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یعتبر موضوع السیاسة العامة من المواضیع الهامة نظرا ألنها تمس كافة مطالب و     

قضایا المواطنین ، و تعتبر الحكومة هي المسؤولة بدرجة األولى  عن حل مشاكل 

المواطنین ، و االستجابة لمختلف مطالبهم و ذلك ضمن برامج و خطط متكاملة، أو ما 

سیاسة العامة التي یقررها النظام السیاسي بالتنوع و یعرف بالسیاسات العامة ، و تتمیز ال

الشمول الذي یمس كافة جوانب حیاة المجتمع، كما تختلف عملیة صنع السیاسة باختالف 

النظام السیاسي و مكانة المجتمع المدني في النظام باإلضافة إلى اإلمكانات و الموارد 

.للدولة) مادیة وبشریة ( المتاحة   

لتي تعتبر من الدول النامیة التي وضعت العدید من المشاریع و البرامج أما الجزائر ا  

الهامة قصد النهوض بواقع التنمیة لألفضل، و تحقیق تنمیة شاملة في جمیع القطاعات إال 

الفساد في مختلف  انتشارأن هذه المشاریع كان مصیرها الفشل نتیجة سوء التسییر و 

  .ئها  و عدم فعالیتها في الخدمة العمومیةقطاعات الدولة و هو ما أثر على أدا

ضروریة لتحقیق التنمیة و إنجاح مختلف المشاریع و  كآلیةهذا ما یطرح مفهوم الحكم الراشد 

.في الجزائر نظرا لوجود اإلمكانات المادیة و البشریة البرامج الهامة  

  :أهمیة الموضوع

أهمیة بالغة، إنطالقا من كون یكتسي موضوع الحكم الراشد و عالقته بالسیاسة العامة 

تطبیق الحكم الراشد هو أساس ترشید السیاسات العامة و تحسینها، و النهوض بجهودها بما 

.                                        یؤسس لتطویر نظام إدارة الحكم و الشؤون العامة

  :و بالتالي فأهمیة هذه الدراسة تبرز من خالل 

ات حول موضوع الحكم الراشد و عالقته بالسیاسات العمومیة من خالل قلة الدراس -

على مستوى الطرح األكادیمي ، مما یجعل هذا الموضوع یكتسیه الغموض و عدم 
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الوضوح لدى العدید من الدارسین و بالتالي تكمن األهمیة في محاولة توضیح و تبین 

  . هذا الموضوع و تأثیراته على السیاسات العامة فحوى

  :لدراسةأهداف ا

  :الوصول إلى األهداف التالیة الدراسة یحاول موضوع

إثراء المجال المعرفي لموضوع السیاسة العامة و موضوع الحكم الراشد من خالل   -1

 .اإلطار المفاهیمي

 .إزالة الغموض و التعرف على مفهوم السیاسة العامة والحكم الراشد   -2

للسیاسات العامة في الجزائر من تحدید الدور الحكم الراشد في عملیة صنع الجید   -3

خالل التطرق لمؤشرات الحكم الراشد و دورها في ترشید السیاسات العامة في 

 .الجزائر

 .الشراكة كآلیة لترشید السیاسات العامة في الجزائر محاولة التعرف على مفهوم  -4

  .توضیح أهم التحدیات التي تؤثر على الصنع الجید للسیاسة العامة في الجزائر  -5

  :الموضوع اختیاربررات م

هو في الحقیقة مبني على لعل اهتمام الباحث و رغبته في تناول موضوع معین عما سواه 

اعتبارات ذاتیة ترتبط بشخص الباحث و توجه اهتماماته بحكم المیل تحو موضوعات معینة 

  .و أخرى موضوعیة ترتبط بموصفات موضوع الدراسة من حیث قیمته العلمیة

  :  مما سبق یمكن تلخیص أهم مبررات تناول هذا الموضوع فیما یلي

 :ذاتیةمبررات ال - 1

الموضوع هو رغبة شخصیة في دراسة موضوع السیاسة  لالختیاریعتبر المبرر الرئیسي 

من المواضیع المعاصرة التي تستحق  رالعامة و الحكم الراشد في الجزائر و الذي یعتب

  .الدراسة



 مـــقدمة
 

 

4 

 تبرز هذه األخیرة من القیمة العلمیة لموضوع السیاسة العامة و: مبررات موضوعیةال  - 2

و الحكم الراشد في الجزائر، إضافة إلى أنه موضوع جدید على مستوى الطرح العلمي 

و األكادیمي و هو ما یشجع و یفتح أمام الدارسین مزیدا من االجتهاد و محاولة إثراء 

 .التطبیقیة الموضوع من جوانبه النظریة و

 اإلشكالیة:

 كیف یساهم تطبیق الحكم الــراشد في الجزائر في صنع سیاســات عامـة ناجحـة؟

 التساؤالت الفرعیة:

 ما مفهوم السیاسة العامة؟ -

 ما مفهوم الحكم الراشد؟ -

 ما هو واقع الحكم الراشد في الجزائر؟ -

 الجزائر؟ما هي المیكانیزمات الالزمة للصنع سیاسة عامة رشیدة في  -

  :الدراسة فرضیات

  :تقدم هذه الدراسة جملة من الفرضیات یمكن إیجازها في األتي

 .إلى صنع جید للسیاسة العامة یؤديالحكم الراشد  لآللیاتتطبیق : الفرضیة األولى

 .إشراك الفواعل غیر الرسمیة یساهم في صنع جید للسیاسة العامة: الفرضیة الثانیة

مجموعة للسلطة في الجزائر یعرقل تطبیق الحكم الراشد و  احتكار: الفرضیة الثالثة

 .یؤدي إلى فشل السیاسات العامة

نجاح قطاع األشغال العمومیة في تحقیق إنجازات هامة، یعود إلى  :الفرضیة الرابعة

  .توفر قیادة فعالة
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  :المنهج المستخدم

  :المنهج التاریخي

  من خالل التطرق إلى نشأة و تطور كل من مفهوم السیاسة العامة و الحكم الراشد  

   :المنهج المقارن

یعتبر المنهج األساسي في العلوم السیاسیة، و ذلك من خالل مقارنة مختلف األدوار  

  .الجوهریة ین الفواعل الرسمیة وغیر رسمیة في صنع السیاسة العامة

  :منهج دراسة حالة

الذي یهدف إلى جمع المعطیات و البیانات حول الحالة المدروسة، و یظهر توظیف هذا   

و  قطاع األشغال العمومیة حول نموذج محاولة جمع المعلومات من خاللالمنهج في البحث 

  .الجزائر كنموذج لقطاع ناجح في و محاولة تقییمه هالبحث في إنجازات

  :المنهج اإلحصائي

ي العلوم السیاسة و االجتماعیة من اإلحصاءات كأدلة صادقة و كأحد ال تخلو أي دراسة ف 

األسالیب وصف الظواهر و إثبات الحقائق العلمیة، و ذلك من خالل التطرق لمجموعة من 

  .األرقام اإلحصائیة التي تفسر إنجازات قطاع األشغال العمومیة

  :تقسیم الدراسة

  .یتضمنها البحث بشكل دقیق و مفصلالخطوات التي  حیث تحتوي مختلف: مقدمة

یعالج اإلطار المفاهیمي لكل من السیاسة العامة و الحكم الراشد، من خالل  :الفصل األول

مراحل ، و مستویات الخصائص، األنواعالعناصر و التعاریف ، ،النشأة :  اإلحاطة الكلیة ب

لراشد، األسس النظریة، بأسباب ظهور مفهوم الحكم ا:صنع السیاسة العامة، و كذلك اإلحاطة

  .مفهوم الحكم الراشد ، آلیات و فواعل و أبعاد الحكم الراشد  
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یختص هذا الفصل بتتبع آلیات تجسید الحكم الراشد في صنع السیاسات  :الفصل الثاني

، من خالل التطرق لواقع الحكم الراشد في الجزائر في المبحث األول من العامة في الجزائر

ر الحكم الراشد في الجزائر، و كذلك مؤشرات الحكم الراشد و دورها في خالل مطلبین مظاه

ترشید السیاسات العامة في الجزائر، و كذلك التطرق إلى العالقة بین الشراكة و الصنع 

الشراكة كآلیة للصنع الجید : الجید للسیاسة العامة في المبحث الثاني من خالل مطلبین 

ة و الثالثیة في الجزائر ، أما البحث الثالث سیتم التطرق للسیاسة العامة و تجربة الثنائی

لقطاع ناجح في الجزائر من خالل التطرق لإلنجازات و  جلقطاع األشغال العمومیة كنموذ

  التحدیات 

على تحدیات صنع السیاسة العامة في الجزائر  فیه ثهو فصل تقیمي نتحد: الفصل الثالث

في المبحث األول على مستوى الدولة و كذلك على مستوى المجتمع المدني و القطاع 

  .و كذلك التطرق لمتطلبات تحقیق الحكم الراشد على ضوء تقییم الجهود المبذولة. الخاص
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  :تمهید 

سیتطرق  انطالقا من الدور المحوري لإلطار المفاهیمي في مختلف الدراسات و األبحاث   

هذا الفصل إلى توضیح العناصر الرئیسیة للموضوع ، و بالتالي االتجاه نحو محاولة ضبط 

  .المفاهیم الرئیسیة لكل من السیاسة العامة و الحكم الراشد 

  :و قد تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

بحیث سیتم التركیز على مختلف مفاهیم  اإلطار المفاهیمي للسیاسة العامة: المبحث األول 

السیاسة العامة بدایة من نشأتها و تعریفها ثم أنواع و مستویات السیاسة العامة و أخیرا 

  .مراحل صنعها

اإلطار المفاهیمي للحكم الراشد بحیث سیتم التركیز على مختلف المفاهیم : المبحث الثاني

  .كم الراشد و أخبرا أبعاد الحكم الراشدالمتعلقة بالحكم الراشد و آلیات و فواعل الح
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  اإلطار المفاهیمي للسیاسة العامة: المبحث األول 

العامة و تحدید مفاهیمها، بدایة  یتعلق بالسیاسةسیتم التطرق في هذا المبحث إلى كل ما 

ثم أنواع و مستویات السیاسة  خصائصها،عناصر السیاسة العامة و  تعریفها، نشأتها،من 

  .العامة و أخیرا مراحل صنعها

 .نشأة و تطور مفهوم السیاسة العامة: المطلب األول

بقضایا المجتمعات و كیفیة تنظیمیها ، یمثل جل العنایة المكثفة التي إهتم بها  االهتمامكان 

  منتصف القرن التاسع عشر  ىو استمر ذلك حت،  نالسیاسییالفالسفة و العلماء و المفكرین 

  (1).حینما كانت معظم الجامعات األوربیة تدرس السیاسة و الحكم كفرع من فروع الفلسفة

على دراسة السیاسة ذاتها و لم تهتم بالسیاسة العامة ألنها ال تزال ضمن اإلطار  اقتصرتو 

عقب  االجتماعیةلكن بعدها بدأ یبلور علم السیاسة و أصبح فرعا من فروع العلوم  الفلسفي

فقد حظي بدعم العلمي ذلك ألن السیاسة أصبحت جزءا من  عن الفلسفة األخالقیة استقالله

شهدت فترة ما بعد بعدها  االجتماعیةو النفسي للمجتمع و الظاهرة  االجتماعيالنشاط 

الحرب العالمیة الثانیة تطور في علم السیاسة بصفة عامة و السیاسة العامة بصفة خاصة 

خذتها الثورة السلوكیة مع المنهجیة التقلیدیة و أعادت تعریف علم السیاسة أالقطیعة التي  بعد

فبعد أن كان هو علم القوة أو الدولة أو السلطة أصبح مع السلوكیین هو علم التخصیص 

السلطوي للقیم ، و بهذا برز التوجه السلوكي الجدید لعلم السیاسة الحدیث وكذا التركیز 

و  االجتماعیةى محتوى و مضمون السیاسة العامة من خالل تحلیل أثر القوى لعالواضح 

 لتقویم نتائج و أثار السیاسة العامة على المجتمع باإلضافةو السیاسیة خصوصا  االقتصادیة

                                                           

 .27ص . 2001دار المسیرة ، : ، عمان منظور كلي في البنیة و التحلیل: السیاسة العامة  ، فهمي خلیفة فهداوي  (1) 
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بموضوع السیاسة العامة بعد الحرب العالمیة الثانیة و تم التركیز على مفهومها  االهتمامزاد 

في أهدافها و مضامینها و حتى أسالیب تنفیذها ضمن إطار التبصر  و كیفیة بلورتها و

تحلیلي هذا نتیجة تعاظم دور الدولة و ضرورة تدخلها في النشاط االقتصادي إلعادة بناء 

  (1).االقتصاد القومي  

أما في بدایة السبعینیات فقد زاد االهتمام بمخرجات النظام السیاسي بسبب تفاقم المشكالت 

و تورطها في حرب  ة خاصة في الوالیات المتحدة األمریكیة بین السود و البیضاالجتماعی

و فهمها الفیتنام ، حیث ظهرت الحاجة داخل مؤسسات حكومتها إلى تحلیل هذه المشكالت 

و محاولة صیاغة سیاسات لمعالجتها لذلك سرعان ما احتلت دراسات تحلیل السیاسات 

و مراكز البحوث بدءا من مؤسسة االستخبارات  أهمیة كبرى داخل مراكز المعلومات و

(rand carporation)  مرورا بمعهد بروكیتزbrokitz   و مختلف لجان  الكونغرس و قام

  .السیاسیات في هذه المراكز بصیاغة السیاسات محللو

بعدها توالت األبحاث و تطورت و برزت دراسات عدة تولي اهتماما بالمؤسسات السیاسیة و 

السیاسي و المؤثرات االجتماعیة و الشخصیة على السیاسة ، فضال عن بنیة السلوك 

المؤسسات الحكومیة و ممارستها و دور المؤسسات السیاسیة غیر الحكومیة و األفراد في 

صنع السیاسة العامة خاصة عندما حصلت تغییرات في دور الدولة و تزاید أدوار الشركات 

لیة و غیر الحكومیة ، في صیاغة أولویات السیاسات متعددة الجنسیات و المنظمات الدو 

مساراتها أدى إلى ظهور كتابات تؤكد على دور الفاعلین الجدد في  العامة و تحدید

السیاسات العامة و عن دور الشركات الكبرى و منظمات حقوق اإلنسان للتأثیر في بعض 

ت الرسمیة و غیر الرسمیة السیاسات ، فأصبحت السیاسة العامة ما هي إال محصلة للتفاعال

  ".بالشبكة السیاسیة"و هذا ما یطلق علیه 

                                                           
  .18ص  .2000دار الثقافیة، : القاهرة. الدولة العصریة دولة مؤسساتحسن أبشر الطیب،   (1)
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إلى  دهاهذا ما أدى إلى تنامي دور السیاسة العامة و انتقالها من الوصف إلى التحلیل بع

     (1).النظم السیاسیة ةالدولالمقارنة بین مختلف 

 .مفهوم السیاسة العامة: المطلب الثاني

االجتماعیة من ال یختلف مفهوم السیاسة العامة عن كثیر من المفاهیم األخرى في العلوم 

و لضمان اإلحاطة الوافیة لهذا المفهوم ، سیتم تقدیم عدة  حیث عدم وجود تعریف واحد له ،

التي تمثل توجهات  قاتهالو بعض كتاب العرب ، بحسب منط نالغربیی تعاریف للكتاب

  .أصحابها من الباحثین و الداعیین لها

 .السیاسة العامة من منظور ممارسة القوة    -1

العامة في نظر هذا االتجاه تعني القوة التي یحظى بها شخص ما للتأثیر إن السیاسة    

بشكل تمیزه عن غیره نتیجة امتالكه لواحد أو أكثر من  تعلى األفراد و الجماعات و القرارا

  .مثل اإلكراه، المال، المنصب، الخبرة، الشخصیة ةمصادر القوة المعروف

وحاول فریق من العلماء السیاسة توضیح معنى القوة من خالل التحكم و االحتكار   

و السلطة و السیطرة  عالقة التبعیة و الطاعة من جانب «وسائلها فعرفها أوسن ریني بأنها ل

  احتمال قیام" اآلخرین بأنها یر على فعرفها من زاویة التأث أما ماكس فیبر  .» من جانب أخر

  على  شخص ما في  عالقة اجتماعیة بتنفیذ رغباته رغم مقاومة اآلخرین بغض النظر 

  (2)".األساس الذي یقوم علیه هذا االحتمال

                                                           
  .32فهمي خلیفة الفهداوي ، مرجع سابق، ص  (1)

المعلومات في رسم السیاسة العامة في الجزائر دراسة حالة المجلس الوطني االقتصادي و دور " أحمد طیلب   (2)

، قسم العلوم السیاسیة، و العالقات الدولیة ،كلیة العلوم السیاسیة واإلعالم، جامعة بن یوسف مذكرة ماجستیر (".االجتماعي

 .5، ص2007الجزائر،  )بن خدة
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من  یحوز على ماذا  «هارولد الزویل السیاسة العامة بأنهاو انطالقا من مفهوم القوة عرف  

و المزایا  من خالل نشاطات تتعلق بتوزیع الموارد ،المكاسب و القیم ؟ متى ؟ و كیف ؟

المادیة و المعنویة و تقاسم الوظائف و المكانة االجتماعیة بفعل ممارسة القوة و النفوذ و 

  (1) . »حوذین على مصادر القوة بین أفراد المجتمع من قبل المست التأثیر

و لذا فالسیاسة العامة یمكن أن تكون انعكاسا ألصحاب القوة و النفوذ الذین یسیطرون على 

  .النظام السیاسي و مختلف مؤسساته

  .السیاسة العامة من منظور تحلیل النظم/ 2

األجزاء تشكل وصف العدید من علماء السیاسة النظام بشكل عام باعتباره مجموعة من لقد 

فیما بینها نسقا من العالقة المتبادلة في إطار تلك الوحدة الكلیة ، وعلى هذا األساس یولي 

بالسیاسة العامة ، أي من وجهة تحلیل اهتماما " أستوندافید "أمثال  أصحاب هذا االتجاه

النظم كنتیجة و محصلة في حیاة المجتمع من منطق تفاعلها الصحیح مع البیئة الشاملة 

التي تشكل فیها المؤسسات و المرتكزات و السلوكات أصوال للظاهرة السیاسیة التي یتعامل 

 في المجتمع) ادیة و المعنویةالحاجات الم(توزیع القیم   «معها النظام السیاسي فیعرفها بأنها 

بطریقة سلطویة أمرة، من خالل القرارات و األنشطة اإللزامیة الموزعة لتلك القیم في إطار 

  .»عملیة تفاعلیة بین المدخالت و المخرجات و التغذیة العكسیة

عن تفاعل المدخالت محصلة عملیة منتظمة  «ألموند أن السیاسة العامة تمثل  بلایراغو یرى 

للتعبیر عن أداء النظام السیاسي في قدراته ") قرارات و سیاسات"المخرجات+دعم+مطالب(

و الرمزیة و االستجابة الدولیة من خالل القرارات ،  االستخراجیة و التنظیمیة و التوزیعیة

    .»المتخذة

                                                           
(1) Lawarance J.R Herson, politique publique ausc.ETATS- UNIS ; théorie et pratique, (l’obio, département, de 

sciences politique, 2000), p.6. 
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النشاطات و التوجهات الناجمة عن  «أما بربارة  مكلینان تعرف السیاسة العامة بأنها 

الموجهة من قبل النظام االجتماعي إلى النظام  بلعملیات الحكومیة استجابة للمطالا

(1). »السیاسي 
  

یستخلص من تعاریف هذا المنظور أن السیاسة العامة هي نتیجة من نتائج النظام السیاسي 

تتفاعل مع البیئة الشاملة ، ذلك ألنها ال تكون فعالة ما لم تراعي الظروف البیئیة المحیطة 

تحلیل النظم  رمنظو بها، لكن برغم أهمیته في تفسیر و توضیح السیاسة العامة إال أن 

االنتقادات و منها العمومیة في طرح مفهوم القیم دون ربطها بشكل مباشر  تعرض إلى بعض

سیاسة، و السیاسة العامة كما أغفل الجوانب غیر الرسمیة في التأثیر على قرارات ال ربإطا

فضال عن كون كذا إغفاله لمخرجات العملیة السیاسیة بشكلها الدقیق داخل النظام السیاسي 

ات یغالي في كون الحكومة تستجیب لهذه المطالب غیر أن منظور المدخالت و المخرج

الواقع یؤكد في كثیر من األحیان أنا النظام یفرض سیاسته على المجتمع بعیدا عن فكرة 

  .المطالب

  .السیاسة العامة من منظور الحكومة/ 3

التعاریف تقوم الحكومة برسم السیاسات و اتخاذ القرارات و تنفیذها و تم وضع العدید من 

تقدیر أو اختیار حكومي للفعل  «للسیاسة العامة ضمن هذا المنظور فعرفها توماس داي هي

(2).»أو عدم الفعل
  

هي برنامج عمل مقترح لشخص أو جماعة أو  «: أن السیاسة العامة  و یرى كارل فردریك

حكومة في نطاق بیئة محددة لتوضیح الفرص المستهدفة و المحددات المراد تجاوزها سعیا 

                                                           
(1) Frank Fisher ,Gerald j.Meller, Mares.sidney,Handbook of public policy analysis :théory, politics,and Methods 

(CRC press, Taylor & francis group, 2000),p35. 
، قسم العلوم  مذكرة ماجستیر" (دور السلطة التشریعیة في رسم السیاسات العامة دراسة حالة الجزائر" محمد خلیفي   (2)

  .21، ص2012) 3السیاسیة و اإلعالم ، كلیة العلوم السیاسیة و اإلعالم ، جامعة الجزائر
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لیست تلقائیة بل  یعني هذا أن السیاسات العامة. (1) »للوصول إلى هدف أو لتحقیق غرض مقصود

  .عملیة هادفة و مقصودة

برنامج عمل هادف یعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي  «فیعرفها بأنها" جیمس أندرسون"أما 

  (2).»لمشكلة أو لمواجهة قضیة أو موضوع

أسلوب محدد من األفعال التي یتخذها المجتمع  «:هي  فیرى أن السیاسة العامة "جاي بیترز"أما 

تهم المجتمع و تعكس  بشكل جماعي أو یتخذها ممثلو ذلك المجتمع، و تنصب على مشكلة

  (3).»مصلحة ذلك المجتمع أو جزء منه

  :أما عن الكتاب العرب فقد عرفوا السیاسة العامة من هذا المنظور و نذكر منهم

تعبیر عن الرغبة الحكومیة بالعمل، أو االمتناع عن  «بأنها" أحمد سعیفان"فیعرفها     

اإلنجازات یمكن غزوها لسلطة  ، و هي مجموعة مبنیة و متماسكة من القرارات والعمل

الهدف، اختیار األفعال التي : عامة محلیة، وطنیة أو فوق وطنیة، فتضم بذلك أربع عناصر

 .»تحققه،إعالن الفاعلین لهذه السیاسة ، تنفیذ هذه السیاسة

كل تصرف أو قرار تقوم به  «السیاسة العامة بأنها" عبد الفتاح یاغي" كما عرف الدكتور

  الحكومة أو ما یمثلها للتدخل في شؤون المجتمع و حل المشكالت التي تواجه الدولة داخلیا 

  (4).»و خارجیا

                                                           
دار مجدالوي للنشر و :عمان، یاسیة الحدیثة و السیاسات العامةالنظم السثامر كامل محمد الخزرجي،   (1)

  .28، ص2004التوزیع،

، 1998دار المسیرة للنشر و التوزیع، : ، الدوحة)عامر الكبیسي : تر( ، صنع السیاسات العامةجیمس أندرسون،   (2)

  .15ص
(3) Matrin potuck, lance T. leloup, Gyorgy jemei ,public policy in central and Easterneurope : Théories, 

methods, practices, (slavkia,Nisope,2003),p.26. 

المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة، جامعة دول  :، القاهرة السیاسات العامة، النظریة و التطبیقعبد الفتاح یاغي،    (4)

  .11، ص2010العربیة ، بحوث و دراسات،
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علیها كل تعریف للسیاسة العامة ، غیر أنه  و االتجاهات التي یقوم نظرا إلختالف األفكار

برنامج عمل هادف أو سلسلة من القرارات  «طاء تعریف إجرائي المتمثل في أنهایمكن إع

الخ ألجل ...تتخذها الحكومة أو هیئة معینة ، تتعلق بمجال معین  كالتعلیم ، الصحة،

  .»معالجة القضایا و المشاكل المجتمعیة اآلنیة و المستقبلیة

  .عناصر السیاسة العامة و خصائصها: المطلب الثاني

یجب اآلن توضیح عناصرها األساسیة و مجمل  امةبعد التطرق لمختلف مفاهیم السیاسة الع

  .خصائصها

  :عنـاصر السیاسة العامة/ أ  

  :تتمثل في خمسة عناصر اتفق علیها معظم الباحثین و هي

 :المطالب السیاسیة   -1

، حیث تتوجه إلى  ةتمثل المطالب السیاسیة حاجات األفراد و المجتمع و تفضیالتهم المتنوع

و تعمل  النظام السیاسي في صورة مطالب تستدعي استجابة السلطات لها بصورة أو بأخرى

  (1).المؤسسات و التنظیمات على تنظیم حجم و تعدد هذه المطالب

 :قرارات السیاسیة -2

المخولون بإصدار المراسیم و  نو تمثل ما یصدره صانعي القرارات و الموظفین العمومیی

السیاسة العامة هي غیر القرارات  تاألوامر و التوجیهات المحركة للفعل الحكومي، فقرارا

  .المعتادة ةالروتینی

 :إعالن محتویات السیاسة-3

                                                           
دار الهومة، : الجزائر  5.ط ،المفاهیم المناهج ، االقترابات و األدوات: جیة في التحلیل السیاسيالمنهمحمد شلبي ،   (1)

  .135، ص،2007
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المحددة  و هي تعبیرات رسمیة ، و تشمل األوامر الشفاهیة و التعبیرات القانونیة و الضوابط 

كام و القضاة ،و حتى خطب المسؤولین التي تعبر عن المقاصد العامة و للسلوك و أراء الح

  .األغراض المطلوب تحقیقها

 :مخرجات السیاسة-4

هي المؤشرات الملموسة الناجمة عن السیاسة العامة في ضوء قرارات السیاسیة و و 

 (1).وال تشمل الوعود و النوایا الحكومیة،التصریحات التي یلمسها المواطنون من األعمال 

 :أثار السیاسة العامة -5

 و تمثل العوائد و النتائج المتحصل علیها سواء كانت مقصودة أو غیر مقصودة جراء

السیاسة العامة التي تجسم موقف الحكومة إزاء القضایا أو المشكالت ، فالكل سیاسة عامة 

تم تنفیذها أثار معینة قد تكون إیجابیة مصحوبة بمضاعفات و بآثار سلبیة تحتاج إلى تبني 

   (2).سیاسات عامة جدیدة

 ب/ خصائص السیاسة العامة:

توضح غموض و نقص تلك  السیاسة العامة فإنهاأما فیما یخص خصائص 

:التعاریف مما یساعد على فهم مدلوالتها و معالمها األساسیة و تتمثل في   

  سیاسة عامة معینة من  السیاسة العامة ذات سلطة شرعیة حیث بمجرد إقرار

 .قبل صانعیها ال بد من إصدار قانون بشأنها أو مرسوم

                                                           
  .30تامر كامل محمد الخزرجي ، مرجع سابق ص  (1)
 ،" 2009 -1989دور المجتمع المدني في صنع و تنفیذ و تقییم السیاسة العامة دراسة حالة الجزائر " نادیة بونوة   (2)

  .49ص. 2010، )ق، جامعة الحاج لخضر باتنة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقو  مذكرة ماجستیر(
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  السیاسة العامة تشمل البرامج و األفعال التي تقوم بها مؤسسات الحكومة و

تصدر بشأنها قانونا أو قرار یحدد أهدافها بشأن سیاسة ما، و بذلك فهي تعبر 

 (1).عن توجهات الحكومة اإلیدیولوجیة و العلمیة

  السیاسة العامة تشمل على األعمال الموجهة نحو أهداف مقصودة و ال تشمل

 .رفات العشوائیة و العفویة التي تصدر عن بعض المسؤولینالتص

  السیاسة العامة قد تكون ایجابیة في صیاغتها أو سلبیة ، فهي قد تأمر

أو عدم التزامها بالتصرف إزاء بالتصرف باتجاه معین أو قد یكون سكوتها 

 .ظواهر معینة بمثابة توجه

  اإلجراءات الحكومیة التي ینفذهاالسیاسة العامة تحتوي على أسلوب معین من 

و  أشخاص رسمیون بدال من قرارات لم تصل إلى مرحلة االنتهاء من تنفیذها

القضاء على مشكلة : بالتالي فهي تمثل ما تقوم الحكومات فعال بتطبیقه مثل 

 .البطالة أو مشكلة السكن أو الصحة، و لیس ما تنوي الحكومات القیام به

  بالشمول و تهدف إلى تحقیق المصلحة العامة و لیس السیاسة العامة تمتاز

المصالح الخاصة و الشخصیة ألن المصلحة العامة تقتضي عدد أكبر من 

 .المقصود من وراء السیاسة المطبقة الجمهور

  السیاسة العامة هي توازن بین الفئات و الجماعات المصلحیة ، ألنها خالصة

ب و جماعات مصالح و نقابات ، التفاعالت المختلفة داخل البیئة من أحزا

مما یجعلها محال للصراع و المساومة و التفاوض بغیة تحقیق أكبر المكاسب 

 (2).والمنافع لصالح فئة دون أخرى

                                                           
، مذكرة ماجستیر (." 2009-1989دور الفواعل غیر الرسمیة في صنع السیاسة العامة في الجزائر" إبتسام قرقاح    (1)

  .20، ص2001،)، جامعة الحاج لخضر ، باتنةقسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق 

  .31، صمرجع سابقثامر كامل محمد الخزرجي،    (2)
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  السیاسة العامة تمتاز باالستمراریة بمعنى أن ال یقوم صانعو السیاسة بإعداد

ما هو مطبق  برامج جدیدة تماما و إنما یكتفون بإدخال تعدیالت جزئیة على

فعال من سیاسات و برامج ، باإلضافة إلى االستمراریة ال بد أن تمتاز 

بالتجدد من خالل التكیف مع كل المتغیرات الظرفیة التي  السیاسة العامة

 (1).الكوارث الطبیعیة: یمكن أن تحدث مثل 

 سة العامة تعكس ما یسمى بالجدوى السیاسیة أي أنه ال بد أن تقییم السیا

السیاسة العامة قبل المباشرة في تنفیذها حیث تمثل الجدوى مؤشرا هاما من 

مؤشرات نجاح السیاسة و ذلك بطرح تساؤالت حول النتائج و األهداف 

 (2).المرجوة من قبل تلك السیاسات

  .إن توفیر كل تلك الخصائص في السیاسة العامة یجعلها قریبة من النموذج الرشید

  .السیاسة العامة و مستویاتها أنواع: المطلب الثالث

بعد تحدید مفهوم السیاسة العامة و تحدید مختلف عناصرها و خصائصها كان من 

  :الضروري معرفة أنواعها و التطرق لمستویاتها كما یلي

  :أنــــــــــــواع السیاسة العامة/ أوال

ضمن  الحكومةسیتم التركیز على أنواع السیاسات العامة في ضوء األفعال التي تقوم بها 

  :المجتمع المعني بها، و الوقوف عند نتائجها و أثارها و تتمثل في أربع أنواع

  :السیاسة العامة اإلستخراجیة -1

                                                           
المنظمة العربیة للتنمیة :القاهرة ،السیاسات العامة مدخل لتطویر أداء الحكوماتعامر خضیر الكبیسي،    (1)

   .11ص.2008اإلداریة،

دراسات و استشارات اإلدارة مركز : ، القاهرة تحلیل السیاسات  العامة في الوطن العربي سلوى شعراوي جمعة،  (2)

  .112ص ،2001العامة،
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ا، في شكل كل النظم السیاسیة سواء كانت بسیطة أو معقدة تقوم باستخراج الموارد من بیئته

الخدمة العسكریة و الخدمات العامة اإللزامیة األخرى و تعتبر الضرائب من أهم أنواع 

  (1).االستخراج الموارد انتشارا في الدول المعاصرة

 :السیاسة العامة التوزیعیة و إعادة التوزیع -2

توزیعها الوكاالت الحكومیة بمختلف أنواعها األموال ، السلع و الخدمات و تخصیص هي 

مثل توزیع القروض إلقامة  األفراد و الجماعات في المجتمع من أجل االستفادة منها ىعل

صغیرة و المنح التي تقدم لطلبة الجامعة باإلضافة إلى اإلعتمادات الموجهة للصحة مشاریع 

  (2).الخ...و التعلیم و الدفاع 

 :السیاسات العامة التنظیمیة -3

  .         الخ...المشاكل في الصحة المرور، السكننظرا لتعقد الحیاة، و تزاید 

و تزاید أنشطة الحكومة في المجتمع ازدادت الحاجة إلى مثل هذه السیاسات و المتمثلة في 

   لاللتزامممارسة النظام السیاسي لعملیات الضبط و الرقابة لمختلف األنشطة و السلوكیات 

الالزمة عند حصول أي العقوبات بدواعي المصلحة العامة و تطبیق القانون و فرض 

  (3).تجاوزات

 :السیاسة العامة الرمزیة-4

من ورائها النظم السیاسیة تعبئة الجماهیر، و رفع حماستهم و هي السیاسات التي تهدف 

عن تاریخ األمة و عن القیم و اإلیدیولوجیات  نالوطنیة من خالل حدیث القادة السیاسیی

                                                           
  .25، صمرجع سابقإبتسام قرقاح،   (1)

  .74، صمرجع سابقفهمي خلیفة الفهداوي،   (2)
، 1998دار المسیرة للنشر و التوزیع ، : ، الدوحة)عامر الكبیسي: تر(،صنع السیاسات العامةجیمس أندرسون ،   (3)

  .174ص
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المساواة و الدیمقراطیة و الوعد باإلنجازات و مكافآت مستقبلیة ، وتهدف هذه المتمثلة في 

إلى تحسین نوایا المواطنین في قادتهم و اإلیمان ببرامجهم السیاسیة مما یجعلهم الشعارات 

یدفعون الضرائب بطواعیة و إطاعة القوانین مما یقلل من معرضة النظام ، أي قبول شرعیة 

  (1).العامةالحكومة و سیاساتها 

  :مستویات السیاسة العامة/ ثانیا

المشاركة في اتخاذها و  قدم جیمس أندرسون ثالث مستویات للسیاسة العامة، تبعا لمستوى

  :طاقها و طبیعة موضوعها و هي كاألتيتبعا لن

 :ة الكلیةــــالسیاسة العام -  )1

أكثر من المواطنین ذلك ألن بعض القضایا تبدأ  باهتمامهي تلك السیاسات التي تحظى 

، فتصبح من الموضوعات المستوى الكلي على المستوى الجزئي ثم تتسع و تتعقد لتصبح

بذلك قضایا كلیة تستقطب األحزاب السیاسیة، أعضاء البرلمان، اإلدارات الحكومیة، وسائل 

القضایا التي تمثل السیاسة یعبر كل واحد عن رأیه إزاء ... االتصال و جماعات المصالح

  (2).العامة

  :السیاسة العــــــــامة الجزئیة -)2  

تمتاز السیاسة الجزئیة بالخصوصیة و المحدودیة ، أي قضایا لیست عامة، فهي إما تشمل 

مثل حصول مجموعة من األفراد على قرض إلقامة  فرد معین أو شركة أو منطقة صغیرة

  .ائدةبعض المشاریع تعود علیهم بالف

                                                           
  .26، ص سابقمرجع إبتسام قرقاح،   (1)

  .74، ، مرجع سابق ، صجیمس أندرسون  (2)
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لكن یمكن لهذه السیاسات العامة الجزئیة أن تتسع و تتحول إلى سیاسات عامة كلیة إذ كلما 

 تنوعت برامج الحكومة و ازدادت نشاطاتها في المجتمع أدت إلى تزاید المنافع التي تحدثها

  (1).الواجبات التي تفرضها على األفراد و الجماعات و المناطق

  :العامــــــــــة الفردیةالسیاسة  -)3  

تسمى أیضا الوحدات الحكومیة الفرعیة أو السیاسات التحالفیة و هي سیاسات ذات طابع 

  (2).الخ...تنظیمي وظیفي ، تركز على القطاعات التخصصیة كالموانئ ، الطیران

  :مراحل صنع السیاسة العامة: المطلب الرابع

غایة األهمیة و تمتاز بالدقة و التعقید لذا إن عملیة صنع السیاسة العامة هي عملیة في 

  :فإنها تمر بعدة خطوات أو مراحل سیتم توضیحها فیما یلي

  :تحدید المشكلة/ أوال

خاصة المعاصرة من تزاید و تعقد المشاكل، مما یجعل هذه المرحلة من  تعاني المجتمعات

و بخاصة و أن  االهتمام بها في عملیة صنع السیاسة العامةأهم المراحل التي یجب 

 نالحكومة ال تهتم بحل المشاكل أو االهتمام بها و تحدید المشكلة یتضمن مجموعة م

  :العناصر هي

 :تعریف مشاكل السیاسة العامة -1

 ابقضیة أو حاجات مطلوبة و بالتالي هي ظاهرة محددة له یمكن تعریف المشكلة بأنها ترتبط

  .أغراضها و أثارها المباشرة و غیر مباشرة

                                                           
  .32، صمرجع سابقإبتسام قرقاح،   (1)
  .61، ص مرجع سابقفهمي خلیفة الفهداوي،   (2)
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فالمشكلة العامة هي التي تدفع صناع السیاسة العامة للتحرك بسرعة ألنها تمثل مجموعة  لذا

المطالب و الحاجات و القیم التي یجب االستجابة لها و صفة العمومیة هي الصفة األساسیة 

  (1).في تحدید مشاكل السیاسة العامة

 :خطوات تحلیل المشكلة-2

  :تحلیل المشاكل بخطوات عدة هي  تتم عملیة

 تعریف المشكلة و تمییزها 

  تحلیل المشكلة من خالل معرفة أسبابها 

 إعداد قائمة بالحلول الممكن إتباعها لحل المشكلة 

 المهارات المطلوبة، الموارد المادیة و ( تقییم الحلول حسب المعاییر المالئمة و تشمل

 )البشریة، التكلفة، المخاطر 

  الخیار األفضل و اتخاذ القرارتحدید. 

