمعلومات حول اخلدمات وأنظمة الشكاوي -

رسم اإلطار األفضل لبحث شكاوي املواطنني واإلجابة عليها وحلها،  ذلك أن  -      
ملتقدمة أصبحت تتخذ من العناية باملواطنني وإشراكهم يف الرأي حول العديد من الدول ا

نوعية اخلدمات ووسائل تقدميها واألوقات املناسبة لذلك، منهجية لتعزيز املشاركة لذوي 
وهذا سيتوقف بال شك على كيفية . املصاحل واملتأثرين باخلدمات اليت تؤديها تلك األجهزة

اطنني يف األحياء واحملليات البعيدة داخل اتمعات، من خالل تعامل اإلدارة احلكومية مع املو
مشاركة املمثلني لتلك القطاعات املختلفة، ومن خالل المركزية تقدمي اخلدمات واالعتماد 
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عليها يف املسامهة برسم السياسات، وكذلك من خالل تشكيل اللجان املشتركة، واليت 
  .  اع اخلاص واتمع املدينتتضمن ممثلني من القطاعات احلكومية والقط

وجود يئة اإلطار احملفز لتطوير أنشطة القطاع اخلاص بتطوير نظام السوق،  - ج
ذلك أن قدرة القطاع اخلاص على توفري فرص العمل وتوسيع نطاق التشغيل نطاقات البشرية 

وتقوية  يعتمد على تطوير نظام السوق يف اتمع، مثلما أن تطوير السوق يعتمد على توسيع
القطاع اخلاص من خالل توفري احلوافز والدعم إلجراء اخلصخصة للمشروعات اململوكة من 
قبل الدولة، وتطوير املشروعات الصغرية واملتوسطة وجلذب وتطوير وتوسيع التعاونيات عرب 

  .  الدولة يف بعض احلاالت

 ضرورة منع االحتكارات للمؤسسات احلكومية لتنفيذ بعض املشروعات -د
  .  والربامج،  حيث أنذلك يعترب عائقا أمام تطوير القطاع اخلاص

ضرورة إلغاء القيود احلكومية اليت تتحكم يف األسعار، والتقييد يف استخدام  -ه
  . األعمال األجنبية، وضرورة استخدام املوارد احمللية رغم عدم جودا

    .  ضرورة العمل على توفري التمويل الالزم للقطاع اخلاص -و

إن ترقية وتطوير القطاع اخلاص يف اإلدارة اتمعية اجلديدة سيقوي من العالقة 
بني أنشطة القطاع اخلاص والنمو  –اليت أكدت عليها نتائج الدراسات الدولية  –اإلجيابية 

االقتصادي،  كما ميكن القول أن كفاية وإنتاجية استثمارات القطاع اخلاص تفوق كفاية 
العام،  حيث خلصت معظم الدراسات إىل أن هناك تأثريا إجيابيا واسعا وإنتاجية القطاع 

على النمو مصاحبا لالستثمارات اخلاصة مقارنة بتأثري االستثمارات العامة،  بل إن دراسات 
،  2001حول اجتاهات االستثمار اخلاص،  واليت أعدها البنك الدويل عام " ستيفن هارنت"

الستثمارات القطاع اخلاص على النمو يفوق تأثريات  أكدت على أن التأثري اإلجيايب
استثمارات القطاع العام ألكثر من مرة ونصف، واليت تؤكد ارتباط درجة استثمارات 



 

 

القطاع اخلاص باستدامة التنمية والنمو االقتصادي يف اتمعات اليت يئ البيئة املساعدة 
  .    )1(للقطاع اخلاص للمسامهة يف تنمية اتمع 

إنه وبغية تفعيل دور القطاع اخلاص يف اجلزائر لإلسهام يف عملية التنمية املستدامة 
احمللية والشاملة يتعني على الدولة مبختلف مؤسساا وضع سياسات تسمح خبلق بيئة متكينية 
للقطاع اخلاص تسهم يف تطويره وتقويته، مبا ميكنه من أن يصبح شريكا أساسيا مع القطاع 

