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لبسم اهلل الرحمن الرحيم

إهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداء
إلى الوالدين الكريمين أطال اهلل في عمرهما.
إلى زوجتي وشريكة حياتي جعلها اهلل من أهل الجنان.
إلى أبنائي :الكتكوتة لميس و المدلل محمد صهيب.
إلى جميع إخوتي حفظهم اهلل ورعاهم وسدد خطاهم.
إلى كل األهل واألقارب.
إلى كل األصدقاء واألحباب.
إلى كل أساتذة معهد العلوم االقتصادية بالمركز الجامعي بالبويرة
إلى كل من عرفناهم وجمعت بيننا الدنيا ،رفقاء الصبا وزمالء الدراسة والعمل
وإلى جميع من أعاننا على انجاز هذا العمل أثاب اهلل الجميع.
أهدي الجميع ثمرة جهدي.
فـرج شعبـان

شكر وتقدير
أول الشكر هلل الواحد القهار صاحب الفضل واإلكرام أكرمنا بنعمة اإلسالم

ويسر لنا سبل العلم والمعرفة فله الشكر حتى يرضى وله الشكر بعد الرضي.
َ
ثم كامل الشكر والتقدير لألستاذ المشرف الدكتور علـي خالـفي صاحب الفضل

بعد اهلل على ما قدمه لنا من نصائح وتوجيهات قيمة خالل كل مرحلة من مراحل
انجاز هذا العمل ،فله منا كل التقدير واالحترام.

كما أتقدم بالشكر الخالص إلى الدكتور ظاهر شاهر القشي الذي لم يبخل علي
هو اآلخر بتوجيهاته وإرشاداته.

كما أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدني من قريب أو بعيد على إتمام هذا

البحث واخص بالذكر الدكتور رميدي عبد الوهاب الذي كان لي عونا وسندا في

إتمام هذا العمل ،والى الزوجة الكريمة التي شاركتني عناء إتمام هذا العمل لحظة

بلحظة.

كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم مناقشة هذه الرسالة وتسخيرهم
وقتهم وجهدتهم لقراءتها وتمحيصها.

فـرج شعبـان

الفهرس

فهرس المحتويات
اإلهداء

III

شكر وتقدير

IV

الفهرس

IV-VI

قائمة الجداول واألشكال البيانية والمخططات

IV-IV

قائمة المالحق

IV

المقدمة

أ-ح

الفصل األول:الحكم الراشد ،إطاره النظري وعالقته بالتنمية المستدامة والفساد
ص:

57-20

تمهيد

20

المبحث األول:الحكم الراشد ،مفهومه ،أطرافه ومعاييره

20

املطلب األول :نشأة ومفهوم احلكم الراشد

20

أولا :النشأة والتطور

20

ثانيا:دوافع ظهور مفهوم احلكم الراشد

20

ثالث ا :مفهوم احلكم الراشد

20

املطلب الثاين :أطراف ومكونات احلكم الراشد

11

أول :الدولة واملؤسسات الرمسية والسلطات احمللية

11

ثانيا :اجملتمع املدين

10

ثالثا :القطاع اخلاص

11

املطلب الثالث:معايري احلكم الراشد

11

أول :الشفافية واملساءلة

10

ثانيا :املشاركة

00

ثالثا :حكم القانون

00

رابعا :التضمينية واملساواة

00

خامسا :الستجابة وبناء التوافق والرؤية اإلسرتاتيجية

02

المبحث الثاني:الحكم الراشد والتنمية المستدامة

02

املطلب األول:احلكم الرشيد والتنمية ،املفاهيم والجتاهات النظرية

02

أول :مفاهيم عامة حول النمو والتنمية

02

ثانيا :األهداف اجلوهرية الثالث للتنمية

01

املطلب الثاين :التنمية املستدامة ،مفهومها ،عناصرها وعالقتها باحلكم الراشد
أول :مفهوم التنمية املستدامة ،عناصرها وأهدافها

00
00

IV

فهرس المحتويات
ثانيا :عالقة احلكم الراشد بالتنمية املستدامة

01

املطلب الثالث:احلكم الراشد والتنمية يف أدبيات املؤسسات الدولية

03

أول :نظرة برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

03

ثانيا :رؤية البنك الدويل لعالقة احلكم الراشد بالتنمية

11

المبحث الثالث:الفساد والحكم الراشد

10

املطلب األول:الفساد ،مفهومه وطبيعته

10

أول :مفهوم الفساد

11

ثانيا :طبيعة الفساد

11

املطلب الثاين:أنواع الفساد

01

أول :وفق انتماء األفراد املنخرطني يف الفساد

01

ثانيا :من حيث حجم الفساد

01

ثالثا :من حيث نطاق الفساد

00

رابعا :من حيث طبيعة العالقة بني طريف الفساد

00

املطلب الثالث:أسباب ودوافع الفساد

01

أول :األسباب القتصادية واإلدارية

01

ثانيا :األسباب الجتماعية والثقافية

00

ثالثا :األسباب السياسية

00

املطلب الرابع :اآلثار السلبية للفساد

03

أول :أثر الفساد على الستثمار

03

ثانيا :أثر الفساد على اإلنفاق

12

ثالثا :أثر الفساد على الفقر وتوزيع الدخل

11

رابعا :أثر الفساد على سيادة البلد وسداد ديونه

10

خامسا :أثر الفساد على األداء العام

10

سادسا :أثر الفساد على القيم األخالقية للمجتمع وحقوق اإلنسان

10

املطلب اخلامس :اسرتاتيجيات الوقاية واحلد من الفساد

11

أول :احلكم الراشد واحلد من الفساد

11

ثانيا :تنشيط فرص اإلصالح واحلد من الفساد

12

خالصة

00

V

فهرس المحتويات

الفـ ــصل الثاني:الحوكمة ومتطلبات ترشيد اإلنفاق الحكومي
ص:

032-55

تمهيد

00

المبحث األول:النفقات العامة ،ماهيتها ،ضوابطها وأسباب تزايدها

02

املطلب األول :اإلنفاق العام ،مفهومه وضوابطه.

02

أول :مفهوم النفقة العامة

02

ثانيا :ضوابط اإلنفاق العام

02

املطلب الثالث:أسباب تزايد اإلنفاق العام

22

أول :األسباب الظاهرية

22

ثانيا :األسباب احلقيقية

22

المبحث الثاني:ترشيد اإلنفاق العام ،مفهومه ،عناصره ومتطلبات نجاحه
املطلب األول :ماهية ترشيد اإلنفاق احلكومي ومربراته

20
20

أول :مفهوم ترشيد اإلنفاق العام

20

ثانيا :دواعي ومربرات ترشيد اإلنفاق العام

23

املطلب الثاين:عناصر ومتطلبات جناح عملية ترشيد اإلنفاق العام

32

أول :عناصر ترشيد اإلنفاق العام

32

ثانيا :متطلبات جناح عملية ترشيد اإلنفاق العام

30

المبحث الثالث :كفاءة إدارة المالية العامة وإحكام الرقابة ألجل ترشيد اإلنفاق.
املطلب األول :إدارة املالية العامة وكفاءة اإلنفاق احلكومي

31
31

أول :مفهوم كفاءة إدارة املالية العامة وقواعدها

31

ثانيا:كفاءة اإلنفاق احلكومي.

31

املطلب الثاين :دعم وإحكام الرقابة املالية

33

أول :تعريف الرقابة على املال العام (الرقابة املالية)

33

ثانيا :أهداف الرقابة املالية

121

ثالثا :أنواع الرقابة املالية العامة

120

املطلب الثالث :الرقابة على مردود اإلنفاق العام

121

أولا :مفهوم الرقابة على مردود إنفاق املال العام

121

ثانيا:الشروط األولية للرقابة املالية على مردود إنفاق األموال

المبحث الرابع :الشفافية والمساءلة وتعزيز المشاركة ألجل ترشيد اإلنفاق الحكومي
املطلب األول :الشفافية املالية وترشيد اإلنفاق

120
123
123

VI

فهرس المحتويات
أول :مفهوم شفافية املالية العامة

123

ثانيا :أهداف شفافية املالية العامة

112

ثالثا :مبادئ وركائز شفافية املالية العامة

112

املطلب الثاين :تفعيل آليات املساءلة لضمان كفاءة استخدام املال العام

111

أول :مستويات املساءلة يف اإلدارة العامة

110

ثانيا :أشكال املساءلة

111

ثالثا :شروط قيام نظام حقيقي للمساءلة

102

املطلب الثالث  :تعزيز املشاركة يف عملية املوازنة

100

أول :مشاركة الربملان

100

ثانيا :الالمركزية واحلكم احمللي كأداة للمشاركة

100

ثالثا :الدور الفاعل للمجتمع املدين

101

خالصة

102

الفصل الثالث :الحكم الراشد واالستراتيجيات الحديثة للحد من الفقر
ص130-100:

تمهيد

100

المبحث األول :الحكم الراشد والحد من الفساد للتخفيف من الفقر

100

املطلب األول :ماهية الفقر وآثاره

100

أول :مفاهيم الفقر

100

ثانيا :آثار الفقر

100

املطلب الثاين :عالقة احلكم الراشد باحلد من الفقر

102

أول :أسباب ربط احلد من الفقر باحلكم الراشد

102

ثانيا :إرساء مبادئ احلكم الراشد واحلد من الفقر

103

ثالثا :احلكم الراشد والتصدي ملخاوف الفقر من وجهة نظر البنك الدويل

111

املطلب الثالث :مكافحة الفساد ألجل التقليل من الفقر

111

أول :عالقة الفساد بالفقر

110

ثانيا :آثار الفساد على الفقر

112

المبحث الثاني :الالمركزية والحد من الفقر

100

املطلب األول :الالمركزية ،مفهومها ،أنواعها وحمدداهتا

100

أول :مفهوم الالمركزية

100

ثانيا :أنواع الالمركزية

101

VII

فهرس المحتويات
ثالثا :حمددات الالمركزية لصاحل الفقراء

101

املطلب الثاين :عالقة الالمركزية بالتخفيف من الفقر

100

أول :الالمركزية واخلدمات العامة والستثمار لصاحل الفقراء

100

ثانيا :معوقات الالمركزية يف وجه احلد من الفقر

111

المبحث الثالث :التمكين والمشاركة للتخفيف من الفقر

110

املطلب األول :التمكني واحلد من الفقر

110

أول :مفهوم التمكني ،أبعاده وعناصره

110

ثانيا :التمكني وفعالية التنمية

113

ثالثا :التمكني والتنمية البشرية واحلد من الفقر

100

املطلب الثاين :تفعيل اطر املشاركة للتخفيف من الفقر

102

أول :مشاركة الربملانات يف سياسات التخفيف منن حدة الفقر

102

ثانيا :مشاركة القطاع اخلاص واحلد من الفقر

120

ثالثا :مشاركة اجملتمع املدين واحلد من الفقر

123

خالصة

130

الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام
ص:

085-097

تمهيد

130

المبحث األول:الحكم الراشد ضمن المبادرة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد"

131

املطلب األول :نشأة وأهداف مبادرة النيباد

131

أول :نشأة املبادرة

131

ثانيا :أهداف النيباد

130

املطلب الثاين :مؤشرات احلكم الرشيد وفق آلية مراجعة النظراء.

133

أول :شروط التنمية املستدامة من وجهة نظر النيباد

133

ثانيا :آلية مراجعة النظراء

022

املطلب الثالث :موقع اجلزائر ضمن املبادرة

020

المبحــث الثــاني :واقــع الحكــم الراشــد فــي الجزائــر مــن خــالل ق ـراءة لمؤش ـراته وفــق بيانــات البن ـ

021

الدولي

املطلب األول :التمثيل واملساءلة والستقرار السياسي

020

أول :التمثيل واملساءلة

020

ثانيا :الستقرار السياسي وغياب العنف

011

VIII

فهرس المحتويات

املطلب الثاين :نوعية التنظيم واإلجراءات وفعالية احلكومة

011

أول :نوعية التنظيم واإلجراءات أو جودة التشريعات

011

ثانيا :فعالية احلكومة

002

املطلب الثالث :حكم القانون وضبط الفساد

001

أول :معيار سيادة/حكم القانون

001

ثانيا :معيار ضبط الفساد

000

المبحث الثالث :تزايد حجم اإلنفاق العام في الجزائر وأسبابه
املطلب األول :تطور حجم اإلنفاق العام يف اجلزائر خالل الفرتة ""0212-0222

003
003

أول :وضعية املوازنة العامة للدولة خالل الفرتة ""0212-0222

003

ثانيا :ارتباط اإلنفاق العام يف اجلزائر بأسعار النفط.

001

املطلب الثاين :أسباب تزايد حجم اإلنفاق العام يف اجلزائر

000

أول :النفقات اجلارية وأسباب زيادهتا

001

ثانيا :أسباب زيادة النفقات الرأمسالية.

000

المبحث الرابع :مكافحة الفساد والوقاية منه في الجزائر ألجل ترشيد اإلنفاق.
املطلب األول :اإلجراءات املتخذة ملكافحة الفساد يف اجلزائر

012
012

أول :اإلجراءات التشريعية

011

ثانيا :اإلجراءات اإلصالحية املصاحبة

010

املطلب الثاين :واقع الفساد يف اجلزائر

011

أول :قراءة ملؤشر مدركات الفساد

011

ثانيا :حجم الفساد يف اجلزائر

002

املطلب الثالث :األسباب احلقيقية وراء استمرار تفشي الفساد يف اجلزائر ،ومتطلبات مكافحته.

001

أول :أسباب استمرار الفساد

001

ثانيا :اآلليات الكفيلة باحلد من الفساد ألجل ترشيد اإلنفاق العام يف اجلزائر

000

المبحث الخامس :الرقابة على المال العام وتعزيز الشفافية ألجل ترشيد اإلنفاق

012

املطلب األول :إحكام الرقابة على املال العام هبدف احلد من اهلدر وترشيد اإلنفاق

012

أول :أنواع الرقابة على النفقات العامة يف اجلزائر

012

ثانيا :تقييم السياسة الرقابية على النفقات العامة ومتطلبات إحكامها

000

املطلب الثالث :دعم الشفافية والنزاهة يف إدارة وتسيري األموال العامة للدولة

000

أول :اإلجراءات املتخذة ألجل عصرنة أنظمة امليزانية يف اجلزائر

000

ثانيا :واقع الشفافية يف املوازنة العامة للدولة

002

ثالثا :متطلبات إرساء الشفافية يف امليزانية العامة للدولة

020

IX

فهرس المحتويات
خالصة

021

الفصل الخامس :جهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني سياسة الحكم الراشد
ص:

352-089

تمهيد

023

المبحث األول :حوكمة االقتصاد الكلي وتخفيف الفقر من خالل برامج التنمية

032

املطلب األول :برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي ""0221- 0221

032

أول :أهداف تطبيق برنامج دعم اإلنعاش القتصادي

031

ثانيا :مضمون برنامج دعم اإلنعاش القتصادي

031

ثالثا :حمتوى الربنامج اخلاص بالتنمية احمللية والبشرية

030

رابعا :نتائج برنامج دعم اإلنعاش اإلقتصادي""0221-0221

030

املطلب الثاين :الربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش القتصادي ""0223-0220

032

أول :مضمون الربنامج التكميلي لدعم النمو

032

ثانيا:حمتوى الربنامج اخلاص بالتنمية احمللية والبشرية

021

ثالثا :نتائج الربنامج التكميلي لدعم اإلنعاش القتصادي

021

املطلب الثالث :برنامج التنمية اخلماسي""0211-0212

020

أول :أهداف الربنامج

020

ثانيا :حمتوى الربنامج

022

المبحث الثاني :نتائج جهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل تبني أهداف األلفية

012

املطلب األول :القضاء على الفقر املدقع واجلوع وحتقيق العمالة الكاملة

012

أول :ختفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولر إىل النصف

012

ثانيا :توفري العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع مبا فيهم النساء والشباب

011

ثالثا :خفض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إىل النصف يف الفرتة ""0210-1332

000

املطلب الثاين :جهود حتقيق التعليم البتدائي واملساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

000
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المق ـ ـ ـ ـدمـ ــة الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامة

مقدمة
شهدت العقود األخرية من القرن املاضي توجها إصالحيا عامليا واسعا مشل خمتلف النواحي االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،وجاء هذا التوجه متزامنا مع التغريات املتسارعة اليت شهدها االقتصاد العاملي يف تلك
الفرتة من جهة ،وما ترتب عليها من اهنيار يف احلواجز بني الدول ،وعوملة األنشطة واملعامالت االقتصادية وتزايد
املنافسة والتحرير التجاري واملايل ،ومن جهة أخرى حدوث تدهور ملحوظ يف النمو االقتصادي واألداء التنموي
خاصة يف الدول النامية وانتشار الفقر هبا ،ما جعلها تعيش حالة من الركود االقتصادي.
وقد ساهم يف الدعوة هلذا اإلصالح جمموعة من املنظمات الدولية كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل وركزت
على إدارة الدولة ،بعدما أثبتت التجارب أن اجلهود املبذولة واملتمثلة يف تقدمي القروض واملساعدات لتلك الدول
لتحسني مستويات التنمية هبا غري كافية لتحقيق ذلك ،وأن ندرة املوارد ليست وحدها املشكلة اليت تواجهها هذه
الدول ،بل أن سوء استخدام وتوزيع هذه املوارد ،وسيطرة الفساد واآلليات املؤسسية السيئة ،واألنظمة القانونية
املبهمة وآليات تنفيذ القوانني الضعيفة ،ونقص الشفافية يف إدارة موارد الدولة ،هي املعضلة احلقيقية اليت جيب
معاجلتها لتحقيق التنمية يف تلك الدول .فظهرت من هنا الدعوة إىل إرساء مبادئ احلكم الراشد اليت تعمل على
اإلدارة اجليدة ملوارد الدولة وتواجه الفساد وسوء استخدام السلطة.
وإختذ موضوع احلكم الراشد منذ ذلك احلني أمهية بالغة ،حيث أصبح من أولويات صانعي القرار واملهتمني
هبذا الشأن يف كافة أحناء العامل ،وشكل شرطا أساسيا لتهيئة بيئة تعزز النمو االقتصادي وحتد من الفقر وترفع من
مستوى معيشة األفراد .وهكذا ارتبط مفهوم التنمية املستدامة باحلكم الراشد حيث أصبح هذا األخري هو الضامن
األساسي لتحويل النمو إىل تنمية مستدامة تتوخى قدرا من العدالة واملساءلة والشرعية والتمثيل وتستجيب
لتطلعات املواطنني وتليب حاجيات الطبقات الفقرية.
ويعد الفساد من املظاهر املميزة والشائعة للحكم الرديء أو السيئ ،فتحقيق التنمية أصبح يتعرض هلذا اخلطر
الذي يشوه االقتصاد ،وحيول املوارد الشحيحة أصال من اخلدمات احليوية إىل أشياء من قبيل تسديد الديون اليت
تراكمت من جرائه ،وكذا جيوب أصحاب املصاحل والفاسدين ،فكانت من هنا الدعوة إىل حماربته اليت تعد مسألة
تدبري حكومي بالدرجة األوىل .وقد ازدادت آثاره حدة خاصة يف ظل نقص موارد الدولة وحمدوديتها وزيادة نفقاهتا
من جهة ،ما أدى إىل تفاقم العجز املوازين يف الكثري من الدول وزيادة حجم مديونيتها ،هذا األمر جعل من
إصالح شؤون املالية العامة أولوية من أولويات اإلصالح اليت تبنتها الدول املختلفة ،وإستدعى ضرورة التفكري يف
عملية ترشيد النفقات العامة والتقليل من النفقات غري املنتجة ،عن طريق إدارة جيدة لإلنفاق تأخذ بعني االعتبار
جمموعة من املعايري اليت ميكن أن تقلل من اهلدر وتسمح بضمان مردودية أفضل له ،مبا حيقق األهداف التنموية
للبلد وعلى رأسها احلد من الفقر.
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وتعترب مكافحة الفقر هدفا اسرتاتيجيا يسعى اجلميع إىل حتقيقه ،فقد تضافرت جهود اجملتمع الدويل
ملكافحته .حيث تصدر القضاء على الفقر قائمة األهداف التنموية لأللفية الثالثة ،مبا يعكس تطلعات أمم العامل
حلياة أفضل تنمية وتطويرا ،وأصبحت مسألة حماربته ليست جمرد أمن اجتماعي أو رفاهية ،فهي تتضمن سياسة
حكومية فعالة تعتمد على الكفاءة وعلى درجة كبرية من اإلدارة اجليدة ،كما تعتمد جهود مكافحته إىل حد كبري
على احلكم الراشد أي على التنظيم اجليد لإلدارة العامة والتعاون املتجانس مع الشركاء االجتماعيني ،وتتطلب
املزيد من االهتمام بتحسني إدارة املوارد العامة لكي تنجح برامج مكافحة الفقر املصممة واملوجهة بعناية.
واجلزائر شأهنا شأن الكثري من الدول النامية تعاين عجزا يف موازنتها وتشهد زيادة يف نفقاهتا وسوء إدارهتا
بسبب برامج التنمية واإلنعاش االقتصادي اليت تبنتها احلكومة اجلزائرية يف العشرية األخرية ،وما رافقها من هدر
واختالسات .األمر الذي استدعى ضرورة ترشيد نفقاهتا خاصة بعد التزامها مببادئ احلكم الراشد وحماربة الفساد
حيث كانت من مؤسسي مبادرة الشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا "النيباد" ،كما بادرت بإجراء عدة إصالحات
تندرج يف ذلك اإلطار كإصالح العدالة والوظيف العمومي ،وقطاع اجلمارك والبنوك وغريها ،ووقعت على
اتفاقيات دولية عدة ،وأصدرت قوانني جترم الفساد وحتد من انتشاره هبدف احلفاظ على املال العام واستغالله
بأكثر كفاءة وفعالية حتقيقا لألهداف اليت تسعى هلا ،واليت يأيت على رأسها حتسني املستوى املعيشي ألفراد اجملتمع
والصحة والتعليم ،والتقليل من حدة الفقر وباخلصوص يف ظل تبنيها أيضا ألهداف األلفية اجلديدة.
واجلدير بالذكر أن برامج التنمية واإلنعاش االقتصادي أو أي سياسة حكومية هتدف إىل حفز النمو وحماربة
الفقر لن تؤتى مثارها إال من خالل إعادة حتديد أولويات اإلصالح ،واليت يأيت على رأسها البناء املؤسسايت الذي
خيول له تنفيذ السياسات االقتصادية املدعمة للتنمية ،واألمر امللح بوجه خاص هو حتسني الشفافية ،واخلضوع
للمساءلة ،وبناء دولة القانون ومكافحة الفساد ،أي إقامة بيئة حلكم راشد يسهم يف فعالية تلك السياسات من
قبل املؤسسات واهليئات املعنية بالتنمية على اختالف مستوياهتا مبا يعمل يف األخري على التجسيد الفعلي
لألهداف املسطرة من خالل تلك الربامج وهو ما سعت وتسعى اجلزائر إىل حتقيقه يف اآلونة األخرية.

- 1أهمية البحث:
تنبع أمهية الدراسة من الدور احملوري الذي يلعبه احلكم الراشد يف إدارة موارد الدولة املختلفة على أحسن
صورة ،وتوجيهها إىل اجملاالت االقتصادية واالجتماعية اليت تعمل على حتقيق النمو املستدمي ،وتقلل من أعداد
الفقراء ،وحتارب التبذير واإلسراف وحتد من الفساد بكل أنواعه ،ألن مشكلة سوء استخدام املوارد املتاحة
واستغالهلا ألغراض ال ختدم املصلحة العامة من أهم املشكالت اليت يواجهها عاملنا املعاصر ،مبا يف ذلك اجلزائر
خاصة وأ ن املوارد املتاحة يف الوقت احلايل أكثر حمدودية من أي وقت مضى ،بينما التحديات اليت تواجهنا تزداد
بدورها تعقيدا كمشكلة البطالة والفقر وغريها.
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 -2أهداف البحث :هندف من خالل حبثنا هذا إىل:
 إبراز أمهية االلتزام مببادئ احلكم الراشد لتحقيق التنمية املستدامة وحماربة الفساد. إبراز الدور الذي تلعبه اإلدارة اجليدة للمالية العامة للدولة يف احلفاظ على مواردها املالية وترشيد اإلنفاق العام. معرفة اآلليات اليت ميكن أن يساهم هبا إرساء مبادئ احلكم الراشد يف حسن استغالل وإدارة املوارد املتاحةوترشيد النفقات العامة حىت تستفيد منها الطبقات األقل دخال (الفقرية) ،ونتجنب إسرافها وتبذيرها ،وصرفها يف
أوجه غري مشروعة أو ذات مردودية ضعيفة.
 معرفة متطلبات احلكم الراشد جلعل برامج التنمية االقتصادية تعمل على حتفيز النمو االقتصادي وحتد من الفقريف اجلزائر.
 التعرف على خمتلف اجلهود املبذولة يف اجلزائر للتخفيف من حدة الفقر ،يف ظل برامج التنمية اليت شرعت فيهااجلزائر منذ . 1002
 -معرفة النقائص اليت رافقت تنفيذ برامج التنمية وحماربة الفقر حملاولة استدراكها مستقبال.

 -3إشكالية البحث.
من خالل ما سبق ولتحقيق هذه األهداف قمنا بصياغة السؤال الرئيسي التايل:
إلى أي مدى يساهم االلتزام بمبادئ الحكم الراشد في إدارة وتوجيه اإلنفاق العام بصورة صحيحة بما
يحقق رشادته ،وكيف يمكن أن يساعد ايضا في التخفيف من حدة الفقر؟
وملعاجلة وحتليل هذه اإلشكالية وبغية الوصول إىل واقع احلكم الراشد يف اجلزائر ومدى مساهته يف ترشيد
اإلنفاق واحلد من الفقر ،وقصد تبسيط اإلجابة على التساؤل الرئيسي قمنا بطرح األسئلة الفرعية التالية:
 مباذا يتعلق احلكم الراشد وما هي مقوماته وركائزه األساسية ،وما عالقته بالتنمية والفساد؟ كيف ميكن ترشيد اإلنفاق العام يف ظل سيادة مبادئ احلكم الراشد جلعله مناصرا للفقراء والنمو ،وماهي أهم اآلليات اليت ينبغي االعتماد عليها يف حتقيق ذلك ؟
 فيما تتمثل االسرتاتيجيات املعتمدة للتخفيف من حدة الفقر يف ظل تبين مفهومه املتعدد من جهة،وسيادة احلكم الراشد من جهد ثانية؟
 ما هي اإلجراءات املتخذة من طرف السلطات اجلزائرية للوقاية واحلد من الفساد ،وتعزيز الرقابة والشفافيةاملالية للحفاظ على األموال العامة وترشيد اإلنفاق العام؟
 فيما تتمثل اجلهود احلكومية املبذولة للتخفيف من الفقر خاصة بعد االنضمام ملبادرة النيباد وتبين أهدافاأللفية اجلديدة ؟
 هل حققت اجلزائر فعال أهدافها التنموية اليت كانت تسعى هلا من خالل براجمها التنموية األخرية ،خاصةما تعلق بتحسني املستوى املعيشي لألفراد  ،وختفيض أعداد الفقراء.