 وضع خطة للتنفیذ 

 (2).نجاح أو فشل التنفیذ تابعة و التقییم لمعرفةلما  

  .ألجندة السیاسیة أو جدول األعمالا/ ثانیا

تواجه الحكومات العدید من القضایا المجتمعیة لكن ال تستطیع أن تحل كل تلك المشاكل 

هذا فإنها تقوم بإدراج أهم القضایا أو المطالب ، لالمادیة و البشریة امهما كانت إمكاناته

المجتمع في جدول یسمى جدول أعمال السیاسة العامة أو ما یسمى  دالعامة األكثر طلبا عن

                                                           
  .25، صمرجع سابقحسن أبشر الطیب،   (1)

  .34، صمرجع سابقإبتسام قرقاح،   (2)
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قرارات رسمیة  اتخاذبأجندة سیاسة  الحكومة التي تتطلب عملیة مناقشة فعلیة یترتب عنها 

  (1).المطروحة مناسبة لتلك المطالب

  .صیاغة السیاسة العامةو  بلورة/ ثالثا

بعد تحدید المشاكل ووضعها على األجندة السیاسیة ال بد للحكومة من بلورة األفكار و 

  (2).السیاسات الممكن إتباعها للتعامل مع المشاكل ذات األولویة

  .تبني و إقرار السیاسات العامة/ رابعا

األهداف المراد بلوغها و  یتم في هذه المرحلة اتخاذ قرار أو إصدار تشریع أو قانون یجسد

  .یشمل هذا تبني مقترحات بعینها أو تعدیلها أو رفض أو قبول بدیل أخر

إن إقرار السیاسة العامة یمر بمراحل عدیدة حیث تقدم في البدایة على شكل مشاریع قوانین 

، حیث تسلمها األمانة العامة لمجلس األمة أو مجلس النواب لتحال فیما  للسلطة التشریعیة

بعد على لجنة قانونیة تعد تقریرا بشأن المشروع لوضع اللمسات النهائیة علیه لیقدم إلى 

المجلس مجتمعا للتصویت علیه و في حالة قبوله یرفع إلى رئیس الدولة للمصادقة لینشر 

  (3).فیما بعد في الجریدة الرسمیة لیصبح ساري المفعول بعد أجل محدد

  .مةمرحلة تنفیذ السیاسة العا/ خامسا

و تعتبر  عامة،بعد انتهاء مرحلة تبني السیاسة تصبح المقترحات مؤهلة لیطلق علیها سیاسة 

لمختلف العملیات السابقة و التي ینتقل العمل فیها  عملیة تنفیذ السیاسة العامة استمرار

التنفیذیة بمختلف مستویاتها، و تتمتع بسلطات تقدیریة واسعة أثناء التنفیذ و ذلك  للسلطة

لتمتعها بالخبرة الالزمة و التجربة في كافة المیادین مما یعطیها الحق في إصدار اللوائح و 

                                                           
  .82، مرجع السابق، ص  جیمس أندرسون  (1)

  .36ص ،مرجع سابقإبتسام قرقاح،   (2)

  .258، صمرجع سابقأحمد مصطفى الحسین،   (3)
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التعلیمات الالزمة بتفاصیل تنفیذ السیاسات العامة، كما أن التطبیق الجید هو الذي یجسد 

  (1).عامة في أرض الواقعالسیاسة ال

توفیر جملة عوامل بناء على ما تقدم إنا نجاح عملیة تطبیق السیاسة العامة یتطلب و 

  .متحكمة في التنفیذ

 .رصد األموال و الموارد الالزمة للتنفیذ .1

 .الضروریة لذلك تدراسة إمكانیة التنفیذ و رصد الكفاءا .2

 .نفیذتحدید األهداف بدقة و إیضاحها للمسئولین عن الت .3

 (2).إعطاء الشرعیة المناسبة للسیاسة بجلب أكبر عدد من المؤیدین .4

  .مرحلة تقویم السیاسات العامة/ سادسا

ال بد أن تصاحب  لتنفیذها بالسیاسة العامة ال تكون فعالة بعد االنتهاء من إعدادها و 

هامة مالزمة مرحلة في غایة األهمیة و هي عملیة التقویم و تعد مرحلة هاتین العملیتین 

لجمیع مراحل صنع السیاسة العامة ال یمكن االستغناء عنها ألن السیاسة العامة من خاللها 

تستطیع أن تتجنب مختلف الصعوبات و المشاكل التي تعترضها خاصة أثناء تنفیذها و بهذا  

  (3).تحقق نتائجها بالصورة التي خطط لها

راریة و غالبا ما تكون المقارنة بین ما هو و كذلك ال بد أن تتصف عملیة التقویم باالستم

  (4).تحقق فعال و ما مستهدف في نهایة فترة زمنیة معینة

  

                                                           
الشبكة العربیة لألبحاث و النشر، : ، بیروت)رشا جمال: تر(  ،علم السیاسة األسسستیفن دي تانسي ،   (1)

  .358،ص2012

  .40، ص مرجع سابقإبتسام قرقاح،   (2)

  .261، صمرجع سابق حسین،أحمد مصطفى   (3)

  .125، ص 200دار اسامة للنشر و التوزیع : ، عمان مبادئ السیاسة العامةوصال نجیب العزاوي ،   (4)
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  .اإلطار المفاهیمي للحكم الــــــــراشد: المبحث الثاني

و مفهوم الحكم الراشد و  الراشد،سیتم التركیز في هذا المبحث على أسباب ظهور الحكم 

   .الحكم الراشد و أبعاد الحكم الراشدو فواعل  آلیات الحكم الراشد

  :خمسة مطالبو علیه تم تقسیم هذا المبحث إلى 

  .أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد: المطلب األول

هناك عدة أسباب أدت إلى بروز مفهوم الحكم الراشد سواء من الناحیة العلمیة أو من الناحیة 

و تغیرات حدیثة، تجلت في التغیر الذي النظریة فالحكم الراشد ما هو إال انعكاس لتطورات 

من جهة، إذ طرح  ةطرأ في طبیعة دور الحكومة من جهة و التطورات المنهجیة و األكادیمی

  .سیاسیة و ثقافیة و تأثر بمعطیات أخرى داخلیة و خارجیة المفهوم في سیاقات اقتصادیة

تطوره في النظم المتقدمة یمكن بهذا الصدد اإلشارة إلى أسباب ظهور مفهوم الحكم الراشد و 

و في النظم المتخلفة و تتمثل هذه األسباب في األسباب السیاسیة و االقتصادیة و 

  .االجتماعیة

  :األسبــاب السیاسیة/ أوال   

 :العولمة كمسار و ما تتضمنه من عملیات تتعلق أساسا ب -1

 عولمة القیم الدیمقراطیة و حقوق اإلنسان. 

  الحكومیة على المستویین الدولي و الوطنيتزاید دور المنظمات غیر. 

  عولمة آلیات و أفكار اقتصاد السوق  هذا ما أدى إلى تزاید دور القطاع

 .الخاص

 انتشار المعلومات على المستوى العالمي لتصل لجمیع الناس. 
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  التطور التقني الحاصل، خاصة مع ظهور االنترنت و الفضائیات و هذا ما

من الشبكات على المستوى العالمي و الوطني بین أدى إلى تسهیل التفاعل ض

 (1).مختلف الفاعلین

الجهاز البیروقراطي و ضعف اإلدارة الحكومیة نتیجة استمراریة اإلدارة تضخم   -2

و عدم محاولة هذه التقلیدیة في تمسكها بمبادئ البیروقراطیة التي ولى عصرها، 

 .المتسارعة للمجتمعاتاألجهزة الحكومیة التكیف مع المتطلبات المتغیرة و 

 .ضعف البنیة المؤسسیة السیاسیة و اإلداریة و غیاب المحاسبة و الشفافیة  -3

ظاهرة الدولة األمنیة و التي تعتمد على استخدام األسالیب القمعیة و  استمرار  -4

تضییق مجال الحریات السیاسیة و اإلعالمیة فضال عن احتواء مؤسسات المجتمع 

 .المدني و المنظمات غیر الحكومیة

فشل الدولة یتضح ذلك من خالل عجز الدولة على تلبیة احتیاجات مواطنیها، و  -5

عودها خاصة قارة إفریقیا و العدید من البلدان النامیة األخرى أین فشلها في الوفاء بو 

 (2). نجدها عاجزة على أن تكون المحرك الرئیسي للتنمیة

إن معظم دول العالم الثالث تعاني من الصراعات الداخلیة  عدم االستقرار السیاسي -6

 أن حیث تنتج هذه الصراعات أزمات اقتصادیة و تدهور الوضعیة االجتماعیة إال

األنظمة الحاكمة المجال  العامل األساسي الذي أثر على استقرار الدول هو عدم فسح

لمجتمعاتها المدنیة من أجل المشاركة في الحكم و اختیار من یمثلهم داخل المجالس 

 (3).الشعبیة و كذلك انتهاكات حقوق اإلنسان 

                                                           
مركز دراسات و استشارات اإلدارة العامة : ، القاهرةإدارة شؤون الدولة و المجتمعسلوى الشعراوي جمعة و أخرون،   (1)

  .4ص ،2001،

مجلة المفكر ، العدد الثالث،  كلیة " تحقیق الحكم الراشد في الجزائردور المجتمع المدني في " ناجي عبد النور  (2)

  .109الحقوق و العلوم السیاسة، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص

 مذكرة"( الحكم الراشد بین األسس النظریة و آلیات التطبیق دراسة في الواقع التجربة الجزائریة " أزروال یوسف،  (3)

  .5، 4ص ص ،.2009، )الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق، جامعة ماجستیر



اإلطار النظري للسیاسة العامة و الحكم الراشد: الفصل األول  
 

 

27 

لعل السبب یعود إلى تعثر أغلبیة عملیات التحول الدیمقراطي في الدول النامیة و   -7

اعتماد مفاهیم التسلطیة و العصبیة و القبلیة في إدارة الشأن العام و خدمة المجتمع 

 . و الدولة

  :األسبـــــاب االقتصادیة/ ثانیا 

األزمة المالیة التي واجهتها الدولة وعجزها عن تلبیة احتیاجات المواطنین و هذا ما  -1

المجتمع المدني في عملیة التنمیة للقضاء أدى إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص و 

 (1).على الفقر و نقص التعلیم في الدول النامیة

االنتقال اإلیدیولوجي نحو اللیبرالیة االقتصادیة السوق و الفردیة أعلن كتحدي    -2

بالنسبة للدولة إذا فرض هذا التحول إعادة تعریف دور الدولة في المجتمع و النظر 

 .كشریك و لیس كخصمإلى القطاع الخاص 

انتشار ظاهرة الفساد و شیوعها عالمیا بصفة غیر منطقیة و احتاللها رأس قائمة   -3

المشاكل التي تعني منها الدول النامیة نتیجة غیاب آلیة المساءلة و المحاسبة و 

 (2).عدم توفر عنصر الشفافیة في تسییر أمور الدولة و شؤون الحكومة

  .األسباب االجتماعیة/ ثالثا

ضعف مستوى التنمیة البشریة نتیجة زیادة مظاهر الفقر في المجتمعات الدول   -1

 .النامیة

 .أزمة البطالة التي تخیم على كامل المجتمعات النامیة  -2

التكنولوجیة على المستوى عدم قدرة الدول المتخلفة على التجاوب مع التطورات  -3

 .الدولي نتیجة االنتشار الواسع للجهل و األمیة

                                                           

 
  .6،7، ص مرجع سابقأزروال یوسف،   (1)

، قسم العلوم السیاسیة، كلیة مذكرة ماجستیر ( "الحكم الراشد في الجزائر و إشكالیة التنمیة المحلیة" حسین عبد القادر   (2)

  .20ص.2012، )الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان
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  .األسس النظریة للحكم الراشد: الثانيمطلب ال

إن األسس النظریة للحكم الراشد تعبر عن مجموعة من المؤشرات و التي اعتمدها كل من   

البنك الدولي ، و برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لدراسة أنظمة الحكم و تحدید مواطن 

  .الضعف  كما یقترح ما یجب أن یكون لترشیدها

لمطلب على األسس النظریة لدى كل من البنك الدولي و برنامج األمم حیث سنركز في هذا ا

  .المتحدة اإلنمائي

  .األسس النظریة للحكم الراشد حسب البنك الدولي: أوال

  (1):إن األسس النظریة للحكم الراشد تحدد باعتبارها تشمل

العملیة التي بواسطتها یتم اختیار الحكومات و مراقبتها و استبدالها، و یتكون  -1

 .الرأي و المساءلة، و عدم االستقرار و العنف السیاسي: هذا األساس من

تشمل عددا من المؤشرات تقیس جوانب عدة من العملیة السیاسیة و : الرأي و المسألة -

ستقالل اإلعالم، و من ثمة فإن هذه الفئة الحریات المدنیة، و الحقوق السیاسیة، و ا

تقیس مدى قدرة المواطنین لبلد ما على المشاركة في اختیار الحكومات، و مراقبة 

 .أصحاب السلطة و مساءلتهم

الجمع بین مؤشرات تقیس مدى الشعور بإمكانیة زعزعة : الالستقرار و العنف السیاسي -

 .أو عنیفةریة االستقرار و إسقاط الحكومات بوسائل غیر دستو 

قدرة الحكومة على صیاغة سیاسات سلیمة و تنفیذها بفعالیة، و یتكون هذا  -2

 .فعالیة الحكومة و نوعیة التشریعات: األساس من

                                                           
  .33زروال یوسف، مرجع سابق، ص  (1)
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تشمل مؤشرات الخدمة العامة، و نوعیة البیروقراطیة، وكفاءة : فعالیة الحكومة -

مصداقیة الحكومة في التزامها المواطنین، و استقالل اإلدارة عن الضغوط السیاسیة، و 

 .بالسیاسات، و تستند كافة المؤشرات إال ما یالحظه الناس أو ما یشعرون به

 .نوعیة التشریعات -

احترام المواطنین و الدولة، التي تحكم التسییر االقتصادي و االجتماعي و یتكون  -3

 (1).حكم القانون و مستوى الفساد: هذا األساس من

في مؤشرات تقیس مدى شعور المواطنین بالثقة في القواعد تتمثل : حكم القانون -

 .المطبقة، و كفاءة القضاء

 .و یشمل هذا المقیاس مدى تأثیر الفساد على بیئة األعمال: مستوى الفساد -

كما حدد البنك الدولي أیضا عددا من المؤشرات لقیاس نوعیة الحكم في تقریره الخاص 

  :شمال أفریقیا ، تتمثل فيبالحكم الراشد في الشرق األوسط و 

  :مقیاس المساءلة العامة و یشمل -)1

 .درجة انفتاح المؤسسات السیاسیة في البلد -

 .درجة المشاركة و نوعیتها -

 .احترام الحریات المدنیة -

 .شفافیة الحكومة -

  حریة الصحافة -

  :مقیاس نوعیة اإلدارة و یشمل -)2

  .فعالیة البیروقراطیة -

  .ترام قواعد القانوناح -

                                                           
  .106ص ،2002تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،    (1)
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  .حمایة حقوق الملكیة -

  .مستوى الفساد -

  .نوعیة التشریعات -

  .آلیات المساءلة الداخلیة -

  .األسس النظریة للحكم الراشد حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي :ثانیا

للحكم الراشد حسب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تتمحور أساسا  إن األسس النظریة  

  .حول التنمیة البشریة، و التي من خاللها یتم تصنیف نوع الحكم و قیاسه

  (1):و یرتبط مفهوم الحكم الراشد ، حسب فكرة التنمیة البشریة المستدامة، بالمؤشرات التالیة  

أي توسیع قدرات المواطنین و خیاراتهم، و إمكانیة ممارستهم لحریة : التمكین  -1

بعیدا عن الجوع و الحرمان، و بالتالي إمكانیة مشاركتهم الفعلیة في القرارات  االختیار

 .التي تتعلق بحیاتهم

و یتضمن مفهوم االنتماء، و االندماج، و التضمنیة كمصدر أساسي : التعاون  -2

 .الفردي، حیث التعاون هو التفاعل االجتماعي الضروري إلشباع الذاتي

 .و تشمل اإلمكانیات و الفرص و لیس الدخل فقط :التوزیعالعدالة في   -3

تتضمن القدرة على تلبیة حاجیات الجیل الحالي، من دون التأثیر سلبا : االستدامة  -4

 .، وحقها في العیش الكریمةفي حیاة األجیال الالحق

یتضمن الحق في الحیاة بعیدا عن أي تهدیدات أو أمراض معدیة : األمان الشخصي  -5

 .أو قمع أو تهجیر

                                                           
لبنان، (  الحریة الثقافیة في عالمنا المتنوع: 2004تقریر التنمیة البشریة لعام برنامج  األمم المتحدة اإلنمائي،   (1)

  .12، ص)2004بیروت، مطبعة كركي 
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، تم اعتماد مفهوم جدید هو التنمیة اإلنسانیة بدل 2002و في تقریر التنمیة البشریة لعام   

  (1):التنمیة البشریة إذ حدد المؤشرات التالیة

لناس من فرص لتقریر ما ینبغي أن یحكم، وفق أي تتصل بم یتوافر ل: الحریات السیاسیة/ أ

مبادئ و تشمل أیضا القدرة على مراقبة السلطات و نقدها و تمتع بحریة التعبیر السیاسي 

  .ووجود صحافة حرة

و هي الطرق التي تعمل وفقها االقتصادیات لزیادة فرص : االقتصادیة التسهیالت/ ب

  .الدخل، وتحسین توزیع الثروة

تشیر إلى الترتیبات التي یضعها المجتمع للتعلیم و الرعایة : جتماعیةالفرص اال/ ج

  .الصحیة، و الذین یؤثران على حریة الفرد األساسیة لیعیش حیاة أفضل

هي التي تحمي التفاعل االجتماعي بین األفراد، و تستند إلى فهم : ضمانات الشفافیة/ د

  .توقعون الحصول علیهمتفق علیه حول ما یعرض على هؤالء األفراد و ما ی

و یتعامل مع توفیر شبكات األمن االجتماعي المناسب للمجموعات :  األمن الحمائي / ه

  .الضعیفة في المجتمع

  .مفهوم الحكم الراشد:  لثالمطلب الثا

قبل التطرق لمفهوم الحكم الراشد كان ال بد من التحدث عن أصل و نشأة هذا المصطلح    

  .التاریخیةمن الناحیة 

  :أصل و نشأة المصطلح/ أوال

 استعملحیث  قرون،في لغات مختلفة منذ بضعة ) (Governanceوظف مصطلح الحكم 

إدارة شؤون مقاطعة تحت سلطة إقطاعي « في إطار تقني  في فرنسا منذ القرن الثاني عشر

                                                           
  .17- 16مرجع سابق، ص ص، 2002تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   (1)
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اإلنجلیز یدیر شؤونها المالیة العسكریة و القضائیة نیابة عن الملك، حیث یشیر المؤرخون 

  . »في العصور الوسطى إلى الحكم لتمییز مؤسسة السلطة اإلقطاعیة

  و سردینیا مصطلح تملك مملكة بیدمون  استعار الملك تشارلز 1840في سنة 

(buon governo)  االقتصادي و سوء التسییر في كإطار أساسي لحل مشكلة الكساد

  .مملكته

البنك الدولي و صندوق ( المؤسسات الدولیة و إستخدم في نهایة عقد الثمانینات من قبل 

للتعریف بمعاییر السیاسة العامة الجیدة في البلدان المطبقة لبرامج التعدیل ) النقد الدولي

الهیكلي، و أدركت المؤسسات الدولیة أن اإلصالحات االقتصادیة لوحدها غیر كافیة بدون 

ل یكمن في طبیعة النظم السیاسیة و أن سبب الفش معالجة القضایا السیاسیة و االجتماعیة

لدول العالم الثالث التي تتمیز بقصور و عجز في األداء بسبب تفشي الفساد و غیاب 

اإلطار المؤسساتي الضامن لحكم القانون ،فكان البدیل حسب رؤیة المؤسسات الدولیة یكمن 

  .في ترشید الحكم من خالل وصفة الحكم الراشد

لماضي أصبح مفهوم الحكم الراشد  متداوال في أدبیات السیاسة في بدایة التسعینات القرن ا

  (1).العالمیة و في النقاشات الفكریة

  

  

  

  

                                                           
قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق،  مذكرة ماجستیر،"( دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم المحلي" خالف ولید   (1)

  .20ـ، ص2010، )جامعة منتوري ، قسنطینة
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  :تعریف الحكم الراشد/ ثانیا 

  : أهم التعریفات لمصطلح الحكم الراشد

 هو أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد االقتصادیة و  « :الدوليتعریف البنك  -

 (1).»التنمیةاالجتماعیة لهدف 

هو ممارسة السلطات االقتصادیة و  «:تعریف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -

المستویات ، یرتكز على آلیات  إلدارة شؤون المجتمع على كافة اإلداریة،السیاسیة و 

و میكانیزمات و عملیات و مؤسسات  تسمح للمواطنین و الجماعات بالتعبیر عن 

 (2).»المصالح و تسویة النزاعات و كذا الحصول على حقوق و القیام بالتزامات

الحكم الراشد یتضمن العملیات و المؤسسات التي  «للبنك الدوليو في تعریف أخر  -

تمارس من خاللها السلطة في بلد ما معتمدة في ذلك على التسییر الحسن 

 (3).»للمؤسسات و اختیار السیاسات و تنسیقها من أجل تقدیم خدمات جیدة و فعالة

  :الحكم الراشد آلیات: المطلب الثالث

  :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي حلى النحو التاليیمكن تحدید آلیات الحكم الراشد حسب 

 تشیر إلى حق كل من الرجل و المرأة في إبداء الرأي و المشاركة في  :المشاركة

أو عبر المجالس التمثلیة المنتخبة و هذا یتطلب توفر إما مباشرة  القرار،صنع 

 .القوانین التي تضمن حریة تشكیل الجمعیات و حریة التعبیر

                                                           
، ص 2010دار النهضة العربیة، : ، القاهرةمرتكزات النظام الدیمقراطي و قواعد الحكم الرشیدمحمد فهیم درویش،   (1)

173.  

ص  ،2006، المدرسة الوطنیة لإلدارة، الجزائر، "ملتقى الحكم الراشد في اإلدارة العمومیة " فریق بحث اإلدارة العامة،   (2)

12.  