سهام الفعال يف التنمية االقتصادية واالجتماعية، ضمانا للمساءلة العمومية وحتسينا العام يف اإل
  .   للخدمات املقدمة للسكان

  خالصة

ميكن أن خنلص يف األخري أنه ال ينبغي على الدولة بوجه عام واحلكم احمللي بوجه 
املدين والقطاع  خاص، يف إطار مفهوم الشراكة اتمعية،  إغفال أمهية دور كل من اتمع

اخلاص يف جمال التنمية،  واإلبقاء على دور كل منهما بعيدا عن  املشاركة يف اجلهود     
اإلمنائية، بل ينبغي اختاذ كافة اإلجراءات اليت تسهم يف جتاوز التحديات اليت تواجههما، 

قيقا والعمل على تشجيع احلوار اهلادف والتفاعل والتكامل بني خمتلف هذه األطراف حت
  .  لتنمية املستدامة مبختلف مستوياا احمللية والوطنية الشاملة
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إن حتقيق تنمية وطنية شاملة ناجعة يف اجلزائر، ينبغي أن مير حتما عرب مسعى احلكم 
احمللي يف حتقيق التنمية على املستوى احمللي، هذا املسعى الذي ال ينبغي أن خيرج عن املسعى 

املركزية للدولة، غري أن املتتبع ألمناط تسيري الشؤون العمومية احمللية يف  العام للمؤسسات
تعاين ضعفا،  -بشكل عام –بشكل جلي أن مؤسسات احلكم احمللي فيها ائر يلحظ واجلز

سواء من ناحية املوارد البشرية الكفؤة أو املوارد املالية، و إذا كان قد مت منحه كافة 
داة لبلوغ التنمية احمللية الناجحة مبختلف أبعادها، فإن ذلك لن الصالحيات اليت جتعل منه أ

البشرية يف إطار نظرة جديدة للتسيري التكامل من حيث موارده املادية ويأيت إال بتحقيق 
املسامهة الدميقراطية ، قائمة على تطوير التسيري العشوائي للشؤون العامة بعيدة كل البعد عن

كما أن عدم التكريس الفعلي . ن الوطين بني خمتلف شرائحهخلق جو من التضاماحمللية، و
لسياسة الالمركزية يف اجلزائر أدى إىل تقليص احلكم احمللي يف املبادرة بكل استقاللية يف 
جمال املشاريع التنموية احمللية، وبذلك ينبغي العمل على وضع حد هليمنة السلطة املركزية 

تويات االقتصادية نفيذ ما يراه مناسبا له يف مجيع املست يتمكن احلكم احمللي من تقرير وحىت
دور الثقافية، ألن دور سلطة الوصاية بالنسبة للحكم احمللي هو ة والسياسيواالجتماعية و

  .ال ميكن أن يساعد على تسريع وترية التنمية احملليةمعرقل يف كثري من األحيان، و
اجلزائر لألهداف التنموية املنوطة ضف إىل ذلك فإنه و بغية حتقيق احلكم احمللي يف 

تتمثل  اليتتعيق عملية تأصيل هذه األهداف و به، فإن عليه جتاوز العديد من التحديات اليت
ضعف دميقراطية على املستوى احمللي، و، وعدم توفر ثقافة اليف ضعف الثقافة التشاركية

، إضافة إىل ركاء احمللينياألفقي مع الشط العمودي بني السلطات احمللية واملركزية ورابتال
ي، وضعف مؤسسات اتمع حمدودية مشاركتهن على املستوى احمللضعف متثيل النساء و

ة الشراكات بني حمدوديهم، وضعف مؤسسات القطاع اخلاص وحمدودية نشاطاملدين و
  .اخلاصالقطاعني العام و

       :يأيت اصر اليت ميكن إمجاهلا فيماكن استخالص العديد من العنمي بذلكو   
ر قوانني أو ولة بناء نظام متطور للحكم احمللي يف اجلزائر، ال يتأتى مبجرد إصدااإن حم -