ت
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 -4الفرضيات:
مت اعتماد الفرضيات اآلتية لإلجابة على التساؤالت املطروحة:
 يتعل ققق احلك ققم الراش ققد أساسق قا بأنظم ققة اإلدارة ونوعي ققة املؤسس ققات ال ققيت ت ققدخل كط ققرف يف عملي ققة التنمي ققةويتطلب حتقيقه االلتزام مبجموعة من املبادئ كالشفافية ،املساءلة ،حكم القانون وغريها.
 لضققمان حققاح عمليققة ترشققيد النفقققات العامققة البققد مققن تققوفر تلققة مققن الققدعائم واملتطلبققات كققاإلرادة اجليققدةوكفاءة أجهزة الدولة وحسن إدارهتا وتوفر نظام مساءلة وحماسبة ورقابة فعال.......
 ال ميكققن الوصققول إىل نتققائج ملموسققة يف حتقيققق التنميققة واحلققد مققن الفقققر مققا مل تتققوفر بيئققة تسققودها مبققادئاحلكققم الراشققد ،وتنققتهج فيهققا سياسققات مناصققرة للفققراء ،مبنيققة علققى هكيققنهم ومشققاركتهم يف اختققاذ الققرارات
ومساع أصواهتم.
 تقققوم اجلزائققر بإصققالحات علققى مسققتويات عققدة سياسققية واقتصققادية ،كمققا تبققذل جهققود حثيثققة ألجققل الوقايققةمققن الفسققاد ومكافحتققه حفاظ قا علققى املققال العققام واسققتغالله بققأكثر كفققاءة يف حتقيققق األهققداف التنمويققة الققيت
تطمح إليها.
 تعققاين اجلزائققر مققن مشققكلة الفقققر ولكققن اقققل حققدة تققا كانققت عليققه يف التسققعينيات مققن القققرن املاضققي خاصققةبعقد التزامهققا بتحقيققق األهقداف اإللائيققة لأللفيققة ،وتبنيهققا سياسقة احلكققم الراشققد يف ظقل مبققادرة النيبقاد وهلققذا
تسعى جاهدة من خالل براجمها التنموية األخرية إىل تقليص حجمه أكثر فأكثر.
 هنققاك عققدة أسققباب أدت إىل عققدم حتقي قق نتققائج مرضققية صققوص ختفققيض أعققداد الفق قراء مققن بينهققا توجيققهاإلنف ق ققاق احلك ق ققومي إىل أوج ق ققه ال حت ق ققض بأولوي ق ققة ،باإلض ق ققافة إىل التب ق ققذير واإلسق ق قراف وانتش ق ققار الفس ق ققاد يف
مؤسسات الدولة وهياكلها.

 -5دوافع اختيار الموضوع:
لقد جاء اختيار موضوعنا هذا انطالقا من االعتبارات التالية:
 حاجة هذا املوضوع ملزيد من التفصيل والبحث . تفشي ظاهرة الفقر يف اجلزائر رغم اإلنفاق احلكومي املوجه للحد من هذه الظاهرة. احلاجة إىل رفع كفاءة وفعالية اإلنفاق احلكومي وحتسني إدارته جتنبا هلدر املال العام. خطورة أثار الفساد االقتصادية وتبعاته ،ذلك أن انتشار هذا الداء واستشرائه يف أمة من األمم يعىنتدهور اقتصادها ،ليس هذا فحسب بل واهنيارها سياسيا وما يتبع ذلك من فوضى ومفاسد ال حتمد عقباها.
 امليول الشخصي لدراسة مثل هذه املوضوعات خاصة باعتباري مواطن جزائري مسئول مثلي مثل بقيةاجلزائريني على حتقيق تنميتها وإحلاقها بركب الدول املتقدمة.


ث
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 -6حدود الدراسة:
سنركز يف دراستنا هذه على املقاربة اليت تظهر مدى أمهية احلكم الراشد وإرساء مبادئه على أرض الواقع يف
حسن إدارة للنفقات احلكومية وترشيدها ،ومدى مسامهته أيضا يف حتقيق التنمية واحلد من الفقر خاصة مع اعتماد
مفهوم الفقر متعدد األبعاد الذي يعتمد على هكني الفقراء أنفسهم من اخلالص من الفقر ،مع التطبيق على حالة
اجلزائر ،أما الفرتة الزمنية للقدراسة فسنركز على العشرية األوىل من األلفية احل قالية أي "."1020-1000

 -7المنهج المتبع:
من أجل معاجلة املوضوع اخرتنا التحليل النظري من خالل املنهج الوصفي التحليلي ،ووفق طريقة االستنتاج
وحماولة االستقراء عرب قواعد االستدالل املنطقي قمنا بدراسة احلكم الراشد وارتباطه بالتنمية والفساد وكذا عالقته
برتشيد اإلنفاق واحلد من الفقر ،وقد استعنا ببعض األدوات األخرى كاإلحصاء يف إبراز تطور النفقات العامة يف
اجلزائر وكذا مستويات الفقر والفساد ،ومت االعتماد على املنهج االستنباطي من خالل حماولة تعميم وإسقاط
مبادئ احلكم الراشد على سياسات ترشيد اإلنفاق واحلد من الفقر يف اجلزائر.

 -8الدراسات السابقة:
يف حدود علم الباحث هناك بعض الدراسات اليت تناولت جانبا من املوضوع ومن بني هذه الدراسات نذكر:
 دراسققة للباحققث حممققد زكققي علققي السققيد وهققي رسققالة مقدمققة لنيققل درجققة الققدكتوراه يف االقتصققاد مققن جامعققةالقاهرة سنة  1002حتقت عنقوان احلوكمقة يف املوازنقة العامقة للدولقة مقع التطبيقق علقى سياسقات القدعم يف االقتصقاد
املصري ،حيث تطرق الباحث إىل مفهوم احلوكمة يف املوازنة وحمددات هذه احلوكمقة والقيت ركقز فيهقا علقى الشقفافية
يف املوازنة واملساءلة واملشاركة يف مؤسسات املوازنة.
 دراسققة للباحققث جققاري فققاتح وهققي أطروحققة مقدمققة لنيققل شققهادة الققدكتوراه يف العلققوم االقتصققادية سققنة 1020تناول فيها موضوع اإلصالحات االقتصادية جبيليها ومشلت جزء تنقاول احلوكمقة ومبادئهقا ،والفسقاد وأسقبابه وآثقاره
على التنمية ،كما تطرق فيها لظاهرة الفساد يف اجلزائر ،وتناول دراسقة بعقض مؤشقرات قيقا احلكقم القيت يعتمقدها
البنك الدويل.
دراسة صادرة عن البنك الدويل سنة  1002حتت عنوان التمكني واحلد من الفقر " الوسائل واحللقول التطبيقيقة"حيققث تطققرق فيهققا إىل هكققني الفق قراء كأسققلوب جديققد للحققد مققن الفقققر يف ظققل احلوكمققة  ،وركققز علققى حققق الوصققول
للمعلومات ،وتعزيز القدرات احمللية ،واملساءلة و التضمني واملشاركة.
 شكلت التقارير الدورية اليت شرع برنامج األمم املتحقدة اإللقائي التقابع هليئقة لألمقم املتحقدة يف نشقرها بقدءا مقنعققام  2990املراجققع األساسققية لكققل الدراسققات الققيت تناولققت أو أضققافت بالتحليققل موضققوع احلكققم الراشققد أو احققد
جوانبققه كاحلققد مققن الفسققاد ،وهققو الشققأن نفسققه بالنسققبة للبنققك الققدويل الققذي صققدرت عتققه العديققد مققن املقققاالت الققيت

ج
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تناولت عالقة الفساد بقالفقر ،هقذا مقع وجقود كقم هائقل مقن الدراسقات ،البحقوث والنقدوات الفكريقة القيت عققدت يف
أكثر من مكان والتقارير الدورية الوطنية واإلقليمية  ،واليت تناولت يف اغلب احلاالت احلكقم الراشقد وظقاهرة الفسقاد
كمعوق للتنمية.
أمققا صققوص دراسققتنا فقققد اختلفققت عققن الدراسققات السققابقة الققذكر مققن حيققث أهنققا تناولققت العالقققة الققيت ت قربط بققني
احلكم الراشد وكل من ترشيد اإلنفاق واحلد من الفقر ،وكيف يعمل إرساء مبادئه خاصة الشفافية واملسقاءلة وحكقم
القانون واملشاركة ،واإلدارة اجليدة يف حتقيق ترشيد اإلنفاق واحلد من الفقر باجلزائر.

 -9أقسام البحث:
قسمت هذه الدراسة إىل مخسة فصول ،حيث مت التطرق يف فصلها األول إىل احلكم الراشد وإطاره النظري

وعالقته بالتنمية املستدامة والفساد ،تناولنا جمموعة من اجلوانب اليت حتيط هبذا املفهوم ،كما تطرقنا فيه لعالقة
بالتنمية املستدامة ،والفساد ،وكيف بإمكانه احلد من هذا األخري الذي أصبح العدو األول للتنمية.
أما الفصل الثاني فتم التطرق فيه إىل حوكمة النفقات العامة ألجل ترشيد اإلنفاق ،حيث مت التطرق فيه إىل

مفهوم النفقات العامة وضوابطها وأسباب تزايدها يف عصرنا احلايل ،وكذا ترشيد اإلنفاق العام وعناصره ومتطلبات
حاحه ،وآليات حتقيقه يف ظل تبين سياسة احلكم الراشد
أما الفصل الثالث والذي جاء بعنوان احلكم الراشد واالسرتاتيجيات احلديثة للحد من الفقر فقد مت التطرق

فيه إىل احلكم الراشد ضمن املبادرات واجلهود الدولية للحد من الفقر ،وكيف ميكن ان يساهم احلكم الراشد واحلد
من الفساد يف لتخفيف من الفقر ،كما تناولنا فيه مسامهة كل من التمكني واملشاركة والالمركزية يف التخفيف من
الفقر.
أما الفصل الرابع املوسوم باحلكم الراشد يف اجلزائر واليات ترشيد اإلنفاق العام فتطرقنا فيه للحكم الراشد

ضمن املبادرة اجلديدة لتنمية إفريقيا "النيباد" ،وواقعه يف اجلزائر ،كما تناولنا ظاهرة تزايد النفقات العامة يف اجلزائر
وأسباهبا ،لنتناول فيما بعد مكافحة الفساد والوقاية منه يف اجلزائر ألجل ترشيد اإلنفاق وكذا تعزيز الرقابة على املال
العام الشفافية املالية .
أما الفصل الخامس واملعنون جب هود مكافحة الفقر يف اجلزائر يف ظل تبين سياسة احلكم الراشد ،فخصص

إلبراز أهم الربامج التنموية يف العشرية األوىل من األلفية احلالية ،وكذا نتائج هذه الربامج على حتقيق أهداف األلفية
وعلى رأسه ا التخفيف من الفقر ،كما تطرقنا فيه إىل حتديات جهود مكافحة الفقر ومتطلبات مواجهتها يف ظل
تبين سياسة احلكم الرشيد.


ح

الفـصل األول:
الحكم الراشد ،إطاره النظري وعالقته
بالتنمية المستدامة والفساد

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

ﺗﻤﻬﻴﺪ:
ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻜﺮة وﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺑﺸﻜﻞ واﺳﻊ ﰲ
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺼﻮر اﻟﻘﻄﺎع
اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ ،وﻇﻬﺮت اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺧﻀﺎع اﳊﻜﻮﻣﺎت ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺼﻴﺎت واﻻﻟﺘﺰام
ﺑﺘﺤﺴﲔ اﻹدارة وإﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻘﺪر أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﲤﺎرس ﺿﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺪول
ﺳﻮاء اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻹﺟﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﲢﺪﻳﺪ دورﻫﺎ ﰲ ا ﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺣﱴ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي إﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ أﻧﺴﺐ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص وإﱃ ﺗﻮازن أﻓﻀﻞ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻮق .وﰲ
اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ازداد اﻹدراك ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻫﺬﻩ
اﳌﺒﺎدئ وﻏﲑﻫﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ازدادت ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﺑﺪور أﻛﱪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻋﺰز ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﻧﺸﺎﻃﺎ ﺎ وﻫﻜﺬا أﺻﺒﺢ ﻳﻨﻄﻮي اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ
ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ ادوار اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻟﺮﺳﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،وﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدئ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺘﺸﺎرك ﰲ ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
وﺗﻌﺰﻳﺰ دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻗﺪ إزداد اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ،ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج
اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﳊﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،واﻟﻀﺎﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻤﻮ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮازن اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﻮﺟﺐ ﻣﺰ ً
اﻟﺬي ﲢﺘﺎﺟﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل اﻹﻧﺴﺎن ،وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺪرة ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﺎ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ.
وﻷن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،أﺻﺒﺤﺎ ﻳﺘﻌﺮﺿﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﲑة اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﺿﻌ ًﻔﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺒﺎدئ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﳏﺎرﺑﺘﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﲑ اﻟﺪﻻﺋﻞ إﱃ أن اﻟﻔﺴﺎد وﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺛﻴﻘﺎ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ،وﻳﻌﺰز ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻵﺧﺮ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ.
وﺳﻮف ﻧﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ وإﻃﺎرﻩ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﻌﺮﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻛﺬا دورﻩ ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﺎول اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ،أﻃﺮاﻓﻪ وﻣﻌﺎﻳﲑﻩ؛
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ؛
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻔﺴﺎد واﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ؛
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ،أﻃﺮاﻓﻪ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ.
إزداد اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻊ ﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،ﻋﻠﻰ اﺛﺮ ﻃﺮح اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ
ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم .ﺣﻴﺚ أﺑﺪت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت
ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ واﺳﻌﺎ ﺬا اﻟﻄﺮح اﳉﺪﻳﺪ ،اﻟﺬي إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدﺋﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﻣﻦ ﺷﺮوط إﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻧﺸﺄة وﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.
رﻏﻢ ﺣﺪاﺛﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﲟﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻻ أن ﻧﺸﺄﺗﻪ وﻇﻬﻮرﻩ ﺗﻌﻮد ﻟﻔﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ،وﻗﺪ ﻛﺎن وراء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﰲ
اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﺪواﻓﻊ.
أوﻻً :اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر.

ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﻜﻢ ذو أﺻﻞ ﻳﻮﻧﺎﱐ ) .(kubemânوﻋﺮف ﺑﺎﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﺑـ ) (gubernareوﻛﺎن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ
اﻟﻘﺪﳝﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻛﻤﺮادف ﳌﺼﻄﻠﺢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ") "gouvernementﻃﺮﻳﻘﺔ وﻓﻦ اﻹدارة( واﻧﺘﻘﻞ ﻟﻠﻐﺔ
اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ) .1(governanceﰒ اﺳﺘﺨﺪم ﻛﻤﺼﻄﻠﺢ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﰲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ،1478ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻞ
ﰲ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ وﻣﻌﱪ ﻋﻦ ﻋﺐء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻨﺔ  ،1679وﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﺿﻤﺎن ﳕﻂ ﺟﻴﺪ
ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ .2ﰒ ﺑﺮز ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﰲ أدﺑﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻘﺎرن
ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﺳﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ
"اﳉﻴﺪ" ﻟﻴﺼﺒﺢ »  « Bonne gouvernanceوﺗﺮﺟﻢ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﳘﻬﺎ :اﳊﻜﻢ
اﻟﺮاﺷﺪ أو اﻟﺮﺷﻴﺪ ،أو اﻟﺼﺎﱀ ،أو اﳊﻜﻤﺎﻧﻴﺔ أو اﳊﻮﻛﻤﺔ ،إﻻ أن أﻛﺜﺮ اﻟﺘﻌﺒﲑات ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻫﻲ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ أو اﳊﻜﻢ
اﳉﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ  .32005وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف
أو ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻛﺒﲑ ﰲ إﳚﺎد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﺑﻞ رﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ وﻣﻜﺎن ﻇﻬﻮر اﳌﺼﻄﻠﺢ. 4
ﻓﻔﻲ ﻋﺎم  1989ﻗﺪم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ،ﺑﻌﻨﻮان "إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ إﱃ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﺪام" وﰎ ﻓﻴﻪ وﺻﻒ اﻷزﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻛﺄزﻣﺔ ﺣﻜﻢ ،ﺣﻴﺚ رﺑﻂ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﻜﻔﺎءة اﻹدارة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،5وأرﺟﻊ أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻜﻴﻴﻒ
اﳍﻴﻜﻠﻲ ﺬﻩ اﻟﺪول إﱃ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻟﻴﺲ إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ،وﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات ،ﳑﺎ أدى إﱃ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻷداء اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ،واﻟﺬي ﻛﺎن
1

« Lamine mandiang, réflexions autour du concept de gouvernance, Communication présentée dans projet
consolider et élargir la communication citoyenne pour une gouvernance démocratique au Sénégal », Dakar,
CESTI : 06-09 mai 2008, p:3, cite web :
http://www.information-citoyenne.org/IMG/pdf/reflexions_autour_du_concept_de_gouvernance.pdf le
03/04/2010.
 2ﻓﺎرس رﺷﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،دار زهﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻻردن ،2008 ،ص.08 :
 3أﻣﺎﻧﻲ ﻗﻨﺪﻳﻞ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎهﺮة ،2008 ،ص.115:
 4ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻨﻲ ﺣﺴﻦ هﻼل ،ﻣﻘﺎوﻣﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﺮآﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء ،اﻟﻘﺎهﺮة ،2007 ،ص.75 :
 5ﺳﻠﻮى ﺷﻌﺮاوي ﺟﻤﻌﺔ ،ﻣﻔﻬﻮم إدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ،اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺪد  ،249ﺑﻴﺮوت،1999 ،ص.108:
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ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﻮدة ﻟﺪور اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻗﱰﺣﺖ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﳓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﻘﱰﺿﺔ ﺗﺪاﺑﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻗﻮاﻋﺪ
وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻓﺮ إﻃﺎر ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻪ وﺷﻔﺎف ﻟﺘﺼﺮﻳﻒ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﻘﺪم اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ .1وﻗﺪ وﺻﻒ
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ آﻧﺬاك اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﰲ ﺳﻴﺎق ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺿﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻢ
اﻟﺮﺷﻴﺪ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ إﺣﺮاز ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻫﻲ إدارة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وإﺗﺎﺣﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﻣﻊ ﻃﺮح ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻓﺎن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﺑﺪأت ﰲ ﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم اﳉﺪﻳﺪ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ وﺟﺎءت ﺑﻌﻀﻬﺎ أﻛﺜﺮ
ﺟﺮأة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺣﻴﺚ ﻧﺎدت ﺑﻀﺮورة إﺻﻼح ﻧﻈﻢ اﳊﻜﻢ وﺿﺮورة ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ واﳊﺮﻳﺎت وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﻤﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ،ﰲ
ﺣﲔ اﻛﺘﻔﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻔﻜﺮي اﳋﺎص ﺎ
واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻴﺎق ﻋﻤﻠﻬﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ.
وﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﰲ ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت وارﺗﺒﻂ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﻌﻮﳌﺔ
واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ واﳋﻮﺻﺼﺔ وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻇﻬﺮت دﻋﻮة اﳍﻴﺌﺎت اﳌﺎﳓﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺈﺣﺪاث ﺗﻐﻴﲑات ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻠﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وإﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ أﻃﺮ اﳊﻜﻢ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﺸﺮط ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻣﺘﺪت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
اﻟﺬي ﴰﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﻮك وﻏﲑﻫﺎ ،وﻟﻘﺪ ﻣ َﻬﺪ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻮاﺳﻊ ﲟﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻟﺘﻄﻮر أدﺑﻴﺎﺗﻪ ﺑﺴﺮﻋﺔ .ﻓﻤﻊ ﺎﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺑﺮز ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺎﳌﻔﻬﻮم ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻋﺎم  1997اﻟﺬي ﻫﺪف إﱃ ﺗﻐﻴﲑ دور اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻻﻋﱰاف
ﺑﺪور اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﳌﺘﻌﺪدﻳﻦ واﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻔﻌﺎل ﳓﻮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﲢﺪﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
2
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
وﻋﻠﻰ إﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﺒﲏ أﳕﺎﻃﺎ ﻣﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ذات أﻃﺮ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎﻋﻼً وﺗﻜﺎﻣﻼً ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻛﺎء
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﰲ إﻃﺎر ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻮاﺳﻊ ﲡﺎوز ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻛﻮﻧﻪ أداة ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﳌﺎﱄ ﻓﻘﻂ
ﻟﻴﺸﻤﻞ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ودﻋﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
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وﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳌﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺣﺪث ﻫﻨﺎك ﲢﻮﻻ واﺳﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ وﻋﻠﻰ
ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ
ﺑﻌﺪا ً
ﻧﻄﺎﻗﺎت وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﴰﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  2000ﰎ إﺿﺎﻓﺔ ً
وﻫﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺒﺆ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺪم ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﰲ ﺿﻮء اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ اﻷﻣﺮ
1
اﻟﺬي أدى إﱃ ﺿﺮورة إدﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﰲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺮﺻﺪ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻟﻨﺸﺄة اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻳﺘﻀﺢ أن ﻇﻬﻮر ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﻌﻮد إﱃ ﻋﺪة
اﻋﺘﺒﺎرات ،ﻛﺎﻧﺖ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺗﻘﺘﺼﺮ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺮدودﻳﺔ اﳌﻌﻮﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻠﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮوط
وﺿﻌﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺘﻠﻘﻴﺔ ،ﻟﻴﺘﻄﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ وﻳﺼﺒﺢ ﺷﺮﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻴﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ وإﺷﺮاك ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد وإﻫﺪار اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :دواﻓﻊ ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

ﺗﻌﻮد أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة إﱃ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻐﲑ ﻣﻮازﻳﻦ
اﻟﻘﻮى ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة وا ﻴﺎر اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ ،واﱃ ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻐﲑ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻌﺪ
ﺗﺒﲏ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻮق وﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة وﻇﻬﻮر ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ
ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ دواﻓﻊ ﻇﻬﻮر اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1دواﻓﻊ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ :ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة ﺗﺰاﻳﺪ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﱄ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺣﻴﺚ ﺣﻀﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ

ﻧﻈﺮا ﻟﺒﺪاﻳﺔ زوال اﳋﻄﻮط اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم واﺳﻊ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳌﺎﳓﺔ واﻟﺪول اﳌﺘﻠﻘﻴﺔ ً
ﳍﻤﺎ ،وﻣﻊ ا ﻴﺎر اﻻﲢﺎد اﻟﺴﻮﻓﻴﱵ وﺗﺒﲏ دول اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻟﺸﺮﻗﻲ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺎت ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻠﻴﱪاﱄ ،ﺗﻨﺎﻣﺖ
ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ وﺗﺴﺮﺑﺖ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻋﱪ ﺣﺪود اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻮرة ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳋﺪﻣﺎت
اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك اﻗﺘﻨﺎع ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﱄ ﺑﺄن اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺪوﱄ
وأﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﳏﺼﻮرة ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺼﻒ ﺣﱴ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳍﺬا ﻓﺎن ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺼﺮاﻋﺎت واﳊﺮوب اﻷﻫﻠﻴﺔ
واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺎ ،ﻛﺎن ﺳﺒﺒًﺎ ﻛﺎف ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻠﺘﺰم ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ أزﻣﺎ ﺎ .أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ
ﺑﺮوز روح اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﺸﻴﻂ ،اﻟﺬي ﻇﻬﺮ ﻟﺪى ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﻛﻞ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ
2
ودﻋﻮة ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت إﱃ إرﺳﺎء اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﻌﺎم واﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

1

Suchitra Punyara tabandhu, Commitment to good governance, development, and poverty reduction, Sixth
Session of the Committee on Development Policy, March 29 – April 2, 2004, p:2
2اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮب ﺁﺳﻴﺎ ،اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،2010 ،ص 02 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
http://documents‐dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I01/001/86/img/I0100186.pdf?OpenElement le 02/02/2010
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 -2دواﻓﻊ إدارﻳﺔ :ﺗﺮﺟﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺪواﻓﻊ إﱃ اﻟﺘﻐﲑ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﳑﺜﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ووﺿﻊ اﳋﻄﻂ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻣﺎﻟﻜﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت وإدار ﺎ
وﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت إﱃ ﳎﺮد ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺎء ﻣﺘﻌﺪدﻳﻦ ﰲ إدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ وا ﺘﻤﻊ
ﻣﺘﻤﺜﻠﲔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﻫﺆﻻء اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﺪﻋﻮن إﱃ
اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ وﻳﺴﺎﳘﻮن ﰲ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﲟﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺰاﻳﺪﻫﺎ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺪم ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲟﻔﺮدﻫﺎ وﻓﺸﻠﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻠﻢ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم
وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﺎرة إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،1ﻣﺎ أدى إﱃ ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺬي اﻧﺘﻘﻞ ﺑﺎﻹدارة
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أدوارﻫﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﱃ وﺿﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺈﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ.
 -3اﻟﺪواﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -ﺳﻴﺎدة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت واﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ

وﺗﻄﻮرا وﻣﻦ ﺑﲔ
ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻓﻜﺮة اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺗﺰداد ﺑﻠﻮرة ً
أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ارﺗﻔﺎع ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ أﻛﺜﺮ
ﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﺎ أدى إﱃ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻛﺎن ﺳﺒﺒﺎً ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻤﻬﺎ
وﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ ،وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ وزﻳﺎدة ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ ﺎ.
 اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﱵ ﲣﻄﻮ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ زﻳﺎدة ﲢﺮﻳﺮ ﲡﺎرة اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ،وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﳋﺪﻣﺎتاﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﺎ وﻟﺪﺗﻪ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﺪوى اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ اﻷزﻣﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ اﺣﺘﻮاء ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺎت وﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ
اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺣﱴ اﻹﻗﻠﻴﻢ.
 إدراك أن إدارة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺮﺿﻴﺔ ،وان اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎتواﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﱂ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺎ أﻓﺮزﺗﻪ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻣﻦ ﺗﻐﲑات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﻜﺮﻳﻦ إﱃ اﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﻳﺮون أن اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،واﻟﱵ وﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ ﻣﺴﲑة
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪﻳﻦ اﻷﺧﲑﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﱂ ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ ،ﲝﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻮﻋﻮد ،واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻔﻘﺮ وﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،وﺑﻘﻴﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﺄزم
ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ،ﺣﱴ ﰲ اﻟﻔﱰات اﻟﱵ ﰎ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي .2ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
1