، قسم العلوم مذكرة ماجستیر( ، "التنمیة اإلداریة كمدخل لتجسید الحكم الرشید دراسة حالة الجزائر"جریر لیلى ،    (3)

  .47، ص2010)السیاسیة والعالقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة 
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   یعني أن الجمیع ، حكاما و مسؤولین و مواطنین   :سیادة القانونحكم و

یخضعون للقانون و ال شيء یسمو على القانون و یجب أن تطبق األحكام و 

 (1).النصوص القانونیة بصورة عادلة و بدون تمیز بین أفراد المجتمع

 ترمز إلى حق المواطنین في التعرف و اإلطالع على المعلومات  :الشفافیة

و تعتبر الحكومة و المؤسسات االقتصادیة العامة و الخاصة المصدر  الضروریة،

الرئیسي لهذه المعلومات و یجب نشرها و إطالع المواطنین علیها بطریقة علنیة و 

من أجل توسیع دائرة المشاركة و الرقابة و المحاسبة من جهة و تقلیص  دوریة

 (2).الفساد من جهة أخرى

  قدرة المؤسسات و العملیات على تقدیم الخدمات للمنتفعین و  :االستجابةحسن

 .العمالء دون تفرقة أو استثناء

  یرمز إلى سعي الحكم الراشد إلى تسویة الخالفات في  :)اإلجماعاتجاه ( التوافق

المصالح لتحقیق اإلجماع حول المصالح األفضل و تبقى مصلحة الجمیع فوق 

 (3).المصالح الخاصة

  التي ترمز إلى ضرورة تكافؤ الفرص بین الرجل و المرأة من  ):العدالة( المساواة

  .االجتماعيو تحقیق الرفاه أجل تحسین أوضاعهم 

                                                           
: في  الملتقى الوطني حول ألقیت مداخلة" دور حركات المجتمع المدني في تعزیز الحكم الراشد" بوحنیة قوي ،   (1)

واقع و تحدیات ، كلیة العلوم القانونیة و اإلدارة ، جامعة حسیبة بن بوعلي : التحوالت السیاسیة إشكالیة التنمیة في الجزائر

  .8،ص )2008دیسمبر  17- 16(الشلف  –

: مداخلة ألقیت في الملتقى الوطني حول" الحكم الراشد و مستقبل التنمیة المستدامة في الجزائر"  عمراني كربوسة ،   (2)

واقع و تحدیات ، كلیة العلوم القانونیة و اإلدارة ، جامعة حسیبة بن بوعلي : التحوالت السیاسیة إشكالیة التنمیة في الجزائر

  .4، ص )2008دیسمبر  17- 16(الشلف  –

   chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf-http://www.univ :وقعمتوفر على الم 

 مذكرة ماجستیر (" ةالهیئات المحلیة الفلسطینیمیة و العملیة للحكم الصالح في یالمؤشرات المفاه" طه حسن أحمد أیمن   (3)

  .24، ص2008، )، في التخطیط الحضري و اإلقلیمي، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس، فلسطین
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 التي تعني توفر القدرة لدى المؤسسات في تنفیذ المشاریع و  :الكفاءة و الفعالیة

 (1).تقدیم نتائج و حاجات المواطنین مع االستخدام العقالني و الرشید للموارد

 خضوع صناع القرار في الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني  :المساءلة

للمساءلة من قبل الجمهور، كما ترمز إلى القدرة على محاسبة المسؤولین عن 

 (2).إدارتهم لموارد العامة بهدف حمایة الصالح العام

 التي یطمح لها القادة و الشعب من وراء  النظرة   ىو ترمز إل :الرؤیة اإلستراتجیة

تحقیق الحكم الراشد و التنمیة البشریة ، فحسب مفهوم الحكم الراشد فإن الرؤیة 

 تتحدد بمفهوم التنمیة بالشراكة بین المؤسسات الدولة و القطاع الخاص من خالل 

  (3).لتطویر العمل المجتمعي من جهة و أفراده من جهة أخرىخطط بعیدة المدى 

  

  :فواعل الحكم الراشد: المطلب الرابع

  :یتضمن الحكم الراشد ثالثة فواعل رئیسیة

 :دولةال-1

و هي مجموع المؤسسات التنظیمیة التنفیذیة و التشریعیة و القضائیة سواء الوطنیة أو 

  و هي المسؤولة عن رسم  المحلیة و التي تشكل في جوهرها األجزاء الرئیسیة للحكومة

  

                                                           
مداخلة في ملتقى الوطني التحوالت  »مواءمة و تواصل –البشریة  ةالحوكمة والتنمی «مراد، سالت محمد مصطفى علة   (1)

  .6، ص2008دیسمبر 17- 16و تحدیات جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف،  عالسیاسیة و إشكالیة التنمیة في الجزائر واق

، قسم العلوم السیاسیة، كلیة مذكرة ماجستیر" (الدیمقراطیة كآلیة لتجسید الحكم الراشد في الجزائر" نبیل دحماني ،   (2)

  .36ص. 2011، )قسنطینة ،جامعة منتوريالحقوق، 

قسم العلوم السیاسیة، كلیة . مذكرة ماجستیر(" دور الحوكمة المحلیة في إرساء المدن المستدامة"  ننصر الدیلبال   (3)

  .11،ص2012، )الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة
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و هي تعمل على تهیئة البیئة السیاسیة و القانونیة المساعدة على (1) ، تنفیذهاالسیاسات و 

لهیئات  المالیة المناسبةتشكل منظمات المجتمع المدني و إعطاء الصالحیات اإلداریة و 

  (2).الحكم المحلي لتقوم بوظائفها

ممارسة الضبط إن الحكومة من خالل قیامها بصیاغة سیاساتها العامة و تنظیم شؤونها، و 

السیاسي و القیام بتنفیذ الوظائف العامة إنما تستهدف في الحقیقة االستجابة الحتیاجات 

  (3).المواطنین و متطلباتهم

  

 :المجتمع المدني-2

التحادات، جمعیات  و عدد كبیر من ایتضمن المؤسسات اإلعالمیة الصحافة ،  

، و تكمن حیویة المجتمع المؤسسات غیر الرسمیة التي تكون خارج نطاق القطاع العام 

و تنظیمهم  المدني في قدراته على تأطیر األفراد و إشراكهم للعمل التطوعي في الشأن العام

في جماعات ذات القوة الـتأثیر في السیاسات العامة إن ضمان استمرار هذه المؤسسات في 

  تمرار في االستقاللیة و على تنوع نتاجیتها متوقف في قدرتها على االسأداء مهامها و إ

  مصادر تمویلها و على تطویر قدراتها و بذلك تنتقل من مفهوم المنظمات الخیریة إلى

  

                                                           

 
(1)
" مداخلة مقدمة في إطار »دور الحكم الراشد في التنمیة االقتصادیة «الرحمان عبد القادر عبدیختار عبد القادر،  

النمو المستدام و التنمیة االقتصادیة الشاملة من : تحت عنوان " المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد و التمویل اإلسالمي

  .، الدوحة2011دیسمبر  21إلى 19من " منظور اإلسالمي

   http://conference.qfis.edu.qa/app/media/346: متوفر على الموقع 

، 2003منشورات المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة،: ، القاهرة قضایا و تطبیقات:الحكمانیة زهیر عبد الكریم كاید ،   (2)

  .45ص 

 مذكرة ماجستیر( ،"في تعزیز الحكم الراشد إسقاط على التجربة الجزائریة الدیمقراطیة المحلیة و دورها" بوزمبر حلیمة،   (3)

  .68، ص2010، )في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري
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  (1).منظمات التنمیة و تساهم في الحكم الصالح

 :القطــــــاع الخــــــاص -3

و التجارة ، فالقطاع الخاص یعمل إلى  یشمل القطاع الخاص المشاریع الخاصة بالتصنیع

جانب الحكومة و المجتمع المدني على تحقیق التنمیة البشریة المستدامة و هذا من خالل 

توفیره فرص العمل و التخفیف من البطالة و یستطیع  توفیر الخبرة و المال و المعرفة 

هزة الدولة الرسمیة و المحلي أو أج الالزمة في العملیات التنمویة بالشراكة مع المجتمع

منظمات المجتمع المدني كما أنه من الضروري أن یكون هناك إطار للتفاعل و الحوار بین 

  (2).القطاع الخاص و مؤسسات الدولة فیما یخص التنمیة من أجل إنجاح السیاسات العامة

  .أبعاد الحكم الراشد: المطلب الخامس

  :د تتضمن ثالثة أبعادإن إدارة شؤون المجتمع من خالل الحكم الراش

 یعتبر البنیة األولى لتكریس الحكم الراشد، و كذلك ضرورة توفر و : البعد السیاسي

تتوافق مع  شرعیة السلطات الحاكمة، و أن وصولها و ممارستها للحكم  تتم بطریقة

هذا البعد من شأنه أن یمنح االستقرار السیاسي للدولة، هذا  أوفراإلرادة الشعبیة ، إن 

االستقرار الذي یعد اللبنة األساسیة في تطویر المشاریع األخرى التي یتوقف علیها 

 (3) .كیان المجتمع

                                                           
مذكرة " (دور مؤسسات اإلتحاد األوربي في تفعیل الحكم الراشد على مستوى دول المغرب العربي" خدیجة بوریب،   (1)

  .34، ص2011،)،قسم العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري ، قسنطینةماجستیر 

  .70بوزمبر حلیمة ، مرجع سابق ،ص   (2)

مداخلة ألقیت في جامعة حسیبة بن بوعلي ،  »الحكم الراشد و االستقرار السیاسي و دوره في التنمیة  «سفیان فوكة   (3)

  chlef.dz/uhbc/.../com_dic_2008_31-www.univ .: متوفر على الموقع .الشلف
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 یظهر من خالل التسییر العقالني و العادل و الشفاف للموارد المالیة و  :البعد التقني

اء على كافة أشكال الفساد اإلداري و المحسوبیة و ذلك البشریة للمجتمع قصد القض

 .أو ما یسمى بالدیمقراطیة المحلیة ةبتفعیل الالمركزی

 یتعلق بالدور اإلیجابي و الفعال للدولة من خالل تقدیم الدعم : البعد االقتصادي

 المتعدد األشكال للقطاع الخاص، و تفعیل دور المجتمع المدني من خالل فسح

  (1).المجال لمنظماته للمساهمة في تنمیة المجتمع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .45- 44ص، حسین عبد القادر ، مرجع سابق، ص  (1)
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  :ةـــــــــــخالص

للسیاسة العامة من خالل توضیح مفهوم  المفاهیميتم التركیز في هذا الفصل على اإلطار 

  .السیاسة العامة و تحدید مختلف عملیات صنعها من إعداد و تنفیذ و تقویم

المفاهیمي للحكم الراشد من خالل توضیح مفهوم الحكم و أیضا تم التركیز على اإلطار 

  .الراشد و أبعاده و فواعل الحكم الراشد و آلیاته

  :وعلیه نستخلص مجموعة من االستنتاجات

  أن مفهوم السیاسة العامة لم یضبط له تعریف محدد، حیث نالحظ أن هناك عدة

ظور القوة، ومن في تفسیر مفهوم السیاسة العامة ، من من اتجاهاتتعریفات و 

 .منظور تحلیل النظم، و من منظور الحكومة

  تأثیر العدید من الظروف السیاسیة و االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة في ظهور

 . العالم المتقدم و انتقاله إلى العالم المتخلف يف مفهوم الحكم الراشد

  كل مؤسسة فمثال  اختصاصوجود عدة مفاهیم الحكم الراشد و ذلك حسب مجاالت و

، و برنامج األمم المتحدة من و المؤسساتي  اإلداريالبنك الدولي ركز على الجانب 

  .خالل تضمنه عناصر المساءلة و الشفافیة و المشاركة

  

  

   



 

 

 

 

تجسيد  آليات:الفصل الثاني

الحكم الراشد في صنع 

 العامة في الجزائر اتالسياس
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  :تمهید

لدول النامیة قصد النهوض بواقع  أمرا ضروریالقد أصبح الحكم الراشد في الوقت الراهن   

یكون ذلك من خالل وجود سیاسة عامة مشاكل المجتمع بشكل فعال و  ةالتنمیة و معالج

  .للدولة رشیدة

  :ذلك في ثالث مباحث ي الجزائرف سنتناول في هذا الفصل آلیات تطبیق الحكم الراشد

  .یتطرق إلى واقع الحكم الراشد في الجزائر: المبحث األول

یتطرق إلى العالقة بین الشراكة و الصنع الجید للسیاسة العامة في الجزائر : المبحث الثاني

  .للسیاسة العامة جیدمن خالل التطرق الشراكة كآلیة لتحقیق صنع ال

  .األشغال العمومیة في الجزائرالتطرق إلى نموذج حول قطاع : المبحث الثالث

  

  

  

  

  

  



آلیات تجسید الحكم الراشد في صنع السیاسات العامة في الجزائر: الثاني الفصل  
 

 

42 

  .الراشد في الجزائرواقع الحكم : المبحث األول

  :تم تقسیم هذا المبحث إلى عدة مطالب

  .مظاهر اهتمام الجزائر بالحكم الراشد: المطلب األول

أهم األسباب و الظروف التي واجهت النظام السیاسي الجزائري في مختلف المیادین  إن

االجتماعیة و السیاسیة و االقتصادیة ، فرضت على الدولة الجزائریة أن تعید النظر في 

التنمیة من أجل بناء دولة و مجتمع یواكب رهانات و تحدیات التطور العالمي  میكانیزمات

  :من خالل مایلي

 الجزائر على مستوى البنى الدستوریة و القانونیة بالمعاییر المشتركة ة تمسك محاول

المكونة لمنظومة القیم الدیمقراطیة و یتعلق األمر بالعناصر التي ال تقوم الدیمقراطیة 

حقوق اإلنسان و حریاته األساسیة و ضمان  حقیقیة إال بتوفرها من احترام مبادئ

جتماعیة المختلفة مع فتح المجال الحریات السیاسیة و التیارات السیاسیة و اال احترام

، و ما یؤكد محاولة الجزائر هو التوسع النسبي لهامش  تأسیس األحزاب السیاسیة

و استیعاب األطیاف المجتمعیة المتعددة بإصدارها أول دستور  المشاركة السیاسیة

ناء دولة دیمقراطیة یعترف بالتعددیة، حیث وضع هذا األخیر األسس األولیة لمرحلة ب

التنوع والمنافسة السیاسیة النزیهة بعیدا عن أشكال المحسوبیة و و تعزز . و تعددیة

 (1).المحاباة غیر أن الواقع الجزائري ال یعكس هذه النصوص و النوایا

 و النظري مكافحة الفساد الذي یحتل رأس  عزم الدولة الجزائریة على مستوى الظاهري

 هذه النیة مختلف التشریعات المتعلقة بالتصدي لهذا الخطر أولویاتها و ما یؤكد 

، كما انضمت الجزائر ووقعت على اتفاقیة األمم  المهدد لكیان الدولة ووحدة المجتمع

دة  بنیویورك المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة لألمم المتح

                                                           
(1)

 .100صزروال یوسف ، مرجع سابق ،   
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المؤرخ  04/128بمرسوم رئاسي رقم  و المصادق علیها 2003أكتوبر  31بتاریخ 

 20المؤرخ في  06/01و التي على أساسها خرج القانون رقم   2004أفریل  19في 

                   (1):  المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته و قد جاء فیه 2006فیفري 

 .             توضیح أهداف هذا القانون في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته -

.                                         الوقائیة من الفساد في القطاع العام التدابیر -

.                   إنشاء هیئة وطنیة للوقایة من الفساد و تحدید نظامها القانوني –

و األحكام القانونیة الجنائیة و اإلجرائیة و القضائیة المتعلقة بتجریم  تحدید القواعد –

.                                                                            الفساد

 .تحدید مبادئ و سبل التعاون الدولي في مجال الوقایة من الفساد و مكافحته –

  لشراكة الجدیدة لتنمیة إفریقیا الجزائر في تأسیس مبادرة امساهمة(NEPAD)  التي

 .  2001أقرها مؤتمر قمة منظمة الوحدة اإلفریقیة في لوزاكا شهر جویلیة 

   انضمام الجزائر إلى اآللیة اإلفریقیة للتقویم من قبل النظراء التي تمت المصادقة

هذه  و تضطلع 2002جویلیة  10علیها رسمیا في قمة دوریة لإلتحاد اإلفریقي في 

الدوري  الذي تحرزه الدول اإلفریقیة في مجال الحكم الراشد و  ماآللیة بالتقیی

اإلصالحات التي تباشرها الدول في مجال حقوق اإلنسان و ضمان سالمة السیاسات 

  (2). و المؤسسات االقتصادیة و غیرها 

    .مؤشرات الحكم الراشد و دورها في ترشید السیاسات العامة في الجزائر: الثاني المطلب

ترشید  و التركیز على دورها فيمؤشرات الحكم الراشد  و أبرز سیتم التطرق إلى أهم

  :العامةالسیاسات 

                                                           
(1)

  .217، ص)2006 مجلس األمة، جانفي: الجزائر (  11مجلة الفكر البرلماني " دور البرلمان في الوقایة من الفساد"   

(2)
الحكم الرشید : ورقة مقدمة إلى المؤتمر الدولي حول ( ، "- باد نموذجانیال –دور الحكم الراشد في التنمیة " نسیمة عكا،  

  .67-58، ص)4/5/2007جامعة سطیف : و التنمیة في الدول النامیة



آلیات تجسید الحكم الراشد في صنع السیاسات العامة في الجزائر: الثاني الفصل  
 

 

44 

  : الشفافیة/1

السیاسة إبراز دورها في ترشید قبل التحدث عن الشفافیة في الجزائر كان ال بد من 

  .العامة

  (1):و تبرز أهمیة الشفافیة في ترشید السیاسات العامة في نقاط التالیة

  الفساد، بحیث تعمل تعتبر الشفافیة هي الخطوة األولى في محاربة

على تقلیل الغموض و الضبابیة و تساهم في القضاء على الفساد و 

 .غموض التشریعات

  العالقات المشبوهة بین متخذي كما تؤدي الشفافیة إلى القضاء على

القرار أو منفذیه مع أصحاب المصالح المشبوهة، و تفعیل أدوات 

بتعاون مختلف لمناهضة الفساد اإلداري  المساءلة في دعم الشفافیة

 –یة السلطة القضائ –السلطة التشریعیة ( في الدولة  األطراف المعنیة

إضافة إلى اإلعالم العام و الخاص و إنتهاءا ). السلطة التنفیذیة

فإن انعدام الشفافیة و الوضوح قي بالمواطن و على عكس من ذلك 

تلك السیاسات و التشریعات یؤدي إلى تغلغل الفساد اإلداري على 

 .حساب المصلحة العامة

  و كذلك القرارات التي تتخذها األجهزة الحكومیة و توفیر قدر أكبر من

و تتیح الحوار و مناقشة  الشفافیة یكشف عن الحقائق المعلومات و

من فعالیة  قرارات القطاعات الحكومیة في  عالقضایا العامة مما یرف

 .تحقیق المصلحة العامة

                                                           
 ،"من الفساد اإلداري في القطاعات الحكومیةدور الشفافیة والمساءلة في الحد " فارس بن علواش بن بادي السبیعي،  (1)

) الفلسفة في العلوم األمنیة، قسم العلوم اإلداریة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة أطروحة دكتوراه(

  .17ص.2010، الریاض



آلیات تجسید الحكم الراشد في صنع السیاسات العامة في الجزائر: الثاني الفصل  
 

 

45 

أثر بشكل كبیر على فعالیة السیاسات و ما نالحظه في الجزائر غیاب تام للشفافیة و هو ما 

القطاعات و كذلك ما نالحظه غیاب المعلومات و فشلها في العدید من  الجزائر فيالعامة 

مشاكل القطاع  ةلمواجه الالزمة الكافیة عن برنامج عمل كل القطاع و اإلستراتجیات

ساهم  و هو ماو كذلك غیاب المعلومات عن اإلنفاق األموال العمومیة  المواطنین مشاكلو 

الفساد بشتى أنواعه في كل القطاعات   حیث كشفت وسائل اإلعالم  في إنتشاربشكل 

كفضیحة الخلیفة و   العدید من الفضائح في اآلونة األخیرة من اختالسات لألموال العمومیة

   .فضیحة سوناطراك

  :المساءلة /2

هي جملة من العملیات و األسالیب التي یتم بمقتضاها التحقق من األمور تسییر  المساءلة

وفقا لما هو مخطط لها، و القصد منها التحقق من األداء یتم ضمن األطر التي حددتها 

األهداف وفق المعاییر المتفق علیها للوصول بالنظام إلى مستوى متمیز من الكفاءة و 

  .الفعالیة

  :في ترشید السیاسات العامة من خالل  ءلةو تبرز أهمیة المسا

  ارتباطها بقیم الشفافیة و الدیمقراطیة و تحقیق االلتزام بالتنفیذ الصحیح و المالئم

 .للسیاسات العامة

 وجود المساءلة یدعم تصمیم و تنفیذ السیاسات العامة بشكل فعالف. 

