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وفي الب ايي اشكي ي تعالي اتعافي الباكياشك ي كثك اي الذي ولقفي  تعايي

 لذي اكرعايي وأبدفي عاللكي  اتعوي علي تع وي كي التعايوفعي اتمتكري عاقتتييي

ي.  احتبي  اكقعءيو الي وخثك اي  الالةي  اسالاي عليرثبدعيدمحميصعلي ي عثه

وعوذيي تعيو لباي عالشكي اتجاكي  املباكي اتتثيي افي ارمعاي اتلكري اب معويي

ي الذي للكي لبويورحي  اك ري علي ع هي اكرعاياي االي عليأعي قعاي هيأنييدعوي ابان

أفبيألشعوي أمأعوي عثهي وياعءي ي تعالي ايأقحقعيأني  مهي اشكثكي اليالبكي عثقعيي

ي. قلحيو ي واعريو ي عأثهيأتعي عوياهي ثكي اتع في وتعليوفيأسثكةي الحث

 و عأهي لشكذيواضعي الي عوييورع لةي اتععاي اسثعرثيي اشك اي تعأتيي سشكةاي

  الي ر وةي سلي اتععاي اسثعرثياي  اليأعوتفيأشمليي اتععاي اسثعرثيي عليأفعر ليي
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 قدمةــــم
 العشرينالقرن  أواخرفقد شهد العالم منذ  يحتل موضوع الحكم الراشد موقع الصدارة في مناقشة مسألة التنمية.

 البنيحصل من تغير في  السياسية واالقتصادية...نتيجة لمامختلف النواحي  جذرية منتحوالت وتغيرات 

، ترتبط مباشرة مقارباتتبني المنظمات الدولية ووكاالت التنمية لمجموعة  إلى أدىالمفاهيمية  القيمية و

تعاني من  التيكمساعدات تنمية للدول  األولىهم ما تم طرحه من قبل هذه المنظمات بالدرجة وأ .بالتنمية

التي لمواجهة التحديات  كإطارمستوى فعال من االنتقال الديمقراطي والحكم الراشد، إلىحكم؛ الوصول  أزمة

شؤون الدولة والمجتمع،  إدارةفي  التقليدية األنماطالحكم ، وفشل  أساليبتواجهها، في ظل عجز مختلف 

 عجزها عن تحقيق تنمية بشرية مستدامة. أثبتت والتي

أمةرا فةي يايةة  (good governence) الحكةم الراشةد بمنهجيةة وخاصةة العربيةة الدول النامية لتزاما أصبحلذا 

الحكوميةةةة والقطةةةاع الخةةةا  ومؤسسةةةات المجتمةةةةع  اإلدارةدوار أ، لمةةةا ينطةةةو  عليةةةه ذلةةة  مةةةةن تكامةةةل األهميةةةة

تمعيةةة ذات رسةةم األدوار لكةةل منهةةا ليتسةةنى تحقيةةق التنميةةة المج إلعةةادةالمةةدني، مةةن خةةشل المشةةاركة والتشةةار  

الجيةدة أو الحكةم الراشةد مةن  للمواطنين وطموحاتهم وفق ما ترتكةز عليةه الحكمانيةة ستجابةالكفاءة والفعالية واال

مميزات تعكس الشفافية والمساءلة والتشار  في تحمل المسؤولية ، ورسم السياسة العامةة وتعزيةز دولةة القةانون 

  والشمركزية لتقريب صنع القرار من المواطنين.

الدوليةةةة المعنيةةةة ظمةةات المجتمةةةع الةةدولي وال سةةةيما المن هتمةةاما محةةةل  أبعادهةةامسةةةألة التنميةةة بمختلةةةف  أصةةبحت

مجةال التعةاون فةي  لها دور بةارزعلى رأسها منظمة األمم المتحدة التي والتجارة والتنمية، و  قتصادبمجاالت اال
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الوسةةيلة االقتصةةاد  والتجةةار  فيمةةا بةةين الةةدول وبالخصةةو  دول العةةالم الثالةةه التةةي تةةرى فةةي هةةذه المنظمةةة 

 في تحقيق التنمية وتجاوز ظاهرة التخلف.تيح لها الفرصة أن تترجم أمالها األنساب  التي ت

فةي مجتمةع ف .الحكم الراشةدبة المتحةدة االهتمةام األمةمالتحوالت العالمية فةي مختلةف المجةاالت فرضةت علةى  إن

 ت الةةبشد وعملياتهةةا. ويةةرادبمقةةدار درجةةة الشةةفافية التةةي تتسةةم بهةةا مؤسسةةا ديمقراطيةةااألمةةم، يعةةد الحكةةم رشةةيدا و 

، نتخابةاتكاالالهيئات مثل البرلمةان والةوزارات المختلفةة. وتشةمل مفةردة عملياتهةا األنشةطة الرئيسةية  مؤسساتهاب

 واإلجراءات القانونية، التي يجب أن ينظر إليها على أنها خالية من الفساد ومسؤولة أمام الشعب. 

برنةةاما األمةةم المتحةةدة  سةةبيل المثةةال، يقةةدم وتعةةزز منظومةةة األمةةم المتحةةدة الحكةةم الرشةةيد بطرائةةق عةةدة. فعلةةى

فةي هةذه العمليةة، علةى تقةديم المشةورة  االنتقال إلى الديمقراطية. ويركةزدعما فعاال للعمليات الوطنية و  اإلنمائي

درة المؤسسةةات واألفةةراد. ويعمةةل فةةي مجةةال الةةدعوة واالتصةةاالت، المتعلقةةة بالسياسةةات والةةدعم التقنةةي وتعزيةةز قةة

وتبةةادل  ودعةةم اإلعةةشم الجمةةاهير ، ويعةةزز الحةةوار ويتوسةةط فيةةه. كمةةا يسةةهل أيضةةا التواصةةل الشةةبكي المعرفةةي

تسةةاعد الشةةعوب  التةةيالتغييةةر وربةةط البلةدان بالمعرفةةة والخبةةرة والمةةوارد  إحةةداه إلةةىو يسةةعى .الممارسةات الجيةةدة

سةشم عةالمي  إقامةةدعم الجهود والعمل على  إلى اإلنمائيالمتحدة  األممويعمل برناما  أفضلعلى بناء حياة 

والعمةل علةى  اإلنسةانحقةوق  حتةراماو عادل ودائم، وتحقيةق المسةاواة بةين جميةع الةدول فةي السياسةة واالسةتقشل 

 إعةشن إطةارافحة الفقر والمحافظة على البيئة، وهةذا فةي حل المشكشت الدولية االقتصادية واالجتماعية، ومك

 المتحدة بنيويور . األممفي مقر  2000 سبتمبر 8الذ  تم في  األلفية

ولقةةد ظةةل برنةةاما األمةةم المتحةةدة اإلنمةةائي يحتةةل موقةةع الصةةدارة فةةي خلةةق بيئةةة تمكينيةةة يمكةةن أن يتمتةةع فيهةةا 

ل العربيةةة التةةي تعةةاني مةةن أزمةةة حكةةم وفشةةل بةةراما الجميةةع بحيةةاة طويلةةة وصةةحية ومبدعةةة وخاصةةة فةةي الةةدو 

أثقلت كاهلها وعّمقت الهوة بينها وبين أمم أخرى انتصرت على التخلةف، وهةي التي  وسياسات تحقيق التنمية 

تحمةل  فأصبحت تل  السياسةاتالعربية بحضارتها وجغرافيتها وتنوع مواردها.  المنطقة متلكتهااتفتقر لمقومات 

http://www.beta.undp.org/undp/en/home.html
http://www.beta.undp.org/undp/en/home.html
http://www.beta.undp.org/undp/en/home.html
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الواقةةع  هةةذا  إلةةىتةةارة، وقلةةة العقةةول تةةارة ثانيةةة ، وقةةيم المجتمةةع تةةارة أخةةرى مسةةؤولية الوصةةول  األمةةوالنقةة  

 .والجزائر خصوصا اعموم.للدول العربية  مزر ال

 تعددت أسباب اختيار الموضوع وهذا راجع إلى:   اختيار الموضوع: أسباب

االهتمام بموضوع الحكم الراشد في السنوات األخيرة من قبل المنظمات الدولية والدارسين في حقل العلوم  تزايد

السياسةةية ألنةةه يشةةكل أهةةم الشةةروط لتنميةةة الةةدول وتحسةةين أوضةةاعهم السياسةةية واالقتصةةادية واالجتماعيةةة.حيه 

 اصةةالدول العربية عمومةا والجزائةر خ رشيد الحكم  فيفي تيعد موضوع دور البرناما اإلنمائي لألمم المتحدة 

مةةن المواضةةيع التةةي قلمةةا نجةةد دراسةةات تناولةةت هةةذا الموضةةوع بحيةةه يمثةةل البرنةةاما اإلنمةةائي لألمةةم المتحةةدة 

تصورا مستقبليا للوصول إلى مسةتوى فعةال مةن الحكةم الراشةد وكإسةتراتيجية لتحقيةق التنميةة المسةتدامة. مةا ولةد 

 الموضوع.لدينا الريبة للتطرق إلى هذا 

 الدراسة: وأهدافأهمية 

بةةرازودوره الفعةةال فةةي ترشةةيد  لألمةةم المتحةةدة اإلنمةةائي أهميةةة البرنةةاماتنبةةع أهميةةة الموضةةوع مةةن  أهةةم  الحكةةم وار

بالمعرفةة والخبةرات والمةوارد بهةدف مسةاعدة  العربيةة المجاالت التي يسةتند عليهةا هةذا البرنةاما فةي ربةط البلةدان

 أفضل.الشعوب على بناء حياة 

دعم الحكةم الراشةةد فةةي لةةالبةةراما التةةي تقةوم بهةةا األمةم المتحةةدة  التعةرف علةةى أهةم والهةدف مةةن هةذه الدراسةةة هةةو 

الةةدول العربيةةة وخاصةةة الجزائةةر مةةن خةةشل القيةةام بالدراسةةة التحليليةةة للمواضةةيع التةةي تناولهةةا البرنةةاما اإلنمةةائي 

في الةدول العربيةة وذلة  لتحديةد الجوانةب االيجابيةة لهةذه  وجود  مثل هذه البراما لألمم المتحدة مع إبراز أهمية

 .البراما وكذل  الوقوف على أهم السلبيات التي تحد من كفاءتها في ترشيد الحكم وتحقيق التنمية المستدامة



4 
 

إلى جانب معرفة مدى شمولية أجندة عمل األمم المتحدة وتخصيصها لبراما إنمائية في الدول العربية ورصةد 

للوصةول إلةى نتةائا حةول دور البرنةاما اإلنمةائي لألمةم المتحةدة فةي ترشةيد عوبات التي تواجه هذه البراما الص

 الحكم في الدول العربية والتي يمكن من خشلها تقديم توصيات تحقق الغرض والهدف من إجراء هذه الدراسة.

 حدود الدراسة:

تميز بتوجه كون هذه الفترة  2014-2002ا بين الحدود الزمانية: تغطي هذه الدراسة الفترة الواقعة م -

صةةدار تقةةارير التنميةةة  البرنةةاما اإلنمةةائي لألمةةم المتحةةدة نحةةو المنطقةةة العربيةةة مةةن خةةشل تقةةديم المسةةاعدات وار

وتقةةديم الحلةةول المناسةةبة لتحقيةةق التنميةةة  ي المنطقةةة العربيةةةالمتعلقةةة بهةةا لدراسةةة األوضةةاع وتحةةديات التنميةةة فةة

 المستدامة.

 .المنطقة العربية عموما والجزائر خاصة فيالحدود المكانية: أجريت هذه الدراسة  -

  :اإلشكالية

جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على دور البرناما اإلنمةائي لألمةم المتحةدة فةي تجسةيد مبةادم الحكةم الراشةد 

 التالية: اإلشكاليةعلى ما سبق يمكن بناء  بناءافي الدول العربية عموما والجزائر خصوصا. 

 ؟. في الجزائر الحكم ترشيدفي البرناما اإلنمائي لألمم المتحدة  كيف يساهم -

براز اإلشكالية الرئيسية يمكن أن تتفرع   :األسئلة التاليةولتسهيل وار

 ما هي أهم أهداف ومضامين سياسات البرناما اإلنمائي لألمم المتحدة في ترشيد الحكم ؟. -

 وسياسات البرناما اإلنمائي لألمم المتحدة لترشيد الحكم في الدول العربية؟.ما هي أهم براما  -

 في الجزائر؟. ترشيد الحكمما مدى فاعلية سياسات البرناما اإلنمائي لألمم المتحدة في  -
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 الفرضيات:

 خةشلمةن  وذلة  لةه العةام اإلطةار تقةديم سةنحاول ،بحثنةا لحةدود أدق تحديةد إلةى منةا وسةعيا األسةاس هةذا وعلةى

 :التالية الفرضيات

معةةايير  تعزيةةزألمةةم المتحةةدة فعالةةة ومسةةتدامة أدى هةةذا إلةةى لكلمةةا كانةةت سياسةةات البرنةةاما اإلنمةةائي  -

 الرشادة في الحكم . 

إذا تةوفرت  تعد سياسات برناما األمم المتحدة اإلنمائي داعما أساسيا  لترشيد الحكم في الةدول العربيةة -

 .البيئة المشئمة لذل 

مةةا أدى ذلةة  إلةةى تجسةةيد فعلةةي لمبةةادم لك الجزائةةرفرت اإلرادة السياسةةية للنخةةب الحاكمةةة فةةي كلمةةا تةةو  -

 الحكم الراشد.

 المناهج المستخدمة:

مةةنها تحليةةل المضةةمون: يسةةتخدم هةةذا المةةنها لتحليةةل األوضةةاع السياسةةية واالقتصةةادية واالجتماعيةةة  -

استخدامه في هذه الدراسةة لتحليةل مضةامين تقةارير التنميةة البشةرية الصةادرة عةن  القائمة في أ  مجتمع. و تم

براز دورها في ترشيد الحكم في الدو   العربية وخاصة الجزائر. لبرناما اإلنمائي لألمم المتحدة وار

منها دراسة حالة: يعتمد هذا المةنها علةى تحليةل ودراسةة حالةة معينةة الهةدف منهةا هةو إعطةاء جانةب  -

جةةل الوصةةول إلةةى فهةةم كامةةل وشةةامل. وقةةد تةةم توظيةةف هةةذا المةةنها مةةن أللموضةةوع محةةل الدراسةةة مةةن  تطبيقةةي

فةي الجزائةر ودور سياسةات البرنةاما اإلنمةائي لألمةم المتحةدة فةي تعزيةز مبةادم  الراشد خشل دراسة واقع الحكم

 الحكم الراشد.
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  الدراسات السابقة:

دور األمـــ  حمةةةد بعنةةةوان أخليفةةةة إبةةةراهيم لةةةة: كتةةةاب  ،البحةةةه بإشةةةكاليةمةةةن بةةةين الدراسةةةات ذات الصةةةلة  -

االهتمام بمسائل التنمية بالنسبة للدول النامية وخاصةة هذا الكتاب يبرز  المتحدة في تنمية الشعوب اإلفريقية

ريم الجهةةود بةة التةةي تعةةاني مةةن مشةةاكل كثيةةرة علةةى المسةةتوى االقتصةةاد  واالجتمةةاعي والثقةةافي اإلفريقيةةةالةةدول 

 اإلفريقيةةالمتحةدة. وقةد تةم عةرض جملةة مةن التوصةيات التةي ينبغةي علةى الةدول  األمم إشرافتحت  التي تبذل

مةن يفلتهةا وتعيةد النظةر  اإلفريقيةةتفيةق الةدول  أنبها في مجال التنميةة ، وخلة  هةذا الكتةاب  علةى  تأخذ أن

 ة مستدامة.تنمي إلىجل الوصول أفي جميع هياكلها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ...من 

مةروة سةلمان يوسةف  الطالةب إعةدادمةن  األوسةطماجسةتير فةي العلةوم السياسةية بجامعةة الشةرق رسةالة  -

المتحـــدة فـــي تنميـــة الديمقراقيـــة وا ســـتقرار  لألمـــ  اإلنمـــائيدور البرنـــامج بعنةةةوان  2010/2011صةةةش 

الباحةةه تسةةةليط الضةةوء علةةةى دور  تحاولةة( 2010-2000جنـــوب الاـــحرا   إفريقيــاالسياســي فـــي دو  

 إفريقيةةةاالمتحةةدة فةةي تحقيةةق الديمقراطيةةة واالسةةتقرار السياسةةي فةةي دول  األمةةمالتةةي تقةةوم بهةةا  اإلنمائيةةةالبةةراما 

 وجود براما أهميةمن خشل القيام بدراسة تحليلية للمواضيع التي تناولتها هذه البراما وكذل  جنوب الصحراء.

وجنةةوب الصةةحراء. والوقةةوف علةةى السةةلبيات التةةي تحةةد مةةن كفةةاءة هةةذه  إفريقيةةاالمتحةةدة فةةي دول  لألمةةم إنمائيةةة

 جنوب الصحراء. إفريقياالبراما في تحقيق الديمقراطية واالستقرار السياسي في دول 

 إلةةيوالتةةي تهةةدف  اإلنمةةائيالمتحةةدة  األمةةمتقةةارير التنميةةة البشةةرية الصةةادرة عةةن برنةةاما  إلةةى باإلضةةافة -

بةين  ، المساواةتعميق الديمقراطيةو  حقوق اإلنسان يختارونه، حمايةالسما  للناس بأن يعيشوا نوع الحياة الذ  

طير افز ال ينى عنةه فةي المسةاعدة علةى تةبدور مح كما تقوم  الخ...المرأة. ، تمكينالجنسين، مجتمع المعرفة

 التنموية في زمننا الحالي.وتطوير ردود ملموسة على المناظرات الرئيسية حول السياسات 

مدرسةة الةدكتوراه فةي العلةوم االقتصةادية وعلةوم التسةيير  إطةارلنيةل شةهادة الماجسةتير فةي  أخرىدراسة  -

 اإلنمائيــة واألهـدافسياســات التنميـة المسـتدامة الطالةب بلعاطةل عيةاع بعنةوان   إعةدادبجامعةة سةطيف مةن 
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تنةاول مةن خةشل  .2010/2011لحـدود ا لتزامـات وقبيعـة ا نجـازات  في الجزائر دراسة تقييمية لأللفية

 اإلنمائيةة األهةدافهذه الدراسةة تقيةيم سياسةات التنميةة المسةتدامة فةي الجزائةر ومسةتويات االنجةاز علةى صةعيد 

 .، كما قدم محاولة الستشراف مستقبلها في الجزائراأللفية

المتحدة في ترشيد الحكةم فةي  لألمم اإلنمائيدور البرناما  إلىهذه لهذا فقد تطرقنا في دراستنا  اوخشف -

الةدول العربيةة عامةة والجزائةر خاصةة مةن خةشل جملةة المشةاريع التنمويةة والتقةارير التةي يصةدرها والتةي يهةةدف 

وتحقيةةةةق التنميةةةةة  هاوربطهةةةا بةةةةالخبرات والمةةةوارد لمسةةةةاعدة الشةةةعوب  العربيةةةةة النهةةةةوض بالةةةدول إلةةةىمةةةن خشلهةةةةا 

 المستدامة.

 

 تقسي  الدراسة:

تمثةل فةي اإلطةار األول  الفصةل ارتأينا أن تكون الدراسة في ثشثة فصول بإضافة إلى مقدمة وخاتمة، -

الةةذ  تناولنةةةا مةةن خشلةةه مبحثةةين؛ األول بعنةةةوان ماهيةةة الحكةةم الراشةةد  ويتضةةةمن   للدراسةةةالمفةةاهيمي والنظةةر  

 ،أسةةباب ظهةةور، مفهوم،معةةايير الحكةةم الراشةةد.الثاني عنةةون ب ليةةات وأبعةةاد الحكةةم الراشةةد وتضةةمن كةةل مةةن أبعةةاد

 الحكم الراشد. قياس فواعل ،مؤشرات 

مةةن خةةشل تعريةةف  UNDP اإلنمةةائيودرس الفصةةل الثةةاني أهةةداف وسياسةةات برنةةاما األمةةم المتحةةدة  -

في المبحه األول،فةي حةين يتحةده المبحةه الثةاني عةن  ،هم مجاالتهأ برناما األمم المتحدة اإلنمائي وأهدافه و 

تقةةةارير والمشةةاريع التةةةي قةةةدمها الأجنةةدة عمةةةل برنةةةاما األمةةم المتحةةةدة اإلنمةةةائي فةةي المنطقةةةة العربيةةةة مةةن خةةةشل 

 تقييم آلليات عمل برناما األمم المتحدة اإلنمائي في المنطقة العربية. وأنجزها في المنطقة العربية وأخيرا

وعةةالا الفصةةل الثالةةه دور برنةةاما األمةةم المتحةةدة اإلنمةةائي فةةي ترشةةيد الحكةةم فةةي الجزائةةر مةةن خةةشل  -

في الجزائر وتضمن كل من طبيعة النظام السياسةي الجزائةر   الحكم الراشدمبحثين، تناولنا في المبحه األول 

فةةي الجزائر،المبحةةه الثةةاني تحةةت عنةةوان سياسةةات  ترشةةيدالحكمآليةةات  رات الحكةةم الراشةةد فةةي الجزائةةر وشةةومؤ 
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برنةةاما األمةةم المتحةةدة اإلنمةةائي لترشةةيد الحكةةم فةةي الجزائةةر وتناولنةةا فيةةه مشةةاريع ونشةةاط برنةةاما األمةةم المتحةةدة 

 .اإلنمائي في الجزائر ختتم المبحه بتقييم عمل برناما األمم المتحدةأاإلنمائي في الجزائر و 

 الدراسة: إعدادمن الصعوبات التي واجهتنا عند   :اعوبات الدراسة

 المتحدة في ترشيد الحكم. لألمم اإلنمائيالمتعلقة بموضوع دور البرناما قلة الدراسات  -

 وجهد اكبر. أطولاالنجليزية وهذا اخذ منا وقت  أوالترجمة من اللغة الفرنسية  -

المضةةمون بكةةل حيثياتةةه بسةةبب ضةةيق الوقةةت مةةا منعنةةا مةةن االطةةشع علةةى جميةةع  تحليةةلصةةعوبة تطبيةةق مةةنها  -

 محتويات تقارير التنمية البشرية.
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 :تمهيد الفصل األول

 
تسعى الدوؿ إلى تحقيق أفضل حالة مف االستقرار السياسي واالقتصادؼ واالجتماعي وسيادة 

القانوف،وال يتحقق ذلؾ إال عبر تجسيد مبادغ رشادة الحكـ،حيث ينظر لمحكـ الراشد عمى أنو ممارسة 

السمطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤوف بمد ما عمى جميع المستويات، ويتكوف الحكـ 

الراشد مف اآلليات والعمميات والمؤسسات التي يعبر مف خالليا المواطنوف والمجموعات عف مصالحيـ 

والحكـ الراشد يتسـ بجممة مف . القانونية ويوفوف بالتزاماتيـ، ويحموف خالفاتيـ عف طريق الوساطة

 ....المؤشرات كالمشاركة، الشفافية، سيادة القانوف، المساءلة

 :مف خالؿ تناوؿ المباحث التالية.نتطرؽ في ىذا الفصل إلى اإلطار  النظرؼ لمدراسة

ماىية الحكـ الراشد:   المبحث األوؿ. 

آليات وأبعاد الحكـ الراشد:  المبحث الثاني. 
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 .ماهية الحكم الراشد:     المبحث األول

ظير االىتماـ بموضوع الحكـ الراشد مع نياية عقد الثمانينيات مف القرف العشريف، عمى إثر طرح 

حيث أبدت العديد مف المؤسسات الدولية واإلقميمية والمؤسسات األكاديمية .البنؾ الدولي ليذا المفيوـ

والعممية ومنظمات المجتمع المدني اىتماما واسعا بيذا الطرح الجديد، حيث  يعد إرساء مبادغ الحكـ 

 .الراشد  شرطا مف شروط إحداث التنمية المستدامة

 .أسباب ظهور الحكم الراشد:  المطمب األول

يديولوجية ترتبط بتغير موازيف القوػ في العالـ  تعود أسباب ظيور الحكـ الراشد إلى عوامل سياسية وا 

لى عوامل أخرػ ترتبط بتغير دور الدولة بعد تبني  بعد انتياء الحرب الباردة وانييار االتحاد السوفيتي وا 

العديد مف الدوؿ النامية سياسة انفتاح السوؽ وتحرير التجارة وظيور ما يسمى بالعولمة االقتصادية، 

 :ومف ىنا يمكف تقسيـ أسباب ظيور الحكـ الراشد إلى ما يمي

 :األسباب الداخمية.1

بعد الحرب العالمية الثانية،سارعت دوؿ العالـ المستعمرة إلى : موجة التحرر التي عرفها العالم.1.1

الحصوؿ عمى استقالليا الذاتي، فباشرت في تأسيس مؤسسات الدولة عمى النمط والتركيبة 

االستعمارية، مما جعل ىذه المؤسسات يغمب عمييا الطابع البورجوازؼ االستعمارؼ وىدفت إلى احتواء 

المجتمع وضبط حركتو، حيث حافظت الدوؿ حديثة النشأة وخاصة الدوؿ العربية عمى األسس التقميدية 

في تسيير أنظمة الحكـ عمى الرغـ مف تغير األوضاع المحيطة بيا، وأصبحت كابحة لكل محاوالت 

 :التغيير واإلصالح، مما نجـ عنو

غياب تمثيل حقيقي لمشعب. 
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عدـ وجود تنظيمات مجتمعية مستقمة، كمنظمات المجتمع المدني. 

 قياـ شرعية مبنية عمى القوة العسكرية أو العنف، مما أفرز العديد مف األزمات كأزمة اليوية، أزمة

كل ىذا ولد الحاجة إلى ضرورة اإلصالح السياسي الذؼ يعد ركنا أساسيا ...الشرعية، أزمة المشاركة

 .1لترشيد الحكـ، والمناداة بتحقيق سيادة القانوف، المساءلة، المساواة والمشاركة في الحياة السياسية 

يعتبر الفساد ظاىرة عالمية شديدة االنتشار وذات جذور عميقة تأخذ : استفحال ظاهرة الفساد.1.2

فالفساد . أبعادا واسعة و متداخمة يصعب التمييز بينيا، وتختمف درجة شموليتيا مف مجتمع إلى أخر

عالوة عف كونو ممارسة مف جانب األثرياء عادة، والموظفيف الحكومييف والشركات الكبرػ محمية كانت 

أو دولية، فيو أيضا ترسيخ لواقع الظمـ االجتماعي، وأداة مف أدوات االستقطاب االجتماعي والطبقي، 

نما عمى أسس أخرػ مثل استغالؿ النفوذ والتعسف  ليس عمى أساس الجدارة االقتصادية والمينية، وا 

، ومع استمرار وتزايد أنماط الفساد دوف ...في استخداـ السمطة التنفيذية، أو حتى السمطة التشريعية

المسؤوليف ومنظمات المجتمع المدني، سيؤدؼ ال محالة إلى تحويمو إلى نمط  مقاومة حقيقية مف قبل

 .2عاـ وسموؾ واسع االنتشار مما ييدد فكرة الحكـ الراشد

 :وقد حدد البنؾ الدولي مجموعة مف األسباب لظيور الفساد ىي

تيميش دور المؤسسات الرقابية، وقد تكوف تعاني مف الفساد ىي نفسيا. 

وجود البيروقراطية في مؤسسات الدولة. 

حصوؿ فراغ في السمطة، بما يسبب الصراع عمى السمطة. 

                                                           
1
الجزائر )-بيف النظرية والتطبيق-إدارة الحكمانية ودورىا في تحسيف األداء التنموؼ "آسيا بمخير ،-  

جامعة الجزائر،كمية العمـو السياسية واإلعالـ،قسـ العمـو السياسية والعالقات )رسالة ماجستير(".2000/2007:أنموذجا
 .28،ص،(2009رسـ السياسات العامة ،: الدولية،تخصص

، 1ط.(2010، 1974)اقتصاديات الفساد في مصر كيف جرػ إفساد مصر والمصرييف فاروؽ عبد الخالق،-  2
 .26، ص، 2011مكتبة الشروؽ الدولية، : القاىرة
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ضعف مؤسسات المجتمع المدني وتيميش دورىا. 

1.توفر البيئة االجتماعية والسياسية المالئمة لظيور الفساد 

كل ىذه األسباب تنعكس سمبا عمى حياة المواطنيف خاصة ضعيفي الدخل، كما ييدد الفساد الطاقات 

ما يشكل عائقا أماـ أؼ تقدـ اقتصادؼ، . وييدد شرعية الدولة إضافة إلى غياب التوزيع العادؿ لمثروة

 بما يتضمنو مف "good governance"سياسي، اجتماعي، وىذا يستمـز تبني مفيـو الحكـ الراشد 

مساواة ومساءلة وشفافية في إدارة شؤوف المجتمع، باإلضافة إلى تكريس الالمركزية اإلدارية لمنع 

 .2تعسف األجيزة المركزية

 بعدما  كانت الدولة الفاعل الرئيسي في صنع السياسات العامة، وممثل :تراجع دور الدولة. 3.1

دارتيا  لممجتمع المدني في تقرير السياسات ووضع الخطط ومتابعة التنفيذ ومالكة لممشروعات وا 

ومسؤولة عف توزيع الدخل وتقديـ الخدمات، لتصبح مجرد شريؾ مف بيف شركاء متعدديف في تسيير 

إذ يقوماف بدور أساسي في . شؤوف المجتمع متمثميف في كل مف القطاع الخاص والمجتمع المدني

 .3فرض مزيد مف الرقابة والشفافية والمساءلة ويساىماف في صنع السياسات اإلنمائية لمدولة

رغـ التقدـ الذؼ حققتو الدوؿ النامية في مسيرة التنمية : فشل سياسات التنمية في الدول النامية. 1.4

منذ استقالليا، إال أنيا لـ تصل إلى المستوػ المطموب، رغـ أنيا كرست مجيودات جبارة مف أجل 
                                                           

 أشغاؿ الممتقى الوطني".فعالية الحوكمة ودورىا في الحد مف الفساد المالي واإلدارؼ "عبد الغني دادف ،سعيدة تمي،-  1
حوكمة الشركات كآلية لمحد مف الفساد المالي واإلدارؼ، جامعة بسكرة،كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو )

 .12،ص،(2014ماؼ -7-6التسيير،
2
 .29آسيا بمخير، نفس المرجع،ص،- 

دراسة حالة -الحكـ الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاؽ العاـ والحد مف الفقر"شعباف فرج، - 3
،كمية االقتصاد وعمـو التسيير،قسـ العمـو 3جامعة الجزائر) أطروحة دكتوراه(".2000/2010الجزائر

 .32،ص،(2010،2011نقود ومالية،:السياسية،تخصص
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إحداث تنمية مستقمة مبنية عمى العدالة االجتماعية ، ولبموغ ىذا اليدؼ تبنت إستراتيجيات ونماذج 

رغـ كل اإلصالحات االقتصاديات المتتالية التي قامت بيا معظـ ىذه الدوؿ إال أف . تنمية مختمفة

النتائج جاءت مغايرة لطموحات شعوبيا ولـ يتـ التوصل إلى أداء اقتصادؼ يحدث تنمية حقيقة، وبقيت 

قطاعات عديدة ميممة حيث تأكد أف التطور االجتماعي أبطئ بكثير مف التغير االقتصادؼ ليذا 

 .1أصبح مف األىمية بمكاف تطبيق آليات ومعايير الحكـ الراشد

 :األسباب الخارجية.2

منذ بداية العقد السابع  )مفيـو ومصطمح العولمة لـ ينتشر إال في السنوات األخيرة : العولـــمة.1.2

سواء المتمثمة  وتمثمت  فكرتو األساسية في ازدياد العالقات المتبادلة بيف األمـ (القرف التاسع عشر مف

في تبادؿ السمع والخدمات، أو في انتقاؿ رؤوس األمواؿ، أو انتشار المعمومات واألفكار وسرعة 

حيث تستخدـ لوصف كل العمميات التي بيا تكتسب العالقات االجتماعية نوعا مف عدـ ... 2تدفقيا

 .الفصل وتالشي المسافة، حيث تجرؼ الحياة في العالـ كمكاف واحد

وىناؾ ثالث عوامل ساىمت في االىتماـ بمفيـو العولمة  في الفكر و النظرية وفي الخطاب السياسي 

 :الدولي

 عولمة رأس الماؿ أؼ تزايد الترابط واالتصاؿ بيف األسواؽ المختمفة حتى أصبحت أقرب إلى السوؽ

 .العالمي الكبير، وخاصة مع نمو البورصات العالمية

                                                           
مجمة دراسات ،الجزائر،"قياس قوة الدولة مف خالؿ الحكـ الراشد" عزؼ األخضر، عالـ جمطي،-  1

  .13،ص،2006،جانفي،1:،العددإستراتيجية
الثقافية لمنشر : [د،ب،ف].معجـ مصطمحات عصر العولمةإسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،-  2

 .334،ص،2006والتوزيع،

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_19
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_19
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_19
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 التطور اليائل في تكنولوجيا االتصاؿ و االنتقاؿ والذؼ قمل إلى حد كبير مف أثر المسافات، وانتشار

 .أدوات جديدة لمتواصل بيف أعداد أكبر مف الناس

 ،عولمة الثقافة وتزايد الصالت غير الحكومية والتنسيق بيف المصالح المختمفة لألفراد والجماعات

 حيث برز التعاوف استنادا لممصالح المشتركة بيف (Networking)فيما يسمى الشبكات الدولية 

الجماعات عبر القومية، مما أفرز تحالفات بيف القوػ االجتماعية عمى المستوػ الدولي، خاصة في 

الحفاظ عمى البيئة أو في المجاالت غير القانونية كتنظيف األمواؿ والمافيا :المجاالت النافعة مثل

 .1الدولية لمسالح

لف يتـ فعل شيء بعد اآلف دوف أف يشارؾ العالـ ":"Roland Robertson" وقد عرؼ رولند روبرتسف

 فمف أثار العولمة عمى المستوييف الوطني والدولي، نالحع زيادة عزلة وتدني مستوػ 2".كمو فيو

سيعانوف . المعيشة ،أيضا فإف الذيف ليس لدييـ قدرة عمى إدخاؿ تكنولوجيا المعمومات واستخداماتيا

يضاؼ إلى ذلؾ بأف استقاللية الدولة في اضمحالؿ، حيث . مف خطورة البقاء في مستويات متدنية

تعمل وبشكل متزايد عمى بحث  (transnational bodies)نجد أف تمؾ المؤسسات عبر الدولية 

أما األثر الثالث فيو زيادة عولمة المشاكل .االىتمامات الوطنية، مع الصحافة وفقا لمقوانيف الدولية

االجتماعية واألمنية واالقتصادية مثل الجرائـ واإلرىاب، والمخدرات ، واألمراض المعدية وىجرة األيدؼ 

إف ىذه اآلثار تؤكد عمى أف الحكـ الراشد لف يكوف نظاما مغمقا يترؾ لمتخذؼ القرارات . العاممة

التقميدييف، لذا فإف دور الدولة ال بد لو مف العمل عمى إيجاد التوازف بيف االستفادة مف مميزات العولمة 

                                                           
 .20،22،ص، ص ،2009المعتز لمنشر والتوزيع،:،عماف1ط.قضايا معاصرة في العولمةبدر أحمد جراح،- 1
الييئة المصرية العامة : عبد الوىاب عموب، القاىرة:تر.ثقافة العولمة القومية والحداثةمايؾ فيذرستوف، -  2

 .17،ص،2005لمكتاب،
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وكذلؾ تزويد البيئة المحمية باالستقرار واألماف االجتماعي واالقتصادؼ وبشكل خاص لمفئات 

 .1الميمشة

عمى مدػ القرنيف الماضييف شيدت العديد مف الدوؿ عمميات تحوؿ وانتقاؿ : التحول الديمقراطي.2.2

مف استبدادية األنظمة بمشاركة شعبية منخفضة في صنع القرار السياسي، وقيود ضعيفة عمى ممارسة 

نحو مزيد مف األنظمة الديمقراطية بمشاركة سياسية واسعة وحدود أكبر عمى ممارسة . السمطة التنفيذية

 .2السمطة السياسية 

عممية تطبيق القواعد :" التحوؿ الديمقراطي عمى انو  "Philippe Schmitter "عرؼ فميب شمتير 

الديمقراطية سواء في مؤسسات لـ تطبق مف قبل أو امتداد ىذه القواعد لتشمل أفراد أو موضوعات لـ 

إذف ىي العمميات واإلجراءات التي  يتـ اتخاذىا مف نظاـ غير ديمقراطي إلى نظاـ . تشمميـ مف قبل

بمعنى االنتقاؿ مف نظاـ تسمطي إلى نظاـ أكثر ديمقراطية ويرتكز التحوؿ الديمقراطي عمى  .3"مستقر

 :ثالث مراحل تتمثل في 

إصالح وضبط سمطة الدولة وتنمية توجياتيا مف اعتبارات المصالح الخاصة وا عادة ىيكمة المجتمع. 

 وضع أساس مشترؾ مف اجل فعالية وكفاءة العمل. 

4تقـو عمى النضج االقتصادؼ واالجتماعي والسياسي. 

فيذه الموجات التي ظيرت في العالـ أدت إلى ظيور عدة مفاىيـ كسيادة القانوف ، التداوؿ السممي 

عمى السمطة ، احتراـ وحماية حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية ، المشاركة السياسية ، التعددية الحزبية 
                                                           

 .8،ص،2003المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،:القاىرة.قضايا وتطبيقات:الحكمانيةزىير عبد الكريـ الكايد،-  1
2
 -fabrice murtin, romainwacziarg, « the democratic transition ».cambridge:national bureau of economic re- 

search,2011.from: www.nber.org/pappers/w17432.pdf .p:1.   

3
مكتبة :  القاىرة .األحزاب السياسية والتحوؿ الديمقراطي دراسة تطبيقية عمى اليمف وبالد أخرػ بمقيس أحمد منصور، - 

 .29،ص،2004المدبولي،
. 29حمد منصور، نفس المرجع،ص، أبمقيس -  4

http://www.nber.org/pappers/w17432.pdf
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وبالتالي جاءت مقاربة الحكـ الراشد استكماال لمقاربة نشر الديمقراطية وتصحيحا لالختالالت ... 

 .الناجمة عف أنظمة الحكـ في الدوؿ العربية

في نياية القرف العشريف تطورت ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات : الثورة  المعموماتية. 3.2

بشكل ىائل أثر في كافة أنشطة الحياة، وبدء التحوؿ  التدريجي مف األنشطة العادية إلى األنشطة 

سقاط األنظمة والتأثير عمى 1اإللكترونية ، وأصبح ليا سمطة في صناعة األحداث وبناء السياسات وا 

 .االقتصاد وانيياره والتياـ الثقافات وصناعة العقوؿ

 فالتقدـ التقني والمعموماتي والذؼ يعد مف أىـ أثار العولمة مّثل مرحمة انتقالية حاسمة في حياة 

البشرية،حيث استطاعت ىذه التقنية أف ترفع الحواجز وتقرب المسافات إلى حد جعل العالـ كقرية 

وقد وضحت قمة األلفية لألىداؼ  .2صغيرة وىو ما أوجد حالة تداخل شديدة بيف األفكار والثقافات

اإلنمائية أف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت تدعـ الحكومات الوطنية لموصوؿ إلى األىداؼ 

استخدـ  النامية محاوالت الدوؿ االتجاه ىذا وعزز. اإلنمائية لأللفية مف خالؿ تعزيز الحكـ الراشد

. العالـ في ليا مرموقاًا  موقعاًا  لترسخ التكنولوجيا

 العقبات عمى لمتغمب أوسع بفرص تتمتع التكنولوجيا ىذه استثمار تتمكف مف التي الدوؿ أف حيث 

 لذلؾ نتيجة القناعة فترسخت. واالجتماعية االقتصادية أىدافيا تحقيق عمى أكبر وقدرة البنيوية فييا،

 االنتقاؿ عف بمعزؿ إحرازىا يمكف ال والعشريف الحادؼ القرف  في واالقتصادية االجتماعية التنمية بأف

 قطاع لتنمية طموحة إستراتيجيات وضع إلى النامية الدوؿ معظـ وسعت مجتمع المعمومات، إلى
                                                           

: متحصل عميو".ثورة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات والتعميـ المعمارؼ اإللكتروني"دمحم أحمد حبمص،- 1
http://www.building-tech-mag.com/researches/25/thawrat-al-etisalat-wa-

technologya.pdf19/11/2014: ،بتاريخ. 
عيف لمدراسات والبحوث اإلنسانية :،القاىرة 1ط.وثورة المعمومات... العصر الرقميدمحم صالح سالـ،- 2

 .13،14،ص،ص،2002واالجتماعية،

http://www.building-tech-mag.com/researches/25/thawrat-al-etisalat-wa-technologya.pdf
http://www.building-tech-mag.com/researches/25/thawrat-al-etisalat-wa-technologya.pdf
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 عمى النامية الدوؿ بعض عممت كما. الشاممة التنمية إستراتيجية إطار في واالتصاالت المعمومات

 لتدفقات وجية فأكثر أكثر  الدوؿ النامية تشكل ، و باتت والخارجية المحمية االستثمارات جذب

 النامية البمداف ُتنشأ أف الضرورؼ  مف فإنو ولذلؾ.في ىذا المجاؿ المباشرة األجنبية االستثمارات

 واالتصاالت المعمومات لتكنولوجيا الوطنية خططيا وسياساتيا خالؿ مف تمكينية بيئة( خاصة الجزائر)

 .1المستدامة التنمية تحقيق إلى ترمي األساس إلستراتيجية يشكل أف ينبغي ما وىو انتشارىا، تعزز كي

يعرؼ األستاذ سامي عبد  :تزايد دور المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية. 4.2

ىي كل ىيئة دائمة تتمتع باإلرادة الذاتية وبالشخصية القانونية الدولية حيف ":الحميد المنظمة الدولية

 بينيا في مجاؿ أو االختيارؼ، كوسيمة مف وسائل التعاوف إنشائيا،تتفق مجموعة مف الدوؿ عمى 

 في ميما دورا الحكومية، الدولية المؤسسات تمعبو. 2" المنشئ لممنظمة االتفاؽمجاالت معينة يحددىا 

 العالمية، الشؤوف  إدارة في أكثر انخرطت حيث الباردة، الحرب نياية بعد خاصة العالمي، الحكـ إدارة

 الديمقراطية مبادغ نشر والتنمية، البيئة قضايا: المشتركة مثل القضايا متابعة إلى الدوؿ توجيو عبر

 بعض في اإلنساف حقوؽ  انتياكات إلى الدولي المجتمع انتباه ولفت الحر، واالقتصاد اإلنساف، وحقوؽ 

 تبني خالؿ مف الفساد، ومكافحة الراشد الحكـ بقضايا اإلنساني،والتبشير التدخل آلية عبر الدوؿ

 أجل ومف .الفنية المساعدة آليات عبر الحكومي، األداء دعـ أجل مف مقبولة دولية معايير مجموعة

 الدولي والتعاوف  التنسيق إلى الحاجة عمى بالتأكيد الدولية المؤسسات تقوـ العولمة، تحديات مواجية

                                                           
ستراتيجيات " ،(االسكو)المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا-  1 دليل توجييي لصياغة وتنفيذ سياسات وا 

 .3،ص،2007األمـ المتحدة،: نيويورؾ". تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت
المجمة اإلفريقية لمعمـو ".المنظمات غير الحكومية الفاعل الجديد في العالقات الدولية"حسيف بياز، -  2

 :،متحصل عميوالسياسية
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=227:-

recherche-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7. 20/12/2014:بتاريخ. 

http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=227:-recherche-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7
http://www.bchaib.net/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=227:-recherche-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7
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إلى جانب ىذا تزايد  ...1الفقر الفساد، اإلنساف، حقوؽ  األمف، قضايا في والفعاؿ األطراؼ المتعدد

 األمـ حيث ابتكرت أيضا دور المنظمات غير الحكومية وتعرؼ أيضا بالمجتمع المدني العالمي

عالقات اؿ يةالمتحدة مفيوـ المنظمة غير الحكومية، مف أجل تحديد منظمة مستقّمة عف الدولة لتقو

 :المنظمة غير الحكومية ىي منظمة تتوفر فييا المعايير التالية ؼ.بينيما

 ىيكمية شبيية بييكمية منظمة تحظى بنظاـ تأسيسي وشكل قانوني .

 مؤسسة عمى يد أفراد أو منظمات مستقّموف عف الدولة .

 ىيئات اتخاذ القرارات فييا مستقّمة عف سمطات الحكومة .

 إّنيا إذًاا منظمة .أىدافيا موّجية لممصمحة العامة ال لمربح، وتتخّطى مصالح أعضائيا

يمكف أف تحظى المنظمات . تأسست بموجب مبادرة خاّصة بغية تحقيق أىداؼ ذات مصمحة عامة

غير أّف معظميا تّتخذ شكل جمعيات أو مؤسسات ال ،غير الحكومية بأشكاؿ قانونية متعّددة

حماية البيئة، تخفيف عبء :  و تعمل عمى رصد ولفت االنتباه إلى قضايا عالمية مثل.تستيدؼ الربح

تشير التقديرات إلى أف . الديوف حماية حقوؽ اإلنساف، مكافحة الفقر، أعماؿ اإلغاثة وقضايا الالجئيف

 إلى حوالي 1990مئة منظمة في100المنظمات غير الحكومية عبر الوطنية قد نمت مف حوالي 

. *2  خمسة آالؼ منظمة في اآلونة األخيرة ، والتي أصبحت  جزءا ميـ مف الحكـ العالمي5.000

  :خالؿ مف العالمي الحكـ في بارزا دورا الحكومية المنظمات غير تمعبكما 

 العولمة مشكالت نحو العالمي االنتباه جمب . 

                                                           
جامعة قسنطينة،كمية العمـو السياسية )رسالة ماجستير".دور المؤسسات الدولية في ترشيد الحكـ المحمي"وليد خالؼ،-  1

 .54،ص،(2009/2010الديمقراطية والرشادة،: والعالقات الدولية،تخصص

 
2
 - Ngaire Woods," Accountability in Global Governance », Human Development Report Office 

by undp. OCCASIONAL PAPER Background paper for HDR, N Y, 2002, pp12 ,13. 
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  صالح تغيير  معالجة أو تمبيتيا تتـ لـ حاجات إلى لالستجابة الدولية المؤسسات ودفع وا 

 .معالجتيا تتـ لـ مشكالت إثارة أو قضايا

  عالمية تطبيقات ذات اجتماعية تجديدات وابتكار المدني الحس وتنمية المواطنة قيـ نشر. 