Mohammed salih, gouvernance, information et Domain publique , addis ababa, commission économique pour
l’Afrique, 13 mai 2003, p.9.
 2إﺑﺮاهﻴﻢ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺎآﻮم ،إدارة اﻟﺤﻜﻢ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،دراﺳﺎت إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻣﺮآﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد
 ،2006 ،117ص.11 :
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 ﻓﺸﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺎﳓﺔ إﱃ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ )اﳊﺪ ﻣﻦاﻟﻔﻘﺮ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﺪام( وﻛﺎن ﻫﺬا راﺟﻊ إﱃ اﻟﻘﺪرات اﻹدارﻳﺔ ﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﻔﻘﲑة ،واﻟﱵ اﺗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﰲ إدارة ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻋﺪات وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.
وﻗﺪ أﺷﺎرت إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺑﺄن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﻘﻮد اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﲔ
اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻟﻨﻤﻮ ،ﺣﻴﺚ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﺴﻠﻤﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،إﻻ أن ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳔﻔﺾ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ دول أﺧﺮى اﺳﺘﻠﻤﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻷوﱃ ،إﻻ أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺪﺧﻞ ﺎ
ارﺗﻔﻌﺖ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ،ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ زادت ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻟﻴﺴﺖ اﻷﻣﻮال ﻓﻘﻂ ﺗﻠﻌﺐ
ﻛﺒﲑا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓﺔ ﺗﻌﺘﱪ أن اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻨﺠﺎح ﻫﺬﻩ
ً
دورا ً
اﳌﺴﺎﻋﺪات ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻨﺎﻣﻲ ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﳊﲔ ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ
1
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ.
 ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻹﺻﻼح اﳍﻴﻜﻠﻲ اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﰲﻛﺒﲑا ﻣﻦ أﺳﺒﺎﺑﻪ ﻳﺮﺟﻊ إﱃ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺿﻌﻒ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻛﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎ ً
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ،ﻣﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻫﻮ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻹﳒﺎح ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺻﻼﺣﺎت.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك أﺳﺒﺎب اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻈﻬﻮر اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وزﻳﺎدة
اﻟﻔﻘﺮ واﻷﻣﻴﺔ واﻷﻣﺮاض وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ دول اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺜﺎﻟﺚ.
ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ "."good governance

ﻛﻔﻜﺮة واﺻﻄﻼح ﰎ إﻋﻄﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﲎ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ أو اﳊﻜﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻔﻬﻢ
واﳌﺪﻟﻮل ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﺑﲔ اﻟﻜﺘﺎب واﳌﻔﻜﺮﻳﻦ ،ﻣﺜﻠﻤﺎ ﰎ اﳌﺰج ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﻜﻤﺎﻧﻴﺔ واﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﺨﺪم
2
ﻛﻤﺮادف ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻌﺾ واﻟﺬي رﲟﺎ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ وﻣﻐﻠﻮﻃﺔ.
ﻛﻤﺎن أن ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﻟﻌﺮﰊ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم أﺛﺎر ﺟﺪﻻ ﺳﺎﺧﻨﺎ وﻻ ﻳﺰال ﻧﻈﺮاً ﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ وﻟﻐﻮﻳﺔ
3
وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ.
وﳍﺬا ﺳﻮف ﻧﻌﺮج ﻋﻠﻰ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻪ ،وﻛﺬا ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻄﺮق ﻷﻫﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ
وردت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻴﲔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

 -1اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم :ﻛﻠﻤﺔ اﳊﻜﻢ "  "GOVERNANCEﻫﻲ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻗﺪﱘ ﻳﺸﲑ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ووﺿﻌﻪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲏ اﳊﻜﻢ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﳏﺎﻳﺪا ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وإدار ﺎ ﻟﺸﺆون ا ﺘﻤﻊ ،وﻣﻮاردﻩ ،وﺗﻄﻮرﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﳊﻜﻢ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﻤﻞ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وإدارة ﻋﺎﻣﺔ ،ﻋﻤﻞ ﻛﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت
1
ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ  ،أو ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.
أﻣﺎ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮاﺷﺪ أو اﻟﺼﺎﱀ أو اﳉﻴﺪ واﻟﺬي ﻛﺎن ﺗﺮﲨﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ " "goodﻓﻴﻤﺜﻞ اﻟﺼﻔﺔ أو اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﳊﻘﺖ
ﺑﺎﳌﺼﻄﻠﺢ اﻷول ﻟﻜﻲ ﻳﻌﻜﺲ ﻣﺪى ﲡﺎوب اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺸﻌﻮب اﻟﱵ ﲣﺪﻣﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ وﺟﻮب
أن ﻳﺘﺼﻒ اﳊﻜﻢ ﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ إدارة اﳊﻜﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
وﻧﺸﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر إﱃ أن ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺴﺒﺒﲔ ،أوﻻﳘﺎ أن إدارة اﳊﻜﻢ – أي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﳑﺎرﺳﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ – ﺗﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﱪ اﻟﺒﻼد وﻋﱪ اﻷزﻣﻨﺔ .وﺛﺎﻧﻴﺎ اﻧﻪ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﳎﺘﻤﻊ آﺧﺮ ﲟﻨﻈﻮر ﺳﻠﱯ ،أو
ﻳﻨﺘﻘﺪﻩ ا ﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ ،ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﳎﺘﻤﻊ آﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " ﺟﻴﺪ".
ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ
 -2ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻓﻲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ :ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
ً

ﺣﺪﻳﺜًﺎ ﻧﺴﺒﻴًﺎ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرن ﺑﺒﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺧﺮى ،وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ﺣﺪاﺛﺘﻪ إﻻ أﻧﻪ اﻧﺘﺸﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ وﺣﻀﻲ
ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﳌﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻊ أن ﳛﺪﺛﻪ ﻣﻦ ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻌﺎم ،ﻣﺎ ﳝَﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻷﻓﺮاد ،وﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪة
اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﲝﻘﻮق اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ،وﻗﺪ وردت ﻋﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﳍﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻦ

ﻗﺒﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺎﳓﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﳝﻜﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ أﳘﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪدﻫﺎ.
رﻛﺰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﰲ أول ﻃﺮح ﻟﻪ اﳌﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﻌﺪﻳﻦ رﺋﻴﺴﲔ وﳘﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻹداري
واﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،دون اﻻﻛﱰاث ﻛﺜﲑا ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻌﺮﻓﻪ أول ﻣﺮة ﺳﻨﺔ  1989ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻹدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ"  ،2ﰒ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن أﻋﻄﻰ ﻟﻠﺒﻌﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم أﳘﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﺣﻴﺚ
ﺣﺎول ﺧﱪاء اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت أﺧﺮى أﻛﺜﺮ دﻗﺔ ﻓﻌﺮﻓﻮﻩ ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﺎم  1992ﺑﻌﻨﻮان
" اﳊﻜﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " أﺳﻠﻮب ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ" ،وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﺒﻨﻚ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﻫﻲ :ﺷﻜﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أﺳﻠﻮب إدارة اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ وﺑﻠﻮرة وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻴﺎم

 1ﺣﺴﻦ آﺮﻳﻢ  ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ آﺘﺎب اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺤﻮث وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻨﺪوة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  ،2006ص.95،96 :
 2راوﻳﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ،اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻨﻴﺒﺎد ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،2005،ص:
.27
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ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺎ ،1وﻫﻮ ﻣﺎ ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﺳﻨﺔ  2007ﻟﻴﺼﺒﺢ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺎ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ واﳌﺆﺳﺴﺎت
2
اﻟﺴﻠﻄﺔ وﳝﺎرﺳﻮ ﺎ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ا ﺘﻤﻌﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳉﻨﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﰲ أن اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﻌﲏ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ إدارة ﻣﻮارد ا ﺘﻤﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
أﻣﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻹﻋﻄﺎء ﺣﻜﻢ
ﻗﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻹدارة ﺷﺆون ا ﺘﻤﻊ ﺑﺎﲡﺎﻩ ﺗﻄﻮﻳﺮي وﺗﻨﻤﻮي ،وﻗﺪ ﻋﺮف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ
اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ " :ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﰲ إدارة ﺷﺆون اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ،وﻳﺘﻀﻤﻦ اﳊﻜﻢ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﻌﻘﺪة واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﱵ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﻮن
واﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ وﺣﺎﺟﺎ ﻢ ،وﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎ ﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﻟﺘﻮﺳﻂ ﳊﻞ ﺧﻼﻓﺎ ﻢ.
ﻓﻌﺎل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻓﻀﻞ
واﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ،وﻫﻮ َ
3
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﻮارد ،وﻳﻀﻤﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن".
وﻳﺸﻤﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﻟﻴﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﺎﲰﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﲣﻠﻖ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻳﻮﻟﺪ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺪﺧﻞ
وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻳﻴﺴﺮ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﻌﺒﺌﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻌﺮﻓﺖ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻗﺪرة اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼم
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺿﻤﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم ،واﻟﱰوﻳﺞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ اﻟﻈﺮوف اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻤﺎن اﳊﺪ
اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﻗﺪرة اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
4
ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،وﺗﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
أﻣﺎ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻦ ﻧﻈﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻮ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز رﻓﺎﻩ اﻹﻧﺴﺎن وﻳﺪﻋﻤﻪ وﻳﺼﻮﻧﻪ ،وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺪرات اﻟﺒﺸﺮ ،وﺧﻴﺎرا ﻢ وﻓﺮﺻﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎ ﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻹدارة ﺷﺆون
1

Fonds international de développent agricole; la bonne gouvernance: une mise au point, Conseil
d’administration - Soixante-septième session, Rome, 8-9 septembre 1999, p:2 , cite web :
http://www.ifad.org/gbdocs/eb/67/f/EB-99-67-INF-4.pdf le 22/03/2010
 2ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ودﻋﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻨﻔﺘﺤﺔ...ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ  ،ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،2011 ،ص .04 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ . 2011 /10/17
http://www.idsc.gov.eg/Upload/Documents/279/good_govern.pdf
3
G. Shabbir Cheema, James Gustave Speth, Governance for sustainable human development, A UNDP policy
document - Executive Summary, New York, January 1997, p:05, cite web:
http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-e.pdf le 04/03/2010.
 4أﻣﺎﻧﻲ ﻗﻨﺪﻳﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.154 :
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وﻓﻘﺮا .1وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻛﺜﺮ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻤﻴﺸﺎ ً
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ وﳑﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎ ﻢ ،وﻳﻜﻔﻞ
اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ وﻓﻘﺎ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم وﺿﻊ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أوﺳﻊ ﺗﻮاﻓﻖ
ﻟﻶراء ﰲ ا ﺘﻤﻊ ،ﺗﺴﻤﻊ ﻓﻴﻪ أﺻﻮات أﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت ﺿﻌﻔﺎ وﻓﻘﺮا ،ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻮارد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻳﺴﲑ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﺑﺎﻷﺳﺎس ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﺧﻴﺎرات اﻟﻨﺎس ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﺎﳏﻬﻢ وﻣﺪارﻛﻬﻢ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ وﻣﺴﺘﺪﳝﺔ ﺑﺪون ﺗﻮﻓﲑ اﻷﺳﺲ
واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺬي ﳝﺜﻞ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت وﺣﺴﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﲣﺼﻴﺺ
اﳌﻮارد ﺑﺈﺷﺮاك ﲨﻴﻊ اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ.

∗

وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻧﺘﺎﺟﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴًﺎ ﻟﻈﻬﻮر وﺗﻄﻮر ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺗﻘﻠﻴﺺ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﺷﺮاك
 أن ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺟﺎء ًاﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار.
 أن اﻟﺘﻔﺎوت ﰲ ﻣﻌﺪﻻ اﻟﻨﻤﻮ ﺑﲔ اﻟﺪول ﺣﱴ وﻟﻮ اﻣﺘﻠﻜﺖ ﻧﻔﺲ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻳﻌﻮد إﱃ إدارةاﳊﻜﻢ وﺣﺴﻦ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﰲ إدارة ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ وﺟﻮد إدارة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻻﺣﱰاف
واﳊﻴﺎدﻳﺔ.
 أن ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻗﻨﻮات اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻫﻮ أﺳﺎس اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،وﻫﻮ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﳌﻮارداﻟﺪوﻟﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﳓﻮ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ) ﻣﺎﻟﻴﺔ ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ إدارﻳﺔ( ﻣﻦ
ﺧﻼل إرﺳﺎء ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺒﲏ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ إدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ وا ﺘﻤﻊ.

 1اﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﺰ ،ﺑﻴﺮوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،2007 ،ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ :
www.undp-pogar.org
∗ ﻧﻘﻴﺾ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ هﻮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻴﺊ وﻣﻦ أهﻢ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻣﻌﺎﻳﻴﺮﻩ ﻧﺬآﺮ:
 ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﺣﻜﻢ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻋﺪم اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺿﺢ واﻟﺼﺮﻳﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺎل اﻟﺨﺎص ،وآﺬا اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ. اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ وﻻ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص ﺑﻴﻨﻬﻢ. ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺪة ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺿﻴﻘﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار. اﺳﺘﺸﺮاء آﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد  ،وﻋﺪم اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاءات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﺿﻌﻒ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﺎم واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺎت ،وﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎهﺮة اﻟﻘﻤﻊ وهﺪر ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻀﻴﻴﻖ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم. إهﺪار وﺳﻮء ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮ واﻷﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ﺧﻠﻖ اﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة. -اﻧﺘﺸﺎر واﺳﻊ ﻟﻼزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻃﺮاف وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻧﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﻜﻢ راﺷﺪ ﻻ ﺑﺪا ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﻫﻲ اﻷﻃﺮاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.
أوﻻً :اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.

رﻏﻢ ﺗﻌﺪد ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻴﺒﺪو أن اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﻼث :ﺷﻌﺐ وإﻗﻠﻴﻢ
وﺳﻴﺎدة ،واﻫﻢ وأﺧﻄﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻫﻮ ﻓﻜﺮة اﻟﺴﻴﺎدة وﻫﻲ ﲢﺪد ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ" اﻟﺸﻌﺐ واﻹﻗﻠﻴﻢ" .وﻓﻜﺮة اﻟﺴﻴﺎدة ﲢﺪد ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﺣﺪود ﺳﻴﺎد ﺎ

اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﻘﻼﳍﺎ ﻋﻦ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى .1وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ :ﻫﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺬي ﳛﺪد اﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت أو اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﶈﻜﻮﻣﺔ ،وﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻇﻬﺮ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ
اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﲔ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ واﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺘﻀﻤﻨًﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ووﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
2
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﳌﻼﺋﻢ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ ،وﻳﺴﻤﺢ ﲟﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ ﺑﻨﺎء دوﻟﺘﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻃﺮﻓًﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ
ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﻋﻄﺎء ﺻﻼﺣﻴﺎت إدارﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ،وﺧﻠﻖ اﻷﻃﺮ اﳊﻮارﻳﺔ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ و رﲰﻲ ﻛﻤﺎ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺳﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم وﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻣﺒﺪأ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻼزم ﻣﻦ اﻹدارة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ دون أن ﲤﺲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ،3وﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎ إدارة أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﲢﺼﻴﻞ
اﳌﻮارد دون أي إﺧﻼل ﲟﻬﺎﻣﻬﺎ ﻷن أي ﺧﻠﻞ أو ﺛﻐﺮة ﰲ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﺒﻌﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.
أﻣﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻓﺎﳌﻨﻮط ﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺳﻮاء ﻋﱪ اﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺪورﻳﺔ ﻣﻊ
ﳑﺜﻠﻴﻬﻢ ،أو ﻋﱪ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻻﻧﺸﻐﺎﻻ ﻢ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وإﺷﺮاف ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ
ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻴﺰاﻧﻴﺎ ﺎ وﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﺎ ،وإﺷﺮاك اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳊﺎﺟﺎت وﲢﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻋﱪ ﳉﺎن
اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﳌﺴﺤﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺐء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺷﺮاك اﳍﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ
4
اﳌﺪﱐ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﻼﰲ اﳌﺼﺎﱀ وﻋﺪم ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ وﻟﺒﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ.
 1ﺣﺎزم اﻟﺒﺒﻼوي ،دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،دار اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻰ ،1998 ،ص.20 :
 2دراوﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ودورهﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ،2004-1990أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ،آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2005 ،ص.36 :
 3ﺻﻼح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ،اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ،ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ص ، 06:ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ:
 www.transparency-kuwait.org/indix.php?ind=download.ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع.2010/11/22 :
 4ﺣﺴﻦ آﺮﻳﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.122 :
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ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :اﻟﻤﺠـﺘﻤﻊ اﻟﻤ ـﺪﻧﻲ.
إﻧﺘﺸﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ،وﰎ إدﺧﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳌﺬﻫﺐ اﻟﻌﻘﺪ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻳﺸﲑ إﱃ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻪ أﳕﺎط اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ وﻣﻌﻤﻮل ﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻋﻀﺎءﻩ .وﻣﻌﻈﻢ اﻟﺬﻳﻦ
اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،واﻟﱵ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻔﺮد ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻧﻮاة ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﺬي ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮاة اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،1وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻫﺬا اﳌﺼﻄﻠﺢ ﻣﻼزﻣﺎ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة،
وﻳﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﺻﺎر ﺷﺎﺋﻌﺎ ﰲ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﻨﺎﻇﺮات اﳉﺪﻟﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﲑة.
إن ﻣﺼﻄﻠﺢ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ورﻏﻢ ﺷﻴﻮﻋﻪ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت إﺛﺎرة ﻟﻠﺠﺪل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺻﻮﻟﻪ واﳌﻌﲎ اﻟﺬي
ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ ،ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﺟﻌﻪ إﱃ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﺎرﻛﺴﻲ " اﻧﻄﻮﻧﻮي ﺟﺮاﻣﺴﻜﻲ  "A.gramsciﰲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن
اﳌﺎﺿﻲ واﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﻳﺮﺟﻌﻪ إﱃ اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف اﻷﳌﺎﱐ اﳌﺜﺎﱄ "ﻫﻴﺠﻞ  "hegelﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،وﻣﻦ اﳌﺜﲑ
ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم أن "ﺟﺮاﻣﺴﻜﻲ" ﱂ ﻳﻜﻦ واﺿﺤﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﳌﻔﻬﻮم ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻓﻬﻮ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﻌﺘﱪﻩ ﻧﻘﻴﻀﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﰲ
ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺮاع ﻣﻌﻬﺎ ،وﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ﻳﻌﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﻛﺎن "ﻫﻴﺠﻞ"
ﻣﻦ اﻷواﺋﻞ اﻟﺬﻳﻦ اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻣﺼﻄﻠﺢ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﻣﺆﻟﻔﻪ " ﻓﻠﺴﻔﺔ اﳊﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن" وﻗﺪ ﻣﻴَﺰ ﻣﺎ ﺑﲔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
واﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺬر ﻣﻦ اﳋﻠﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻔﻬﻮﻣﲔ ،وﰲ ﻧﻈﺮﻩ ﻓﺎ ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﳝﺜﻞ اﳌﺼﺎﱀ اﳋﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﲤﺜﻞ
2
اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم.
ورﻏﻢ اﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﳍﺬا اﳌﻔﻬﻮم ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،إﻻ اﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ
اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﳏﺪد ﻟﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮض ﻟﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ ﺬا اﻟﺸﺄن وﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت
أﻋﻄﻴﺖ ﻟﻪ ﻧﺬﻛﺮ" :ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﳌﻨﻈﻤﻮن ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻮﻋﻲ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺸﱰﻛﺔ
ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ ،وﺗﺸﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإﺷﺮاك اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ إدارة
ﺷﺆون ﺑﻠﺪﻫﻢ ،ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺒﻴﺌﺔ.3
ﻛﻤﺎ ﻋﺮف ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﳌﻨﺎخ اﳊﺪﻳﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﳊﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ا ﺘﻤﻊ ،وﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ زﻳﺎدة ﻗﺪرات وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﻮاﻃﻦ وﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻏﲑ اﳌﻨﻀﺒﻂ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
4
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﲨﺎﻋﺎت ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى.
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻬﻮ اﻟﺬي ﻳﺸﲑ إﱃ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ذاﺗﻴﺎ ،اﻟﱵ ﲤﻸ ا ﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﲔ اﻷﺳﺮة واﻟﺪوﻟﺔ ،ﻫﻲ ﻏﲑ رﲝﻴﺔ ،ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ أو ﻣﺼﺎﱀ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 1ﻏﺎزي ﻣﺤﻤﻮد ذﻳﺐ اﻟﺰﻋﺒﻲ ،اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻻردن ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻻردن ،2009 ،ص.132 :
 2أﺳﺎﻣﺔ ﺷﻬﻮان ،إدارة اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﻤﻔﺎهﻴﻢ واﻟﺘﻄﻮر  ،دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻷردن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ،2001 ،ص.85:
3
SEBUDANDI Christophe et Gérard NDUWAYO, Etude sur la stratégie et le programme d'appui a la société
civile burundaise, programme des nations unies pour le développent, , Burundi, 2002, p:11, cite web:
www.grandslacs.net/doc/2978.pdf le 27/07/2010.
 4ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص ،دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎدس ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ ،آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻳﻮﻣﻲ 09
و 10دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2006ص.02:
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ﻛﻜﻞ ،أو ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎﺗﻪ اﳌﻬﻤﺸﺔ ،أو ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ أﻓﺮادﻫﺎ ،ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻘﻴﻢ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻻﺣﱰام واﻟﱰاﺿﻲ واﻹدارة اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ
1
ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ.
وﺗﻜﻤﻦ ﻗﻮة ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ أ ﺎ ﺗﻨﺎدي أﻳﻀﺎ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﲣﺺ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ ﻛﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﲑ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة واﺳﺘﻘﻼﳍﺎ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺑﻂ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺴﻜﺎن
اﶈﻠﻴﲔ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﺂﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ آﺧﺮ  ،ﺣﱴ ﺗﺼﻞ ﳐﺎﻃﺒﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ راﺑﻄﺔ اﶈﻠﻲ
2
ﺑﺎﻟﻌﺎﳌﻲ ،واﳋﺎص ﺑﺎﻟﻌﺎم .
3

وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﲰﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ:
 ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ راﺑﻄﺔ ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻳﺪﺧﻠﻪ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﺧﺘﻴﺎرا ﻢ. ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﺮواﺑﻂ ﰲ ﻋﺪة ﳎﺎﻻت ﻛﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔواﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ.
 ﻳﺮﺗﻜﺰ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ اﻻﺣﱰام واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ وﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ ،وﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺸﺎرﻛﺔاﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻹدارة اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮع واﻻﺧﺘﻼف.
 ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ أو ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻌﺾاﻟﻔﺌﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ.
 ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻻ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﺎﻋﺪا اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻔﻀﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﰲﻇﻞ ﻗﻮاﻋﺪ ﳏﺪدة ﺳﻠﻔﺎ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ.
 ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺗﺴﻮد ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،أﻳﻦ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻳﺔ أوﺳﻊ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ.وﻗﺪ ﺻﻨﻒ ﺑﻮﺗﻨﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻟﺮأس اﳌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮع
اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت إﱃ ﻧﻮﻋﲔ:

4

 - 1ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ) :( Bonding Associationsوﻫﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺑﺘﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ،ﳑﻦ ﺗﺘﻘﺎرب ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ،ﻓﻴﺘﺤﺪون ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﳋﺪﻣﺔ أﻫﺪاف ﻣﺸﱰﻛﺔ ،وﻳﻀﺮب ﺑﻮﺗﻨﺎم ﻣﺜﺎﻻ
ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻻﲢﺎدات اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﲔ أﻓﺮاد ﻣﺘﺸﺎ ﲔ ﰲ اﻷﻫﺪاف وﻳﺴﻌﻮن ﳋﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ.

- 2ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ راﺑﻂ)  :( ridging Associationوﻫﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻣﻦ

اﻷﻓﺮاد ،اﳌﺘﻔﺎوﺗﲔ ﰲ اﻷﻓﻜﺎر ،واﳋﻠﻔﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻀﻤﻮن ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﳋﺪﻣﺔ أﻫﺪاف

 1أﻣﺎﻧﻲ ﻗﻨﺪﻳﻞ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.64 :
 2ﻏﺴﺎن ﻣﻨﻴﺮ ﺣﻤﺰة ﺳﻨﻮ،ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ اﻟﻄﺮاح ،اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت  ،2002،ص198:
 3ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻴﺪ ،دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات ،ﻣﺮآﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ،
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،2009،ص.125 :
 4اﻧﺠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷهﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ"،ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺑﺤﺎث
ودراﺳﺎت  ،اﻟﻌﺪد اﻷول ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻤﺼﺮي ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ،ص68:
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ﻋﺎﻣﺔ ،أو اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت ﲨﻌﻴﺎت اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﲨﻌﻴﺎت ﲪﺎﻳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ ﳋﺪﻣﺔ أﻫﺪاف ﻋﺎﻣﺔ.
وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻛﻄﺮف ﻣﻬﻢ ﰲ إرﺳﺎء اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻃﲑ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﰲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ،وﰲ ﻛﻞ ﻗﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺑﻪ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ
اﳊﻜﻢ ﻫﻮ:
 اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ :وﻳﻌﲏ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻗﺪرات اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮي أو اﻟﺘﻨﻤﻮيﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻬﺎرات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
1
واﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻗﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺒﻨﺎء وﻏﲑﻫﺎ.
 اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ ا ﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻋﻼم ،ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﱪاﻣﺞ وﻓﺤﺺ اﻷﻓﻜﺎر وﲤﺜﻴﻞﻗﻄﺎﻋﺎت وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺎم.
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﻀﻐﻂ ،وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔوﺗﻘﺪﱘ ﺑﺪاﺋﻞ وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻷﺛﺮ اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ.
 ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﲢﺮﻳﻚ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ2
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :اﻟﻘـﻄﺎع اﻟﺨﺎص.