 بني ظروفالنسجام بني ما تقدمه القوانني وإمنا البد من امراسيم خاصة بذلك، و



 

 

مشاركة مجيع األطراف يف خدمة مصاحلهم،  يفرضالتطور، هذا التطور الذي  ومقتضيات
ساسية لنجاح التنمية احمللية تكون باملشاركة، فنجاح جتربة أي دولة يف النمو فالقاعدة األ

  .أمثن هذه املوارد هو العنصر البشرياعتمادها على مواردها احمللية و يرجع أساسا إىل
إن ضعف الالمركزية يف اجلزائر، أضعف فرص املشاركة الشعبية، واليت هي أساس ال  -

، فالتنمية كون بدورها أساس التنمية الوطنيةلية فعالة تميكن بغريه أن تتحقق تنمية حم
تنفيذ برامج التنمية احمللية، ر ممكن من الالمركزية يف ختطيط وباملشاركة تتطلب توفري أكرب قد

البعيد نسبيا عن صعب حتقيقها يف النمط املركزي، وفاملشاركة الواسعة للجماهري العريضة ي
  .التالمس املباشر مع املواطنني

ىن الالمركزية يف ال ميكن للتنمية احمللية أن تنجح من دون أن يكون هناك بيئة مساعدة تتب -
مستوى ملية تنظيم اتمعات احمللية، وبيئة داعمة تسهل عاختاذ القرار وتوفري موارد كافية، و
إطار عام يشجع افة تساعد على عملية املشاركة، وثقو من القدرات يف املؤسسات احمللية،

  .ى نسج الشراكاتعل
كم مبنهجية علمية على أولويات احلناجعة تتطلب كفاءة يف التخطيط، وإن التنمية احمللية ال -
جدوى املشروعات اليت تدرج باخلطة، كما تتطلب تكامال ضروريا فيما بني مستويات و

ة مركزيا     فيما بني القطاعات اليت تتوىل الدول تكامال آخر، و)البلدية والوالية(احمللي احلكم 
اليت يف اجلهود اليت ستبذل من جانب الدولة من ناحية وتلك  مسؤوليتها، وكذلك تكامال
  .القطاع اخلاص من ناحية أخرىسيقوم ا اتمع املدين و

يف حلة للحكم تتطلب مشاركة الدولة واتمع املدين والقطاع اخلاص، وإن اإلدارة الصا -
ت احمللية هيكلة أو إدارة اخلدمات العامة بشكل دقيق، ظل غياب ذلك لن تستطيع الوحدا

للتجاوب مع داخل املؤسسات احمللية و إلجياد املساءلةضرورة  الشعبية باعتبار أن املشاركة
احلكومة احمللية مسؤويل القطاع اخلاص و النقاش بني حاجات اتمع احمللي، ويزيد احلوار و

، و بذلك فإن القول بضرورة الشراكة واخلاصالعام التنسيق بني القطاعني درجة الشفافية و
ناميكية ملتطلبات القرن احلادي لكنها استجابة دياتمعية ليست غاية يف حد ذاا، و

  .إىل حتقيق  التنمية املستدامة وحتسني جودة وتقدمي اخلدمات ، ووسيلة ترميوالعشرين



 

 

، و اليت على أساسها التوصياتمن بناء على النتائج املتوصل إليها ميكن تقدمي مجلة و
 ميكن إمجالتنمية حملية مستدامة، و ميكن حتقيق حكم حملي رشيد يف اجلزائر كفيل بإحالل

  :ذلك يف النقاط اآليت ذكرها
ينبغي العمل على حتويل اجلماعات احمللية من جمرد هياكل مرافقة للدولة يف تطبيق برامج  -

عتمدة على ال جوارية ممبشاريع حملية وللمبادرة ر احمللي، وع القراالتنمية احمللية إىل دوائر لصن
خمتلف طبقات اتمع والفاعلني االقتصاديني على إشراك مركزية قوية من جهة، و
تنفيذ الربامج التنموية احمللية مع توفري الوسائل الضرورية الكفيلة واالجتماعيني يف حتضري و