 فشعور العاملین بشیوع ، و تعتبر المساءلة وسیلة لمقاومة الفساد و االنحراف اإلداري

 (1) .المساءلة یمنعهم من استغالل السلطة في إساءة استخدام الموارد العامة

                                                           
  .41- 39 ص فارس بن علواش بن بادي السبیعي، مرجع سابق، ص  (1)
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 1996فإن دستور  سیتم التركیز على دور المجلس الشعبي الوطني، أما فیما یخص الجزائر

أكد على مراقبة البرلمان ألعمال الحكومة و مساءلة أعضائها، بناء على الشروط المحددة 

  :فیه من خالل الوسائل التالیة

 :أدوات رقابة تترتب علیها مسؤولیة الحكومة  - أ

و تتمثل هذه األدوات في مناقشة برنامج الحكومة و عرض بیان السیاسة العامة و ملتمس 

  .التصویت بالثقةالرقابة و 

رئیس الحكومة  على أن یقدم 1996من دستور 80مناقشة برنامج الحكومة تنص المادة  -

علیه، و قبل الموافقة ال بد من إجراء مناقشة أمام المجلس الشعبي الوطني للموافقة 

عامة تمس جمیع جوانب البرنامج االجتماعیة و االقتصادیة و السیاسیة كما یتمتع 

أعضاء المجلس الشعبي الوطني بأحقیة اقتراح تعدیالت حول البرنامج و یجوز لرئیس 

روحة من حكومته على ضوء المقترحات و التعدیالت المطالحكومة أن یكیف برنامج 

 .طرف النواب ، و بعد المناقشة یتم التصویت على البرنامج بالموافقة أو الرفض

على أن یقدم رئیس  1996من دستور  84تنص المادة  :بیان السیـــــــــــاسة العامة -

الحكومة بیان السیاسة العامة أمام المجلس الشعبي الوطني و یعقب بیان السیاسة 

و یمكن أن تختم  برنامج عمل الحكومة المصادق علیه حول مناقشة تتمركزالعامة 

 .المناقشة بالئحة

أیضا على أن یلجأ أعضاء المجلس الشعبي  135و تنص المادة: ملتمس الرقابة  -

الحكومة و ذلك إلى تصویت على ملتمس الرقابة الذي ینصب على مسؤولیة   الوطني

 .بعد عرضها لبیان السیاسة العامة
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على إجراء تلجأ إلیه الحكومة من أجل دعم  1996د نص دستور لق: التصویت بالثقة -

و تحصین موقفها أمام المجلس الشعبي الوطني من خالل طلبها من قبول برنامجها 

 (1).المجلس الشعبي التصویت بالثقة على البرنامج أعضاء 

  :أدوات ال تترتب علیها مسؤولیة الحكومة -ب 

  .علیها مسؤولیة الحكومة تتمثل في االستجواب و األسئلةإن أشكال الرقابة التي ال تترتب  

على أنه یمكن ألعضاء المجلس  1996من دستور  133تنص المادة  : االستجواب -

الحكومة و طلب توضیحات حول إحدى قضایا استجواب أعضاء الشعبي الوطني 

 .الساعة

على أنه یحق للنائب بالمجلس الشعبي  1996من دستور  134المادة  تنص: األسئلة -

أو كتابیة ألي وزیر من الطاقم الحكومي من أجل  أن یوجه أسئلة شفویة الوطني

 (2) .توضیح موضوع ما

إن قیام البرلمان بمساءلة الحكومة عن طریق األسئلة الشفویة و الكتابیة و حجم األسئلة 

دور المؤسسة التشریعیة في رقابتها ألعمال الحكومة ، كما أن المطروحة ال یعكس فعال 

التاریخ لم یسجل و ال مرة سحب الثقة من طرف البرلمان بعد عرض بیان السیاسة العامة، 

و ال عدم الموافقة على برنامج الحكومة باعتبار أن برنامج الحكومة هو برنامج رئیس 

 .الجمهوریة

 :اركةـــــالمش /3

  :في ترشید السیاسات العامة من خالل النقاط التالیة المشاركةمؤشر تبرز أهمیة 

  تساهم في تحدید األفضل لالحتیاجات و المطالب و زیادة الكفاءة في التنمیة. 

                                                           
  .110زروال یوسف، مرجع سابق، ص  (1)
  .113حسین عبد القادر، مرجع سابق، ص  (2)
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  تزید في الشفافیة و المساءلة التي تفرز بدورها تقدیم الخدمات بفعالیة. 

 التعبیر الحر و إیصال انشغاالت و مطالب المواطنین للحكومة المشاركة تضمن.  

 تجعل السیاسات المتخذة لیست غریبة عن المجتمع و مالئمة لتطلعاته. 

 (1).التأثیر على القرارات التي تتخذها السلطات العامة 

أما في الجزائر فإن السلطة تحتكر صنع السیاسة العامة دون إشراك مختلف الفاعلین صنع 

مشاكل ل معالجتها السیاسات، و عدمسیاسة العامة و هو ما انعكس على فعالیة تلك ال

 .بشكل نهائي المواطنین

 :مؤشر فعالیة الحكومة /4

 على دى قدرة الجهاز التنفیذيخالل فعالیة الحكومة إلى تسلیط الضوء على م نهدف من

على اعتبار أنه الجهاز المطلع برسم  تقدیم الخدمة العامة للمواطنین، في أداء لوظیفة

خاصة فیما یتعلق  السیاسة العامة الكفیلة بتطویر حیاة المواطن و تحسین نوعیة حیاته،

  ..لتنمیة اإلنسانیة من تعلیم، صحةا تبمؤشرا

خدمات للمواطن في وقت  على تقدیمو درجة البیروقراطیة و نوعیة جهاز الخدمة المدنیة 

  . باستخدام تكنولوجیا اإلعالم و االتصال قصیر و بتكلفة أقل

  : مؤشرات التنمیة البشریة/ 1

و حسب المجلس االقتصادي و ، تطورا معتبرا لقد عرفت التنمیة البشریة في الجزائر

زائر و الذي یتم إنجازه البشریة في الج ةاالجتماعي في عرضه لتقریر السابع الخاص بالتنمی

فقد حققت الجزائر تحسنا  على المستوى  اإلنمائي، ةمع برنامج األمم المتحد بالتنسیق

الوطني في مجال التنمیة خاصة في مجال الصحة و التربیة و المساواة بین الجنسین مع 

                                                           
،قسم العلوم السیاسیة، كلیة مذكرة ماجستیر"( واقع التنمیة وفق مؤشرات الحكم الراشد في المغرب العربي" لیلى لعجال،  (1)

  .68ص.2010، )الحقوق ، جامعة منتوري، قسنطینة
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، كما أشار التقریر إلى أن الجزائر توجد في زیادة مشاركة المرأة في شتى مجاالت الحیاة

مصاف الدول ذات التصنیف المتوسط في هذا المجال حیث حققت تحسن سنوي بمعدل 

كما كشف تقریر األمم المتحدة األخیر أن  2008-2002من  في الفترة الممتدة 1.4

تم دولة  177فمن مجموع  2008-2007الجزائر احتلت مرتبة متأخرة في تقریرها لسنة

، و الجدول التالي یبین تطور مؤشر التنمیة البشریة في الجزائر 104تصنیفها في المرتبة 

  (1).2008- 1998خالل الفترة 

  2008-1998تطور مؤشر التنمیة البشریة في الجزائر خالل الفترة: 01الجدول رقم

  2008  2006  2005  2004  2000  1999  1998  السنوات

مؤشر التنمیة 

  البشریة

0.689  0.695  0.705  0.750  0.761  0.760  0.778  

مؤشر معدل 

الحیاة عند 

  الوالدة

0.778  0.783  0.792  0.830  0.827  0.845  0.847  

مؤشر مستوى 

  التعلیم

0.643  0.659  0.659  0.711  0.730  0.715  0.740  

Source : CNES, rapport sur développement humain en .Algérie , 2006.réalise en 

coopération avec PUND Algérie. P20 

  .للمجلس االقتصادي  و االجتماعي 2007التقریر الوطني للتنمیة البشریة لسنة    

  .للمجلس االقتصادي و االجتماعي 2006للتنمیة البشریة لسنة  التقریر الوطني   

  .2008النتائج العامة لتقریر الوطني للتنمیة البشریة لسنة   

                                                           
  .140زروال یوسف ،مرجع سابق، ص  (1)
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متقدمة و إن مؤشرات التنمیة البشریة من خالل هذا الجدول أخذت تتطور حیث سجلت نسبا 

  .هذا یرجع لتطور السیاسات العامة حسب تقریر المجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي

  :مؤشر إدخال تكنولوجیا اإلعالم و االتصال في األجهزة الحكومیة /2

تكنولوجیا المعلومات و االتصال من أحدث الوسائل التي أحدثت قفزة نوعیة في األداء  تعتبر

  .السیاسي و االقتصادي و اإلداري في الدول

  :كن إبراز دور الحكومة اإللكترونیة في ترشید السیاسات العامة في النقاط التالیةمو علیه ی

 و االبتكار و االعتماد على  خلق إدارة متطورة تتمیز بطابع التفكیر و البحث

عملیات التخطیط و التنسیق و العمل بروح الفریق و اإلنتاجیة و الشفافیة و الخدمة 

 .المستمرة للمواطن

  القضاء على كل مظاهر الضعف اإلداري و تحسین مستوى الخدمات و توجیه

 .و أكثر إنتاجیة االستخداماتموارد الدولة إلى أفضل 

 عداد القضاء على مظاهر اإلنفاق و استنزاف موارد الدولة، و ترشید أسلوب إ

 .موازنات األجهزة اإلداریة

  التخفیض من وتیرة شكاوي المواطنین من سوء اإلدارة و الخدمات قي مرافق

الجهاز الحكومي، ففي الحكومة غیر اإللكترونیة تكثر الشكاوي نتیجة انخفاض 

 (1) .الكفاءة اإلداریة

تعتبر الجزائر من بین الدول التي أولت اهتمام خاصا من أجل رفع كفاءة أداء حكومتها و و 

حیث استخدمت الجزائر تكنولوجیا  بالتالي زیادة نجاعة و فعالیة الخدمات المقدمة للمواطن

 المعلومات و االتصال في بعض القطاعات الحكومیة كقطاع التعلیم العالي و البحث العلمي

                                                           
( ". دور اإلدارة اإللكترونیة في ترشید الخدمة العمومیة  في الوالیات المتحدة األمریكیة و الجزائر" عشور عبد الكریم،   (1)

  .64ص.2011،)، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینةمذكرة ماجستیر
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دالة،قطاع التربیة، و قطاع التكوین المهني ، و قطاع الصحة ، وذلك بهدف ، وقطاع الع

  .نتقیم خدمات أفضل للمواطنی

  :مؤشر سیادة القانون/ 5

  :یبرز دور مؤشر سیادة القانون في ترشید السیاسات العامة في النقاط التالیة

 في االرتقاء بمستوى حقوق اإلنسان االجتماعیة و الثقافیة و  فعالیة القوانین یساهم

 (1).السیاسیة

  مساءلة و محاسبة المسؤولین المتورطین بشكل صارم في قضایا الفساد و نهب

قیام المسؤولین في  تقدیم الخدمة العامة و تنفیذ الممتلكات العامة و هو ما یضمن 

 . السیاسات العامة بشكل فعال

  : الواقع الجزائري ب تمیزیحیث  عكس ذلكالجزائر  ي نالحظه ف و ما

 ضعف و هشاشة الثقافة القانونیة لدى النخب الحاكمة و أفراد المجتمع معا. 

 و عدم االرتقاء بمستوى حقوق اإلنسان االجتماعیة و  رالقوانین في الجزائ عدم فعالیة

الثقافیة و السیاسیة، حیث أصبح اإلنسان في الجزائر یعیش وضع اجتماعي متدهور 

 .و محروم من مستوى معیشي كریم

  كم مساءلة و محاسبة المسؤولین المتورطین بشكل صارم في قضایا الفساد عدم ،

 .القانون هو المسؤول یتجاوزحدث في قضیة الخلیفة مما یدل على أن أول شخص 

تتوفر  فالقوانین الصارمة ال تكفي لوحدها حیث أن العدید من البلدان التي یتفشى فیها الفساد

ال تطبق، فالواقع  افیها قوانین رسمیة مثالیة غیر أن القوانین ال معنى لها في الواقع ألنه

  .الفعلي للجزائر بعیدا كل البعد عن مبدأ سیادة القانون

                                                           
، قسم العلوم مذكرة ماجستیر"(الفساد السیاسي و أثره على االستقرار السیاسي في شمال إفریقیا " كریمة بقدي،   (1)

  .137ص. 2012،)السیاسیة،  كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان
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نستنتج من كل ما سبق آن غیاب و ضعف سیادة القانون ترافق مع عدم االنصیاع  و  

االستقالل الذاتي للسلطة القضائیة و رفض السلطة التنفیذیة قرارات المحاكم و ضعف ل

تدل على تهمیش القضاء و القانون، مما أتاح المجال تطبیق القرارات الصادرة عنها التي 

أمام المفسدین لإلفالت من المحاسبة القانونیة ، بل شجعهم على ارتكاب المزید من 

  .المخالفات في ظل بیئة غیر مستقرة كما أضعف جهود مكافحة الفساد

ت االجتماعیة لذا یستلزم األمر إعادة النظر في المنظومة القانونیة حتى تتماشى و التحوال

الكبرى و حتى تواكب تطلعات الشعب و أماله كما أنه یجب توفیر أجهزة تحقیق و مقاضاة 

نكوم أمام دولة الحق و  فعالة و نظام قضائي ناجح و ال یعاني بدوره من الفساد حتى

  (1) .القانون

  :مؤشر مكافحة الفساد /6

الحدیثة ، بسبب تعدد أشكاله و تغلغله یعتبر الفساد من بین أهم معوقات التنمیة في الدولة 

في المؤسسات و األفراد و صعوبة مواجهته و بالتالي فإن تحدیات الحكم الراشد مكافحة 

  .الفساد

  :مكافحة الفساد في ترشید السیاسات العامة من خالل النقاط التالیة مؤشر و تبرز أهمیة

  ة اإلداریة و بالتالي تنفیذ إن مكافحة الفساد یرفع من مستوى كفاءة و فعالیة األجهز

 .جید للسیاسات العامة و تقدیم خدمة عمومیة ذات جودة للمواطنین

  بسبب إهدار األموال و عدم االستفادة منها ، و  االقتصاديإن الفساد یعیق النمو

یؤدي الستفادة من األموال في إنجاز المشاریع و البرامج بشكل جید ، مكافحة الفساد 

 . اديو تحقیق نمو اقتص

                                                           
  .139- 138كریمة بقدي، مرجع سابق، ص  (1)
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أما في الجزائر فإن ظاهرة الفساد بكل أشكالها أخذت تتفاقم في جمیع أجهزة الدولة في 

اآلونة األخیرة، و خیر دلیل على ذلك الرتبة المتأخرة التي تصنف فیها الجزائر من خالل 

  (1).التقاریر السنویة التي تصدر عن المنظمات الدولیة

قانون و لهذا قامت الجزائر بتقنین آلیة الوقایة من الفساد و مكافحته، وذلك بموجب 

  .من طرف البرلمان2005الوقایة من الفساد و مكافحته الذي صودق علیه في 

  .و كذلك إنشاء هیئة للوقایة من الفساد و مكافحته

المطلوب ، مما انعكس كن بالمستوى یأما على المستوى الواقعي  فإن مكافحة الفساد لم 

، وٕالى عرقلة على الدولة الجزائریة و أدى إلى نهب المال العام من قبل المسؤولین  سلبا

  (2) .العدید من المشاریع الهامة

  .العالقة بین الشراكة و الصنع الجید للسیاسة العامة: المبحث الثاني 

الخاص في صنع السیاسة العامة یجة التحدیات التي تواجه دور المجتمع المدني و القطاع نت

مشاركة الحكومة في صنع ، من أجل معرفة كیف لهذین الفاعلین المهمین في الجزائر

السیاسة العامة بشكل فعال و حقیقي و تعزیز دورهما، كان ال بد من توفیر البیئة المناسبة 

و الحكومة  لهما من أجل الشراكة و المشاركة بین كل من المجتمع المدني و القطاع الخاص

فقد شهد العقد الماضي انتشار واسع الستخدام مفهوم الشراكة أو المشاركة بین القطاعات 

، لذا سیتم توضیح هذه الشراكة ) الحكومة، المجتمع المدني، و القطاع الخاص  (الثالث 

العامة في الجزائر التي من أولى اهتماماتها المصلحة  ةألجل تحقیق صنع جید للسیاس

  .العامة

                                                           
مجلة المفكر ، العدد الثامن، قسم العلوم " كافحة الفساد اإلداريدور الحكم الراشد في م" بن عبد العزیز خیرة،    (1)

  .321السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص
  .145كریمة بقدي مرجع سابق، ص   (2)
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في التسعینیات في الخطاب العالمي ألمم "  partenenship" قد طرح مفهوم الشراكة 

و المؤتمر العالمي  1992مؤتمر البیئة في البرازیل سنة ( المتحدة و المؤتمرات العالمیة 

و مؤتمر  1994و مؤتمر القاهرة للسكان و التنمیة  1993لحقوق اإلنسان في النمسا 

و قد أكدت هذه  1995بالدنمارك و مؤتمر المرأة العالمي ببكین التنمیة االجتماعیة 

  .) المؤتمرات جمیعا على أهمیة الشراكة بین الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني

 و یعني مفهوم الشراكة تضافر جهود الحكومة مع القطاع الخاص و المجتمع المدني -

فعال  مشكلة من خالل اتصالعلى المستوى القومي أو اإلقلیمي في مواجهة أي 

لهذا الشراكة سواء أكان هذا األمر ملزما  للوصول إلى اتفاق و تعاون لصیغة مقبولة

بعقد مشاركة رسمیة أو تعاون ملزم و تأتي الشراكة في الموارد و تقویة أدوار جمیع 

 الفعلي لإلعداد و التنفیذ و متابعة الخطة و ذاألطراف المشاركة الفعالة في التنفی

و هذا یجسد مفهوم الحكم الراشد و . السیاسات و األهداف ة البرامج م المشروعات

هنا هو أن ذلك المفهوم یؤكد وجود فاعلین آخرین إلى جانب الحكومة ، سواء  المهم

فیما یتعلق برسم السیاسات العامة أو بتنفیذها، كما یؤكد أنه من خالل الشراكة یمكن 

 (1).وجودة في كل قطاع من القطاعات الثالثةاالستفادة من نقاط القوة الم

  .الشراكة كآلیة لصنع جید للسیاسة العامة: األولالمطلب 

بین كل  إن صنع السیاسة العامة الجیدة لن یتم إال من خالل التفاعل و المشاركة الحقیقیة

المیزة األساسیة  من الدولة و القطاع الخاص و المجتمع المدني، خاصة وأن مشاركة تعد

  :للحكم الراشد و یتجسد ذلك من خالل

  ).الحكومة، المجتمع المدني، القطاع الخاص ( الشراكة بین الثالوث / أوال

                                                           
(1)

  .133، ص مرجع سابقإبتسام قرقاح،   
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تعد الحكومة هي الفاعل الرئیسي في عملیة صنع السیاسة العامة ، و قد أكدت العدید من  

ة من خالل سعیه لتحقیق الدول أن القطاع الخاص مساهمة في عملیة صنع السیاسة العام

التنمیة و رفع مستوى معیشة المواطنین و توفر فرص العمل و تحسین الخدمات لهم 

و التجدید و تقدیم الخدمات بالمواصفات فالقطاع الخاص یتمیز بالقدرة على االبتكار 

، و تستطیع مؤسسا المجتمع المدني التأثیر على صنع السیاسات العامة من خالل المطلوبة

  .تعبئة جهود قطاعات من المواطنین و حكاها على المشاركة في الشأن العام

  .دور المجتمع المدني في إطار الشراكة/ ثانیا

إن دور المجتمع المدني ال یقل شأنا عن دور القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في 

دمات و المساهمة في صنع السیاسة العامة، خاصة و أنه یلعب دورا هاما في تزوید الخ

الوظائف التي ال یستطیع السوق تقدیمها كتقدیم المعلومات حول االهتمام بحمایة البیئة كما 

  .و السیاسیة و االجتماعیةله تأثیر بشكل خاص في التنمیة االقتصادیة 

و یتم دور مشاركة المجتمع المدني إلى جانب الحكومة في صنع السیاسة العامة من 

  (1):خالل

 في دراسة و صیاغة مختلف السیاسات مؤسسات المجتمع المدني  إشراك

العامة و البرامج التنمویة و یمكن أن یتم ذلك في شكل لجان مشتركة بین 

 .الحكومة و منظمات المجتمع المدني

 المجتمع المدني دور في التأثیر على السیاسات من خالل ن لمؤسسات إ

المشتركة مع الحكومة في  زیادة صیاغة و تقییم البرامج و المشروعات

 .المجاالت التي تمثل جماعات معینة أو تنمیة قطاعات محددة

                                                           
  .140إبتسام قرقاح ، مرجع سابق ، ص   (1)
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  كما یعمل المجتمع المدني على تحویل وظائف و مهام كان یتم إعدادها

بواسطة الحكومة لیضمن مشاركته كتقدیم الخدمات االجتماعیة، ویمكن 

، خاصة عندما للحكومة أن تتعاقد معه على أداء بعض الوظائف و الخدمات

المؤسسات الحكومیة لمقترحاته و األفكار و القضایا و طلبات یزید تقدیر 

قضایا و سیاسات و األفكار و القضایا و السیاسات و  اإلصالح التي تخدم

برامج التنمیة من خالل بناء قنوات اتصال متبادلة بینهما فتأخذ شكل 

  .المشاركة و تبادل اآلراء و االجتماعات المشتركة

  جعل الجهاز الحكومي عرضة للمساءلة من قبل المجتمع و ذلك من خالل

تبني القضایا التي ذات الهتمام أطراف المجتمع، و تعمیق المساءلة و 

 .الشفافیة عبر نشر المعلومات و السماح بتداولها على نطاق واسع

  :دور القطاع الخاص في إطار الشراكة/ ثالثا

ثل أكبر قوة لتحقیق التنمیة من خالل صنعها للسیاسات مما ال شك فیه أن الحكومة تم

بمفردها في ذلك فهناك تحول واضح في معظم دول العالم نحو العامة، إال أنها لیست 

من أجل أن یكون  للقطاع الخاص دور في  االعتماد على القطاع الخاص و اقتصاد السوق

معظم الدول  أنالتأثیر على صنع السیاسات العامة للدولة من أجل تحقیق التنمیة خاصة و 

لتوفیر فرص العمل في   يیصبح المورد الرئیس أنأصبحت تعتمد على القطاع الخاص في 

  .المعیشة للمواطنین همة في التنمیة و رفع مستوى مما ینتج عن ذلك المساكافة المستویات 