ﻫﻨﺎك ﲢﻮل واﺿﺢ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ ﳓﻮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻮق ،ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﺗﺪرك أن اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﳝﺜﻞ اﳌﻮرد اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﱵ ﺗﻔﺘﺢ ا ﺎﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻷﻳﺪي
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ورﻓﻊ
ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت ﳍﻢ.
وﻗﺪ أدرﻛﺖ اﻟﺪول ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳋﺎﺻﺔ ودﻋﻤﻬﺎ .ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ واﺿﺤﺎ
أن اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻫﻲ ﻣﻔﺘﺎح ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وإﺗﺎﺣﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺿﺮورﻳﺔ ﻷﺟﻞ ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﳘﺎ ﻋﺎﻣﻼن ﺑﺎﻟﻐﺎ اﻷﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
3
اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺪول.
ﻛﺒﲑا ﻛﺸﺮﻳﻜﺎً ﰲ اﻹدارة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
و ﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻳﻠﻌﺐ دورا ً
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻪ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻮﻓﺮ اﳋﱪة واﳌﺎل واﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ

 1ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﻤﺮ رﺣﺎل ،ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ،ﻣﺮآﺰ رام اﷲ ﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ،
 ،ص.39 :
 2ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺟﻠﻴﺔ ﻧﻬﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ،ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،2009 ،ص.69 :
 3ﺟﻴﻤﺲ د .و وﻟﻔﻨﺴﻮن ،اﻹﻃﺎر اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺑﺤﻮث وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان " دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي"  ،ﻣﻦ  5-2ﻣﺎي  ،2000ﺳﻮرﻳﺎ  ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، 2001،ص.102 :
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اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﻘﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وإﺻﺪار اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺪورﻳﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دورﻩ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ
وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷدوار اﻟﱵ ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﰲ إﻃﺎر إرﺳﺎء أﺳﺲ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﳌﻮارد
اﻟﺪوﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ا ﺘﻤﻌﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ،أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻴﻮم ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻣﻬﻤﺔ ،اﻟﻘﻄﺎع
اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻗﻄﺎع ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﳍﺎ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﺼﺎﱀ وﲡﻤﻴﻌﻬﺎ واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻬﺎ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﻠﻌﺐ دور ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرة وﲢﺮﻛﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال واﻟﺴﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت ﻋﱪ اﳊﺪود دون ﻗﻴﻮد ،ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﺴﻮق وﻣﻌﺎﳉﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ
ﻗﻮى اﻟﺴﻮق ،أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻠﻪ دور رﻳﺎدي ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،وإﻗﺎﻣﺔ
ﺑﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﳌﻄﻠﻮب ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ،أﻣﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺪﱐ ﻓﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ أﻋﺒﺎء وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻛﺒﲑة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ،ﻷن ا ﺘﻤﻊ ﲝﺎﺟﺔ
ﻣﺎﺳﺔ ﳋﺪﻣﺎت ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وأﻳﻀﺎ اﻷﻣﻦ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻄﻠﻮب وﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻔﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺆدي اﻟﺪور اﳌﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ
ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ رﲟﺎ ﻳﻌﺠﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ أو اﳋﺎص ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ،إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ
1
اﳌﻮارد أو ﻛﺜﺮة اﳌﻬﺎم واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﻜﻠﻒ ﺎ.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض أﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﱵ ﲰﺎﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﺜﻠﺖ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،2ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻘﻂ
ﺧﻠﻖ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﳊﻮار واﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﱰك ﻣﺎ ﺑﲔ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﺮاف ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ
اﳌﻄﻠﻮب.

 1ﻓﺘﺤﻲ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ وﺁﺧﺮون ،دور اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة  ،اﻟﻘﺎهﺮة ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،2004 ،ص.112 :
 2أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻌﻴﺮة ،اﻧﺲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻌﻴﺮة ،ﻻ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺪون إدارة ﻗﻮاﻣﺔ ،ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ 28 ،و  29ﺟﻮان  ،2008آﻠﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎرﻳﻮﻧﺲ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ص.8 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد
ﻣﺨﻄﻂ رﻗﻢ ) :(1-1أﻃﺮاف اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ

اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺤﻮار
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﻘﻄﺎع

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﺨﺎص
اﻟﻤﺼﺪر:أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻌﻴﺮة ،اﻧﺲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻌﻴﺮة ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص08 :

وﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ ﺗﻠﻚ
اﻷﻃﺮاف ،وﺿﺮورة ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ وﺣﺘﻤﻴﺘﻪ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻛﻮن أن أي ﻃﺮف ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﻤﻌﺎرف واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻜﻔﺎءات
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻜﻨﻪ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﱰض ا ﺘﻤﻊ ،وﳍﺬا ﻓﺎن ﻗﻴﺎم اﳊﻜﻢ
1
اﻟﺮاﺷﺪ ﻳﻔﱰض وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ

ﻳﻘﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻌﺎﻳﲑ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ ،ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ أﺳﺲ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﱪ اﺳﺘﺨﺪام
ﻧﻈﺮا ﳋﺼﻮﺻﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﻞ ﳎﺘﻤﻊ وﻛﺬا اﻟﻔﻮارق اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻮﺣﺪة ً
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﺪول ،ﳍﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻜﻴَﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺣﺴﺐ ﺗﺎرﻳﺦ وﺗﺮاث وﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر
ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻠﺪان ،وﻫﺬا اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ ﺿﺮوري ﻷﺟﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﻔﻬﻮم اﻟﻨﻈﺮي ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ إﱃ اﻵﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻪ.
وﺗﺘﻮزع ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﲔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وإدارﻳﺔ وﻻ ﺗﺸﻤﻞ أداء اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ
ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺣﱴ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺣﺴﺐ
اﺧﺘﻼف اﳉﻬﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺼﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ اﶈﺎﺳﺒﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ،اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻟﻔﺴﺎد.
أﻣﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ وﻫﻲ :دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،إدارة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
 1ﻳﻮﺳﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎدس ﺣﻮل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.07 :

16

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻓﻜﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻً وﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ وﻫﻲ:
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ،ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﺣﺴﻦ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ،اﻟﺘﻮاﻓﻖ ،اﳌﺴﺎواة ،اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،اﶈﺎﺳﺒﺔ ،واﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ.
وﺳﻮف ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺎﻳﲑ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺸﻤﻮﳍﺎ.
أوﻻً :اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ.
ﺗﻌﺘﱪ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ رﻛﻨﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن وﻣﻬﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،وﳘﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎن ﻣﱰاﺑﻄﺎن ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ وﺟﻮد اﻵﺧﺮ ﰲ إﻃﺎر إﺗﺒﺎع ﻣﻘﺎرﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﲢﺪﻳﺎت اﻟﻔﺴﺎد اﻟﱵ ﺗﻮاﺻﻞ ﺪﻳﺪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻷﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ،وﻫﻜﺬا ﻓﺈﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ وﺟﻮد
اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،وﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ أﻳﺔ ﻗﻴﻤﺔ.
 -1اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ :ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻹدارﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ دﻋﺎ إﱃ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ رواد اﻟﻔﻜﺮ اﻹداري واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ زﻳﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،وﻗﺪ وردت ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﺎﻻت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺳﻮاءً ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉ ـﺰﺋﻲ )اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻬﺎ واﻟﺒﻨﻮك وﻏﲑﻫﺎ( أو ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ )اﻟﺪوﻟﺔ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ(.

أ -ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ :اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻧﻘﻴﺾ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﺴﺮﻳﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳍﺎ
ﺿﺮورة وﺿﻮح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﳉﻤﻬﻮر ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ إﺟﺮاءات ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ،واﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﺎب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻛﻴﻔﻴﺔ إدارة اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﻢ .1ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ
وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﳝﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻪ.
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ وﺿﻮح اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت وﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻬﻤﻬﺎ ،واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ واﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﺎ
ووﺿﻮح ﻟﻐﺘﻬﺎ ،وﻣﺮوﻧﺘﻬﺎ وﺗﻐﲑﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ وﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ روح اﻟﻌﺼﺮ
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات ،وﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ،ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ
2
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
وﻫﻨﺎك ﺛﻼث ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﻫﻲ :أوﻻً إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أي أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣﺔ ﳉﻤﻴﻊ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،وﺛﺎﻧﻴﺎً أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع أي أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺮار ﻣﻌﲔ
3
وﺛﺎﻟﺜﺎً إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ،ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن دﻗﻴﻘﺔ وﺣﺪﻳﺜﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ.
 1ﻋﺒﻴﺮ ﻣﺼﻠﺢ ،اﻟﻨﺰاهﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻻﺋﺘﻼف ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻨﺰاهﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ أﻣﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،رام اﷲ  ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
 ،2007ص.27:
 2ﻓﺎرس ﺑﻦ ﻋﻠﻮش ﺑﻦ ﺑﺎدي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،دور اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم
اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض  ،2010 ،ص.16:
 3ﺟﻮن د .ﺳﻮﻟﻴﻔﺎن ،اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ  ،واﺷﻨﻄﻦ
 ،2004ص.21 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ارﺗﺒﺎﻃًﺎ وﺛﻴ ًﻘﺎ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣﻔﺮدات أو ﻛﻠﻤﺎت وﻫﻲ :اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻹﻓﺼﺎح واﻟﻮﺿﻮح واﳌﺸﺎرﻛﺔ.

اﻟﻤﺨﻄﻂ رﻗﻢ ) (2-1رواﺑﻂ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
اﻟﻤﺼﺪاﻗﻴﺔ

اﻹﻓﺼﺎح

اﻟﻮﺿﻮح

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺸـﻔﺎﻓ ـﻴﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻓﺎرس ﺑﻦ ﻋﻠﻮش ﺑﻦ ﺑﺎدي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص16 :

أﻣﺎ إذا ﺣﺼﺮﻧﺎ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄ ﺎ اﻃﻼع اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ووﻇﺎﺋﻔﻪ واﻟﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
1
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﺗﻌﺘﱪ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺣﻴﺚ ﳚﺐ
أن ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﺑﻌﻠﻨﻴﺔ ودورﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﳍﺪر
وﳏﺎﺻﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى .وﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ
اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮد أو اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻛﺬا ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﺠﺎح واﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻷﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
2
اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وإﻧﻌﺎش اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ.
ب -أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ :ﲢﺾ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﺑﺄﳘﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﺗﻌﲎ ﺎ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ،وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد .وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ أﳘﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﲢﺴﲔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻫﻮ ﺧﻄﻮة أوﱃ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳊﻜﻢ ،وﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﳛﺮك ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ردود اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎزﻳﺎدة اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻷداء اﳊﻜﻮﻣﻲ ،وذﻟﻚ راﺟﻊ ﻟﻜﻮن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﲤﺎرس أﻋﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﺮئ وﻣﺴﻤﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ )ﻧﺸﺮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺸﺎﻃﻬﺎ ﺳﻮاء اﳌﺎﱄ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ أو اﻹداري( ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﺛﻘﺘﻬﻢ
3
ﺎ.

 1ﺟﺎﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻌﺒﻲ ،ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﺁﻓﺎق ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﻧﺤﻮ
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 ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺤﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻹدارة ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞﻓﻌﺎل ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ،أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ إﱃ أن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ زﻳﺎدة
1
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﳏﺪود ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﻤﻮض.
 ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ واﳌﺴﺆوﻟﲔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة ،وﻳﻌﺰز اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ.
 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻐﻤﻮض واﻟﻀﺒﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻬﻢ اﳋﺎﻃﺊ ﳍﺎ ﻣﻦﻃﺮف اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻔﺴﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻮﻇﻔﲔ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﰲ اﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻋﺔ .
 ﲤَﻜﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﺧﺎرج وداﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼلﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﳍﻢ ﰲ ﻓﻬﻢ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء ،وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ وﺿﻤﺎن ﳒﺎﺣﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﳌﻔﺘﻮح.
 ﺗﻌﻤﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص واﳌﻨﻈﻤﺎتاﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺪق واﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط وأﻫﺪاﻓﻪ وﻣﺼﺎدر ﲤﻮﻳﻠﻪ وﻓﺘﺢ أﺑﻮاب ﻫﺬﻩ
اﳌﻨﻈﻤﺔ أﻣﺎم اﳉﻤﻴﻊ.
 اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﲤَﻜﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﻢ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻓﻬﻢ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻘﺮارات واﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة ﻣﻦﻗﺒﻞ اﳌﺴﺆوﻟﲔ وﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻴﲑ وإدارة اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﺮاﺑﻂ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وأﺣﺪاث اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔأﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وإﺷﺎﻋﺔ اﻟﻨﻈﺎم واﻻﻧﻀﺒﺎط ،واﳊﺮص واﻟﺪﻗﺔ واﻻﳒﺎز واﳊﺴﻢ ،وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﱰاﺑﻂ ا ﺘﻤﻌﻲ ﲟﺎ ﻳﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ
اﳊﻘﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ واﻟﻔﻘﺮاء وﺗﻌﻤﻴﻖ أرﻛﺎن اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻹﺳﻬﺎم ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ت -ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ :ﳛﺘﺎج ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ إﱃ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات أﳘﻬﺎ:

2

 ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ،ﻓﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﻖاﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻧﲔ ﳊﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ،أو ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻹﺟﺮاءات.
 ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﰲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وواﺟﺒﺎ ﻢ ﰲ ﳎﺎل ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻧﻮاﺣﻲ اﳊﻴﺎة.

 1ﺟﻮهﺎن ﺟﺮاف ﻻﻣﺒﺴﺪروف ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ 17- 13 ،ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2007اﻟﻜﻮﻳﺖ  ، 2007،ص:
.19
 2ﻓﺎرس ﺑﻦ ﻋﻠﻮش ﺑﻦ ﺑﺎدي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص-ص.23-21 ،
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 وﺟﻮد ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ واﻋﻲ وﻧﺎﺿﺞ ،وﺣﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت واﻷﺣﺰاب وﻏﲑﻫﺎ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺮﻳﺔاﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻪ.
 وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻹﻓﺼﺎح ﲢﺪد ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑﻫﺎ ،وﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ ،وﻛﺬااﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﻧﺸﺮﻫﺎ .إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﳎﺎﻧﻴﺘﻬﺎ.
 اﻷﺧﺬ ﲟﻔﺎﻫﻴﻢ إدارة اﳉﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺴﺘﻤﺮﻳﻦ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎتواﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻃﻼع واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺗﻀﻤﻦ إرﺿﺎء
اﳌﻮاﻃﻨﲔ وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ وذوي اﻟﻌﻼﻗﺔ ،واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ أن ﻳﻼﺣﻈﻮا وﻳﻔﻬﻤﻮا وﻳﻘﻴﻤﻮا ﻗﺮارات وﺗﺼﺮﻓﺎتاﳌﻮﻇﻔﲔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﻗﻮاﻧﲔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وﻛﺬا ﺑﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ وأﻧﻈﻤﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﺿﺤﺔ ،وﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ وﻣﺴﺆول ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ
وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ راﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
 اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري. ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ اﻟﺪواﺋﺮ واﳌﺆﺳﺴﺎت ﻛﺎﻓﺔ وداﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ .ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻦ ﺗﺪﻓﻖاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﲨﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ.
 ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﻨﺎخ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻻﻧﺴﻴﺎﰊ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﲤَﻜﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﲔﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺒﻨﺎءة وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ،وﺿﻤﺎن اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ واﳌﺘﻌﺪد ﺑﲔ اﻷﻗﺴﺎم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﻮﻓﲑ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺮأﺳﻴﺔ واﻷﻓﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻮارد واﻟﺪﻋﻢ.
 ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرات ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣﻬﺎرا ﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺛﺮاء ﺧﱪا ﻢ ،واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرباﻷﺧﺮى اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ،ﰲ ﳎﺎل اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ.
 ﺗﻌﺰﻳﺰ دور أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ.وﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ ﻻ ﺑﺪا أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ،ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻨﺎخ ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح ﻓﺈ ﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻷﺧﺮى ﺗﻌﻤﻞ
ﰲ ﻧﻔﺲ اﳌﻨﺎخ.
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 -2اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ :ﻳﺜﲑ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،إذ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ أﻧﻪ
ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻜﺜﺮة إﻻَ أﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﳌﻔﻬﻮﻣﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ،وﺳﻮف ﳓﺎول إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﳍﺬا
اﳌﻔﻬﻮم.
أ -ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ :ورد ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻋﺪة ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ

إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﻢ ،وﺳﻮف ﳓﺎول اﻹﺷﺎرة ﻷﻫﻢ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﳍﺎ.
ﻓﺎﳌﺴﺎءﻟﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺣﺴﺎب ﻋﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﳑﺎرﺳﺎ ﺎ ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺎ
ﺪف رﻓﻊ ﻛﻔﺎء ﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،1وﺗﻘﺪﱘ إﺟﺎﺑﺎت أو ﺗﻔﺴﲑات ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻓﺸﻠﻬﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﲢﺼﻞ ﻓﻴﻪ
ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺠﺎح ،وﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ) اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ( اﻟﱵ ﲢﻜﻢ
ﺳﻠﻮك ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮة ) اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ( ،وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺠﻮاب اﳊﻜﻮﻣﺔ وأﺟﻬﺰ ﺎ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎ ﺎ ،وﻋﻦ أداﺋﻬﺎ ،وﻋﻦ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﲣﺺ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲟﻘﺘﻀﺎﻫﺎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﻷﻣﻮر ﺗﺴﲑ وﻓ ًﻘﺎ ﳌﺎ ﻫﻮ
ﳐﻄﻂ ﳍﺎ ،وﺿﻤﻦ أﻗﺼﻰ اﳌﺴﺘﻄﺎع ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﲢﻘﻴﻘﺎ أو ﳏﺎﻛﻤﺔ ،ﺑﻞ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ أن اﻷداء
ﻳﺘﻢ ﺿﻤﻦ اﻷﻃﺮ اﻟﱵ ﺣﺪد ﺎ اﻷﻫﺪاف وﻓﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم إﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة
واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ،2وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺟﻴﺪ ﻟﻺدارة ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة
ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮ ﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﺳﺘﻔﺴﺎرات
اﻟﻨﺎس .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻧﻈﺎم ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
وﳝﻜﻦ ﻵﻟﻴﺎت وﺿﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺴﺎءﻟﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،أو داﺧﻞ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﲔ اﳌﺸﺮﻓﲔ واﳌﺮؤوﺳﲔ؛ أو أن ﺗﺘﻌﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﻣﺜﻼ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ أو ﻛﻞ ﻣﻦ ﳍﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺔ .ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻵﻟﻴﺎت اﳌﺴﺎءﻟﺔ أن ﺗﺘﻨﺎول
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻦ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺘﻠﻮن ﻣﻮاﻗﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت وﰲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬو ﺎ .وﺗﺘﻄﻠﺐ
اﳌﺴﺎءﻟﺔ وﺟﻮد ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وأﺻﺤﺎب ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.
وﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم إﳕﺎ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻛﻤﺎ
ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ ﻓﺼﻞ اﳋﺎص ﻋﻦ اﻟﻌﺎم ،وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ.

 1واﺋﻞ ﻋﻤﺮان ﻋﻠﻲ  ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ آﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ) دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ( ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ
دآﺘﻮراﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ،2008 ،ص.29 :
 2اﺧﻮار ﺷﻴﺪة ،ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺧﻠﻒ  ،اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ،دار اﻟﺤﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2006 ،ص.21 ،
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َأﻣﺎ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻓﺘﻌﲏ ﺧﻀﻮع اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ إزاء ﻗﺮارا ﻢ
وأﻋﻤﺎﳍﻢ ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﲟﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺸﻐﻠﻮن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻣﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻬﻢ اﳌﺒﺎﺷﺮﻳﻦ ،وﻫﻜﺬا ﺣﱴ ﻗﻤﺔ اﳍﺮم ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺔ ،أي اﻟﻮزراء وﻣﻦ ﻫﻢ ﰲ ﻣﺮاﺗﺒﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﺑﺪورﻫﻢ أﻣﺎم اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ
1
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻮﱃ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وﺗﻈﻬﺮ أﳘﻴﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ارﺗﺒﺎﻃﻬﻤﺎ ﺑﻘﻴﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﲢﻘﻴﻖ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﺤﻴﺢ
واﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﻘﻮل واﳌﻘﺒﻮل ﻟﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل ،ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻧﻪ ﳚﺐ
أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة واﺿﺤﺔ وﳏﺪدة ،ﻛﻌﻘﺪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة.
ب -أﻫﺪاف اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ :ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ أﻫﺪاف اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ :ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ اﳌﺴﺎءﻟﺔ إﺣﺪى آﻟﻴﺎت ﺿﺒﻂ اﻷداء ،ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﻦاﻻﺳﺘﺨﺪام أو ﻣﻨﻊ إﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ.
 -اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎن :ﲝﻴﺚ ﺗﺸﻜﻞ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻀﻤﻦ اﳌﻮاﻃﻨﻮن واﳌﺸﺮﻋﻮن واﻟﺮؤﺳﺎء ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ

ﺣﺴﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻤﺎرﺳﲔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﺮاﻋﺎة اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﰲ
اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺼﺎدر.
 -اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻛﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ :ﻓﻌﻨﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪﻓﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺎءﻟﺔ أداة ﳋﻔﺾ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

اﺳﺘﻌﺪادا ﻣﺴﺒ ًﻘﺎ ﻟﺪى اﳌﺴﺆوﻟﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻠﺒﺤﺚ وﲡﻨﺐ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺆدي
ﰲ اﻷداء ،وﲣﻠﻖ
ً
إﱃ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻟﺘﻼﻓﻴﻬﺎ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳉﻮﻫﺮي
اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ آو إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ.
ﺛﺎﻧﻴًـﺎ :اﻟﻤﺸﺎرﻛـﺔ.
ﻳﺮﻛﺰ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻫﺪف اﳕﺎﺋﻲ ﺟﻮﻫﺮي ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ ،ﻓﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣﺎذ
اﻟﻘﺮارات ﻫﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﺗﻌﲎ ﺑﺰﻳﺎدة اﳋﻴﺎرات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ
ﻧﺎﻗﺼﺎ ﻛﺎﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻨﺴﺎء واﻷﻗﻠﻴﺎت.
ﺑﺸﺮاﺋﺢ ا ﺘﻤﻊ اﳌﻤﺜﻠﺔ ﲤﺜﻴﻼً ً

 -1ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ :ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺷﺪﻳﺪ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺘﻤﻊ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،وﺗﻌﲏ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ

ﺗﻀﻤﻦ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار واﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﲑ واﳌﻌﺎﻳﲑ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﲨﻴﻊ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﲣﻮل ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﳊﻜﻢ ،وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﺮاف إﱃ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ أﻋﻤﺎل
اﳊﻜﻮﻣﺔَ ،إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر

 1ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻧﻈﺎم اﻟﻨﺰاهﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،ﺑﻴﺮوت ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ،ص.36 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﻟﺮﲰﻴﲔ ،وﺗﺄﺧﺬ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﱪ اﻻﻗﱰاع ،أو ﻋﱪ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﱃ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ
1
اﳌﺪﱐ ،أو ﻋﱪ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إدارة ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -2أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ :إن ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﻗﻨﻮات ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺪى اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ

ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻹدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ ﰲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺼﺎﳊﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ .ﻓﻤﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻨﻮات اﳌﺘﻌﺪدة ،ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻨﺎس
اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻢ ،واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ،وﻣﺴﺎءﻟﺔ اﳌﻤﺜﻠﲔ اﳌﻨﺘﺨﺒﲔ واﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﻓﻌﺎﳍﻢ ،ﳍﺬا
ﺗﺎﺧﺬ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪة اﺷﻜﺎل اﳘﻬﺎ:
أ -ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة :وﺗﻌﲏ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ دور ﻓﻌﺎل ﰲ إدارة ﺷﺆون ﳎﺘﻤﻌﻬﻢ .وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﺗﺘﺎح ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس )ذﻛﻮر وإﻧﺎث( ﻓﺮص ﻛﺎﻓﻴﺔ وﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻌﺮض ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ،واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ،وإﻋﻼن
رأﻳﻬﻢ ﰲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺎح ﳍﻢ ﻓﺮص ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار 2.وﰲ اﻟﱪاﻣﺞ
و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت و اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ إﻣﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي
ﻣﺒﺎﺷﺮة ،أو ﻋﱪ ا ﺎﻟﺲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺎً ،أو ﻋﱪ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﳌﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﱵ ﲤﺎرس اﻟﻀﻐﻂ
ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،أو ﻋﱪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎت اﻟﱵ ﲤﺲ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ وﻣﺼﻠﺤﺔ وﻃﻨﻬﻢ.
وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﲏ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ
اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ اﻷﻓﺮاد ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻮات
3
)اﻻﻧﺘﺨﺎب( ،وﺗﺘﻤﻴﺰ ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد وﺣﺮﻳﺎ ﻢ.
وﺗﺘﻌﺰز ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫﻢ
وﺟﻬﻮدﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﺎ ﻢ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﻴﺎر ﳑﺜﻠﲔ ﳍﻢ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻛﻞ ﳍﺎ ﻣﻬﻤﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ،وإﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ
وﻣﻈﻬﺮا ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ،وﻫﻲ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﲨﺎع ﻋﻠﻰ أوﻟﻮﻳﺎت اﳌﻮازﻧﺔ
ﻣﻌﻴﺎرا ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ً
ً
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﺧﺘﻴﺎر ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ ﻹدارة ﺷﺆو ﻢ اﶈﻠﻴﺔ ،أو
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﺷﻜﻼً ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ .و ﺘﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻢ وﲝﻴﺎ ﻢ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﺗﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﺣﻴﻮﻳﺔ ﳍﻢ ﻷ ﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺼﻬﻢ ،وﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻣﻦ أﺟﻞ
 1أﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎﻗﺒﺔ  ،اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻮي ،اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ) إﻃﺎر ﻧﻈﺮي( ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻔﻴﺮ ،اﻷردن ،2010 ،ص.58 :
 2إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻴﺴﻮي ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ"دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ"،دار اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،2001 ،
ص.37:
 3ﻟﻤﻴﺎء ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ،اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وأﺛﺮهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻣﺼﺮ ،رﺳﺎﻟﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻴﻦ ﺷﻤﺲ  ،ﻣﺼﺮ،2003،ص.04:
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اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ذﻟﻚ ﳚﺐ أن ﺗﺘﺎح ﳍﻢ اﻟﻔﺮص اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻘﺮارات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪو ﺎ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وإﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﺜﻴﻠﻬﻢ ﰲ ﻫﻴﺎﻛﻞ
1
وآﻟﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار.
وﰲ اﻷﺧﲑ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ إﻋﺪاد ورﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲡﻨﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﻨﺠﺮ ﻋﻦ ﻋﺪم إﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻛﺎﻹﺿﺮاﺑﺎت واﻟﺘﻈﺎﻫﺮات واﻟﻔﻮﺿﻰ وﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ.
ب -ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص :ﻳﻌﺪ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص

ﺷﺮﻳ ًﻜﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱰاﺑﻂ وﺑﻌﺪﻣﺎ اﲡﻬﺖ أﻏﻠﺐ دول اﻟﻌﺎﱂ ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد
ﻛﺒﲑا ﰲ إدارة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول .ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺎت اﳋﻮﺻﺼﺔ ﺣﻴﺚ
اﻟﺴﻮق ،أﺻﺒﺢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ً
دورا ً
ﰎ إﻋﻄﺎؤﻩ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻹدارة ﺑﻌﺾ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ وﻗﺖ ﻣﻀﻰ ﺣﻜًﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂ .ﻛﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺼﺤﺔ وﻏﲑﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ واﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﳌﻨﺘﺠﺎﺗﻪ وﺧﺪﻣﺎﺗﻪ.
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أﺗﺎح اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ً
وﳑﺎ ﻋﺰز ﻣﻦ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص زﻳﺎدة اﻧﺪﻣﺎج اﻷﺳﻮاق وﺗﻌﻤﻴﻖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﳋﺪﻣﺎت أو اﻟﺴﻠﻊ أو رأﲰﺎل وﻏﲑﻫﺎ ،ﳍﺬا أﺻﺒﺢ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ إﺷﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ إدارة
أﻣﺮا ﺿﺮورﻳًﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ واﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﲔ أﻧﺸﻄﺘﻪ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻟﺘﻔﻮق ﻛﻔﺎﻳﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
اﳊﻜﻢ ً
اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
ت -ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :إن ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻛﺜﲑة ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ آﺧﺮ
ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻻﲢﺎدات ،واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ واﳉﻤﻌﻴﺎت ) رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل
اﻟﺸﺒﺎب (...،واﳉﻤﻌﻴﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ ،اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﲨﻌﻴﺎت ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ،....وﻛﻠﻬﺎ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم ،و ﺬا ﳝﺜﻞ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ رأس اﳌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﻀﻄﻠﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﲜﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت .وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ،ﻣﺜﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ ،أﻃﺮا ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ .وﺳﺎﻫﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ
واﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﺟﻬﻮد اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻠﺤﺔ ،وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳔﺮط ﰲ ﳎﺎل اﻟﺪﻓﺎع
اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ وﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ّ
ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ ،وﺣﻘﻮق اﳌﺮأة واﻟﻄﻔﻞ واﻷﺷﺨﺎص ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت
اﳌﻌﺮﺿﺔ  .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺼﺐ دورﻩ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﲢﺮﻳﻚ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﻣﻦ
ّ
2
أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
 1ﺻﺎﻣﻮﺋﻴﻞ ﻋﺒﻮد ،اﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،دﻣﺸﻖ ،2002 ،ص.15 :
 2ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ ،ﺟﺪﻟﻴﺔ ﻧﻬﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ،ﻣﺮآﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،2009 ،ص.69 :
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1

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ أﺑﺮز ا ﺎﻻت اﶈﻮرﻳﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ:
 اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت وﺗﻨﻈﻴﻢ ﲪﻼت اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺪﻋﻮة واﻟﺪﻓﺎع؛ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ وإدارة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت؛ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺎﻣﲔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻌﻴﺸﻲ واﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة؛اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻷﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﻻﳓﺮاف؛
 اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﳌﺮأة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ودﻋﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﳌ ّﻬﻤﺸﺔ و ّ
 ﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد؛وﺗﺘﻌﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻫﺬا إذ ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻔﺘﺢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﻮار ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻋﻤﻞ
ﻋﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺎﳓﺔ ) اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ( ﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﻮﻳﺔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﺧﻠﻖ ﺻﻴﻐﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﲢﺴﲔ
اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻘﻄﺎع ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﺧﻠﻖ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﰲ ﳎﺎل
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻊ أﻻف ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺧﻼل رﺳﺎﺋﻞ ﺛﻼث ﻫﻲ :ﺗﺴﻬﻴﻞ
اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻠﺤﻮار ﺑﲔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮارد واﻟﺘﺪرﻳﺐ واﳌﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ ،اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﺮﻛﺎت ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻟﺘﻘﺪﱘ
2
اﳋﺪﻣﺎت واﳌﺴﺎﻋﺪات.
ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد وإﺷﺮاك ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ ﻧﺸﻴﻂ وﻣﺜﻘﻒ وﻣﺘﺸﺒﻊ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﻫﻼً ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻟﻔﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
دون اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻌﻨﻒ ،وﻳﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻳﻘﻮي ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺴﺎءﻟﺔ ،3وﻳﻜﻮن
ﻃﺮﻓﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎخ ﻣﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.
ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :ﺣﻜﻢ اﻟﻘـﺎﻧﻮن .
ﺻﻌﺪ ﻣﻔﻬﻮم "ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن" إﱃ اﻟﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻩ وﺳﻴﻠﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ ﺑﻞ وﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﱴ ﻗﺎل اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻮﰲ ﻋﻨﺎن "إن ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻫﻮ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ ﻣﻬﻤﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ" .ﻟﻜﻦ ،وﺑﺮﻏﻢ أﳘﻴﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻜﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ورواﺟﻪ اﻟﺸﺪﻳﺪ ﰲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ ،ﻻ ﻳﺰال ﳊﺪ اﻟﻴﻮم ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ
اﻟﺘﺒﺎﺳﺎ إذ ﻳﻜﺎد ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳉﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.
أﻛﺜﺮ
ً
ﻏﻤﻮﺿﺎ و ً
ﻓﺎﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺮﻛﺰ ﰲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻮر ﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻨﺼﺮف ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﺪوﱄ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﱃ ﻧﻮاح أﺧﺮى ﻛﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮد ،وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ،وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
 1اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ أﺳﻴﺎ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ص ، 05:ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
 http://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/sdd-10-TP1-a.pdfﺑﺘﺎرﻳﺦ 2010/02/11
 2ﻣﻬﺪي ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص ،دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎدس ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ
ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.05 :
 3أﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎﻗﺒﺔ ،اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.59:
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

اﻟﻘﻀﺎء واﺗﺴﺎق اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺘﺠﺎري .ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﰲ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ
1
أﺑﻌﺎدا ﺟﺪﻳﺪة.
ﰲ ﻇﻞ ﻋﻮﳌﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻮﳌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻐﲏ اﳌﻔﻬﻮم وﻳﻜﺴﺒﻪ ً
 -1ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ :ﻳﻘﺼﺪ ﲝﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺟﻮد ﺑﻨﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ،وﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺳﻴﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ دون

اﺳﺘﺜﻨﺎء ،اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ،وﻫﻮ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
وﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،وﳛﱰم ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
اﻟﻘﻀﺎء ،وﻫﺬا ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﻼء اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ .وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻮح
اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ واﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.
وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻫﻮ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأن ﻻ ﺗﺜﺒﻂ ﻧﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص .وﻋﻠﻴﻪ ﻳﱰﺗﺐ ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻃﺎر
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﻳﻮﻓﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﺴﻦ ﺳﲑﻫﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ
ﻟﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺳﻠﻴﻢ ﳛﻤﻲ اﳊﻘﻮق وﻳﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﻮد ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﺋﻲ وﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻌﺎل وﻫﻜﺬا
ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أداة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﻮﻓﺮ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﱄ وﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﻳﺸﺠﻊ
2
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻻدﺧﺎر.
وﻳﻮﺻﻒ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﻨﺎﺻﺮﻩ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ :ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺔ ﻧﺎﻓﺬ ،ﻧﺰﻳﻪ ،ﻣﻨﺼﻒ ،وﺣﻜﻮﻣﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ وﻳﻌﱪ
ﻋﻦ ﺗﻼزم اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻌﺔ واﻟﻨﺎﻓﺬة واﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل وﻣﻨﺼﻒ
3
وﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد.

 -2اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن :ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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 ﺗﺸﲑ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﻣﺒﺪأ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﲨﻴﻊ اﻷﺷﺨﺎص واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﻜﻴﺎﻧﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎن اﻟﻌﺎمواﳋﺎص ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ذاﺗﻫﺎ ،ﻣﺴﺆوﻟﲔ أﻣﺎم ﻗﻮاﻧﲔ ﺻﺎدرة ﻋﻠﻨًﺎ ،وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎوي وﳛﺘﻜﻢ ﰲ
إﻃﺎرﻫﺎ إﱃ ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ،وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﻳﻘﺘﻀﻲ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻛﺬﻟﻚ اﲣﺎذ
ﺗﺪاﺑﲑ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺒﺎدئ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻟﻌﺪل ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ

 1ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺪوة ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻟﻘﺎءات وﻣﺤﺎﺿﺮات )،(2006-2005اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺰاهﺔ،
 ،2006ص .47:ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
 http://www.arabruleoflaw.com/files/the_rule_of_law_meetings_and_lectures_book.pdfﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع
.2011/02/11

 2ﺣﺎزم اﻟﺒﺒﻼوي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.101 :
3
MORITA Sachiko and ZAELKE Derwood, Rule of law, good governance, and sustainable development,
Washington, DC 20007, p:16. site web http://www.inece.org/conference/7/vol1/05_Sachiko_Zaelke.pdf
le
02/03/2011.
 4ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺎﻧﻢ ،ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،واﺷﻨﻄﻦ ،2005 ،ص .15 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ :
 http://www.arabruleoflaw.com/Files/pdf2008/CompleteBook.pdfﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2011/03/03
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اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ،واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،واﻟﻴﻘﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،وﲡﻨﺐ اﻟﺘﻌﺴﻒ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ
1
واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
 ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺪاﻟﺔ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ،اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ وأﳘﻴﺔ اﻷﺻﻮل. ﺗﻘﻴﻴﺪ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺳﺘﻨﺴﺎﺑﻴﺔ. أﺧﺬ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر. إﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم. ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻣﺘﺠﻬﺎ ﳓﻮ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻻ ﳓﻮ اﳌﺎﺿﻲ ) ﻣﺒﺪأ ﻋﺪم رﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ(. اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء. ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﱪﳌﺎن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ. وﺟﻮد أﺳﺎس أﺧﻼﻗﻲ ﺿﻤﲏ ﻣﺸﱰك ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ.وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﻳﻦ ،ﺳﻴﺎدة وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲟﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﻮاﺳﻊ
وﺧﻀﻮع ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻃﺮاف ﻟﻪ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ووﺟﻮد ﳏﺎﻛﻢ ﺗﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻃﺮف اﳉﻤﻴﻊ
وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﺗﻘﺒﻞ إﺧﻀﺎع ﺳﻠﻄﺎ ﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺒﺪأ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﲟﻌﻨﺎﻩ اﻟﻮاﺳﻊ ) اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت( ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى إﺣﺪاث ﺟﻬﺎز ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﻮي وﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
2
ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺪورﻩ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ.
راﺑﻌﺎً :اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎواة.

ﺗﻌﲏ اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ واﳌﺴﺎواة ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﺪد وﲢﱰم اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﺗﺆﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺔ

وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ أن ﻳﺘﺴﺎوى اﳌﻮاﻃﻨﻮن ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وأن ﺗﺘﺴﲎ ﳍﻢ ﻓﺮص
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻮق ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ إدارة اﳊﻜﻢ ،وﺗﺬﻫﺐ اﻟﺘﻀﻤﻨﻴﺔ إﱃ أ َن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻌﲏ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ إدارة اﳊﻜﻢ وﻳﺮﻳﺪ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻪ – رﺟﺎل وﻧﺴﺎء ،أﺛﺮﻳﺎء وﻓﻘﺮاء ،ﺳﻜﺎن اﻟﺮﻳﻒ وﺳﻜﺎن اﳌﺪن – ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ
ذﻟﻚ ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ،ﻋﱪ اﻹدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ ،ﻋﱪ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎورات أو ﻋﱪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻫﻴﺌﺎت اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﶈﻠﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻜﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺴﺎواة ،وأ ﺎ ﲢﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﳉﻤﻴﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﳊﻤﺎﺳﺔ ،وان ﻻ
ﻤﻴﺶ وﻻ ﲤﻴﻴﺰ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وأن اﳉﻤﻴﻊ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮق اﳌﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ ﺣﺎل ﻣﻴﺰ

1

اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﺮاع وﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاع ،واﺷﻨﻄﻦ ،2004 ،ص ص .6-5 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع
http://daccess‐dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/27/PDF/N0439527.pdf?OpenElement
.2011/03/02
 2ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺎرس ،اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳ ﺒﺔ ،ورﻗ ﺔ ﻣﻘﺪﻣ ﺔ ﺿ ﻤﻦ ﺑﺤ ﻮث وﻣﻨﺎﻗﺸ ﺎت
ﻧﺪوة اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ واﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد  ،ﻟﺒﻨﺎن ،2007 ،ص.419 :
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اﳌﺴﺌﻮﻟﻮن ﺑﲔ اﻟﻔﺮد واﻵﺧﺮ ،1واﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﻮاﻧﲔ وﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﺗﻀﻤﻦ وﺗﻮﺳﻊ
ﻧﻄﺎق اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﳌﻴﺎ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺣﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺘﺴﺎوﻳﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﳊﻜﻢ وﺣﻖ اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺣﻖ اﳌﺴﺎواة ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳍﻴﺌﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،أﻣﺎ اﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ إرﺳﺎء آﻟﻴﺎت ﺗﻀﻤﻦ اﺣﱰام ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت.
ﺧﺎﻣﺴﺎً :اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ.
وﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻗﺪرة اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﳉﻤﻴﻊ ﰲ ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﺑﺪون أي إﺳﺘﺜﻨﺎء
َأﻣﺎ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻴﻌﲏ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻮاﻓﻖ واﺳﻊ ﻳﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ
2
ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ.
وﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﻓﻖ رؤى ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ ،وﻳﻨﺘﺞ ﻫﺬا ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ
وﺗﺎرﻳﺦ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ا ﺘﻤﻌﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب.
أﻣﺎ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺣﺴﺐ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﻓﺈ ﺎ ﺗﺘﺤﺪد ﲟﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻂ ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ ا ﺘﻤﻌﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وأﻓﺮادﻩ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى
واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ رﺳﻢ اﳋﻄﻂ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻓﻴﺠﺐ
اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﺘﻐﲑات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ ودراﺳﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ وﳏﺎوﻟﺔ وﺿﻊ اﳊﻠﻮل .ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﻳﻀﺎ وﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أن ﳝﺘﻠﻚ اﻟﻘﺎدة واﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎم ﻣﻨﻈﻮراً ﻋﺮ ً
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﻊ اﻹﺣﺴﺎس ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻓﻬﻢ ﻟﻠﺘﻌﻘﻴﺪات اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
3
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ ﳍﺬا اﳌﻨﻈﻮر.
وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﻫﻨﺎك ﻣﺒﺪﺋﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻤﲔ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﲟﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،وﳘﺎ اﻟﺘﻤﻜﲔ واﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ اﻟﺘﻤﻜﲔ واﻟﺘﺨﻮﻳﻞ إﱃ ﲤﻜﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻫﺪاف اﳌﺸﺮوﻋﺔ و ﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﱵ
ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﺎﻩ .أﻣﺎ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﺘﻌﲏ إﻋﻄﺎء اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارﻳﺔ
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎر دور اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وإﺻﺪار اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻹﺷﺮاف.
اﻷدﱏ
ً
وﳝﻜﻦ إﻋﻄﺎء ﺗﻠﺨﻴﺺ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ:

1ﻋﻠﻲ ﺣﻤﻴﺪوش ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ،2005-1990أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ،آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2006/2005 ،ص.10 :
 2ﻧﻮزان ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﻬﻴﺘﻲ ،اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺮاءة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،92ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2006ﻣﻦ
ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ  www.uluminsania.netﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2010/03/22
 3ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،إدارة اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ ،1997
ص http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-a.pdf 10 :ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2010/03/03
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد
اﻟﻤﺨﻄﻂ رﻗﻢ ) (3-1ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ
ﻟ

اﳊﻜﻢ
اﻟﺮﺷﻴﺪ

ة

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ وﺑﻨﺎء
اﻟﺘﻮاﻓﻖ

اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ
ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :إﻋﺪاد اﻟﺒﺎﺣﺚ

ﺑﻌﺪا ﻣﻌﻴﺎرﻳًﺎ ﳌﻌﺎﳉﺔ
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ إﱃ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﻘﺪم ً
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻜﻢ ،ﻓﺄﺟﻨﺪة اﳊﻜﻢ اﳉﻴﺪ ﺗﻔﺮض ﺷﺮوﻃًﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻳﺘﺠﺎوز
اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻗﺪرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﲣﻠﻖ إﻃﺎر اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إذ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﺗﺪﻋﻮ إﱃ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻏﻠﺒﺔ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻀﺎء اﳌﺴﺘﻘﻞ ،واﻟﻔﺼﻞ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﰲ
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ وﻛﺎﻻت وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﳊﻜﻢ اﻵن أﻛﺜﺮ ﴰﻮﻻ ودﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﳑﺎ ﻛﺎن
ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ،وﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ،ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎء ﳍﺎ
وﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ.
ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة أﻧﻪ ﻟﻘﻴﺎس إدارة اﳊﻜﻢ ﻫﻨﺎك ﻣﻜﻮﻧﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن :ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻹدارة ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﺆﺷﺮ
ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﻘﻴﺲ اﳌﺆﺷﺮ اﻷول ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﻛﻔﺎء ﺎ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻔﺴﺎد وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت واﻟﻴﺎت اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،واﻟﺜﺎﱐ وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﻧﻔﺘﺎح
1
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﺣﱰام اﳊﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.

 1اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ "إدارة ﺣﻜﻢ أﻓﻀﻞ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺤﺴﻴﻦ
اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ" ،دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،2004 ،ص.34 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻷن اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻫﻮ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻨﻤﻮ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺪون وﺟﻮد إدارة ﺣﻜﻢ ﺟﻴﺪة ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن
رﺷﻴﺪا ﻣﺎ ﱂ ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻳﻜﻮن اﳊﻜﻢ ً
وﺗﺸﲑ ﻣﺴﻮح وﲝﻮث أﺟﺮﻳﺖ ﺣﻮل اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﱃ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ
اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ ،وﻣﻨﻬﺎ دراﺳﺔ ﻗﺎم ﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺧﻠﺼﺖ إﱃ أن ﺣﺪوث ﲢﺴﻦ ﲟﻘﺪار اﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري واﺣﺪ ﰲ ﻗﻴﺎس
أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻢ ،ﻣﺜﻞ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ازدﻳﺎد دﺧﻞ اﻟﻔﺮد إﱃ ﻣﺎ ﻳﱰاوح ﺑﲔ ﺿﻌﻔﲔ إﱃ أرﺑﻌﺔ
أﺿﻌﺎف ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻪ اﳔﻔﺎض وﻓﻴﺎت اﻟﺮﺿﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﳌﻘﺪار ،وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﳌﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
1
ﺗﱰاوح ﺑﲔ  %15و .%25
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.

ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وﻣﻌﺎﻳﲑﻩ ﺳﻮف ﻧﺮﻛﺰ ﰲ
ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

أوﻻ :ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺟﻮﻫﺮي ﺑﲔ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻨﻤﻮ وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﻤﺎ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ
اﻟﺸﻲء ،ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺪﻗﺔ.

 -1ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي :ﻫﻮ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻔﺮدي اﳊﻘﻴﻘﻲ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
2
ﲝﺪوث ﺗﻐﻴﲑات ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ اﺻﻄﻼح اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ أو ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﻪ أو اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ
3
ﻳﺰﻳﺪ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ،ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ،ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
 -2ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﻳﻨﻄﻮي ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻴﲔ :اﻷول ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ اﻟﻨﻤﻮ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻌﻪ ﲢﺴﲔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ ،وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪى اﻟﻌﺎﺋﻼت ذات اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻨﺨﻔﺾ ،وﳛﺪث
اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻃﻔﺎل ،وﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ.

 1اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﺑﻲ ﺁﺳﻴﺎ ،اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻹدارة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﻜﻮا ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،2003 ،ص.50 :
 http://documents‐dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I03/001/75/img/I0300175.pdf?OpenElementﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع
.2011/03/22
 2إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﻴﺴﻮي ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮ ،دراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ ،دار اﻟﺸﺮوق  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﻴﺮوت ، 2003 ،ص.17،18:
 3ﻣﺎﻟﻜﻮﻟﻢ ﺟﺒﻠﺰ واﺧﺮون ،ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻨﺼﻮرو ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ،دار اﻟﻤﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
 ،1995ص.31:
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أﻣﺎ اﳌﻌﲎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺼﻮرة ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ ﻛﻞ اﻵﺛﺎر اﳌﻌﻘﺪة ﻟﻠﻨﻤﻮ اﳌﺮاد أو اﻟﻄﺎرئ ،اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ
اﳌﻀﺮة ،اﳊﻴﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ أﺻﻨﺎف اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ وﻃﺮق إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ أو اﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﱃ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻟﻺﺷﺎرة إﱃ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ ،اﻟﺘﺠﺎرة اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﻤﺪن...،اﱁ
1
وﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ.
ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إذا ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث زﻳﺎدة ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﰲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﻪ ﺑﻞ
ﺗﺘﻀﻤﻦ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﺣﺪوث ﺗﻐﲑ ﺟﺬري ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻹﻧﺘﺎج وﰲ اﻟﺒﻨﻴﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ
وﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج ،وأﻳﻀﺎ ﺗﻐﲑ ﰲ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﻐﲑ أﻧﻮاع اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻨﺘﺠﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﻐﲑ اﻹﻃﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
2
واﻟﺜﻘﺎﰲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
أﻣﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﺘﻌﺮف ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺄ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳋﻴﺎرات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻨﺎس وﻫﺬﻩ
اﳋﻴﺎرات ﻫﻲ :اﻟﻌﻴﺶ ﺣﻴﺎة ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺻﺤﻴﺔ ،اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺎرف ،اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻣﺴﺘﻮى
3
اﳌﻌﻴﺸﺔ اﳌﻨﺎﺳﺐ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻷﻫﺪاف اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﺜﻼث ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.

ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ واﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺪ أﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ وﺳﺎﺋﻞ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ،وأﻳًﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﶈﺪدة ﻟﺘﻠﻚ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻀﻠﻰ ،ﻓﺎن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ا ﺘﻤﻌﺎت ﳚﺐ
4
أن ﻳﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 زﻳﺎدة إﺗﺎﺣﺔ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺬاء واﻟﺴﻜﻦ واﻷﻣﻦ. رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ أﻛﱪ وﺗﻌﻠﻴﻢ أﻓﻀﻞ واﻫﺘﻤﺎم أﻛﱪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔواﻟﱵ ﻻ ﺗﺆدي ﻓﻘﻂ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﺎدﻳﺔ ﺑﻞ أ ﺎ ﺳﻮف ﺗﻮﻟﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﺰة ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮدي ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﲑ.
 ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻻﺧﺘﻴﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد واﻷﻣﻢ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻠﻴﺼﻬﻢ ﻣﻦاﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ ،وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻋﻼﻗﺎ ﻢ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس واﻟﺪول ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ ﲢﺮﻳﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﻮى اﳉﻬﻞ واﳌﺄﺳﺎة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﺳﻮاء ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض أو اﻟﻄﻠﺐ ،وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺘﻐﲑات ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﺮض:
اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮارد ﺟﺪﻳﺪة ،اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﲡﻤﻴﻊ رأس اﳌﺎل ،ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن ،إدﺧﺎل أﺳﺎﻟﻴﺐ إﻧﺘﺎج ﺟﺪﻳﺪة ﲢﺴﲔ
اﳌﻬﺎرات وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرات اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔَ ،أﻣﺎ أﻫﻢ اﻟﺘﻐﲑات ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻬﻲ :ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻜﺎن وﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ

Everette.hagen, économie du développement, economica, paris,1982,p :11.
 2هﺸﺎم ﻣﺤﻤﻮد اﻻﻗﺪاﺣﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،2009 ،ص.122 :
 3ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻧﻈﺮﻳﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻷردن ،2007،ص.128 :
 4ﻣﻴﺸﻴﻞ ب-ﺗﻮدارو ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﺣﺴﻨﻲ و ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﻣﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،دار اﻟﻤﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ  ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،2006 ،
ص.58.59 :
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اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ،ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞ وﳕﻂ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ،اﻷذواق ،اﻟﺘﻐﲑات اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،1أﻣﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻠﻴﺲ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ
ﺣﺪ ذاﺗﻪ ،ﺑﻞ اﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻗﺪ أوﺿﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎم  1996ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ ﻳﺆدي ﺑﺼﻮرة آﻟﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ .
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ ،ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ،وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ.
ﺗﻄﻮرا ﻛﺒﲑا ﻋﻠـﻰ اﻟﺼـﻌﻴﺪ اﻟﻌـﺎﳌﻲ ﺧـﻼل اﻟﻌﻘـﺪﻳﻦ اﻷﺧـﲑﻳﻦ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺮن اﳌﺎﺿـﻲ وﻣﻄﻠـﻊ
ﺷﻬﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ً
اﻷﻟﻔﻴــﺔ اﳉﺪﻳــﺪة ،إذ اﻧﻌﻘــﺪت اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻘﻤــﻢ واﳌــﺆﲤﺮات اﻟﻌﺎﳌﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻋﺎﳉــﺖ ﻗﻀــﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌــﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ،وﻟﻌــﻞ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﻣــﻦ ﻗﻤــﺔ اﻷرض اﻟــﱵ ﻋﻘــﺪت ﰲ اﻟﱪازﻳــﻞ ﺳــﻨﺔ  1992وﻧــﺘﺞ ﻋﻨﻬــﺎ ﺟــﺪول أﻋﻤــﺎل
اﻟﻘ ـ ــﺮن اﳊ ـ ــﺎدي واﻟﻌﺸـ ـ ـﺮﻳﻦ اﳋ ـ ــﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴ ـ ــﺔ اﳌﺴ ـ ــﺘﺪاﻣﺔ ،ﰒ ﺟ ـ ــﺎء اﻧﻌﻘ ـ ــﺎد اﳌ ـ ــﺆﲤﺮ اﻟﻌ ـ ــﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ـ ــﺔ اﳌﺴ ـ ــﺘﺪاﻣﺔ "ﻗﻤ ـ ــﺔ
ﺟﻮﻫﺎﻧﺴﺒﻮرغ" ﺳﻨﺔ  2002ﲜﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟـﺬي أﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ أﳘﻴـﺔ ﺗﻄـﻮﻳﺮ ﻣﺆﺷـﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ ـﺪف ﻣﺴـﺎﻋﺪة
ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮار ﰲ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺎﻧﺘﻬﺎج اﻟﺪول ﻹدارة
ﺣﻜﻢ ﺟﻴﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻣـﻦ ﳎﺘﻤـﻊ ﻣـﺪﱐ وﻣﻨﻈﻤـﺎت ﻏـﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴـﺔ ،وﲤﻜـﲔ اﻷﻓـﺮاد اﻟـﺬﻳﻦ
ﻳﻌــﺎﻧﻮن ﻣــﻦ اﻟﻔﻘــﺮ وﻣﻨﻈﻤــﺎ ﻢ ﻣــﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﰲ اﲣــﺎذ اﻟﻘ ـﺮار وﲢﺪﻳــﺪ أوﻟﻮﻳــﺎ ﻢ ،وﺗﻌﺰﻳــﺰ اﳌﺴــﺎواة وﳏﺎرﺑــﺔ ﻛــﻞ أﺷــﻜﺎل
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ،وإرﺳﺎء اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ.
أوﻻ :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ.
 -1اﻟﻤﻔﻬﻮم :ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻌﺮوﻓًﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟـﱵ ﻋـﺮف ـﺎ ﺑﻌـﺪ اﻧﻌﻘـﺎد ﻣـﺆﲤﺮ
اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ) ﻗﻤـﺔ اﻷرض( ﰲ رﻳﻮدﳚـﺎﻧﲑو ﻋـﺎم  1992واﻟـﺬي ﺣﻀـﻲ ﺑﺪﻋﺎﻳـﺔ إﻋﻼﻣﻴـﺔ ﻛﺒـﲑة وﻣﻨـﺬ
ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻻﻗﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً واﺳﻌﺎً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻣـﻦ
ﻃــﺮف اﻟﻜﺘــﺎب واﳌﻔﻜ ـﺮﻳﻦ واﻟﺒــﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌــﺎﱂ ،ووردت ﺗﻌﺮﻳﻔــﺎت ﻋﺪﻳــﺪة ﳍــﺬا اﳌﺼــﻄﻠﺢ ﻟــﺬا ﺳــﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠــﻰ
ﻧﻈﺮا ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﲣﺼﺼـﺎت اﳌﻬﺘﻤـﲔ ـﺎ ﻣـﻦ ﺑﻴﺌﻴـﲔ واﻗﺘﺼـﺎدﻳﲔ وﺣـﱴ ﻋﻠﻤـﺎء
ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎديً ،
اﻻﺟﺘﻤﺎع.
أ -اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﻌﻠﻤﻲ :اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺣﺴـﺐ ﺗﻌﺮﻳـﻒ اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ -ﻟﺠﻨـﺔ ﺑﺮوﺗﻨﻼﻧـﺪ *– ﺗﻌـﲎ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ أو ﺗﻠﱯ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﺿﺮة دون أن ﺗﺆدي إﱃ ﺗﺪﻣﲑ ﻗﺪرة اﻷﺟﻴـﺎل اﳌﻘﺒﻠـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺗﻠﺒﻴـﺔ
2
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ اﳋﺎﺻﺔ.