  والعالمي الوطني المستوييف عمى الصراعات لحل المحفز أو الوسيط دور بمعب المساىمة  

  1وصحية أمنية أو بيئية قضايا نحو البشرية الموارد تعبئة. 

 :مفهوم الحكم الراشد: المطمب الثاني

لقد شاع استخداـ مصطمح الحكـ الراشد مؤخرا في  األدبيات والخطابات السياسية وأصبح التعبير 

عنو كشرط جوىرؼ لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية ومواجية التحديات التي تواجو الدولة 

 .والمجتمع في ظل التطورات الحاصمة عمى مستوػ النظاـ الدولي

 "good governance:" المعنى المغوي لمحكم الراشد(1

 ىو مصطمح قديـ يشير إلى مجموعة العمميات المرتبطة بممارسة "governance"كممة الحكـ 

السمطة وعمميات اتخاذ القرار ووضعو موضع التنفيذ، وتعتبر إدارة الحكـ بصفتيا ممارسة السمطة 

 .القيمة مفيوما محايدا وخاليا مف الحكـ عمى

                                                           
 .55وليد خالؼ، مرجع سابق، ص، -  1
منظمة العفو الدولية، منظمة السالـ األخضر، االتحاد :  مف أىميا المنظمات غير الحكومية العالمية*

 .الخ...الدولي لحماية الطبيعة
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 يمثل الصفة أو القيمة التي لحقت "good"، الرشيد ح إضافة إلى مصطمح الجيد، الصاؿ

بالمصطمح األوؿ لتصبح اإلدارة الرشيدة أو الحكـ الرشيد، وذلؾ لكي تعكس مدػ تجاوب 

يفتقر " good governance"ولعل ىذا المصطمح. 1الحكومات مع حاجات الشعوب التي تخدميا 

فعمى سبيل المثاؿ تـ ترجمة المصطمح في العربية إلى . إلى الترجمة الدقيقة إلى المغات األخرػ 

فقد جاء في كتاب ... إدارة الحكـ، الحكمانية، اإلدارة المجتمعية،: العديد مف الكممات مثل

الماوردؼ بعنواف األحكاـ السمطانية والواليات الدينية الذؼ يشير إلى ربط حكـ السمطة بالسمطاف 

لى المعجـ العربي األساسي لمناطقيف بالعربية ومتعممييا الصادر عف المنظمة  والسمطانية، وا 

وتعني معرفة أفضل األشياء بأفضل " حكمة "العربية لمتربية والثقافة والعمـو والذؼ ورد فيو لفظة 

العمـو أو معرفة الحق لذاتو ومعرفة الخير ألجل العمل بو، مثمما تعني العمـ والتفقو حيث ورد في 

 .صدؽ هللا العظيـ.*"ولقد آتينا لقماف الحكمة:" القرآف الكريـ بعد بسم ميحرلا نمحرلا هللا

أما .كما ورد في لساف العرب لإلماـ أبي الفضل جماؿ الديف المصرؼ بأف الحكمة تعني العدؿ

 .2 بالحاكمة governanceقاموس المورد لمنير البعمبكي فترجـ كممة 

 : المعنى االصطالحي لمحكم الراشد(2

يعتبر الحكـ الراشد مف أكثر المفاىيـ المثيرة لمجدؿ،حيث تـ تناولو ضمف نطاؽ واسع جدا، فقد 

مثل موضوع الحكـ الراشد اىتماـ الساسة والدارسيف األكاديمييف واإلعالمييف والييئات الدولية 

                                                           
1
 .153،ص،2007الييئة المصرية العامة لمكتاب،:القاىرة.الموسوعة العربية لممجتمع المدنيأماني قنديل، - 

 .12سورة لقماف، اآلية *
 
 .8زىير عبد الكريـ الكايد،مرجع سابق،ص،- 2
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إذ . 1ومختمف الفاعميف،ويعود ىذا الجدؿ الدائر حوؿ المفيـو لتعدد الحقوؿ المعرفية التي تداولتو

 في التقرير الذؼ أعده البنؾ الدولي عف الدوؿ اإلفريقية 1989ورد ىذا المفيـو بقوة منذ سنة 

" مف األزمة إلى نمو مستديـ" جنوب الصحراء وتـ وصف األزمة في المنطقة كأزمة حكـ بعنواف

في سياؽ البحث عف مسببات التنمية االقتصادية حيث أرجع الخبراء السبب في عدـ نجاح 

سياسات اإلصالح االقتصادؼ والتكيف الييكمي بيذه الدوؿ إلى الفشل في تنفيذ السياسات وضعف 

 :ومف أىـ تعاريف الحكـ الراشد. 2التسيير والتخطيط

 

 

 

 :تعريف المنظمات الدولية: أوال

 الطريقة التي تمارس مف خالليا الدولة إدارة و تسيير :" عرؼ البنؾ الدولي الحكـ الراشد بأنو

حيث يرػ البنؾ الدولي أف الحكـ الراشد .3"مواردىا االقتصادية واالجتماعية بغية تحقيق التنمية

                                                           
داريةالجزائر،". الحكـ الراشد أحد مقومات التسيير العمومي الجديد"ليمى بف عيسى، -  1 ،  مجمة أبحاث اقتصادية وا 
 .197، ص، 2013، 14:العدد

 .155أماني قنديل، مرجع سابق،ص،- 2
شكالية عجز ميزانية البمدية"نضيرة دوبابي،- 3 جامعة تممساف،كمية العمـو )رسالة ماجستير".الحكـ الراشد المحمي وا 

 .142،ص،(2009،2010اقتصاد تنمية،:االقتصادية،قسـ عمـو التسيير والعمـو التجارية،تخصص
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دامة بيئة داعمة لمتنمية التي تتسـ بالقوة والعدالة، مثمما ىي مكممة أساسية  أساسي لخمق وا 

 . 1لمسياسات االقتصادية

  المفوضية السامية لحقوؽ اإلنساف التابعة لألمـ المتحدة فقد صرحت بأنو ال يوجد تعريف واحد

كما يستخدـ ىذا المصطمح مع مرونة كبيرة حيث أف اليدؼ المنشود مف .وشامل لمحكـ الراشد

تطبيقو ىو االحتراـ الكامل لحقوؽ اإلنساف، سيادة القانوف، المشاركة الفعالة، التعددية السياسية، 

الشفافية، المساءلة، كفاءة القطاع العاـ، الشرعية، المساواة، االستدامة، تعزيز المسؤولية والتضامف 

كما حددت لجنة حقوؽ اإلنساف التابعة لممفوضية السمات . والتسامح والتمكيف السياسي لممواطنيف

 :األساسية لمحكـ الراشد والمتمثمة في

   الشفافية   Transparence     

 المسؤولية     Responsabilité   

 المساءلة Accountability     

 المشاركةParticipation       

  الحتياجات المواطنيف-االستجابةResponsivités  -.2 

بأنو نظاـ حكـ مف القيـ والسياسات :"أما برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي فيعرؼ الحكـ الراشد

والمؤسسات التي تدار بيا الشؤوف السياسية واالقتصادية واالجتماعية، مف خالؿ تفاعل كل مف 

كما يضـ اآلليات والعمميات التي يعبر بيا المواطنوف عف .الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

                                                           
 .14زىير عبد الكريـ الكايد ،مرجع سابق،ص،- 1

2
 -United national humanrightd, « good governance and human rights ».from: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.as

px .on:25/10/2014. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx
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حيث يرػ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي .1"مصالحيـ وممارسة حقوقيـ القانونية، ويحموف خالفاتيـ

 :أف إدارة المجتمعات مف خالؿ الحكـ تنطمق مف ثالثة أبعاد

 .يتعمق بذات السمطة السياسية مف حيث شرعيتيا: البعد السياسي.1

 .الذؼ يدور العمل فيو حوؿ عمل اإلدارة العامة وحوؿ مدػ كفاءتيا وفاعميتيا: البعد التقني.2

كل ما يتعمق بطبيعة بنية المجتمع المدني ومدػ فعاليتو : البعد االقتصادؼ واالجتماعي.3

واستقاللو عف الدولة ىذا مف جية، وطبيعة السياسات العامة في المجاليف االقتصادؼ واالجتماعي 

وبالتالي فتأثير ىذه األبعاد . وتأثيرىا عمى المواطنيف، وطبيعة عالقاتيا الخارجية مف جية أخرػ 

لذلؾ فإف . ال يمكف عزؿ إحداىا عف األخرػ االثالثة يأتي متكامال ومترابطا إلنتاج الحكـ الرشيد، إذ

الحكـ الراشد ىو الحكـ الذؼ يتضمف حكما ديمقراطيا فعاال، وىو الذؼ يستند إلى األخذ التاـ 

 .2بمبادغ المشاركة والمحاسبة والشفافية

يعزز، ويدعـ، ويصوف رفاىية اإلنساف، ويقوـ :" وجاء في تقرير التنمية البشرية أف الحكـ الراشد

عمى توسيع قدرات البشر وخياراتيـ، وفرصيـ وحرياتيـ االقتصادية واالجتماعية والسياسية و 

فقد ركز تقرير التنمية البشرية عمى الفئات . 3"السيما بالنسبة ألكثر أفراد المجتمع فقرا وتيميشا

األكثر  تيميشا وفقرا في المجتمع وأعتبر أف غياب الحكـ الديمقراطي القائـ عمى احتراـ وضماف 

 .حقوؽ اإلنساف والمساواة والعدالة يعد عائقا أماـ تحقيق التنمية البشرية

                                                           
1
 - United Nations Development Programme, « covernance Indicators :Auses’Guide ».newyork : 

Bureau for Development Policy ,2007,p :1. 

2
دار ومكتبة : عماف.اإلصالح السياسي والحكـ الرشيدأميف عواد المشاقبة، المعتصـ باهلل داود عموؼ، -  

 .55،ص،2012الحامد،
جامعة نايف : ،الرياض1ط.، التنمية البشرية واإلرىاب في الوطف العربيذياب موسى البداينة-  3

 .119،ص،2010العربية،
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ممارسة القوة بواسطة المستويات :"  كما تعرؼ الوكالة الكندية لمتنمية الدولية الحكـ الراشد بأنو

فيذا التعريف " المختمفة لمحكومة بأسموب يتسـ بالفعالية، األمانة، اإلنصاؼ، الشفافية والمساءلة

يقتصر عمى استخداـ القوة مف قبل الحكومة بأسموب مف الشافية والمساواة دوف غيرىا مف 

 .الفاعميف

قدرة الحكومة عمى الحفاظ عمى :"  أما الوكالة األمريكية لمتنمية الدولية فتعرؼ الحكـ الراشد

السالـ االجتماعي، وضماف القانوف والنظاـ، وخمق الظروؼ الضرورية لمنمو االقتصادؼ وضماف 

حيث ركز ىذا التعريف عمى تحقيق قدر أعمى أو حد أدني .  1"الحد األدنى مف التأميف االجتماعي

مف السالـ االجتماعي لممواطنيف و توفير حاجياتيـ الضرورية وسيادة القانوف والمساواة مف خالؿ 

 .تحسيف النمو االقتصادؼ

ىو مجموعة الطرؽ واألساليب المشتركة بيف :" و تعرؼ لجنة الحكـ العالمي الحكـ الراشد انو

الدولة و المواطنيف والخواص مف أجل تسيير شؤونيـ المشتركة بطريقة مستمرة عمى أساس مف 

مف خالؿ ىذا . 2"مف أجل الخير العاـ... التعاوف والتوفيق بيف المصالح المتفق أو المختمفة عمييا

التعريف نستنتج أف لجنة الحكـ العالمي ركزت عمى تعاوف و توافق كل مف الدولة والقطاع الخاص 

والمجتمع المدني في تسيير الشأف العاـ وتحقيق المصمحة العامة في إطار المشاركة والمساءلة 

 ...والشفافية

                                                           
1
جامعة . مفاىيـ وسياسات الحوكمة في األدبيات العربية والغربية، دراسة أجريت بالتعاوف مع برنامج وحقوؽ اإلنساف-  

 :متحصل عميو.14،15كمية االقتصاد والعمـو السياسية،ص،ص،: القاىرة
http://www.ad.gov.eg/Admin/EditorDocs/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%

D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9.pdf.20/11:بتاريخ

/2014. 
 .24وليد خالؼ، مرجع سابق، ص، - 2

http://www.ad.gov.eg/Admin/EditorDocs/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9.pdf
http://www.ad.gov.eg/Admin/EditorDocs/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A9.pdf
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 :التعريفات األكاديمية: ثانيا

 يعرؼ ماركو رانجيو وتيبولت "Marcou ;Rangeon et tlibault "ىو تمؾ :"الحكـ الراشد بأنو

األشكاؿ الجديدة والفعالة بيف القطاعات الحكومية والتي مف خالليا يكوف األعواف الخواص وكذا 

المنظمات العمومية والجماعات أو التجمعات الخاصة بالمواطنيف أو أشكاؿ أخرػ مف األعواف 

يبيف ىذا التعريف أف الحكـ الراشد ىو ". يأخذوف  بعيف االعتبار المساىمة في تشكيل السياسة

تشارؾ وتعاوف كل مف الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في صنع السياسة العامة 

 .لممجتمع

أما  براند "Brand "مجموعة الطرؽ واألساليب التي تقوـ بيا األفراد :"  فيعرؼ الحكـ الراشد بػ

والمؤسسات العمومية بتسيير أعماليـ بطريقة مستمرة يطبعيا التعاوف والتوفيق بيف المصالح 

كما ويندرج ىذا الحكـ في المؤسسات الرسمية واألنظمة المزودة بالصالحيات التنفيذية ... المختمفة

والترتيبات والتعديالت الرسمية التي عمى أساسيا يكوف الشعب وىذه المؤسسات قد وقعت بصفة 

مف خالؿ ىذا التعريف يتضح أف الحكـ الراشد . 1"وفاقية لخدمة مصالحيا العامة خدمة المجتمع

يقوـ عمى تعاوف الوثيق بيف األفراد والمؤسسات الرسمية بصفة وفاقية لخدمة المصمحة العامة 

 .لممجتمع

 و يرػ أحد الكتاب أف الحكـ الراشد في المؤسسات يتعمق في حق مساءلة إدارة المؤسسة 

وضماف الحماية لممساىميف مع مراعاة مصالح العماؿ الشيء الذؼ يؤدؼ إلى تنمية االستثمار 

                                                           
1
 :متحصل عميو".الحكـ الراشد والعولمة" يسيف طرشي ،-  

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8

&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fboulemkahel.yolasite.com . 06/12/2014:بتاريخ. 

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fboulemkahel.yolasite.com%2Fresources%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AF%2520%25D9%2588%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A9.doc&ei=f06VVI-2EsfJOYeZgdAB&usg=AFQjCNFHrMbBeCZXz3uk90ZkIcxm9Ve2RQ&bvm=bv.82001339,d.ZWU
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fboulemkahel.yolasite.com%2Fresources%2F%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D9%2583%25D9%2585%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B4%25D8%25AF%2520%25D9%2588%2520%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A9.doc&ei=f06VVI-2EsfJOYeZgdAB&usg=AFQjCNFHrMbBeCZXz3uk90ZkIcxm9Ve2RQ&bvm=bv.82001339,d.ZWU
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تاحة فرص عمل جديدة فقد ركزت التعريف عمى أف الحكـ الراشد داخل . 1"وتشجيع تدفقو وا 

المؤسسة يؤدؼ إلي تكويف عالقات بيف المرؤوسيف والعماؿ في إطار مف االحتراـ المتبادؿ مع 

ما يؤدؼ إلى ... الحفاظ عمى مصالحيـ إلى جانب تفعيل آليات  المشاركة المساءلة والشفافية

 .تشجيع االستثمار وتوفير فرص عمل

 أما أدرياف لفتويتش"Adrian leftwich " حاوؿ وضع تعريف شامل لممفيـو مف خالؿ تحديد

 :مستوياتو، والتي جمعيا في ثالث مستويات ىي

ينصرؼ إلى القواعد العامة التي تحدد توزيع السمطة السياسية واالقتصادية في : مستوػ ىيكمي.1

 .المجتمع

ينصرؼ إلى تحديد القواعد الحاكمة لمنظاـ السياسي، ويفترض أف يتسـ الحكـ : مستوػ سياسي.2

الراشد عمى ىذا المستوػ بوجود نظاـ يتمتع بالمشروعية ويعتمد في سمطاتو عمى تفويض 

 .ديمقراطي مف الجماىير ويقوـ عمى مبادغ التعددية والفصل بيف السمطات

يقتضى وجود نمط رشيد مف اإلدارة، ووجود جياز لمخدمة المدنية يتمتع : مستوػ إدارؼ .3

 .2بالكفاءة، واالستقاللية، والشفافية، ويخضع لممساءلة

عمى أىمية وجود وكفاءة المستويات الثالث، فيو يعتقد أف دراسة :  و يؤكد مصطفى كامل السيد

نما ىي عممية سياسية تتعمق  عممية صنع القرار عمى أعمي المستويات ليست بعدا إداريا فحسب، وا 

بأسموب صنع القرار فإذا كانت القرارات ال تأخذ عمى نحو رشيد في أعمي المستويات فمف تجدؼ 

                                                           
: ،متحصل عميوالمركز الديمقراطي العربي".بناء مفيـو الحكـ الرشيد"محمود خميفة جودة دمحم، -  1

http://democraticac.de/?p=1732. 07/12/2014: بتاريخ. 
جامعة )رسالة  ماجستير".دور النيباد في تفعيل الحكـ الراشد والتنمية المستدامة في إفريقيا" أمينة فالح ،-  2

 .49،ص،(2010/2011الديمقراطية والرشادة،:قسنطينة،كمية الحقوؽ،قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولية، تخصص

http://democraticac.de/?p=1732
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 ركزت التعرفيف السابقيف عمى تعاوف وتوافق 1.أية تنظيمات إدارية في تجنب أثارىا السمبية

بشكل جماعي لخدمة المصمحة  (الدولة، المجتمع المدني،القطاع الخاص)األطراؼ والفواعل الثالثة

العامة مف خالؿ المشاركة في صنع وتنفيذ السياسة العامة، وتفعيل آليات الرقابة والمساءلة وسيادة 

 ... دولة القانوف 

أسموب حكـ إلدارة شؤوف المجتمع السياسية :"  التاليالتعريف اإلجرائي مما سبق يمكف استخالص 

دارة موارده الطبيعية والبشرية بتعاوف كل مف الدولة والقطاع الخاص و  واالقتصادية واالجتماعية وا 

المجتمع المدني في التسيير الفعاؿ القائـ عمى الديمقراطية و المشاركة  في صنع القرار، والشرعية 

 ".في تسيير الشؤوف العامة لممجتمع بيدؼ تحقيق التنمية عمى كافة المستويات

 

 معايير الحكم الراشد: المطمب الثالث

فال يمكف تعميـ . يقـو الحكـ الراشد عمى عدة معايير تختمف مف بمد ألخر ومف منظمة إلى أخر

أسس الحكـ الراشد عبر استخداـ معايير موحدة نظرا لخصوصية كل مجتمع وكذا الفوارؽ 

فقد حصر البنؾ . الموجودة في مستوػ التطور االقتصادؼ واالجتماعي والسياسي ليذه الدوؿ

 :الدولي ىذه المعايير في ستة

    "Voice and Accountability" التعبير والمساءلة.1

                                                           
شكالية العالقة الجدلية بيف الحكـ الراشد والتنمية اإلنسانية"وحيد بورغدة ،-  1 جامعة )رسالة ماجستير".حقوؽ اإلنساف وا 

التنظيـ السياسي :الجزائر، كمية العمـو السياسية واإلعالـ، قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولية، تخصص
 .68،ص،(2008واإلدارؼ،
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    "Political stability and Abesence" االستقرار السياسي وغياب العنف.2

   "Government effectiveness" فاعمية الحكومة.3

    "Regulatory quality" نوعية التنظيـ والضبط.4

 "    Rule of law"سيادة القانوف .5

 Control oh Corruption"    1"السيطرة عمى الفساد.6

دولة القانوف، إدارة القطاع :أما منظمة التعاوف االقتصادؼ والتنمية فركزت عمى أربعة معايير وىي

أما الدراسات الصادرة عف برنامج األمـ . 2العاـ، السيطرة عمى الفساد، خفض النفقات العسكرية

 : فكانت أكثر شموال وتضمنت تسعة معاييرةالمتحدة اإلنمائي

 يعد مفيـو الشفافية مف المفاىيـ الحديثة وقد اتسع نطاؽ :"Transparency"الشفافية (1

و القيـ الدينية ألنيا تضفي عمى . الدعوة إليو بوصفو مطمبا إنسانيا تفرضو الطبيعة البشرية

اإلنساف شعورا بمعرفة كل ما يدور حولو، وبالتالي تمكينو مف صنع قراراتو الخاصة والمشاركة 

إف الشفافية في إدارة الشؤوف العامة نابعة مف كونيا حقا مف . بصناعة القرارات العامة أيضا

الحقوؽ الخاصة باإلنساف إضافة إلى أنيا مف مستمزمات قياـ الدولة الحديثة بوصفيا تستند إلى 

المبادغ العامة التي ينبغي أف تسود في جميع األنشطة والفعاليات الحكومية وقد أعطيت ليا العديد 

االنفتاحية في سياسات وقرارات :" James  rogers 2007مف التعريفات العممية منيا تعريف

أنيا حق األفراد بمعرفة ما يحدث داخل  :"Cross1953و عرفيا ".األجيزة اإلدارية الحكومية

                                                           
1
 -worldbank, « the Worldwide Governance Indicators (WGI) » ,from : 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home .on:08/12/2014. 
 .16شعباف فرح، مرجع سابق، ص، -  2

http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
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كما تعتبر آلية لقياس . 1"المنظمة العامة ليكونوا قادريف عمى إيضاح واستيضاح نشاط الحكومة

درجة الحكـ الراشد في المجتمع، وتعني أيضا الوضوح لما يجرؼ ويدور داخل المؤسسات التي 

تدير الشأف العاـ مع سيولة تدفق المعمومات الدقيقة والموضوعية وسيولة استخداميا مف قبل 

 : وىناؾ ثالث مكونات لشفافية المعمومات ىي. 2العامميف

 .إمكانية الحصوؿ عمى المعمومات أؼ أف تكوف متاحة لجميع المواطنيف:أوال

أف تكوف المعمومة وثيقة الصمة بالموضوع أؼ أف تكوف متعمقة بالقضية المعنية بإصدار : ثانيا

 .قرار معيف

 .3إمكانية االعتماد عمى المعمومات، لذلؾ يجب أف تكوف دقيقة وحديثة وشاممة: ثالثا

تعد المشاركة مكونا فاعال مف مكونات التنمية اإلنسانية، إذ  :"Participation"المشاركة  (2

تساىـ في عممية صنع القرارات التي تؤثر  في حياة المواطنيف مف خالؿ مؤسسات شرعية تقـو 

، وينبغي عمى جميع الرجاؿ والنساء أف يكوف ليـ دور في عممية 4عمى حرية التنظيـ والتعبير

صنع القرار، إما بصورة مباشرة أو عف طريق المؤسسات الوسيطة، وىذه المشاركة البد ليا أف 

                                                           
1
أنموذج مقترح لمحكمانية في المنظمات العامة بالتطبيق في وزارة " منى حيدر عبد الجبار،عمى حسوف، وآخروف،-  

 .14،ص،2012 31: ،العدد4: ،الفصل7: مجمدمجمة دراسات محاسبية  ومالية، ".التعميـ العالي والبحث العممي
2
أبعاد الحاكمية المحمية في العراؽ دراسة ميدانية في المجمس المحمي القضاء "عمى حسونة الطائي،-  

 .9،ص،25،2010:،العددمجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصاديةالعراؽ،".المحمودية
 .17شعباف فرح، مرجع سابق،ص،-  3
 .9عمى حسونة الطائي، مرجع سابق،ص،-  4
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كما يشير . 1تكوف مبنية عمى حرية تكويف الجمعيات والتعبير، كذلؾ قدرتيا عمى المشاركة البناءة

مفيـو المشاركة إلى تمؾ األنشطة التطوعية التي يشارؾ فييا أفراد المجتمع مثل اختيار القادة، 

وتشمل تمؾ األنشطة بصورة . وقياميـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتشكيل السياسة العامة

أساسية عمى التصويت والبحث عف المعمومات، المناقشة الكتابية، حضور االجتماعات والمساىمة 

أما الصور األكثر فاعمية لممشاركة فيي االنضماـ بصفة رسمية إلى ... المادية واالتصاؿ بالنواب

ولممشاركة دور مركزؼ في عممية إشراؾ . 2حزب، تسجيل االنتخاب، المنافسة عمى وظيفة حزبية

" وتعزيز المساءلة Devobing" "powerكل األطراؼ المعنية، ونقل السمطة لممستويات األدنى 

Strengthening Accountability"  والتمكيف"Empowerment" والتي تمثل الحزمة الواسعة 

لتفاعل ومشاركة األطراؼ ذات العالقة، فعندما يتسع نطاؽ تأثير السياسة العامة لمحكومة ليشمل 

المنظمات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني بقصد الحصوؿ عمى مشاركتيا في عممية 

صنع القرار العاـ عندئذ يقاؿ إف الحكومة مرتبطة بالمشاركة التي قد تعني االستشارة العامة مع 

 .3جميع المشاركيف الذيف يمثموف األطراؼ الفاعمة بالمجتمع المؤثرة والمتأثرة بالسياسة العامة

ومف . ىي التزاـ مف بيدىـ السمطة بتحمل تبعات أفعاليـ: «Accountability»المساءلة  (3

منظور حقوؽ اإلنساف تفيـ بصورة أفضل عمى أنيا طبيعة العالقة بيف مجموعتيف مف األطراؼ 

فالعالقة الخاضعة لممساءلة ىي عالقة يمتـز فييا . الفاعمة، أصحاب الحقوؽ والمكمفوف بالواجبات

بتحمل مسؤولية وتبعات أفعاليـ، بينما  (...قادة، إدارات حكومية، مديروف  )المكمفوف بالواجبات

                                                           
1
 - international fund for agricultural development, « good governance :an 

overview.Rome :executive board sixty seventh session,8/9 september1999,p :6. 
، 2005كتب عربية لمنشر االلكتروني، : [د،د،ف].المشاركة السياسية والديمقراطيةسامية خضر صالح، -  2

 .18،19ص،ص،
 .15منى حيدر عبد الجبار، مرجع سابق،ص،-   3
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مساءلة ىؤالء المكمفيف بالواجبات عف طريق  (مواطنيف أو عمالء )يكوف بمقدور أصحاب الحقوؽ 

تتطمب المساءلة القدرة عمى المحاسبة والتنفيذ عمى حد سواء، فمكي . ممارسة المشاركة بالرأؼ

 1يخضع السياسيوف والموظفوف الحكوميوف لممساءلة، فالبد مف محاسبتيـ عمى أفعاليـ

 :  مف خالؿ

مسمكيـ، مف حيث ضرورة إمتثاليـ لمقانوف وعدـ إساءة استخداـ سمطاتيـ. 

 أدائيـ، مف حيث ضرورة قياميـ عمى خدمة المصمحة العامة بأسموب يتسـ بالكفاءة والفعالية

والنزاىة، وفي المقابل، فالناس ليـ حقوؽ وعمييـ مسؤوليات، بما في ذلؾ الحق في الحصوؿ عمى 

المعمومات، والحق في التنظيـ، والحق في الحصوؿ عمى الخدمات مع االلتزاـ بالنيوض 

ومف اآلليات الشائع استخداميا في ىذا الصدد بطاقات استطالع . بمسؤولياتيـ بوصفيـ مواطنيف

جراء تحميل مستقل الموازنة، وتشكيل لجاف إشراؼ مف مختمف  رأؼ المواطف في تقديـ الخدمة، وا 

وعالوة عمى ذلؾ، فإنو يوسع منظمات المجتمع المدني أف تسيـ في تدعيـ . أصحاب المصمحة

 :وتقـو المساءلة عمى مجموعة  دعائـ ىي. 2عمل لجاف اإلشراؼ البرلمانية

ىي إلتزاـ أؼ شخص يتولى مسؤولية موارد أو منصب عاـ بتقديـ تقارير عف : المساءلة المالية

االستخداـ المقصود والفعمي لموارد المنصب الذؼ يشغمو ويشمل ذلؾ ضماف الشفافية في الخطوات 

 .العممية واإلجراءات لموفاء بيذا االلتزاـ

                                                           
المشاركة بالرأؼ والمساءلة مف أجل تحسيف تقديـ " المركز اإلقميمي لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في القاىرة،-  1

فعاليات التدريب اإلقميمية لبرنامج التابع األمـ المتحدة اإلنمائي لمدوؿ العربية، ) وثيقة معمومات أساسية".الخدمات
 .5، ص، (2010أكتوبر، /3/5القاىرة، 

مساندة المساءلة االجتماعية في الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا دروس مستفادة مف التحوالت "تقرير البنؾ الدولي،-  2
 .13،ص،2011".السياسية واالقتصادية السابقة
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تتضمف نظـ الرقابة الداخمية عمى الحكومة، وىي بذلؾ تكفل وتضمف سالمة : المساءلة اإلدارية

تطبيق القيود والضوابط التي تفرضيا النصوص القانونية عمى المواطنيف المشاركيف فييا، وتتضمف 

 .ىذه المعايير حوافز الخدمة المدنية، ومواثيق األخالقيات والعقوبات الجنائية، والمراجعة اإلدارية

ىي نقطة بداية فعالة لمرقابة، وتبدأ باالنتخابات الحرة والنزيية والشفافة، : المساءلة السياسية

حيث تعتبر االنتخابات وسيمة أو أداة بيد الشعب لتقويـ أعماؿ مسؤولييـ وممثمييـ أثناء شغميـ 

صدار األحكاـ بشأنيـ إما بمكافأتيـ أو بمعاقبتيـ   .لممناصب العامة، وا 

شراؾ : المساءلة االجتماعية ىي منيج لمواجية االحتياجات، تقوـ عمى المشاركة المدنية، وا 

وعميو . المواطنيف والجماعات التي تطالب بفرض أكبر قد مف المساءلة عمى األعماؿ العامة

 في القطاع الخاص، وفالمساءلة تعني إذا، إمكانية أف يتعرض صانعوا القرار سواء في الدولة، أ

 .1 في منظمات المجتمع المدني لممحاسبة أماـ الرأؼ العاـ و مؤسساتووأ

 وتعني تمؾ اآللية التي تحدد وتحتـر الحقوؽ األساسية لمجميع، وتؤمف :"Quality"المساواة (4

وسائل مراجعة ومعالجة يضمنيا حكـ القانوف، كما تتطمب أف يتساوػ المواطنوف بحقوقيـ أماـ 

ويركز . 2القانوف، وأف تتسنى ليـ فرص متساوية لممارسة ىذه الحقوؽ، والمشاركة في إدارة الحكـ

البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة تركيزا مباشرا عمى المساواة بيف الجنسيف وتمكيف المرأة فالمساواة 

بيف الجنسيف المرتكزة في حقوؽ اإلنساف ىي أمر حاسـ األىمية لتحقيق األىداؼ اإلنمائية لأللفية 

 : التالية األنشطة تنفيذ خالؿ مف الجنسيف بيف المساواة وتتعزز .3والتنمية المستدامة

                                                           
 .52أسيا بمخير ، مرجع سابق،ص،-  1
 .27شعباف فرج، مرجع سابق، ص، -  2
: متحصل عميو.2014واشنطف، ".المساواة بيف الجنسيف " تقرير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، -  3

http://www.undp.org/women.  8/12/2014: بتاريخ. 

http://www.undp.org/women
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تعزز  التي سيداو، اتفاقية مثل اإلنساف، حقوؽ  معاىدات تأييد: الحقوؽ  عمى القائـ النيج

 .المعاىدات مبادغ مع يتالءـ بشكل المنظمة أنشطة تنفيذ ومراعاة.الجنسيف بيف المساواة

بيف عمى المساواة المؤسسة وعمل بسياسات الخاصة اآلثار مراعاة: الجنسيف بيف المساواة تعميـ 

 الجنسيف لمتمييز بيف حساس منظور مف العامة السياسات مراجعة ذلؾ ويتطمب. الجنسيف

 .السياسات ليذه واالستجابة

الشعبية العاممة والمنظمات والييئات البرلمانية الحكومية، غير المنظمات مع التعاوف : التواصل 

 .الجنسيف بيف المساواة إلعتماد الجميع وتشجيع. المنطقة نفس في

لمجنسيف النمطية القوالب تعزز التي المغة إستخداـ تجنب: المصطمحات. 

 األخذ بعيف مع المحروميف، لمناس الدعـ تقديـ في الحكومات مساعدة: اإلجراءات االيجابية 

 .المجاؿ ىذا في دورىـ لنجاح الالزمة احتياجاتيـ االعتبار

الجنس عف النظر بغرض لمجميع الكاممة المواطنة حقوؽ  تعزيز: التشريعات. 

مستوػ  الجنسيف لتحسيف بيف لممساواة الداعمة المحمية لممنظمات الدعـ وتقديـ التعمـ: الشعبية 

 .1الحتياجاتيـ لدييا الفيـ

يعنى ىذا المبدأ خضوع الدولة لمقانوف، والدولة ال تكوف : "Rule of low"حكم القانون (5

قانونية إال حيث تخضع فييا جميع الييئات الحاكمة لقواعد تقيدىا وتسمو عمييا، أؼ أف مبدأ 

خضوع الدولة لمقانوف ييدؼ إلى جعل السمطات الحاكمة في الدولة تخضع لقواعد ممزمة ليا كما 

                                                           
1
رسالة .الفمسطينية الوزارات في اإلدارؼ  وعالقتيا باألداء الرشيد الحكـ معايير تطبيق واقع"سمير عبد الرزاؽ مطير، -  

 الدولة إدارة :األقصى،تخصص وجامعة العميا لمدراسات والسياسة اإلدارة أكاديمية بيف المشترؾ البرنامج)ماجستير
 .25،ص،(2013الرشيد، والحكـ
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أيضا البد مف توفر أطر قانونية واضحة وعادلة تضمف حماية . 1ىي ممزمة بالنسبة لممحكوميف

تطبيق - سمطة قانونية مستقمة، وقوة تنفيذية غير فاسدة- كاممة لحقوؽ اإلنساف، وىو ما يقتضي

نسجاميا في . القانوف عمى الجميع دوف تمييز وكل ىذا يتطمب وضوح القوانيف وشفافيتيا وا 

نظاـ عدالة نزيو و منصف، : ويوصف حكـ القانوف بعناصره األساسية والمتمثمة في. 2التطبيق

وحكومة تمثيمية، ويعبر عف تالـز األنظمة التشريعية والقضائية الناجعة والنافذة والحكومة التي 

 .3تطبق القوانيف بشكل عادؿ ومنصف و بالتساوؼ عمى جميع األفراد

 تعني  أف كل األطراؼ المعنية بعممية إدارة الحكـ وتريد ":Inclusiveness"التضمينية (6

تستطيع -  رجاال أـ نساء،فقراء أـ أثرياء، مف سكاف المدينة أو الريفاسواء كانو-المشاركة فييا

ما عبر اإلشراؼ عمى  ما بالمشاركة في المداوالت وا  تحقيق ذلؾ عمى قدـ المساواة إما بالتصويت وا 

مثل )وتعني أيضا  أف يتساوػ المواطنوف بحقوقيـ أما القانوف .وكاالت الخدمة العامة المحمية

 والمعاممة بالمساواة وتأميف فرص متساوية لالستفادة مف الخدمات التي توفرىا 4(حماية الممكية

 .5الدولة

                                                           
مركز :القاىرة.الشروط السياسية لمتنمية االقتصادية:الفساد والتنميةمصطفى كامل السيد،صالح سالـ زرنوقة ،- 1

 .338،ص،1999دراسات وبحوث الدوؿ النامية بجامعة القاىرة،
 .53آسيا بمخير ، مرجع سابق،ص،-  2
3
 .27شعباف فرج، مرجع سابق، ص، -  

دار : بيروت. إدارة حكـ أفضل ألجل التنمية في الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقياتقرير البنؾ الدولي،-  4
 .27-22،ص،2004الساقي،

رسالة ".2004-1999دور المشاركة السياسية في ترقية الحكـ الصالح في الجزائر ما بيف"عامر صبع ،-  5
التنظيمات :جامعة الجزائر،كمية العمـو السياسية واإلعالـ،قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولية، تخصص )ماجستير

 .50،ص،(2007/2008السياسية واإلدارية،
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إف تفعيل مبدأ توزيع السمطات عمى أفراد المجتمع مف خالؿ ": Decentralization" ةالالمركزي  (7

التوزيعات الجغرافية لمدولة بيدؼ إدارة شؤونيا والحفاظ عمى حقوؽ األفراد داخميا يشكل بعدا 

عميقا في تحقيق مفيـو الحكـ الراشد فيشعر الفرد بأنو ىو صاحب القرار ويعتمد عمى نفسو مف 

فأفراد المجتمع في أؼ . أجل تحقيق الذات مف جية، وأنو تحت المراقبة الشعبية مف جية أخرػ 

منطقة مف مناطق الدولة ىـ األقدر عمى رسـ السياسات التي تحكـ عالقاتيـ ببعض وعالقاتيـ 

بالسمطة وىـ األقدر عمى تحديد األىداؼ وصياغتيا والعمل عل تحقيق مفيـو المشاركة مف أجل 

 .1تحقيقيا والوصوؿ إلى التنمية المنشودة بما يتالءـ مع إحتياجاتيـ

حسب مفيـو الحكـ الراشد فإنيا تتحدد بمفيـو :  "Stratigic vision"الرؤية اإلستراتيجية (8

التنمية بالشراكة بيف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مف خالؿ خطط بعيدة المدػ لتطوير العمل 

المجتمعي مف جية وأفراده مف جية أخرػ والعمل عمى التنمية البشرية، وحتى يتـ تحقيق النتائج 

االيجابية في رسـ الخطط ضمف إطار الحكـ الراشد فيجب األخذ بعيف االعتبار المتغيرات الداخمية 

إلى جانب امتالؾ القادة والجميور منظورا .والخارجية ودراسة المخاطر ومحاولة وضع الحموؿ

عريضا وطويل المدػ فيما يتعمق بالحكـ الراشد والتنمية البشرية المستدامة، مع اإلحساس بما ىو 

مطموب ليذه التنمية، كما ينبغي أف يكوف ىناؾ فيـ لمتعقيدات التاريخية والثقافية واالجتماعية 

 .2المركبة ليذا المنظور

                                                           
جامعة ورقمة،كمية الحقوؽ )رسالة ماجستير".دور الحوكمة المحمية في إرساء المدف المستدامة"نصر الديف الباؿ،-1

 .12،ص،(2011/2012والعمـو السياسية،قسـ العمـو السياسية،
2
 .28شعباف فرج، مرجع سابق، ص، - 
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محاولة المؤسسات والعمميات خدمة العمالء واالستجابة   :"Responsiveness"االستجابة(9

 .1لمطالبيـ في فترة زمنية معقولة وبدوف أؼ استثناء

 

 

 .معايير الحكـ الراشد: (1)الشكل رقـ

 

 .إعداد الباحثة: المصدر

 

                                                           
رسالة ".دور مؤسسات االتحاد األوروبي في تفعيل الحكـ الراشد عمى مستوػ دوؿ المغرب العربي" خديجة بوديب،-  1

الديمقراطية :جامعة قسنطينة،كمية الحقوؽ،قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولية،تخصص )ماجستير
 .56،ص،(2010/2011والرشادة،

آليات الحكم 
الراشد

الشفافية
المساءلة

المساواة

المشاركة

حكـ 
االستجابةالقانوف 

التضمينية

الالمركزية

الرؤية 
االستراتيجية
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 آليات وأبعاد الحكم الراشد:المبحث الثاني

لقد ارتبط مفيـو الحكـ الراشد مف حيث المنطق العولمي بسياسات البنؾ الدولي اليادفة لترشيد 

النفقات العمومية بعيدا عف الفساد اإلدارؼ والتسييرؼ، فإنو كقيمة أصبح لصيقا بكل أبعاد العولمة 

السياسية التي تيدؼ إلى بناء نموذج سياسي جامع بيف حقوؽ اإلنساف وحاجاتو مف مشاركة 

سياسية وتمثيل ديمقراطي والمركزية وظيفية قائمة عمى المبادرة المحمية الناجعة في ظل توافر 

و يقترف الحكـ الراشد بالعديد مف األبعاد والفواعل . عامل العقالنية في إدارة الموارد والوقت

 :والمؤشرات لقياسو أىميا

إف إدارة شؤوف المجتمع مف خالؿ الحكـ الصالح يتضمف عدة : أبعاد الحكم الراشد: المطمب األول

 :أبعاد مترابطة
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يعتبر مف أىـ األبعاد المرتبطة بالحكـ الراشد ": Political Dimension"البعد السياسي .1

ألنو يتعمق بطبيعة السمطة السياسية وشرعيتيا وقدرتيا عمى التمثيل الحقيقي لممجتمع وخمق  

 :الصمة الصحيحة وجسور التعاوف بيف الحاكـ والمحكوميف مما يؤدؼ إلى

وتعاونيـ  (الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني )التفاعل االيجابي بيف األطراؼ الفاعمة

 .ومشاركتيـ في خدمة الصالح العاـ الذؼ يحقق مصالح األفراد

 تحقيق الديمقراطية الفعالة، بتوفير انتخابات نزيية، وشفافة، و تعددية، ومشاركة سياسية واسعة

 .النطاؽ

تمكيف األفراد مف ممارسة حقوؽ المواطنة. 

تتوقف رشادة النظاـ السياسي عمى مدػ مشروعية السمطة السياسية، واحتراـ الحريات العامة مف 

نشاء  الجمعيات وتقييـ كفاءة وفاعمية األنظمة السياسية  رأؼ عاـ وأحزاب سياسية وحرية التعبير وا 

 .1مف خالؿ مبادغ الحكـ الراشد

ال يمكف إغفاؿ ": Economic and social dimension" البعد االقتصادي واالجتماعي.2

أىمية ىذا البعد، ألنو يمثل أحد أىـ محاور الحكـ الراشد،حيث أف المضموف المحورؼ لمحكـ 

الراشد في ىذا البعد ىو انسحاب الدولة مف القطاع االقتصادؼ، وفتح المجاؿ لمحريات 

حيث لـ يعد االىتماـ محصورا في تحديد مستويات . االقتصادية، وتحقيق الرشادة االقتصادية

دراؾ  نما امتد ليشمل جوانب ومستويات األداء االقتصادؼ لمواجية مختمف األزمات وا  النمو، وا 

                                                           
1
جامعة )أطروحة دكتوراه".دور الحكـ الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدوؿ العربية حالة الجزائر"سايح بوزيد،-  

اقتصاد :تممساف،كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير والعمـو التجارية،تخصص
 .163،164،ص،ص،(2012/2013تنمية،
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ضروريات التنمية االقتصادية وأثارىا عمى حياة الناس وعمى استقرار البمد، واألخذ باألسباب 

 : وذلؾ بػ1.المؤدية لتحقيق التنمية

اعتماد برامج إصالحات اقتصادية. 

محاربة مظاىر الفقر. 

تدفق المعمومات بكل شفافية عف الوضع االقتصادؼ لمرأؼ العاـ. 

كما يعد الحكـ الراشد عامل .توفير البيئة التنظيمية والتشريعية لنشاطات مختمف القطاعات

مخفض لمخاطر االستثمار نظرا لمتدقيق المستمر لممعمومات حوؿ البيئة االقتصادية بكل شفافية 

 :ووضوح، ما يمكف مف

تشجيع القطاع الخاص. 

ستراتيجيات تتناسب مع اإلمكانيات المتاحة  .وضع خطط وا 

 و منو نجد أف دور .فتح مجاؿ الحريات االقتصادية واحتراـ قواعد المنافسة وحرية دخوؿ السوؽ

 :الدولة يتمحور حوؿ تحقيق البعديف االجتماعي واالقتصادؼ بالعمل عمى

رفع المستوػ المعيشي وتحسينو. 

السعي لمقضاء عمى الفقر والظمـ االجتماعي. 

وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية شاممة، . إصالح اإلطار التنظيمي والقانوني لممجاؿ االقتصادؼ

 .2بتحقيق استقرار سياسي، اجتماعي وىذا مف مرتكزات الحكـ الجيد 

                                                           
 .47آسيا بمخير ، مرجع سابق،ص،-  1
 .164،165سايح بوزيد،مرجع سابق،ص،ص،-  2
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 يقصد بو كفاءة الجياز اإلدارؼ ":administrative dimension"البعد اإلداري والتقني.3

وفاعميتو، فال يمكف تصور إدارة عامة فاعمة مف دوف االستقالؿ عف النفوذ السياسي، وال يمكف 

تصور مجتمع مدني دوف استقالليتو عف الدولة، وال يمكف أف تستقيـ السياسات االقتصادية 

حيث يأخذ البعد اإلدارؼ مكانة في . 1واالجتماعية في غياب المشاركة والمحاسبة والشفافية

إستراتيجية وسياسة الحكـ الراشد الرتباطو بأنظمة التسيير العقالني واإلدارة الرشيدة لمموارد المتاحة 

 :مف خالؿ

التوزيع العادؿ لمموارد المالية والبشرية لممجتمع. 

القضاء عمى أشكاؿ الفساد اإلدارؼ والمحسوبية. 

تطبيق الالمركزية لترشيد اإلدارة العامة بدرجة عالية مف الكفاءة والفعالية. 

 االىتماـ بالجياز اإلدارؼ واألنظمة والقوانيف المعموؿ بيا في إدارة الشؤوف والعمميات اإلدارية

 .لمتأكد مف مدػ مالئمتيا وقدرتيا 

العمل عمى إجراء تعديالت وظيفية في مجاؿ إصالح اإلدارة العامة. 

وضع تشريعات لمكافحة الفساد وتفعيل اإلعالـ والشفافية. 

إنشاء بيئة قانونية لتحقيق أىداؼ التنمية المستدامة. 

تنمية وتأىيل الموارد البشرية، وتطوير القطاع العاـ . 