  .بذلك 
لتقوم بأدوارها احمللية  طاراتاإلملؤسسات واملنظمات ووبناء قدرات ا تفعيل الالمركزية -

  .تنفيذ مشاريع التنمية احمللية الفاعلة يف وضع و
تفعيل آليات منظمة للمشاركة الشعبية تتجمع فيها كل القوى الفاعلة يف اتمع بناء و -

  ) .كم حملي، جمتمع مدين، قطاع خاصح(احمللي 
فاعل واملسامهة يز دور الشراكة اتمعية يف التعزمن ت العمل على إجياد بيئة مناسبة متكن -

القطاع كامل األدوار بني احلكم احمللي واتمع املدين و، من خالل تيف رسم السياسات
  .اخلاص 

أن جناح ل مكوناته حنو التفكري اجلماعي والرؤية املشتركة، وإعادة تثقيف اتمع بك -
درات ، و هذا األمر يستلزم جهودا تبدأ بتطوير قاألفرادود بالنفع و الفائدة على اموع يع

األجهزة احمللية احلكومية وتنمية املوارد البشرية واالرتقاء بالقرارات والسياسات العامة، 
  .اإلجراءات وحتسني األنظمة و

ما ميكن قوله يف األخري أن انتهاج سياسة احلكم الرشيد على املستوى احمللي و     
بذلك فاحلكم احمللي الرشيد كمدخل د الدميقراطية احمللية، وملواطنة و تأكيسيسهم يف دعم ا

تنموي من شأنه أن يقوي من مسامهة اتمعات احمللية يف القيام بدور رئيسي يف عملية 
وطنيا، مية الشاملة واملستدامة حمليا وليصبح وسيلة أو مدخال لتحقيق التن، املساءلةوالرقابة 



 

 

يصبح أسلوبا  عية حتتاج إىل مشاركة فعالة من كافة الفاعلني حىتفهو بذلك قضية جمتم
    .ومنهج عمل ملواجهة كافة القضايا
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   1ملحق رقم 

  مقتبسات من اإلعالن العاملي حول الالمركزية واحلكم احمللي

  1993تورنتو   –اإلحتاد الدويل للسلطات احمللية  -

وعيا بالتغريات احلادة اليت يشهدها العامل على األصعدة االجتماعية والسياسية   
قراطية االقتصادية وتداعي األنظمة الشمولية وتزايد وعي الشعوب بالتحول حنو صيغ الدميو

  .الشعبية واملشاركة

 الكيان الوطين هو املستوى األقربمن  أواعترافا بأن احلكم احمللي كجزء ال يتجز  
والذي يؤهلهم للمشاركة يف صنع القرارات اليت تؤثر على أوضاعهم احلياتية  للمواطنني

  .وقدرام لتطوير التنمية احملليةتوظيف معرفتهم و

ملي حلقوق اإلنسان واليت امن اإلعالن الع 21واستذكارا للمبادئ اليت تتضمنها املادة   
  .تؤكد على أن إرادة الشعوب هي األساس للسلطة واحلكم 

وإقرارا بأن الالمركزية هي الطريق األفضل للسياسات العامة وتوظيف املوارد   
وهي اجلديرة بتوفري املناخ اإلبداعي للجماعات احمللية . استدامة عملية التنمية وضمان

  .واستحداث أمناط مؤسسية جديدة تالئم متطلبات متطلبات العوملة 

نصدر هذا اإلعالن العاملي حول احلكم احمللي كي خيدم كإطار تستلهمه الشعوب   
من حتسني أوضاعها االجتماعية املتطلعة إىل حتقيق عملية دميوقراطية فاعلة تتمكن 

 .واالقتصادية

 مبادئ احلكم احمللي 

  املادة الثانية 

ارة ديعطي احلكم احمللي احلقوق والواجبات للجماهري احمللية لتسيري وإ:  الفقرة األوىل
الذي خيدم مصاحل السكان الشؤون العامة واعتبار ذلك من مسؤوليتها اخلاصة وبالشكل 