 1ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ،2006ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن ،ص.180 :
*ﺳﻤﻲ ﺑﻬﺬا اﻻﺳﻢ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻮزﻳﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﻴﺪة ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﻼﻧﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺮأﺳﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺳﻨﺔ .1987
2
Nation unies , commission économique pour l’Afrique, bureau pour l’Afrique du nord, développement durable
en Afrique du nord état des lieux et perspectives, 2007, ,Maroc ,p:14.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

وﻗﺪ ﺣﺮص ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻟﻜﺎﻣﻨـﺔ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﻔﻬـﻮم ،اﻷول ﻫـﻮ ﻣﻔﻬـﻮم اﻻﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت وﻻﺳـﻴﻤﺎ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﻳـﺔ اﻟﻘﺼـﻮى ﳍـﻢ ،واﻟﺜـﺎﱐ ﻓﻜـﺮة اﻟﻘﻴـﻮد اﻟـﱵ ﺗﻔﺮﺿـﻬﺎ ﻗـﺪرة
1
اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﻴﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
وﻋــﺮف ﻗــﺎﻣﻮس وﻳﺒﺴـﱰ  Websterﻫــﺬﻩ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ أ ــﺎ ﺗﻠــﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﺨﺪم اﳌ ـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ دون أن
ﺗﺴــﻤﺢ ﺑﺎﺳــﺘﻨﺰاﻓﻬﺎ أو ﺗــﺪﻣﲑﻫﺎ ﺟﺰﺋﻴــﺎ أو ﻛﻠﻴــﺎ ،وﻋﺮﻓﻬــﺎ وﻟــﻴﻢ روﻟﻜــﺰ ﻫــﺎوس  w.ruckels hausﻣــﺪﻳﺮ ﲪﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ أ ﺎ " ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺮ ﺑﻀﺮورة ﲢﻘﻴﻖ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻗﺪرات اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ
أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳘﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ.
وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﳝﻜــﻦ اﻟﻘــﻮل أن اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪﳝﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻌﺮﻳﻔﻬــﺎ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ﺗﺴــﻌﻰ ﻟﺘﺤﺴــﲔ ﻧﻮﻋﻴــﺔ ﺣﻴــﺎة اﻹﻧﺴــﺎن
وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻫﻲ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻌﺎم ﻻ ﲣﺮج ﻋﻦ ﻛﻮ ﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ
ﻋﻘﻼﻧﻴ ــﺔ ،ﲝﻴ ــﺚ ﻻ ﻳﺘﺠ ــﺎوز ﻫ ــﺬا اﻻﺳ ــﺘﺨﺪام ﻟﻠﻤـ ـﻮارد ﻣﻌ ــﺪﻻت ﲡ ــﺪدﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴ ــﺔ وﺑﺎﻟ ــﺬات ﰲ ﺣﺎﻟ ــﺔ اﳌـ ـﻮارد ﻏ ــﲑ
اﳌﺘﺠــﺪدة ،أﻣــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻤـﻮارد اﳌﺘﺠــﺪدة ﳚــﺐ اﻟﱰﺷــﻴﺪ ﰲ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،إﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﳏﺎوﻟــﺔ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﺑــﺪاﺋﻞ ﳍــﺬﻩ
2
اﳌﻮارد ،ﻟﺘﺴﺘﺨﺪم ردﻳ ًﻔﺎ ﳍﺎ ﶈﺎوﻟﺔ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻃﻮل ﻓﱰة زﻣﻨﻴﺔ ﳑﻜﻨﺔ.
ب -اﻟﺘﻌﺮﻳـ ــﻒ اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـ ــﺔ اﻟﻤﺴـ ــﺘﺪاﻣﺔ :ﻟﻘ ــﺪ ﻟﻔ ــﺖ ﻋﻠﻤ ــﺎء اﻻﻗﺘﺼ ــﺎد اﻟﺒﻴﺌ ــﻲ اﻫﺘﻤ ــﺎم ﻋﻠﻤ ــﺎء اﻻﻗﺘﺼ ــﺎد

اﻟﺘﻘﻠﻴــﺪﻳﲔ إﱃ اﻷﻓﻜــﺎر اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ،ﺑﻌــﺪة ﻃــﺮق ﺗﺘﻀــﻤﻦ ﻗﻴﻤــﺔ اﻷﺻــﻮل اﻟﺒﻴﺌﻴــﺔ وأﳘﻴــﺔ اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳋ ـﺪﻣﺎت
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ورأس اﳌﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،وﻣﻦ ﰒ أﺻﺒﺢ إﺷﺮاك اﻟﺒﻴﺌﺔ ﰲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﻣﺮا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ.
ﺗﺮﻛــﺰ ﺑﻌــﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔــﺎت اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹدارة اﳌﺜﻠــﻰ ﻟﻠﻤـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ،وذﻟــﻚ ﺑــﺎﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠــﻰ
"ﺗﻌﻈــﻴﻢ اﳌﻜﺎﺳــﺐ اﻟﺼــﺎﻓﻴﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ،ﺷ ـﺮﻳﻄﺔ اﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳋ ـﺪﻣﺎت وﻧﻮﻋﻴــﺔ اﳌ ـﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ
3
ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ".
وﻗﺪ ﻋﺮف اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸﻬﲑ روﺑﺮت ﺳﻮﻟﻮ اﳊﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﺰة ﻧﻮﺑﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻟﻌﺎم  1989اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺄ ـﺎ
"ﻋﺪم اﻹﺿـﺮار ﺑﺎﻟﻄﺎﻗـﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴـﺔ ﻟﻸﺟﻴـﺎل اﳌﻘﺒﻠـﺔ وﺗﺮﻛﻬـﺎ ﰲ اﳊﺎﻟـﺔ اﻟـﱵ ورﺛﻬـﺎ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﳉﻴـﻞ اﳊـﺎﱄ" .وأﻛـﺪ اﻧـﻪ ﻋﻨـﺪﻣﺎ
ﻧــﺘﻜﻠﻢ ﻋﻠــﻰ اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ ﻓــﻼ ﻣﻨــﺎص ﻣــﻦ أن ﻧﺄﺧــﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒــﺎر ﻟــﻴﺲ اﳌ ـﻮارد اﻟــﱵ ﻧﺴــﺘﻬﻠﻜﻬﺎ اﻟﻴــﻮم وﺗﻠــﻚ اﻟــﱵ ﻧﻮرﺛﻬــﺎ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺎﻓﻴًﺎ إﱃ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟـﱵ ﳔﻠﻔﻬـﺎ ﻟﻠﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ﺗﻠـﻚ اﻟﺒﻴﺌـﺔ
ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﻧﻮﺟﻪ
ً
4
اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ إﲨﺎﱄ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺼﺎﻧﻊ واﳌﻌﺪات واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺴﺎﺋﺪة وﻫﻴﻜﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ.

1

GISÈLE Belem, Quelle gouvernance pour la mise en ouverture du développement? L'expérience de l’industrie
minière du mali, Doctorat en science de l'enivrement, Université du Québec a Montréal, 2009, p.51
 2ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ ،ﻣﺎﺟﺪة أﺑﻮ زﻧﻂ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ،ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺨﻄﻴﻄﻬﺎ وأدوات ﻗﻴﺎﺳﻪ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن،
 ،2007ص.26،25 :
 3دوﻧﺎﺗﻮ روﻣﺎﻧﻮ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ،ﺳﻮرﻳﺎ  ،2003 ،ص.53 :
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ  www.ao‐academy.org/docs/NAPC.pdfﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2011/02/23
 4ﻧﻮزان ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻬﻴﺘﻲ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﻤﻮذﺟﺎ ،ﻣﺮآﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،أﺑﻮ ﺿﺒﻲ ،2009 ،ص.13 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

ﺣﺴﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻓﺈن ﻣﻴﺰة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻲ أ ﺎ ﺗﻮﻓﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ أو اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ واﻟﻌﻨﺼـﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،أي أ ﺎ ﲢﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ دون إﳘﺎل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ أ ﺎ » :ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﱵ ـﺘﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻜـﺎﻓﺆ اﳌﺘﺼـﻞ اﻟـﺬي ﻳﻀـﻤﻦ إﺗﺎﺣـﺔ ﻧﻔـﺲ
اﻟﻔﺮص اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ وذﻟﻚ ﺑﻀﻤﺎن ﺛﺒﺎت رأس اﳌﺎل اﻟﺸﺎﻣﻞ أو زﻳﺎدﺗﻪ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻋﱪ اﻟﺰﻣﻦ«.
أﻣﺎ ﻫﻴﺄة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ و اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ا ﺎ " ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ

ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺟﻴﺎل اﳊﺎﺿﺮة دون اﻹﺧﻼل ﺑﻘﺪرة اﻷﺟﻴﺎل اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﺎ" .1وﻗﺪ
وﺿﻊ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻔﺴﲑات ﳌﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ واﳌﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺑﺄ ﺎ ﺗﻌﲏ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ
وﺗﺪﻋﻴﻢ ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن وإﻋﻼء ﺣﻘﻮﻗﻪ ،وﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ أﻣﺎم اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎﱀ ،واﻟﺬي ﳝﻜﻦ
2
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺿﻤﺎن ﲨﻴﻊ اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
 -2ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ :ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌـﺎرﻳﻒ ﻳﺘﻀـﺢ أن اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺸـﻤﻞ ﻛﺎﻓـﺔ أﳕـﺎط اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ:

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﻴﺎت ﻛﻞ أﻓـﺮاد اﳉﻴـﻞ اﳊـﺎﱄ ،وﲢﻔـﻆ ﺣـﻖ
اﻷﺟﻴ ــﺎل اﻟﻘﺎدﻣ ــﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ،وﺗﻨﻄ ــﻮي اﻻﺳ ــﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻋﻨﺎﺻ ــﺮ ﲣﺘﻠ ــﻒ ﻣ ــﻦ ﺗﻌﺮﻳ ــﻒ ﻵﺧ ــﺮ واﻟﺴ ــﺒﺐ ﰲ ذﻟ ــﻚ ﻫ ــﻮ
اﺧﺘﻼف ﲣﺼـﺺ ﻣـﻦ ﻗـﺎم ﺑﺘﻌﺮﻳﻔﻬـﺎ – ﻓﺎﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﻮن ﻳﺮﻛـﺰون ﻋﻠـﻰ اﻷﺑﻌـﺎد اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ أو ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻛﻬـﺪف ﺑﻴﻨﻤـﺎ
ﻳﻬﺘﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﻮن ﺑﺈﺑﺮاز اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ أو اﳍﺠـﻮم ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫـﺎ ﻋـﺪو اﻟﺒﻴﺌـﺔ –  ،وﳝﻜـﻦ ﺗﻠﺨـﻴﺺ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ
3
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي :وﻳﺴــﺘﻨﺪ إﱃ اﳌﺒــﺪأ اﻟــﺬي ﻳﻘﻀــﻲ ﺑﺰﻳــﺎدة رﻓــﺎﻩ ا ﺘﻤــﻊ إﱃ أﻗﺼــﻰ ﺣــﺪ واﻟﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰاﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺑﺼﻮرة ﻛﻔﺆة .ﲝﻴﺚ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻌﺎﱂ.
 اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :وﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ واﻟﺒﺸـﺮ ،واﱃ اﻟﻨﻬـﻮض ﺑﺮﻓﺎﻫﻴـﺔ اﻟﻨـﺎس ،وﲢﺴـﲔ ﺳـﺒﻞاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،واﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻷﻣﻦ واﺣﱰام ﺣﻘـﻮق
اﻹﻧﺴ ــﺎن ،ﻛﻤ ــﺎ ﻳﺸ ــﲑ إﱃ ﺗﻨﻤﻴ ــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓ ــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔ ــﺔ ،واﻟﺘﻨ ــﻮع واﻟﺘﻌﺪدﻳ ــﺔ ،واﳌﺸ ــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴ ــﺔ ﰲ ﺻ ــﻨﻊ اﻟﻘـ ـﺮار
ﳌﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺸﻌﺐ.
 اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ :وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ وﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻈﻢ اﻻﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ واﻟﻨﻬـﻮضﺎ.
وﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﺎ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ:

1

Alaine Beitone et d’autres, Economie, Dalloz, Paris, 2001, P 27.
 2ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﻴﻦ ﺷﻌﺒﺎن ،اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ) اﻟﺮاﺷﺪ( واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﻤﺪن ،اﻟﻌﺪد  1804اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ،2007/01/23ص 14 :ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2010/11/15
اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖwww.ahewar.org/debat/show.art.asp?ald=86703 :
 3ﻧﻮزان ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻬﻴﺘﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ص.20 .19 :
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اﻟﻤﺨﻄﻂ رﻗﻢ ):(4-1ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻣﺴﺘﺪﻳﻤﺔ
ﻋﺎدﻟﺔ

ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻳﺶ

اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
Source: Nation unies , commission économique pour l’Afrique, op cite, p:15.

وﻫﻨﺎك ﻋﺸﺮة أﻋﻤﺪة أو ﻋﻨﺎﺻﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻷي إﻃﺎر ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ:
اﻟﻤﺨﻄﻂ رﻗﻢ ) (5-1ﻧﻬﺞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.

اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ
اﳉﻨﺴﲔ

ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﻘﺮ
ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤﻮارد

إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻌﺎم

ﻧﻬﺞ دراﺳﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ

دﻋﻢ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺬاﰐ
ﲡﺴﲑ اﻟﻔﺎرق
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/
ﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻷﻓﻀﻞ
ﻟﻠﺤﻠﻮل اﶈﻠﻴﺔ

دﻋﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﻧﻮزان ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻬﻴﺘﻲ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.23 :

ﺗﻄﻮرا ﻣﻊ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺮﻛـﺰ ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻌـﺪ
وﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻗﺪ ﻋﺮف ً
اﻟﺒﻴﺌــﻲ ﻓﺤﺴــﺐ ،ﺑــﻞ ﻳﺮﻛــﺰ أﻳﻀـﺎً ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﺑﻮﺻــﻔﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﺸــﻤﻞ أﻫــﺪاف اﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ وﺑﻴﺌﻴــﺔ،
ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﻀــﺢ أن ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ أﺻــﺒﺢ ﻳﺘﻄﻠــﺐ إﺗﺒــﺎع ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﻋﻤﻴﻘــﺔ اﻷﺛــﺮ وإﺟ ـﺮاء إﺻــﻼﺣﺎت ﻣﺆﺳﺴــﻴﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺒـﺎدئ وأﺳـﺲ اﳊﻜـﻢ اﻟﺮﺷـﻴﺪ ،ﺗﺸـﺮك ﲨﻴـﻊ اﻷﻃـﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠـﺔ ﰲ ا ﺘﻤـﻊ ﻷﺟـﻞ ﲢﻘﻴـﻖ
وإدارة ﺣﻜﻢ َ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

اﻷﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ اﻟــﱵ ﻳﺼــﺒﻮا إﻟﻴﻬــﺎ ا ﺘﻤــﻊ وﻋﻠــﻰ رأﺳــﻬﺎ ﻣﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﻘــﺮ ،ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ إﺗﺒــﺎع ﺳﻴﺎﺳــﺎت ﺗــﺪﻋﻢ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﲢﺎرب ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ وﻋﺪم اﳌﺴﺎواة ،وﺗﻌﺰز ﲤﻜﲔ اﻷﻓﺮاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرا ﻢ اﳌﺎدﻳـﺔ واﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ،
وﻓﺘﺢ ﳍﻢ أﺑﻮاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺪﻋﻤﻬﺎ ﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ اﻟﺮﺷﻴﺪ.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﺗﺮاﺑﻂ وﺗﺸﺎﺑﻚ وﺛﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺒﺒﻴﺔ
ﻧﻈﺮا ﻟﻠﱰاﺑﻂ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﲔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ،ﻏﲑ اﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﺑﻪ اﻵن
ﺑﲔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ دﻗﻴﻘﺔً ،
أن اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﰲ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺰز اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﺳﻴﺎدة
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،1وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ
ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات واﺿﺤﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ اﳊﻘﻮق
واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ وﻗﻄﺎع ﺧﺎص ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار وﰲ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻻن ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة إذا ﱂ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻷﻓﺮاد واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺒﻬﺎ
اﻹﺧﻔﺎق .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺗﻌﺪ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
2
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وﳝﻜــﻦ ﺗﻠﺨــﻴﺺ ﺗﻠــﻚ اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟــﱵ ﺗـﺮﺑﻂ ﺑــﲔ ﻫــﺬﻳﻦ اﳌﻔﻬــﻮﻣﲔ ﰲ أرﺑــﻊ ﻋﻤﻠﻴــﺎت واﻟــﱵ ﺗــﺪﻋﻰ دورة إدارة اﳊﻜــﻢ
وﻫــﻲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻮزﻳــﻊ وﲣﺼــﻴﺺ اﳌ ـﻮارد ،وﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺑﻠــﻮرة اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻟ ـﱪاﻣﺞ ،وﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺗﻠــﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت ،وأﺧ ـﲑا
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ،3وﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺒﺎرة ﻋـﻦ ﻣﺮاﺣـﻞ ﳚـﺐ إﺗﺒـﺎع واﺣـﺪة ﺗﻠـﻮ اﻷﺧـﺮى وإﳕـﺎ ﻫـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت
ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﻓﻔﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻜـﻒء ﻟﻠﻤـﻮارد اﳌﺘﺎﺣـﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ ﻣـﺪﺧﻼت اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ) ﺑﺸـﺮﻳﺔ ،ﻃﺒﻴﻌﻴـﺔ،
ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ (....وﻳﻌﺪ ﻫـﺬا اﻷﻣـﺮ ﻣﻬﻤـﺎ ﺟ ًـﺪا ﰲ إﺣـﺪاث ﺗﻨﻤﻴـﺔ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻷن اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﳌﻨﺘﻬﺠـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ
ﺳــﻮف ﺗﺒــﲎ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻫــﺬا اﻟﺘﻮزﻳــﻊ ،وأي إﺧــﻼل ﰲ اﻟﺘﻮزﻳــﻊ ﺳــﻴﺆﺛﺮ ﺳــﻠﺒﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻫــﺪاف اﳌﺮﺟــﻮ ﲢﻘﻴﻘﻬــﺎ ،ﰒ ﺗـﺄﰐ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﺑﻠﻮرة ورﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ واﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴـﺎد وﻋـﺪم اﻟﻜﻔـﺎءة ﳌـﺎ
ﻳﺆدﻳﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وإﺿﻌﺎف ﻟﻠﺠﻬﻮد اﳍﺎدﻓﺔ ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،ﳍﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﺼـﻒ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﳌﺴـﺆوﻟﺔ
ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﱪاﻣﺞ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح ،وان ﻳﻜﻮن اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴـﺘﻌﺪون ﻟﻠﻤﺴـﺎءﻟﺔ ﰲ ﺣﺎﻟـﺔ
إﺧﻔﺎق ﺳﻴﺎﺳﺎ ﻢ وﺑﺮاﳎﻬﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﻨﺸﻮدة ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﰲ ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ وأﻋﻤﺎﳍـﺎ،
وأن ﺗﺸﺮك ﻛﻞ أﻃﺮاف اﳊﻜﻢ ) اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ ،واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا ﺘﻤﻊ اﳌـﺪﱐ( ﻓﺎﻟﻜـﻞ ﻣﻌـﲏ ﺑﺎﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ رﺳـﻢ
morita sachiko and zaelke derwood, op cit, p:16
 2ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، 2002 ،ص .101 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
 http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002a.pdfﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2011/03/22
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اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت وﲢﺪﻳــﺪ اﻷﻫــﺪاف ووﺿــﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿــﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴــﺬ ﺣــﱴ وإن اﺧﺘﻠﻔ ـﺖ ﻫــﺬﻩ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ ﻣــﻦ ﻗﻄــﺎع ﻵﺧــﺮ ﺣﺴــﺐ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻄﺒﻖ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻟﺘﺄﰐ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﲎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟـﱪاﻣﺞ اﻟـﱵ
ﰎ وﺿــﻌﻬﺎ ،وﺗــﺄﺛﲑ ﻛﻴﻔﻴــﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ ﻋﻠــﻰ ﳐﺮﺟــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻠﻊ وﺧــﺪﻣﺎت وﻏﲑﻫــﺎ ،واﻟـﱵ ﻳﻌﺘﻤــﺪ ﺣﺠﻤﻬــﺎ وﻛﻤﻴﺘﻬــﺎ
وﺟﻮد ــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺴــﻠﻴﻢ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳــﺎت واﻟـﱪاﻣﺞ ووﺿــﻌﻬﺎ اﳌﻮﺿــﻊ اﻟﺼــﺤﻴﺢ .أﻣــﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻷﺧــﲑة ﻓﻬــﻲ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌـﺎدل ﳌﺨﺮﺟـﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ أﻓـﺮاد ا ﺘﻤـﻊ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﺗﻀـﻤﻦ ﺣﻘـﻮق ﻛـﻞ
اﻷﻓﺮاد وﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ ،وﻫﻨﺎ ﺗﻠﻌﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟـﺔ دورا ﻣﻬﻤـﺎ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺳﻴﺎﺳـﺔ اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ،واﻟـﱵ ﻳﻨﺒﻐـﻲ
ﰲ ﻇـﻞ اﳊﻜــﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ أن ــﺘﻢ ﺑﺘﻠﺒﻴـﺔ ﺣﺎﺟﻴــﺎت اﻟﻄﺒﻘـﺎت اﻟﻔﻘــﲑة وﲢﻘـﻖ اﻻﺳــﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤـﻮ ﰲ اﻟﺪوﻟــﺔ وﺗﺒﺘﻌـﺪ ﻋــﻦ ﻛــﻞ
أﺷﻜﺎل اﻹﺳﺮاف واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ.
اﻟﻤﺨﻄﻂ رﻗﻢ ) (6-1دورة إدارة اﻟﺤﻜﻢ.
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﻤﺪﺧـﻼت
-

اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ

ﺗﻮزﻳﻊ وﺗﺨﺼﻴﺺ
اﻟﻤﻮارد ﺑﻜﻔﺎءة

-

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ -ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
اﻟﱵ ﺗﻠﱯ ﺣﺎﺟﻴﺎت
ﻛﻞ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ

اﻟﺘﻄـﺒﻴﻖ

اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل
ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ) اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ،اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ(....

اﻟﺘﻮزﻳـ ــﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﺪﺧـﻞ
اﻟﻤﺼﺪر :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺎﻛﻮم ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص) 60:ﺑﺘﺼﺮف(.

ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣــﺎ ﺳــﺒﻖ ﻳﺘﻀــﺢ أن ﻇﻬــﻮر اﳊﻜــﻢ اﻟﺮاﺷ ـﺪ ﺗ ـﺰاﻣﻦ ﻣــﻊ ﲢــﻮل ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ،اﻟــﱵ أﺧــﺬت ﰲ اﻟﺘﻐــﲑ
واﻟﺘﻄــﻮر ،ﺣﻴــﺚ اﻧﺘﻘﻠــﺖ ﻣــﻦ اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ،إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺸــﺎﻣﻠﺔ اﻟــﱵ ـﺘﻢ
ﺑﺎﳉﻮاﻧـ ــﺐ اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـ ــﺔ ،وﺻـ ــﻮﻻً إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴـ ــﺔ اﳌﺴـ ــﺘﺪﳝﺔ اﻟـ ــﱵ ـ ــﺘﻢ ﲜﻤﻴـ ــﻊ ﺟﻮاﻧـ ــﺐ اﳊﻴـ ــﺎة اﻻﻗﺘﺼـ ــﺎدﻳﺔ
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واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴـﺔ ،ﻛﻤـﺎ ﺗﺘﻀـﺢ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺟﻠﻴـﺎ ﺑـﲔ اﳊﻜـﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﺒـﺎدئ وأﻫـﺪاف ﻛـﻼَ ﻣﻨﻬﻤـﺎ
ﻓﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻘﺮ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ واﻟﺴﻜﺎن ﰲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﻄﻬﺎ ،وﻳﻌﺪ ﻫﺬا ﺷـﻜﻼً ﻣـﻦ أﺷـﻜﺎل
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،وﻫﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ اﻟـﺬي ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﻣﺸـﺎرﻛﺔ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺪوﻟـﺔ وا ﺘﻤـﻊ اﳌـﺪﱐ واﻟﻘﻄـﺎع
اﳋــﺎص ،ﻓﻤﺸــﺎرﻛﺔ ﻫــﺬا اﻷﺧــﲑ )اﻟﻘﻄــﺎع اﳋــﺎص( ﻟﻠﻤﺴــﺎﳘﺔ أﻛﺜــﺮ ﰲ إﺣــﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺗ ـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸــﻜﻞ ﻛﺒــﲑ ﺑﻨﻮﻋﻴــﺔ
وﻧﻄ ــﺎق اﳊﻜ ــﻢ ،اﻟ ــﺬي ﻳ ــﺆﺛﺮ ﺗ ــﺄﺛﲑا ﻣﺒﺎﺷـ ـﺮا ﻋﻠ ــﻰ ﺣﺠ ــﻢ وﻃﺒﻴﻌ ــﺔ اﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎر اﳋ ــﺎص ﰲ اﻟﺪوﻟ ــﺔ واﻟ ــﺬي ﻫ ــﻮ ﺑ ــﺪورﻩ
)اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص( ﻳﻌـﺪ ﻣﺼـﺪرا رﺋﻴﺴـﻴﺎ ﻟﻠﻨﻤـﻮ ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﺗﻮﻟﻴـﺪﻩ ﻟﻠﺜـﺮوة واﻟـﺪﺧﻞ ،وﺧﻠـﻖ ﻣﻨﺎﺻـﺐ اﻟﺸـﻐﻞ ،وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻓﺘﻌﺰﻳﺰ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ إذا ﺳﻮف ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻠﻤﺴـﺎﳘﺔ
ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ،وﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ ﺛﺎﻧﻴــﺔ ﻳــﻮﻓﺮ ﻟــﻪ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻣــﻦ ﺧــﻼل زﻳــﺎدة اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺤﺴــﲔ ﻣــﻦ
إﺟ ـﺮاءات اﻟﺘﻨﺒ ــﺆ ،واﻟ ــﱰوﻳﺞ ﳌﻌــﺎﻳﲑ أﻓﻀ ــﻞ ﻟﺘﻘ ــﺪﱘ اﳋــﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ،ﺑﺎﻹﺿ ــﺎﻓﺔ إﱃ ﺗــﻮﻓﲑ اﻷﻣ ــﻦ واﻻﺳ ــﺘﻘﺮار واﻹﻃ ــﺎر
اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﶈﻔﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺎﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ اﳌﺒﺴﻄﺔ ،وﳏﺎرﺑـﺔ اﻟﻔﺴـﺎد واﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴـﺔ ﰲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ ،وإﻗﺎﻣـﺔ
ﻧﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻗﻀﺎﺋﻴﺔ وﳏﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات ﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺴـﺮﻳﻊ وﲢﻔﻴـﺰ اﻟﻘﻄـﺎع اﳋـﺎص ﺑﺎﻟﻘﻴـﺎم
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ،ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وإﱃ ﺟﺎﻧ ــﺐ ﻫ ــﺬا ﻳﺴ ــﻌﻰ اﳊﻜ ــﻢ اﻟﺮاﺷ ـﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴ ــﻖ ﻛﻔ ــﺎءة ﻣﺆﺳﺴ ــﺎت اﻟﺪوﻟ ــﺔ ،وﻳﻬ ــﻲء ﺑﻴﺌ ــﺔ ﳍ ــﺎ ﳝﻜ ــﻦ اﻟﺘﻨﺒ ــﺆ ــﺎ
1
اﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ وﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدي وأداء ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺪف إﱃ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻻﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘـﻼﱐ ﻟﻠﻤـﻮارد ،واﳊﻜـﻢ اﻟﺮﺷـﻴﺪ ﻫـﻮ ﰲ ﺟـﻮﻫﺮﻩ
اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﳌﻮارد اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ أي ﺣﺴـﻦ اﺳـﺘﻐﻼﳍﺎ وﺗـﺪﺑﲑﻫﺎ ،وﰲ ﻫـﺬا اﻹﻃـﺎر ﻳﻠﻌـﺐ اﳊﻜـﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ دورا ﻫﺎﻣـﺎ
ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﳌـﻮارد اﶈﻠﻴـﺔ واﳌﺴـﺎﻋﺪات واﻟﺘﺸـﺠﻊ ﻋﻠـﻰ اﺳـﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺸـﻜﻞ أﻓﻀـﻞ.
ﻓﺎﳌﻨــﺎخ اﻟــﺬي ﻳﻬﻴﺌــﻪ وﺟــﻮد ﺳﻴﺎﺳــﺔ ﻗﻮﻳــﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣــﺔ ﲟﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺴــﺎءﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺗﺘﺴــﻢ ﺑﺎﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﺿــﻮح ﻳﺴــﻬﻢ ﰲ
ﺿ ــﻤﺎن أن اﻷﻣـ ـﻮال اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﲟ ــﺎ ﻓﻴﻬ ــﺎ أﻣـ ـﻮال اﳌﺴ ــﺎﻋﺪات ﻟ ــﻦ ــﺪر أو ﻳﺴ ــﺎء اﺳ ــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،وﺑﺎﻟﺘ ــﺎﱄ ﻳ ــﺆدي ﻫ ــﺬا إﱃ
2
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎً أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﻓﺎن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺴﻜﺎن ،واﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻫـﻮ اﳊﻜـﻢ اﻟـﺬي
ﻳﻌﺰز رﻓﺎﻩ اﻹﻧﺴـﺎن وﻳﺪﻋﻤـﻪ وﻳﺼـﻮﻧﻪ ،وﻳﻬـﺘﻢ ﺑﻔﺌـﺎت ا ﺘﻤـﻊ اﻷﻛﺜـﺮ ﺿـﻌ ًﻔﺎ وﻓﻘ ًـﺮا ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻓـﺘﺢ ا ـﺎل ﳉﻤﻴـﻊ ﻓﺌﺎﺗـﻪ
ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﲤﺲ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ رﻓﺎﻫﻬﻢ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳـﻖ
اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺬي ﻳﺘـﻴﺢ ﳍـﻢ ﻓـﺮص اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ،وﻳﻌـﺰز ﺑﻨـﺎء ﻗـﺪرا ﻢ اﳌﺎدﻳـﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ ﺑﺘـﻮﻓﲑ اﳋـﺪﻣﺎت
اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﳍــﻢ )ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻃﻮﻳﻠـﺔ اﻷﺟــﻞ ﰲ اﻟﺼــﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ وﻏﲑﻫــﺎ( وإﺗﺎﺣـﺔ ﳍــﻢ اﻟﻔــﺮص اﻟــﱵ ﲤﻜــﻨﻬﻢ
1

2

Adel M. Abdellatif, Good Governance and Its Relationship to Democracy & Economic Development, Global
Forum 3 on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity Seoul 20-31 May 2003, p:10, cite web:
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

ﻣــﻦ ﲢﺴــﲔ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸــﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤــﺎد ﻋﻠــﻰ أﻧﻔﺴــﻬﻢ )ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻــﺔ ﻣــﺜﻼ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻣــﻨﺢ
اﻟﻘﺮوض(.
ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ ﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد ﻣﺎ ﺑـﲔ أﻓـﺮاد ا ﺘﻤـﻊ دون اﳌﺴـﺎس ﲝﺎﺟﻴـﺎت
اﻷﺟﻴــﺎل اﳌﺴــﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،وﻫــﻮ ﻣﺒــﺪأ ﻣــﻦ ﻣﺒــﺎدئ اﳊﻜــﻢ اﻟﺮاﺷ ـﺪ اﳌﺘﻤﺜــﻞ ﰲ ﺗﺴــﺎوي اﳌ ـﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﻟﻔــﺮص واﳊﻘــﻮق وﻋــﺪم
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ أدﺑﻴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

ـﻮرا
إن ﻇﻬـﻮر ﻣﻔﻬــﻮم اﳊﻜـﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ ﲟﻀــﺎﻣﻴﻨﻪ اﻟـﱵ ﺗﺸــﲑ إﱃ اﻷﺑﻌــﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻳﻌﻜــﺲ ﺗﻄـ ً
ﻃﺒﻴﻌﻴً ـﺎ ﰲ اﻟﻨﻈــﺮة إﱃ ﻣﻔﻬــﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ واﻟﺘﻨﻈــﲑ ﻟــﻪ ،ﻓﻘــﺪ ﰎ اﻟﺘﺤــﻮل ﻣــﻦ اﻟﱰﻛﻴــﺰ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ ﰲ
اﳋﻤﺴﻴﻨﻴﺎت إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﰲ أواﺧـﺮ اﻟﺴـﺘﻴﻨﻴﺎت إﱃ اﻟﺘﺤـﻮل ﳓـﻮ إﻋـﺎدة ﻫﻴﻜﻠـﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت
ﻋ ــﻦ ﻃﺮﻳ ــﻖ ﺑـ ـﺮاﻣﺞ اﻹﺻ ــﻼح اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدي اﻟ ــﱵ ﻃﺮﺣﺘﻬ ــﺎ اﳌﺆﺳﺴ ــﺎت اﻟﺪوﻟﻴ ــﺔ اﳌﺎﳓ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴ ــﺔ ﰲ أواﺧ ــﺮ
اﻟﺴــﺒﻌﻴﻨﻴﺎت وﺣﻘﺒ ــﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ ــﺎت إﱃ اﻻﻫﺘﻤ ــﺎم اﻟﺘــﺪرﳚﻲ ﺑﺎﻟﺸ ــﺮوط اﻟﺴﻴﺎﺳ ــﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ﻣــﻊ ﺑﺪاﻳ ــﺔ اﻟﺘﺴ ــﻌﻴﻨﻴﺎت ﺑﻌ ــﺪ أن
ﻛﺎﻧ ــﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳ ــﺔ ﺗﻌ ــﺎﻣﻼن ﻟﻔ ــﱰة ﻃﻮﻳﻠ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ أ ﻤ ــﺎ ﳎ ــﺎﻻن ﻣﻨﻔﺼ ــﻼن ،ﻟ ــﺬﻟﻚ اﻧﺘﺸ ــﺮت دﻋ ــﻮى اﻹﺻ ــﻼح
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ،وﺑــﺪأت اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒــﺔ ﺑﺈﻋــﺎدة ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ ﻛﺸــﺮط ﳌــﻨﺢ اﳌﺴــﺎﻋﺪات
اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
وﰲ ﲦﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻇﻬﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة وﺑﺎﳋﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﳍـﺎ
اﻟــﺪول ﻋﻠ ــﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬــﺎ ،أﻣ ــﺎ اﳍﻴﺌــﺎت اﳌﺎﻟﻴ ــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻓﺎﺳ ــﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﰲ إﻃــﺎر ﲢﺪﻳ ــﺪﻫﺎ ﳌﻌــﺎﻳﲑ اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴ ــﺔ اﳉﻴ ــﺪة ﰲ
اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻄﺒﻘﺔ ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ ،وﺑﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ أداة ﻣﻔﻬﻮﻣﻴﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﰲ ﻳـﺪ اﳌﺆﺳﺴـﺎت اﻟﺪوﻟﻴـﺔ اﳌﺎﳓـﺔ ﻟﺘﻘﻴـﻴﻢ
ﻣﺪى ﳒﺎح ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻄﺒﻘﺔ ،وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﳊﲔ أﺧـﺬت اﳍﻴﺌـﺎت اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﺪوﻟﻴـﺔ ﺗـﺪﻋﻮا اﻟـﺪول
إﱃ إدﺧــﺎل إﺻــﻼﺣﺎت ﻣﺆﺳﺴــﺎﺗﻴﺔ ﰲ إﻃــﺎر ﻣﺒــﺎدئ اﳊﻜــﻢ اﻟﺮاﺷ ـﺪ ﺗﺮاﻫــﺎ ﺿــﺮورﻳﺔ ﻟﻨﺠــﺎح ﺑ ـﺮاﻣﺞ اﻹﺻــﻼح وﲢﻘﻴــﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﰲ ﺗﻠــﻚ اﻟــﺪول ،وﺑــﺪأ اﻻﻫﺘﻤــﺎم ــﺬا اﳌﻔﻬــﻮم اﳉﺪﻳــﺪ ﻳــﺰداد ﺗﻮﺳـ ًـﻌﺎ ،واﺧﺘﻠﻔــﺖ اﻟــﺮؤى ﺑﺸــﺄﻧﻪ وﺳــﻮف ﳓــﺎول
اﻻﻗﺘﺼــﺎر ﰲ دراﺳــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ واﳊﻜــﻢ اﻟﺮاﺷــﺪ ﻋﻠــﻰ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة اﻹﳕــﺎﺋﻲ
واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘﺎ أﻛﺜﺮ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺬا اﳉﺎﻧﺐ.

أوﻻً :ﻧﻈﺮة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ.