                                                           

ؼ دراسة في النموذج  التعاطي السياسإشكاليةالمفارقة بيف تعدد المعايير و المؤشرات و : لحكـ الراشدا"حسيف بياز،-  1
 http://www.maspolitiques.com :،متحصل عميوالمجمة اإلفريقية لمعمـو السياسية".الماليزؼ 

/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=203:-algerie-&catid=10:2010-12-

09-22-53-49&Itemid=7#.VJmX8sAc . 08/12/2014:بتاريخ. 

http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=203:-algerie-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7#.VJmX8sAc
http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&id=203:-algerie-&catid=10:2010-12-09-22-53-49&Itemid=7#.VJmX8sAc
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التنظيمي وطبيعة البيئة المحيطة والمتغيرات المحمية ؼإتباع إستراتيجية تتوافق مع الحجـ الييكل 

 .1والدولية

 .أبعاد الحكـ الراشد:(2)ـالشكل رؽ 

 

 .إعداد الباحثة: المصدر

لتشكيل الحكـ  بينيا، األبعاد فيما ىذه تفاعل عف عبارة ىو الراشد الحكـ بأف القوؿ يمكف تقدـ مما انطالقا

الراشد، فالبعد السياسي يؤثر في العدالة التوزيعية لمثروات وفي األداء التنظيمي لمنشاط االقتصادؼ، 

كما أف لمبعد اإلدارؼ تأثير عمى المجاؿ االقتصادؼ مف خالؿ إصالح اإلدارة الحكومية، أما البعد 

االقتصادؼ فيبرز في فتح مجاؿ النقاش حوؿ القضايا العامة ومكافحة الفساد االقتصادؼ، وتنويو الرأؼ 

  2.العاـ بتوفير المعمومات بكل شفافية مما يجعمو يؤثر عمى البعديف اآلخريف

 فواعل الحكم الراشد: المطمب الثاني

                                                           
 .165سايح بوزيد، مرجع سابق،ص،-  1
جامعة آؿ البيت )رسالة ماجستير(".2007-1999)الحكـ الراشد والتنمية االقتصادية في الجزائر"سارة دباغي، - 2

 .33،ص،(2008/2009األردف،معيد بيت الحكمة،

البعدالسياسي

البعد اإلدارؼ 
والتقني

البعد 
اإلقتصادؼ 
وااإلجتماعي
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 الدولة،: في والمتمثمة لو المكونة الثالث أطرافو بني التناسق مف نوع عمى يقوـ الحكـ الراشد

 .العناصر ىذه ترابط في إطار وذلؾ والقطاع الخاص، المجتمع المدني

 الدولة بمعناه الواسع ىو تجمع ح مصطمح الدولة لو عدة معاني، فمصطل":state" الدولـــة  (1

بشرؼ مرتبط بإقميـ محدد يسوده نظاـ اجتماعي وسياسي وقانوني موجو لمصمحتو 

المعنى الثاني أضيق مف ذلؾ ويراد بو الحكاـ بالمقابمة لممحكوميف داخل المجتمع .المشتركة

السياسي، وىذا ىو المعنى المقصود عندما نقوؿ أف الدولة تسيطر أو أف الدولة عاجزة عف حل 

مشاكل المجتمع، أما المعنى الثالث وىو أكثر ضيقا فتشير فيو كممة الدولة إلى جزء مف السمطات 

العامة وىي السمطة المركزية بالمقابمة لمسمطة المحمية أؼ الواليات والمحافظات والمدف والقرػ 

والدولة بوصفيا سمطة فعالة وسمطة . 1بمعنى أف عمى السمطات المحمية تنفيذ الخطة العامة لمدولة

ىي أحد  وموافقة الرأؼ العاـ عمى سمطة الدولة. ذات سيادة تعرؼ أيضا بأنيا سمطة شرعية

العناصر المكونة ليا وىي بمثابة شركة اجتماعية يقبل بيا رعاياىا عمى وجو العموـ، حرصا عمى 

وفي ىذا اإلطار المطموب مف الدولة كطرؼ مف أطراؼ الحكـ الراشد، أف توفر . 2تسوية منازعاتيـ

اإلطار التشريعي المالئـ الذؼ يسمح بالمشاركة في القوانيف التي تشكل المنظمات غير الحكومية، 

وا عطاء صالحيات إدارية ومالية مناسبة لييئات الحكـ المحمي لتقوـ بوظائفيا، والى خمق األطر 

وفي ظل الدولة التي تتواجد فييا . الحوارية بيف جميع ىذه األطراؼ والمؤسسات الرسمية

                                                           
1
-http://www.ao: متحصل عميو".النظـ السياسية في العالـ المعاصر" سعاد الشرقاوؼ،-  

academy.org/docs/alnodhom_alsiyasiyah_fe_al3alam_almo3aser_2703009.pdf ، 
 .09/12/2014: تاريخ االطالع.11ص،

شركة األمل لمطباعة : أحمد حسيف عباس،القاىرة: تر.الػػػػػػدولةجاؾ دوه  نيدييو دؼ فابر، -  2
 .5،6،ص،ص،[د،ت،ف]والنشر،

http://www.ao-academy.org/docs/alnodhom_alsiyasiyah_fe_al3alam_almo3aser_2703009.pdf
http://www.ao-academy.org/docs/alnodhom_alsiyasiyah_fe_al3alam_almo3aser_2703009.pdf
http://www.ao-academy.org/docs/alnodhom_alsiyasiyah_fe_al3alam_almo3aser_2703009.pdf
http://www.ao-academy.org/docs/alnodhom_alsiyasiyah_fe_al3alam_almo3aser_2703009.pdf
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االنتخابات والديمقراطية، تكوف الحكومة منتخبة، ووظائف الدولة متعددة الجوانب، بحيث تركز 

عمى إطار التفاعل االجتماعي الذؼ يحدد المواطنة، وتمتمؾ سمطة المراقبة وممارسة القوة ولدييا 

 :وىذه الوظائف تعني. مسؤولية الخدمة العامة التي  تعمل عمى خمق بيئة مساعدة

إيجاد إطار قانوني وتشريعي مستقر، ثابت، فعاؿ وعادؿ لألنشطة العامة والخاصة. 

 تعزيز االستقرار والمساواة في السوؽ. 

االىتماـ بتقديـ السمع. 

تزويد الخدمات العامة بفعالية ومسؤولية. 

وعمى اثر ىذه الوظائف تواجو الحكومة العديد مف التحديات، ذلؾ أف الحكـ الراشد ييتـ باىتمامات 

دامة نوعية الحياة  األفراد األكثر فقرا، وىذا عف طريق العمل عمى تزويد فرص إظيار وتحقيق وا 

و أف المؤسسات الحكومية تستطيع أف تمكف الناس، الذيف تقـو بخدمتيـ . التي يريدوف تحقيقيا

بتزويدىـ بالفرص المتساوية وتدعيـ االندماج االجتماعي واالقتصادؼ والسياسي، وفتح  وذلؾ

لكف ال تستطيع الدولة تمكيف الناس، إال بتوفير جياز تشريعي . المجاؿ لمحصوؿ عمى الموارد

فضرورة وجود برلماف ينتخب . وعمميات انتخابية وأنظمة قضائية وقانونية تعمل بشكل جيد

أعضاءه بحرية وعدالة، تمثل فيو مختمف األحزاب ومختمف المناطق، مف شأنو أف يسمح بزيادة 

المشاركة الشعبية ومساءلة الحكومة، فوجود الثقة يؤدؼ إلى زيادة الشرعية السياسية فاألنظمة 

 .1القانونية والقضائية الفعالة بدورىا تعمل عمى حماية دولة القانوف وحقوؽ الجميع

                                                           
جامعة قسنطينة، كمية )رسالة ماجستير".واقع التنمية وفق مؤشرات الحكـ الراشد في المغرب العربي"ليمى لعجاؿ،-  1

 .51،52،ص،ص،(2009،2010الديمقراطية والرشادة،:الحقوؽ،قسـ العمـو السياسية والعالقات الدولية،تخصص
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يعرؼ القطاع الخاص يشكل عاـ عمى انو ذلؾ ": the private sector" القطاع الخاص(2

دارتيا ومف أىـ .الجزء مف االقتصاد الوطني الذؼ يقوـ  عمى الممكية الخاصة لوسائل اإلنتاج وا 

مميزات ىذا القطاع السرعة في االنجاز واإلبداع، والديناميكية والحيوية والسرعة المبادرة قبل فوات 

 معرقمة لمتسيير الفعاؿ ونجاعتو بعكس القطاع العاـ البطيء في ةالفرصة،أؼ عدـ وجود بيروقراطي

حركتو ومبادراتو، ألنو يخضع لتخطيط مركزؼ و مسير إداريا، وتحكمو أساليب بيروقراطية 

 إف اليدؼ األساسي لمقطاع الخاص ىو تحقيق الربح بأكبر قدر ممكف؛ لذلؾ يعد المبنة 1.وسياسية

 األساسية لالقتصاد العالمي؛ إذ يعتبر أساسيا في عممية التنمية االقتصادية ةاألولى والركيز

ويعتبر الحل األمثل لكل العمل .واالجتماعية؛ ألنو يسعى دوما لتمبية حاجات اقتصاد الدولة

االجتماعية واالقتصادية؛فيو يساىـ في شتى دوؿ العالـ، مف خالؿ الدور الذؼ يمعبو كمنتج 

كما لو القدرة عمى .ومصدر؛ بغية تعزيز فرص النمو، وتحقيق االستقرار المالي و االقتصادؼ

توفير إدارة كفأ؛ مما يقتصد في استخداـ الموارد ويحسف أداء المؤسسات؛ فيزيد بذلؾ مف معدالت 

النمو االقتصادؼ، وخمق سوؽ مالية نشيطة تشجع عمى االدخار الذؼ يوجو االستثمار، باإلضافة 

وتوفير فرص 2إلى تخفيف العبء عمى الدولة، مف حيث تمويل المشروعات العامة وتحمل الخسائر

وعمى ىذا األساس اتخذت العديد مف . العمل، وتحسيف مستويات المعيشة، والتخفيف مف البطالة 

الدوؿ استراتيجيات اقتصادية تتعمق بخوصصة المؤسسات العامة، وفتح المجاؿ أماـ القطاع 

فالحكومة يمكف أف تشجع تنمية القطاع الخاص في إطار ما .الخاص في العديد مف المياديف
                                                           

-حي منجمي-دراسة ميدانية في المدينة الجديدة-دور القطاع الخاص في إنشاء المدف الجديدة"صباح لمزاود،-  1
عمـ :جامعة قسنطينة،كمية العمـو اإلنسانية والعمـو االجتماعية،قسـ عمـ االجتماع،تخصص)رسالة ماجستير".

 .21،22،ص،ص،([د،ت،ف]االجتماع الحضارؼ،
جامعة )أطروحة دكتوراه-".دراسة حالة الجزائر-دور الخوصصة في التنمية االقتصادية"موسى سعداوؼ،-  2

 .243،244،ص،ص،(26/12/2007تخطيط اقتصادؼ،:الجزائر،كمية العمـو االقتصادية وعمـو التسيير،تخصص



 دراسة          اإلطار النظرؼ والمفاىيمي لل    :               الفصل األوؿ

 

46 
 

التي تضمف مستوػ معيناًا مف الشفافية .  "corporate governance "1يسمى حوكمة الشركات

و يعد مصطمح حوكمة الشركات مف أىـ وأشمل المصطمحات التي أخذت . والعدالة والدقة المالية

تنتشر عمى المستوػ العالمي خالؿ العقديف األخيريف وقد زاد االىتماـ بالحوكمة في معظـ 

االقتصاديات الناشئة والمتقدمة نظراًا الرتباطيا بالجوانب التنظيمية والمحاسبية والمالية واالقتصادية 

ة الشركات قد ارتبط بإصالح وتحسيف السوؽ المالية وتشغيل الشركات ـفحوؾ. واالجتماعية والبيئية 

 .وتعتبر عامل جذب واستقطاب لالستثمار األجنبي, في أغمب دوؿ العالـ

و ىناؾ مجموعتاف مف المحددات التي يتوقف عمييما مستوػ الجودة والتطبيق الجيد لحوكمة 

  : عرض لياتيف المجموعتيفؼوفيما يل, الشركات

إف وجود مثل ىذه المحددات يضمف تنفيذ القوانيف والقواعد التي تساعد عمى : المحددات الخارجية ( أ

 :وتشمل ىذه المجموعة, حسف إدارة الشركة

  المناخ العاـ لالستثمار المنظـ لألنشطة االقتصادية في الدولة مثل القوانيف والتشريعات واإلجراءات

 .المنظمة لسوؽ العمل والشركات 

  تنظيـ المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية واإلفالس. 

  كفاءة وجودة القطاع المالي الذؼ يوفر األمواؿ الالزمة لقياـ المشروعات وكفاءة األجيزة الرقابية في

 .أحكاـ الرقابة عمى الشركات

  وجود بعض المؤسسات ذاتية التنظيـ مثل الجمعيات المينية والشركات العاممة في سوؽ األوراؽ

 .المالية

 وجود مؤسسات خاصة بالميف الحرة مثل مكاتب المحاماة والمكاتب االستشارية المالية االستثمارية. 
                                                           

 .52ليمى لعجاؿ،مرجع سابق،ص،-  1
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  :ىذه المحددات تشمل: المحددات الداخمية (ب

القواعد والتعميمات واألسس التي تحدد أسموب وشكل القرارات داخل الشركة. 

 توزيع السمطات والمياـ بيف الجمعية العامة ومجمس اإلدارة والمديريف التنفيذييف مف أجل تخفيف

 .التعارض بيف مصالح ىذه األطراؼ

 الحوكمة تؤدؼ في النياية إلى زيادة الثقة في االقتصاد القومي. 

زيادة وتعميق سوؽ العمل عمى تعبئة المدخرات ورفع معدالت االستثمار. 

 العمل عمى ضماف حقوؽ األقمية وصغار المستثمريف. 

 وخاصة قدراتو التنافسية , العمل عمى دعـ وتشجيع نمو القطاع الخاص. 

  مساعدة المشروعات في الحصوؿ عمى تمويل مشاريعيا وتحقيق األرباح. 

 1خمق فرص العمل.  

 لقد حطي مفيـو المجتمع المدني باىتماـ خاص مف قبل ":civil society"المجتمع المدني (3

الباحثيف عمى مختمف توجياتيـ وتياراتيـ اإليديولوجية والفكرية البرجوازية منيا والماركسية، 

الكالسيكية والحديثة معا، وقد كانت لكل منيـ وجيتو ونظرتو الخاصة، لكنيا تصب أساسا في 

فكرة واحدة مفادىا أف ىذا المجتمع يتوسط المجاؿ الممتد بيف األسرة  كمؤسسة اجتماعية والدولة 

وبالتالي ىناؾ تنوعات عديدة مف التحديدات والتعريفات لمفيـو المجتمع 2.كمؤسسة سياسية سمطوية

المدني  في األدبيات األجنبية والعربية فحسب ندوة المجتمع المدني التي نظميا مركز دراسات 
                                                           

حوكمة الشركات ودورىا في )المؤتمر العممي األوؿ حوؿ".دور حوكمة الشركات في التنمية االقتصادية"مناور حداد،-  1
 .4،7،ص،ص،(2008اكتوبر/15/16،جامعة دمشق،كمية االقتصاد،اإلصالح االقتصادؼ

مجمة كمية اآلداب الجزائر، -".جدلية المفيـو والممارسة-المواطنة والديمقراطية...المجتمع المدني" صونية العيدؼ ،-  2
 .3، ص، 2008، 32:، العددوالعمـو اإلنسانية واالجتماعية
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يقصد بو المؤسسات السياسية واالقتصادية :" عرفت المجتمع المدني عمى انو1992الوحدة العربية 

واالجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينيا المختمفة في استقالؿ عف سمطة الدولة لتحقيق 

أغراض متعددة، منيا أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار عمى المستوػ الوطني والقومي، 

ذلؾ األحزاب السياسية، ومنيا أغراض نقابية كالدفاع عف مصالح أعضائيا، ومنيا أغراض  ومثاؿ

ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفيف والجمعيات الثقافية التي تيدؼ إلى نشر الوعي الثقافي، 

. 1"وفقا التجاىات أعضاء كل جماعة، ومنيا أغراض لإلسياـ في العمل االجتماعي لتحقيق التنمية

ويشير المجتمع المدني  إلى مختمف  الييئات والمنظمات التطوعية التي تنشأ بمقتضى اإلرادة 

األحزاب السياسية : الحرة ألعضائيا بقصد حماية مصالحيـ والدفاع عنيا، ومنيا عمى سبيل المثاؿ

 المينية وجماعات المصالح والجمعيات األىمية والمنظمات غير توالتنظيمات الثقافية واالتحادا

 صانعي القرار، و األكاديمييف أجنده ليتصدر المدني المجتمع صعود ارتبط و قد .2الحكومية

 عمى محميا المدني إحػالؿ المجتمع وضػرورة الدولػة، دور أىمية تراجع عمى المستمر بالتأكيد

 وجودىا يرتبط والتي اليومية، الحياة بأمور أغػراض تتعمق  لخدمػة.واالقتصادؼ االجتماعي المستوييف

واالتحػادات  العمػاؿ واتحػادات كالنقابػات، ألعضػائيا، مباشػرة بتحقيػق مصػالح األحياف مف كثير في

أو  الندوات أنشطة كعقد مف بو تقوـ ما طريق عف وذلؾ- مباشر غير بشكل-تسيـ فيي.التجارية

 مع أعضائيا تحاور خالؿ مف وذلؾ لممشاركة، الالزمة الميػارات األساسية تنميػة فػي النقاشية، الحمقات

                                                           
، 2002مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت. المجتمع والديمقراطية والدولة في البمداف العربيةالفالح متروؾ،-  1
 .26ص، 

،:عنابة.،المدخل إلى عمـ السياسةعبد النور ناجي -  2  .170،ص،2007دار العمـو
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 المجتمع مؤسسات بأف نجد  لذا.1شؤوف المجتمع بإدارة تتعمق التي المختمفة حػوؿ القضايا أقرانيـ

 خالؿ مف لمحكـ ترشيداًا  أكثر إدارة تحقيق عمى تساعد الحكومية غير المؤسسات مقدمتيا وفي المدني

 استخدميا يمكف والتي والجماعية الفردية الجيود ألفضل تعبئتيا خالؿ ومف والحكومة الفرد بيف عالقاتيا

 :التالية اآلليات وفق

المشاركة في  عمى وحمميا المواطنيف مف قطاعات جيود تعبئة خالؿ مف العامة السياسة عمى التأثير

 .الشأف العاـ

واسع نطاؽ عمى بتداوليا والسماح المعمومات نشر عبر والشفافية المساءلة تعميق. 

العامة لمخدمات أفضل أداء عمى الخبرة، أو التمويل أو المباشر العمل طريق عف الحكومة، مساعدة 

 .المواطنيف رضا وتحقيق

السمطة تعسف مف المواطنيف وحماية القانوف  أماـ والمساواة العدالة تحقيق عمى العمل . 

اآلخر، وقبوؿ الحوار قيـ أعضائيا إكساب خالؿ مف الديمقراطية ثقافة عمى المواطنيف تربية 

.عف الرأؼ الحر والتعبير االنتخابات، في والمشاركة القيادات، ومساءلة واالختالؼ،
2

 

ويعد المجتمع المدني الوعاء األمثل لقياـ القيـ الديمقراطية في المجتمع حيث يوجد ارتباط قوؼ بيف 

وىناؾ أطر سياسية وقانونية البد مف توفرىا لوجود . تطور المجتمع المدني واالنتقاؿ إلى الديمقراطية

: سيادة الحياة الدستورية التي تقوـ عمى مبادغ الحرية الفردية والديمقراطية ومنيا: مجتمع مدني، منيا

                                                           
 دور المجتمع المدني في تكويف رأس الماؿ االجتماعي دراسة حالة لمجمعيات األىمية في انجي دمحم عبد الحميد،-  1
 .77-64، ص، ص، [د، ت، ف]المركز لمصرؼ لمحقوؽ االقتصادية واالجتماعية، : القاىرة.مصر

2
 .48زىير عبد الكريـ الكايد،مرجع سابق،ص،-  
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قرار التعددية الفكرية والحزبية والتداوؿ السممي  الفصل بيف السمطات، والفصل بيف الديف والدولة، وا 

  1.لمسمطة، وحرية تكويف المنظمات االجتماعية السياسية

كما . تتنوع وظائف المجتمع المدني وأدواره تبعا لطبيعة النظاـ السياسي واالقتصادؼ واالجتماعي

ترتبط حيوية ىذا الدور ارتباطا أساسيا بمدػ رسوخ أسس الديمقراطية وقواعدىا، وما يتوفر مف 

 :مناخ مالئـ لممارسة ىذه األدوار، ويمكف تقسيميا إلى

وظائف تتعمق بدعـ جيود التنمية مف حيث تقديـ المعونة االقتصادية لمقطاعات الفقيرة التي (1

تضررت نتيجة سياسات اإلنفاؽ الحكومي بمعنى أف المجتمع المدني يعمل عمى ممئ الفراغ الذؼ 

 .ينجـ عف انسحاب الدولة التدريجي مف بعض أوجو الحياة االقتصادية واالجتماعية 

وظائف تتعمق بدعـ التطور الديمقراطي وتوسيع المشاركة العامة، و مراقبة عمل الحكومة عف (2

 .طريق ممارسة وسائل التنشئة والتثقيف والتدريب

وظائف تتعمق بنشر ثقافة المبادرة و التطوع والتواصل مع المنظمات الدولية و مع المتغيرات (3

 .الدولية

 فمنذ التسعينات مف القرف الماضي تزايد االىتماـ الدولي بالمنظمات غير الحكومية كشريؾ لمدولة 

 في التنمية ، و تزايد ذلؾ االىتماـ في بداية القرف الحالي ، حيث أصبحت مؤسسات المجتمع

المدني بكل تنوعيا مقبولة لدػ الرأؼ العاـ والحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية 

المتاحة ، و قد  تزايد أيضا عدد المنظمات األىمية في العالـ وخاصة الدوؿ النامية وتنوعت 

.  منيا ، كما تزايد حجـ إنفاقيا عمى الخدمات االجتماعية ف  وتزايد حجـ وعدد المستفيدؼانشاطاتو

                                                           
مركز البياف لمبحوث : الرياض.مفيـو المجتمع المدني والدولة المدنية دراسة تحميمية نقديةدمحم أحمد عمي مفتي، -  1

 .42، ص، 2014والدراسات، 
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وتعكس طبيعة عالقة الدولة بمؤسسات المجتمع المدني أحد أىـ محاور حسف الحكـ ، بحيث 

اعتبر التأكيد عمى فعالية المجتمع في مواجية الدولة أحد الشروط األساسية لمتنمية ، فالمجاؿ 

االجتماعي المستقل عف الدولة الذؼ ِيؤكد عمى وجود مجاؿ عاـ لألنشطة التطوعية لمجماعات 

 .1تتيح قدرا مف التوازف بيف طرفي معادلة  القوػ 

 .بيئة الحكـ الراشد: (3)الشكل رقـ

 

 إعداد الباحثة: المصدر

كل مف الدولة والقطاع  جيود تضافر و تكامل إلى تعزيزه يحتاج و الحكـ الراشد بناء أف  ومنو نجد

 بناء إقامة حكـ راشد و عمى قادرة غير وحدىا األصعدة، فالدولة كافة عمى الخاص والمجتمع المدني

 الخاص القطاع و المدني معلمجتالمجتمع، فا في الوحيدة الفاعمة القوة تعد لـ ديمقراطي، فيي مجتمع

                                                           
دراسة حالة األحزاب -دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكـ الرشيد في الجزائر" عبد النور ناجي، -  1

 .113، 112، ص، [د، ت، ف]، العدد الثالث، مجمة المفكرالجزائر، -".السياسية

لةالدو 

القطاع 
الخاص 

المجتمع 
المدني

البيئة السياسية والقانونية المساعدة لعمل 
كل مف القطاع الخاص والمجتمع 

.المدني  

 تحقيق التنمية االقتصادية 
خمق فرص العمل، :مف خالؿ  

 وتحقيق الرفاه االجتماعي

يتوسط المجاؿ الممتد بيف 
المواطف والدولة ويساعد عمى 
المشاركة في األنشطة السياسية 
 .واالجتماعية واالقتصادية
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 يتطمب ما ىو و  االجتماعية، و االقتصادية العمميات في و االجتماعي التنظيـ في أدوارا حاسمة يمعباف

 تدخل مف طرؼ كل تحمي ،و الفواعل بيف العالقة تطوير مالية و اقتصادية إصالحات نظاما قانونيا و

 .1األخرػ  األطراؼ

 :مؤشرات قياس الحكم الراشد:  المطمب الثالث

يعتبر الحكـ الراشد الحمقة المعقدة في موضوع التنمية الشاممة، إذ أف ىذا البعد يمس جوانب غير 

مادية يصعب إخضاعيا لمقياس الكمي كما أف الكثير مف أبعاد الحكـ الراشد ذات حساسية 

، وقابمة لمتالعب السياسي، حيث تصبح في الكثير مف األحياف أداة لمضغط (...سياسية، ثقافية)كبيرة

 :واالبتزاز خاصة في ظل غياب الحكـ الراشد، وقد تـ تصنيف مؤشرات قياس الحكـ الراشد إلى صنفيف

ىي مؤشرات تقـو عمى أساس قياس متغيرات موضوعية ال تقبل الجدؿ في : المؤشرات الموضوعية (1

مظيرىا الشكمي، ولكف المالحع ىنا أف ىذه المؤشرات يمكف أف تكوف غير موضوعية في مضمونيا، 

أؼ ما ىي إال واجية لوجود حكـ راشد غير صحيح، ودليل ذلؾ أف الكثير مف البمداف نجد فييا 

انتخابات تعددية ونسب مشاركة مرتفعة والعديد مف المنظمات غير الحكومية، ولكنيا ما ىي إال 

 :وتتمثل أىـ المؤشرات الموضوعية في.مظاىر شكمية لغياب الحكـ الراشد الحقيقي

 تاريخ آخر االنتخابات -

 نسبة المشاركة -

  تاريخ حصوؿ المرأة عمى حق االنتخاب -

 نسبة االنخراط في النقابات -

                                                           
 .67آسيا بمخير ،مرجع سابق،ص،-  1
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 .الخ...عدد المنظمات غير الحكومية، حماية الحق النقابي -

سميت بيذا ألنيا تقوـ عمى سبر اآلراء لدػ عينات مف الخبراء الدولييف : المؤشرات غير الموضوعية (2

ولدػ السكاف ألف الرأؼ ىو تعبير شخصي عمى قضية ما عمى خمفية شخصية مركبة مف خمفيات 

ولكف المالحع كما . سياسية، عقائدية، ثقافية واجتماعية وىذه األبعاد ال تكوف بالضرورة موضوعية

أثبتتو الدراسات اإلحصائية أف ىذه الطرؽ اإلحصائية  إذا  كانت قائمة عمى الطريقة العممية يمكف أف 

تكوف  موضوعية في الجوىر رغـ أنيا في الشكل سميت غير موضوعية والتي يمكف أف تكشف الكثير 

إف أىـ الدراسات حوؿ المؤشرات .مف الحقائق واألدلة والتي يمكف أف تخفييا المؤشرات الموضوعية

: ومنيا. 1غير الموضوعية تقوـ بيا المنظمات غير  الحكومية ومراكز البحث الجامعية وىيئات دولية

 :ومتمثمة في. منظمة الشفافية والبنؾ الدولي الذؼ حدد ستة مؤشرات لتحقيق الحكـ الراشد

 عند ثـ عزليـ ومف عمييـ والرقابة المسؤوليف انتخاب يتـ خالليا مف التي العممية تمؾ: المؤشر األول

 2 :وىما الحكـ إدارة مؤشرات مف تـ االستعانة بمؤشريف ذلؾ تحقيق وألجل الضرورة

بداء الرأؼ.1  في المشاركة عمى ما بمد مواطني قدرة مدػ المعيار ىذا يقيس: مؤشر المساءلة وا 

 .اإلعالـ وسائل وحرية الجمعيات، تكويف وحرية التعبير، حرية وكذلؾ انتخاب حكومتيـ،

 دستورية غير بوسائل استقرار الحكومة زعزعة احتماؿ المعيار ىذا يقيس:مؤشر االستقرار السياسي.2

 .اإلرىاب ذلؾ في بما العنف طريق عف أو

                                                           
1
دور إستراتيجية مكافحة الفساد االقتصادؼ في تحقيق التنمية المستدامة دراسة مقارنة بيف "سارة بوسعيد،-  

: جامعة سطيف،كمية العمـو االقتصادية والتجارية وعمـو التسيير، تخصص)رسالة ماجستير".الجزائر وماليزيا
 .38،39،ص،ص،(2012/2013االقتصاد الدولي والتنمية المستدامة،

مجمة االقتصاد ". االقتصادؼ في العراؽ النمو عمى وأثرىا الحكـ إدارة مؤشرات توافر مدػ "دمحم أحمد جاسـ ،-  2
 .8،9،ص،ص،19،2011:،العددالخميجي
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 وتطبيػػق السياسات لمموارد الكفاءة ذات اإلدارة في ليا المتاحة واإلمكانات الدولة قدرة: المؤشر الثاني

: اآلتية المؤشرات تعني والتي الصحيحة

المدنية  الخدمة جياز وقدرة العامة، الخدمات نوعية المعيار ىذا يقيس :مؤشر الفاعمية الحكومية.3

 .السياسات إعداد ونوعية السياسية، الضغوط عف واستقاللو

 تنمية تتيح سميمة وتنظيمات سياسات توفير عمى الحكومة قدرة :مؤشر نوعية األطر التنظيمية.4

 القيود أىـ عمى والقضاء لألعماؿ مناسبة بيئة بتوفير ذلؾ ويكوف . ذلؾ عمى الخاص وتساعد القطاع

 الشركات التي تواجو الرئيسية

االجتماعية  المعامالت بإدارة تقوـ التي لممؤسسات والدولة المواطنيف احتراـ :المؤشر الثالث

 :اآلتية المؤشرات يشمل وىذا الدولة في واالقتصادية

 والتقيد في المجتمع القانوف  أحكاـ في المتعامميف ثقة مدػ المكوف  ىذا يقيس :مؤشر سيادة القانوف .5

 جرائـ وقوع احتماؿ وكذلؾ والمحاكـ والشرطة الممكية وحقوؽ  العقود إنفاذ نوعية ذلؾ في بيا، بما

 وأعماؿ عنف

 بما خاصة، لتحقيق مكاسب العامة السمطة استغالؿ مدػ المكوف  ىذا يقيس :مؤشر مكافحة الفساد.6

 مقدرات عمى الشخصية وأصحاب المصالح النخبة وكذلؾ استحواذ بكل أشكالو، الفساد أعماؿ ذلؾ في
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 ووضعت ىيئة البنؾ العالمي مقياسيف الختبار وتحقيق الحكـ الراشد في الشرؽ األوسط 1.الدولة

 :وشماؿ إفريقيا ىما 

 وتتضمف : مقياس المساءلة العامة .1

 .مدػ إنفتاح المؤسسات السياسية -

 .مستوػ المشاركة السياسية ونوعيتيا -

 .درجة الشفافية ومدػ القبوؿ الذؼ تحظى بو الحكومة لدػ الشعب -

وتتخمف في ىذا المجاؿ دوؿ المنطقة بشكل أكبر بكثير،وترتفع في سائر أنحاء . حرية الصحافة-  

 .العالـ، نوعية المساءلة العامة بإرتفاع الدخل، لكف ىذا ال ينطبق عمى منطقة الشرؽ وشماؿ إفريقيا

 وتتضمف : مقياس جودة اإلدارة.2 

 فعالية البيروقراطية و كفاءتيا -  

 حكـ القانوف - 

 حماية الممكية الفكرية- 

 مستوػ الفساد- 

 نوعية التنظيمات- 

 

                                                           
المؤتمر العالمي ".دور الحكـ الراشد في تحقيق التنمية االقتصادية"عبد القادر يختار، عبد القادر عبد الرحماف،-  1

النمو المستداـ والتنمية االقتصادية الشاممة مف المنظور  )الثامف لالقتصاد والتمويل اإلسالمي حوؿ
 .6،ص،(21/12/2011-19اإلسالمي،الدوحة،
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وتوازؼ دوؿ منطقة الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا في ىذا المؤشر، بشكل . آليات المساءلة الداخمية -

ف تخمفت عنيا قميال  . 1عاـ، مثيالتيا عمى مستوػ العالـ، وا 

كما ربط برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي مفيـو الحكـ الراشد بمفيـو التنمية البشرية، ويتـ تصنيف 

، ىذه المؤشرات نفسيا تعتمد في تقييـ الحكـ الراشد، (التنمية البشرية)الدوؿ عمى أساس مؤشراتيا

 : 2ويتكوف دليل التنمية البشرية مف مقياس يضـ ثالثة أبعاد تتمثل في

 أف يعيش اإلنساف حياة مديدة بصحة سميمة -

 أف يكوف متعمما -

وبالتالي، فإنو يجمع مقاييس متوسط العمر المتوقع . الحصوؿ عمى مستوػ معيشي الئق -

 .عند الوالدة، وااللتحاؽ بالمدارس، واإللماـ بالقراءة والكتابة، والدخل

، جرػ تطوير ثالثة أدوار تكميمية لتسميط الضوء عمى جوانب 1990ومنذ إنشاء دليل التنمية البشرية 

دليل الفقر البشرؼ، ودليل التنمية المتعمق بالجنوسة، ومقياس تمكيف : معينة مف التنمية البشرية

 :ويمكف إستشفاء ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ التالي. الجنوسة

 

 

                                                           
 .34، 33تقرير البنؾ الدولي، مرجع سابق، ص، -  1
، أىداؼ التنمية لأللفية تعاىد بيف األمـ إلنياء الفاقة 2003برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية- 2

 .60مطبعة كوركي، ص، : بيروت.البشرية
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، دليل التنمية المتعمق 2،دليل الفقر البشرؼ 1دليل التنمية البشرية،دليل الفقر البشرؼ : (1)الجدوؿ رقـ

 .مكونات متشابية،مقاييس متباينة_بالجنوسة

المشاركة أو  مستوى معيشة الئق المعرفة مدى العمر الدليل

 االستبعاد

دليل التنمية 

 البشرية

متوسط العمر 

المتوقع عند 

 الوالدة

معدؿ إلماـ .1

البالغيف بالقراءة 

 والكتابة

معدؿ .2

مجموع 

االلتحاؽ 

 بالمدارس

الناتج المحمي اإلجمالي 

معادؿ القوة )لمفرد

الشرائية بالدوالر 

 .(األمريكي

- 

دليل الفقر 

 1البشري 

االحتماؿ عند 

 الوالدة بعد 

العيش إلى 

 .40سف 

معدؿ األمية 

 بيف البالغيف

الحرماف في توفير 

الحاجات االقتصادية 

 :يقاس ب

النسبة المئوية .1

لممحروميف مف المنفذ 

 إلى مصدر مياه محسف

النسبة المئوية .2

لألطفاؿ دوف الخامسة، 

الناقصي الوزف المعتاد 

 .ألعمارىـ

- 
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 :متحصل عميو.2003برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية: المصدر

http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr03/chapter2.pdf .25/12/2014:بتاريخ. 

 :مف ىذا الجدوؿ يتضح أف دليل التنمية البشرية يشمل ثالثة مؤشرات ىي

دليل الفقر 

 2البشري 

االحتماؿ عند 

 الوالدة بعد ا

لعيش إلى سف 

60.  

النسبة المئوية 

لمبالغيف 

المفتقريف إلى 

الميارات 

الوظيفية في 

 .القراءة والكتابة

النسبة المئوية لمذيف 

يعيشوف تحت خط فقر 

مف %50)الدخل

متوسط المعدؿ في 

 (الدخل المتاح لألسر

نسبة البطالة 

ألمد 

 12)طويل

 (شيرا أو أكثر

دليل التنمية 

المتعمقة 

 بالجنوسة

متوسط العمر 

 المتوقع

عند الوالدة 

 لإلناث والذكور

النسبتاف .1

المئويتاف إللماـ 

البالغات 

والبالغيف 

بالقراءة 

 .والكتابة

مجموع .2

معدالت 

االلتحاؽ 

بالتعميـ 

االبتدائي 

والثانوؼ والعالي 

 لإلناث والذكور

الدخل المكتسب المقدر 

لإلناث والذكور، مبينا 

سيطرة النساء والرجاؿ 

 .عمى الموارد

- 

http://www.un.org/ar/esa/hdr/pdf/hdr03/chapter2.pdf


 دراسة          اإلطار النظرؼ والمفاىيمي لل    :               الفصل األوؿ

 

59 
 

 .العمر المرتقب عند الوالدة كمؤشر لمصحة.1

 .مستوػ اإللماـ بالقراءة والكتابة كمؤشر لمتعميـ.2

 .1التحكـ في المورد بالشكل الذؼ يكفل التمتع بحياة كريمة كمؤشر لمدخل.3

 

 

 

 

 

 

 :خالصة الفصل األول 

 

إف الحكـ الراشد جاء مف أجل إيجاد بيئة حكـ  خالية مف مظاىر الفساد، فيو يعتبر أساس نجاح 

حيث ييدؼ إلى توسيع .اإلصالحات االقتصادية وترسيخ دولة القانوف وبالتالي تحقيق التنمية الشاممة

خيارات جميع فئات المجتمع، وخاصة الفئات األكثر فقرا وتيميشا مع االىتماـ في نفس الوقت 

باألجياؿ القادمة وحقيا في عيش حياة كريمة، مع ضرورة تحقيق قدر أكبر مف الدمج بيف المجاالت 
                                                           

1
،كمية -02-جامعة قسنطينة)رسالة ماجستير-".الواقع واألفاؽ-التنمية البشرية في الجزائر"سوسف مريبعي ،-  

 .81،ص،(2012/2013تسيير الموارد البشرية،:العمـو االقتصادية وعمـو التسيير،قسـ عمـو التسيير،تخصص
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الدولة ، المجتمع - السياسية و االقتصادية واالجتماعية  في إطار قانوني وبمشاركة القوػ الفاعمة

 -.المدني، القطاع الخاص



 



 -UNDP-اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وسياسات أهداف            :          الثاني الفصل
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 :تمهيد الفصل الثاني

حظيت مسألة التنمية في ظل األمـ المتحدة باىتماـ جدؼ ضمف مكاثيقيا أك بفعل  ممارساتيا الميدانية 

مف خبلؿ تخصيصيا لمعديد مف البرامج التنمكية لصالح دكؿ العالـ الثالث، كيظير  ىذا جميا في 

 مف ميثاؽ األمـ المتحدة كالذؼ  فكضى لمجمعية العامة سمطات إنشاء أجيزة فرعية تيتـ 22المادة 

الذؼ يقـك مف خبلؿ لجانو المكزعة عبر * بمجاؿ التنمية ممثبل في برنامج األمـ المتحدة اإلنماايٌي 

 .القارات الخمس، بتقديـ المساعدات الفنية كالمالية لمدكؿ األعضاء خاصة الدكؿ األقل نمكا

، كتعتمد ىذه 1990يصدر البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة سنكيا تقارير التنمية البشرية منذ عاـ 

التقارير نيجا محكره اإلنساف باعتباره ثركة األمـ الحقيقية كأف االستثمار في تنميتو ىك السبيل األكثر 

ضمانا لتحقيق النمك االقتصادؼ المستداـ، فالتقدـ الحقيقي في التنمية البشرية ال يقاس فقط بتكسيع 

خيارات األفراد كقدراتيـ عمى تحصيل التعميـ، ككضعيـ الصحي الجيد، كالعيش في مستكػ  مقبكؿ 

 .إنما ىك في تحصيف االنجازات كتكفير الظركؼ المبلامة الستمرار التنمية البشرية . كالشعكر باألماف

تطرقنا في ىذا الفصل إلى أىداؼ كسياسات برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي مف خبلؿ تناكؿ المباحث 

 :التالية

 التعريف ببرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة: المبحث األكؿ

 .أجندة عمل البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة في المنطقة العربية: المبحث الثاني
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 22/11/1965 الصادر في 2009أنشئ كفقا لمقرار رقـ  *

 

 التعريف ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي: المبحث األول
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 ، بنيكيكرؾ ك يتككف مف 1965أنشئ البرنامج اإلنمااي  لؤلمـ المتحدة بقرار أصدرتو الجمعية العامة عاـ

البرنامج :  مف طرؼ الجمعية العامة سمي1965كقد كاف نتيجة دمج مؤسستيف في سنة .  دكلة 177

كيتكلى ىذا الجياز مجمس إدارة كمدير تنفيذؼ 1.المكسع لممساعدة التقنية كصندكؽ األمـ المتحدة الخاص

 .2يعتمد في تمكيمو عمى ما يتمقاه مف التبرعات ك المساىمات مف الدكؿ األعضاء

يعد البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة منظمة تدعك إلى التغيير كربط البمداف بالمعارؼ كالخبرات كالمكارد 

 عمل البرنامج  مع 1966بيدؼ مساعدة الشعكب عمى بناء حياة أفضل كتحقيق أىدافيا التنمكية، فمنذ سنة 

العديد مف الجيات المجتمعية لمساعدة الشعكب عمى الكقكؼ في كجو األزمات مع الحفاظ عمى جكدة 

الحد مف الفقر كتحقيق : كييتـ البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة بأربعة محاكر عمى كجو التحديد كىي. 3الحياة

 .األىداؼ التنمكية، الحككمة الديمقراطية، منع األزمات كالتغمب عمييا، كالبياة كالتنمية المستدامة

 اتجو العالـ نحك إقامة شراكة عالمية مف أجل التنمية مع منظكمة 2000 سبتمبر 8فمنذ إعبلف األلفية في 

 4.البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة لترجمة األىداؼ اإلنمااية لؤللفية إلى إطار عمل

 

 

 أهداف البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة: المطمب األول

                                                           
دار : ،الجزاار1ط-. نمكذجاة المتحداألمـمنظمة - قانكف المنظمات الدكليةدمحم سعادؼ، - 1

  .116،ص،2008الخمدكنية،
منشأة : ، اإلسكندرية1ط.-األمـ المتحدة-قانكف المنظمات الدكلية دمحم سامي عبد الحميد، - 2

 .156،ص،2000المعارؼ،
 :متحصل عمية". في الدكؿ العربيةاإلنمااي المتحدة األمـ عف برنامج نبذة"،اإلنمااي المتحدة األمـبرنامج - 3

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/operations/about_undp.html. 6/2/2015بتاريخ. 
 كاالستقرار السياسي في دكر الديمقراطية المتحدة في تنمية لؤلمـ اإلنماايدكر البرنامج " سميماف يكسف صبلح،ةمرك-  4

،قسـ العمـك اآلداب، كمية األكسطجامعة الشرؽ )رسالة ماجستير". 2000/2010 جنكب الصحراء،إفريقيا  كالعمـك
. 26،27،ص،ص،(2010/2011السياسية،

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/operations/about_undp.html
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عبلمة بارزة في التعاكف الدكلي، .  المنبثق عف قمة األمـ المتحدة لؤللفية2000كاف إعبلف األلفية عاـ 

حيث .كجيكد التنمية المميمة التي عممت عمى تحسيف حياة ماات المبلييف مف البشر في جميع أنحاء العالـ

جراءات مممكسة لتمبية - دكلة189-اتفق قادة كممثمك الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة عمى استراتيجيات كا 

فتحقيق األىداؼ مسؤكلية الجميع، كاف التقصير تجاه تحقيقيا . 2015األىداؼ اإلنمااية لؤللفية بحمكؿ عاـ 

. سكؼ يضاعف األخطار في العالـ، ابتدأ مف عدـ االستقرار إلى تفشي األمراض الكبااية كالتدىكر البياي

 .1كلكف تحقيقيا سيضع الدكؿ عمى مسار سريع تجاه عالـ أكثر استقرار كعدال كأمنا

كيؤدؼ البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة دكرا ميما بصفتو مناصرا رايسا لؤلىداؼ اإلنمااية لؤللفية كداعما 

سكاء مف خبلؿ البرامج التي يديرىا أك عبر قيادتو لمنظكمة إنمااية لؤلمـ .لئلجراءات الرامية إلى تحقيقيا

 بمدا كمنطقة كيعمل مع شركاء كطنييف كدكلييف لدعـ أنشطة االرتقاء بمستكػ 177المتحدة حيث يتكاجد في 

المعيشة كخمق فرص العمل كتمكيف المرأة مف عيش حياة مثمرة، كما يسعى لتحقيق عالـ خاؿ مف الفقر 

. 2كمتحرر مف أكجو البلمساكاة كاإلقصاء، كمكاجية نحك تحقيق الفكااد المشتركة لمتنمية البشرية المستدامة

يجاد حمكؿ محمية لمتحديات التنمكية عمى الصعيد الكطني كالعالمي، حيث يتـ إعداد البرنامج اإلنمااي لؤلمـ  كا 

 :المتحدة عمى محاكر رايسية،كما يمي

تمكيف كدعـ قدرات اإلدارة المحمية كالمجتمع المحمي ليتسنى ليا تنسيق جميع الجيكد المبذكلة في  .1

مجاالت التنمية االجتماعية كتنمية المكارد البشرية، كالمشاركة الفعالة في كضع اإلستراتيجية االجتماعية، 

كالتي ستترجـ نيج األىداؼ اإلنمااية لؤللفية إلى كاقع كمف ثـ مراقبة سير العمل لمتأكد مف الكصكؿ إلى 

 .األىداؼ المنشكدة

                                                           
 .3، ص، 2010،  المتحدةاألمـ: نيكيكرؾ.2010 اإلنمااية األىداؼ، تقرير اإلنمااي المتحدة األمـبرنامج -1

دعـ التقدـ : 2012/2013 المتحدة االنمااياألمـ، التقرير السنكؼ لبرنامج اإلنمااي المتحدة األمـبرنامج -  2
 .1ص،،2013،األمـ المتحدة:نيكيكرؾ.العالمي
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تطكير قدرات منظمات المجتمع المدني لتمكينيا مف تمثيل المجتمع المحمي  كالمشاركة في تطكير  .2

كتطبيق إستراتيجية التنمية االقتصادية كاالجتماعية كخطة العمل، كالمساىمة في تحقيق األىداؼ اإلنمااية 

 .لؤللفية

تحضير تقرير األىداؼ اإلنمااية لؤللفية بمساىمة مف جميع األطراؼ المعنية ككضع اإلطار الزمني  .3

 .1لممراقبة كمتابعة سير العمل لتحقيق األىداؼ اإلنمااية لؤللفية

االنتقاؿ مف الدعكة كالتخطيط لؤلىداؼ اإلنمااية لؤللفية إلى تسريع تحقيق تمؾ األىداؼ مع اقتراب  .4

 .2015المكعد المحدد لذلؾ في عاـ 

 . تركيز أكبر عمى العمل في مجاؿ الحكـ المحمي .5

تأكيد أكبر عمى االنتعاش االقتصادؼ مف األزمات كالككارث بما في ذلؾ مشاريع لتكفير سبل العيش  .6

 .كتكليد الدخل

دعـ اكبر لتطكير كتنفيذ استراتيجيات إنمااية لخفض االنبعاث ثاني أكسيد الكربكف، كمركنة إزاء  .7

كما يعكف البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة في نشاطو عمى الجكانب البشرية لمتنمية  .2التغيرات المناخية

مشجعا عمى بركز رؤية جديدة لمتنمية، تـ تكضيحيا مف خبلؿ التقارير السنكية لمتنمية البشرية التي يصدرىا 

 حيث يدعـ البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة الدكؿ في جيكدىا الرامية إلى كضع الناس 3 .1990منذ سنة 

قامة الركابط بيف الشعكب كالبمداف كالشركاء كالقضايا لكي يتـ تحقيق  في صمب التنمية البشرية المستدامة، كا 

 :   مف خبلؿ4التنمية المأمكلة عمى نحك أفضل كأسرع كلكي يتـ أيضا التشارؾ في منافعيا عمى نطاؽ كاسع

                                                           
. 27 سمماف يكسف صبلح، مرجع سابق،ص،ةمرك- 1
. 2،3مرجع سابق،ص،ص،.2012/2013 المتحدة االنمااياألمـ لبرنامج التقرير السنكؼ  المتحدة،لؤلمـ اإلنماايبرنامج - 2
 لمدراسات األكاديميةمجمة الجزاار،".2010/2014 في ظل برنامج التنميةكآفاقياالتنمية البشرية في الجزاار "نضيرة قكريش،- 3

. 33،،ص6،2011:،العددكاإلنسانيةاالجتماعية 
. 2،3مرجع سابق،ص،ص،.2012/2013 المتحدة االنمااياألمـ السنكؼ لبرنامج التقرير،اإلنمااي المتحدة األمـبرنامج -  4
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 الحد مف الفقر كالجكع كرفع مستكيات التغذية. 