فعلى الحكومة الجزائریة أن تعید صیاغة عالقتها مع القطاع الخاص على أساس الشفافیة و 

  (1).المشاركة في اتخاذ القرارات ووضع السیاسات العامة

                                                           
ورقة بحث قدمت في الملتقى الدولي حول (  2ج"مبادئ اإلدارة الرشیدة و القطاع الخاص في الجزائر" ،  صفیة جدوالي  (1)

  .442ص) الحكم الراشد و إستراتجیات التنمیة في العالم النامي
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و كذلك تبرز أهمیة خلق إطار منتهج یحمل رؤیة شاملة وواسعة حیث تتم المشاركة بین 

رسم خطة عامة للتنمیة تحدد فیها الموارد المتاحة األهداف و الحكومة و القطاع الخاص في 

  .التوجهات المستقبلیة للمجتمع

من خالل ما تقدم یالحظ أن الدولة الجزائریة من أجل تحقیق صنع جید للسیاسة العامة     

المدني و  عنظمات المجتمأن تهدف إلى خلق شراكة حقیقیة بین الحكومة و م ال بد

مؤسسات القطاع الخاص من خالل تأمین البیئة االقتصادیة المستقرة و توفیر الخدمات 

الحكومة، ( مفهوم الشراكة بین القطاعات الثالث في الجزائر االجتماعیة لذلك و لترسیخ 

  (1):یجب العمل على) القطاع الخاص، المجتمع المدني 

  مما یؤدي إلى  الجهات الثالث المسؤولةتحقیق التكامل و التفاعل و المشاركة بین

بین مؤسسات  تحالفات شبكات و تحقیق التنمیة المستدامة و یتم ذلك من خالل إقامة

 .المجتمع المدني و القطاع الخاص

    و من ناحیة ثانیة فإن كما  یشترط لنجاح الشراكة تطبیق دیمقراطیة اتخاذ القرار

ي یحدد أسس التعاون بین الدولة و الشراكة الناجحة تتطلب توفیر إطار مؤسس

مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص ،أو إستراتجیة قومیة للتنمیة یشارك فیها 

  . األطراف الثالثة

  تلعبه مؤسسات المجتمع المدني و القطاع أن تقر الحكومة بأهمیة الدور الذي

أیة أدوار دفاعیة باحترام استقاللها و حقها في ممارسة الخاص، فضال عن االلتزام 

تبتغیها و حقها في توجیه االنتقادات للحكومة، فالشراكة الناجحة تقوم على أساس 

 .الثقة المتبادلة بین الشركاء و احترام استقالل كل طرف و توفیر آلیات للتعاون

الجیدة بهدف تعبئة الجهود  إذن فالشراكة بین القطاعات الثالثة  تمثل عقدا جدیدا للحوكمة

   .لقدرات المجتمع و لصنع سیاسة عامة أكثر رشادة لشؤون الدولة و المجتمع

                                                           
  .48-47زهیر عبد الكریم كاید، مرجع سابق، ص  (1)
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  :و یمكن حصر فوائد الشراكة بالنقاط التالیة

 .الناجمة عن إقامة المشاریع بین أكثر من طرف هم أطراف الشراكةتوزیع المخاطر  )1

 .معرفة و الخبرة في إدارة المشاریعتوفیر رأسمال القطاع الخاص و ما یمتلكه من  )2

 .التخفیف من العبء المالي الذي یعاني منه القطاع العام )3

 .تعزیز مبادئ اإلفصاح و المساءلة في كیفیة إدارة الموارد  )4

  :تجربة الثنائیة و الثالثیة: انيالمطلب الث

  الثنائیة و ) حكومة، نقابة مركزیة، نقابات أرباب العمل ( انطلقت اجتماعات الثالثیة 

في بدایة التسعینات ضمن  مشاریع اإلصالح االقتصادي و ) الحكومة ، نقابة مركزیة ( 

السیاسي و االجتماعي ، و سیتم االقتصار هنا على اجتماعات الثالثیة و بالضبط اجتماع 

  (1).2009دیسمبر  03و  02الثالث عشر الذي انعقد في  

  :ف الشركاء االجتماعیون و المصادقة علیهاأهم القضایا التي تمت مناقشتها من طر / 1

  :إعادة النظر في األجر الوطني األدنى المضمون: أوال

یشكل موضوع رفع األجر الوطني األدنى المضمون الملف األساسي المدرج في اجتماع 

الثالثیة الذي أثیر بشأنه جدال كبیرا بخص الزیادة الحد األدنى لألجر، و ألح اإلتحاد العام 

للعمال الجزائریین على ضرورة تحسین القدرة الشرائیة لكافة األسر الجزائریة، وعلى إثر تلك 

، اعتبارا من %25النقاشات اتفقت الثالثیة على رفع األجر الوطني األدنى المضمون بنسبة 

  .دینار شهریا 15.000دینار إلى  12.000، لینتقل بذلك من 2010أول جانفي 

  :رط السنالتقاعد دون ش: ثانیا

                                                           
  .86، ص مرجع سابقإبتسام قرقاح،   (1)
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، المتعلق باإلحالة على التقاعد  1997ماي  31ذكرت الحكومة بأن األمر المؤرخ في   

دون شرط السن، قد تمت المصادقة علیه في الوقت الذي كانت البالد تواجه انعكاسات 

برنامج التعدیل الهیكلي، و بعد تجاوز األزمة االقتصادیة أصبح ضروریا إلغاء اإلحالة على 

ون شرط السن ، و دعم ذلك كل من االتحاد العام للعمال الجزائریین و منظمات التقاعد د

  .عم ذلك كل من االتحاد العام للعمال الجزائریین و منظمات أرباب العملدو أرباب العمل ، 

  :المنح العائلیة: ثالثا

فیما یتعلق بدفع المنح العائلیة للعمال، حیث  قررت الثالثیة اإلبقاء على النظام المعمول به  

ستستمر عملیة التغطیة هذه المنح من موارد الخزینة العمومیة، و الذي نصب ألجله فوج  

عمل  یضم الشركاء الثالثیة تحت إشراف وزارة العمل و التشغیل و الضمان اإلجتماعي 

  .2010على أن یقدم نتائج عمله في غضون 

  :االجتماعیةالتعاضدیات : رابعا

لقد أجمعت الثالثیة ، أثناء مناقشة هذا الملف ، على ضرورة تكییف دور التعاضدیات 

االجتماعیة مع اإلصالحات الجاریة في الضمان االجتماعي، السیما في مجال التعاقد على 

  .االجتماعيالعالج في المستشفیات، و إدخال نظام البطاقة االلكترونیة للمؤمن 

  :حول نتائج الثالثیةردود الفعل / 2

أكدت كافة : الدورة الثالثیة عشرة بالنسبة لألطراف المشاركة في القمة الثالثیة  -1

األطراف المشاركة في هذه القمة على أنها و أجسن دورة من بین كل الدورات التي 

 . للقرارات و اإلجراءات الملموسةعقدت في تاریخها، وذلك بالنظر 
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التربیة و الصحة و بعض األحزاب السیاسیة    المستقلة لقطاعي للنقابات بالنسبةأما   -2

فهي أجمعت أن القمة الثالثیة جاءت بتراجع عن مكسب عمالي، من خالل إقرار 

 (1).مراجعة التقاعد المسبق

في التفاوض و النقاش " االتحاد العام للعمال الجزائریین " إذن  فعلى الرغم من مساهمة   

 سیاسة عامة أفضل باعتباره ینوب عن النقابات المستقلة األخرى مع الحكومة ألجل صنع 

لمختلف مصالحها ، إال أن دوره ال یزال ضعیفا و محدودا بل  ةفي حل مطالبها و االستجاب

أصبح محتكرا  و مقتصرا على الموافقة فقط دون إبداء رأیه أو تقیم مقترحاته و مقترحات 

  .، أو السیاسة العامة التي تقرها الحكومةالنقابات المستقلة حول بعض القرارات 

و ما یفسر أن الثالثیة أو حتى الثنائیة ال تملك نصا قانونیا یؤطر عملها ویوضح حقوق 

وواجبات أطرافه و شروط انعقاده رغم طلب الطرف العمالي ذلك، هذا الفراغ القانوني سمح 

برمج اللقاءات في بدایة السنة للحكومة بتوقیت اللقاءات بما یخدم مصالحها لوحدها ، كأن ی

  .    االجتماعیة

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .88، مرجع سابق ، ص إبتسام قرقاح  (1)
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  .نموذج حول قطاع األشغال العمومیة: المبحث الثالث

تم تقسیم د لق و العمومیة،سیتم التطرق في هذا المبحث إلى دراسة نموذج قطاع األشغال 

  :هذا المبحث إلى ثالث مطالب

  :دور قطاع األشغال العمومیة ضمن النشاط الحكومي :المطلب األول

األشغال العمومیة یشكل الیوم حلقة أساسیة ضمن النشاط الحكومي ، إذ یقوم  أصبح قطاع  

  .للثروة و الشغل جبوظائف إستراتجیة في تطویر االقتصاد و ترقیة االستثمار المنت

 الدولة لوضع أسس إستراتجیة وطنیةو تنبع الخاصیة اإلستراتجیة في هذا القطاع من إرادة 

للتنمیة ، حیث قام الرئیس السید عبد العزیز بوتفلیقة بتبني المشاریع المهیكلة الكبرى على 

على أهمیة تجسید هذه الخیارات الكبرى   غرب -وع القرن الطریق السیار شرقغرار مشر 

  :لتهیئة اإلقلیم و تطویر االقتصاد الوطني من خالل

 .ویة في دفع النموالمساهمة الق -

 .المساهمة الهامة في سیاسة الشغل -

 .التأثیر المباشر في التنمیة من خالل االستثمارات المسجلة -

المشاركة في سیاسة إعادة توزیع الدخل الوطني من خالل االنعكاسات الهامة على   -

الشغل و انجاز المشاریع من طرف وسائل االنجاز الوطنیة و كذا تقدیم الخدمة 

 (1).میة و توفیر تجهیزات كبرى من الهیاكل القاعدیةالعمو 

  

 

                                                           
جریدة " ة إنجازات غول أرضت الجزائریین وجعلت حلمھم حقیق:2010تحدیات كبرى تنتظر قطاع األشغال العمومیة في " فاطمة زھراء     (1)

: تم اإلطالع علیھا من الموقع 2010ینایر 01، لبالدا

http://www.elbiladonline.net/modules.php?name=News&file=article&sid=14301    
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  : الرئاسيخطة القطاع في تطبیق برنامج  :المطلب الثاني

 (1):األهداف اإلستراتجیة للخطة/1

 لتهیئة  إنجاز شبكة طرق عصریة و مهیكلة في إطار تجسید الخیارات الكبرى

 .اإلقلیم

 شبكة الطرق الموجودة وفق متطلبات النقل و الوقایة و األمن حفظ و تطویر. 

  صیانة و تكییف المنشآت األساسیة البحریة حسب الحاجیات المستقبلیة و كذا

 .إنجاز منشآت جدیدة للتجارة و الصید البحري و السیاحة

  االحتیاجاتتطویر الخصائص الهندسیة للمنشآت المطاریة من أجل تلبیة 

وفك العزلة و هذا في إطار المقاییس الدولیة  اإلستراتجیةاالقتصادیة و 

)O.A.C.I.( 

 :مراحل خطة القـــــــــــطاع/2

  .بناء أول شبكة مهیكلة 2010-2005المرحلة األولى 

 .                                   االنطالق في إنجاز الشبكة المهیكلة األولى -1

 غرب -الطریق السیار شرق. 

  ةاإلجتنابي السیار للجزائر العاصمالطریق . 

 الطریق العابر للصحراء. 

دراسة، و  تصمیم،( االنطالق في تكییف المنشآت األساسیة مع المقاییس الدولیة   -2

 ).إنجاز

 .و تطویر المنشآت القاعدیة األساسیة إتمام و إنجاز  -3

                                                           
(1)

،وزارة 2014- 2010، برنامج2009-2005حصیلة  - تقریر ملخص –خطة عمل  و برامج األشغال العمومیة   

  :على الموقع اإللكتروني  متوفر. شغال العمومیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیةاأل

 RCHE_20_20ET_20_20PROGRAMMES_20TP_V_20ARABE_1__219936424.pdfhttp://www.mtp.gov.dz/files.php?force&file=DEMA  
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طریق " (مابین وسائل النقل" في العملیات األساسیة لتحقیق التكامل  اإلنطالق  -4

 ).میناء/ مطار / سكة حدیدیة/

  .إنجاز الشبكة المهیكلة الثانیة 2015-2010المرحلة الثانیة 

 .االنطالق غي إنجاز الشبكة المهیكلة الثانیة -1

 الطریق السریع للهضاب العلیا. 

 34السیار و المراكز الحضریة ل الطرق السریعة الرابطة ما بین الطریق 

 .والیة و كذا المطارات و الموانئ

 الطرق الرابطة شمال جنوب. 

 التحویل التدریجي للطریق العابر للصحراء إلى طریق سریع. 

 .تحسین مستوى شبكة الطرق الموجودة   -2

 .تنمیة الشبكة المهیكلة األولى و العمل على المحافظة علیهامتابعة برنامج   -3

 .االنطالق في أنظمة االستغالل و العمل برسوم المرور بالطریق السیار  -4

 .التحكم في نظام التنسیق ما بین وسائل النقل  -5

عصرنة أنظمة التسییر و التنسیق ما بین وسائل  2020- 2015المرحلة الثالثة 

  :النقل

  :المحافظة على الشبكتین المهیكلتین األولى و الثانیة

 .ر و االستغاللعصرنة أنظمة التسیی  -1

 .تطویر أنظمة التنسیق ما بین وسائل النقل  -2

  :بناء الشبكة المهیكلة الثالثة 2025-2020المرحلة الرابعة 

 .االنطالق في انجاز الشبكة المهیكلة الثالثة -

 .2025إتمام الهیكلة المحددة في المخطط التوجیهي ألفاق -
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 .2050في افاقتحضیر الشروط النطالق في برنامج المستقبلي المرتقب  -

 و اإلجراءات 2009-2005تقییم حالة التنفیذ للبرنامج الخماسي :المطلب الثالث 

  :المتخذة من طرف قطاع األشغال العمومیة

 (1):2009-2005التقییم الشامل للبرنامج -1

یظهر بجالء النتائج  2009-2005التقییم الشامل لحالة التنفیذ للبرنامج الخماسي -

الجیدة إلنجازات قطاع األشغال العمومیة و التي تثبت أن القطاع یسیر باتجاه تنمیة 

   .مستدامة

النتائج الجیدة المسجلة هي نتیجة الحركیة القطاعیة المشیدة خالل السنوات األخیرة  -

ة التي خاصة فیما یتعلق بتوجهات رئیس الجمهوریة التي تشهد نجاعة السیاسة المتبع

ترمي إلى جعل قطاع األشغال العمومیة بمثابة إحدى القاطرات للتنمیة االقتصادیة 

 .االجتماعیة للبلد

الحصیلة االستثنائیة التي سجلها قطاع األشغال العمومیة خالل المخطط الخماسي  -

 .1999سمحت بتطویر برنامج اإلجراءات المتخذة منذ  2009- 2005

 .%98هي  2009امج الخماسي في نهایة للبرن اإلجمالينسبة التقدم  -

 ).خاصة و عمومیة( من برنامج قطاع األشغال العمومیة أنجز بوسائل وطنیة   99% -

-2005لتجسید برنامجه استناد قطاع األشغال العمومیة في إطار البرنامج الخماسي  -

 .مشروع  5000ملیار دینار إلنجاز   2.550من غالف مالي قدرب  2009

                                                           
  :تقییم قطاع األشغال العمومیة مقال تم اإلطالع علیه من الموقع   (1)

lgbbat1ad8j/index.php?option=com_content&task=view&id=551&Itemid=267--mgbaa2be1idb4afr.xn--http://xn    

  . 07:13ة على الساع 22/05/2013بتاریخ 
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 ملیون طن من الحصى 70.5توفیر  2009-2005تطلب إنجاز البرنامج الخماسي  -

 .ملیون طن من االسمنت 2.5

  :حصیلة اإلنجــــــــــازات

  :سمح ب)  2009 - 2005( جسید جمیع النشاطات في إطار البرنامج الخماسي إن ت

 كم من أشغال الطرقات موزعة عبر كامل التراب الوطني 67.369ما قدره  إنجاز    

 :منها) شمال، هضاب علیا، جنوب ( 

 ).طرق وطنیة، و طرق والئیة و طرق بلدیة ( كم أشغال صیانة  41.277 -

 ).تحدیث، إنجازات جدیدة ( كم أشغال تطویر  26.092 -

 خالل تسلیم أخر مقطع الرابط من الطریق الصحراوي من  استكمال الشطر الجزائري

  .كم 415بین تمنراست و الحدود الجزائریة و النیجیریة على مسافة 

 الطرق الساحلیة و الطرق الرابطة شمال: و تحدیث المحاور المهیكلة عصرنة- 

 .جنوب

  إنجازات جدیدة، إعادة تأهیل، و صیانة ( منشأة فنیة  1.250إنجاز.( 

 وحدة إشارة عمودیة 87.766 إنجاز 

  كم من اإلشارات األفقیة 80.810إنجاز. 

  معلمة بإشارات ) الجنوب الكبیر ( كم من المسالك الصحراویة   2.000إنجاز

 .مرشدة

  أنفاق حضریة ( منشأة سفلیة  37إنجاز.( 

  سیارة و المنشآت الفنیةدراسة خاصة بالطرق و ال 200إنجاز.  

  نقطة مسببة لحوادث مرور 221اكتظاظ و  نقطة 300إزالة أكثر من. 

  میناء و مالجئ للصید 11إزالة. 

  دار صیانة مجهزة ووسائل الصیانة لشبكة الطرق 500إنجاز. 
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  للتدخل في حاالت الطوارئ ) وحدة  554( حظیرة مجهزة بالعتاد الخاص  15إنجاز

 .الفیضانات

  :هذا البرنامج سیسمح كذلك بتسلیم

  كم و الذي سیتم تجهیزه و  1720غرب على مسافة الطریق السیار شرق

 .تسییره ألحدث الوسائل ذات المستوى العالمي وفق المعاییر الدولیة

  كم 200الطریق اإلجتنابي للعاصمة على مسافة. 

المسجلة في قطاع األشغال العمومیة تعتبر نتائج  زیادة على االنجازات المذكورة فإن النتائج 

  :إیجابیة نظرا ل

 الحجم الكبیر للمشاریع. 

 التعقیدات المتعلقة ببعض المشاریع المهیكلة. 

 القدرات الوطنیة لإلنجاز.  

 في إنجاز إن األرقام التي سبق ذكرها تعكس مدى فعالیة القطاع األشغال العمومیة

، برغم من وجود العدید من التحدیات التي تواجه  الهامةالضخمة و  عالمشاری

    .القطاع

  .تحدیات قطاع األشغال العمومیة: الرابعالمطلب 

و یمكن  هناك العدید من التحدیات التي أثرت على فعالیة قطاع األشغال العمومیة

  :حصرها في النقاط التالیة 

حیث ساهم : ضعف رقابة وزارة األشغال العمومیة على مختلف مشاریع القطاع/ 1

كذلك شركات المكلفة باإلنجاز و  من قبلظاهرة الغش انتشار  الرقابة فيضعف 

المطلوبة و معاییر الموصفات التقنیة  المراقبة سمح للمقاولین بعدم احترام غیاب

  .الجودة و النوعیة
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حیث أن هذه المؤسسات ال تزال تعمل بوسائل و : ضعف المؤسسات الوطنیة / 2

التي كثیرا ما و تجهیزات قدیمة و هو ما ینعكس على نوعیة األشغال التي ینجزونها 

في هذا المجال، و  ةتكون كارثیة بسبب عدم تحكمهم في التقنیات الحدیثة المستعمل

هو ما جعل الدولة الجزائریة تعتمد على المؤسسات األجنبیة في إنجاز المشاریع 

الضخمة و ذلك لتوفرها على اإلمكانیات المادیة و البشریة و الوسائل التقنیة 

  (1).المتطورة

حیث نشهد ظاهرة إهتراء الطرق بمختلف : نوعیة إنجاز العدید من المشاریعرداءة  /3

  .الوالیات و بلدیات الوطن

حیث أغلب المؤسسات الوطنیة  :عدم احترام اآلجال القانونیة من قبل المؤسسات/ 4

و األجنبیة ال تلتزم بتسلیم المشاریع في أجالها القانونیة، حیث تأخرت الشركات 

في تسلیم المقطع  غرب  -المكلفة بإنجاز الطریق السیار شرق  ةالصینیة و الیابانی

 (2).األخیر من مشروع القرن

  

 

   

                                                           

  :مقال تم اإلطالع علیه من الموقع"  اإلنجازات فضائح تعبید الطرقات في الجزائر تعري" زعاطشيحمید    (1)

-eriachannel.net/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%ADhttp://www.alg

-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A/   06:34على الساعة   12/06/2013بتاریخ.  