 .احملليني



 

 

  الثة املادة الث

، وإن التدخل لية كاملة غري ناقصةأن القوة والسلطة اليت متتع ا اجلماهري احمل: 4 الفقرة
املركزي الذي تتيحه القوانني أو التشريعات ال ميكن أن يتم بدون االعتراف حبق اجلماعات 

  .احمللية ألخذ املبادرات والقرارات اليت م مصاحلها والوقوف ضد ما يعارض ذلك 

  ة الرابعة املاد

ال ميكن تبديل حدود اجلماعة احمللية إال بعد التشاور معها أو عن طريق االستفتاء : 2الفقرة 
  .الشعيب

  املادة الثامنة 

للجماعات احمللية احلق يف موارد مالية مالئمة تتحكم ا بعيدا عن املستويات  :1الفقرة
  .طها احملليةاألخرى للدولة، وان توزع تلك املوارد بصورة حرة ضمن خط

ختصيص املوارد للجماعات احمللية جيب أن يتماشى مع طبيعة املهام املخولة هلا،كما  :2الفقرة
يستوجب ضمان التدقيق املنظم لتلك لتلك املوارد من أجل جتنب التقطع يف تقدمي اخلدمات 

  .والتمكن من وضع ختطيط مايل مالئم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  2لحق رقم م

  ) 2001أكرا ( الالمركزية اإلعالن اإلفريقي حول 

، ة باجتاه تبين سياسات الالمركزيةيف الوقت الذي متر فيه عديد الدول اإلفريقي  
حظ بأن مثل هذا التحول مازال يواجه صعوبات عديدة ويتطلب عملية معقدة وطويلة يال

ىل لنقل مراكز القوة واملسؤوليات واملوارد املالية من املستويات املركزية واإلقليمية إ
  .املستويات احمللية 

رة اإلفريقية ال اوذا الصدد فإن اتمعني يسلمون بأن الدميوقراطية والتنمية يف الق  
  .يكتب هلا النجاح بدون أمناط فاعلة من احلكم تعتمد الالمركزية ميكن أن

ومن خالل مراجعتنا لالجتاهات واألوضاع احلالية نقر بأن القارة اإلفريقية مطالبة   
غلب على عديد التحديات ، ونؤكد ذا الصدد أننا ندرك بأن القدرات املطلوبة لتفعيل بالت

الالمركزية يف مجيع قطاعات اتمع تعاين من نقائص عديدة متتد من فقر املوارد البشرية 
  .والتمويلية إىل عدم مالئمة بيئة االقتصاد الكلي 

اع الوطين وحتقيق املشاركة ونعترف بأن مستوى الوعي اجلماهريي  وبناء اإلمج 
 نوإشراكها يف خمتلف مراحل التنمية مل يزل دو ةالشعبية الفاعلة للشرائح االجتماعية املختلف

  .املستوى املطلوب

ونسجل بأن املمارسات احلالية للحكومات املركزية يف البلدان اإلفريقية يف توفري  
مد بالكامل على املوارد احمللية تعت، قد جعل احلكومات ت للميزانيات الالمركزيةالتمويال
  .املركزية

ونالحظ ذا الصدد أن املبادرات احملدودة اليت اختذا احلكومات اإلفريقية من ضمان  
، إذ بدون ذلك سوف لن يكون حكومات احمللية تبعث على التشجيعاالستقاللية املالية لل

  .هنالك تنمية حملية وخطط المركزية ناجحة



 

 

ملي اورة ربط الالمركزية واخلطط احمللية ضمن حقيقة االقتصاد العوتؤكد على ضر 
  .دورها يف تأكيد منافع الالمركزيةوظواهر العوملة و

ونسلم بالصعوبات اليت تعتري ضمان املشاركة للمجتمعات احمللية يف خمتلف  
  .ري وتفعيل واستدامة تلك املشاركةمستويات اختاذ القرار واليت  تواجه تأط