  تكفير التسييبلت في الحصكؿ عمى التعميـ لجميع أفراد المجتمع، كالعمل عمى القضاء عمى

 .األمية كالجيل

 إزالة الفكارؽ كالمساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة. 

 ك المرأة الحامل15تحسيف مستكيات الصحة كخاصة المتعمقة بصحة األطفاؿ دكف سف اؿ . 

  مكافحة فيركس نقص المناعة البشرية مثل االيدز أك السيد، المبلريا كحدكث أمراض أخرػ-

دمج مبادغ التنمية المستدامة في سياسات البمد كبرامجو كعكس االتجاه في خسارة المكارد البياية،   - .إيبكال

 .كتقميص نسبة فرصة الحصكؿ عمى مياه الشرب غير المأمكنة إلى النصف

 1.تطكير شراكة عالمية شاممة لمتنمية 

: كما يركز البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة عمى أربعة عناصر بالغة األىمية مف عناصر التنمية البشرية

القضاء عمى الفقر، خمق الكظااف كاستدامة الرزؽ كسبل العيش، حماية البياة كتجديدىا، تشجيع النيكض 

 . 2كتستند ىذه األىداؼ جميعيا لتنمية القدرات عمى الحكـ الرشيد. بالمرأة

حيث أنشئ ىذا البرنامج، كقاعدة عامة، مف أجل تقديـ المساعدات الفنية كالمالية لمدكؿ النامية لتطكير 

نشاطاتيا االقتصادية كاالجتماعية كالفنية،مف أجل تمكيل مشركعات البنية األساسية كالمرافق العامة ليذه 

المياه كالزراعة كالصناعة كالتعميـ بما يؤدؼ إلى خمق الظركؼ التي مف شانيا أف تجعل : الدكؿ،مثل

 :3االستثمار ممكنا أك أكثر فاعمية مف خبلؿ

                                                           
. 8مريبعي سكسف،مرجع سابق،ص،-  1
 الحكـ لخدمة التنمية البشرية إدارة:كثيقة لمسياسات العامة لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمااي،اإلنمااي المتحدة األمـبرنامج -  2

. 8،ص،1997المستدامة،
. 65، ص، 2003/2004، دار النيضة العربية:القاىرة.المنظمات الدكلية المتخصصةمصطفى سيد عبد الرحمف، -  3
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  مساعدة الدكؿ في تحديد استراتيجياتيا كسياساتيا لمتنمية اإلنسانية المستدامة كتعباة المكارد

 .الضركرية البلزمة لذلؾ

  تزكيد الدكؿ بآليات مناسبة ككافية لتطكير عممية التنمية تستيدؼ إزالة العقبات أماـ التنمية، كمراجعة

 .1كمراجعة الفقر، كذلؾ بالتعاكف مع شركاء آخريف لمتنمية

 القضاء أك التقميل المعتبر لؤلمية كذلؾ طبقا لسياسة اليكنسكك بخصكص التعميـ مدػ الحياة. 

 القضاء عمى الجكع كسكء التغذية في أسرع كقت ممكف. 

  تكفير أعظـ فرصة لممرأة بخصكص الخدمات الصحية كالتعميـ،التشغيل كالمصادر المالية، كمشاركة

 ك لتحقيق ىذه األىداؼ يطمب البرنامج اإلنمااي 2.أكثر في تحميل كتخطيط كصنع القرار كتقسيـ التنمية

لؤلمـ المتحدة مف الدكؿ كشعكبيا أف تتعيد باعتبارىا المسؤكلة األكلى عف التنمية بالمشاركة الفعالة في 

 3.عممية التنمية

-Ban Ki" كتتجمى أىمية األىداؼ اإلنمااية مف خبلؿ مقكلة األميف العاـ لؤلمـ المتحدة باف كي مكف 

"moon":كقد . أظيرت األىداؼ اإلنمااية لؤللفية أف بإمكاننا أف تحدث فكارؽ عميقة في حياة الناس

 .4" بناءنا لقاعدة صمبة لتحقيق المزيد مف التقدـ2000شيدت الرحمة التي بدأناىا عاـ 

 :كمف ثـ فإف أىميتيا تكمف في

 :نقطة إرتكاز السياسات اإلنمااية الدكلية .1

                                                           
، ص، 2007، دار الجامعة الجديدة:اإلسكندرية.اإلفريقية المتحدة في تنمية الشعكب األمـ  دكر،حمد خميفةأ إبراىيـ-  1
. 107،109،ص

. 170، ص، 1994، ديكاف المطبكعات الجامعية:الجزاار.، التنظيـ الدكلي كالمنظمات الدكليةغضباف مبركؾ- 2
 .109، ص، حمد خميفة، مرجع سابقأ إبراىيـ- 3

بناء المنعة لدرء المخاطر، نيكيكرؾ، :المضي في التقدـ:2014برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، تقرير التنمية البشرية-  4
 .56، ص، 2014
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تجاكزت األىداؼ اإلنمااية لؤللفية االىتماـ اإلنمااي المحدد مكانيا، لتصل إلى شراكة عالمية لمحد مف 

الفقر،كتحسيف مستكيات الصحة، كاحتراـ حقكؽ اإلنساف، كبمكغ المساكاة بيف الجنسيف، كتحقيق االستدامة 

فالدكؿ .كال يتحقق ىذا إال مف خبلؿ منظكمة لتقاسـ المسؤكلية بيف الدكؿ الغنية كالدكؿ الفقيرة. البياية

الفقيرة مف حقيا أف تطالب الدكؿ الغنية برفع سقف المعكنات اإلنمااية، كتحسيف فرص الكصكؿ إلى 

أسكاقيا، كتحمل مسؤكلياتيا كاممة إزاء التدىكر الذؼ لحق بالنظاـ البياي العالمي كالذؼ كاف نتيجة لنمط 

كبإمكاف الدكؿ المانحة مطالبة الدكؿ الفقيرة بإرساء آليات الحكـ الراشد كالمساءلة . التنمية الذؼ انتيجتو

 .1مف أجل ضماف االستخداـ األمثل لتمؾ المعكنات

 :سبيل لمحياة المنتجة .2

إف الغايات اإلنمااية لؤللفية مسألة حياة أك مكت بالنسبة إلى أكثر مف بميكف شخص مازالكا يعيشكف في 

فيذه الغايات تمثل أىدافا بحد ذاتيا، كتمثل بالنسبة ليؤالء مدخبلت رأسمالية كسبيبل لحياة . حالة فقر مدقع

كالعامل . فالعامل األكفر صحة ىك عامل أكثر إنتاجا. منتجة كلنمك اقتصادؼ كلتحقيق مزيد مف التنمية

كيؤدؼ تحسيف البنية التحتية إلى زيادة نصيب الفرد مف اإلنتاج . أفضل تعميما ىك العامل أكثر إنتاجا

كمف ثـ فإف كثرة  الغايات تشكل جزءا مف تراكـ رأس الماؿ، بمعناه الكاسع،فضبل عف ككنيا أىدافا مرغكبة 

أما الغايات المتعمقة . فالغايات المتعمقة بالجكع كالمرض تشكل جزءا مف رأس الماؿ البشرؼ . بحد ذاتيا

كأما الغايات المتعمقة . بالمياه كالصرؼ الصحي كسكاف العشكاايات الفقيرة فتشكل جزءا مف البنية التحتية

 .باالستدامة البياية فيي تشكل جزءا مف رأس الماؿ الطبيعي

                                                           
سياسات التنمية المستدامة كاألىداؼ اإلنمااية لؤللفية في الجزاار دراسة تقييميو لحدكد االلتزامات "بمعاطل عياش،- 1

: جامعة سطيف،كمية العمـك االقتصادية كالعمـك التجارية كعمـك التسيير، تخصص)رسالة ماجستير".كطبيعة االنجازات
 .78،ص،(2010/2011االقتصاد الدكلي كالتنمية المستدامة،



 -UNDP-اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وسياسات أهداف            :          الثاني الفصل
 

70 
 

 :دعامة لمسمـ كاألمف العالمييف .3

يشكل انتشار الفقر كتدني مستكيات المعيشة كتدىكر األكضاع الصحية بياة مبلامة لتغذية التكترات كتربة 

خصبة لنشكب الصراعات المسمحة مف أجل االستحكاذ عمى المكارد البالغة األىمية كالمياه كالمراعي 

كلقد شدد بعض زعماء ... السكداف كالككنغك الديمقراطية: كالنفط كالماس كاألخشاب مف األمثمة عمى ىذا

يقتضي - كقف الحركب كالعنف الداخمي كاإلرىاب–العالـ عمى أف الكفاح في سبيل تحقيق األمف العالمي 

كلذلؾ ينبغي أف يتخذ تحقيق الغايات اإلنمااية لؤللفية مكانة مركزية في الجيكد الدكلية . استاصاؿ الفقر

كفي ىذا السياؽ يقكؿ جيرىاد . الرامية إلى كضع نياية لمصراعات العنيفة كالنعداـ االستقرار كاإلرىاب

أف الفقر المدقع كتزايد انعداـ المساكاة بيف :"2001 مستشار المانياGerhard Schroeder شركيدر

البمداف كداخل البمداف أيضا، يمثبلف تحدييف ىااميف لعصرنا، ألنيما تربة خصبة النعداـ االستقرار 

 .1"ك مف ثـ فإف الحد مف الفقر عمى نطاؽ العالـ أمر أساسي لصكف السبلـ كاألمف. كلمصراعات

 مجاالت عمل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة: المطمب الثاني

يعمل البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة لتحقيق تحسينات حقيقية في حياه الناس كفي الخيارات كالفرص 

المتاحة ليـ، كيزكد البمداف بالنصح القااـ عمى األدلة فيما يتعمق بالسياسات كيزكدىا بالركابط كالمعارؼ 

دارتيا لضماف الحصكؿ عمى نتااج إنمااية حقيقة كمف مجاالت 2.لمحصكؿ عمى المكارد الكطنية كالدكلية كا 

 :العمل الرايسية التي يعنى بيا برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي ىي

 :الحد من الفقر .1

                                                           
، 2005نيكيكرؾ، ". خطة عممية لتحقيق الغايات اإلنمااية لؤللفية:االستثمار في التنمية " برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي،- 1

 .3ص، 
تنمية محكرىا :2010/2011 المتحدة االنمااياألمـ،التقرير السنكؼ لبرنامج اإلنمااي المتحدة األمـبرنامج - 2

. 9،10،ص،ص،2011األمـ المتحدة،: نيكيكرؾ.الناس
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حيث يعرفو أمارتيا .يعد القضاء عمى الفقر أكلى األىداؼ اإلنمااية لؤللفية باعتباره التحدؼ العالمي األكبر

تكليفة مف األفعاؿ كالحاالت تتفاكت مف متغيرات أكلية مثل جكدة التغذية إلى أمكر :" Amartya Sen سف

مركبة مثل احتراـ الذات، كمف ثـ فإف الفقر ال يعني انخفاض الدخل في حد ذاتو كلكف عدـ كفاء الدخل 

 :*1انظر المخطط التكضيحي رقـ. 1"بالنشاطات كالتكظيفات التي تتكلد منيا القدرة اإلنسانية لمفرد

 

 

 

 

 

 

 

،1,25السكاف الذيف يعيشكف عمى اقل مف  نسبة  . (بالنسبة الماكية)1990،2010 دكالر في اليـك

                                                           
. 46،ص،2009،دار الساقي:،بيركت1ط.الفقر كالفساد في العالـ العربيسمير التنير، - 1
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: نيكيكرؾ،المضي في التقدـ بناء المنعة لدرء المخاطر: 2014 االنماايةاألىداؼ، تقرير اإلنمااي المتحدة األمـ برنامج  *
  .8 ،ص،االمـ المتحدة

 دكالر في اليـك الكاحد بيف سنتي 1.25يكضح ىذا المخطط نسبة السكاف الذيف يعيشكف عمى أقل مف 

 في مختمف أنحاء العالـ حيت نبلحع انحفاض عددىـ في اإفريقيا كجنكب الصحراء الكبرػ 2010 ك1990

 .%18إلى % 36 كما نبلحع انخفاضيا في العالـ مف  %38 الى%56مف 

فبعض المناطق مثل .عمى الرغـ مف ىذا االنجاز،فإف التقدـ المحرز في مجاؿ الحد مف الفقر كاف متباينا

 مناطق شرؽ آسيا كجنكب شرؽ آسيا حققت الغاية المتمثمة بتخفيض معدؿ الفقر المدقع إلى النصف،
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كجنكب أسيا ال تزاالف متخمفتيف عف الركب ككفقا لتكقعات _ جنكب الصحراء الكبرػ _إال أف منطقتي إفريقيا

مف تحقيق ىذه الغاية بحمكؿ _جنكب الصحراء الكبرػ _البنؾ الدكلي،فاف مف غير المحتمل أف تتمكف افريقيا

  2015.1عاـ 

بالنسبة )2010أما بالنسبة البمداف الخمسة األعمى مف حيث الحصة األكبر مف الفقر المدقع في العالـ

 :*2حسب ما ىك مكضح في المخطط التكضيحي رقـ.(الماكية

 

 

 .9،مرجع سابق،ص،2014 االنماايةاألىداؼ، تقرير اإلنمااي المتحدة األمـبرنامج  *

                                                           
. 8، ص،  سابق، مرجع2014 اإلنمااية األىداؼ، تقرير اإلنمااي المتحدة األمـبرنامج -  1
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 تمييا الصيف بػ %22.9يمثل ىذا المخطط التكضيحي أف أكبر نسبة لمقفر المدقع تكجد في اليند بػ 

 كجميكرية الككنغك الديمقراطية %5.3 بنغبلديش%7.9  تمييما كل مف نيجيريا 2010 سنة  7. %13

3.6%. 

 :الحكم الديمقراطي .2

يشير مفيـك الحكـ كفقا لمبرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة إلى ممارسة السمطة االقتصادية كالسياسية كاإلدارية 

كفي الكقت الحاضر أصبحت الحككمة أك الحكـ الرشيد،يشمل . إلدارة شؤكف بمد ما عمى جميع المستكيات

. الدكلة كالمجتمع المدني كالقطاع الخاص، كيؤثر مباشرة في مستكػ تحقيق التنمية في أبعادىا المختمفة

سيادة القانكف،الشفافية،بناء التكافق، االستجابة،المساكاة الفعالية كالكفاءة :كتتضمف عناصر الحكـ الرشيد

 . 1كالرؤية اإلستراتيجية

كلقد أدػ البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة كالبنؾ الدكلي دكرا رايسيا في تطكير مصطمح إدارة الحكـ أك 

حيث قدمو كآلية إلدامة التنمية عبر العناية بتحقيق التنمية البشرية كمدخل إلى تحقيق التنمية .الحككمة

االجتماعية بصكرة شاممة باعتباره المفتاح األساسي لتحقيق التنمية االقتصادية كالسياسية كاإلدارية في 

 2.القطاعات الحككمية كالمجتمعية

كتعد كل مف التضمينية كالمساءلة ركيزتيف ميمتيف إلصبلح إدارة الحكـ في الدكؿ النامية التي تسيطر فييا 

 السمطة التنفيذية عمى السمط األخرػ،كال تسمح لممجتمع بالعمل إال تحت عباءتيا؛

                                                           
 االقتصادؼ كاالجتماعي، تقرير التنمية البشرية اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي المتحدة األمـبرنامج - 1

. 101،ص، 2002إيقكنات لمخدمات المطبعية،:عماف. خمق الفرص لؤلجياؿ القادمة:2002العربية
، مجمة بحكث اقتصادية عربية".أكضاع إدارة الحكـ ك أثرىا عمى التنمية في اليمف"عبد الكاحد العفكرؼ ، -  2

 .122،123،ص،ص،65،2014:العدد
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كبالتالي فإف ىاتيف الركيزتيف تشمل جميع المكاطنيف دكف أؼ ممارسة إقصااية مف خبلؿ تكريس حقيقي 

كيسعى البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة إلى حكـ ديمقراطي شامل كفعاؿ مف . 1لممساكاة بيف جميع المكاطنيف

خبلؿ الجمع بيف قدرتو عمى الدعكة، كتقديـ المشكرة، كتعزيز فضاءات محايدة لمحكار كتحقيق التكافق كبناء 

كما يساعد مؤسسات الحكـ في البمداف عمى إحداث إصبلحات دستكرية كتنظيـ االنتخابات ذات .المؤسسات

  .... المصداقية، كتعزيز البرلمانات

 :منع األزمات واإلنعاش .3

تؤدؼ الككارث كالنزاعات إلى تقكيض كافة جكانب التنمية ،إذ تعطل التعميـ كفرص العمل، كتضعف مستكػ 

فمف تفاقـ مشكمة انعداـ االستقرار المالي إلى ارتفاع أسعار السمع األساسية كتقمباتيا، كمف . 2الصحة ك الرفاه

الككارث الطبيعية المتكررة إلى مكجة االستياء العاـر عمى المستكييف االجتماعي كالسياسي بات العالـ اليـك 

كقد إزدادت بمدانو ترابطا، فبات لكل قرار يتخذ أك حدث يقع في أؼ مكاف . يعيش في جك مف عدـ اليقيف

كيكلد إنتقاؿ عدكػ .تداعيات عمى أماكف أخرػ، كالسيما في ظل ترابط األسكاؽ كالتكاصل اآلني بيف الناس

الصدمات عبر الدكؿ،كاإلرتفاع الحاد في أسعار األغذية، كاألزمات المالية، كالككارث الطبيعية، كالنزاعات 

 1910الى 1901 كارثة طبيعية في الفترة مف 82كقد تـ تسجيل .المسمحة، شعكرا بالضعف،بل بالعجز أحيانا

 في 2008كالكاقع أف التقدـ يتباطأ منذ عاـ .2012 إلى 2003 أربعة أالؼ في الفترة مف 4.000كأكثر مف 

 .3المككنات الثبلث لدليل التنمية البشرية في معظـ بمداف العالـ

 

                                                           
1
-The world ban , « Better  governance for develepment in the middle east and north africa : enbancing in 

clusweness and accountabilit y »2003,p17  
 .14مرجع سابق،ص،.2012/2013برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي،التقرير السنكؼ لبرنامج األمـ المتحدة االنمااي-  2
 .32، 30مرجع سابق، ص، ص، .2014برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، تقرير التنمية البشرية -  3
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داراتيا، كبناء القدرة عمى  يقكـ البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة بمساعدة الدكؿ عمى تحديد المخاطر كا 

كما يتكاجد في الميداف لمساعدة البمداف .كي يتمكف الناس مف التغمب عمى االنتكاسات بصكرة أفضل.الصمكد

 :كالمجتمعات المحمية عمى االنتعاش كا عادة البناء مف خبلؿ

 الخبرة في إعادة تكجيو السياسات عمى نحك أفضل -

انتياج مسارات إنمااية أكثر استدامة مثل تحسيف المؤسسات كالخدمات العامة، كتحديث النظـ  -

 القانكنية

 تشجيع الحككمة الشاممة لمجميع،كتكفير سبل معيشة جديدة -

كيؤدؼ التعاكف الكثيق مع الشركاء مف مقدمي المساعدات اإلنسانية إلى تبسيط العمميات كتقميص العبء 

 . 1اإلدارؼ عمى الدكؿ اليشة

 :البيئة والتنمية المستدامة .4

كتتأثر البياة بفعل .تعد البياة محيط اإلنساف، كىي التي تزكده بعناصر البقاء كالمكارد البلزمة الستمرار الحياة

فكما أف لممكارد غير المتجددة . نشاط اإلنساف كبالكيفية التي يستغل بيا مكارد البياة المتجددة كغير المتجددة

لذا فإف الحفاظ عمى البياة كصيانتيا .نياية كذلؾ لممكارد المتجددة ليا نياية إذا ما أساء اإلنساف استخداميا

كحمايتيا مف التدىكر كالتمكث ركيزة أساسية لضماف إستمرار الحياة، خصكصا مع ثبكت الترابط الكثيق بيف 

 . 2الحفاظ عمى البياة كتحقيق التنمية المستدامة

                                                           
مرجع .2012/2013برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، التقرير السنكؼ لبرنامج األمـ المتحدة االنمااي-  1

 .14،ص،2013سابق،
التنمية البشرية المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،:مف مؤلف".األمف البياي في المنطقة العربية"شييرة حسف أحمد كىبي،- 2

 .355،ص،2007المنظمة العربية لمتنمية اإلدارية،:مصر.كأثرىا عمى التنمية المستدامة
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نما ىي فرصة فريدة فيي تتيح،مف الناحية االقتصادية إقامة األسكاؽ كفتح  كىذه األخيرة ليست بالعبء، كا 

أبكاب العمل؛ كمف الناحية االجتماعية، دمج الميمشيف في تيار المجتمع؛ كمف الناحية السياسية، منح كل 

 فالتنمية المستدامة ليست مجردة   .1إنساف، رجبل أـ امرأة، دكرا كقدرة عمى االختيار لتحديد مسار مستقبمو

دعكة لحماية البياة بل ىي مفيكـ جديد لمنمك االقتصادؼ، مفيكـ يكفر العدؿ كالفرصة لمجميع دكف مزيد مف 

 .2التذمر لمصادر العالـ المحدكدة كقدرتيا عمى التحمل

حيث كاف ىناؾ اقتناع عاـ بأف  1972فالعبلقة  بيف البياة كالتنمية المستدامة برزت في مؤتمر ستككيكلـ 

مشكبلت البياة كالتنمية متداخمة ال يمكف فصميا عف بعض،فالتنمية المستدامة ىي االستخداـ األمثل 

ككذلؾ يستمـز في إطار مفيـك .لؤلراضي الزراعية كالمكارد المااية مما يؤدؼ إلى مضاعفة المساحة الخضراء

 .3االستدامة عدـ اإلساءة إلى المكارد الطبيعية كاستخداميا بحرص

 أف العالـ يقارب الحدكد القصكػ لقدرتو الكمية عمى تكفير 2011كقد جاء في تقرير التنمية البشرية لعاـ 

المكارد ك إستعاب النفايات، فإذا استيبلؾ كل فرد في العالـ مثاؿ ما يستيمكو الفرد في البمداف ذات التنمية 

البشرية المرتفعة جدا بالتكنكلكجيات المتكفرة حاليا، فسنحتاج إلى أكثر مف ثبلثة أمثاؿ ىذا الكككب حتى ال 

كيبدك أف التقدـ الذؼ أحرز مؤخرا في دليل التنمية البشرية كاف عمى حساب . ننزح تحت الضغط عمى البياة

 في %248 بنسبة1970البياة فقد تزايدت مساىمة الفرد في انبعاث ثاني أكسيد الكربكف بسرعة منذ عاـ 

 في البمداف ذات التنمية البشرية %42البمداف ذات التنمية البشرية المرتفعة كمتكسطة كالمنخفضة، كبنسبة 

 : يرجع إلى ثبلث عكامل%112كالتزايد العالمي الذؼ يبمغ مجمكع نسبتو. المرتفعة جدا

                                                           
1
 -the united nations, «  sustainble development ».from : http://www.un.org/esa/desa/aboutus/dsd.html 

.on:24/02/2015. 

دار :،عماف1ط.التنمية المستدامة كاألمف االقتصادؼ في ظل  الديمقراطية كحقكؽ اإلنسافركاء زكي يكنس الطكيل، -  2
 .25،ص،2010زىراف،
.21،ص،2007الدار الجامعية،:اإلسكندرية.إدارة البياة كالتنمية المستدامة في ظل العكلمةخالد مصطفى قاسـ،-  3  

http://www.un.org/esa/desa/aboutus/dsd.html
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  .%79النمك السكاني يساعد بنسبة  .1

حيث يبمغ عدد السيارات لكل  ) مف التغير في اإلنبعاثات%91االستيبلؾ المتزايد، فيك المسؤكؿ عف  .2

 ماة سيارة في الكاليات المتحدة األمريكية كأكثر مف 900 ألف شخص في السف القانكنية أكثر مف 1.000

 (... ماة سيارة في أكركبا الغربية600

 :*3انظر المخطط التكضيحي رقـ  .1 نتيجة التقدـ التكنكلكجي%70اإلنتاج الكثيف لمكربكف  .3

 

 .41،مرجع سابق،ص،2014 االنماايةاألىداؼ، تقرير اإلنمااي المتحدة األمـ برنامج *

                                                           
1
. مستقبل أفضل لمجميع:االستدامة كاإلنصاؼ: 2011برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، تقرير التنمية البشرية-  

 .31، 32، -26، 25، ص، ص، 2011األمـ المتحدة، :نيكيكرؾ
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نبلحع مف خبلؿ ىذا  المخطط أف نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربكف في المناطق المتقدمة النمك قد 

 بميكف طف، في حيف أنيا ترتفع في 13.3 بميكف طف إلى 13.6 مف 2011 ك2010انخفضت بيف سنتي 

  .2011 بمكف طف سنة18.9 إلى 2010 بميكف طف سنة 17.8المناطق النامية مف 

كيقـك البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة بدكر رااد عالميا في ربط االحتياجات االجتماعية كاالقتصادية كالبياية 

مف خبلؿ ضماف تكفير إمكانية الكصكؿ العادؿ إلي المكارد لمفقراء الذيف ىـ في حاجة إلييا لمبقاء كالتنمية 

كتكسيع خدمات الطاقة كالمياه، كزيادة الكفاءة في استخداـ الطاقة، كاإلدارة المستدامة . في الحاضر كالمستقبل

لؤلراضي كالغابات كالتنكع اإلحيااي كغير ذلؾ مف المكارد كمف أمثمة عمى ذلؾ يقدـ البرنامج اإلنمااي لؤلمـ  

المتحدة المساعدة لمحككمات في تصميـ إستراتيجية كطنية لمحد مف إزالة الغابات كتدىكرىا، مف خبلؿ برنامج 

 .1األمـ المتحدة لمتعاكف في مجاؿ خفض االنبعاث الناجمة عف إزالة الغابات كتدىكرىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 أجندة عمل البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة في المنطقة العربية: المبحث الثاني

                                                           
مرجع .2012/2013برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، التقرير السنكؼ لبرنامج األمـ المتحدة االنمااي-  1

 .18،19سابق،ص،ص،
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 بمدا مف شماؿ إفريقيا كغرب آسيا كتمتد مف المحيط األطمنطي إلى المحيط 22تتألف المنطقة العربية مف 

كتكاجو المنطقة  العربية تحديات اجتماعية سياسية .  مميكف نسمة350اليندؼ يبمغ سكاف المنطقة نحك 

فمف الناحية االجتماعية تكاجو المنطقة . كتحديات تعتمد عمى نكع الجنس كأخرػ اقتصادية كبياية متنكعة

كأسفر ضعف آليات . العربية فترة تحكؿ فقد ابرز الربيع العربي التكتر المتزايد بيف أنظمة السمطة كالمكاطنيف

كما تكاجو ىذه األمـ تشكيل . المساءلة االجتماعية كالسياسية كاإلدارية عف إىماؿ قطاعات كبيرة مف السكاف

كتتركز أنشطة البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة  . حككمات جديدة خاضعة لممساءلة تعكس الطمكحات الشعبية

في المنطقة العربية عمى مجاالت أساسية تمثل أكلكياتو مع التركيز بصكرة خاصة عمى التصدؼ ألبرز 

الحرية كالحكـ الرشيد : معكقات التنمية كما حددتيا سمسمة تقارير التنمية البشرية في البمداف العربية، كىي 

 .كالمعرفة كتمكيف المرأة

 تقارير برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في دول المنطقة العربية : المطمب األول

يقـك .تقارير التنمية البشرية في العالـ العربي ىي تقارير مستقمة برعاية البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة

بتأليفيا كبار العمماء كصناع القرار كقادة الرأؼ كمكاطنيف في البمداف العربية، مف خبلؿ التباحث كالتحميل 

كالمناقشة بشأف العكامل التي تحدد الخيارات كالحريات المتاحة لمناس في جميع أنحاء المنطقة العربية، بغية 

كتحدد . تبادؿ كجيات النظر كتعزيز التفاىـ كالتكافق في اآلراء حكؿ أكلكيات التنمية اإلقميمية كالكطنية

التقارير أيضا الفاات المحركمة كالميمشة داخل المنطقة، مقترحات سياسات كاستراتيجيات مسمطة الضكء 

 .عمى الفرص المتاحة لتمكيف ىذه الفاات

 كتستيدؼ التقارير صانعي السياسات كقادة الرأؼ كالمجتمع المدني في البحث عف مستقبل أكثر إشراقا 

 :كقد تـ إلى حد اآلف إصدار خمسة تقارير خاصة بالمنطقة العربية تمثمت في. 1لممنطقة

                                                           
1
 :متحصل عميو". نبذة عف تقارير التنمية اإلنسانية العربية" برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي في المنطقة العربية،- 

http://www.arab-hdr.org/arabic/about/intro.aspx. 28/02/2015:بتاريخ. 

http://www.arab-hdr.org/arabic/about/intro.aspx
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يعد أكؿ تقرير مف : خمق الفرص لألجيال القادمة: 2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  .1

حيث اعتبر أف .  دكلة مف المغرب إلى الخميج22تقارير التنمية اإلنسانية اإلقميمية عف الدكؿ العربية كيشمل 

 :1المنطقة العربية تكاجو ثبلثة نكاقص

  الحريات، حيث أف المنطقة العربية أك المكاطف العربي ىك األقل استمتاعًا بالحرية مقارنة مع 

 .مناطق العالـ 

 تمكيف المرأة، حيث أف مشاركة المرأة السياسية كاالقتصادية في المنطقة العربية متدنية بشكل كبير .  

 كبذلؾ فإف معالجة ىذه النكاقص الثبلثة ىي المفتاح في معالجة األزمة التنمكية في . نقص المعرفة

 : حيث دعا التقرير إلى إعادة تأسيس المجتمعات العربية كفق المتطمبات اآلتية2.المنطقة العربية

 االحتراـ القاطع لمحقكؽ كالحريات اإلنسانية باعتبارىا حجر الزاكية في بناء الحكـ الصالح المحقق  -

 .لمتنمية اإلنسانية

تمكيف المرأة العربية، عبر إتاحة جميع الفرص، خاصة تمؾ الممكنة مف بناء القدرات البشرية،لمبنات  -

 .كالنساء عمى قدـ المساكاة مع الذككر

تكريس اكتساب المعرفة، كتكظيفيا بكفاءة في جميع صنكؼ النشاط المجتمعي، كصكال إلى تعظيـ  -

 .3الرفاه اإلنساني في المنطقة

حيث تشيد المنطقة العربية قصكرا مريعا في مجاالت الحقكؽ كالحريات اإلنسانية، كتمكيف المرأة كبناء قدراتيا 

عمى قدـ المساكاة مع الرجاؿ، كتكريس اكتساب المعرفة كتكظيفيا بفعالية في بناء القدرات البشرية باعتبار 

                                                           
-http://www.arab  : متحصل عميو.(AHDR) "تقارير التنمية اإلنسانية العربية" برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي،-  1

hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=1. 4/03/2015:بتاريخ. 
  :متحصل عميو".2002 العربيةاإلنسانيةتقرير التنمية "الجزيرة نت،قناة -  2

http://www.aljazeera.net/programs/a-book-is-the-best-companion. 22/4/2015:بتاريخ. 
3
-http://www.arab: متحصل عميو".2002تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ "برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي،-  

hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdf. ،4/3/2015:،بتاريخ8ص. 

http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=1
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=1
http://www.aljazeera.net/programs/a-book-is-the-best-companion/2005/1/10/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2002
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdf
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مكانياتيا في عالـ اليكـ كما يعتبر التقرير أف أكبر عااق لمسيرة . ىذه األخيرة المحدد الرايسي لقدرات الدكؿ كا 

 .1األمف كالتقدـ في المنطقة العربية ىك االحتبلؿ الصييكني

 كخمص التقرير إال أنو ال يمكف إدراؾ درجات التنمية اإلنسانية في األقطار العربية ما لـ تكفر أسبابيا، 

حيث تـ تعريف الحكـ الراشد أك الصالح في ىذا . 2كتؤسس شركطيا في أطر مف أنساؽ الحكـ الصالح

التقرير مف منظكر التنمية اإلنسانية عمى أنو الحكـ الذؼ يعزز كيدعـ كيصكف رفاه اإلنساف، كيقكـ عمى 

مف خبلؿ إصبلح مؤسسات الدكلة باعتبارىا .تكسيع قدرات البشر بالنسبة ألكثر أفراد المجتمع فقرا كتيميشا

إلى جانب تفعيل دكر الناس .الضمانات األساسية لتقديـ خدمات عامة منصفة كشفافة كتستجيب لبلحتياجات

 .3-حرية الرأؼ كالتنظيـ-كتأميف الحريات األساسية لمشعب

يبحث ىذا التقرير عف أسباب :  نحو إقامة مجتمع المعرفة2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية  .2

رساء الصحكة المعرفية  باعتبارىا عامبل  تردؼ أحكاؿ المنطقة العربية  كعف سبل التحرر مف التخمف كا 

 مساعدا لممنطقة العربية في تكسيع أفق الحريات اإلنسانية كتعزيز القدرة عمى ضماف الحريات 

كيحمل التقرير حالة المعرفة . 4عبر الحكـ الراشد، كذلؾ لتحقيق القيـ اإلنسانية العميا مف عدالة ككرامة إنسانية

: في المنطقة كيقدـ رؤية إستراتيجية إلقامة مجتمع المعرفة في المنطقة العربية، تنتظـ حكؿ خمسة أركاف

إطبلؽ حريات الرأؼ كالتعبير كالتنظيـ، كضماف الحكـ الراشد، نشر التعميـ الراقي كبناء القدرة الذاتية في 

البحث كالتطكير التقني في جميع النشاطات المجتمعية، التحكؿ نحك نمط المعرفة في البنية االجتماعية 
                                                           

 :متحصل عميو".2002 العربية لمعاـاإلنسانية نقدية لتقرير التنمية قراءة"عكني فرسخ،-  1
http://www.arabrenewal.info/. 22/4/2015:بتاريخ .

-http://www.arab: متحصل عميو". 2002تقرير التنمية اإلنسانية " برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي،-  2

hdr.org/publications/contents/arabic/2003/execsum-03a.pdf. 4/3/2015:بتاريخ. 
تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ "برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي لئلنماء االقتصادؼ كاالجتماعي، - 3

 .111، 110، مرجع سابق، ص، ص، "2002
-http://www.arab: متحصل عميو".2003تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ "برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، - 4

hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=2. 8/03/2015:بتاريخ. 

http://www.arabrenewal.info/
http://www.arab-hdr.org/publications/contents/arabic/2003/execsum-03a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/contents/arabic/2003/execsum-03a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/contents/arabic/2003/execsum-03a.pdf
http://www.arab-hdr.org/publications/contents/arabic/2003/execsum-03a.pdf
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=2
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=2
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=2
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=2
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كل ىذا بالعكدة إلى الديف اإلسبلمي كالنيكض . كاالقتصادية العربية، تأسيس نمكذج معرفي عربي منفتح

ثراء التنكع الثقافي داخل المنطقة العربية كدعمو، كاالنفتاح عمى الثقافات اإلنسانية األخرػ  بالمغة العربية، كا 

 . 1مف خبلؿ تشجيع التعريب كالترجمة إلى المغات األخرػ 

كخمص التقرير إلى أنو لكي تتحكؿ الحرية كالمعرفة إلى حقكؽ يحمييا القانكف، فإف ىذا يستمـز تضافر عدة 

عكامل، أكليا تكريس اإلنساف كقيمة محكرية جكىرية غير قابمة لممساس بيا، كثانييا ىك إعبلء مكانة 

 .كلعل المشكمة في المنطقة العربية تتمثل في غياب ىذيف العامميف معا.الفكر

كما أف فقداف المشركع عند شريحة مف .إف قيـ المجتمع العربي اليـك ىي قيرية كال تكلي إعتبارا لئلنساف

إف ىذه المعطيات ال تساعد عمى رفع . النخب المثقفة كاستسبلميا لرمكز السمطة كالماؿ افقدىا ثقة الناس بيا

لذا يجب أف يتكفر القادة العرب ك المؤسسات العربية عمى تصميـ كتنفيذ برنامج .التحديات في ىذا الزمف

منطقة المكاطنة "مخطط بأسمكب عممي سميـ إلقامة مجتمع المعرفة، عبر تعاكف عربي كثيق إلنفاذ مشركع

 .2التي تضمف لمعرب العزة كالمنعة في األلفية الثالثة" الحرة العربية

تـ التركيز في العدد الثالث مف تقارير : نحو الحرية في الوطن العربي: 2004تقرير التنمية العربية .3

كما .التنمية اإلنسانية العربية، عمى الحرية كالحكـ الرشيد في المنطقة العربية كعبلقتيما بالتنمية اإلنسانية

يبحث عف األسباب التي تعرقل النيضة العربية عف االنطبلؽ، كالبحث عف الممكنات إلى آفاؽ التقدـ 

 كىذا التقرير ال يتكقف عند تشخيص المعكقات لبناء حقكؽ اإلنساف كالحريات بل يقدـ رؤية 3.كاالرتقاء

                                                           
 :متحصل عميو".  صحكة معرفيةإلىرب يحتاجكف عاؿ: 2003نيةنسا التنمية اإلتقرير" عمى بردؼ،-  1

http://www.bintjbeil.com/articles/2003/ar/1020_undp2003.html . 22/4/2015:بتاريخ .
برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي لئلنماء االقتصادؼ كاالجتماعي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعاـ - 2

 .145، ص، 2003المطبعة الكطنية، : عماف.نحك إقامة مجتمع المعرفة: 2003
-http://www.arab:  ،متحصل عميو"2004تقرير التنمية البشرية العربية"برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي،-  3

hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=3 .8/3/2015:بتاريخ. 

http://www.bintjbeil.com/articles/2003/ar/1020_undp2003.html
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=3
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=3
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=3
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx?rid=3
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إستراتيجية لترشيد الجيكد نحك تعزيز الحرية كترسيخ مقكمات الحكـ الصالح في المنطقة العربية ببناء الفضاء 

السياسي لتداكؿ السمطة، كتعزيز البنية القانكنية كالمؤسسية الداعمة لمحرية ك تعد ىذه األخيرة شرط ضركرؼ 

إذ تحتاج ىذه الحرية إلى بنى كعمميات مجتمعية تقضي إلييا كتصكنيا،كتضمف .لقياـ نيضة عربية جديدة

 :ترقيتيا في نسق الحكـ الصالح الذؼ يقـك عمى المحاكر التالية

 .صكف الحرية بما يضمف تكسيع خيارات الناس -

 .االرتكاز إلى المشاركة الشعبية الفعالة، مع تمثيل شامل لعمـك الناس -

االعتماد عمى المؤسسات بإمتياز، نقيضا لمتسمط الفردؼ بحيث تعمل مؤسسات الحكـ بكفاءة  -

كبشفافية كاممة، كتخضع لممساءلة الفعالة في ما بينيا في ظل فصل السمطات كالتكازف بينيا، كمف قبل 

 . الناس مباشرة مف خبلؿ االختيار الدكرؼ الحر ك النزيو

 .سيادة القانكف، المنصف كالحامي لمحرية، عمى الجميع عمى حد سكاء -

إقامة قضاء كفء كنزيو كمستقل تماما عمى تطبيق القانكف، كتنفيذ أحكامو بكفاءة مف جانب السمطة  -

 . ك تدني مستكػ التمتع بالحرية في جميع البمداف العربية كالسيما حرية الرأؼ كالتعبير كاإلبداع.التنفيذية

 إلى مزيد مف القيكد 2003ك قد أدػ اتفاؽ كزراء الداخمية العرب عمى إستراتيجية لمكافحة اإلرىاب في بداية 

متد التضييق إلى انتياؾ حرية تككيف . عمى حرية الرأؼ كالتعبير، بل كعمى غيرىا مف حقكؽ اإلنساف كا 

الجمعيات برفض تأسيس جمعيات أك حميا إذا انصبت معظـ اإلجراءات السمبية عمى المنظمات األىمية 

. كتنتيؾ بعض السمطات الحق في الحياة خارج إطار القانكف كالقضاء. العاممة في مجاؿ حقكؽ اإلنساف

كتشيد المنطقة منذ بدء الحممة الدكلية لمكافحة اإلرىاب أرقاما غير مسبكقة في االعتقاالت، كانتياؾ 

كلعل مشكمة . الضمانات القانكنية لممجرديف مف حريتيـ، كيتعرض الكثير منيـ لمتعذيب كسكء المعاممة

ك تبلحع منظمات حقكقية . المفقكديف في السجكف ىي مف المآسي التي ال تزاؿ تؤرؽ العديد مف المكاطنيف



 -UNDP-اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وسياسات أهداف            :          الثاني الفصل
 

85 
 

أف البيانات الرسمية التي تصدر حكؿ عمميات القتل تتميز بقمة المعمكمات كال تجرػ أؼ تحقيق معمف في ىذه 

 1.الحكادث

كقد قاـ فريق التقرير بالتعاكف مع بعض المؤسسات قياس الرأؼ العاـ بإجراء مسح ميداني لتقصي مفيكـ 

تضـ –الجزاار، األردف، فمسطيف، لبناف، المغرب : الحرية عند العرب، كقد نفذ المسح في خمس دكؿ ىي

التنقل، الممكية، )كقد عبر عف مستكيات أعمى نسبيا مف التمتع بالحريات الفردية - حكالي ربع العرب

قياـ معارضة )كبقمة نسبية في التمتع بالحريات العامة  (الزكاج،حرية األقميات في ممارسة ثقافتيا الخاصة

مكانية المساءلة انظر المخطط .2 (فعالة،شفافية الحكـ، استقبلؿ اإلعبلـ كالقضاء،محاربة الفساد، كا 

 :  * رقـ4التكضحي

                                                           
برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي،آخركف،تقرير التنمية اإلنسانية - 1

 .2،9،ص،ص،2004المطبعة الكطنية،:عماف.نحك الحرية في الكطف العربي:2004العربية لمعاـ 
2
برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي،آخركف،تقرير التنمية اإلنسانية العربية -  

 .97-10مرجع سابق،ص،ص،.2004لمعاـ 
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برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي،آخركف،تقرير التنمية اإلنسانية العربية   *

 .97مرجع سابق،ص،.2004لمعاـ 

 ك  %35مف خبلؿ المخطط نبلحع أف فمسطيف تعاني مف غياب مساءلة الحكـ كحرية الرأؼ كالتعبير بنسبة 

 %16 ك %15 كالجزاار بنسبة %23ك %31 ثـ المغرب بػ 23% ك    %33 تمييا كل مف لبناف بػ % 28

 .، بنفس الترتيب%6 ك  %10كاألردف 

كتكمف إشكاليات الحرية كالحكـ الصالح  في المنطقة العربية في عامميف أساسييف ليما أثر بالغ في مكاقف 

إذ تتجاىل القكػ الدكلية  .النفط كاالحتبلؿ الصييكني: الدكؿ الكبرػ اتجاه الحرية في المنطقة  العربية ىما
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انتياكات حقكؽ اإلنساف في البمداف العربية ما دامت ال تيدد مصالحيا في مجالي النفط كالحفاظ عمى أمف 

كما أف .ك ترتب عمى ذلؾ استفحاؿ القمع كالقضاء عمى فرص التحكؿ الديمقراطي في البمداف العربية. إسراايل

تتضمف : فمثبل.ىناؾ فجكة في البناء التشريعي العربي في تعاممو مع قضايا الحريات العامة كحقكؽ اإلنساف

إال أف الدستكر قد ينص في صمب مكاده عمى .الدساتير العربية أحكاما خاصة بحرية الرأؼ ك الفكر كالتنظيـ

إذ تسمح .عدد مف القيكد عمى حق تككيف الجمعيات حفاظا عمى متطمبات األمف القكمي أك الكحدة الكطنية

 بمدا عربي في حيف تحظر في كل مف ليبيا، السعكدية، اإلمارات، قطر، البحريف، 14بإنشاء األحزاب في 

 . الككيت، سمطنة عماف

فالمشرع العربي . كما أف الدكؿ التي تقر بالتعددية الحزبية تشترط ضركرة الترخيص المسبق إلنشاء أؼ حزب

في تضمينو لحرية الرأؼ كالتعبير يغمب االعتبارات األمنية كالمصمحة العامة عمى قيـ الحرية كالتعددية 

كتجمع الدساتير العربية عمى حق اإلنساف في التقاضي كعمى استقبلؿ القضاء، إال . كاحتراـ حقكؽ اإلنساف

أنيا تحافع عمى حضكر السمطة التنفيذية داخل جسـ القضاء كمؤسساتو مف خبلؿ تعييف كعزؿ القضاة 