ومازلنا في .. أشھر 6سنوات و 6 مرتینوزارة األشغال العمومیة استنفدت آجال إنجاز مشروع القرن  "سعید بشار  (2)

 : ، مقال تم إطالع علیھ من الموقعجریدة الفجر" !انتظار الطریق السیار

fadjr.com/ar/special/dossier/245033.htm-http://www.al    70:00على  12/06/2013بتاریخ.   
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:الخالصة  

تم التطرق في هذا الفصل حول دور مؤشرات الحكم الراشد في ترشید السیاسات العامة في  

لصنع الجید للسیاسة العامة بین الحكومة و  كآلیةالجزائر، و كذلك تم التطرق للشراكة 

و المجتمع المدني و تم أخذ مثال حول الشراكة من خالل تجربة الثالثیة في القطاع الخاص 

ك تم التطرق لقطاع األشغال العمومیة كنموذج لدراسة الحكم الراشد و دوره الجزائر، و كذل

.في ترشید السیاسات العامة في الجزائر   

: و علیه تم استخالص مجموعة من االستنتاجات   

  سیاسة عامة رشیدة البد من تطبیق آلیات الحكم الراشدلتكون في الجزائر. 

  ة العامة بفعالیة ال بد لها من ي تستطیع الجزائر صنع و تنفیذ السیاسكل

 .إشراك كل من المجتمع المدني و القطاع الخاص

 بر عن عاألشغال العمومیة إال أنها ال ت رغم اإلنجازات التي حققها قطاع

 . األداء الحقیقي للقطاع مقارنة باإلمكانیات المادیة و المالیة المتوفرة

 



 

 

 

 

تقييم مدى : الفصل الثالث

صنع  فيفعالية الحكم الراشد 

 السياسات العامة بالجزائر
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  :تمهید

سیتم في هذا الفصل توضیح مختلف التحدیات التي تواجه كل من المجتمع المدني  و   

القطاع الخاص في صنع السیاسة العامة ، تلك التحدیات تفرض على الدولة الجزائریة أن 

مؤسسات  شراكمختلفة حول كیفیة إدارة حكومتها، بتوجه نحو إتأخذ بتوجهات جدیدة و 

سیاسات العامة و اتخاذ القرارات من المجتمع المدني و القطاع الخاص في عملیة صنع ال

  . أجل تحقیق أفضل صنع للسیاسات العامة، كمطلب أساسي لتحقیق الحكم الراشد

  :و تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین

مستوى الدولة و  تحدیات التأثیر على صنع السیاسة العامة بالجزائر على: المبحث األول

  .على مستوى المجتمع المدني و القطاع الخاص

متطلبات تحقیق الحكم الراشد في الجزائر على ضوء تقییم الجهود : الثاني أما المبحث

  .المبذولة
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  .الجزائرتحدیات التأثیر على صنع السیاسة العامة في : المبحث األول

في صنع السیاسة   توجد العدید من التحدیات التي تواجه الدولة تعیق دور هذه المؤسسات

العامة في الجزائر كما توجد تحدیات أخرى التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني و القطاع 

  .هما في صنع السیاسة العامة في الجزائرالخاص تؤثر بطریقة مباشرة على دور 

  .إلى هذه التحدیات لتوضیحها من أجل إیجاد حلول لهاو سیتم التطرق 

  .لى مستوى الدولةتحدیات ع: المطلب األول

في  تحدیات على مستوى الدولة تؤثر على مشاركة المجتمع المدني و القطاع الخاصتوجد 

و المركزیة  خالل احتكار النخبة الحاكمة لصناعة القرارات، من السیاسة العامةصنع 

  .الشدیدة في صنع السیاسات العامة

السیاسات المثلى التي تقضي نهائیا على المشاكل  و قد أدى ذلك فعال إلى غیاب

  .المطروحة

  :احتكار النخبة الحاكمة لصنع السیاسة العامــة/ أوال

حرفیة  إن الواقع المعاش في الجزائر یوضح لنا أن السیاسة العامة ما هي إال ترجمة

، حیث تركت في أعلى و النخب األخرى المقربة منها، ) األقلیة( لتفضیالت النخبة الحاكمة 

و  العامة في جل مؤسساتها خاصة الجهاز اإلداري ، الذي أصبح یرسم السیاسة الهرم الدولة

و بهذا  ینفذها و بقت هي الموزع لمنافع السیاسات على باقي النخب و الفئات داخل المجتمع

في إدارة شؤون الدولة ، و ظلت محافظة على نفس النمط و الطریقة بحیث تهدف  لم تتغیر

  (1).إلى فكرة التعدیل ال تغییر 

                                                           
  .113، 112ص  ،أحمد مصطفى الحسن ،  مرجع سابق  (1)
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إن صنع السیاسة العامة من خالل مدخل النخبة تمیز بجملة من الخصائص و سیتم 

  إسقاطها مباشرة على الجزائر

  لبیة البسیطة مدعومة من طرف الطبقة الراقیة المرموقة و لیست األغالنخبة

في قوتها على الطبقة  من الشعب و هذا یتجسد في الجزائر من خالل اعتمادها

 .الغنیة و العسكریة

  االضطرابات الممكنة، و هذا ما النخبة تعمل على التعبئة و التجنید لتحاشي

ینطبق فعال على الجزائر من خالل تعبئتها و احتوائها لألحزاب السیاسیة و 

 . الخ...الجمعیات

  النخبة تؤسس الجمود و الروتین في التعامل مع قضایا السیاسة العامة للدولة

من عوائد السیاسة العامة لیست مبنیة  االستفادةمنتهجة نفس األسلوب كما أن 

و مدى قربها من النخبة على صراع الفئات أو الجماعات بل نفوذ و قوة كل نخبة 

وفي الجزائر تسعى النخبة  ، و لیست المطالب األساسیة للمجتمع الحاكمة

الحاكمة دوما لخلق نوع من االستقرار السیاسي و االجتماعي من خالل اعتمادها 

 على التعدیل بدل التغییر من خالل المخططات التنمویة و الرباعیة و الخماسیة

  :المركزیة/ ثانیا

إلدارة حیث تعاني الجزائر من المركزیة في مجال صنع السیاسة العامة إذا تعلق األمر با

موظفو الدولة في جمیع اإلدارات للسلطة المركزیة في العاصمة ، حیث تقوم اإلدارة یخضع 

بتنفیذ السیاسات المختلفة دون أي اختصاصات مستقلة أو تفویض للوحدات اإلداریة المحلیة 

 و برغم من أن المركزیة تعبر و تجسد الوحدة الوطنیة و تعمل عل توفیر النفقات العمومیة،

جوانب سلبیة في مجال صنع السیاسات العامة خاصة إذا تعلق األمر بعملیة  إال أنها ذات

تحدید المشاكل داخل األقالیم الدولة ، مما یحرم اإلدارة العلیا من إستعاب تلك المشاكل 

إلى صعوبة تحدید بدائل أو خیارات لها نتیجة غیاب المعلومات الكافیة و الشيء الذي یؤدي 
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إن الصعوبات التي تخلقها عملیة تحدید المشاكل تجعل من باقي العملیات أمرا الدقیقة، 

صعبا و مستعصیا مما یعقد من عملیة صیاغة بدائل أو إقرار السیاسات و حتى تنفیذها مما 

  .فشل السیاســــــات المنتهجة یزید من احتماالت

  :و غیاب المختصین في صنع السیاسة العامة تدخل السیاسیین/ ثالثا

المدروسة بدقة من طرف  ةتتمحور هذه النقطة أساسا حول غیاب السیاسات اإلستراتجی 

المختصین في كل مجال من مجاالت السیاسة العامة و إنفراد رجال السیاسة بها معتمدین 

لعالم و الدول على سیاسات خاضعة للترقیع و المزاجیة خاصة و أن جمیع الحكومات ا

و معاهد البحث المتخصصة في السیاسات العامة  الكبرى تقوم برسم سیاساتها داخل مراكز  

بحسب االختصاص، أما في الجزائر فترسم السیاسة العامة و تنفذ و تقوم من طرف رجال 

السیاسة بالرغم من أن تلك السیاسات بحاجة إلى دراسة و تصمیم دقیق من طرف 

براء داخل مخابر و مركز البحث لتكون دقیقة و علمیة وواقعیة تتناسب مع المختصین و الخ

  (1).اإلمكانات و الموارد المتاحة

  :تحدیات على مستوى المجتمع المدني و القطـــــاع الخاص: المطلب الثاني

في تحقیق أهدافه و  تالمجتمع المدني في االحتجاجات و اإلضرابا  على الرغم من مساهمة

حل مشاكله و سعیه للمساهمة قي صنع السیاسة العامة الهادفة كذلك بالنسبة للقطاع 

الخاص فقد ساهم في زیادة االستثمارات و حل مشاكل المواطنین و مشاركته في اجتماعات 

من  الثالثیة مع الحكومة التخاذ القرارات و المساهمة في تحقیق التنمیة الشاملة، إال أن كل

المجتمع المدني و القطاع الخاص واجها العدید من العوائق و التحدیات خاصة في مجال 

  :و هذه التحدیات تتمثل في المشاركة في صنع السیاسة العامة للدولة

  :تحدیات على مستوى المجتمع المدني/ أوال

                                                           
(1)

  .132إبتسام قرقاح ، مرجع سابق ،ص   
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  :تم تقسیم المعوقات التي تحول دون التأثیر المجتمع المدني في السیاسات العامة كاألتي لقد

  :معوقات على صعید بنى المجتمع المدني

عدم تبلور دور المجتمع بشكل مستقل عن الدولة، حیث أن تنظیمات المجتمع المدني  -

 لم تتمكن من تحدید مجال متمیز عن الدولة

یق داخل منظمات المجتمع المدني الذي لم یتعود حتى عمل فردي و غیاب روح الفر  -

 .اآلن على العمل بروح الفریق و ال تزال عقلیة االعتماد الفردي هي السمة الغالبة

إن أهم العوائق األساسیة أمام فعالیة المجتمع المدني في المشاركة في صنع القرارات  -

سلوبا مؤقتا ال ینسجم مع هو طبیعة برامج عمل هذه المنظمات نفسها و الذي یعتمد أ

 (1).إعطاء األولویة للعامل البشري و توسیع قاعدة المشاركة في المفاهیم الجدیدة

عمل و هیاكل المنظمات و ضعف الممارسة الدیمقراطیة الداخلیة و  تخلف برامج -

للقصور اإلداري و المؤسسي و  ة، باإلضافالتنافس و االنقسام فیما بین المنظمات

 .غیاب البعد اإلعالمي للتوعیة و ضعف نظام المعلومات

إشكالیة التمویل التي تعتبر إحدى اإلشكالیات الجوهریة التي تعاني منها منظمات  -

 .المجتمع المدني

  :معوقات تتعلق بالنظام و الحكومة

المشاركة األهلیة في  غیاب الدیمقراطیة السیاسیة و المجتمعیة مما أدى إلى تقلیص -

 .صنع القرار

 .التشریعات التي تعیق دور المجتمع المدني -

محاولة النظام االلتفاف حول منظمات المجتمع المدني بخلق منظمات تابعة للجهاز  -

 .الدور الفعلي للمجتمع المدني و بالتالي إضعاف التنفیذي للدولة

                                                           
(1)

، قسم مذكرة ماجستیر ("" .-دراسة حالة الجزائر –دور تنظیمات المجتمع المدني في التنمیة المستدیمة " منى هرموش،  

  .2010باتنة،  )العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر
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من قبل الجهات  خصوصا تفاوت العالقة بین الدولة و منظمات المجتمع المدني -

الرسمیة، حیث تعتبر هذه المنظمات ملحقا أو مكمال أو متعارضا معها، حتى أصبح 

هناك مجتمع مدني لكل من السلطة و المعارضة و هو أفقد المجتمع المدني مفهومه 

 . الحقیقي

  :تحدیات على مستوى القطاع الخاص/ ثانیا

مع الدولة و  المشاركة في صنع السیاسة العامة على الرغم من محاولة القطاع الخاص

فرض رأیه و اقتراحاته و عرض مطالبه و أهدافه إال أنه ال یزال یعاني من العدید من 

  :أو العوائق التي تؤثر على دوره في صنع السیاسة العامة من أبرزها التحدیات

الخاص ،  یواجها المتعاملون و بشكلبطء اإلجراءات اإلداریة الحكومیة التي   -1

رجال األعمال ، و بعض  إلى عدم رضى بعضالمستثمرون األمر الذي یؤدي 

 .عن أداء الجهات الحكومیة نالمستثمرین الجزائریی

إلى طول عدم الوضوح في األنظمة و القوانین التي تحكم نشاطاتهم األمر الذي یؤدي   -2

 .اإلجراءات و بطئها

یعد مشكل التمویل من أبرز العقبات التي تعترض مؤسسات القطاع الخاص و   -3

عن  المؤسسات الصغیرة و المتوسطة خاصة و أن البنوك أصبحت تبتعدباألخص 

زبائنها في كثیر من األحیان بسبب هشاشة هذه المؤسسات، أما في الجزائر فیشكل كل 

لمین مختلفین ال تربطهما إال خاصة الصغیرة و المتوسطة عا من البنك و المؤسسة 

مما یجردهما من دور الشریك الفعال و بالتالي ال یسود التفاهم و العالقات الرسمیة 

تصبح عالقة تنازع خاصة في ظل قلة البنوك المتخصصة نتیجة لغلقها بعد فضیحة 

 .بنك الخلیفة و ذلك أثر سلبا على االستثمار
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ع في المجال االقتصادي قانون المالیة مثال ، و إنفراد الدولة بالعملیة بعملیة التشری  -4

إقصاء القطاع الخاص الذي یعد فاعل أساسي و رئیسي في االقتصاد و هذا ما أحدث 

 (1).تأخر التنمیة و التطور في الجزائر

الضریبیة التي ، إن األعباء الضریبیة أو شبه ثقل العبء الضریبي و الجمركي   -5

تساعد القطاع الخاص بأي حال من األحوال على العمل تتحملها المؤسسات عادة ال 

اإلنتاجي ، آما النظام الجمركي یعد أحد العوائق التي تخلق مشاكل عدیدة للمؤسسات 

تسیر وفق تشریع ال  الخاصة نتیجة اإلجراءات المتخذة من قبل إدارة الجمارك التي

 .ة و تعدد قنوات الرشوةیسهل نشاط هذا القطاع ألن قطاع الجمارك بتمیز بالبیروقراطی

الخ ...تحكم الدولة في اكبر المؤسسات و على رأسها سوناطراك و الخطوط الجویة   -6

إلى جانب سیطرتها على عملیات االستیراد و التصدیر و تحكمها في رسم السیاسات 

 . المالیة و النقدیة و التجاریة

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
(1)

  .127، صمرجع سابقإبتسام قرقاح ،   
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متطلبات تحقیق الحكم الراشد في الجزائر على ضوء تقییم : الثاني المبحث

 .الجهود المبذولة

و اإلستراتجیات التي باشرتها الدولة الجزائریة في مختلف مجاالت إدارة  إن اإلصالحات

بغیة تحسین الحكم، و  شؤون الدولة و المجتمع، تبین أن هناك جهود تبذل و إمكانات تسخر

، إال بناء مؤسسات دولة راشدة تلبي احتیاجات المجتمع و ترتقي بمستوى التنمیة اإلنسانیة

أنه في الواقع الزالت هناك عدة متطلبات یجب األخذ بها و إعادة النظر في العدید من 

ر على المجاالت لكي نستطیع بناء دولة الرشاد حقا، وذلك بوضع إجراءات و اتخاذ تدابی

  (1):المستویات التالیة

  :إعادة تفعیل دور القطاع العام :المطلب األول

ن للقطاع العام دورا جوهریا في تقدیم الخدمة للمواطن، من خالل تهیئته لبیئة اقتصادیة و إ

مالئمة، من أجل استقطاب االستثمار الوطني الخاص و األجنبي، إذ یعمل هذا  اجتماعیة

المواطن، لذلك یجب أن یكون األخیر على تحسین نوعیة الخدمات و جودتها السترضاء 

  :القطاع العام في مستوى تطلعات المواطنین باالعتماد على ما یلي

مع أفراد  ت التي تنظم التعاملتوفیر الشفافیة في القوانین و اإلجراءات و التشریعا  -1

المجتمع، و توفیر أدوات وأسالیب الرقابة على مستوى السلطة القضائیة و السلطة 

التنفیذیة حیث یضطلع تطبیق القانون و حمایة حقوق المواطنین  و سیادة دولة 

 .القانون

 ، إذ یجب أن تتمتع هذه الحكومةناء إدارة حكومیة تستجیب لمتطلبات المواطنینب  -2

من حیث الجودة و الوقت و  بكفاءة عالیة حتى تستطیع أن تقدم الخدمات المناسبة

 .االستجابة لحاجیات مواطنیها

                                                           
  .172أزروال یوسف،مرجع سابق،ص  (1)
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مبدأ الفصل بین العمل السیاسي و المركز الوظیفي، إذ یخضع المركز  اعتماد  -3

الوظیفي إلى هیكل الوظیفة العامة من أجل حمایة موظفي الخدمة المدنیة من 

 .ةباإلیدیولوجی ةالضغوط السیاسیة المشبع

مكافحة ظاهرة الفساد داخل مؤسسات القطاع العام عن طریق إصالح فعال لنظام   -4

وضع من خالل  الوضعیة االجتماعیة لموظفي القطاع العام األجور و تحسین

تعتمد فیها على الخبراء و المتخصصین في مجال القضاء على  ةدراسات إستراتجی

 .الرشوة و المحسوبیة التي تمیز تسییر المؤسسات العمومیة

خلق شراكة فعلیة و حقیقیة بین القطاعیین العام و الخاص، قصد االرتقاء و تحسین   -5

 .ستوى المعیشي  للمواطنینالم

ضرورة تعمیم استخدام تكنولوجیا المعلومات و االتصال في كافة أجهزة القطاع   -6

و التخلي عن األسالیب العمل التقلیدیة في اإلدارة العامة من اجل تسهیل  العام،

هذا من شأنه أن  تكلفة،الحصول على المعلومات و السرعة في تلقي الخدمات بأقل 

 .أسس الحكم الراشد یدعم و یقوي

تفعیل دور المجتمع المدني و القطاع الخاص في صنع السیاسة العامة : المطلب الثاني 

  :في الجزائر

ضغوطا على  ایمكن لمنظمات المجتمع المدني و مؤسسات القطاع الخاص أن یمارسو 

في تحسین إدارة الحكم عبر تعزیز المساءلة و الشفافیة في  او یمكنهم أن یساهمو  الحكومة

النظام السیاسي كما یمكنهم المشاركة في صنع السیاسة العامة ألجل تقویة حكم القانون و 

سبل و شروط تمكنهم من أداء  التوفیق المصالح و إیصال الخدمات االجتماعیة إذا توفرت

  :هذه الوظائف و یتجسد هذه السبل فیما یلي

  :سبل تفعیل دور المجتمع المدني في صنع السیاسة العامة/ أوال
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   توفیر إطار قانوني یوفر الحمایة لمؤسسات المجتمع المدني و یسمح لها بالتعبیر

عن أرائها و توجهاتها بطریقة سلیمة، فتوفیر إطار قانوني مالئم بشكل یضمن 

 .لعامة الشراكة الكاملة و المشاركة الحقیقیة في صنع السیاسات ا

   تشكیل قوة ضغط على الحكومة وذلك لجعلها أكثر عرضة للمساءلة بالقضایا

المتعلقة بالسلطة و النزاهة و الشفافیة و المشاركة من أجل ضمان الحریات العامة، 

و تأمین المحاسبة السیاسیة و شروط الفصل بین السلطات، بشرط أن یعمل ممثلي 

ضرورة حضورهم في المجالس البرلمانیة المجتمع المدني على إقناع السلطة ب

وبطریقة مستمرة، إلطالع على ما یجري من مناقشات، ما یتخذ من قرارات و 

ممارسة مختلف الضغوطات ، إلصدار قوانین تبین دوره في صنع السیاسات 

 (1).العامة

   وهي االستقاللیةضرورة تنظیم العالقة بین المجتمع المدني و الدولة بما یضمن ،

 :مستویان

استقاللیة الرسالة و الرؤیة و األهداف وفق المصالح و األولویات واالحتیاجات وبما  -

 ینسجم مع السیاسة الوطنیة

 .  االستقاللیة اإلداریة و التنظیمیة بما في ذلك آلیات صنع القرار و التداول على السلطة -