اقتصادية مسؤولة على املستويني  اتامللحة لوجود قيادات سياسية وفعالي ةباحلاج رقون     
  .لضمان التطبيق الفاعل لالمركزية املركزي واحمللي يف البلدان اإلفريقية

  :جاء أعاله باآليت  ونوصى وفق ما    

أن يكون تطبيق وتنفيذ إصالحات الالمركزية مسؤولية مجاعية تتعدى االقتصار على  -1
املدين والقطاع اخلاص  عاحلكومة املركزية لتشمل احلكومات احمللية وتنظيمات اتم

  .ع يف تصميم وتنفيذ اخلطط احملليةحيث يشارك اجلمي

إن توفري القوانني واألطر التشريعية للحكم احمللي والالمركزية ال يكفي بالرغم من  -2
سسي وتبسيط املعامالت أمهيته ما مل يقترن باختاذ إجراءات عملية لإلصالح املؤ

، وتبين سياسات فز للعاملني يف احلكومات احملليةوحتسني اخلدمات وتوفري احلوا
ن متويلية واقراضية مالئمة للقطاع اخلاص وبالذات املؤسسات الصغرى واملتوسطة م

 .أجل ضمان تطبيق ناجح الالمركزي

أعمال الالمركزية أن تقترن حتويالت الالمركزية السياسية بالتزام عملي باجتاه  -3
اإلدارية والالمركزية املالية وتطوير نظم التخطيط املالئمة للنهوض باحملليات 

 .واإلسراع بتطبيق احلكم الالمركزي

أن يتم اختاذ اخلطوات الضرورية من قبل احلكومات املركزية لتزويد احملليات  -4
تشريعات املعمول لقانونية والباآلليات والسبل الالزمة ألخذ املبادرة ضمن األطر ا

، وأن تدخل يف شراكة مع القطاع اخلاص مواردها الذاتية، من أجل تطوير ا
 لضمان التنفيذ الناجح ملشرعات التنمية وحتسني تقدمي اخلدمات االجتماعية

 .للجماهري احمللية بنوعية عالية



 

 

ة اختاذ اخلطوات العاجلة من قبل احلكومات املركزية لتكريس الشفافية التشريعي -5
 .وتوفري البيئة التمكينية الالزمة لتطوير عمليات التنمية احمللية والالمركزية 

إرساء األطر والتنظيمات واآلليات املالئمة ملشاركة اتمعات احمللية واتمع املدين  -6
والقطاع اخلاص يف مجيع املستويات التخطيطية وذلك من أجل سد الفجوة بني 

عل جب تطبيق الربامج اليت تدعم الدميقراطية واجلديرة املستوى الفين لالمركزية وبني
  .التنمية احمللية متمحورة حول اجلماهري

وضع سياسات وطنية من قبل احلكومات املركزية واحمللية يف جمال التدريب والتأهيل  -7
 .للموارد البشرية واستخدامات التقنية احلديثة وتبادل املعلومات

م بالتنمية احمللية واإلقليمية لدى البلدان اإلفريقية أن تعمل املؤسسات ذات االهتما -8
على القيام بالبحوث التطويرية والتقوميية الالزمة وأن تنشأ نظم فاعلة للتشبيك لنشر 

ات اتمع املدين والقطاع النتائج وتشاطر املعلومات بني احلكومات احمللية ومنظم
 .اخلاص

 :يف ظل العوملة من خالللالمركزية مواجهة التحديات اليت تواجهها ا -9

   .تفعيل نظم البحث والتطوير -

  .للمحليات والبلديات استعدادا ملواجهة التحديات ةوضع خطط عمل استباقي -

  .والبلديات واخلارج/ تصميم نظم معلومات وشبكات تواصل بني احملليات  -

، وحمليايع الفواعل األساسية يف اتمع، مركزيا وضع آليات ونظم تشترك فيها مج  - 10
  .إضافة إىل مسامهات العون اخلارجي من أجل ضمان متويل الالمركزية 
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