إضافة إلى اإلغراءات المادية كالمعنكية التي تقدميا ليـ،ما يجعميـ في كثير مف البمداف العربية غير مستقميف 

 :*5انظر المخطط التكضيحي رقـ . 1مف الناحية الفعمية

                                                           
1
برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي، ك آخركف،تقرير التنمية اإلنسانية -  

 .12،13مرجع سابق،ص،ص،.2004العربية لمعاـ 
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برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي،آخركف،تقرير التنمية اإلنسانية العربية  *

 .141مرجع سابق،ص،.2004لمعاـ 

نبلحع مف خبلؿ المخطط أف نسبة الذيف عمى استعداد لمجكء إلى القضاء فيما يتعمق بنزاعات الحريات تبمغ 

  في لبناف تمييا األردف في حيف تتناقض في كل مف فمسطيف كالمغرب، أما نسبة الذيف عمى استعداد  45%

في لبناف كتتناقص نسبة في الجزاار %  60لمجكء إلى القضاء فيما يتعمق بشأف مالي أك اقتصادؼ تصل إلى

، كبالنسبة لمذيف ىـ عمى استعداد لمجكء إلى القضاء بسبب نزاعات األحكاؿ الشخصية  %37إذ تصل إلى 

 . %38 في حيف تتناقص في المغرب  %59فنجد النسبة الكبيرة في لبناف بػ 

فمف أخطر صكر االنتياكات التشريعية لحقكؽ اإلنساف في العالـ العربي سماح المشرع العربي لمسمطة 

التنفيذية بالمجكء إلى إعبلف حالة الطكارغ بإفراط فأصبحت حالة داامة دكف كجكد ما يستدعي مف أخطار، 

كأضحى المكاطف العربي مجردا مف حقكقو الدستكرية مثل حرمة المسكف،الحرية الشخصية،حرية الرأؼ 

 .كالتعبير كالصحافة، سرية المراسبلت، الحق في التنقل كاالجتماع 
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كقد يبدك مف الصعب إيجاد أك الحديث عف مبلمح مشتركة لنظـ الحكـ في العالـ العربي بسبب التنكع الكبير 

إال أف ىنا . في األنظمة القاامة التي تتراكح بيف الممكية المطمقة، كالجميكرية الثكرية كالراديكالية اإلسبلمية

حيث تشكل السمطة التنفيذية .قاسـ مشترؾ بيف ىذه األنظمة كىك تركيز السمطة في قمة ىـر الجياز التنفيذؼ

إلى جانب ىذا تعاني . ثقبا اسكد يحكؿ المجاؿ االجتماعي المحيط بو إلى ساحة ال يتحرؾ فييا شئ كال يفمت

األنظمة مف غياب شرعية تستمد مف إرادة األغمبية بسبب فشميا في التصدؼ لمقضايا الكبرػ مثل قضية 

فمسطيف كالتعاكف العربي، ككقف التدخل األجنبي، كالتنمية اإلنسانية، إضافة إلى ضعف تمثيل الدكلة العربية 

لمقكػ الفاعمة في المجتمع كقياـ مكاجية بينيا كبيف ىذه القكػ، ما جعميا تكاجو أزمة شرعية مزمنة فباتت 

في مجاالت محددة، مثل  (أك الكعد بو)بعض ىذه األنظمة تركز في خطابيا لمجماىير عمى شرعية االنجاز

ككاف مجرد الحفاظ عمى كياف الدكلة . االقتصاد،كالسبلـ،كاالستقرار،أك الرخاء،أك المحافظة عمى القيـ كالتقاليد

 .في مكاجية تيديدات خارجية في بعض األحياف انجاز يكرس الشرعية

كىي ككف ىذا النظاـ . كتستمد بعض األنظمة العربية شرعيتيا باعتماد صبغة مبسطة كفعالة لتبرير استمرارىا

بعينو أىكف الشريف، كخط دفاع األخير ضد االستبداد األصكلي ، أك ما ىك أسكء، أؼ الفكضى كانييار 

 :*7،*6انظر المخطط التكضيحي رقـ. 1"شرعية االبتزاز"الدكلة ، كىك ما أسماه البعض 

 

                                                           
1
برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي، كآخركف، تقرير التنمية اإلنسانية -  

  .13،15مرجع سابق،ص،ص،.2004العربية لمعاـ 



 -UNDP-اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وسياسات أهداف            :          الثاني الفصل
 

90 
 

 

 برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي، كآخركف، تقرير التنمية اإلنسانية العربية  *
 .132مرجع سابق،ص، .2004لمعاـ 

 مف خبلؿ ىذا المخطط نبلحع أف مكقع المنطقة العربية مف حيث مؤشر التمثيل ك المساءلة 

 %ػ -0.9متدني جدا كيقدر بػ

 
 العربية اإلنسانيةتقرير التنمية  ، ك آخركف  االقتصادؼ كاالجتماعي،اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي المتحدة األمـبرنامج *

 .132،مرجع سابق،ص،ص.2004لمعاـ 
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كنفس الحاؿ مع مؤشر االستقرار السياسي إذ تتسـ المنطقة العربية بعدـ االستقرار السياسي خاصة بعد 

  %0.9-، إذ بمغت نسبة ىذا المؤشر 2003، كاحتبلؿ العراؽ 2001 سبتمبر 11أحداث 

كيتأجج كضع المجاؿ السياسي العربي اليـك بيف دكؿ تنيج منيج المنع القاطع ألؼ تنظيـ حزبي، كبيف دكؿ 

تسمح بتعدد حزبي مشركط غالبا ما يشمل حظر أقكػ حزب معارض، إذ تضع جممة مف العراقيل في كجو 

كمف أىـ ىذه العراقيل استخداـ القضاء كالجيش كاألجيزة األمنية لتحجيـ نشاطيا، . أحزاب المعارضة خاصة

. ما كلد قدرا كبيرا مف عدـ الثقة في العممية السياسية برمتيا. كمبلحقة قادتيا كالتأثير في نتااج االنتخابات

كقد أدػ غمق المجاؿ السياسي اقتناعا لدػ بعض الناشطيف كالباحثيف بضركرة التعكيل بمنظمات المجتمع 

 .المدني باعتبارىا المؤىمة أكثر مف األحزاب السياسية العربية لقيادة المجتمع العربي نحك التنمية كالديمقراطية

 إال أف ىذه المنظمات غير الحككمية تكاجو ىي أيضا مشكمة ىيمنة السمطة السياسية عمى مؤسساتيا بطريقة 

كبيذا لـ تستطيع ىذه المنظمات تحقيق اآلماؿ المتعمقة عمييا في تجاكز األزمة . مباشرة أك غير مباشرة

 :*8انظر المخطط التكضيحي رقـ . 1السياسية القاامة،بل أصبحت بدكرىا أسيرة ليا كجزءا مف تجمياتيا

                                                           
1
 برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي، كآخركف، تقرير التنمية اإلنسانية - 

 .16مرجع سابق،ص،ص،.2004العربية لمعاـ 
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 برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي، كآخركف، تقرير التنمية اإلنسانية العربية *
. 125مرجع سابق،ص، .2004لمعاـ 

يكضع ىذا المخطط مستكػ الثقة في المؤسسات السياسية في كل مف المغرب، الجزاار، السعكدية، مصر 

 ، %19 كىي نسبة كبيرة مقارنة بالمغرب %44كاألردف،إذ تقدر نسبة الثقة في مجمس األمة في األردف نسبة 

، ك  %18 مقارنة بالمغرب 34%المرتبة األكلى بنسبة أما فيما يتعمق بالثقة في األحزاب فتحتل األردف أيضا

 في حيف نجد مصر %48بالنسبة لمدػ الثقة في الصحافة نجد األردف أيضا متربعة في المقاـ األكؿ بنسبة

 .%39في ذيل الترتيب بػ 

الفساد "إذ يأخذ الفساد في بعض البمداف شكل .ىذا مف جية كمف جية أخرػ استفحاؿ الفساد بمختمف أشكالو

. ؛حيث يعتبر االستغبلؿ الشخصي لممناصب كالتصرؼ في الماؿ العاـ أمرا طبيعيا في العرؼ السااد"البنيكؼ 
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في البمداف أخرؼ كيقصد بو اضطرار المكاطف العربي إلى الكساطة " الفساد الصغير"ك يأخذ شكل

كالمحسكبية، أك لدفع الرشكة لمحصكؿ عمى كظيفة أك خدمات أخرػ ، أك لتفادؼ عقبات ما مف جيات 

 :  *9انظر المخطط التكضيحي رقـ.1اإلدارة

   
 برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي،ك آخركف، تقرير التنمية اإلنسانية العربية *

 .129مرجع سابق،ص، .2004لمعاـ 

مف خبلؿ ىذا المخطط نبلحع أف السياسييف ىـ الفاة األكثر مساىمة في انتشار الفساد بكافة أشكالو بنسبة  

  . %10كأخيرا فاة صغار المكظفيف بػ %  19كرجاؿ األعماؿ بػ%  22 تمييا فاة كبار المكظفيف بػ %35

 كلمعالجة ىذه الظاىرة الخطيرة يستمـز القياـ بإصبلح األكضاع االقتصادية كتفعيل القانكف كآليات 

 .المحاسبة،كضماف الشفافية في الحكـ، ألف الفساد البنيكؼ ال عبلج لو إال بإصبلح جذرؼ لمبنية السياسية

                                                           
1
 برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي،ك آخركف، تقرير التنمية اإلنسانية - 

 .16مرجع سابق،ص،.2004العربية لمعاـ 



 -UNDP-اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وسياسات أهداف            :          الثاني الفصل
 

94 
 

كلقد أسفرت مسيرة التحديث في الدكؿ العربية عف انجازات ممحكظة خاصًة في مجاؿ مكافحة األمراض، كفي 

إال أنيا لـ تفي بعدد مف .إقامة البنى األساسية، كالنشر الكمي لمتعميـ، كزيادة إدماج المرأة في المجتمع

الطمكحات أىميا تحقيق النماء كاألمف كالتحرر لمشعب العربي،ألف السمطة القاامة لـ تنجز أؼ إصبلح 

 .1جكىرؼ مف داخميا بما يصكف المسيرة كيعزز األمل في مستقبل أفضل

كقد خمص التقرير  إلى أف قياـ مجتمع الحرية ك الحكـ الصالح أك الراشد يتطمب إصبلحا متكامبل لنسق 

 :الحكـ في ثبلثة نطاقات مترابطة

مف خبلؿ إصبلح مؤسسات الدكلة كالمجتمع المدني كالقطاع الخاص لتعزيز : اإلصبلح الداخمي .1

مبادغ اإلدارة الرشيدة، كتصحيح مسار التنمية، إلى جانب إصبلح سياسي يشمل إصبلح في الممارسات 

 :بإعطاء األكلكية إلصبلحات ثبلثة ال تحتمل التأجيل

 إلغاء حالة الطكارغ  -

 القضاء عمى التمييز ضد الجماعات الفرعية -

 .ضماف استقبلؿ القضاء -

إلى جانب إصبلح النظاـ القانكني كالدساتير ، ألنو بات مف الضركرؼ إصبلحيا لتحقيق مساءلة السمطة 

السياسية كجعميا مسؤكلة عف تصرفاتيا أماـ األجيزة القضااية كاليياات التمثيمية المنتخبة، كضماف التعددية 

 . الفعمية في نظاـ سياسي يقكـ عمى مبدأ المساكاة

نياء احتكار  كأيضا إصبلح البنية السياسية مف خبلؿ إخضاع قيادات الحكـ الختيار الشعبي المباشر، كا 

جراء إصبلح شامل في بنية  السمطة التنفيذية، كما يترتب عمى الدكلة إطبلؽ حرية التعبير كالتنظيـ، كا 

                                                           
1
برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي،ك آخركف، تقرير التنمية اإلنسانية -  

 .16،18مرجع سابق،ص،ص،.2004العربية لمعاـ 
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كيشمل ذلؾ أف تحتـر كل ىذه األجيزة القانكف، كأف تككف في خدمة الشعب . األجيزة األمنية ككظيفتيا

طارات نظرية . كالكطف ال بشخص الحاكـ أما مؤسسات المجتمع المدني ،فبل بد ليا مف تطكير صيغ عمل كا 

مبلامة لتكطيف النشاط المدني كالحقكقي بصكرة تضمف مشاركة كاسعة كفعالة مف قطاعات المجتمع كافة 

ك في ما يخص مجاؿ التمثيل النيابي، البد مف البدء بإقرار مبدأ . إضافة إلى العمل عمى تعزيز استقبلليا

نشاء لجاف خاصة لمنزاىة في المجالس النيابية لمنع النكاب مف استغبلؿ  المساكاة التامة في المكاطنة، كا 

 .نفكذىـ السياسي

يعني االنتقاؿ مف نسق الحكـ اإلقميمي القاصر القااـ  حاليا إلى تنكيعة مف ترتيبات :  إصبلح اإلقميمي .2

كيقترح أف يقـك الجياز اإلقميمي بإنشاء آليات لفض المنازعات، كربما . الحكـ اإلقميمي المتكجية نحك التكامل

كما بات مف الضركرؼ أف تقكـ الدكؿ العربية بإبراـ ميثاؽ عربي جديد لحقكؽ .لمدبمكماسية الكقااية بيف الدكؿ

 . اإلنساف، يكفر اآلليات البلزمة لكقف االنتياكات

أضحى الحكـ عمى الصعيد العالمي بحاجة إلى إصبلح يتيح قنكات سميمة كفعالة : اإلصبلح الدكلي .3

 .1لفض المنازعات، مف خبلؿ إطار مف القكاعد العادلة كآليات فعالة يخضع ليا الجميع القكؼ قبل الضعيف

 

 

 :نحو نهوض المرأة في الوطن العربي: 2005 تقرير التنمية اإلنسانية العربية  .4

 يعد ىذا التقرير لبنة جديدة تضاؼ إلى التقارير الثبلثة السابقة التي قدمت تصكرا شامبل لكيفية إقامة 

الحرية كالمعرفة :كتأسيس نيضة إنسانية في المنطقة العربية، كذلؾ مف خبلؿ القضاء عمى النكاقص الثبلثة
                                                           

1
برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، الصندكؽ العربي اإلنمااي االقتصادؼ كاالجتماعي، ك آخركف،تقرير التنمية اإلنسانية -  

 .20،21مرجع سابق ،ص،.2004العربية لمعاـ 
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كيأتي ىذا التقرير ليضع المرأة العربية في قمب عممية التنمية اإلنسانية في العالـ العربي، . كتمكيف النساء

مؤكدا أف أية تنمية مجتمعية في المنطقة العربية لف تتـ ، كلف  تتحقق، بدكف تطكير حقيقي لممرأة ، كبدكف 

كليس عمى " النيكض المرآة" إذ يؤكد التقرير منذ البداية عمى .تحسيف فعمي لمظركؼ المعيشية التي تحيط بيا

إذ تعني األكلى أف يككف لممرأة دكرا فاعبل في عممية النيكض الخاص بيا، بينما تعني ". النيكض بالمرأة" 

كما يؤكد عمى ضركرة قياـ المرأة العربية بتغيير . الثانية بأف ىناؾ مف يأخذ بيدىا مف أجل النيكض بيا

كاقعيا المعاش حيث يرػ أف المرأة في الكطف العربي تكاجو العديد مف التمايزات التي تصب في النياية في 

فالمرأة تعاني مف الحرماف في مجاالت عديدة مثل التعميـ كالصحة كالعمل كالحريات . مصمحة الذككر

 1.الشخصية مقارنة بما يحصل عميو الرجل

كمف منظكر التنمية اإلنسانية، يقتضي نيكض المرأة العربية أكال إتاحة فرصة حقيقية كاممة لجميع النساء 

فساح المجاؿ أماـ جميع البنات كالنساء الكتساب المعرفة عمى  العربيات الكتساب القدرات البشرية،كالصحة كا 

قدـ المساكاة مع الصبية كالرجاؿ ، كثانيا إتاحة الفرصة الكاممة لمنساء لممساىمة الفعالة في جميع صنكؼ 

 . النشاط البشرؼ، خارج نطاؽ العاامة، كعمى قدـ المساكاة مع الرجاؿ

فنيكض المرأة يعد شرط ضركرؼ لمنيضة العربية، ك يرتبط ارتباطا كثيقا ال تنفصل عراه بمصير العالـ 

 .2العربي كتحقيق التنمية اإلنسانية فيو

 :تحديات أمن اإلنسان في البمدان العربية:2009تقرير التنمية اإلنسانية العربية لمعام .5

                                                           
، مجمة الحكار المتمدف".نيكض المرأة في تقرير التنمية اإلنسانية العربية الرابع" صالح سميماف عبد العظيـ،- 1

. www.ahewar.org/debat/show.art.aspx ?aid=85080: متحصل عميو.1785،2007:العدد
 .12/03/2015:بتاريخ

نحك نيكض المرأة في الكطف : 2005برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، كآخركف، تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ- 2
 .21،23،ص،ص،2006المطبعة الكطنية،: عماف.العربي
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يناقش اإلصدار الخامس مف تقارير التنمية اإلنسانية العربية مكضكع أمف اإلنساف، كشرط مسبق لمتنمية 

اإلنسانية مشددا عمى أف الخيارات المتاحة أما الناس في البمداف العربية تتقمص نتيجة لغياب لؤلمف 

حيث ركزت فصكؿ التقرير عمى مفيـك األمف اإلنساف مف خبلؿ كضع تعريف محدد لو حيث . 1اإلنساني

تحرر اإلنساف مف التيديدات الشديدة كالمنتشرة كالممتدة زمنيا كالكاسعة النطاؽ التي تتعرض ليا " عرؼ بأنو

 ".حياتو كحريتو

كما يذىب التقرير إلى دراسة ممارسات الدكلة بالمنطقة العربية إلى أنيا مصدر ييدد أمف اإلنساف،كذلؾ عبر 

مدػ قبكؿ المكاطنيف لدكلتيـ، كالتزاـ : مجمكعة مف المعايير لقياس دكر الدكلة في تحقيق أمف اإلنساف،كىي

الدكلة بالعيكد الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف،ككيفية إدارة الدكلة الحتكارىا حق استخداـ القكة كاإلكراه، 

 .كمدػ قدرة الرقابة المتبادلة بيف المؤسسات عمى الحد مف إساءة استخداـ السمطة

كيخمص التقرير إلى أف حاالت مف التقصير الكبير كالمتمادؼ في تطبيق ىذه المعايير كثيرا ما تجتمع لتجعل 

فمف أىـ عكرات الدكلة في المنطقة العربية .مف الدكلة مصدرا ييدد أمف اإلنساف، بدال مف أف تككف سندا لو

بخصكص تيديد أمف اإلنساف ما تمارسو مف عرقمة لدكر السمطة القضااية، ك محاكالت االعتداء عمى 

استقبلليا مف قبل السمطة التنفيذية إلى جانب أف أجيزة الدكلة بالمنطقة العربية تمارس انتياكات لحقكؽ 

 .المكاطنيف في الحياة كالحرية مف خبلؿ التعذيب كاالحتجاز غير القانكني

كأشار التقرير أف العبلقة بيف الدكلة كأمف اإلنساف ليست عبلقة سميمة؛ ففييا يتكقع مف الدكلة أف تضمف 

حقكؽ اإلنساف، ك نراىا في عدة بمداف عربية تمثل مصدرا لمتيديد كلتقكيض المكاثيق الدكلية كاألحكاـ 

إذ يشدد التقرير عمى أف إخفاؽ الدكلة الذؼ يكمف كراء أزمة دارفكر،يقدـ دليبل كاضحا عمى .الدستكرية الكطنية

 .مدػ تأثير أداء الدكلة في أمف اإلنساف

                                                           
-http://www.arab :متحصل عميو".2009تقرير التنمية اإلنسانية العربية"برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، - 1

hdr.org/arabic/contents/index.aspx. 1/3/2015:بتاريخ.  

http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx
http://www.arab-hdr.org/arabic/contents/index.aspx
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كأخيرا، اعتبر التقرير أف مفيـك أمف اإلنساف يكفر اإلطار المناسب إلعادة تركيز العقد االجتماعي في البمداف 

العربية كيرػ أف ىناؾ تيديدات سبع ألمف اإلنساف العربي لذا أكصى بالتركيز عمى عكامل سبع لتحقيق ىذا 

حماية البياة، كضماف الحقكؽ كالحريات، كاعتراؼ الدكؿ كالمجتمع بالتجاكز في حق الفاات : األمف كىي

الضعيفة، كالعمل عمى تحسيف أكضاعيا كحصكليا عمى كامل حقكقيا، كالتركيز عمى  تنكع مصادر النمك 

 .1في االقتصاد العربي، كالقضاء عمى الجكع كسكء التغذية، كاالرتقاء بمستكيات الصحة لمجميع

 .مشاريع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المنطقة العربية: المطمب الثاني

 بمدا عربيا عمى التصدؼ ألبرز معكقات التنمية 18 بمد؛منيا 177يعمل البرنامج اإلنمااي لؤلمـ المتحدة في 

البشرية ك إيجاد حمكؿ لمتحديات اإلنمااية التي تكاجو المنطقة عبر طرح جممة مف المشاريع كالمبادرات تتمثل 

 :أىميا في 

 

 :مشروع النزاهة ومكافحة الفساد في الدول العربية .1

العديد مف الجيات المعنية في المنطقة، بما فييا " النزاىة كمكافحة الفساد في الدكؿ العربية"يجمع مشركع 

الحككمات كمنظمات المجتمع المدني كمؤسسات األعماؿ كالشركاء الدكلييف في عممية التنمية، كذلؾ التخاذ 

نتيجة قصكر أداء مؤسسات السياسية في المجاليف العاـ إذ ينتشر ىذا األخير . إجراءات جماعية ضد الفساد

كيعد برنامج .كالخاص، كىك يضعف الجيكد المبذكلة لتعزيز التنمية البشرية كشعكر اإلنساف بالكرامة كاألمف

األمـ المتحدة اإلنمااي كأحد المنظمات السّباقة في تطكير كتنفيذ برامج متخّصصة لدعـ البمداف في مكاجية 

 المتحدة األمـ اتفاقيةالفساد،كذلؾ  ضمف حقيبة خدماتو الخاصة بالحكـ الديمقراطي، كفي إطار ما جاءت بو 

                                                           
1
 :متحصل عميو".2009تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ"عبد الحافع الصاكؼ،-  

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009/8/13. 1/3/2015:بتاريخ. 
 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/2009/8/13
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كقد شيدت السنكات القميمة األخيرة اتساًعا ممحكًظا في مساحات النقاش العاـ حكؿ ىذا *.1الفساد لمكافحة

 بمًدا عربيًّا 19كىناؾ . المكضكع، كنمًكا كاضًحا في كتيرة االنخراط الرسمي في مبادرات اإلصبلح ذات الصمة

 بمًدا في الشبكة العربية لتعزيز 17أعمف عف التزامو بتنفيذ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد، كانخرطت 

إصدار سمسمة إصبلحات قانكنّية : كقامت بعض ىذه البمداف بعدٍد مف الخطكات منيا. النزاىة كمكافحة الفساد

 لمكقاية مف الممارسات الفاسدة كمعاقبة مرتكبييا، 

نشاء ىياات متخصصة لمكافحة الفساد، ككضع استراتيجيات كطنية لمكافحة مختمف مظاىر الفساد كالبدء  كا 

شراؾ المجتمع المدني في جزء مف ىذه الجيكد لكف في المقابل، ما تزاؿ ىناؾ بعض الفجكات، . بتنفيذىا، كا 

عمى مستكػ األطر التنظيمية كالقدرات التقنية، التي تحّد مف قدرة الجيات المعنّية عمى التصدؼ الفّعاؿ 

مستكيات الشفافية تتحسف باستمرار لكنيا ما تزاؿ منخفضة نسبيًا، كآليات الرقابة األساسية : مثل. لمفساد

أّما التنفيذ الفعمي لؤلطر القانكنية المكجكدة يظل، إلى حد . المختمفة ما تزاؿ بحاجة إلى مزيد مف التطكير

 . كيترافق ذلؾ مع ندرة المبلحقة القانكنية في قضايا الفساد الكبرػ . كبير، دكف التكقعات

إلى تقكية التعاكف كتعزيز العمل " المشركع اإلقميمي لمكافحة الفساد كتعزيز النزاىة في البمداف العربية"ييدؼ  

 :الجماعي ضّد الفساد في البمداف العربية مف خبلؿ المساىمة في تحقيق أربعة أىداؼ رايسية ىي

                                                           

، ك ىي ُتعد االتفاقية األكثر 2005 ديسمبر 14حيز النفاذ في  (UNCAC) دخمت اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد*- 

تمـز االتفاقية الدكؿ .  دكلة165، صادقت عمييا 2013 جانفيكحتى . شمكاًل كقكة في مكافحة الفساد عمى نطاؽ عالمي

األطراؼ فييا بتنفيذ مجمكعة كاسعة كمفصمة مف تدابير مكافحة الفساد التي تؤثر عمى قكانيف كمؤسسات كممارسات، كأيضا 

-file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrateur/Bureau/08 :لممزيد انظر.التعاكف الدكلي في تمؾ الدكؿ

50024_A.pdf  
متحصل ".مكافحة الفساد كالنزاىة في البمداف العربية"  لمكافحة الفساد كتعزيز النزاىة في البمداف العربية،اإلقميميالمشركع -  1

 .30/03/2015:بتاريخ.http://www.undp-aciac.org/arabic/governance/anticorruption.aspx :عميو

 
 

file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrateur\Bureau\08-50024_A.pdf
file:///C:\Documents%20and%20Settings\Administrateur\Bureau\08-50024_A.pdf
http://www.undp-aciac.org/arabic/governance/anticorruption.aspx
http://www.undp-aciac.org/arabic/governance/anticorruption.aspx
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تحسيف قدرة العامميف في القطاع العاـ كفي المنظمات غير الحككمية عمى تصميـ كاستخداـ تقييمات  .1

 .مكافحة الفساد

 .دعـ تنفيذ أحكاـ اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد كفًقا لبلحتياجات كأكلكّيات  كل بمد .2

 .التمكيف مف تطكير سبل التصدؼ لمخاطر الفساد في القطاعات التي تقّدـ خدمات عامة أساسية .3

تشجيع الحكار بيف الجيات المعنية في البمداف المتضّررة مف األزمات حكؿ ُسبل مكاجية تحّديات  .4

ك يتكقع أف تؤدؼ النتااج التي تتحقق في إطار ىذه األىداؼ األربعة . مكافحة الفساد المحّددة ذات الصمة

المترابطة إلى تعزيز قدرة البمداف العربية عمى تصميـ كتنفيذ كمراقبة إجراءات لمكافحة الفساد بما يتناسب مع 

المعايير الدكلية كالممارسات الجيدة كالدركس المستفادة مف التجارب المقارنة، مع أخذ السياقات الكطنية 

 .1كالمحّمية بعيف االعتبار

 

 : (POGAR) برنامج إدارة الحكم في البمدان العربية .2

 كأداره المكتب 1999فقد بدأ تنفيذه في نكفمبر  ىك كاحد مف أطكؿ المشاريع زمنيا في إطار التعاكف اإلقميمي

  :عممو عمى ما يمي في  (POGAR)  برنامج إدارة الحكـ في البمداف العربيةكيركز. اإلقميمي لمدكؿ العربية

سيادة القانكف، فغطى قضايا مثل تحديث مكاتب المدعي العاـ العربية كحقكؽ اإلنساف كالتنمية البشرية في  -

 .المنطقة العربية

ة، بما في ذلؾ نظـ االنتخابات كأطرىا في المنطقة العربية كقضايا الجنسيف كالمكاطنة في ؾالمشار   -

 .المنطقة

                                                           
1
 .، مرجع سابق لمكافحة الفساد كتعزيز النزاىة في البمداف العربيةاإلقميمي المشركع - 
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حقكؽ اإلنساف، فتناكؿ قضايا الجنسيف كحقكؽ اإلنساف كالمكاطنة كما يترتب عمييا مف حماية كحقكؽ   -

 .كتنمية

الحكـ السميـ مف أجل التنمية كالنزاىة في الخدمات المدنية كدكر القضاء كاستقبللو كالشفافية كالمساءلة،   -

دارة التمكيل  صبلح القطاع العاـ كا  في إنفاذ القانكف كاستخداـ المكاقع اإللكتركنية لمحككمة مف أجل التنمية كا 

  بيف القطاعيف العاـ كالخاص؛ كةالعاـ كتصميـ الخدمات العامة مف جديد باستخداـ الشرا

 :الحكـ في المنطقة العربية عمىإدارة نطكػ معظـ عمل برنامج ك ؼ

صدار الكثااق التي تشرح اربالتعمـ مف التج  -  ككضع نظاـ لممعمكمات المتعمقة بكل قطاع ذؼ صمة كا 

 .الكضع الراىف لكل قطاع فرعي أك قضية في المنطقة

 .ؿ قطاع فرعيؾحمقات عمل كمؤتمرات لرفع الكعي بالقضايا كاالحتياجات في  إقامة  -

إنشاء مقاصات كقكاعد بيانات لحفع كتقاسـ المعمكمات المتعمقة بكل قطاع في إطار شبكة مف المؤسسات  -

 .في المنطقة أك خارجيا

 مشاريع فرعية كبقيت تحت مظمتو حتى عدة POGAR  مف برنامج إدارة الحكـ في البمداف العربيةقد انبثقك

  :تممت كىياؾ

 RAB/01/004 التنمية البشرية كحقكؽ اإلنساف -

   RAB/03/M02  لمحكـ الديمقراطي كتعزيز أجيزة التشريعالمكاضيعيالصندكؽ اإلستاماني  -

 الدكؿ العربية كتنفيذ تقرير التنمية اإلنسانية العربية تعزيز الحكـ السميـ كسيادة القانكف في -

RAB/03/H01 
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 RAB/03/H02  تعزيز الحكـ السميـ مف خبلؿ سيادة القانكف   -
 1. 

 :برنامج حوكمة المياه في الدول العربية .3

يكفر برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، مف خبلؿ ىذا المشركع، الدعـ التقني كالمساندة عمى مستكػ السياسات 

. كبناء القدرات كالتمكيل األساسي لتشجيع االستخداـ كاإلدارة الفّعالة لمكارد المياه الشحيحة في الدكؿ العربية

 بحيث يتصدػ لمتحديات المااية الناجمة عف األكضاع الجغرافية كالمناخية في المنطقة؛ المشركعكقد ُصمـ 

كغياب السبلـ كاألمف؛ كنمك السكاف كالطمب المتزايد عمى المياه؛ كنقص إمدادات المياه النظيفة كمرافق 

كقد . الصرؼ الصحي؛ كنقص القدرات كمحدكدية المكارد؛ باإلضافة إلى القصكر في البيانات كالمراقبة

انضمت إحدػ عشرة دكلة عربية إلى المشركع، كىي البحريف كجيبكتي كمصر كاألردف كالعراؽ كليبيا 

مف الضركرؼ أف تجابو المنطقة العربية إذ . 2كاألراضي الفمسطينية المحتمة كقطر كاليمف كالسعكدية كتكنس

التحديات التي تفرضيا ندرة المياه ك أف تتصدػ ليا بجدية، إذا ما أرادت تحقيق األىداؼ اإلنمااية لؤللفية، 

كما أف . كبمكغ مستكيات مف االزدىار يتمتع بيا الجميع، ك إدراؾ مستقبٍل تسكده التنمية اإلنسانية المستدامة

مجابية تحديات المياه اليكـ مف شأنو تعزيز القدرة عمى مكاجية األزمات كالتعافي مف آثارىا، كذلؾ عف 

زمات مثل اليجرة العشكااية أك االنييار االقتصادؼ أك النزاعات األطريق إدارة المخاطر المترتبة عف 

تقاعس عف التصدؼ ألزمة المياه تـ اؿاإلقميمية، ككميا أزمات قد تنشأ في المستقبل القريب إذا ما 

دارية تقنف .اآلف كيتطمب حل ىذه األزمة إحراز تقدـ مضطرد نحك أنظمة سياسية كاجتماعية كاقتصادية كا 

                                                           
-2002)برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، تقييـ إطار التعاكف اإلقميمي لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمااي لدكؿ العربية-  1

 .50،52-47،ص،ص،2005نيكيكرؾ،.(2005
: متحصل عميو".مشاريعنا كمبادراتنا"برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي في الدكؿ العربية،-  2

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/ourwork/overview.html. 30/03/2015:بتاريخ. 

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/ourwork/overview.html
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مدادات المياه، كسبل إدارتيا كتطكيرىا بما يحقق قدرًا أكبر مف  االستخدامات المختمفة لممكارد المااية كا 

  1. الفاعمية كاالستدامة كاإلنصاؼ بشكل استراتيجي

برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي بدعكة خبراء في مجاؿ التقنيات ؿ التابعقاـ المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية كقد 

حككمة المياه في المنطقة العربية إدارة الندرة "كالسياسات العامة مف مختمف بمداف المنطقة إلعداد تقرير حكؿ 

سعى ىذا التقرير إلى تمكيف البمداف العربية كالمجتمع الدكلي كالجيات المانحة كقد ". كتأميف المستقبل

ؾ أكسع لمكضع  الراىف لمكارد المااية في راكالمجتمع المدني، كالقطاع الخاص كغير ذلؾ مف المعنييف مف إد

 كيفيةؾ يتجاكز ذلؾ النيج التقميدؼ الذؼ يقتصر عمى مجرد حصر لممكارد المااية المتاحة كراإد. المنطقة

. استعماليا كمدػ تكافرىا كاالعتماد عمييا كما إلى ذلؾ مف المساال

 يبرز مف خبلؿ تحديد   ىذا التقرير إلى كضع أزمة المياه في سياؽ اجتماعي اقتصادؼ كبيايكما ييدؼ 

يكجو التقرير عددًا ك.  لممكارد المااية عمى مستكػ المنطقة العربيةككفؤلتدابير األساسية مف أجل إدارة فاعمة ا

 :مف الرساال الميمة كاآلتي

بينما تمثل الندرة أساس األزمة ليذا المكارد المحدكدة، فإف أزمة المياه ىي أزمة إدارة أيضا عمى مختمف  -

  الكطني كالدكليكالمستكيات المحمي 

البد أف يتحكؿ اىتماـ السياسات العامة مف إدارة العرض إلى إدارة الطمب المستديـ كمف إدارة األزمة إلى  -

 .التخطيط طكيل األمد

 الصناعية، كالخدمات في سياؽ العبلقة بيف ك، الزراعيةيجب النظر إلى تكفير المياه لمختمف القطاعات  -

 .العناصر الثبلثة المتمثمة في كل مف الماء كالطاقة كالغذاء

                                                           
1
متحصل ".إدارة الندرة تأميف المستقبل: حككمة المياه في المنطقة العربية"برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي في الدكؿ العربية، - -  

-http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/water-governance-in-the: عميو

arab-region.html. 01/04/2015:بتاريخ. 

http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/water-governance-in-the-arab-region.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/water-governance-in-the-arab-region.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/water-governance-in-the-arab-region.html
http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/ar/home/library/huma_development/water-governance-in-the-arab-region.html
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لية ككضع السياسة العامة ذات عالممياه أمر جكىرؼ، ذلؾ أف تقييـ فاعمية الكمفة كالف" الفعمية"اعتماد الكمفة  -

الصمة البد أف يتضمف مراعاة لآلثار البياية، كاالجتماعية كالسياسية كالصحية، إضافة إلى تكاليف التشييد 

 .كالتشغيل

 مف أجل دعـ حق ىاالبد أف تستغل البمداف العربية ذلؾ التضامف االجتماعي كالثقافي الذؼ تعرفو مجتمعات -

 .جميع البمداف في قسط منصف كعادؿ مف المكارد المااية الدكلية العابرة ليا

ق في تعد حاالت القصكر في مجاؿ المكارد البشرية كالمؤسساتية عنصرا يسيـ بدرجة كبيرة في ندرة الميا -

 .1المنطقة العربية

 
 

 :المبادرة العربية لمواجهة آثار تغير المناخ .4

يتمثل اليدؼ مف ىذه المبادرة في دعـ كتحفيز الشركاء الكطنييف كالجيات اإلقميمية صاحبة المصمحة لكضع 

أساليب متكاممة بيف القطاعات كالمناطق لمكاجية تحديات تغّير المناخ كتسييل التكّيف العممي كالتعاكني مع 

  2. تعزيز المكاسب في مجاؿ التنمية البشرية في البمداف العربيةكاآلثار المستمرة كالمستقبمية، 

شكل تك. ما في البمداف الناميةؼعات في مختمف أنحاء العالـ، ال ستـ لممجايسية رديات المناخ تح تغيرؿيشؾك

 في أنماط ىطكؿ األمطار إلى ارتفاع مستكيات البحار، لتغيرات درجات الحرارة إلى اتزايدق، مف اتتأثير

ف.  االقتصادؼلنمك العيش، كاسبل كالمااي، كؼ الغذاغف عمى األقل لمزراعة، كاألـتتيديدا  ىذه  تعالجلـ كا 

 في العقكد أحرز بتفتيت تقدـ التنمية الذؼ فإنيا تيدد في نياية المطاؼ، تخفف كعاؿؼحك  فالمخاطر عمى

                                                           
مرجع ".إدارة الندرة تأميف المستقبل: برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي في الدكؿ العربية، حككمة المياه في المنطقة العربية-  1

  .سابق
2
 .مرجع سابق".مشاريعنا كمبادراتنا" برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي في الدكؿ العربية،- 
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اآلف كتخفيَف مخاطر   المناخيِ تغير  مع اؿكيفاؼ تحد لمتدؼب التصطلكيت. األخيرة في جميع أنحاء العالـ

ىذا . لمتكسع في التنمية البشرية صر ؼـسو اغتناؼسكاء، فيما يكاصل في الكقت فد التغيُّرات مستقَببًل عمى ح

  .ر المناخؼىة تغجؼ المركنة في مكادىك تح

 عمك السياسات، كالقطاس، كراةنشط القادؼك. ؼ مف ىذه التأثيراتذ كبير لمتأدإلى حة البمداف العربية معرضؼ

ىة ىذه جركنة في مكـ لتعزيز اؿت عف خياراثا المدني في مختمف أنحاء المنطقة بحعالخاص، المجتـ

 خ، ر المناؼتغ آثار ىةجكاـة ؿؼ العربالمبادرة مف ؼ استراتيجدعـىـ بديات؛ فيما تحظى جيكدالتح

لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمااي بناء ع  العربيِة التابدكؿاإلقميمي للب رة التي أطمقيا المكتدالمباىذه  مف ؼليدا

قميمية كقطاعاتيةمتكاممة ات ف عمى تككيف استجابيياإلقميـعنييف  كالـنييفلدػ الشركاء الكطـز  الععـكد  كا 

كالتعاكني مع التأثيرات المتكاِصمة كالمستقبمية، فيما ُيعزز مكاسَب  ؼ العمميِ ؼيات المناخ، كتسييل التؾدِ لتح

  .التنمية البشرية في البمداف العربية

 إقميمية رية مف ثبلثة لقاءات تشاكة المناخ حتى اآلف سمسل تغيرىة آثارجة لمكاؼالعربدرة دت المباؽكقد ع

 معا  البحريف كقد جمَعت ىذه المشاكرات ك مصرك سكرية ؼ كل مفات المناخية في المنطقة ؼكؼ بشأف األكؿ

كلي، كأثمرت لد في التعاكف اكآخريف فنييفليف لمقطاع الخاص، كشَركاء ثراِسمي سياساٍت، كخبراَء، كمـ

 لمعمل مف أجل تكجيو التدخبلت ر لتطكير إطاؽ انطبلنقطة معا تككف  مف االستنتاجات التي ةمجمكع

 1.اإلستراتيجية لممبادرة العربية في مكاجية آثار تغّير المناخ

 :(إكتدار )العربية المنطقة في التنمية أجل من واالتصاالت المعمومات مشروع تكنولوجيا .5

                                                           
متحصل ".المبادرة العربية لمكاجية آثار تغير المناخ"برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، المكتب اإلقميمي لمدكؿ العربية،- 1

 .30/03/2015بتاريخ .http://www.arabclimateinitiative.org/aboutAr.html:عميو

http://www.arabclimateinitiative.org/aboutAr.html
http://www.arabclimateinitiative.org/aboutAr.html
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 أجل مف كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ في المشاركة العربية لمبمداف الدعـ ىذا المشركع يكفر

 معزز قدرة أكبر مجتمع قياـ برعاية الفقر حدة تخفيف عمى المساعدة منو ىك اإلنسانية، كالغرض التنمية

 المعمكمات تكنكلكجيا المعمكمات كتطبيقات كتبادؿ التعميـ لتعزز إستراتيجية المشركع كيطبق .بالمعمكمات

  :1إذ ييدؼ ىذا المشركع إلي.كاالتصاالت

 كاالجتماعية االقتصادية األبعاد بيف الصبلت يبرز كالفقر لمتنمية شامل مفاىيمي إطاربناء  -

 .المعمكمات مف ذلؾ الحرماف في بما الحرماف؛ كالسياسية، كيعالج

كاستخداـ  إيصاؿ خبلؿ مف الفقر، حدة لتخفيف التدخل لعمميات كابتكاريو جديدة أدكات استخداـ -

 . الريفية المناطق في سيما ال ، المعمكمات

يمكف  التي كالفرص االتجاىات اختيار ذلؾ في بما المتزايدة، العكلمة مكاجية في أفضل مركنة تكفير -

 .كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا استخداـ مف يمكف الذؼ التعميـ يحققيا أف

 المعمكمات تكفير خاص عمى بشكل االجتماعية، مع التشديد الخدمات كتقديـ العامة اإلدارة تحسيف -

 .لممكاطنيف

 .كفاءة أكثر نحك عمى المعقدة الطكارغ  حاالت إدارة -

 الرايسي العامل ىي كاالتصاالت المعمكمات تكنكلكجيا اإلنمااي أف المتحدة األمـ برنامج تجربة أثبتت كقد

  .التنمية أنشطة إلى الطكارغ  حالة مف االنتقاؿ عمى التأىيل كالمساعدة إعادة في لئلسراع الحافز

                                                           
مشركع تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت مف أجل ."برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي،برنامج حككمات الدكؿ العربية-  1

 :متحصل عميو". (إكتدار)التنمية في المنطقة العربية 
http://www.undp.org.lb/programme/governance/ict4dev/ICTDARArabicVersion.pdf  .26/1/2015. بتاريخ .

http://www.undp.org.lb/programme/governance/ict4dev/ICTDARArabicVersion.pdf%20%20.??????