 ا، من خالل و یجب على مؤسسات المجتمع المدني تكییف عمله التمویل اإللزامي

هذه المؤسسات على إتباع أسلوب التمویل الذاتي بواسطة مشاریع إنتاجیة دائمة  تشجیع

 .تؤمن لها دخال ثابتا

  بلورة إطار عام للمفاهیم التنمویة تنبثق عنه سیاسات عامة في القطاعات التنمویة

 (2).المختلفة، كقطاع الصحة، التعلیم، الرفاه االجتماعي

                                                           
(1)

، قسم العلوم مذكرة ماجستیر( ، "دور المجتمع المدني في صیاغة  السیاسات البیئیة دراسة حالة الجزائر" ، غنیة إبریر  

  .112، ص2010، )السیاسیة ن كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة

  .130، صمرجع سابقهرموش، منى   (2)
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 لتعاون و التشاور بین مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، تعزیز التنسیق و ا

تبادل الخبرات فیما  و  قتضمن أسس التعاون و التنسی ةمن خالل وضع إستراتجی

 (1).بینهما ألجل تحقیق المصالح و المنفعة االجتماعیة

إن هذه السبل تهدف إلى تعزیز مشاركة المجتمع المدني في صنع السیاسة العامة في 

الجزائر، وتضمن له المشاركة الفعلیة في الحیاة السیاسیة سواء عن طریق االنتخابات أو 

داخل البرلمان أو عن طریق االشتراك في القضایا الهامة التي تحدد مصیر األمة، و بهذا 

یتحقق معنى المشاركة الحقیقیة في صنع السیاسات العامة خاصة و أن المجتمع المدني  

  .یا في تحقیق الحكم الراشدیعتبر عامال جوهر 

  .سبل تفعیل دور القطاع الخاص في صنع السیاسة العامة/ ثانیا

   العمل على توفیر بیئة مناسبة لعمل القطاع الخاص من كافیة النواحي، ووضع

األطر التشریعیة التي تشجع على المنافسة و تمنع االحتكار، و تشجع االستثمار من 

خالل حوافز و إعفاءات ضریبیة، و تطویر المشروعات الصغیرة و المتوسطة، 

على عمل القطاع الخاص كالعمالة  ووضع النظم المناسبة الخاصة بالعوامل المؤثرة

 .و الضرائب و التجارة الخارجیة

   دراسة جمیع الجوانب المتعلقة بالتخصیص، و مراجعة كافة اللوائح و األنظمة التي

توفر سبل النجاح و تحقیق اإلنجاز و ذلك لتعظیم االستفادة من حیویة و نشاط 

 .االقتصاد الجزائري  القطاع الخاص الذي من شأنه أن یقوم بتطویر و تنمیة

   العمل على استقطاب االستثمارات األجنبیة للمشاركة في عملیة التخصیص، بهدف

زیادة النشاط االستثماري، إضافة إلى إدخال أسس اإلدارة و التقنیة الحدیثة و ما 

تملكه االستثمارات األجنبیة من مقدرة على فتح األسواق الخارجیة، و احتكاك الكوادر 

 .األجنبیة بالخبرات

                                                           
  .136إبتسام قرقاح، مرجع سابق، ص  (1)
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   منع االحتكارات للمؤسسات الحكومیة لتنفیذ بعض المشروعات و البرامج، ألن ذلك

 .یعیق تطویر القطاع الخاص

   الحضور المنتظم و الفعال لممثلي القطاع الخاص، في اجتماع الثالثیة، بغیة

المساهمة في تزوید هذه االجتماعات باألفكار و التصورات التي تسهم في بلورة 

لول الناجحة للمشاكل التي تواجه المنشآت و األعمال، و كذلك توفیر مزید من الح

 األسالیب التي من شأنها المساعدة على تنمیة و تطویر القطاع الخاص،

  (1).تمثیل القطاع الخاص في المؤسسات و الهیئات الحكومیة غیر الممثل فیها 

مقترحات للحكومة بشأن السیاسات استمرار مؤسسات القطاع الخاص بالمبادرة في تقدیم ال 

العامة خاصة االقتصادیة و االجتماعیة التي تتوافق مع طبیعة المتغیرات و المستجدات 

االقتصادیة على جمیع األصعدة المحلیة و اإلقلیمیة و الدولیة، و أن تقدم المشورة في مجال 

ل تحقیق األهداف و ما یمكنها أن تقوم به من اج تحدید الخیارات االقتصادیة المتاحة

، و یتم ذلك من خالل التزام كل من الدولة و منظمات القطاع الخاص  االقتصادیة الوطنیة

  .بالشفافیة و المشاركة في اتخاذ القرارات الفعالة

  .تعزیز دور البرلمان :المطلب الثالث

قدر عالي من األهمیة في دعم و تجسید الرقابة و المساءلة، و یعبر ینطوي البرلمان على 

و لكي نؤسس برلمان یؤمن ، مجال الحریات السیاسیة و التمثیل الشعبي اتساععن مدى 

  :بترشید تسییر أمور الدولة و المجتمع یجب أن نأخذ بعین االعتبار النقاط التالیة

 لدولیة في المجال تنظیم دورات تكوینیة بالتنسیق مع الخبرات ا

التشریعي، من أجل رفع كفاءة المشرعین في المجاالت المالیة، التقنیة و 

 .االقتصادیة

                                                           
  .138، صمرجع سابقإبتسام قرقاح،   (1)
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 غرف نقاش تعمل على تقریب  حوار و تأسیس فتح فضاءات

 .المؤسسات التشریعیة بالمواطن

 و التقلیل من هیمنة السلطة التنفیذیة في  زیادة االستقاللیة البرلمان

ألن الشيء الواقع للبرلمان یجعل منه ، طریق المبادرةمجال التشریع عن 

 .أداة للتصویت فقط

 انتخاب برلمان حقیقي و بطریقة قانونیة مما یعطیه نوع من االستقاللیة 

األخرى و التجسید  السلطة اتجاهعن السلطة التنفیذیة و یجعله أكثر فعالیة 

طة تمارس فقط الفعلي لقاعدة التوازن بین السلطات الثالث و جعل كل سل

 .صالحیاتها الدستوریة و القانونیة ال تتجاوزها أو تتخلى عنها

 و سلوكا و إیمانا بمصلحة  یجب اختیار أفضل المترشحین كفاءة

 (1).األمة

  .المیدانیة إلصالح قطاع العدالة المتابعة :المطلب الرابع

إن القضاء یتمتع بالدور الرئیسي في تعزیز دولة القانون و احترام التشریعات من طرف 

و لضمان  ،الدولةعلى زیادة ثقة الشعب في القوانین الصادرة عن أجهزة كم یعمل  المواطن،

تمتع جهاز القضاء بالسلطات الكاملة في تنفیذ و تطبیق القانون یجب أن یتوفر على ما 

  (2):یلي

   القضائي و تجنب الضغوط السیاسیة أثناء أداءه االستقاللیة التامة للجهاز

 . لوظیفته

                                                           
  . 76 ،)2003أكتوبر ( مجلة الفكر البرلماني " البرلمان و المجتمع المدني" الطاهر خویصر   (1)

رسالة ماجستیر، قسم العلوم السیاسیة ، كلیة "( مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري" ذبیح، میلود  (2)

  .114- 113، ص ص 2006،)ج لخضر باتنةاالحقوق، جامعة الح
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  بالسلطة القضائیة، مما یعزز دور القضاة و  تخصیص نظام مالي خاص

في تطبیق القانون و یبعدهم عن الخضوع لمختلف  نالمساعدین القضائیی

 .دولة القانوناإلغراءات المادیة و المعنویة التي تحول دون تجسیدهم ل

 من خالل إدخال تكنولوجیا المعلومات و االتصال  ضرورة عصرنة قطاع العدالة

في جمیع المؤسسات القضائیة، نظرا لما لها من دور في تبسیط اإلجراءات و 

التسریع في تنفیذها، كما یمكن القضاة و المواطنین من الحصول على كل 

 .بطرق سهلة و سریعةالمعلومات 
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  :الخالصة

في هذا الفصل تم التطرق إلى مختلف التحدیات التي تواجه صنع السیاسة العامة في 

الجزائر على مستوى الدولة و المجتمع المدني و القطاع الخاص إلى سبل تفعیل كل من 

  .القطاع الخاص و المجتمع المدني

و ذلك على ضوء الجهود  و كذلك تم التطرق إلى متطلبات تحقیق الحكم الراشد في الجزائر

و كذلك تعزیز دور  من القطاع الخاص و المجتمع المدني لو إلى  سبل تفعیل ك. المبذولة

   .البرلمان

  :و علیه تم استخالص مجموعة من االستنتاجات 

  على الدولة الجزائریة  تجاوز مختلف التحدیات التي تؤثر على صنع السیاسة العامة 

 .و ذلك قصد تحقیق أهدافها التنمویة 

   تعزیز دور البرلمان و إصالح قطاع العدالة یساهما بشكل كبیر في تحقیق الحكم

 .الراشد في الجزائر
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و في األخیر و مما سبق یمكن القول أن الحكم الراشد بمختلف میكاینزماته یهدف   

إلى تحقیق دولة الحق و القانون و الشفافیة و المشاركة في تسییر شؤون العامة و 

  .تحقیق الجودة السیاسیة

  :النتائج من الدراسة و یمكن استخالص بعض

أغلب آلیات الحكم الراشد غیر مطبقة في الجزائر و هو ما انعكس على  -

 . فعالیة السیاسات العامة في مواجهة و معالجة مشاكل المواطنین

و أهدافها، و سعیها رغم قدرة مؤسسات المجتمع المدني على طرح مطالبها  -

ملیة السیاسیة یظل على السلطة، إال أن دورها في الع للضغط والتأثیر

 .فتبقى مجرد مالحظة و مؤیدة للسیاسة العامة التي تقرها الحكومة محدودا،

 رغم محاولة القطاع الخاص المشاركة في صنع السیاسة العامة في الجزائر، -

و مساهمته في االستثمار و  ،خالل عقد اجتماعات بینه و بین الحكومة نم

  .بقى محدودةأن هذه المشاركة ت إال سیاسة التشغیل،

  :هناك عدة معوقات عرقلت تطبیق الحكم الراشد في الجزائر و هي

  ضعف قدرات النظام السیاسي في التحكم في ظاهرة الفساد. 

  عدم فعالیة المؤسسات الحكومیة، و عدم تمتعها باالستقاللیة الكافیة األمر

 .الذي إنعكس على نوعیة التشریعات و نوعیة الخدمات

  إستقرار الحالة األمنیة غیر مستقرة أثرت بشكل مباشر على توفیر 

مؤسسات قویة تستجیب لمتطلبات المواطن  سیاسي تام بساعد على بناء

 .و المجتمع

   عدم نزاهة و استقاللیة القضاء أثر على صعوبة قیام دولة تحترم مبدأ

 .سیادة القانون
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تطبیق آلیات الحكم الراشد ، و حتى نتمكن من تجاوز تلك السلبیات البد من 

و تفعیل دور الفواعل غیر الرسمیة حتى یكون لها دور حقیقي و فعال في 

  :صنع السیاسة العامة و في هذا اإلطار سیتم تقدیم بعض التوصیات

  من خالل رفع كفاءة أداء ترشید السیاسة العامة في الجزائر

التنفیذیة على المؤسسات الحكومیة، والحد من سیطرة السلطة 

 .السلطات األخرى ، وتعزیز الشراكة بین القطاعین العام و الخاص

 دور المجتمع المدني و ذلك من خالل وجود إرادة سیاسیة  لتفعی

 .حقیقیة لضمان حریته و تدعیم دوره في صنع السیاسة العامة

  تفعیل دور القطاع الخاص من خالل توفیر بیئة مناسبة لعمل القطاع

كافة النواحي ، و استقطاب االستثمارات األجنبیة الخاص من 

 .والمحلیة

لذا فإن الصنع الجید للسیاسة العامة في الجزائر لن یتم إال من خالل 

، و كذلك تجسید الشراكة  اتةیألتطبیق الفعلي للحكم الراشد بمختلف 

 .الناجحة التي تحتاج لمؤسسات المجتمع المدني و قطاع خاص فعال
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قسم  مذكرة ماجستیر،(" دور المؤسسات الدولیة في ترشید الحكم المحلي" خالف ولید  - 10

 .2010، )العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري ، قسنطینة

مذكرة (" دور الحوكمة المحلیة في إرساء المدن المستدامة" لبال نصر الدین  - 11

 .2012، )قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة. ماجستیر

دور السلطة التشریعیة في رسم السیاسات العامة دراسة حالة " محمد خلیفي   - 12

، قسم العلوم السیاسیة و اإلعالم ، كلیة العلوم السیاسیة و مذكرة ماجستیر ("الجزائر

 .2012 )3اإلعالم، جامعة الجزائر

میة و العملیة للحكم الصالح في الهیئات یالمؤشرات المفاه" حسن أحمد  أیمن طه - 13

، كلیة ، في التخطیط الحضري و اإلقلیمي مذكرة ماجستیر (،"المحلیة الفلسطینیة 

 .2008، )الدراسات العلیا جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس، فلسطین

مذكرة (" واقع التنمیة وفق مؤشرات الحكم الراشد في المغرب العربي "  لیلى لعجال - 14

 .2010، )، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینةماجستیر
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دراسة  –الفساد السیاسي و أثره على االستقرار السیاسي في شمال " كریمة بقدي  - 15

، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر مذكرة ماجستیر (" -حالة الجزائر

 .2012، )بلقاید ، تلمسان

دراسة حالة  –دور تنظیمات المجتمع المدني في التنمیة المستدیمة " منى هرموش، - 16

، قسم العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر مذكرة ماجستیر ("" -الجزائر

 .2010، )باتنة

دور الشفافیة والمساءلة في الحد من الفساد " بادي السبیعي، فارس بن علواش بن - 17

الفلسفة في العلوم األمنیة، قسم  أطروحة دكتوراه (".اإلداري في القطاعات الحكومیة

العلوم اإلداریة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، 

 .2010،)الریاض

الدیمقراطیة المحلیة و دورها في تعزیز الحكم الراشد إسقاط على " حلیمة،  بوزمبر - 18

في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، كلیة  مذكرة ماجستیر( ،"التجربة الجزائریة

 .2010، )الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة
الة دور المجتمع المدني في صیاغة  السیاسات البیئیة دراسة ح" غنیة إبریر،  - 19

، قسم العلوم السیاسیة ن كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر مذكرة ماجستیر( ، "الجزائر

 .2010، )باتنة
رسالة "( مبدأ الفصل بین السلطات في النظام الدستوري الجزائري" میلود ذبیح، - 20

  .2006،)ج لخضر باتنةاماجستیر، قسم العلوم السیاسیة ، كلیة الحقوق، جامعة الح
  :الملتقیاتالمجالت و / 3

مجلة " دور المجتمع المدني في تحقیق الحكم الراشد في الجزائر" ناجي عبد النور   -1

 .المفكر العدد الثالث
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( مجلة الفكر البرلماني " البرلمان و المجتمع المدني "الطاهر خویصر   -2

 ).2003أكتوبر

المفكر ،  مجلة" دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد اإلداري" بن عبد العزیز خیرة،  -3

 .321العدد الثامن، قسم العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، ص

» مواءمة و تواصل –الحوكمة والتنمیة البشریة « علة مراد، سالت محمد مصطفى   -4

مداخلة في ملتقى الوطني التحوالت السیاسیة و إشكالیة التنمیة في الجزائر واقع و 

 .2008دیسمبر 17- 16ف، تحدیات جامعة حسیبة بن بوعلي الشل

ورقة مقدمة إلى ( ، "-النیباد نموذجا –دور الحكم الراشد في التنمیة " نسیمة عكا، -5

جامعة سطیف : الحكم الرشید و التنمیة في الدول النامیة: المؤتمر الدولي حول 

4/5/2007.( 

ورقة (  2ج"مبادئ اإلدارة الرشیدة و القطاع الخاص في الجزائر" ،  صفیة جدوالي -6

بحث قدمت في الملتقى الدولي حول الحكم الراشد و إستراتجیات التنمیة في العالم 

 ).النامي
 ألقیت مداخلة" دور حركات المجتمع المدني في تعزیز الحكم الراشد" بوحنیة قوي ،   -7

واقع و : التحوالت السیاسیة إشكالیة التنمیة في الجزائر: في  الملتقى الوطني حول

-16(الشلف  –تحدیات ، كلیة العلوم القانونیة و اإلدارة ، جامعة حسیبة بن بوعلي 

 .)2008دیسمبر  17
 :المواقع اإللكترونیة/ 4

مداخلة » الحكم الراشد و االستقرار السیاسي و دوره في التنمیة « سفیان فوكة  -1

 :متوفر على الموقع .جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلفألقیت في 

. chlef.dz/uhbc/.../com_dic_2008_31-www.univ 

  

دور الحكم الراشد في التنمیة « یختار عبد القادر، عبد الرحمان عبد القادر  -2

المؤتمر العالمي الثامن لالقتصاد و التمویل " إطارمداخلة مقدمة في » االقتصادیة

http://www.univ-chlef.dz/uhbc/.../com_dic_2008_31
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النمو المستدام و التنمیة االقتصادیة الشاملة من منظور : تحت عنوان " اإلسالمي

 .، الدوحة2011 دیسمبر 21إلى 19من " اإلسالمي

  http://conference.qfis.edu.qa/app/media/346   :متوفر على الموقع اإللكتروني

» الحكم الراشد و مستقبل التنمیة المستدامة في الجزائر«   عمراني كربوسة -3        

 :اإللكترونيمداخلة ألقیت في جامعة حسیبة بن بوعلي ، الشلف متوفرة على الموقع 

 http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf   

  :مقال تم اإلطالع علیه من الموقع "تقییم قطاع األشغال العمومیة " - 4      
lgbbat1ad8j/index.php?option=com_content&task=view&id=551&Itemid=267--mgbaa2be1idb4afr.xn--http://xn    

  .22/05/2013بتاریخ 

-2005حصیلة  - تقریر ملخص –عمل  و برامج األشغال العمومیة  خطة  - 5     

،وزارة األشغال العمومیة، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة   2014-2010، برنامج2009

  :متوفرعلى الموقع اإللكتروني . الشعبیة
http://www.mtp.gov.dz/files.php?force&file=DEMARCHE_20_20ET_20_20PROGRAMMES_20TP_V_20ARABE_1__219936424.pdf   

مقال تم " اإلنجازات  فضائح تعبید الطرقات في الجزائر تعري" حمید زعاطشي - 6    

  :اإلطالع علیه من الموقع

-eriachannel.net/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%ADhttp://www.alg

-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%81%D9%8A

%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A/   12/06/2013بتاریخ .  

 6 وزارة األشغال العمومیة استنفدت آجال إنجاز مشروع القرن مرتین" سعید بشار - 7  
، مقال تم إطالع علیه جریدة الفجر" !ومازلنا في انتظار الطریق السیار.. أشهر 6سنوات و

 : من الموقع

fadjr.com/ar/special/dossier/245033.htm-http://www.al    12/06/2013بتاریخ.  

http://conference.qfis.edu.qa/app/media/346
http://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2008/dicembre_2008/com_dic_2008_27.pdf
http://�����������.�������/index.php?option=com_content&task=view&id=551&Itemid=267
http://www.mtp.gov.dz/files.php?force&file=DEMARCHE_20_20ET_20_20PROGRAMMES_20TP_V_20ARABE_1__219936424.pdf
http://www.algeriachannel.net/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
http://www.algeriachannel.net/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
http://www.algeriachannel.net/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
http://www.algeriachannel.net/%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84/
http://www.al-fadjr.com/ar/special/dossier/245033.htm
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  :التقاریر/ 5

 .2002تقریر التنمیة اإلنسانیة العربیة لعام برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،   -1

الحریة الثقافیة : 2004تقریر التنمیة البشریة لعام برنامج  األمم المتحدة اإلنمائي،  -2

  ).2004لبنان، بیروت، مطبعة كركي (  المتنوعفي عالمنا 

  :المراجع األجنبیة

 Lawarance J.R Herson, politique publique ausc.ETATS- UNIS ; théorie et 1-  

 pratique, (l’obio, département, de sciences politique, 2000). 

2- Frank Fisher ,Gerald j.Meller, Mares.sidney,Handbook of public policy 

analysis :théory, politics,and Methods (CRC press, Taylor & francis group, 

2000). 

3- Matrin potuck, lance T. leloup, Gyorgy jemei ,public policy in central and 

Easterneurope : Théories, methods, practices, (slavkia,Nisope,2003). 
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