 -UNDP-اإلنمائي المتحدة األمم برنامج وسياسات أهداف            :          الثاني الفصل
 

107 
 

كغيرىا مف المشاريع التي يسعى برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي مف خبلليا إلى تحقيق التنمية البشرية 

 .بيدؼ خمق شعكب متمكنة كأمـ صامدة كاألىداؼ اإلنمااية في المنطقة العربية

 .تقييم آليات عمل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في المنطقة العربية: المطمب الثالث

ييدؼ برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي مف خبلؿ تقاريره ك مشاريعو كمبادراتو إلى تحسيف أكضاع كظركؼ 

. لمكاجية تحديات التنمية كتحقيق التنمية المستدامة... المنطقة العربية مف فقر كجيل كتدني مستكػ المعيشي

 :إلى أف ىناؾ بعض النقد الذؼ يكجو لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمااي يتمثل في

كجدت فييا فرصة كبيرة تبايف ردكد الفعل اتجاه التقارير التي يصدرىا بيف مؤيديف ليذه التقارير إذ  .1

 ، بل كمحاكمة نخب ما بعد االستقبلؿ كمعارضيف ممف ليـ مكاقف شديدة إلعادة تقييـ األكضاع العربية

تنتقدىا كتحّمميا العداء  حياؿ األمـ المتحدة كمنظماتيا  باعتبارىا أدكات الغرب ضد دكؿ الجنكب ؛ إذ 

 .1مسؤكلية األكضاع المترّدية التي تعيشيا المنطقة العربية

غياب التنسيق كنقص التشاكر بيف البرنامج كالجيات اإلقميمية كالمجتمع المدني بخصكص  .2

 .إستراتيجية تنمكية كاضحة المعالـ

عدـ تحقيق الغايات المنشكدة مف األىداؼ اإلنمااية، في المنطقة العربية كالعالـ مما تطمب تمديدىا  .3

 ال تزاؿ معظـ الدكؿ العربية تعاني مف نسب مرتفعة مف معدالت 2015 كبحمكؿ2015.2إلى غاية سنة 

  .2011 خاصة بعد أحداث الربيع العربي ....كتدني المستكػ المعيشيالفقر 

                                                           
مؤسسة كارنيغي لمسبلـ ".رسمي كتجاىل إيديكلكجيا انتقاد بيف العربية اإلنسانية التنمية تقرير "معتز باهلل عبد الفتاح،-   1

 .12/03/2015: بتاريخ ./http://carnegieendowment.org/2009/09/10 : الدكلي، متحصل عميو
، مجمة المفكرالجزاار ".رىانات التنمية في ظل المطالبة باصبلح نظاـ االمـ المتحدة لمتنمية"عبد القادر ناصرؼ،- 2

 .440،ص،6،2010:العدد

http://carnegieendowment.org/2009/09/10/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A/fmh6
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إف الدعكات المتكررة إلصبلح األنظمة السياسية في المنطقة العربية، كالتي في أغمبيا دعكات غربية  .4

ىي مجرد محاكالت  الستمرار الركغ كالقيـ الغربية في السيطرة عمى المنطقة العربية  كبديل عف القيـ  

 .1العربية كالخصكصية العربية األكثر انسجاما مع الحياة العربية

لى ؾإلى درجة أ  اإلنمااي األمـ المتحدةبرنامجيحتاج  .5 بر مف االتساؽ في تدخبلتو المكضكعية كا 

تقكية ك. اء مؤثريف في ىذه التدخبلتؾشرؾاء الكطنييف اآلخريف بمزيد مف الفعالية ؾإشراؾ الحككمات كالشر

الركابط بيف البرامج اإلقميمية كالقطرية كبيف القدرة المؤسسية عمى المستكػ القطرؼ، حتى يضمف أف 

اء الكطنييف قادريف عمى مكاصمة اإلسيامات اإلنمااية لمبرنامج ؾكالمستفيديف كغيرىـ مف الشر الحككمات

 .اإلنمااي كالبناء عمييا

يمكف القكؿ بأف العديد مف برامج التعاكف اإلقميمي قد ساىـ في تحقيق األىداؼ اإلنمااية لؤللفية،  .6

برنامج إدارة الحكـ )المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة كخصكصا فيما يتعمق بالتعميـ : كمنيا عمى األخص

برنامج ) تقميل عدد السكاف المحركميف مف مياه الشرب المأمكنة بمقدار النصف (POGAR في البمداف العربية

تكظيف الشباب كانتشار التكنكلكجيات الجديدة ، (METAP المساعدة التقنية البياية لمنطقة البحر المتكسط

كرغـ ذلؾ فإف  (  ICTDAR  برنامج استخداـ تقنية المعمكمػػػػػات كاالتصاالت في التنميػػة في المنطقة العربية)

لى مكارد أ إسياـ البرامج ثر بكثير حتى ينتظر ؾ بيذا الحجـ كالتصميـ يحتاج إلى مدة لمتنفيذ أطكؿ بكثير كا 

 2.ةمنيا كاقعيا أف تحدث أثرا في األىداؼ اإلنمااية لؤللفي

إلتزاـ الدكؿ العربية بالمشركع ليس فعميا؛ إلى جانب عدـ تكفير البياة البلزمة لتحقيق الحكـ الراشد  .7

 .كالتنمية

                                                           
 .96، مرجع سابق،ص،سميماف يكسف صبلحة مرك-  1

  (2005-2002)برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي، تقييـ إطار التعاكف اإلقميمي لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمااي لدكؿ العربية  2-
 .20،23-5مرجع سابق،ص، 
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 :خاتمة الفصل الثاني

 الشبكة اإلنمااية العالمية لؤلمـ المتحدة التي تدعك إلى التنمية المستدامة  رنامج األمـ المتحدة اإلنمااييعد ب

القدرات في مجاؿ  عمى بناء النامية كخاصة العربيةساعد البمداف اذ ؼ. كالنمك االقتصادؼ الشامل لمجميع

 كينسق . التنمية المستدامة التي محكرىا اإلنساف، بتقديـ الدعـ لبرامج شتى كذلؾ عبر المكاتب القطرية

األىداؼ اإلنمااية بيف الجيكد العالمية كالمحمية مف أجل تحقيق  (UNDP) برنامج األمـ المتحدة اإلنمااي

عمى جذب المعكنات كاستخداميا  كخاصة العربية يساعد البرنامج البمداف الناميةكما . 2015لؤللفية بحمكؿ

 مناطق برنامج األمـ المتحدة حكؿينصّب اىتماـ إذ .  تعزيز حماية حقكؽ اإلنساف كتمكيف المرأةكبفاعمية؛ 

تقكية المؤسسات ،تعزيز المشاركة الشاممة)إدارة الحكـ الديمقراطي:.1كىي تركيز التنمية األربعة الجكىرية 

http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/governance_ar.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/governance_ar.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/governance_ar.cfm
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الحد مف الفقر كدعـ األىداؼ .2(تعزيز ممارسات الحكـ الناشاة عف مبادغ دكلية،الحاكمة المستجيبة

تعزيز العكلمة ، تعزيز النمك الشامل كالمساكاة بيف الجنسيف كتحقيق األىداؼ اإلنمااية لؤللفية)اإلنمااية لؤللفية

البياة كالتنمية  .3(التخفيف مف تأثير فيركس نقص المناعة البشرية اإليدز عمى التنمية البشرية،الشاممة

قدرة اؿتطكير ،تعزيز تكييف التغيرات المناخية، تكجيو التمكيل المتعمق بالبياة،تكجيو البياة كالطاقة)المستدامة

تعزيز  )منع األزمات كالنيكض .4(ةمحمية عمى إدارة البياة كتكسيع مدػ النفاذ إلى خدمة تكزيع الطاؽاؿ

ترميـ المؤسسات المعنية ،تقكية كظااف الحكـ ما بعد النزاعات،القدرات عمى إدارة مخاطر النزاعات كالككارث

 (.بالتنمية عمى المستكػ المحمي

http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/Poverty_ar.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/Poverty_ar.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/Poverty_ar.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/Poverty_ar.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/Energy_ar.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/Energy_ar.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/Energy_ar.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/Energy_ar.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/Energy_ar.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/recovery.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/recovery.cfm
http://www.undp.org.lb/WhatWeDo/recovery.cfm
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 :تمهيد الفصل الثالث

 تحقيق بيدؼ وذلؾ والدولية، اإلقميمية السياسية مختمف التحوالت الدوؿ لمسايرة مف  كغيرىا*تسعى الجزائر

 قدرات توسيع )التمكيف في والمتمثمة ، مف خبلؿ اآلخذ بمؤشراتيا تنمية المستدامةاؿ

 المتاحة والفرص اإلمكانات تشمل التي )التوزيع في العدالة و (اختيارىـ في والحرية المواطنيف

لكل  الحياة بحق المتعمق )الشخصي األمف و (الذاتي لئلشباع أساسي كمصدر ) التعاوف اإلضافة إلى ب (لمفرد

 األجياؿ حاجات تمبية عمى القدرة تضمف التي ) االستدامة و (تيديدات أؼ عف بعيدا فرد

 .(الكريـ العيش في وحقيا البلحقة األجياؿ حياة عمى التأثير دوف  الحالية

نما ومؤشرات اقتصادية أرقاـفالتنمية اليـو لـ تعد   تغيػرات اجتماعيػة وترسيخ لممفاىيـ والقيـ الصحيحة وا 

 بيئة خالية مف عوامل التموث وكذلؾ نشر التعميـ وتبني إلى إضافة في صنع القرارات األفرادومشاركة 

 لمدولة، والذؼ سميـ حكـ نظاـ ظل في إال وىذا ال يكوف .جػل مواكبة التقدـ العممي والتكنولوجيأالمعرفة مف 

 . الصالح الحكـ أو الراشد الحكـ مرتكزات كأىـ والمساءلة الشفافية بآليتي يرتبط

مف خبلؿ تناوؿ .تطرقنا في ىذا الفصل إلى دور برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في ترشيد الحكـ في الجزائر

 :المباحث التالية

 الحكـ الراشد في الجزائر: المبحث األوؿ. 

 سياسات برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لترشيد الحكـ في الجزائر: المبحث الثاني. 

_________________ 

 تقع في وسط بمداف . مربع كمـ2382000 اإلجمالية حوالي تيا حيث تبمغ مساحتعد الجزائر مف أكبر الدوؿ اإلفريقية،  *

تشترؾ حدودىا البرية مع كل مف . كـ1200 طولو حوالي بشاطئ  يحدىا مف الشماؿ البحر األبيض المتوسط .المغرب العربي

 المغرب الصحراء الغربية في الغرب و في الشرؽ ليبيا وتونس، ومف الجنوب مالي وموريتانيا
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 الحكم الراشد في الجزائر: المبحث األول

 مرورا 1963عرفت الجزائر كغيرىا مف البمداف العربية نماذج مختمفة مف الحكـ،إذ عرفت منذ صدور دستور 

 نظاـ حكـ ذو طابع اشتراكي، واستمر العمل بو إلى أف 1976 ودستور 1965بنظاـ الحكـ المؤقت لسنة 

حزب جبية )، مقرا بذلؾ استبداؿ مبدأ الحزب الواحد1989 فيفرؼ 23استبدؿ بنظاـ أخر تبناه الشعب في 

و الذؼ اقر في 1989الذؼ احتكر النشاط السياسي منذ االستقبلؿ حتى صدور دستور  (التحرير الوطني

وبيذا يكوف قد وضع المبادغ واألسس الرئيسية لتطور النظاـ السياسي الجزائرؼ .  التعددية الحزبية40مادتو 

 الذؼ وضح بعض مفاىيمو وأضاؼ إليو 1996ىذا الدستور تـ تعديمو بموجب دستور . باتجاه الديمقراطية

  .2008 و2002وقد تـ تعديمو في . بعض المؤسسات

 :ططبيع اللنام اللبالي الجزائرر : المطلب األول

قبل التطرؽ لممؤسسات الرسمية لمنظاـ السياسي الجزائرؼ نتناوؿ أوال مفيوـ النظاـ السياسي حسب دافيد 

يمكف تعريف المنظومة السياسية بأنيا مجموعة التفاعبلت التي بواسطتيا توزع ":" David Easton" إيستوف 

 ) إذ يتكوف النظاـ السياسي مف المؤسسات السياسية 1".المواد ذات القيمة عف طريق السمطة في المجتمع

المترابطة والمتناسقة مع بعضيا البعض، وصبلحيات كل مف ىذه  (السمطة التنفيذية،التشريعية،القضائية

األسس التي ترتكز ، كما تمثل 2المؤسسات وطبيعة العبلقات القائمة فيما بينيا تحدد طبيعة النظاـ السياسي

 . لمنظاـ القائـعمييا السمطات العمومية 

                                                           
المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر : دمحم عرب صاصيبل ،لبناف:تر. عمـ االجتماع السياسيفميب برو، - 1

 .141،ص،1998والتوزيع،
 .91،ص،1989دار النضاؿ،: ،بيروت2ط.مدخل إلى عمـ السياسةعصاـ سميماف، -   2
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إف السمطة التنفيذية، مجسدة في شخص رئيس الجميورية بوصفو المجسد لرئاسة : الللطع التلفيذبع .1

الدولة ووحدة األمة، الممارس لمسمطتيف السامية والتنظيمية في الجياز التنفيذؼ، ورئيس الحكومة باعتباره 

 .1الرئيس التنفيذؼ المعيف مف قبل رئيس الجميورية والمكمف الفعمي بتنفيذ األعماؿ واألنشطة الحكومية

يحتل رئيس الجميورية في النظاـ الجزائرؼ المركز الممتاز باعتباره منتخب مف : رئيس الجميورية . أ

طرؼ الشعب بطريقة مباشرة ومستحوذ عمى الشؤوف الخارجية والدفاع والسمطة التنظيمية،وصاحب 

نياء ميامو، ولو أف يحل المجمس الشعبي الوطني مما يجعمو الشخصية  اختصاص تعييف رئيس الحكومة وا 

 1989 تدـو الميمة الرئاسية خمس سنوات، وقد كانت في دستور 2.السياسية األولى في النظاـ وعمى قمتو

 جعميا في عيدتيف رئاسيتيف ال أكثر، قبل أف يتـ تركيا مفتوحة مف جديد 1996قابمة لمتجديد، إال أف دستور 

 .2008عمى اثر التعديل الدستورؼ لسنة 

بعد فوزه في االنتخابات يؤدؼ الرئيس الجديد اليميف الدستورية أماـ :  صبلحيات رئيس الجميورية -

الشعب بحضور جميع الييئات العميا في األمة وذلؾ خبلؿ األسبوع الموالي النتخابو، ويباشر ميامو فور 

 :نذكر منيا عمى الخصوص.أداءه اليميف الدستورؼ 

 .يترأس مجمس الوزراء،و يتولى القيادة العميا لمقوات المسمحة -

 .يعيف في أىـ الوظائف والمياـ وعمى الخصوص الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة -

يعيف الوزير األوؿ وينيي ميامو، ويمكنو أف يعيف نائبا أو عدة نواب لموزير األوؿ بغرض مساعدتو ،  -

 .وينيي مياميـ

 .يمكنو أف يستشير الشعب في كل قضية ذات أىمية وطنية عف طريق االستفتاء -

                                                           
1
مديرية النشر لجامعة : قالمة. النظاـ السياسي الجزائرؼ مف األحادية إلى التعددية السياسيةناجي عبد النور، -  

 .174،ص،2006قالمة،
 .205،ص،[د،ت،ف]دار اليدػ،:الجزائر.النظاـ السياسي الجزائرؼ سعيد بو الشعير، -  2
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 لو أف يحل المجمس الشعبي الوطني ويقرر إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانيا -

الخ عبلوة عمى الصبلحيات .....يوقع المراسيـ الرئاسية؛ يبـر المعاىدات الدولية ويصادؽ عمييا -

المتاحة لو في الظروؼ العادية، يضطمع أيضا بصبلحيات ضخمة في ظل الظروؼ غير عادية،تتمثل فيما 

 :يمي

يقر الرئيس حالة الطوارغ أو الحصار لمدة معينة إذا دعت الضرورة الممحة ذلؾ، بعد اجتماع  -

المجمس األعمى لؤلمف وعقب استشارة الوزير األوؿ ورئيس المجمس الدستورؼ، ويتخذ كل التدابير البلزمة 

 .الستتباب األمف

يقر رئيس الجميورية الحالة االستثنائية إذا كانت الببلد ميددة بخطر داىـ يوشؾ أف يصيب  -

مؤسساتيا الدستورية أو استقبلليا أو سبلمة ترابيا، عمى أف ال يتخذ مثل ىذا اإلجراء إال بعد استشارة رئيس 

المجمس الشعبي الوطني ورئيس مجمس األمة والمجمس الدستورؼ، واالستماع إلى المجمس األعمى لؤلمف 

 .ومجمس الوزراء

يعمف حالة الحرب إذا وقع عدواف فعمي عمى الببلد أو يوشؾ أف يقع، وذلؾ بعد اجتماع مجمس  -

الوزراء واالستماع إلى المجمس األعمى لؤلمف واستشارة رئيس مجمس الشعبي الوطني ورئيس مجمس األمة، 

 .ويجتمع البرلماف وجوبا ويوجو رئيس الجميورية خطابا لؤلمة يعمميا بذلؾ

يوقع اتفاقيات اليدنة ومعاىدات السمـ، ويتمقى رأؼ المجمس الدستورؼ في االتفاقيات المتعمقة بيما،  -

  .ويعرضيا فورا عمى كل غرفة مف البرلماف لتوافق عمييا

، معروفا في النظاـ السياسي 1988لـ يكوف منصب رئيس الحكومة أو الوزير األوؿ قبل : الحكومة . ب

الجزائرؼ غير أف التعددية الحزبية المترتب عف اإلصبلحات السياسية والدستورية التي عرفتيا الببلد بعد 

، نتج عنو األخذ بازدواجية السمطة التنفيذية، فإلى جانب رئيس الجميورية أصبح ىناؾ 1988حوادث أكتوبر 
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 يقـو رئيس الحكومة بضبط 1 .حكومة يترأسيا رئيس لمحكومة، مسؤوؿ سياسيا أماـ المجمس الشعبي الوطني

ويجرؼ المجمس الشعبي الوطني ليذا .برنامج حكومتو ويعرضو عمى المجمس الشعبي الوطني لمموافقة عميو

 : مف صبلحياتو.رئيس الحكومة أف يكيف برنامجو عمى ضوء ىذه المناقشةؿويمكف  .الغرض مناقشة عامة

 يرأس  مجمس الحكومة، يسير عمى تنفيذ القوانيف والتنظيمات -

 يوقع المراسيـ التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجميورية -

 .78و77يعيف في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجميورية، دوف المساس  باحكاـ المادتيف  -

 .يسير عمى حسف سير اإلدارة العمومية -

ال يمكف اف تقاؿ او تعدؿ الحكومة القائمة إباف حصوؿ المانع لرئيس الجميورية أو وفاتو أو استقالتو حتى 

 .يشرع رئيس الجميورية الجديد في ممارسة ميامو

يستقيل الوزير األوؿ وجوبا إذا ترشح لرئاسة الجميورية ، ويمارس وظيفة الوزير األوؿ حينئذ أحد أعضاء 

 .الحكومة الذؼ يعينو رئيس الدولة

 ويقدـ الوزير األوؿ استقالة الحكومة لرئيس الجميورية في حالة عدـ موافقة المجمس الشعبي الوطني عمى 

 2.مخطط عممو، ويعيف رئيس الجميورية مف جديد وزيرا أوؿ حسب الكيفيات نفسيا 

 أوؿ دستور جزائرؼ يكرس ما يسمي بالبرلمانية الثنائية أؼ 1996يعتبر دستور : الللطع التشرييبع .2

 laالغرفة السفمى  )وجود غرفتيف يتشكل منيما البرلماف،الغرفة األولى وىي المجمس الشعبي الوطني  

chambre bass)  والغرفة الثانية ىي مجمس األمة(الغرفة العمياla chambre haute)  وقد أنشئت الغرفتاف
                                                           

دار : الجزائر.العبلقة بيف السمطات في األنظمة السياسية المعاصرة وفي النظاـ السياسي الجزائرؼ عمار عباس، -  1
 .108-100،102،ص،ص،2008الخمدونية،

،التعديل 2008 أكتوبر سنة 15 الموافق 1429 ذؼ القعدة عاـ 9 المؤرخ في 01/08الجزائر،الجريدة الرسمية،القانوف رقـ -  2
 .6،7،ص،ص،16/11/2008،الصادر بتاريخ،63:الدستورؼ ،العدد
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يمارس السمطة التشريعية برلماف يتكوف مف غرفتيف، وىما المجمس الشعبي "  مف الدستور98وقفا لممادة 

 1".الوطني، ومجمس األمة

يتشكل مف أعضاء منتخبيف يمثموف واليات الوطف حسب عدد السكاف، مع : المجمس الشعبي الوطني . أ

تخصيص مقاعد لمجالية الوطنية في الخارج، عمى أال يقل عدد النواب الممثميف لكل والية عف أربعة نواب 

ينتخب أعضاء المجمس الشعبي الوطني عف .  نسمة350000بالنسبة لمواليات التي ال يقل عدد سكانيا عف 

تتمخص .  بنظاـ التمثيل النسبي عمى القائمةسنوات (5)لمدة خمس  .طريق االقتراع العاـ المباشر والسرؼ 

شروط الترشح لمعضوية في المجمس الشعبي الوطني في التمتع بالجنسية الجزائرية والسف القانوني، عمى أف 

ما كقائمة مترشحيف أحرار شريطة أف  تقدـ كل قائمة المترشحيف إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر،وا 

تكوف ىذه األخيرة مدعمة عمى األقل بأربعمائة توقيع مف ناخبي الدائرة االنتخابية المعنية في ما يخص كل 

 .مقعد مطموب شغمو

تـ استحداث مجمس األمة كغرفة ثانية كما ىو معموؿ بو في كثير مف األنظمة : مجمس األمة . ب

الديمقراطية، وقد كاف اليدؼ ىو مضاعفة مجاؿ التمثيل الوطني عف طريق ضـ منتخبي الجماعات المحمية، 

وكذلؾ الكفاءات والشخصيات الوطنية، ومف ثـ ضماف مسار تشريعي أحسف،إلى جانب استقرار مؤسسات 

الدولة  واستمرارىا، وفي ىذا اإلطار خوؿ الدستور لرئيس األمة صبلحية تولي رئاسة الدولة في حالة شغور 

 . منصب رئيس الجميورية

ينتخب أعضاء مجمس األمة عف طريق االقتراع غير المباشر والسرؼ مف بيف ومف طرؼ أعضاء المجالس 

الشعبية البمدية والوالئية، في حيف يعيف الثمث الباقي مف طرؼ رئيس الجميورية مف بيف الشخصيات 

والكفاءات الوطنية في المجاالت العممية والثقافية والمينية واالقتصادية واالجتماعية؛ مع العمـ أف عدد أعضاء 

                                                           
 .70،71،ص،2007دار اليدػ،: الجزائر.الفصل بيف السمطات في التجربة الدستورية الجزائريةمميود ذبيح، - 1
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مجمس األمة يساوؼ عمى األكثر نصف عدد أعضاء المجمس الشعبي الوطني، تحدد ميمتيـ بست سنوات 

 1 .عمى أف يجدد نصفيـ كل ثبلث سنوات

  و مف الدستور134 و 133 و 84 و80يراقب البرلماف عمل الحكومة وفقا لمّشروط المحددة في المواد 

و  . مف الدستور137 إلى 135يمارس المجمس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عمييا في المواد مف 

 .واجب البرلماف، في إطار اختصاصاتو الدستورية، أف يبقى وفيا لثقة الّشعب، ويظّل يتحسس تطمعاتو

يمكف أف يجتمع  .أشير عمى األقل (04)يجتمع البرلماف في دورتيف عاديتيف كّل سنة، ومدة كّل دورة أربعة 

ويمكف كذلؾ أف يجتمع باستدعاء مف رئيس . البرلماف في دورة غير عادية بمبادرة مف رئيس الجميورية

تختتـ  .أعضاء المجمس الشعبي الوطني (2/3)الجميورية بطمب مف رئيس الحكومة، أو بطمب مف ثمثي 

 لكّل مف رئيس الحكومة  .الدورة غير العادية بمجرد ما يستنفذ البرلماف جدوؿ األعماؿ الذؼ استدعي مف أجمو

 2.نائبا (20)تكوف اقتراحات القوانيف قابمة لممناقشة، إذا قدميا عشروف  .والنواب حق المبادرة بالقوانيف

تعرض مشاريع القوانيف عمى مجمس الوزراء، بعد األخذ برأؼ مجمس الدولة، ثـ يودعيا رئيس الحكومة مكتب 

جب أف يكوف كل مشروع أو اقتراح قانوف موضوع مناقشة مف طرؼ المجمس ؼ.المجمس الشعبي الوطني

مناقشة مشاريع أو اقتراحات  تنصب .الشعبي الوطني ومجمس األمة عمى التوالي حتى تتـ المصادقة عميو

يناقش مجمس األمة النص الذؼ  و  .القوانيف مف طرؼ المجمس الشعبي الوطني عمى النص المعروض عميو

 (.3/4)أعضائو.أرباعصوت عميو المجمس الشعبي الوطني ويصادؽ عميو بأغمبية ثبلثة 

  : يشرع البرلماف في المياديف التي يخصصيا لو الدستور، وكذلؾ في المجاالت اآلتية

                                                           
 .142،143-137عمار عباس، مرجع سابق،ص،ص،-  1
 .39،41،ص،ص،[د،ت،ف]دار بمقيس،: الجزائر.دستور الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةمولود ديداف، -  2
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يات العمومية، وحماية الحريات الفردية، حرحقوؽ األشخاص وواجباتيـ األساسية، السيما نظاـ اؿ -

 .وواجبات المواطنيف

القواعد العامة المتعمقة بقانوف األحواؿ الشخصية، وحّق األسرة، السيما الزواج، والطبلؽ، واألىمية،  -

 .والتركات

 .التشريع األساسي المتعمق بالجنسية شروط استقرار األشخاص،  -

نشاء الييئات  القواعد العامة المتعمقة بوضعية األجانب،  - القواعد المتعمقة بالتنظيـ القضائي، وا 

قواعد قانوف العقوباّت، واإلجراءات الجزائية، ال سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختمفة  القضائية،

 .المطابقة ليا، والعفو الشامل، وتسميـ المجرميف، ونظاـ السجوف 

  .نظاـ االلتزامات المدنية والتجارية، ونظاـ الممكية القواعد العامة لئلجراءات المدنية وطرؽ التنفيذ،   -

إحداث  التصويت عمى ميزانية الدولة، المصادقة عمى المخطط الوطني،  التقػسيـ اإلقميمي لمببلد،  -

نظاـ إصدار  الضرائب والجبايات والرسوـ والحقوؽ المختمفة، وتحديد أساسيا ونسبيا، النظاـ الجمركي، 

 النقود، ونظاـ البنوؾ والقرض والتأمينات، 

 1القواعد العامة المتعمقة بالتعميـ، والبحث العممي،  -

القواعد العامة المتعمقة بالصحة العمومية والسكاف، القواعد العامة المتعمقة بقانوف العمل والضماف  -

طار المعيشة، والتييئة العمرانية، القواعد  االجتماعي، وممارسة الحّق النقابي،  القواعد العامة المتعمقة بالبيئة وا 

 إلى إضافة. الخ...حماية التراث الثػقافي والتاريخي، العامة المتعمقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية، 

 صة لمقوانيف العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلماف بقوانيف عضوية في المجاالت اآلتيةصخالمجاالت الـ

نظاـ االنتخابات، القانوف المتعمق باألحزاب السياسية، القانوف  تنظيـ السمطات العمومية ، وعمميا،  - :

                                                           
 .42مولود ديداف، مرجع سابق،ص،-  1
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القانوف  القانوف المتعمق بقوانيف المالية،  القانوف األساسي لمقضاء، والتنظيـ القضائي،  المتعمق باإلعبلـ، 

تتـ المصادقة عمى القانوف العضوؼ، باألغمبية المطمقة لمنواب وبأغمبية ثبلثة أرباع  .المتعمق باألمف الوطني

يخضع القانوف العضوؼ لمراقبة مطابقة النص مع الدستور مف طرؼ المجمس  .أعضاء مجمس األمة (3/4)

رئيس الجميورية أف يقرر حل المجمس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات ؿ يمكف .ستورؼ قبل صدورهدؿا

 .تشريعية قبل أوانيا، بعد استشارة رئيس المجمس الشعبي الوطني، ورئيس مجمس األمة، ورئيس الحكومة

 .أشير (03)وتجرؼ ىذه االنتخابات في كمتا الحالتيف في أجل أقصاه ثبلثة 

حسب الفصل الثالث وفي  الباب الثاني مف الدستور الجزائرؼ تعد السمطة : الللطع القضائبع .3

القضائية سمطة مستقمة  وتمارس في إطار القانوف، تحمي السمطة القضائية المجتمع والحريات وتصدر 

ويرأس رئيس .القاضي  مسؤوؿ أما المجمس األعمى لمقضاة عف كيفية قيامو بميمتو. أحكاما باسـ الشعب

الجميورية المجمس األعمى لمقضاة الذؼ يقرر طبقا لشروط التي يحددىا القانوف تعييف القضاة ونقميـ  وسير 

 . 1سمميـ الوظيفي

وتتكوف السمطة القضائية مف المحاكـ االبتدائية والمجالس القضائية والمحكمة العميا التي تقوـ بتقويـ أعماؿ 

 . المحاكـ والمجالس القضائية ومحاكمة رئيس الجميورية ورئيس الحكومة عند الخيانة العظمى

 المختص بتقويـ أعماؿ المحاكـ اإلدارية، كما 1996باإلضافة إلى مجمس الدولة  الذؼ أستحدث في دستور 

تـ اإلقرار بمحكمة التنازع لمفض في حاالت النزاع وتحديد االختصاصات بيف المحكمة العميا ومجمس 

وبعد صمت طويل نسبيا اعمف عف مشروع تعديل سياسي شامل جاء في خطاب رئيس الجميورية .  2الدولة

، (الربيع العربي) كرد فعل طبيعي المتصاص الغضب الشعبي الذؼ عرفو العالـ العربي2011 أفريل 15في 
                                                           

 .52،54-43،45مولود ديداف، مرجع سابق،ص،ص،-  1
جامعة ورقمة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية،قسـ )مذكرة ماستر".آليات التحوؿ الديمقراطي في الجزائر"لطيفة بف عاشور، -  2

دارؼ،: العمـو السياسية، تخصص  .38،ص،(5/6/2014تنظيـ  سياسي وا 
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وقد أثمرت إصبلحات . وكاستجابة لمغمياف االجتماعي الذؼ تجسد في كثرة اإلضرابات في جميع القطاعات

 المتعمق بنظاـ 12/01/2012 المؤرخ في 01-12 وصدور قانوف 1997 بتعديل قانوف االنتخابات ؿ2011

 1االنتخابات والذؼ أكد عمى اإلشراؼ والرقابة القضائية لعممية االنتخابات مف خبلؿ لجاف عديدة أىميا

،المجنة الوطنية لمراقبة  عمى االنتخابات التي تتشكل مف الكفاءات الوطنية، ممثمو األحزاب السياسية 

المشاركة في االنتخابات، ممثمو المترشحوف األحرار، وتعد ىذه المجنة كضماف قانوني لشفافية ونزاىة 

إلى جانب المجنة الوطنية لئلشراؼ عمى االنتخابات والتي تتشكل مف قضاة يعينيـ رئيس . االنتخابات

إضافة إلى أحكاـ أخرػ تتعمق بسير الحممة االنتخابية، كما تـ .الجميورية، ويتـ وضعيا بمناسبة كل إقتراع

عاما 28 مقعدا، وتخفيض سف الترشح  مف 462 مقعدا الى 389رفع عدد نواب الغرفة السفمى لمبرلماف مف 

 .عاما في إطار تمكيف الشباب مف الدخوؿ في المنافسة االنتخابية 25إلى

كما صدر القانوف العضوؼ المتعمق باألحزاب السياسية الذؼ ييدؼ إلى تمثيل أوسع لمختمف شرائح 

المجتمع، وتحديد شروط وكيفية إنشاء األحزاب السياسية وعمميا ونشاطيا،كما وضع ىذا القانوف اإلطار 

السياسي والقانوني الممـز لوزارة الداخمية بشأف اعتماد أو رفض األحزاب السياسية ، بحيث يعد سكوت الوزارة 

 يوما المتاح ليا بمثابة ترخيص لؤلعضاء المؤسسيف مف أجل العمل عمى عقد المؤتمر 60بعد انقضاء 

كما يكوف قرار الرفض معمبل قانونيا ، وقابل لمطعف أماـ مجمس الدولة في أجل . التأسيسي لمحزب السياسي

أما فيما يخص بتوسيع حظوظ المرأة في المجالس المنتخبة فقد  .2  يوما مف تاريخ تبميغ الرفض30أقصاه 

 والذؼ يعد قفزة نوعية في تاريخ مشاركة المرأة في الحياة السياسية وخصوصا مف 03-12تضمف القانوف رقـ 

                                                           
جامعة قسنطينة،كمية الحقوؽ والعمـو )أطروحة دكتوراه".دراسة حالة الجزائر: دور الدولة في التنمية"فريمش مميكة،- 1

دارية،:السياسية،قسـ العمـو السياسية،تخصص  .374،376،ص،ص،(2011/2012تنظيمات سياسية وا 
المجمة العربية لمعمـو ". تحميل لمحالة الجزائر2011اإلصبلح السياسي العربي بعد عاـ "طارؽ عشور،-  2

 .40،ص ،37،2013:،العددالسياسية
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 امرأة سنة 146 إلى 2008 امرأة سنة 31 ،نسبة حضورىا في االنتخابات التشريعية حيث ارتفعت مف 1خبلؿ

2012. 2  

 متعمق باإلعبلـ لتنظيـ المينة بكل اختصاصاتيا مف نشر وصحافة وسمعي 05-12وجاء القانوف رقـ 

 تحديد شروط 06- 12وىدؼ القانوف رقـ ... بصرؼ الذؼ نتج عنو إنشاء قنوات سمعية بصرية خاصة

 وتبقى مقترحات النظاـ في مجاؿ اإلصبلح  3. وكيفيات تأسيس الجمعيات وتنظيميا وسيرىا ومجاؿ تطبيقيا

محتشمة ومحدودة، بل ومتأخرة جدا مقارنة بما تشيده دوؿ الجوار مف ثورة في اإلصبلح السياسي والتطور 

وبدال مف أف يستفيد النظاـ مف حالة عدـ االستقرار في بيئتو اإلقميمية لتعزيز مواقفو، جاءت ىذه . الديمقراطي

اإلصبلحات لتبيف ضيق ىامش مناورتو، ومف ثـ لـ يبق سوػ انتظار أف تؤدؼ التناقضات في أعمى ىـر 

 .4السمطة إلى إحداث التغيير مف أعمى نحو األسفل

 : مؤشرات الحكم الراشد في الجزائر: المطلب الثالي

ظير االىتماـ المتزايد لمجزائر بموضوع الحكـ الراشد مف خبلؿ محاولة االعتماد عمى ما جاء في دراسات 

مف خبلؿ ىذا سنحاوؿ معرفة مدػ . البنؾ الدولي ومشاريعو حوؿ الحكـ الراشد ومحاولة فيـ آليات تطبيقو

 :تطبيق الجزائر لممؤشرات الحكـ الراشد

 :المؤشرات اللبالبع/ 1

                                                           
جامعة بسكرة، كمية الحقوؽ والعمـو )مذكرة ماستر(".2013-2008)اإلصبلح السياسي في الجزائر" شعباف العيد، 1

 .74،ص،(2013/2014رسـ السياسة العامة واإلدارة المحمية،: السياسية،قسـ العمـو السياسية والعبلقات الدولية ،تخصص
 .41طارؽ عشور، نفس المرجع،ص، -  2
 .75شعباف العيد، نفس المرجع،ص،-  3
المجمة العربية لمعمـو ". اإلصبلحات السياسية في الجزائر بيف استراتيجيات البقاء ومنطق التغيير"فتحي بولعراس،-   4

 .22،ص،35،2012:،العددالسياسية
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تعد تجربة الجزائر في مجاؿ الديمقراطية تجربة رائدة عمى مستوػ العالـ الثالث والوطف العربي، اال اف 

المحمموف السياسيوف يجمعوف عمى غياب ثقافة الديمقراطية، بفعل الميبلد العنيف لمديمقراطية التي لـ تكف 

قناعة سياسية واضحة لدػ معظـ فعاليات السمطة والمعارضة فقد بدأت تتولى إدارة شؤوف الببلد بديمقراطية 

فيما يمي  . 1مقيدة  تتسـ بعدـ االستقرار متممسة طريقيا نحو البناء والتكريس المؤسساتي بخطوات بطيئة جدا

  :توصيف بعض مؤشرات ىذا التصنيف

مجموعة مف المؤشرات المتصمة بالعممية   إبداء الرأؼ والمساءلةيشمل مؤشر:  مؤشر الرأؼ والمساءلة . أ

السياسية والحريات المدنية والحقوؽ السياسية واستقبللية وسائل اإلعبلـ ودورىا في تحقيق الرقابة عمى 

ختيار الحكومة ومراقبة إقػدرة المواطف عمى المشاركة في  ى الحكومة، وبالتالي فػإف ىػذا المؤشر يقيس مػد

 والقيـ العميا ىي 2.5+و2.5-وتتراوح التقديرات الخاصة بيذا المؤشر ما بيف . 2أىل السمطة ومساءلتيـ

 . 3في الجزائر مما يفسر نقص حرية التعبير وغياب المساءلة  (1.01-)األفضل، وقد بمغ المؤشر 

حسب ىذا المؤشر فإف الدولة التي يقع تصنيفاتيا : والمدنية السياسية الحقوؽ  تصنيفات مؤشر . ب

 دوؿ غير 7و5.5 تعتبر دوؿ حرة ، وبيف 2.5 و01المجمعة لمحقوؽ السياسية والحريات المدنية بيف الدرجة 

وبيذا فإف الجزائر وفقا ليذا المعيار فانيا تعد بمدا ال يتمتع بتوفر الحريات .  دوؿ حرة جزئيا5و3حرة، وبيف 

 . وبالتالي ىي مف الدوؿ غير حرة06الف معدؿ التصنيف عمى القيمة 

ويركز ىذا المؤشر عمى كل مف االنتخابات الحرة والنزيية، حرية الصحافة، : مؤشر حق التعبير . ت

 والقيـ العميا ىي األفضل وتقدر قيمة ىذا المؤشر 2.5+و2.5-وتتراوح التقديرات ما بيف...شفافية القوانيف 

                                                           
مركز دراسات الوحدة : بيروت. مستقبل الديمقراطية في الجزائرإسماعيل قيرة، عمى غربي، وآخروف، -  1

 .135-92،ص،ص، 2002العربية،
 .125عبد الواحد العفورؼ، مرجع سابق،ص،-  2
 .430سايح بوزيد،مرجع سابق،ص،-  3
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 وحسب مؤشر مراسموف ببل حدود لحرية 1 .1.24- و0.83-، مابيف 2007و2000في الجزائر خبلؿ 

دولة 180،ضمف التصنيف العالمي المكوف مف 121 احتمت الجزائر المرتبة 2014التعبير والصحافة لعاـ 

لتبقى الجزائر في الخانة الحمراء ضمف خارطة . 2013 وفقا لمؤشر عاـ125بعدما رتبت في التصنيف .

العالـ لحرية الصحافة وىي الخانة التي تشير عمى الوضعية الصعبة ، ما يعني أف وضع حرية الصحافة في 

 . 2الجزائر لـ يتغير، رغـ اإلجراءات التي قامت بيا الحكومة بعد التصديق عمى قانوف اإلعبلـ الجديد

 

يعتبر ىذا المؤشر ذاتي عمى إدارة الحكـ ويصدر عف : مؤشر االستقرار السياسي وانعداـ العنف . ث

نزاع مسمح،  )البنؾ الدولي ويعني بقياس االدراكات الحسية الحتماؿ ظيور أو حدوث حالة مف عدـ االستقرار

كما يتضمف االستقرار السياسي عدة مؤشرات تعتمد في محتواىا عمى مبادغ التداوؿ .(...تيديد إرىابي

وأداة فعالة في  . السممي عمى السمطة، نزاىة االنتخابات والوسائل الشرعية والدستورية في تشكيل الحكومات

تأسيس الحكـ الراشد مف خبلؿ حياد السمطة القضائية  وعدـ خضوعيا لمحساسيات السياسية والبيروقراطية 

: وتعمل الجزائر عمى مباشرة برنامج إصبلحات واسعة في مجاالت متعددة منيا. مف أجل إقامة دولة القانوف 

 .مراجعة المنظومة التشريعية وعصرنة العدالة وتنمية الموارد البشرية

 والقيـ العميا ىي األفضل، وفي الجزائر فقد بمغ ىذا المؤشر 2.5+و2.5-تتراوح تقديرات ىذا المؤشر ما بيف 

 3وىذا يعني وجود نوع مف البلستقرار السياسي نتيجة تشقق الطبقات السياسية وبقاء التيديد اإلرىابي- 1.18

. 

                                                           
تجربة -عبد الحق حمبلوؼ، اآلليات السياسية لتحقيق التنمية االقتصادية في الدوؿ العربية مف منظور الحكـ الراشد-  1

جامعة بسكرة، كمية الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ العمـو السياسية والعبلقات )مذكرة ماستر-".2007-1999الجزائر
 .80،81،ص،ص،(2012/2013السياسة العامة واإلدارة المحمية،:الدولية،تخصص

:      متحصل عمية".الجزائر في ذيل الترتيب التصنيف العالمي لحرية التعبير والصحافة" دمحم شراؽ،-  2
http://www.algeriachannel.net/2014/12. 15/04/2015:بتاريخ . 

 .430،431سايح بوزيد مرجع سابق،ص،ص،-  3

http://www.algeriachannel.net/2014/12
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يعتبر شرط أساسي لقياـ الحكـ الراشد مف خبلؿ تأميف حماية حقوؽ اإلنساف و : مؤشر سيادة القانوف  . ج

لذا يجب عمى الحكومات أف تخمق المؤسسات واألطر البلزمة لممحافظة عمى القانوف ...المساواة أماـ القانوف 

لكف الواقع الجزائرؼ المعاش . والنظاـ ولتوفير الخدمات األساسية كالتعميـ والصحة وخاصة لمفئات الميمشة

يتناقض مع ىذا المؤشر حيث عممت الجيات الحكومية  عمى تكريس دولة ال قانوف التي تعد السمة البارزة 

في النظاـ السياسي الجزائرؼ، إذ نبلحع ىيمنة السمطة التنفيذية عمى باقي السمطات، وعدـ االرتقاء بمستوػ 

حقوؽ اإلنساف  رغـ توقيع الجزائر عمى العيد الدولي الخاص بالحقوؽ المدنية والسياسية ، وأصبح المواطف 

الجزائرؼ يعيش وضعا اجتماعيا غير الئق،إلى جانب غياب الرقابة وعدـ محاسبة المسؤوليف الحكومييف 

  .1خاصة فيما يتعمق بقضايا كبرػ تتعمق بأمف الدولة

تتراوح التقديرات . ما يدؿ عمى أف القانوف يطبق عمى الضعيف وليس عمى القوؼ . مثل فضيحة السوناطراؾ

 ويعبر 2007سنة  (+0.72) والقيـ العميا ىي األفضل، وقد بمغ المؤشر في الجزائر 2.5+و 2.5-ما بيف 

 2.عف سيادة جزئية لمقانوف، وحياد جزئي لمقانوف 

الفساد بيف المسئوليف : مؤشر ذاتي يقيس  اإلدراكات الحسية لممفاىيـ التالية :  مؤشر ضبط الفساد  . ح

إلى الرسمييف " أمواؿ غير قانونية  " الحكومييف، الفساد كعقبة في وجو األعماؿ التجارية، مدػ تواتر تقديـ

 والقيـ العميا ىي 2.5+ و 2.5-والقضاة، ومدػ إدراؾ وجود الفساد في سمؾ الخدمة، تتراوح التقديرات ما بيف 

ونستشف ىذا مف خبلؿ المخطط  . 2000/2010 وقد تطور ىذا المعيار في الجزائر بيف الفترة 3.األفضل

 : *10التوضيحي رقـ 

                                                           
 .82،83عبد الحق حمبلوؼ،مرجع سابق،ص،ص،-  1
 .433مرجع سابق، ص،".دور الحكـ الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدوؿ العربية حالة الجزائر"،سايح بوزيد، -  2
مجمة الجزائر،".سبل تفعيل المساءلة والشفافية لمكافحة الفساد وتمكيف الحكـ الراشد في الدوؿ العربية"سايح بوزيد،-   3

 .60،ص،10،2012:،العددالباحث
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دراسة حالة -الحكـ الراشد كمدخل حديث لترشيد اإلنفاؽ العاـ والحد مف الفقر» فرج شعباف ،  *

نقود :،كمية االقتصاد وعمـو التسيير،قسـ العمـو السياسية،تخصص3جامعة الجزائر) أطروحة دكتوراه(.2000/2010الجزائر

 .214،ص، (2010،2011ومالية،

، فبعدما كاف 2000حيث نبلحع مف خبلؿ ىذا المخطط أف ىذا المؤشر عرؼ تحسف ممحوظ بعد سنة 

يسجل قيما متدنية في بداية األلفية الجديدة، أصبح يتحسف شيئا فشيئا، وانتقل مف المستوػ الضعيف الذؼ 

، إلى مستويات المتوسطة التي سجمت في باقي السنوات الثمانية، ويعود ىذا 2002 و2000سجل سنة 

التحسف إلى عـز الدولة عمى محاربة الفساد بكل أنواعو، وتجسد ىذا مف خبلؿ عدة إجراءات كالتصديق عمى 

وقد سجل مؤشر قانوف مكافحة الفساد الذؼ يصدر عف ....اتفاقية االتحاد اإلفريقي لمنع الفساد ومكافحتو

لكف . منظمة النزاىة العالمية مستوػ جيد وىو ما يدؿ عمى أف الجزائر تممؾ تشريعات قوية في مكافحة الفساد

، (%50أعمى مف )رغـ كل التشريعات التي صدرت لموقاية مف الفساد لـ يرؽ ىذا المؤشر إلى الوضع الجيد

  .1وتعود األسباب إلى انتشار الفساد بمختمفة أشكالو في المجتمع الجزائرؼ وأصبح ظاىرة وليس استثناء

 :المؤشرات اإلداريع/ 2
                                                           

 .228فرج شعباف، مرجع سابق، ص، -  1
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ييدؼ ىذا المؤشر إلى تسميط الضوء عمى مدػ قدرة الجياز التنفيذؼ في : مؤشر فعالية الحكومة . أ

وكفاءة الجياز البيروقراطية  (...تعميـ، صحة، محاربة الفقر)أداءه لوظيفة تقديـ الخدمة العامة لممواطنيف 

ونوعية جياز الخدمة المدنية وقدرتو عمى تقديـ خدمات لممواطف في وقت قصير وبتكمفة أقل باستخداـ 

 ،نوعية صياغة السياسات ومصداقية الحكومة في االلتزاـ بتطبيق تمؾ 1تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ

سنة  (0.52-) وقد بمغت قيمة ىذا المؤشر بالنسبة إلى الجزائر 2.5+و 2.5-تتراوح التقديرات بيف .السياسات

 . ، وىذا يؤكد عمى ضعف فعالية الجياز الحكومي2007

يعتمد عمى نوعية وضع السياسات وتنفيذىا ومدػ مصداقية الحكومة : مؤشر نوعية األطر التنظيمية . ب

والتزاميا بتنفيذ تمؾ السياسات، وصياغة قواعد تنظيمية تشجع القطاع الخاص وتعزيز قدرتو في مشاركة 

وىكذا عممت الجزائر عمى تبني إصبلحات وتغييرات في السياسة ... المجتمع المدني في اتخاذ القرارات

االقتصادية مف أجل تحقيق النمو ودعـ االستقرار االقتصادؼ مف خبلؿ تعزيز ووضوح المسار التنموؼ ، 

عصرنة المنظومة المالية ، تثميف الثروات الوطنية بشكل أكبر، وضع سياسة اجتماعية وثقافية تتماشى 

 ....والتحديات الوطنية والدولية

يقيس النسبة المئوية مف المنشئات في الدولة التي تناؿ تقديرات : مؤشر أخبلقيات القطاع العاـ . ت

مرضية لؤلسئمة المتعمقة بنزاىة السياسييف، والمحسوبية الحكومية في عمميات الشراء وتحويل األمواؿ العامة 

عف مجراىا المألوؼ، والثقة بمكاتب البريد، ومتوسط تكرار تقديـ الرشاوػ لمحصوؿ عمى التراخيص، والمرافق 

 وتدؿ القيمة األعمى عمى توفير تقدير معيارؼ أخبلقي %100 إلى 0تتراوح التقديرات مف . العامة والضرائب

أعمى مف جانب قطاع المشروعات في الدولة، وتعكس النسبة المئوية المسجمة حصة المشروعات في الدولة 

                                                           
جامعة )رسالة ماجستير".الحكـ الراشد بيف األسس النظرية واليات التطبيق دراسة في واقع التجربة الجزائرية"أزواؿ يوسف،-  1

 .153،ص، (2008/2009التنظيـ السياسي واإلدارؼ،: باتنة،كمية الحقوؽ،قسـ العمـو السياسية، تخصص
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 ، وىذا يعني تدني أخبلقيات القطاع %24التي توفر تقديرات مرضية، وبالنسبة لمجزائر فقد بمغ  ىذا المؤشر 

 .العاـ الجزائرؼ 

يقيس النسبة المئوية مف المنشئات في الدولة التي تحظي بتقديرات : مؤشر األخبلقيات المؤسسية . ث

مرضية بالنسبة لؤلسئمة المتعمقة بيذا المؤشر،والتي تحسب كمؤشر النسبة المئوية لمكوف الفساد المؤسسي 

 ، بمغ ىذا  %100 الى0غير القانوني ومكوف الفساد المؤسسي القانوني لممنشئات، تتراوح التقديرات مف

 ، وىذا يعني تدني األخبلقيات المؤسسية وتعتبر الجزائر مف أضعف البمداف 2004 عاـ 39.35المؤشر

 .1العربية مف الناحية المؤسسية

 : المؤشرات االقتصادبع واالجتماعبع/ 3

و اقتصادىا بالطمب  نـ لمطاقػة، لػذا ارتػبط المصدرة مػف الػدوؿ تعد الجزائر: النمو االقتصادؼ  . أ

، ؼؿالحا مػف ىػذا القػرف األوؿ العقػد خبلؿ   متسارعنمو االقتصاد و وضعية أسعار النفط، فقد شيد الميالع

 تأزمػا نتيجػة فتراتو بعػد ذلػؾ أشػد الجزائر االقتصاد السػبعينات و الثمانينػات، شػيد خبلؿ وقػت مبكػر فيو

...  األمني، و ارتفاع الديف العاـ، و تدىور الوضع األجنبيتراجع أسعار النفط، وتدىور احتياطيات النقد 

 في الحادة التقمبات بسبب االقتصادؼ معدؿ النمو ؼ تذبذبات حادة ؼ 1970/2009بيف الفترةشيدت فقد 

 لمطاقة ، ممػػا انعكػػس العالمي بدورىا تأثر عمى طمب التي العديدة العالمية الماليةأسعار النفط و أزمات 

 مع تحسف 1999-1994 بيف متواضعة نمو معدالت، و 1994-1992 خبلؿ النمػػو معدالتبسػػمب عمػػى 

  بإرتفاع بمستويات بسيطة نسبيا حيث وصمت النمػومعدالتعػاودت 2000أسػعار الػنفط ابتػداء مػف عػاـ 

 تتػأثر أسػعار لـ ،  آنذاؾ الراىنػةالعالمية المالية األزمةبػرغـ  % 28  بحوالي2008ا عاـ لوأقصى معدؿ 

 في و ميـ ير كزبوف كبالصيف، و بروز المتزايد و ير الكبالعالميالػنفط بشػكل حػادة جػدا نتيجة الطمب 

                                                           
 .433،435مرجع سابق،ص،ص،".دور الحكـ الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدوؿ العربية حالة الجزائر"،سايح بوزيد-  1
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 االقتصادؼ النمػو معدالت البطالػة، بسػبب ارتفػاع معدالت بي في نسػما أدػ إلى ارتفاع . السوؽ النفطيػة

 وحسب إحصائيات البنؾ الدولي يقدر الدخل القومي لمجزائر عاـ 1. أسعار النفطفي معتبرنتيجة ارتفاع 

 بػ 2013 لمسنة نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي مميوف دوالر أمريكي ، ويقدر 208.8 بػ 2013

 2. دوال أمريكي5.330

 1999 سوؽ العمل بالجزائر منذ النصف الثاني لمثمانينيات إلى غاية عاـ تلقد تميز:  البطالة . ب

تدؿ اإلحصائيات اليـو و . % 30 وصمت في بعض األحياف إلى أكثر مف  إذبارتفاع كبير في نسبة البطالة

تشير و . اتؼات والتسعيفؼعمى أف معدالت البطالة ليست ىي نفسيا التي كانت تمتاز بيا فترة الثمانيف

رير حوؿ الوضع االجتماعي واالقتصادؼ في الجزائر إلى تراجع نسبة الفقر في الجزائر، بالنظر اتقاؿمختمف 

إلى تحسف مؤشرات التنمية في جميع المجاالت، الصحة والتربية وتراجع نسبة البطالة وانخفاض في نسبة 

وىذا راجع إلى . 3الوفيات، باإلضافة إلى المساواة بف الجنسيف وتبقى نسبة الفقر مرتفعة بالمناطق الريفية

 برامج مف خبلؿ االجتماعية اآلثار وتخفيض البطالة مكافحة أجل توفير الدولة الجزائرية إستراتيجية مف

 والقرض المصغرة  ؛ المؤسسة(CPE)عقود ما  قبل التشغيل ؛ منيا نذكر والتي اإلصبلحات االقتصادية

يشير إذا .4...الصندوؽ الوطني لمنحة البطالة  ؛(ADS)إشراؼ وكالة التنمية االجتماعية تحت المصغر

إلى  2006 سنة   %12.3 قد انخفضت  مفنسبة البطالة في الجزائرالديواف الوطني لئلحصاءات أف 

                                                           
ممتقي الدولي ".(دراسة قياسية)البطالة كأداة لقياس مؤشر التنمية المستدامة في الجزائر" صاولي مراد، بف جموؿ خالد،-   1

 .319،ص،(2012ديسمبر / 3/4مقومات تحقيق التنمية المستدامة في االقتصاد اإلسبلمي،جامعة قالمة، )حوؿ
2
 - the world Bank , « world development  indicators : size of the economy ».from : 

http://wdi.worldbank.org/table/1.1 .on: 16/04/2015. 
مجمة أبحاث -". حالة الجزائر-العمل والبطالة كمؤشريف لقياس التنمية المستدامة"دبقة شريف، العايب عبد الرحماف،-  3

دارية  .108-104،105،ص،ص،4،2008:، العدداقتصادية وا 
 .88عبد الحق حمبلوؼ، مرجع سابق،ص،-  4

http://wdi.worldbank.org/table/1.1%20.on
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 انخفاض ممموس في أوساط الجامعييف، حيث انتقمت ىذه النسبة مف تسجيل  كما تـ 2013 سنة %9.8

 .20131سنة %16.1 إلى 2010سنة % 21.4

لقد جاءت االستثمارات في الجزائر محفزة لبلقتصاد الجزائرؼ أوؿ األمر، إال أنيا أىممت : االستثمار . ت

قطاعات إنمائية أخرػ، مثل قطاع الزراعة، وىذا ناتج عف سوء التسيير لمموارد الطبيعية والمالية وحتى 

كل ىذا أدػ إلى تأخر كبير في انجاز ...البشرية بسبب البيروقراطية وقمة التحكـ في إدارة االستثمارات 

 .المشاريع الصناعية وتكاليف زائدة وخسائر مالية فادحة

زد عمى ذلؾ أف المجوء المنتظـ إلى  الشركات األجنبية  والصيغ التعاقدية مثل المصنع الجاىز والمنتج 

مثل ىذا .الجاىز ينزؿ اإلضرار باالقتصاد الوطني ويحرر أطر المنشات الصناعية العامة مف المسؤولية

كما يعود تراجع . التسيب أدػ إلى تفشي ظاىرة الفقر، واستشراء الفساد السياسي وغياب االستقرار االجتماعي

االستثمار في الجزائر إلى غياب حكـ القانوف في القطاعيف العاـ والخاص وعدـ قدرة القادة السياسييف عمى 

 دولة بالنسبة إلى 40 مف مجموع 29تطبيق اإلصبلحات االقتصادية والسياسية؛ إذ احتمت الجزائر المرتبة 

 وىذا يدؿ عمى أف الجزائر ضعيفة عمى مستوػ البنية 3.98وبعبلمة 2007مؤشر التنافسية العالمية لعاـ  

التحتية والتدريب وفعالية السوؽ واالبتكار، وىو ما يجعميا عاجزة عف االنتقاؿ بكفاية عالية إلى المرحمة 

الثانية مف التنمية، وذلؾ في غياب القدرة عمى تعزيز المخرجات التعميمية واألنشطة المبتكرة ولعل الفساد 

 .2يشكل عائقا كبيرا أماـ جمب االستثمار إلى الجزائر

                                                           
متحصل ". في شير سبتمبر%9.8نسبة البطالة في الجزائر انخفضت إلى : الديواف الوطني لئلحصائيات " الجزائر نيوز،-  1

 http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/66780----------98---.html: عميو
 .16/04/2015:بتاريخ.

2
مركز دراسات الوحدة :بيروت.دينامية التجربة اليابانية في التنمية المركبة دراسة مقارنة بالجزائر وماليزياناصر يوسف، - 

 .279،281،ص،ص،2010العربية،

http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/66780----------98---.html
http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/66780----------98---.html
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ويرجع . ال تزاؿ الجزائر كغيرىا مف الدوؿ النامية تعاني مف آفة الفقر وويبلتيا منذ االستقبلؿ: الفقر . ث

 :انتشار الفقر في الجزائر إلى عدة أسباب 

 في الجزائر %10بمغ معدؿ التضخـ في الجزائر حسب تصريحات صندوؽ النقد الدولي أكثر مف  -

 مما ساىـ في زيادة حدة الفقر مف خبلؿ تدىور القدرة الشرائية لمفرد الجزائرؼ 

انعكس معدؿ الفقر المرتفع في الجزائر بشكل مباشر عمى الجانب االجتماعي والثقافي لممجتمع  -

الجزائرؼ وىذا يظير جميا مف خبلؿ ارتفاع معدؿ الجريمة، ارتفاع نسبة التسرب المدرسي، اليجرة غير 

الشرعية، ىجرة األدمغة، التفكؾ األسرؼ، الجيل و األمية، التدىور الصحي لمسكاف وانتشار األمراض 

 ...المزمنة

الفقر والبطالة، بسبب االرتباط الوثيق بيف  فالقضاء عمى الفقر يعد بمثابة التحدؼ األكبر الذؼ يواجو الجزائر

 مف ىذه الظاىرة المعاناة كباقي دوؿ العامل الثالث تعاني أشد والجزائر الرئيسي لمفقر، المكوف  ىي لبطالةفا

وتبذؿ جيود كبير لمتخفيف مف ىذه الظاىرة، فالتصريحات الصادرة عف الجيات الرسمية  في الجزائر تشير 

 :*2رقـ  كما ىو مبيف في الجدوؿ . 1إلى أف معدؿ الفقر  في تناقص مستمر

 .2008/2013معدالت الفقر والبطالة في الجزائر بيف سنتي 

 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 %9.80 %9.60 %9.90 10.20% %12.50 %11.8 معدؿ البطالة

 %5.03 %5.20 %5.55 %6.2 %9.8 %11.1 معدؿ الفقر

ظاىرة الفقر في الجزائر وآثارىا عمى النسيج االجتماعي في ظل الطفرة المالية،البطالة "حاج قويدقوريف،* 

 .20، ص،2014، 12:،العددمجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانيةالجزائر،".والتضخـ

                                                           

ظاىرة الفقر في الجزائر وآثارىا عمى النسيج االجتماعي في ظل الطفرة المالية،البطالة " حاج قويدقوريف،1 -
 .19، ص،2014، 12:،العددمجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانيةالجزائر،".والتضخـ
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  %9.80 إلى 2008 سنة  %11.8 حسب الجدوؿ السابق نبلحع أف كل مف معدؿ البطالة و انخفضت مف 

 .2013 سنة  %5.03 إلى 2008 سنة  %11.1، كما انخفضت أيضا نسبة الفقر مف 2013سنة 

ولكف بعض التقارير وتصريحات الخبراء تشير إلى أف معدؿ الفقر في الجزائر مازاؿ مرتفعا جدا ويفوؽ 

35% . 

عادة ما يقاس المستوػ الصحي لبمد ما بمعدؿ األمل في الحياة، والذؼ يمثل متوسط عدد : الصحة . ج

فكمما ارتفع معدؿ األمل في الحياة كمما دؿ ذلؾ عف ارتفاع في مستوػ التنمية . السنوات التي يعيشيا األفراد

ومف بيف األساليب المستخدمة في تقييـ مجيودات بمد ما في مجاؿ التنمية الصحية نجد أسموب . الصحية

مكانية تطبيقو - التكمفة  . الفعالية الذؼ يعد مف األساليب األكثر استعماال نظرا لسيولتو وا 

اعتمادا  (الفعالية)النظػاـ الصحي يتمثل في تعظيـ صحة السكاف  ويعتمػد ىذا األسموب عمى مبػدأ أف ىػدؼ 

جل تقييـ التنمية الصحية وفقا ليذا األسموب، يمكف المجوء إلى تقسيـ أمف (. التكمفة)عمى الموارد المتوفرة 

 :المعياريف السابقيف إلى العديد مف المعايير الفرعية

بالنسبة لتقييـ الحالة الصحية لمسكاف، يمكف استخداـ معامبلت خاصة بالوفيات والحاالت المرضية كػمعدؿ - 

األمل في الحياة، معدؿ الوفيات حسب السف، معدؿ اإلصابة باألمراض، عدد الحاالت المرضية، معدؿ 

 العجز وغيرىا

أما بالنسبة إلى مستوػ نفقات الصحة، فإف المعايير المستخدمة عادة، تتمثل في نسبة النفقات الصحية  -

 1.إلى الناتج المحمي اإلجمالي أو المبمغ اإلجمالي لمنفقػات المخصصة لمصحة

و ارتفاع مستوػ ا الجزائر ألجل الرفع مف المستوػ الصحي لمسكاف، بو  التي قامتىودجاؿرغـ مف فب  

اإلنفاؽ الصحي الوطني،إال انو مازاؿ بعيدا عف المستويات المحققة في الدوؿ ذات الخصائص المشتركة مع 
                                                           

، 7:، العددمجمة الباحثالجزائر،".مف أجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر" بومعراؼ إلياس،عمارؼ عمار،- 1
 . 32-29،ص،ص2009/2010
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 وىو أقل %3.8فحسب مؤشر اإلنفاؽ الصحي إلى الناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر فقد قدر ب. الجزائر 

 ويبمغ متوسط نصيب % 5مف الجارتيف تونس والمغرب والمتاف تجاوز معدؿ إنفاقيما عمى الخدمات الصحية 

 دوالر عف متوسط 171، بانخفاض يقدر بػ 2003و1999 دوالر بيف 71الفرد مف اإلنفاؽ الصحي اإلجمالي 

وبالنظر إلى االرتفاع المتزايد في عدد السكاف في الجزائر، فإف ذلؾ .  %70.66الدوؿ العربية، أؼ ما يعادؿ 

لـ يصاحبو ارتفاع مماثل في اليياكل الصحية إضافة إلى سوء توزيع المؤسسات الصحية عمى التراب 

 %2 في الغرب %20في الشرؽ و%22 مف اليياكل الصحية و%55الوطني،فالعاصمة وحدىا تستحوذ عمى 

 *: 3أنظر الجدوؿ رقـ.  في الجنوب الغربي %1في الجنوب الشرقي و

 .200/2007عدد المؤسسات الصحية في الجزائر بيف سنتي 

                                                           
 

 

 20071 12000 البياف
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مجمة الجزائر،".مف أجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر" بومعراؼ الياس،عمارؼ عمار، بومعراؼ إلياس،عمارؼ عمار،-  
 40،ص،2009/2010، 7:، العددالباحث

المؤسسة العمومية اإلستشفائية : دراسة حالة(2009-1999)إصبلح المنظومة الصحية في الجزائر" خروبي بزارة عمر،-   2
، كمية العمـو السياسية واإلعبلـ، قسـ العمـو السياسية والعبلقات 3جامعة الجزائر)،رسالة ماجستير".اإلخواف خميف بالشمف

 .52،ص،(2010/2011رسـ السياسات العامة،: الدولية،تخصص

وما يبلحع عمى بيئة القطاع الصحي في .كما تعد العوامل البيئية مف أىـ العوامل المؤثرة عمى صحة األفراد

التموث الصناعي بسبب المصانع غير مراقبة،النفايات السامة  دوف )الجزائر نجدىا تتصف بالتدىور المستمر

 كل ىذه العوامل أثرت سمبا عمى حياة وصحة الجزائرييف (....مراعاة األساليب العممية لمتخزيف،

ارتفاع حاد في أمراض التفوئيد بسبب اختبلط مياه المجارؼ بمياه الشرب،ارتفاع حوادث المرور، ارتفاع  )

 .2 (الخ...حاالت التسمـ الغذائي

                                                                                                                                                                                           
 

 
 .33،35 بومعراؼ إلياس،عمارؼ عمار،مرجع سابق،،ص،ص،- 2

عدد االسرة  القطاعات الصحية

 التقنية

عدد االسرة  العدد 

 التقنية 

 العدد

 240 35157 224 35115 العيادات االستشفائية

المراكز االستشفائية 

 الجامعية

13087 13 12697 13 

 54 9785 31 6416 المستشفيات المتخصصة



 دور برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في ترشيد الحكـ في الجزائر:    الفصل الثالث

 

135 
   

وىو "دليل التعميـ"وضح برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي مؤشرا لقياس مستوػ التعميـ يطمق عميو :التعميـ . ح

عبارة عف مؤشر يسمح بقياس االنجاز النسبي الذؼ تحققو الدولة في كل مف معدالت اإللماـ  بالقراءة 

وحسب ىذا الدليل فإف . والكتابة لدػ البالغيف، ونسب االلتحاؽ اإلجمالية بالمدارس االبتدائية والثانوية والعميا

وقد . 1% 91.6 قدرت بػ 2005/2012نسبة معدؿ اإللماـ بالقراءة والكتابة لدؼ البالغيف في الجزائر بيف سنة 

بذلت الجزائر عدة جيود لتحقيق ىدؼ تعميـ التعميـ، وخصصت مبالغ ضخمة في إطار برامج التنمية 

النجاز البنية التحتية لمتعميـ االبتدائي مف مدارس ومطاعـ ، وتوفير النقل المدرسي في المناطق المعزولة 

كما يتضح اىتماـ الجزائر بالتعميـ مف خبلؿ السعي لتجنب التسرب المدرسي مف خبلؿ .والنائية وتوفير األطر

و يساىـ في . كما تنتيج إستراتيجية لمحو األمية. المساعدات المادية والعينية التي تقدميا لمعائبلت الفقيرة

فقد -.  جمعية308-تنفيذىا كل مف القطاعات الوزارية والديواف الوطني،والجمعيات الناشطة في ىذا المجاؿ

رغـ الجيود الكبيرة التي تبذليا 2 .2008 سنة %12.42 إلى 1998 سنة %27.3انخفض معدؿ األمية مف 

  .المجاورة تفتقر إلى الوصوؿ إلى مستوػ يمكف أف تنافس بو حتى الدوؿ الجزائر إال أنيا مازلت

 

 

 .آلبات ترشيد الحكم في الجزائر: المطلب الثالث 

 : تتمثل أىـ اآلليات التي انتيجتيا الجزائر لممكافحة الفساد وتحقيق الحكـ الراشد في مايمي

ساىمت الدولة الجزائرية في تأسيس مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا وانضماميا إلى : الدولة . أ

اآللية اإلفريقية لمتقوية مف قبل النظراء، التي تمت المصادقة عمييا رسميا في قمة دورية لبلنتكاد اإلفريقي في 
                                                           

 .89عبد الحق حمبلوؼ، مرجع سابق،ص،- 1
 .328، 327-324فرج شعباف، مرجع سابق، ص، ص، -  2
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 ، وتضطمع ىذه اآللية بالتقييـ الدورؼ الذؼ تكرسو الدوؿ اإلفريقية في مجاؿ الحكـ الراشد 2002جويمية 10

واإلصبلحات التي تباشرىا  الدوؿ في مجاؿ حقوؽ اإلنساف وضماف سبلمة السياسات والمؤسسات 

كما شاركت في  الندوات . االقتصادية وغيرىا، كدافع لتحقيق الحكـ الراشد والحد مف الفساد واستدامة التنمية

وتعتبر . الوزارية التي أقامتيا جامعة الدوؿ العربية والخاصة بالترويج التفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الفساد

الجزائر عضو مؤسس في فرقة العمل المعنية باإلجراءات المالية لمشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا التي أنشأت 

ىذا عمى الصعيد ...  كرابطة إقميمية طوعية لمكافحة غسل األمواؿ وتمويل اإلرىاب2004 نوفمبر 30في 

اإلقميمي أما عمى الصعيد العالمي فقد برزت جيود الجزائر مف خبلؿ مشاركتيا الفعالة في إعداد اتفاقية األمـ 

المتحدة لمكافحة الفساد ،و اتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما تحصمت عمى 

صفة عضو مؤسس  في الجمعية الدولية لمسمطات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، وتأتي عضوية الجزائر 

في ىذه الجمعية كشيادة اعتراؼ مف أعمى ىيئة في العالـ لمجزائر بإرادتيا القوية والصادقة في مكافحة 

 أما عمى الصعيد الوطني قامت السمطة بتقنيف آلية لموقاية مف الفساد ومكافحتو وذلؾ بموجب نص 1.الفساد

 مف طرؼ 2005قانوف الوقاية مف الفساد ومكافحتو، الذؼ تمت المصادقة عميو في نياية الدورة الخريفية لسنة

 والذؼ جاء بالتدابير القانونية لمتصدؼ 2006 فيفرؼ 20 الصادر في 01/06الييئات التشريعية، واألمر رقـ 

لمفساد ودعـ النزاىة والشفافية وتسييل وتدعيـ التعاوف الدولي وتبادؿ المساعدات التقنية مف أجل معالجة 

 :باإلضافة إلى. 2مراجل الفساد بالوقاية، وقد حدد القانوف األشخاص المعنييف بو

 وىي سمطة "الهيئع الوطلبع للوقابع من الفلاد ومكافحته"إنشاء ىيئة  وطنية لمكافحة الفساد تدعى ب

 :مف مياميا. إدارية مستقمة تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقبللية المالية

 اقتراح سياسة  شاممة لموقاية مف الفساد -

                                                           
 .176،177بمخير أسيا، مرجع سابق،ص،ص،-  1
 .426،427 مرجع سابق،ص،ص،".دور الحكـ الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدوؿ العربية حالة الجزائر"،سايح بوزيد- 2
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 إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنيف بأضرار الفساد -

 .1التقييـ الدورؼ لؤلدوات القانونية واإلجراءات اإلدارية الرامية إلى الوقاية مف الفساد والوقاية منيا -

 مكمف بالرقابة البعدية لؤلمواؿ العمومية والسير عمى حسف استعماليا: مجمس المحاسبة 

 أنشئ مف أجل إضفاء الشفافية عمى الحياة االقتصادية : المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والرقابة منيا

واإلجراءات العمومية والوقاية مف الرشوة ومحاربتيا، وىو مكمف برفع تقرير سنوؼ لرئيس الجميورية يشمل 

 .حصيمة نشاطاتو ومقترحاتو بشأف التدابير المبلئمة

 تـ إنشاءىا لمنظر في جميع اإلختبلالت والمشاكل التي تعانييا مختمف أجيزة : لجنة إصبلح ىياكل الدولة

قتراح حموؿ ليا  .الدولة المركزية والمحمية والييئات التمثيمية والقضائية وتشخيص تمؾ اإلختبلالت وا 

 

 ويبقى التأكيد عمى مسألة الحد مف الفساد بضرورة التجسيد الفعمي لمقانوف عبر كافة الييئات، وضرورة 

إشراؾ كل مف المجتمع المدني والقطاع الخاص بغرض إضفاء الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا 

 .2الفساد وتجسيد الحكـ الراشد

 يعتبر القطاع الخاص اليـو محور عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية في معظـ :القطاع الخاص . ب

مكانيات كبيرة تؤىمو لمقياـ بدور  بمداف العالـ النامية عمى حدا سواء نظرا لما يتمتع بو ىذا القطاع مف مزايا وا 

ويتمثل القطاع الخاص في الجزء مف االقتصاد الذؼ .3ريادؼ في شتى المجاالت االقتصادية واالجتماعية

ويعتبر القطاع الخاص في الجزائر قطاعا لو . تديره أو تممكو شركات األشخاص وشركات األمواؿ واألفراد

تاريخو منذ القدـ، لكونو قطاعا أىميا مرتكزا بالدرجة األولى في القطاع الزراعي، وكذلؾ القطاعات األخرػ 
                                                           

 .177،178بمخير أسيا، نفس المرجع،ص،ص،-  1
 .427مرجع سابق،ص،".دور الحكـ الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدوؿ العربية حالة الجزائر"،سايح بوزيد-  2
متحصل -" دراسة حالة الجزائر-متطمبات تنمية القطاع الخاص بالدوؿ النامية"موالؼ  لخضر عبد الرزاؽ، بونوة شعيب،-  3

 .14،ص،18/04/2015:بتاريخ .http://fseg.univ-tlemcen.dz/pdfmecas/moulay%20lakkdar.pdf: عمية

http://fseg.univ-tlemcen.dz/pdfmecas/moulay%20lakkdar.pdf
http://fseg.univ-tlemcen.dz/pdfmecas/moulay%20lakkdar.pdf
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وفي ىذا اإلطار أصدرت الجزائر جممة مف التشريعات . المتمثمة في الحرؼ والصنائع الموروثة منذ القدـ

، 1995 أوت 26 المؤرخ في 95/22واإلجراءات القانونية لتسييل عمل القطاع الخاص أىميا األمر رقـ 

المتعمق بالخوصصة والشروع بيا ميدانيا،بيدؼ تحقيق دفعة قوية ومتميزة لبلقتصاد الوطني لتحقيق التنمية 

 :وعميو فإف مساىمة القطاع الخاص في الجزائر تكمف في .الوطنية

 يعتبر ىذا المجاؿ مجاال تاريخيا يتميز عف باقي المجاالت كونو قطاع :  المساىمة في المجاؿ الفبلحي

وبفضل سياسة اإلصبلح .أىمي بالدرجة األولى  مما يؤىمو أف يكوف مجاال خاصا أكثر منو مجاال عاما 

والدعـ المقدـ مف طرؼ الدولة في ىذا المجاؿ و التنازالت التي قامت بيا لبعض عقاراتيا الفبلحية قد أثمر 

بتحقيق نتائج لصالح المستفيديف الخواص بدرجة كبيرة حيث سجل القطاع الخاص أعمى مساىمة في القيمة 

 .2006 سنة %99.85المضافة بمغة 

 باشر القطاع الخاص  مساىمتو االستثمارية في عدة مجاالت : المساىمة في مجاؿ االستثمار اإلنتاجي

 أؼ منذ تطبيق األمرية المتعمقة بالخوصصة، وخاصة 1995إنتاجية كبيرة، وفعالة ومتزايدة منذ سنة

وقد سجمت مساىمة القطاع . عماؿ 10االستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي ال تتعدػ حجـ عمالتيا 

عماؿ، أما في 10 في المؤسسات ذات عمالة أكثر أو تساوؼ %2.7بػ2000الخاص في ىذا المجاؿ سنة 

 ، وىذا يعود إلى التخصص الذؼ يتميز %75.3 عماؿ فقد سجل 10المؤسسات ذات عمالة اقل أو يساوؼ 

بو القطاع الخاص في إنشاء المشروعات ذات رأس الماؿ المتواضع، إضافة إلى السموكيات الشخصية 

 .لمخواص في تتبنى مبدأ المخاطرة والمنافسة التي تتميز بيا المؤسسات الخاصة في تسيير مؤسساتيا

 يعتبر ىذا المجاؿ مف أىـ المجاالت التي يحترفيا كل مف القطاع العاـ : المساىمة في مجاؿ الخدماتي

والخاص كوف اف بعض القطاعات كالتعميـ والصحة ال يستطيع القطاع الخاص أف يمبي جميع ىذه الخدمات 
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، وعمى غرار ذلؾ نبلحع بعض ىذه الخدمات مثل النقل والفندقة و اإلطعاـ قطاعا لمخواص بالدرجة األولى، 

 :ميما كانت إيديولوجية الدولة ، وعميو فإف نسبة مساىمة القطاع الخاص يمكف إيجازىا في التالي

 في ىذا المجاؿ نبلحع أف القطاع الخاص ساىـ بفعالية مف خبلؿ الدور الذؼ يمعبو : مجاؿ الفندقة

الخواص في مجاؿ الفندقة، ألف مردودىا المالي متميز، إضافة إلى الكمفة غير الباىضة في االستثمار في 

 1 .2004 سنة %940الى 2000 سنة %664ىذا المجاؿ، حيث ارتفعت نسبة مساىمتو  مف

 حيث يشكل القطاع . إف مساىمة القطاع الخاص  في ىذا المجاؿ ال يمكف االستغناء عنيا: مجاؿ الصحة

 .العاـ والقطاع الخاص لحمة واحدة في خدمة الصحة العمومية لممجتمعات 

 % 41.46بػ2004إال أف مساىمة القطاع الخاص في الجزائر في ىذا المجاؿ تعد معتبرة حيث قدرت سنة 

  . %2.53 أؼ بفارؽ يقدربػ%58.54أما القطاع الخاص فسجل 

 يشيد القطاع العاـ الجزائرؼ في ىذا المجاؿ مساىمة محدودة، وىذا يعود إلى التنازؿ الذؼ : مجاؿ النقل

قامت بو الدولة لصالح القطاع الخاص كوف أف ىذا المجاؿ مف أىـ المجاالت التي برمجت ألجل 

 %80.89 نسبة 2002إذ سجل سنة . %80خوصصتيا حيث سجل نسبة متزايدة لمقطاع الخاص تفوؽ 

لى الخدمات  %90.56 نسبة 2004وسنة   وىي نسبة كبيرة ويعود ىذا عمى المردود الجيد  ليذا القطاع وا 

 .المتميزة لممتعامميف سواء في نوعية الخدمات أو نوعية الوسائل

 فتوفير .تعتبر العمالة مف أىـ األىداؼ التي تسعى الدولة إلى تحقيق نسبة متميزة فييا: مجاؿ العمالة

وقد .مناصب الشغل لدػ المجتمع يكسب الحكومة تأييد مواطنييا والمساىمة في استقرارىا وفي تنمية الببلد

 عامل منيـ 5708000 تعداد مقدر بػ 1997وصل عدد العماؿ الكمي لمقطاعيف الخاص والعاـ سنة 

 وىذا يفوؽ حجـ العمالة في القطاع العاـ %50.63 عامل سجل في القطاع الخاص أؼ بنسبة 2890000

                                                           
، مجمة الباحثالجزائر،".مساىمة القطاع الخاص في التنمية الوطنية في الجزائر" خميس خميل، -  1

 .205،ص،9،2011:العدد
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والسبب األساسي ليذا الكـ اليائل يعود بالدرجة األولى إلى أف غالبية العماؿ حرفييف . بنسبة ضئيمة 

وعميو فبل يستطيع القطاع الخاص تحقيق التنمية لوحده بل  .الخ...متمركزيف في الصنائع والحرؼ مثل البناء

  .1يستمـز التبلحـ والتآزر والتعاوف مع الدولة لتحقيق أىداؼ التنمية المنشودة

إف المجتمع المدني بتنظيماتو المختمفة مف أحزاب وجمعيات ورابطات أىمية وتنظيمات : المجتمع المدني . ج

وتتكوف . وقوة دفع رئيسية باتجاه الديمقراطية, يشكل صماـ أماف ضد احتكار السمطة السياسية.... مينية

 :الساحة السياسية في الجزائر مف

 

 مرت التجربة التعددية في الجزائر بمرحمتيف : األحزاب السياسية . أ

  الوثيقة التي تأسست مف خبلليا قاعدة التعددية الحزبية، وتولى قانوف 1989األولى؛ وضع دستور 

 الذؼ ضبط الشروط المتطمبة إلنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي، وحدد اإلجراءات 1989 جويمية5

 .الواجب إتباعيا والواجب تفادييا

  واستتبع ذلؾ بإصدار 42 الذؼ اعتمد مصطمح األحزاب السياسية في مادتو 1996الثانية؛ دستور 

ومنذ إقرار . 2 و وضع شروط إجرائية أكثر دقة وصرامة1997قانوف عضوؼ خاص باألحزاب السياسية منذ 

 حزب تنتمي إلى ثبلث تيارات حزبية مختمفة ؛ 60التعددية السياسية ظير عمى الساحة السياسية أكثر مف 

تعاني اغمب ىذه األحزاب مف العديد و .أحزاب التيار الوطني، أحزاب التيار اإلسبلمي، أحزاب التيار العمماني

                                                           
 .208، 206خميس خميل، مرجع سابق، ص، ص، -  1
جامعة باتنة، كمية )رسالة ماجستير".واقع المجتمع المدني الجزائرؼ إباف الفترة االستعمارية وبعد االستقبلؿ"حدة بوالفة،-   2

 .89،ص،(2010/2011السياسات العامة والحكومات المقارنة،: الحقوؽ والعمـو السياسية، قسـ العمـو السياسية، تخصص
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مف المشكبلت، فالكثير منيا تأسس بموجب القوانيف المؤسسة لمتعددية وليس مف خبلؿ مشروع اجتماعي 

 .1تسعى إلى تحقيقو، وال تنشط إال مع اقتراب موعد االنتخابات

عرفت الجزائر التنظيـ الجمعوؼ إباف االستعمار بداية أثر القانوف : الجمعيات والمنظمات األىمية . ب

، ومع االستقبلؿ وتبني المشروع االشتراكي لبناء الدولة الوطنية تـ حل جميع 01/07/1901الصادر في 

التنظيمات ودمجيا باالتحاديات التابعة لحزب الواحد مف منطمق أف التنمية التربوية والثقافية يجب أف تدمج 

مع طبيعة النظاـ السياسي، وىكذا أصبح االنتماء ليذه التنظيمات مرىونا بموقف المواطف مف الحزب وسعيو 

لمحصوؿ عمى مكتسبات شخصية مف أجل تولي المناصب في الدولة ما جعل المجتمع المدني عاجزا عف سد 

 .الفجوة بيف المواطف والدولة

نشاء الجمعيات، عرفت الجزائر 1989 ومع صدور دستور   الذؼ يعد المرجع األساسي لحرية التعبير وا 

 جمعية محمية خبلؿ المرحمة 45.000 جمعية وطنية و 1000 –حركة كبيرة في االنتظاـ داخل الجمعيات 

 خسر المجتمع المدني مئات الجمعيات 1992ونتيجة لآلثار التي خمفيا المسار االنتخابي -. 1989/2000

التي كانت مرتبطة بالجبية اإلسبلمية لئلنقاذ، وأدػ تدىور الوضع األمني في الجزائر إلى غياب ىذه 

وتنقسـ الجمعيات في الجزائر إلى . المنظمات عف العمل، ولـ تتنفس الجمعيات الصعداء إلى مع بداية األلفية

إال أف ىذيف التياريف يتسماف . األوؿ؛ قائـ عمى الثقافة األوروبية، والثاني إسبلمي عربي: تياريف أساسييف

جمعيات حماية البيئة، حماية المرأة  )وكثرة الجمعيات ذات الطابع الخدماتي والميني. بالضعف العددؼ

مقارنة بالجمعيات ذات الطابع السياسي، كما تتسـ بتبعيتيا  (.....والطفل، االتحاد الوطني لمنساء الجزائريات

                                                           
 .196بمخير اسيا، مرجع سابق،ص،-  1
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لدولة، مع ارتباط بعضيا بروابط وثيقة مع األحزاب السياسية ما يجعل المجتمع المدني الجزائرؼ عاجزا عف 

 . 1سد الفجوة بيف الدولة والمجتمع

 

 

 

 

 

 

 .لبالات طرلامج األمم المتحدة اإللمائي لترشيد الحكم في الجزائر: المبحث الثالي

 بيدؼ تزويدىا 1997 جويمية 20بدأت الشراكة بيف الحكومة الجزائرية وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في 

بالخبرات والخدمات والتدريب الرفيع المستوػ لدعـ التنمية المستدامة في الجزائر ومتابعة سير األىداؼ 

كما يدعـ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في الجزائر تنفيذ سياسات واستراتيجيات  (OMD)اإلنمائية لؤللفية

تحقيق التنمية المستدامة بالتعاوف الوثيق مع المؤسسات الوطنية والسمطات المحمية ومنظمات المجتمع 

 .المدني 

التنمية البشرية ومكافحة الفقر، : وترتكز مجاالت عمل البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة في الجزائر عمى

.  ترسيخ الحكـ الراشد والمساواة بيف الجنسيف، الطاقة والحفاظ عمى البيئة، منع الكوارث الطبيعية، تمكيف المرأة

                                                           
 .196،199بمخير آسيا، مرجع سابق،ص،-  1
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ويتـ تنسيق عمل برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي مع وزارة الشؤوف الخارجية واإلدارة العامة لمعبلقات المتعددة 

وسنركز في ىذا المبحث عمى أىـ مشاريع وأنشطة برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في ترشيد الحكـ . األطراؼ

 .في الجزائر

 مشاريع طرلامج األمم المتحدة اإللمائي في الجزائر: المطلب األول

يسعى البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة مف خبلؿ مشاريعو في الجزائر إلى تعزيز الحكـ الديمقراطي ودعـ 

وتتمثل أىـ مشاريعو لترشيد الحكـ في الجزائر . اإلصبلحات المؤسسية واالقتصادية واحتراـ حقوؽ اإلنساف

 :فيمايمي

( 2013تاريخ االنتياء أكتوبر / 2011بدء المشروع في ماؼ ):تقدبم الدعم إلصالح اللوق المالبع .1

ييدؼ ىذا المشروع إلى وضع خطة تنظيمية وعممية تستيدؼ إصبلح السوؽ المالية الجزائرية مف خبلؿ 

وتعد .2009ماؼ / تحديث وتطوير السوؽ وتقديـ التوصيات المساعدة لذلؾ وقد وقع ىذا المشروع في مارس

وزارة المالية ىي المسؤولة عف تنفيذ المشروع مف خبلؿ إدارة التخطيط الوطني وفريقو، ويعيد رصد أنشطة 

وييدؼ ىذا المشروع إلى تطوير سوؽ مالية   .المشروع إلى المجنة التوجييية التي وافقت عمى خطط العمل

شفافة وفعالة  وىو شرط ضرورؼ لتطوير المؤسسات العامة والخاصة ومصدر لمتمويل عمى المدػ المتوسط 

والبعيد لمشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوؾ والمؤسسات العامة والخاصة  ويسمح لمجزائر مف التحكـ في 

التضخـ مف خبلؿ امتصاص السيولة الفائضة وتوجيييا نحو االستثمار، وبالتالي يؤدؼ تحديث السوؽ المالية  

كما يستيدؼ ىذا المشروع خمس  .إلى تمبية حاجات الدولة لتحسيف إطار الحوكمة لمشركات الخاصة والعامة

ميمات جديدة،المشاركوف في السوؽ، :مسائل حددىا المركز المالي لمجزائر تحت رعاية وزارة المالية وىي

ومف نتائج و تأثيرات ىذا المشروع . أنظمة المعمومات، المؤسسات وشركات السوؽ ، صور السوؽ والتدريب

اعتماد المؤسسات المالية الجزائرية  عمى وضع خطة إلصبلح استنادا عمى توصيات المشروع و إنشاء رابطة 
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ويقدر تمويل  الحكومة الجزائرية ليذا المشروع . لممستثمريف في السوؽ عمى غرار  باريس اليورو

 1.  دوالر أمريكي360.000 دوالر أمريكي وساىـ البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة ب 580.556ب

ييدؼ (2014تاريخ االنتياء مارس / 2011بدء المشروع في جويمية  ): تقدبم الدعم لترليخ اليدالع .2

ىذا المشروع إلى تحديث المؤسسات القضائية الجزائرية وتمكينيا  مف االستجابة بصورة فعالة لممواطنيف 

وضماف حقوؽ اإلنساف األساسية  ويعتبر ىذا المشروع  داعما  لمجيود الوطنية الرامية إلى تعزيز سيادة 

. 2014-2010إذ يحتل مكانة ىامة في برنامج االستثمار لمفترة بيف . القانوف والحكـ الراشد في الجزائر

ونجاح ىذا المشروع يرجع إلى التعاوف القائـ بيف البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة ووزارة العدؿ المذيف سطر 

أىداؼ المشروع لتتبلءـ مع اإلستراتيجية الوطنية بيدؼ تحديث اإلدارة لتقديـ أفضل الخدمات لممواطنيف 

وتخفيف مف البيروقراطية وقد تـ تبادؿ الخبرات مع كل مف بمجيؾ وتركيا وفرنسا واسبانيا لتطوير نظـ اإلدارة 

 :وييدؼ المشروع إلى. والمعمومات

 .إدخاؿ تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات لئلدارة القضائية بيدؼ تطورييا -

 .القياـ ببرامج تدريبية لضماف نجاح العدالة وتنفيذىا -

. القياـ بالتدابير العممية لتعزيز وتحسيف  الوصوؿ إلى القضاء وخاصة األشخاص المعرضيف لمخطر -

 قاضي التدريب عمى استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ والمعمومات، 700ومف نتائج ىدا المشروع تمقي أكثر مف 

 إدارؼ لتطوير البرمجيات وصيانتيا بيدؼ الوصوؿ األسرع واألسيل إلى الخدمة التي يقدميا 80وأكثر مف 

وتـ تمويل . القضاء مثل طمب السجبلت الجنائية عمى الموقع االلكتروني أو متابعة أحد األفراد لسير قضيتو

                                                           
1
 -LE PNUD EN ALGERIE, « appui a la réforme du marché financier ».from : 

http://www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/operations/projects/democratic_governance/appui-a-la-reforme-du-

marche-financier.on :22/04/2015. 
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 دوالر أمريكي وتقدر مساىمة البرنامج اإلنمائي لؤلمـ 566.500ىذا المشروع مف قبل الحكومة الجزائرية بػ

 1. دوالر أمريكي550.000المتحدة بػ

 بيف 29/03/2012تـ توقيعو في  »  فرصة/«força  :تقدبم الدعم للشباب للحصول على ونائف .3

لدعـ . وزارة الشؤوف الخارجية وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ووزارة العمل والتوظيف والضماف االجتماعي

إذ ييدؼ ىذا المشروع إلى إعداد الشباب لدخوؿ عالـ .الجيود الوطنية في تمكيف الشباب ومكافحة البطالة

ويستيدؼ ىذا المشروع بناء سياسة وطنية لمشباب في الجزائر مف خبلؿ . العمل واكتساب الخبرة في العمل

زالة  فتح مجاؿ التوظيف لمشباب وتعزيز قدراتيـ البشرية بإشراؾ جميع أصحاب المصمحة في ىذا المجاؿ وا 

العوائق المتعمقة بالخبرة المينية ، وأيضا تعزيز مشاركة الشباب في القطاع التطوعي والمشاركة في مشاريع 

 :ومف النتائج المتوقعة ليذا المشروع. التنمية عمى المستوػ المحمي والوطني

 .تشجيع الشباب وتمكينيـ لمحصوؿ عمى الوظائف -

 .مشاركة المنظمات الطوعية عمى توفير فرص عمل لمشباب واستيعاب البطالة في الجزائر -

 دوالر 500.000مف مموليف ىذا المشروع دولة الياباف بػ . تعزيز مشاركة الشباب في عممية التنمية -

 2.أمريكي

مف اجل  تنمية قدرات " مشروع دعـ البرلماف الجزائرؼ  "2005بدأ  ىذا المشروع في : دعم الطرلمان الجزائرر  .4

دماج المرأة في الحياة السياسية  بدأ الشروع  في مرحمتو 2009 نوفمبر 10ومنذ . المسؤوليف والبرلمانييف وا 

 : الثالثة مف خبلؿ تخصيص األنشطة التي يتعيف القياـ بيا عمى مدػ ثبلثة سنوات لتحقيق األىداؼ التالية

 تعزيز القدرات التشريعية واإلدارية لمبرلماف -

                                                           
1
 -le pnud en algérie , « appui a la consolidation de la modernisation de la justice  ».from : 

http://www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/operations/projects/democratic_governance/appui-a-la-

consolidation-de-la-modernisation-de-la-justice.html .on: 22/04/2015. 
2
 --LE PNUD EN ALGERIE, « força-appui a l’accés des jeunes au premier emploi ».from : 

http://www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/operations/projects/democratic_governance/forca---appui-a-l-acces-

des-jeunes-au-premier-emploi.html .on; 23/04/2015. 

http://www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/operations/projects/democratic_governance/forca---appui-a-l-acces-des-jeunes-au-premier-emploi.html%20.on
http://www.dz.undp.org/content/algeria/fr/home/operations/projects/democratic_governance/forca---appui-a-l-acces-des-jeunes-au-premier-emploi.html%20.on


 دور برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في ترشيد الحكـ في الجزائر:    الفصل الثالث

 

146 
   

 عصرنة البرلماف -

 تعزيز الروابط بيف البرلمانييف المنتخبيف والمجتمع المدني -

  .1تشجيع تمثيل النساء في البرلماف -

 :و مف إنجازات ىذا المشروع

 .2013 برلماني عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاؿ سنة 20تدريب أكثر مف  -

 بيف البرلمانييف وممثمي المجتمع المدني بحضور خبراء 2011تنظيـ حمقة عمل وطنية في نوفمبر  -

 ...دولييف لمناقشة آليات التفاعل بيف البرلماف والمجتمع المدني

 دوالر أمريكي والنرويج وبمجيؾ 400.000مف أىـ مموليف ىذا المشروع الواليات المتحدة األمريكية بػ  

  .2دوالر أمريكي310.000وىولندا إضافة إلى البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة بػ

 .إذ  يعد ترشيد الحكـ في الجزائر أمر ضرورؼ لخمق بيئة مبلئمة لتحقيق التنمية المستدامة 

 .لشاط طرلامج األمم المتحدة اإللمائي في الجزائر: المطلب الثالي

 :ويسعى برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي مف خبلؿ نشاطو في الجزائر إلى

 :تحقيق التنمية البشرية ومكافحة الفقر .1

تنمية البشرية، اؿشتممت تقارير التنمية البشرية لؤلمـ المّتحدة التي صدرت منذ مطمع التسعينيات عمػى مفػاىيـ إ

 غير المحدودة والمتغيرة عبر الزماف احتياجاتيـعممية توسيع الخيارات لمشعوب مف خبلؿ توفير وأكدت أنيا 

 يتمتع بصحة فوالمكاف، والتي ال تسعى إلى مجرد إبقاء اإلنساف عمى قيد الحياة بل ىي تيدؼ أساسا إلى أ
                                                           

1
 -le conseil,l’assemblée populaire nationals, « projetvappui au parlement algerien rapport 2011 ».from : 

http://www.dz.undp.org/content/dam/algeria/docs/gouvernance/UNDP-DZ-%20Parliament%20Project%202012.pdf 

.on :23/04/2015. 
2
 - LE PNUD EN ALGERIE, ibid. 

http://www.dz.undp.org/content/dam/algeria/docs/gouvernance/UNDP-DZ-%20Parliament%20Project%202012.pdf
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 يستفيد مف التعميـ؛و طويمة عف طريق إتاحة الفرص لو في أف يمتمؾ الموارد البلزمة لمستوػ معيشي الئق؛ 

 .1ويمتمؾ الحرية السياسية والمشاركة الديمقراطية  يتمتع بصحة جيدة و يكتسب الميارات األكثر تقدما؛و

و يصنف برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي الجزائر مف ضمف البمداف التي تتمتع بتنمية بشرية ىامة لما حققتو 

 إلى 1980 خبلؿ الفترة الممتدة مف %35مف تقدـ ممحوظ في مجاؿ التنمية البشرية حيث تطورت بنسبة 

 بأف الجزائر قد التحقت بركب الدوؿ التي بيا تنمية بشرية 2010إذ أشار تقرير التنمية البشرية سنة . 2010

 (.104)2009 نقطة مقارنة بترتيبيا سنة 20 محققة تقدما ب 84مرتفعة بإحتبلليا المرتبة 

 وقد ثمف ممثموا البرنامج اإلنمائي لؤلمـ المتحدة الخطوات الجبارة التي قطعتيا الجزائر في مسار إرساء قواعد 

اجتماعية واقتصادية لبموغ تنمية بشرية ىامة، مف خبلؿ تبنييا  إلستراتيجية وطنية لمتنمية التي شرعت فييا 

ومف حصيمة االنجازات التي حققتيا الجزائر   (قطاع التربية، الصحة ،التعميـ ، البحث )في مختمف المياديف

 :في مجاؿ التنمية البشرية 

ويرتكز . 2009 سنة % 5.0 إلى 1990 سنة  %7.1تقميص نسبة الفقر  والمجاعة المدقعييف مف  -

العمل في مكافحة الفقر عمى اإلجراء المتمثل في الشبكة االجتماعية ، وكذا النشاطات المدعمة لقطاع 

 بتعزيز النتائج 2009-2005السكف، ومف جية أخرػ سمح تنفيذ البرنامج التكميمي الموجو لدعـ التنمية 

 إلى %15.3 مميوف منصب شغل وتخفيض البطالة مف 1.3كما تـ استحداث حوالي .المحصل عمييا 

 .20092 و2005 بيف سنة 10.2%

                                                           
التنمية  )المؤتمر العممي الدولي حوؿ".مساىمة التنمية البشرية في تحقيق التنمية البشرية"ريمة  خموط ، سممى قطاؼ،-  1

 .8،ص،(2008المستدامة والكفاءة االستخدامية لمموارد المتاحة، سطيف،افريل
 167مربيعي سوسف،مرجع سابق، ص،ص،-  2
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 وفي مجاؿ التعميـ حققت الجزائر تقدـ ممحوظ في تحقيق التعميـ االبتدائي الشامل حيث وصل نسبة  -

 ، و 1 لئلناث %89.1 مع بموغ نسبة  %91.8 سنة المممييف بالقراءة والكتابة إلى 24 و15األشخاص ما بيف 

وقد استفاد قطاع .  مميوف تمميذ في الطور الثانوؼ 1.17 مميوف تمميذ في الطور المتوسط وأكثر مف 3.05

 مميار دينار جزائرؼ، 852 مف غبلؼ مالي قدره 2014-2010التعميـ  في إطار برنامج التنمية لمفترة 

 مدرسة ابتدائية، وما يفوؽ 3000موجية نحو تطوير ودعـ البنى التحتية لمقطاع، مف خبلؿ انجاز أكثر مف 

 868كما خصص . منشأة  دعـ بيف داخميات ونصف داخميات ومطاعـ2000 إكمالية وما يزيد عف 1000

 .2مميار دينار جزائرؼ لمتعميـ العالي

 سنة % 14.2 إلى 1990سنة %46.8أما في مجاؿ الصحة فقد تـ تقميص نسبة وفيات األطفاؿ مف  -

 أف نسبة الوفيات لدػ األميات قد تراجعت بشكل محسوس 2010و يشير تقرير التنمية البشرية لسنة .2008

 بينما انتقمت نسبة الوالدة  مف  1992 مئة ألف سنة 215 مقابل 2008  مئة ألف سنة 86.2، إذ بمغت 

 .20093 سنة %97.2 إلى 1992سنة % 76

 : ترسيخ الحكـ الراشد .2

فيما يخص ىذا المجاؿ تـ توقيع الجزائر عدة اتفاقيات لمكافحة الفساد سواء عمى الصعيد العالمي أو عمى 

الصعيديف اإلقميمي والوطني وىذا يدؿ عمى جيود التي تبذليا الجزائر لتحقيق الحكـ الراشد ومحاربة الفساد 

قرار المساءلة وىذا مف خبلؿ اإلصبلحات التي تقوـ بيا إلى حد اآلف تماشيا مع المعايير الدولية و برنامج  وا 

 .ومف أىـ ىذه اإلصبلحات إلرساء دولة القانوف . األمـ المتحدة اإلنمائي

                                                           
السياسات االقتصادية وتحديات التنمية البشرية  بالجزائر في إطار األىداؼ اإلنمائية " ىويدؼ عبد الجميل، يحياوؼ عمر،-   1

 .237، ص، 2014، 6: ، العددمجمة الدراسات والبحوث االجتماعيةالجزائر، ". لؤللفية
 .204بمعاطل عياش ، مرجع سابق ،ص، -  2
 .169، 167، -153-123مربيعي سوسف، مرجع سابق،ص،ص،-  3
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تبوأت العدالة موقعيا منذ سنوات في مسار بناء دولة القانوف ولعل ما يبرز ذلؾ ما : إصبلح العدالة . أ

كرسو المشرع مف مبادغ معروفة دوليا عمى غرار تضمينيا ضمف مسعى واسع يرد لمدولة اعتبارىا لترتسـ 

توجياتيا اإلستراتيجية عمى مدػ مرحمتيف اثنتيف، وتضمف مخطط استعجالي والذؼ وافقت عميو الحكومة في 

  مف أىدافو الرد عمى التطمعات المحمية لممجتمع والمتعمقة بممارسة بعض الحقوؽ والحريات 30/10/2000

 واقتراح تدابير وأعماؿ مناسبة إلرساء 1.األساسية وتجسيد استقبللية القضاء وحسف سير المؤسسة القضائية

قواعد نظاـ قضائي صمب وفعاؿ، قادر عمى االستجابة لتطمعات المواطف وعمى مساىمة في بناء دولة 

إلى . القانوف، واليدؼ مف وراء ذلؾ تصالح المواطف مع مؤسسات ببلده وخاصة استرجاع ثقتو في العدالة

 :جانب

خضاعو لمقانوف فقط مف جية أخرػ  -  .ضماف استقبلؿ القضاء عف طريق تكريس مسؤولية القاضي مف جية وا 

تسييل الجوء إلى العدالة وذلؾ بجعل اإلجراءات القضائية أكثر مرونة وا عادة توزيع أحسف لمشبكة القضائية  -

 .بطريقة تضمف المساواة لممواطنيف عند المجوء إلى العدالة

  و تحسيف نوعية األحكاـ الصادرة تأميف عدالة فعالة و ذات مصداقية تضمف الفصل في النزاعات برصانة -

 حقوؽ اإلنساف، ألنو إذا كاف المطموب مف العدالة الفعالية فيي احتراـتوثيق الصمة بيف فعالية العدالة و  -

 حقوؽ اإلنساف و عمى ىذيف اليدفيف توجيو العمل القضائي باحتراـمطالبة أيضا و عمى وجو الخصوص 

 .صبشكل يحافع عمى مصالح المجتمع وعمى الحقوؽ األساسية لؤلشخا

 المحبوسيف ظروؼ تحسيفجسيد إصبلح السجوف الذؼ يعد عنصرا ىاما في ترقية حقوؽ اإلنساف مف خبلؿ ت -

  .االجتماعيووضع حيز التنفيذ سياسة حقيقية إلعادة التربية و إعادة اإلدماج 

                                                           
جامعة )رسالة ماجستير".2004-1999دور المشاركة السياسية في ترقية الحكـ الصالح في الجزائر مابيف" صبع عامر،- 1

 .111،ص،(2007/2008الجزائر، كمية العمـو السياسية واإلعبلـ،
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 اإلطار التشريعي الوطني مع المعطيات الجديدة الناجمة عف العولمة وجعمو متطابقا مع االلتزامات مبلئمة    -

 .الدولية لمجزائر

  1 .تحسيف ظروؼ ممارسة ميف مساعدؼ العدالة -

يعتبر وجود المؤسسة التشريعية مظير مف مظاىر التحديث السياسي ومطمب لدعـ : إصبلح البرلماف.ب 

 :شرعية نظاـ الحكـ القائـ، ومف أىـ إنجازات البرلماف الجزائرؼ 

 مارس 22 الموافق ؿ1432 ربيع الثاني 17 المؤرخ في 05-11رفع حالة الطوارغ بموجب القانوف رقـ- 

، المتضمف رفع خالة الطوارغ، وقد حقق ىذا اإلنجاز نقمة نوعية في مجاؿ الحقوؽ والحريات العامة، 2012

 .وساىـ بشكل واضح في تعزيز اإلصبلحات السياسية التي بادر بيا رئيس الجميورية

  وقد تضمف ىذا القانوف ألوؿ مرة 2011 ديسمبر13التصديق باألغمبية عمى قانوف الجديد لمجمعيات في - 

 .تنظيـ إعتماد فروع لمجمعيات األجنبية لممئ الفراغ القانوني في ىذا المجاؿ

-12تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية ويتجمى ذلؾ مف خبلؿ مصادقتو عمى القانوف العضوؼ رقـ - 

الذؼ يحدد كيفيات توسيع حظوظ المرأة في .2012 جانفي12 الموافق لػ1433 صفر 18 المؤرخ في 05

 .المجالس المنتخبة 

ىذا القانوف .  المنظـ لمصحافة واإلعبلـ1990 أفريل 30 المؤرخ في 90/07المصادقة عمى القانوف رقـ - 

، وىو ما جعمو يشكل تتويجا قانونيا لحرية الصحافة، ألف الجزائر خطت 82/01جاء مغايرا لسابقو أؼ قانوف 

بو خطوة ميمة إلى األماـ بإلغاء المواد التي تعتبر اإلعبلـ مف قطاعات السيادة وكذلؾ وضعو تحت سمطة 

                                                           
: بتاريخ . https://arabic.mjustice.dz/?p=reforme1: متحصل عميو". العدالةإصبلح»، موقع وزارة العدؿ-  1
28/4/2015 .

https://arabic.mjustice.dz/?p=reforme1
https://arabic.mjustice.dz/?p=reforme1
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كذلؾ صادؽ البرلماف . القيادة السياسية لمحزب والدولة، وبالتالي قضى عمى احتكار الدولة لوسائل اإلعبلـ

ذاعية خاصة، 2011 جانفي 14عمى  قانوف اإلعبلـ الجديد في   الذؼ سمح بإنشاء محطات تمفزيونية وا 

ويضع  حد  الحتكار الدولة لقطاع السمعي البصرؼ، كما نص عمى إعفاء وزارة العدؿ مف منح تراخيص 

سنادىا إلى السمطة العميا لمصحافة المتمثمة في المجمس األعمى لئلعبلـ  .إنشاء الصحف وا 

كل ىذه االنجازات تحسب لمبرلماف الجزائرؼ،إال أنيا ليست كافية تماما إلحداث نقمة نوعية في مسار تحقيق 

التنمية السياسية بسبب تراجع دوره في مختمف المجاالت وسيطرت السمطة التنفيذية المدعمة بترسانة مف 

 .1الصبلحيات شبو مطمقة لرئيس الجميورية عمى كل القرارات المصيرية

 :تمكيف المرأة والمساواة بيف الجنسيف. 3

 بحق اإلشراؾ الكامل لؤلفراد في  the Women‘s Empowermentيرتبط مفيوـ تمكيف السياسي لممرأة 

تقرير مصيرىـ، مف خبلؿ إتاحة الحرية السياسية والثقافية ، باالعتماد عمى سيادة القانوف، باعتبارىا وسائط 

تمكف المرأة مف المشاركة في صنع القرار، واالستفادة مف التنمية، والقضاء عمى كافة الممارسات والسموكيات 

فالتمكيف ىو نقيض اإلضعاؼ، والعممية التمكينية ىي . التي تؤدؼ إلى استيعاب أو تقييد أو تيميش المرأة 

ضماف لطرؽ حصوؿ الضعفاء عمى مداخل القوة، بما يؤدؼ إلى تغيير المنظومة القيمة لمقامعيف، وتغيير 

 .أنماط وتوجياتيـ تفكيرىـ و سموكاتيـ

تمت  (3/1) وقد راىنت  الدولة الجزائرية عمى تحقيق أىداؼ األلفية، ببموغ نسبة تمثيل نسائي تقترب مف 

، إيفاءا بالتزامات تجاه المجتمع الدولي، الذؼ 2015المجالس المنتخبة و مواقع صنع القرار، قبل بموغ  سنة 

يضع  ىدؼ تمكيف المرأة كيدؼ ثالث ، ذو أىمية قصوػ، لمداللة عمى مستويات تمثيل ومشاركة ومساىمة 
                                                           

 واإلدارةمجمة التواصل في االقتصاد الجزائر، ".دور البرلماف في تحقيق التنمية السياسية "يوسف بف بزة، مبروؾ ساحمي،-   1
. 279،281 ص،ص،،38،2014:د،العدوالقانوف 
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وقد عرفت االنتخابات التشريعية األخيرة في ماؼ . المرأة في الحياة السياسية و االقتصادية واالجتماعية

 حصوؿ النساء الجزائرية عمى تمثيل منصف مكنيف مف حجز مقاعد برلمانية عمى مستوػ الغرفة 2012

وبيذا استطاعت الجزائر أف تكوف األعمى عربيا .، تصل إلى نسبة الثمث (المجمس الشعبي الوطني )األولى

 . مقعدا في البرلماف462 امرأة مف بيف 145 عالميا، بوصوؿ 25وفي المرتبة 

كما استفادة المترشحات مف صدور قانوف عضوؼ يوسع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، نجـ عف إطبلؽ 

نسويو عمى مستوػ األحزاب  (كوتا)حصة / ، خصصت نسبة2011مبادرة رئاسية لئلصبلح السياسي في 

السياسية، تستيدؼ رفع مستويات مشاركة المرأة في المؤسسات المنتخبة وطنيا، التزاما  بمضاميف األمرية 

 مكرر مف 31نص المادة  )الرئاسية التي تعيدت بتوسيع مشاركة المرأة الجزائرية في المجالس المنتخبة 

فكانت الحصيمة األخيرة لمشاركة المرأة الجزائرية في االنتخابات التشريعية، نجاحيا في . (2008دستور 

تحقيق مستويات قياسية وتاريخية مف التمثيل، عمى الرغـ مف خصوصيات الصفة التمثيمية الناجمة عف 

 المخصصة لمنساء، إذ يعرؼ تمثيل المجمس الشعبي الوطني وجود مشاركة نسويو  % 30اعتماد نظاـ الكوتا 

تصل إلى ثمث الغرفة، مف النساء البرلمانيات المنتميات لمختمف األطياؼ السياسية مف أحزاب المواالة 

ثبات قدرتيف عمى  والمعارضة والمستقميف ، وأتيح ليف جميعا المشاركة في جميع نشاطات ىذا المجمس، وا 

مشاركة زمبلئيف البرلمانييف الرجاؿ، في مياـ المساءلة واالستجواب وحضور المداوالت ومناقشة مختمف 

  .القضايا، وفي مقدمتيا جودة البرلماف، ومساىمة المرأة في التشريع
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 بالمساواة بيف المواطنيف والمواطنات 1996أما فيما يخص المساواة بيف الجنسيف فيعترؼ الدستور الجزائرؼ 

عمى أف كل المواطنيف سواسية أماـ 1989 مف دستور 28وتنص المادة . في كل المياديف أماـ القانوف 

  1 ...القانوف، وال يمكف التفريق بينيـ عمى أساس العرؽ أو الجنس أو الديف 

ويعتبر ىذا . 1كما ينص الدستور الجزائرؼ عمى أسبقية االتفاقيات الدولية عمى القوانيف الدولية في المادة 

ومف أىـ الخطوات التي قامت بيا الجزائر لتنفيذ السياسات التي تيدؼ لتحقيق . كعامل لمنيوض بحقوؽ المرأة

 :المساواة بيف الجنسيف ووضع استراتيجيات وتطبيق اإلجراءات المتعمقة بالمرأة والمساواة بيف الجنسيف كما يمي

 .2006إنشاء المجمس الوطني لممرأة واألسرة  -

 .2006إنشاء مرصد لعمالة اإلناث  -

 إجراء مسح وطني لمنساء مف ضحايا العنف، وتطوير إستراتيجية وطنية ضد العنف ضد المرأة ومخطط  -

  (.PANPIF 2007-2011 )تنفيذىا الوطني

دماج المرأة -  (2014-2010)و خطة عمميا  (2008/2013)تطوير إستراتيجية وطنية لتعزيز وا 

 2.إنشاء برنامج مشترؾ مف اجل المساواة وتمكيف المرأة في الجزائر -

كما تضمف قوانيف االنتخابات تمثيبل متساويا وعادال لممرأة والرجل في المجالس المنتخبة وحدد األمر رقـ 

 المتضمف القانوف العضوؼ المتعمق بالقانوف االنتخابي، الشروط المطموبة 6/3/1997 المؤرخ في 97-07

 .3مف الناخب، وال يميز ىذا األمر بيف الرجل والمرأة

                                                           
مجمة دفاتر الجزائر، ". حالة الجزائر_جودة أداء المؤسسة التشريعية مف خبلؿ تمكيف المرأة سياسيا"عصاـ بف الشيخ، -  1

 .31،38،ص،ص،12،2015:،العددالسياسة و القانوف 
أكاديمية البحث : ، القاىرة"الجزائر:التقرير الوطني" ،(أنثى- ذكر)االتحاد األوروبي، دوؿ البحر المتوسط حوؿ النوع -  2

 .6،ص،2014العممي والتكنولوجيا،
 .41عصاـ بف الشيخ، مرجع سابق، ص، -  3
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 تقيبم عمل طرلامج األمم المتحدة اإللمائي في الجزائر: المطلب الثالث

 رغـ الجيود المبذولة مف طرؼ الدولة الجزائرية ومختمف الفاعميف عمى المستوػ الداخمي والخارجي في 

ترشيد الحكـ في الجزائر وتحقيق التنمية المستدامة إال أف ىناؾ بعض النقائص والسميبات التي تشوبيا، مف 

 :أىميا

 بمساعدة يسميو ما خبلؿ مف الوصاية مفيوـ واضح بشكل اإلنمائي المتحدة األمـ برنامج يكرس  .1

 لمجاالت القبمي التحديد في تتمثل الوصاية ىذه .التنمية المجاالت مختمف في الجزائر وخاصة النامية البمداف

 ىذه تتمثل كما وخصوصياتيا؛ حاالتيا بيف الفوارؽ  يراعي وال الدوؿ، فيو تستشار ال تحديد وىو التنمية،

 .التنموية مشاكميا لحل الدوؿ عمى المقترحة واإلجراءات البرامج نمطية في الوصاية

 مختمف في لمتنمية الحقيقية المستويات بقياس تسمح وشاممة، دقيقة مؤشرات ابتكار في النجاح عدـ .2

 االقتصادية، والظروؼ األنظمة حيث مف بينيا فيما البمداف باختبلؼ األمر ىذا يصطدـ إذ .البمداف

 جية؛ مف ىذا .الدوؿ بعض حق في مجحفة ذاتيا حد في المؤشرات يجعل مما السياسية، والخصوصيات

 انعكاس مف تخمفو وما التنمية مجاالت مختمف عف دقيق بشكل المؤشرات تمؾ تعبر ال أخرػ، جية ومف

 1...السياسي الثقافي، الصحي، المجاؿ :اإلنساف حياة مف مباشرة مجاالت عمى إيجابي

 .تقصير الحكومة الجزائرية في توفير مناخ لتنفيذ األىداؼ اإلنمائية والغايات المرتبطة بيا .3

عدـ االلتزاـ الفعمي بالبرامج التنموية مف قبل الحكومة الجزائرية الى جانب غياب اإلرادة مف قبل  .4

 :ما نتج عنو.النخبة الجزائرية لتحقيق ىذه البرامج  و لتحسيف الواقع المعاش

                                                           
حالة التنمية - نيضة الجنوب تقدـ بشرؼ في عالـ متنوع: 2013قراة نقدية في تقرير التنمية البشرية لسنة "  ىشاـ المكي،-  1

 center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=370: مركز نماء لمبحوث والدراسات، متحصل عميو". في الوطف العربي

http://nama . 30/4/2015:  بتاريخ. 
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. تنامي ظاىرة الفساد في الجزائر حتى أصبح وباء ييدد المجتمع و أصبحت مكافحتو شديدة التعقيد -

 .رغـ القوانيف العديدة التي وضعت لمكافحتو

بقاء السمطة في يد نخبة قميمة، وغير نابعة مف مشاركة شعبية حقيقية، مما يمنع مف تطور الشعور  -

 .بالمسؤولية والخضوع لممساءلة

ضعف الجانب الرقابي في الجزائر األمر الذؼ لـ  يسيـ في تحقيق نتائج ايجابية مف ناحية التنمية  -

 .المستدامة

تفشي الفساد اإلدارؼ ودوره في إضعاؼ المشاريع التنموية ورداءة جودتيا وغياب اإلرادة السياسية  -

 .لمقضاء عمى ىذه الظاىرة

ضعف نوعية النظاـ التعميمي المقدـ وعدـ مبلئمتو الحتياجات السوؽ ومتطمبات بناء اقتصاد  -

 .المعرفة

 خاضع حقيقي اقتصاد بناء وعدـ الريع البترولي عمى اعتماده نتيجة الجزائرؼ  لبلقتصاد الييكمي التخمف -

  .دوليا لممعايير

التعميـ وتفشي  ومستوػ  الصحية والرعاية الشرائية القدرة وتدىور الجزائرييف غالبية معيشة مستوػ  تدني -

 .اآلفات االجتماعية

ضعف مبادرة المجتمع المدني في تقديـ حموؿ لممشاكل االجتماعية واالقتصادية بسبب القيود  -

إلى جانب غياب عنصر المشاركة الفعمية والشفافية داخل ىذه . القانونية والسياسية التي تمغي استقبلليتو

 .المنظمات

غياب الشفافية و الرقابة والمساءلة وحكـ القانوف وتفشي الغموض في أساليب العمل اإلدارؼ  -

 .والتسيب
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فشل سياسات اإلصبلح اإلدارؼ الذؼ يستيدؼ العنصر البشرؼ وأساليب العمل واإلدارة بسبب  -

االعتماد عمى األساليب القديمة في التسيير والقائمة عمى سد الثغرات ووضع الحموؿ المؤقتة و اآلنية التي ال 

 .يمكف أف تكوف عبلجا شافيا لممشاكل

سوء الرعاية الصحية وغياب االىتماـ بالمريض إضافة إلى تكرر أزمات التمويل بالدواء ومنتجات  -

 .الصحة مما يعيق أؼ تكفل صحي

غياب العدالة في توزيع السكف بسبب غياب التنسيق بيف السياسة السكانية والسياسة االقتصادية  -

لزامية  .وعدـ خضوعيا لصيغة موضوعية وا 

تدىور األوضاع المعيشية لممواطنيف وتصاعد االحتجاجات التي تطالب برفع األجور وتحسيف  -

 .مستوػ الخدمات االجتماعية برغـ مف اإلصبلحات التي تقوـ بيا الدولة لتحسيف األوضاع

التبلعب في تقديـ نسب البطالة  والمجوء إلى الحموؿ الترقيعية إلسكات الشباب الثائر عمى سوء  -

 .أوضاعو االجتماعية 

 . ضعف القوانيف ونظـ القضاء والخدمات المتعمقة بو مف ردع الفساد وأسبابو وأشخاصو -

 .نقص شفافية المعمومات وعدـ تطبيق مبادغ اإلدارة االلكترونية -

إال أف المسؤولية في عدـ توفير بيئة تسمح بتحقيق التنمية وااللتزاـ بمبادغ الحكـ الراشد، ال يجب اف تمقى 

فقط عمى حكومات الدوؿ النامية ومف بينيا الجزائر، في حيف يتـ تجاىل البيئة الخارجية ومسؤولية الفواعل 

 .الدولية في إقامة البيئة الممكنة لتحقيق التنمية والرشادة
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 :خاتمع الفصل الثالث

 

يعد ترشيد الحكـ دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تسعى مختمف دوؿ العالـ لتحقيقيا وخاصة 

وقد انتيجت الجزائر  ىذا النيج منذ االستقبلؿ في مختمف المياديف مف . الجزائر باعتبارىا مف الدوؿ النامية

التي قامت بيا  وما تزاؿ تقـو بيا إلى اليوـ،  (...اقتصادية، سياسية، اجتماعية )خبلؿ جممة اإلصبلحات 

إلى جانب تبني برامج تنموية مف خبلؿ شراكتيا  مع فواعل دولييف كبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي الذؼ 

ييدؼ إلى تنمية وتطوير الدوؿ النامية و خاصة الجزائر مف خبلؿ تحقيق األىداؼ اإلنمائية لؤللفية 

 .ىذه األخيرة تسعى الجزائر لتحقيقيا بيدؼ الوصوؿ إلى االستدامة التنموية.الثالثة

كبر العوائق أماـ تحقيق األىداؼ أإال أف تفشي الفساد بمختمف أشكالو في ثقافة المجتمع الجزائر تعد مف 

 . اإلنمائية لؤللفية وبالتالي أصبح مف غير الممكف تحقيق تنمية حقيقية في الجزائر في ظل ىذه الظروؼ
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 الخــــاتمة
 

اضطمعت األمـ المتحدة منذ عقود بمسألة التنمية بمختمف أبعادىا  ضمف مواثيقيا وممارساتيا الميدانية مف 

خالؿ تخصيصيا لمعديد مف البرامج التنموية ، مف أىميا برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي الذي يسعى إلى 

تحقيق التنمية في الدوؿ النامية والفقيرة وتجاوز ظاىرة التخمف وتقديـ الحموؿ اإلنمائية القائمة عمى المعرفة 

مف أجل دعـ البمداف في سعييا لبموغ األىداؼ التنموية الخاصة بيا وتمؾ المتفق عمييا دوليا، بما في ذلؾ 

وتييئة بيئة مالئمة لترشيد الحكـ خالية مف مظاىر الفساد  باعتباره عامال ميما . األىداؼ اإلنمائية لأللفية

ورئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يعمل عمى توسيع خيارات جميع فئات المجتمع وخاصة الفئات 

األكثر فقرا واالىتماـ بحقوؽ األجياؿ القادمة في عيش حياة كريمة في إطار  قانوني وبمشاركة القوى 

 .الدولة ،المجتمع المدني، القطاع الخاص-الفاعمة

ويعمل البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة في المنطقة العربية عمى التنسيق بيف الجيود العالمية والمحمية 

لتحقيق األىداؼ اإلنمائية لأللفية وعمى جذب المعونات واستخداميا بفاعمية، وتعزيز حماية حقوؽ اإلنساف و 

تمكيف المرأة وتبني لمبادئ وآليات الحكـ الراشد باعتباره دعامة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاممة في 

المنطقة مف خالؿ تعزيز المشاركة الشاممة في مختمف جوانب الحياة السياسية، وتقوية المؤسسات الحاكمة 

المستجيبة الحتياجات المواطنيف وتطمعاتو لحياة أفضل و أكثر حرية وأماف إلى جانب تعزيز ممارسات الحكـ 

لمواجية مختمف التحديات  االقتصادية .... القائـ عمى المساءلة، والشفافية، وسيادة القانوف، والمساواة

واالجتماعية والسياسية التي تواجو المنطقة مف خالؿ إصداره لجممة مف التقارير التي تدرس وضعية المنطقة 

العربية، وتبرز أىـ  السمبيات والمعوقات التي تحوؿ دوف تحقيق تنمية مستدامة مع إعطاء حموؿ لمتحديات 
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الحكـ الديمقراطي، : اإلنمائية لمجابية ىذه الصعوبات وتقديـ الدعـ لتحقيق التطور في مختمف المجاالت

الحد مف الفقر، منع األزمات واإلنعاش، تمكيف المرآة، مجتمعات المعرفة، فيروس نقض المناعة البشرية 

. والتنمية، الطاقة والبيئة ، الشباب  

رغـ الجيود المبذولة مف طرؼ معظـ الدوؿ العربية لتحقيق التنمية المستدامة مف خالؿ تعزيز الحكـ الراشد، 

تراجع المشاركة الشعبية، استمرار : إال أف النقائص مازالت كبيرة كػ... واالنفتاح عمى االقتصاد العالمي

إذ ال يمكف تحقيق . انتياكات حقوؽ اإلنساف وتشديد القيود عمى وسائل اإلعالـ ومنظمات المجتمع المدني

التنمية المستدامة في المنطقة العربية في ظل أنظمة تسمطية، غياب الشفافية في التسيير، عدـ التداوؿ عمى 

إذ يجب وضع إستراتيجية و رؤية مستقبمية لتحقيق استدامة التنمية في مختمف الجوانب لمواجية .... السمطة،

فرغـ جممة .التحديات الحالية والمستقبمية وىذا يتطمب معرفة وفيـ عميقيف لمحالة الراىنة لمؤشرات التنمية 

المشاريع والمبادرات اإلصالحية في المنطقة العربية، إال أنيا تبقى رىينة مصالح الطبقة الحاكمة التي مازلت 

.تعرقل مسيرة ترشيد الحكـ في المنطقة   

والجزائر كغيرىا مف الدوؿ العربية والنامية  تسعي إلى تحقيق التقدـ والتطور في مختمف المجاالت مف خالؿ 

وضع ركائز قانونية ومؤسساتية لمكافحة الفساد وبناء حكـ أكثر تجاوبا لممتغيرات الداخمية والخارجية وخاضع 

.لممساءلة  وتعزيز الشفافية وتمكيف المرأة ، و اعتماد نيج المشاركة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص   

وقد تبنت الجزائر جممة مف اإلصالحات االقتصادية والسياسية واالجتماعية  مف اجل تحقيق نتائج ايجابية 

مالية  )عمى مستوى التنمية ، وتبقى ىذه النتائج ضعيفة مقارنة باإلمكانات التي تتوفر لمدولة الجزائرية 

بسبب غياب رؤية إستراتيجية واضحة ألصحاب القرار وتنامي ظاىرة الفساد وا ىدار الماؿ العاـ  (...وبشرية

.وغياب الشفافية، األمر الذي عرقل مسيرة التنمية  

و لترشيد الحكـ  في الجزائر  يعمل البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة في مختمف المجاالت بيدؼ تزويدىا 

بالخبرات والخدمات والتدريب الرفيع المستوى لدعـ التنمية المستدامة ومتابعة سير األىداؼ اإلنمائية مف 
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خالؿ جممة مف المشاريع والبرامج التنموية بالتعاوف مع كل مف المؤسسات الوطنية والمحمية ومنظمات 

.المجتمع المدني   

رغـ كل ىذه الجيود المبذولة مف قبل الحكومة الجزائرية إال أنيا تواجو العديد مف العراقيل والنقائص مف 

أىميا تنامي ظاىرة الفساد بكل أشكالو ، وغياب لمختمف آليات ترشيد الحكـ مف مشاركة ومساءلة 

إلى جانب ضعف دور المجتمع المدني في تقديـ حموؿ لممشاكل اآلنية والمستقبمية، ما أدى إلى ... ومحاسبة

عدـ فاعمية  مختمف البرامج اإلصالحية التي تستيدؼ العنصر البشري بسبب سوء التسيير اإلداري و 

.التسييب   

: وقد توصمنا مف خالؿ ىذه الدراسة عمى جممة مف النتائج نجمميا في النقاط التالية  

ازداد االىتماـ بمفيوـ الحكـ الراشد مع نياية عقد الثمانينيات مف القرف العشريف مف قبل المؤسسات  .1

الدولية، خاصة مع انييار المعسكر الشيوعي وتبني العديد مف الدوؿ النامية سياسة انفتاح السوؽ وظيور ما 

 .يسمى بالعولمة

المفاىيـ المثير لمجدؿ بسبب تعدد الحقوؿ المعرفية التي تناولتو وىذا  مصطمح الحكـ الراشد مف أكثر .2

أدى إلى تعدد تعاريفو فيو يعتبر أسموب حكـ إلدارة شؤوف المجتمع باشتراؾ مع كل مف الدولة والقطاع 

 .الخاص والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاممة

يقـو الحكـ الراشد عمى مجموعة مف المعايير التي تختمف مف منظمة إلى أخر فقد حصرىا برنامج  .3

 .األمـ المتحدة اإلنمائي في تسعة معايير اليدؼ منيا إرساء دعائـ الحكـ الراشد في مجتمع ما

البعد السياسي والبعد : إلدارة شؤوف مجتمع ما يستمـز ترابط وتفاعل ثالث أبعاد أساسية تتمثل في .4

 .االقتصادي والبعد اإلداري لتشكيل الحكـ الراشد

تتمثل العناصر الفاعمة لمحكـ الراشد في كل مف الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني إذ يؤدي  .5

 .ترابط وتعاوف األطراؼ الثالثة إلى ضماف ديمومة التنمية 
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يعتبر البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة منظمة تابعة لألمـ المتحدة يعمل عمى مساعدة الشعوب عمى  .6

- ثمانية أىداؼ-التغيير و بناء حياة أفضل و ربطيا بالمعارؼ والخبرات وترجمة األىداؼ اإلنمائية لأللفية

 .إلى إطار عمل

يمعب برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي دورا ميما في تحقيق األىداؼ اإلنمائية لأللفية وداعما  .7

سواءا مف خالؿ البرامج التي يديرىا أو عبر قيادتيا لمنظومة إنمائية لألمـ .لإلجراءات الرامية إلى تحقيقيا

 . بمدا ومنطقة177المتحدة حيث يتواجد في 

يعكف البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة في نشاطو عمى الجوانب البشرية لمتنمية مشجعا عمى بروز  .8

 .1990رؤية جديدة لمتنمية مف خالؿ تقارير السنوية لمتنمية البشرية التي يصدرىا منذ 

: يركز البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة عمى أربعة عناصر بالغة األىمية مف عناصر التنمية البشرية .9

لتحقيق تحسينات حقيقية في حياة الناس . القضاء عمى الفقر،التنمية المستدامة، حماية البيئة، تمكيف المرأة

 .وفي الخيارات والفرص المتاحة ليـ وتستند ىذه العناصر لتنمية القدرات عمى الحكـ الراشد

إلى إبراز معوقات التنمية -   بمدا18- يسعى البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة في المنطقة العربية  .10

الحرية والحكـ الصالح والمعرفة وتمكيف : كما حددتيا سمسمة تقارير التنمية البشرية في المنطقة العربية وىي 

 . المرأة

يعمل برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي مف خالؿ مشاريعو في المنطقة العربية عمى التصدي لمعوقات  .11

 .2015التنمية البشرية وتحقيق األىداؼ اإلنمائية لأللفية بحموؿ عاـ 

ظير اىتماـ الجزائر بالحكـ الراشد مف خالؿ دراسات البنؾ الدولي ومشاريعو حوؿ الحكـ الراشد  .12

 .ومحاولة فيـ آليات تطبيقو

تنتيج الدولة آليات مختمفة لمكافحة الفساد وترشيد الحكـ عمى المستوى الوطني واإلقميمي والعالمي  .13

ويبرز ىذا مف خالؿ مشاركتيا الواسعة في المنظمات العالمية واإلقميمية وعقد االتفاقيات المتعمقة بمكافحة 

 .الفساد بمختمف أنواعو بيدؼ تحقيق التنمية المستدامة
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 إلى التزويد بالخبرات 1997تيدؼ شراكة الجزائر مع البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة التي بدأت  منذ .14

 .والخدمات والتدريب الرفيع المستوى لدعـ التنمية في الجزائر ومتابعة سير األىداؼ اإلنمائية لأللفية

ترتكز مجاالت عمل البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة في الجزائر عمى التنمية البشرية ومكافحة الفقر،  .15

ترسيخ الحكـ الراشد والمساواة بيف الجنسيف، الطاقة والحفاظ عمى البيئة، منع الكوارث الطبيعية، وتمكيف 

 .المرأة

يسعى البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة مف خالؿ جممة مشاريعو في الجزائر إلى تعزيز الحكـ  .16

 .الديمقراطي ودعـ اإلصالحات المؤسسية واالقتصادية واحتراـ حقوؽ اإلنساف

رغـ الجيود المبذولة مف طرؼ الدولة ومختمف الفاعمييف الرسمييف وغير الرسمييف في ترشيد الحكـ ،  .17

إال أنو يعترييا النقص وتشوبيا جممة مف السمبيات بسبب عدـ االلتزاـ الفعمي بتطبيق البرامج التنموية، تنامي 

 .... الفساد ، غياب الرقابة والمحاسبة ، التسييب اإلداري، البيروقراطية

 :مف بيف التوصيات التي يجب أف تأخذ بيا الجزائر لترشيد الحكـ وتحقيق التنمية المستدامة 

 رسـ  سياسات واضحة ضمف إستراتيجية شاممة وجادة لتحقيق التنمية والرشادة  -

العمل عمى نشر ثقافة الحكـ الراشد وتوفير اإلرادة القوية لمحكومة والشعب  لموصوؿ إلى التقدـ الدائـ  -

 .والمستمر والمتكيف مع المجتمع

 .محاولة االستفادة مف التجارب الرائدة في تطبيق الحكـ الراشد -

 .وضع أنظمة لممعمومات تسيل مف الرقابة عمى فعالية اإلجراءات واتخاذ القرارات -

االستثمار في رأس الماؿ االجتماعي وتأىيمو الكتساب كوادر تتميز بالنزاىة ولدييا الرغبة والحافز عل  -

 .التطور

التقميل مف العراقيل اإلدارية والبيروقراطية والقياـ بإصالحات حقيقية تمكف مف إعادة الشعور بالثقة لجميع  -

 .فئات الشعب
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 .العمل باإلصالحات النابعة مف القناعات الداخمية دوف التسرع في تطبيق مخططات آتية مف الخارج -
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 ملخص الدراسة

تسعى الدول إلى تحقيق أفضل حالة من االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،وال يتحقق ىذا إال 
عبر تجسيد مبادئ رشادة الحكم الذي يعد أساس نجاح اإلصالحات االقتصادية و ترسيخ دولة القانون 

وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة، وقد حظيت مسألة التنمية في ظل األمم المتحدة باىتمام جدي ضمن 
ويسعى برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  إلى تقديم المساعدات الفنية والمالية . مواثيقيا وممارستيا الميدانية

لمدول األعضاء وخاصة الدول األقل نموا و ينتيج نيجا محور اإلنسان باعتباره ثروة األمم الحقيقة وأن 
االستثمار في تنميتو ىو السبيل األكثر ضمانا لتحقيق التقدم، وينصب اىتمامو حول عناصر التنمية األربعة 

الجوىرية وىي إدارة حكم ديمقراطي، الحد من الفقر ودعم األىداف اإلنمائية لأللفية، البيئة والتنمية 
 1997وتعمل الجزائر من خالل شراكتيا مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي منذ . المستدامة، منع األزمات

إلى مسايرة مختمف التحوالت اإلقميمية والدولية  لتحقيق الحكم الراشد  واألخذ بمختمف معاييره المتمثمة في 
الشفافية، المساءلة، المساواة، حكم القانون، الالمركزية، الرؤية اإلستراتيجية، التضمينية، وتفعيل أدوار مختمف 

 . الفاعمين من القطاع الخاص والمجتمع المدني

Abstract : 

States shall endeavour to make the best of the political, economic and social 

stability, and this can only be achieved through good governance reflect the 

principles which is key to the success of economic reforms and the rule of law and 

sustainable development, the question of development under the United Nations 

serious attention within their charters and practice field. UNDP seeks to provide 

financial and technical assistance to Member States, particularly the least 

developed countries and pursues a human axis as the wealth of Nations and that 

investment in development is the most secure way to achieve progress, and focus 

on four core elements of the Development Department for democratic governance, 

poverty reduction and the Millennium development goals, environment and 

sustainable development, crisis prevention. Algeria is working through its 

partnership with the United Nations development programme since 1997 to cope 

with various regional and international changes to achieve good governance and 

different standards of transparency, accountability, equality, the rule of law, 

decentralization, the strategic vision, inclusive, and the roles of the various actors 

from the private sector and civil society. 
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	أسباب اختيار الموضوع:   تعددت أسباب اختيار الموضوع وهذا راجع إلى:
	تزايد الاهتمام بموضوع الحكم الراشد في السنوات الأخيرة من قبل المنظمات الدولية والدارسين في حقل العلوم السياسية لأنه يشكل أهم الشروط لتنمية الدول وتحسين أوضاعهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية.حيث يعد موضوع دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ترشيد...
	أهمية وأهداف الدراسة:
	تنبع أهمية الموضوع من أهمية البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ودوره الفعال في ترشيد الحكم وإبراز أهم المجالات التي يستند عليها هذا البرنامج في ربط البلدان العربية بالمعرفة والخبرات والموارد بهدف مساعدة الشعوب على بناء حياة أفضل.
	والهدف من هذه الدراسة هو التعرف على أهم  البرامج التي تقوم بها الأمم المتحدة لدعم الحكم الراشد في الدول العربية وخاصة الجزائر من خلال القيام بالدراسة التحليلية للمواضيع التي تناولها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مع إبراز أهمية وجود  مثل هذه البرامج ...
	إلى جانب معرفة مدى شمولية أجندة عمل الأمم المتحدة وتخصيصها لبرامج إنمائية في الدول العربية ورصد الصعوبات التي تواجه هذه البرامج للوصول إلى نتائج حول دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ترشيد الحكم في الدول العربية والتي يمكن من خلالها تقديم توصيات ...
	حدود الدراسة:
	- الحدود الزمانية: تغطي هذه الدراسة الفترة الواقعة ما بين 2002-2014 كون هذه الفترة تميز بتوجه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نحو المنطقة العربية من خلال تقديم المساعدات وإصدار تقارير التنمية المتعلقة بها لدراسة الأوضاع وتحديات التنمية في المنطقة العر...
	- الحدود المكانية: أجريت هذه الدراسة في المنطقة العربية عموما والجزائر خاصة.
	الإشكالية:
	جاءت هذه الدراسة بهدف التعرف على دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تجسيد مبادئ الحكم الراشد في الدول العربية عموما والجزائر خصوصا. بناءا على ما سبق يمكن بناء الإشكالية التالية:
	- كيف يساهم البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ترشيد الحكم في الجزائر ؟.
	ولتسهيل وإبراز الإشكالية الرئيسية يمكن أن تتفرع الأسئلة التالية:
	- ما هي أهم أهداف ومضامين سياسات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ترشيد الحكم ؟.
	- ما هي أهم برامج وسياسات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لترشيد الحكم في الدول العربية؟.
	- ما مدى فاعلية سياسات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ترشيد الحكم في الجزائر؟.
	الفرضيات:
	وعلى هذا الأساس وسعيا منا إلى تحديد أدق لحدود بحثنا، سنحاول تقديم الإطار العام له وذلك من خلال الفرضيات التالية:
	- كلما كانت سياسات البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة فعالة ومستدامة أدى هذا إلى تعزيز معايير الرشادة في الحكم .
	- تعد سياسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي داعما أساسيا  لترشيد الحكم في الدول العربية إذا توفرت البيئة الملائمة لذلك.
	- كلما توفرت الإرادة السياسية للنخب الحاكمة في الجزائر كلما أدى ذلك إلى تجسيد فعلي لمبادئ الحكم الراشد.
	المناهج المستخدمة:
	- منهج تحليل المضمون: يستخدم هذا المنهج لتحليل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة في أي مجتمع. و تم استخدامه في هذه الدراسة لتحليل مضامين تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الإنمائي للأمم المتحدة وإبراز دورها في ترشيد الحكم في الدو...
	- منهج دراسة حالة: يعتمد هذا المنهج على تحليل ودراسة حالة معينة الهدف منها هو إعطاء جانب تطبيقي للموضوع محل الدراسة من أجل الوصول إلى فهم كامل وشامل. وقد تم توظيف هذا المنهج من خلال دراسة واقع الحكم الراشد في الجزائر ودور سياسات البرنامج الإنمائي للأم...
	الدراسات السابقة:
	- من بين الدراسات ذات الصلة بإشكالية البحث، كتاب لـ: خليفة إبراهيم أحمد بعنوان دور الأمم المتحدة في تنمية الشعوب الإفريقية يبرز هذا الكتاب الاهتمام بمسائل التنمية بالنسبة للدول النامية وخاصة الدول الإفريقية التي تعاني من مشاكل كثيرة على المستوى الاقتص...
	- رسالة ماجستير في العلوم السياسية بجامعة الشرق الأوسط من إعداد الطالب مروة سلمان يوسف صلاح2010/2011 بعنوان دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في تنمية الديمقراطية والاستقرار السياسي في دول إفريقيا جنوب الصحراء(2000-2010) حاولت الباحث تسليط الضوء على...
	- بالإضافة إلى تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تهدف إلي السماح للناس بأن يعيشوا نوع الحياة الذي يختارونه، حماية حقوق الإنسان وتعميق الديمقراطية، المساواة بين الجنسين، مجتمع المعرفة، تمكين المرأة....الخ كما تقوم  ب...
	- دراسة أخرى لنيل شهادة الماجستير في إطار مدرسة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة سطيف من إعداد  الطالب بلعاطل عياش بعنوان سياسات التنمية المستدامة والأهداف الإنمائية للألفية في الجزائر دراسة تقييمية لحدود الالتزامات وطبيعة الانجازات...
	- وخلافا لهذا فقد تطرقنا في دراستنا هذه إلى دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ترشيد الحكم في الدول العربية عامة والجزائر خاصة من خلال جملة المشاريع التنموية والتقارير التي يصدرها والتي يهدف من خلالها إلى النهوض بالدول العربية  وربطها بالخبرات وال...
	تقسيم الدراسة:
	- ارتأينا أن تكون الدراسة في ثلاثة فصول بإضافة إلى مقدمة وخاتمة، الفصل الأول تمثل في الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة الذي تناولنا من خلاله مبحثين؛ الأول بعنوان ماهية الحكم الراشد  ويتضمن  أسباب ظهور، مفهوم،معايير الحكم الراشد.الثاني عنون بآليات وأبعا...
	- ودرس الفصل الثاني أهداف وسياسات برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP  من خلال تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأهدافه وأهم مجالاته، في المبحث الأول،في حين يتحدث المبحث الثاني عن أجندة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة العربية من خلال الت...
	- وعالج الفصل الثالث دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ترشيد الحكم في الجزائر من خلال مبحثين، تناولنا في المبحث الأول الحكم الراشد في الجزائر وتضمن كل من طبيعة النظام السياسي الجزائري ومؤشرات الحكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيدالحكم في الجزائر،ال...
	صعوبات الدراسة:  من الصعوبات التي واجهتنا عند إعداد الدراسة:
	- قلة الدراسات المتعلقة بموضوع دور البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في ترشيد الحكم.
	- الترجمة من اللغة الفرنسية أو الانجليزية وهذا اخذ منا وقت أطول وجهد اكبر.
	- صعوبة تطبيق منهج تحليل المضمون بكل حيثياته بسبب ضيق الوقت ما منعنا من الاطلاع على جميع محتويات تقارير التنمية البشرية.