" إن ﺑﻨـﺎء اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠـﻰ اﳊﻜــﻢ ﺷـﺮط ﳏــﻮري ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ،وإﻧﻨـﺎ ﻟــﻨﻄﻤﺢ ﰲ أن ﻧﺼـﺒﺢ ﺷـﺮﻳﻜﺎ ﳏﺎﻳـ ًـﺪا
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ،وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﲝﻴﺚ ﳔﻠﻖ ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﰲ
اﻷﺟﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ"  ،ﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ "ﺟـﻴﻤﺲ ﻏﻮﺳـﺘﺎف ﺳـﺒﻴﺚ" ﻣـﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة اﻹﳕـﺎﺋﻲ ﻋـﺎم  .1979وﻣـﻦ
ﺧــﻼل ﻫــﺬا اﳊــﺪﻳﺚ ﻓــﺎن ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة اﻹﳕــﺎﺋﻲ ﻳﻘــﺮ ﺑــﺄن ﻫﻨــﺎك ﻋﻼﻗــﺔ وﺛﻴﻘــﺔ ﺗ ـﺮﺑﻂ اﳊﻜــﻢ اﻟﺮاﺷ ـﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ
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ـﻴﺪا ﻣــﺎ ﱂ
ﻓﺎﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﻳــﺮى أﻧــﻪ ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﺘﻮاﺻــﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺑــﺪون اﳊﻜــﻢ اﻟﺮاﺷ ـﺪ ،ﻛﻤــﺎ ﻻ ﳝﻜــﻦ أن ﻳﻜــﻮن اﳊﻜــﻢ رﺷـ ً
ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ اﳌﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎً واﻟﺬي ﰎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ أن
اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻟﻴﻀﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ
اﻟﺜﻼث ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﳌﺎ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ اﳊﻜـﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﳌﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻼﻗـﺔ ﺗﻜﺎﻣـﻞ ،ﻇـﻞ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻷﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة اﻹﳕـﺎﺋﻲ ﻣـﻦ
ﺧﻼل ﻣﺒﺎدراﺗﻪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺆون اﳊﻜﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻌﻄﻲ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻠﻔﻘـﺮاء واﻟﻨﻬـﻮض ﺑـﺎﳌﺮأة واﺳـﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌـﺔ وﺧﻠـﻖ اﻟﻔـﺮص
اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻌﻤــﻞ وﻏﲑﻫ ـﺎ ،وﻧﻈــﺮ إﱃ اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻻ ﻳــﺆدي ﺑﺼــﻮرة آﻟﻴــﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺒﺸ ـﺮﻳﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ
واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ،وإﳕﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﲬﺴـﺔ ﺟﻮاﻧـﺐ ﺗـﺆﺛﺮ ﲨﻴﻌﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﺣﻴـﺎة
اﻟﻔﻘ ـﺮاء واﻟﻔﺌ ــﺎت اﻟﻀ ــﻌﻴﻔﺔ .وﺗﺘﻤﺜ ــﻞ ﰲ اﻟﺘﻤﻜ ــﲔ وﻫ ــﻮ ﺗﻮﺳ ــﻴﻊ اﻟﻘ ــﺪرات واﳋﻴ ــﺎرات اﳌﺘﺎﺣ ــﺔ ﻟﻠﺮﺟ ــﺎل واﻟﻨﺴ ــﺎء وزﻳ ــﺎدة
ﻓﺮﺻﻬﻢ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎ ﻢ ،واﻟﺘﻌﺎون وﻫﻮ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻋﻤﻠﻬـﻢ ﺳـﻮﻳﺎً
ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ،واﻹﻧﺼـﺎف ﻟــﻴﺲ ﻓﻘــﻂ ﰲ اﻟﻔـﺮص واﻹﻣﻜﺎﻧــﺎت واﻟـﺪﺧﻞ وإﳕــﺎ ﰲ ﻓــﺮص اﻟﺘﻌﻠـﻴﻢ وﻏﲑﻫــﺎ ،واﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ
وﻫــﻲ ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت ﻫــﺬا اﳉﻴــﻞ دون اﳌﺴــﺎس ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻷﺟﻴــﺎل اﳌﻘﺒﻠــﺔ وﺣﻘﻬــﺎ ﰲ اﻟﺘﺤــﺮر ﻣــﻦ اﻟﻔﻘــﺮ واﳊﺮﻣــﺎن
وأﺧﲑا اﻷﻣﻦ واﻟﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﱵ ﺪد ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻣﺜﻞ اﳌﺮض واﻟﻘﻤﻊ وﻏﲑﻫﺎ.
وﻗــﺪ رﻛــﺰ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة ﻋﻠــﻰ أرﺑﻌــﺔ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﺑﺎﻟﻐــﺔ اﻷﳘﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﺒﺸ ـﺮﻳﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ وﻫــﻲ
اﻟﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻘــﺮ ،وﺧﻠــﻖ اﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ واﺳــﺘﺪاﻣﺔ اﻟــﺮزق وﺳــﺒﻞ اﻟﻌــﻴﺶ ،وﲪﺎﻳــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ وﲡﺪﻳــﺪﻫﺎ ،وﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﻨﻬــﻮض
ﺑﺎﳌﺮأة ،ورﺑﻂ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﺑﻘـﺪرة اﻟـﺪول ﻋﻠـﻰ ﲢﻘﻴـﻖ اﳊﻜـﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ اﳌﺒـﲏ ﻋﻠـﻰ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ واﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴـﺎءﻟﺔ
ﻓﻘﺮا ﻹﲰـﺎع ﺻـﻮ ﺎ ،وﻣﺴـﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﺻـﻨﻊ اﻟﻘـﺮار
واﻟﺬي ﻳﺘﺴﻢ أﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻹﻧﺼﺎف وﻳﻌﻄﻲ ﻓﺮص ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ ً
اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ.
وﳌــﺎ ﻛــﺎن ﲢﻘﻴــﻖ اﳊﻜــﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ ﻻ ﺗﻌــﲎ ﺑــﻪ اﻟﺪوﻟــﺔ ﻓﻘــﻂ ،ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﺷـﺮاﻛﺔ ﻣــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ وﺑــﲔ ا ﺘﻤــﻊ اﳌــﺪﱐ واﻟﻘﻄــﺎع
اﳋﺎص ،أﺻﺒﺢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﱰك ﻣﺎ ﺑﲔ ﺗﻠـﻚ اﻷﻃـﺮاف ،ﻓﺎﻟﺪوﻟـﺔ ﻫـﻲ اﻟﺴـﻠﻄﺔ اﳌﻔﻮﺿـﺔ
ﺑﺎﻟﺴــﻴﻄﺮة وﳑﺎرﺳــﺔ اﻟﻘــﻮة ،ﺗــﻮﻓﺮ اﳋــﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ و ﻴــﺊ ﺑﻴﺌــﺔ ﲤﻜﻴﻨﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ  ،ﻛﻤــﺎ ﺗﻘــﻮم ﺑــﺒﻌﺾ اﻻﳒــﺎزات
اﻟــﱵ ﺗﺼــﺐ ﰲ ﺻــﺎﱀ اﻟﻔﺌــﺎت اﻷﻛﺜــﺮ ﻓﻘـﺮا ﻛﺎﻫﺘﻤﺎﻣﻬـﺎ ﺑــﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼــﺤﺔ واﳋــﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،واﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴــﺔ ،واﻟﻘﻄــﺎع
اﳋــﺎص ﻛﺸـﺮﻳﻚ ﰲ اﳊﻜــﻢ ﻳﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺧﻠــﻖ اﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ اﻟــﱵ ﺗﻮﻟــﺪ اﻟــﺪﺧﻞ وﲢﺴــﻦ ﻣــﻦ ﻣﺴــﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸــﺔ ،أﻣــﺎ ﻣﺴــﺎﳘﺔ
ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أﻳﻀﺎ ﺷﺮﻳ ًﻜﺎ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ أن ﳛﻤﻲ ﺣﻘـﻮق ﲨﻴـﻊ اﳌـﻮاﻃﻨﲔ ،وﳝﻜـﻨﻬﻢ ﻣـﻦ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ
اﻷﻧﺸــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴــﺔ ،ﻛﻤــﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎ ــﺎ أن ﺗﻔــﺮض ﻛ ـﻮاﺑﺢ و ﺿ ـﻮاﺑﻂ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ،وأن
ﺗﺴﺠﻞ وﺗﺮﺻﺪ اﻹﺳﺎءات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻨﺎس وﺧﺎﺻـﺔ اﻟﻔﻘـﺮاء ﻣـﻨﻬﻢ ﻓﺮﺻـﺎ ﻟﺘﻄـﻮﻳﺮ ﻗـﺪرا ﻢ وﲢﺴـﲔ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت
ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ.
وﰲ اﻷﺧــﲑ ﻓــﺎن ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ ﻧﻈــﺮ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة اﻹﳕــﺎﺋﻲ أﺻــﺒﺢ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﻓﻘــﻂ
ﺗﻔــﺎﻋﻼً أﻛــﱪ ﺑــﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋــﺎت اﻟــﺜﻼث ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ اﻟﺘـﻮازن اﻟﺴــﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤــﺎ ﺑﻴﻨﻬــﺎ ،واﻣﺘﻼﻛﻬــﺎ ﻟﻘــﺪرة ذاﺗﻴــﺔ ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ ذﻟــﻚ
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اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻜﻴﻴـﻒ ﺑﺼـﻮرة ﻣﺴـﺘﻤﺮة ،ﲟـﺎ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻻﺳـﺘﻘﺮار اﻟﻄﻮﻳـﻞ اﻷﺟـﻞ ،ﳑـﺎ ﳚﻌـﻞ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﺑـﲔ اﳊﻜﻮﻣـﺔ
واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﳏﺪدات رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﲟﻘﺪور أﻣـﺔ ﻣـﻦ اﻷﻣـﻢ أن ﻴـﺊ ﻓـﺮص ﻋﺎدﻟـﺔ وﻣﺴـﺘﺪاﻣﺔ
ﻟﺸــﻌﺒﻬﺎ ﺑﻜﺎﻣﻠــﻪ ،ﻓــﺎﳌﻮارد ﺳــﺘﻬﺪر ﻣــﺎ ﱂ ﺗﻌﻤــﻞ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺑﻜﻔــﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴــﺔ وﻣــﺎ ﱂ ﲤﻠــﻚ اﻟﺸــﺮﻋﻴﺔ ﰲ ﻧﻈــﺮ اﻟﺸــﻌﺐ ،وإذا
ﻋﺠــﺰت ﻋــﻦ رﻋﺎﻳــﺔ ﲤﺎﺳــﻚ اﻟﻨﺴــﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،ﻓــﺎن ا ﺘﻤــﻊ ﻳﻮاﺟــﻪ ﺧﻄــﺮ اﻟﺘﻔﺴــﺦ واﻟﻔﻮﺿــﻰ ،ﻛﻤــﺎ اﻧــﻪ إذا ﱂ ﻳــﺘﻢ
1
ﲤﻜﲔ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﺛﺎﻧـًﺎ :رؤﻳﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻔﻬـﻮم اﳊﻜـﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴـﺎت اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴـﺔ اﳉﺪﻳـﺪة ،وﺑﺼـﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ اﻟﺒﻨـﻚ اﻟـﺪوﱄ ﻗـﺪ ﺧﻀـﻊ
ﳌﺮاﺟﻌﺔ واﺿﺤﺔ ﳌﺆﺷﺮاﺗﻪ وﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺬ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣـﻦ اﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﻴﺎت ،إﻻَ أﻧـﻪ ﻻﺑـﺪ ﻣـﻦ اﻻﻟﺘﻔـﺎت إﱃ ﺗﻮﻇﻴـﻒ ﻫـﺬﻩ
اﳌﺆﺳﺴ ــﺎت ﻟﻠﻤﻔﻬ ــﻮم ،ﻓﻬ ــﺬا اﻟﺘﻮﻇﻴ ــﻒ ﻫ ــﻮ ﻣ ــﺎ ﳝﻴ ــﺰ رؤﻳ ــﺔ ﻫ ــﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴ ــﺎت ﻋ ــﻦ اﻟﺮؤﻳ ــﺔ اﻟ ــﱵ ﻳﻌ ــﱪ ﻋﻨﻬ ــﺎ ﻏﲑﻫ ــﺎ ﻣ ــﻦ
اﳌﺆﺳﺴﺎت وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة.
ﻓﻔﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﻴﺎت ،ﻛـﺎن ﻣﻀـﻤﻮن اﳊﻜـﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ ﻳﻘﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ اﳉﺎﻧـﺐ اﻹداري اﻟﻔـﲏ ،ﻓﻔـﻲ اﻟﺪراﺳـﺔ اﻷوﱃ
اﳌﻜﺘﻤﻠــﺔ اﻟــﱵ ﻋــﱪ ــﺎ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ ﻋــﻦ رؤﻳﺘــﻪ ﻟﻠﺤﻜــﻢ اﻟﺮﺷــﻴﺪ وﻋﻼﻗﺘــﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ،وﻫــﻲ دراﺳــﺔ " أﺳــﻠﻮب اﳊﻜــﻢ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" اﻟﺼﺎدرة ﻋﺎم  ،1992اﻋﺘﱪت اﻟﺪراﺳﺔ أن اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ ﻣﺴـﺎ ِو ﻟـﻺدارة اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـﺔ اﳉﻴـﺪة أو اﻹدارة اﻟﻨﺎﺟﺤـﺔ
ﻟﻠﻌﻤﻠﻴ ــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳ ــﺔ ،وﺣ ــﺪد اﻟﺒﻨ ــﻚ أرﺑﻌ ــﺔ ﳎ ــﺎﻻت ﻟﻠﺤﻜ ــﻢ اﻟﺮاﺷ ـﺪ ﲣ ــﺺ اﻟﺒﻨ ــﻚ ﲝﻜ ــﻢ وﻇﻴﻔﺘ ــﻪ :إدارة اﻟﻘﻄ ــﺎع اﻟﻌ ــﺎم
اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .وﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﻫﻲ اﻹﺷـﺎرة اﻷوﱃ ﻟﺘﺒـﲏ اﻟﺒﻨـﻚ ﳌﻔﻬـﻮم ﳏـﺪود
ﺿـﻴﻖ ﻟﻠﺤﻜــﻢ اﻟﺮاﺷــﺪ ﳛﺼــﺮﻩ ﰲ اﳉﻮاﻧـﺐ اﻟﻔﻨﻴــﺔ اﻹدارﻳــﺔ ،وﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ أﺧــﺮى ﺣــﺮص اﻟﺒﻨــﻚ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴــﺪ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺪم
ارﺗﺒﺎط اﳌﻔﻬـﻮم ﺑﺎﻷﺑﻌـﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ ،وﻋﻠـﻰ أن اﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ اﳊﻜـﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ ﻻﺑـﺪ وان ﻳﺄﺧـﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒـﺎر اﳋﺼﻮﺻـﻴﺎت
واﻻﺧﺘﻼﻓــﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ ،ﻓﻘ ــﺪ اﻋﺘ ــﱪت اﻟﺪراﺳ ــﺔ أن اﳋﺼﻮﺻ ــﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴ ــﺔ واﳉﻐﺮاﻓﻴ ــﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴ ــﺔ ﻟﻜ ــﻞ دوﻟ ــﺔ ﺗ ــﻨﻌﻜﺲ ﰲ
ﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﰲ أﺳﻠﻮب اﳊﻜﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻟﻜﻦ دراﺳﺔ اﻟﺒﻨـﻚ اﻟـﺪوﱄ رأت أن ﻫﻨـﺎك ﻣﻼﻣـﺢ وﲰـﺎت ﻋﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺤﻜـﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ اﺗﺼـﻞ ﺑﻌﻀـﻬﺎ ﺑﺎﻷﺑﻌـﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳـﻴﺔ
ﻷﺳــﻠﻮب اﳊﻜــﻢ ،ﺣﻴــﺚ ﻳﺘﺴــﻢ ﺑﺎﻟﻔﺸــﻞ ﰲ وﺿ ـﻊ ﻓﺼــﻞ واﺿــﺢ ﺑــﲔ اﻟﻌــﺎم واﳋــﺎص ﻟﻮﺟــﻮد اﲡــﺎﻩ ﻻﺳــﺘﻐﻼل اﳌ ـﻮارد
اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﳌﻨــﺎﻓﻊ اﳋﺎﺻــﺔ ،واﻟﻔﺸــﻞ ﰲ وﺿــﻊ إﻃــﺎر ﻗــﺎﻧﻮﱐ ﻳــﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ،وﻛﺜــﺮة اﻟﻘﻮاﻋــﺪ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤــﺎت
اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق ،ووﺿﻊ أوﻟﻮﻳﺎت ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ وﺗـﺆدي إﱃ ﺳـﻮء ﲣﺼـﻴﺺ
اﳌﻮارد ،وﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ أو اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار.
ـﺬرا ،ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣــﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴــﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳــﺔ ،ﻋﻨــﺪ ﺗﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻣــﻊ ﻣﻔﻬــﻮم اﳊﻜــﻢ اﻟﺮاﺷــﺪ ﺣﺮﻳﺼــﺎ
وﻗــﺪ ﻇــﻞ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ ﺣـ ً
ﻋﻠــﻰ أن ﻻ ﻳﻨﺎﻗﺸــﻪ ﻛﻤﻔﻬــﻮم ﺳﻴﺎﺳــﻲ ،وﻳﺘﻀــﺢ ذﻟــﻚ ﰲ ﳏــﺎور اﻫﺘﻤــﺎم اﻟﺪراﺳــﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺄﺳــﻠﻮب اﳊﻜــﻢ اﻟﺼــﺎدرة
ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺧـﻼل ﺗﻠـﻚ اﻟﻔـﱰة ﺣﻴـﺚ ﱂ ﲣـﺮج ﻋـﻦ إﻃـﺎر ﻗﻀـﺎﻳﺎ إﺻـﻼح اﳋﺪﻣـﺔ اﳌﺪﻧﻴـﺔ ،وﲢﺴـﲔ أداء اﻟﻘﻄـﺎع
 1ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ راﺟﻊ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ " اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة " ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان " إدارة اﻟﺤﻜﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ" ﺟﺎﻧﻔﻲ
.1979
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ،وﺗﻄﻮﻳﺮ إدارة ﺷﺮﻛﺎت اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﻷﺑﻌﺎد واﻵﺛـﺎر اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻟﻘﻀـﺎﻳﺎ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ واﻹﻧﻔـﺎق
اﻟﻌﺴﻜﺮي.
وﰲ أواﺧــﺮ اﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﻴﺎت ﺑــﺪأ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ ﳏــﺎوﻻت ﺗﻄــﻮﻳﺮ اﳌﻔﻬــﻮم وﻣﺆﺷ ـﺮاﺗﻪ اﻟﻘﻴﺎﺳــﻴﺔ ،وﺣــﺪد ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺒﻨــﻚ
ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺳﺖ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﻟﻘﻴﺎﺳـﻪ ،ﺟـﺎءت ﻋﻠـﻰ رأﺳـﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺘـﺎن ﻣـﻦ اﳌﺆﺷـﺮات ﺗﺘﻌﻠﻘـﺎن ﲟﺮاﻗﺒـﺔ
وﺗﻐﻴﲑ اﳊﻜﻮﻣﺎت ،وﺗﻨﻘﺴﻢ ﺑﺪورﻫﺎ إﱃ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺸـﺎرﻛﺔ واﳌﺴـﺎءﻟﺔ ،وﺗﺘﻀـﻤﻦ داﺧﻠﻬـﺎ ﻋـﺪدا ﻣـﻦ اﳌﺆﺷـﺮات
اﻟــﱵ ﺗﻘــﻴﺲ أﺑﻌــﺎد ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ ،واﳊﻘــﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳــﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴــﺔ ،وﺗﻘــﻴﺲ ﻫــﺬﻩ اﳌﺆﺷـﺮات إﱃ أي ﻣــﺪى
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨـﻮن اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﰲ اﺧﺘﻴـﺎر ﺣﻜﻮﻣـﺎ ﻢ ،ﻛﻤـﺎ ﺗﺘﻀـﻤﻦ ﻫـﺬﻩ ا ﻤﻮﻋـﺔ ﻣﺆﺷـﺮات ﻻﺳـﺘﻘﻼل وﺳـﺎﺋﻞ اﻹﻋـﻼم
واﻟــﱵ ﺗﻠﻌــﺐ دورا ﻫﺎﻣــﺎ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒــﺔ اﻟﻘــﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻠﻄﺔ وﻣﺴــﺎءﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠــﻰ أﻓﻌــﺎﳍﻢ .وﻣﺆﺷ ـﺮات ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﺑﺎﻻﺳــﺘﻘﺮار
اﻟﺴﻴﺎﺳ ــﻲ وﺗﺘﻀ ــﻤﻦ ﻋ ــﺪة ﻣﺆﺷـ ـﺮات ﺗﺘﻌﻠ ــﻖ ﺑﺎﺣﺘﻤ ــﺎل ﺪﻳ ــﺪ وﺿ ــﻊ ﺣﻜﻮﻣ ــﺎت أو اﻻﻧﻘ ــﻼب ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ﺑﻮﺳ ــﺎﺋﻞ ﻏ ــﲑ
دﺳــﺘﻮرﻳﺔ ،أو وﺳــﺎﺋﻞ ﻋﻨﻴﻔــﺔ) اﻹرﻫــﺎب( ،وإﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ إدﺧــﺎل إﺻــﻼﺣﺎت ﻣﺸــﻮﻫﺔ أو ﻣﺼــﻄﻨﻌﺔ ﺗــﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،وﺗﻘﻴﺪ ﻗﺪرة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎر وﺗﻐﻴﲑ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺆﺷـﺮات أﺧــﺮى ﰲ ا ﻤﻮﻋــﺎت اﻷرﺑــﻊ اﻟﺘﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻘﻴــﺎس ﻗــﺪرة اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﺸــﻜﻴﻞ وﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳــﺎت
اﻟﻨﺎﺟﺤــﺔ ،واﺣـﱰام اﻟﺪوﻟــﺔ واﳌـﻮاﻃﻨﲔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴــﺎت اﻟــﱵ ﲢﻜــﻢ ﺗﻌﺎﻣﻼ ــﺎ ،وﺗﺘﻀــﻤﻦ ﻣﺆﺷـﺮات ﺗﺘﻌﻠــﻖ ﲟﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﺴــﺎد
وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ورﻏﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﳌﻔﻬﻮم ﺗﺒﻘﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ أن اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ وﻣﺆﺷـﺮاﺗﻪ ،ﺳـﻮاء اﻗﺘﺼـﺮت
ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻹداري أو ﴰﻠﺖ اﳌﻌﲎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻟﻴﺲ ﻗﻴﻤﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻠﻴﱪاﻟﻴـﺔ اﳉﺪﻳـﺪة ﰲ دراﺳـﺘﻬﺎ
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أو ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳـﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬـﺎ ﰲ ﺣـﺪ ذا ـﺎ ،ﻓﻘـﺪ ﻇـﻞ اﻟـﺪاﻓﻊ اﻟـﺮﺋﻴﺲ ﻟﻼﻫﺘﻤـﺎم ﺑـﺎﳌﻔﻬﻮم وﺗﻄـﻮﻳﺮﻩ ﻫـﻮ رؤﻳـﺔ
ﺗﻠــﻚ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ﻟﻌﻼﻗــﺔ اﳌﻔﻬــﻮم ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﻛﻤــﺎ ﺗﻌﺮﻓﻬــﺎ ﺗﻠــﻚ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ،ﻓﻬــﻮ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻣــﺎ ﻳــﺘﻢ رﺑﻄــﻪ ﺑــﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي
وأﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﳌﻔﻬﻮم ﻗﺪ ﲢﻮل ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺸﺎر ﺑﻪ إﱃ اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ وﻫﻲ
اﳉﻮاﻧــﺐ اﻷﺻــﻴﻠﺔ ﰲ اﻫﺘﻤــﺎم وﲣﺼــﺺ ﺗﻠــﻚ اﳌﺆﺳﺴــﺎت ،إﱃ ﻣﻌــﲎ آﺧــﺮ ﺗﻜــﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ ﰲ إﻃــﺎرﻩ ﳎــﺮد إﻃــﺎر ﳜــﺪم
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أو اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻳﺮﻛــﺰ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟــﺪوﱄ ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣــﻪ ﻋــﻦ اﳊﻜــﻢ اﻟﺮاﺷ ـﺪ ،ﻋﻠــﻰ ﲪﺎﻳــﺔ ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن ،وﻓــﺮض ﳑﺎرﺳــﺔ
أﺳﺎﺳـﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳـﺰ
دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ،ﻓﺘﺼﺒﺢ اﳊﺮﻳﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس وﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ ،وﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ً
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﲤﻜـﲔ ا ﺘﻤـﻊ ،واﳊﺮﻳـﺔ واﻟﻘـﺪرة ﻋﻠـﻰ اﳌﺸـﺎرﻛﺔ ﻻ ﺗﻘـﻼن ﰲ ﻋﻼﻗﺘﻬﻤـﺎ ﻣـﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﻋـﻦ ﺗﻌﻠـﻢ اﻟﻘـﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ
أو اﻟﺘﻤﺘــﻊ ﺑﺎﻟﺼــﺤﺔ اﳉﻴــﺪة ،ﻷ ﻤــﺎ ﺷــﺮط ﻹﻣﻜــﺎن ﻗﻴــﺎم ﻋﻤــﻞ ﲨــﺎﻋﻲ ﻣــﻨﻈﻢ ﰲ ا ﺘﻤــﻊ وﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ اﻵراء واﻟﺘﻌﺒــﲑ ﻋﻨﻬــﺎ
واﳌﻌ ــﺮوف أن اﻟﻘ ــﺪرة ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻌﻤ ــﻞ اﳉﻤ ــﺎﻋﻲ اﳌ ــﻨﻈﻢ ﻫ ــﻲ اﻟﺸ ــﺮط اﳉ ــﻮﻫﺮي ﻟﺒﻨ ــﺎء اﳌﺆﺳﺴ ــﺎت ،ﺣﻴ ــﺚ ﻻ ﳝﻜ ــﻦ ﺑﻨ ــﺎء
1
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ دون ﺗﻮاﻓﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺪرة.
 1آﻤﺎل اﻟﻤﻨﻮﻓﻲ ،ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻮاﻧﻲ ،ﻧﺪوة اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺪراﺳﺎت وأﺑﺤﺎث اﻟﻜﺘﺎب
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺤﻜـﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺮﻗﻨﺎ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻷول إﱃ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﱃ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت وﺣﺴﻦ ﲣﺼﻴﺺ
اﳌﻮارد ،واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻧﺄﰐ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي أﺻﺒﺢ اﻟﻴﻮم ﻳﺆرق ﳐﻄﻄﻲ
وﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول ﺳﻮاء اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وإن اﺧﺘﻠﻒ ﺣﺠﻤﻪ
واﺧﺘﻠﻔﺖ آﺛﺎرﻩ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى ،ﻓﺎن اﳌﺆﻛﺪ اﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺼﻒ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻢ راﺷﺪ ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ
واﳌﺴﺎءﻟﺔ ،وﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻤﻜﻦ ﺗﺼﻮر إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻢ راﺷﺪ ودﳝﻘﺮاﻃﻲ ﰲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ،دون اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﺎرﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة
اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺰف ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت وﻣﻘﺪرات اﻟﺸﻌﻮب ،وﺗﻌﻴﻖ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﻃﺒﻴﻌﺘﻪ.

ﻳﻌﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻳﻜﺎد ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ أي ﳎﺘﻤﻊ ،وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻗﻀﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة وﻟﻜﻨﻪ
ﺑﺮز ﻛﻘﻀﻴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻘﻂ.
وﻟﻮ ﻋﺪﻧﺎ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻮﺟﺪﻧﺎﻩ أﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﻗﺪﳝﺔ ﻗﺪم ا ﺘﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﻞ ﺗﻨﺒﺄت ﺑﻪ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻗﺒﻞ أن ﳜﻠﻖ
اﻹﻧﺴﺎن إذ ﻗﺎﻟﺖ ﷲ )...أَﺗَ ْﺠ َﻌ ُﻞ ﻓِ َﻴﻬﺎ َﻣ ْﻦ ﻳُـ ْﻔ ِﺴ ُﺪ ﻓِ َﻴﻬﺎ) (...ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة آﻳﺔ.(30
ﺖ أَﻳْ ِﺪي اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس " )ﺳﻮرة اﻟﺮوم اﻵﻳﺔ  ، (41وﻗﺪ اﻋﺘﱪ اﷲ
ﺎد ﻓِﻲ اﻟﺒَـ ﱢﺮ َواﻟْﺒَ ْﺤ ِﺮ ﺑِ َﻤﺎ َﻛ َﺴﺒَ ْ
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ " ﻇَ َﻬ َﺮ اﻟ َﻔ َﺴ ُ
ﺲ أَو ﻓَﺴ ٍ
ِ
ﺎد ﻓِﻲ ْاﻷ َْر ِ
ض
ﻋﺰ وﺟﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎ وذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" َﻣ ْﻦ ﻗَـﺘَ َﻞ ﻧَـ ْﻔ ًﺴﺎ ﺑﻐَْﻴ ِﺮ ﻧَـ ْﻔ ٍ ْ َ
ﱠﺎس َﺟ ِﻤ ًﻴﻌﺎ " )ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ ، (32وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ أﻋﻠﻦ اﷲ ﺑﻐﻀﻪ ﻟﻪ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﻓَ َﻜﺄَﻧﱠ َﻤﺎ ﻗَـﺘَ َﻞ اﻟﻨ َ
ﺗﻌﺎﱃ " َوإِ َذا ﺗَـ َﻮﻟﱠﻰ َﺳ َﻌﻰ ﻓِﻲ ْاﻷ َْر ِ
ﺎد" )ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة
ﱠﺴ َﻞ َواﻟﻠﱠﻪُ َﻻ ﻳُ ِﺤ ﱡ
ْﺤ ْﺮ َ
ض ﻟِﻴُـ ْﻔ ِﺴ َﺪ ﻓِ َﻴﻬﺎ َوﻳُـ ْﻬﻠِ َ
ﺐ اﻟْ َﻔ َﺴ َ
ﻚ اﻟ َ
ث َواﻟﻨ ْ
اﻵﻳﺔ . (205
وﻧﻈﺮا ﳋﻄﻮرة اﻟﻔﺴﺎد ورد ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﲬﺴﻮن ) (50آﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﺗﻨﺪد ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺗﻠﻮم اﳌﻔﺴﺪﻳﻦ،
ً
1
وﺗﺒﲔ ﺧﻄﻮرة اﻟﻔﺴﺎد وﻋﺎﻗﺒﺘﻪ اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ.
وﻗﺪ وﺟﺪت إﺷﺎرات ﻟﻠﻔﺴﺎد ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻓﻜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺣﺮم أﻓﻼﻃﻮن اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻘﺔ
اﳊﻜﺎم ﻛﻤﺎ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺰواج وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺎﺋﻼت ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ إﻏﺮاءات اﻟﻔﺴﺎد وذﻟﻚ أن اﳓﺮاف اﳊﻜﺎم وﻓﺴﺎدﻫﻢ
2
إﳕﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻦ ﻏﺮﻳﺰة ﺣﺐ اﳌﺎل ،أو اﻟﻀﻌﻒ اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﲡﺎﻩ اﻷﻗﺎرب.
ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻇﺎﻫﺮة ﻓﺴﺎد أﺻﺤﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ووزراﺋﻬﻢ واﻟﻜﺘﺎب واﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻛﺮ أن
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻤﺎﻟﻚ واﳌﻠﻚ ﺻﺎر ﻳﻔﺮ إﱃ دوﻟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻷوﱃ واﺳﺘﻤﺮ
اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻻﻧﺘﺸﺎر إﱃ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬا وﺗﻨﻮﻋﺖ أﺷﻜﺎﻟﻪ وﻣﻈﺎﻫﺮﻩ واﺧﺘﻠﻔﺖ اﺧﺘﻼف ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن.
 1وهﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺻﻮرﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﺠﺰء اﻷول
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  7-6 ،اآﺘﻮﺑﺮ  ،2003اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ  ،ص14 :
 2ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﺎﻟﻮس ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،ﻣﺼﺮ2005 ،
 ،ص . 02 :
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أوﻻً :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺴﺎد.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻛﺎن وﻻ ﻳﺰال ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ إﻻ أﻧﻪ
ﱂ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺗﻌﺮﻳﻒ دﻗﻴﻖ ﺑﺸﺄن ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ،ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻟﻌﻞ اﻷﺳﺒﺎب
ﺗﻌﻮد ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻌﺪد ﺻﻮر وأﺷﻜﺎل ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﻔﺴﺎد ،واﺧﺘﻼف اﳊﻘﻮل اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺧﺘﻼف اﳌﺮﺟﻌﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ
1
ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ.
وﺳﻮف ﳓﺎول ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻋﺪم اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﳘﻬﺎ.
ﻓﺴﺪ( ﺿﺪ ﺻﻠُﺢ ،وﻳﻌﲏ اﻟﺘﻠﻒ واﻟﻌﻄﺐ وإﳊﺎق اﻟﻀﺮر
 -1اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻐﺔ :اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻣﻌﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﻣﻦ ) ُ
اﳌﺼﻠﺤﺔ.
ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻓﻴﻘﺎل ﻣﺜﻼ ﻓﺴﺪ اﻟﺸﻲء أي ﺑﻄﻞ واﺿﻤﺤﻞ ،واﳌ ْﻔﺴﺪة ﻫﻲ ﺧﻼف ْ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﲏ ﻣﺼﻄﻠﺢ ""corruptionﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻻﳒﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﺪﻫﻮر اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ وﻣﺒﺎدئ اﻷﺧﻼق ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﲏ
2
أﻳﻀﺎ اﻟﺮﺷﻮة.
وﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻌﻮن ﻟﻔﻆ اﻟﻔﺴﺎد إﱃ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻼﺗﻴﲏ  Rumpereﲟﻌﲎ ﻳُ ْﻜﺴﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﺷﻴﺌﺎ
ﻣﺎ ﻗﺪ ُﻛ ِﺴﺮ ،وﻫﺬا اﻟﺸﻲء ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﻋﺪة إدارﻳﺔ ،وأن ﻫﺬا اﻟﻜﺴﺮ إﳕﺎ ﻳﺘﻢ
ﺪف ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ.

 -2اﻟﻔﺴﺎد
اﺻﻄﻼﺣﺎ :ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﺴﺎد ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻻﺧﺘﺰال ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ
ً
ورﻏﻢ ﺷﻴﻮع اﳌﺼﻄﻠﺢ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻴﻮم إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﺎﳌﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻪ.
ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻗﺎﻣﻮس "أﻛﺴﻔﻮرد" ﻋﻠﻰ اﻧﻪ "اﳓﺮاف أو ﺗﺪﻣﲑ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﰲ أداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻟﺮﺷﻮة أو اﶈﺎﺑﺎة" ،وﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳉﺎﻣﻊ "وﻳﺒﺴﱰ ﻣﲑﻳﺎم" ﻋﺮف ﺑﺄﻧﻪ " اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ ﻻﺋﻘﺔ أو
3
ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺮﺷﻮة( ".
ﻛﻤﺎ ﻋﺮف اﻟﻔﺴﺎد أﻧﻪ اﳓﺮاف أﺧﻼﻗﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ،وﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﺣﻴﺚ أﻧﻪ اﳓﺮاف ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻼق اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬون اﻟﻘﺮارات اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل
ﻣﻮارد ا ﺘﻤﻊ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺮﺷﻮة ،اﻻﺧﺘﻼس ،اﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﻐﺶ ،اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﱯ ،اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد
4
اﳌﻮازي ...وﻏﲑﻫﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ واﺣﺪ وﻫﻮ اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺧﻼﻗﻲ ﳍﺬا ﻓﻬﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻏﲑ دﻗﻴﻖ.

 1ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮل إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻧﻈﺮ  :ادم ﻧﻮح اﻟﻘﻀﺎة ،ﻧﺤﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﺠﺰء اﻷول ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.362-355 :
2ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻤﺪي ﺑﻮادي ،اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻟﻐﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،دار اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2008 ،ص . 13:
3
Asian Development Bank, Anticorruption and integrity, Mandaluyong City, Second Edition, Philippines, 2010,
P:31.
 4ﻃﻮاهﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻮهﺎﻣﻲ  ،إﻣﻨﺼﻮرن ﺳﻬﻴﻠﺔ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺴﺎدس ﺣﻮل اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ودورﻩ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﻤﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص .02
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وﻋﺮف أﻳﻀﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ أو رﺑﺢ ﺷﺨﺼﻲ ،أو ﻣﻦ أﺟﻞ
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،أو ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﲨﺎﻋﺔ أو ﻃﺒﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﺮق اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﳐﺎﻟﻔﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ وﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺴﻠﻮك اﻷﺧﻼﻗﻲ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻮاﺟﺐ اﻟﻌﺎم واﳓﺮاف ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ
1
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،وﻣﻦ ﰒ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻏﲑ ﻣﺸﺮوع ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﺘﺸﺮ واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﺑﻜﺜﺮة ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ " إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل
ﺻﻮرا ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ :ﻗﺒﻮل أو ﻃﻠﺐ اﺑﺘﺰاز رﺷﻮة
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻔﻊ ﺧﺎص"  ،وذﻛﺮ ً
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻘﺪ أو إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ ﻫﺎﻣﺔ ،ﻋﺮض رﺷﺎوى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ وﻛﻼء أو وﺳﻄﺎء ﺷﺮﻛﺎت أو أﻋﻤﺎل ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت أو إﺟﺮاءات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ وﲢﻘﻴﻖ أرﺑﺎح ﺧﺎرج إﻃﺎر اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﺪ
ﳛﺪث اﻟﻔﺴﺎد ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻌﻴﲔ اﻷﻗﺎرب أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺪواة ﻣﺒﺎﺷﺮة
واﳌﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﻔﺴﺎد أﻧﻪ ﺿﻴﻖ إذ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﺬي ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺴﺐ ﺧﺎص ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﺴﻊ ﻣﻌﲎ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺣﺎﻻت ﺗﺒﺪﻳﺪ اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻻ
ﻳﺘﻔﻖ واﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم وﻟﻮ ﱂ ﻳﻌﲏ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻊ ﺧﺎص ﻛﺎﻹﺳﺮاف ﰲ اﻻﺣﺘﻔﺎﻻت واﳌﻬﺮﺟﺎﻧﺎت ﰲ
ﳎﺘﻤﻊ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﻔﻘﺮ وﻧﻘﺺ اﳌﻮارد ،أو اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﳍﺎ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻛﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﱰﰲ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﻔﻦ وﻏﲑﻫﺎ.
وﳝﻜﻦ إﻋﻄﺎء ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﰲ رأﻳﻨﺎ ﳌﺎ ﳛﻤﻠﻪ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺪﻳﺪة وﻫﻮ :ﻛﻞ ﺗﺼﺮف ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﱐ
ﻣﺎدي أو أﺧﻼﻗﻲ ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد وﻳﺸﻤﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎت
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ،وﳝﺲ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺣﱴ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.
وﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻟﻠﻔﺴﺎد ﺣﱴ ﻳﺘﻀﺢ اﳌﻌﲎ أﻛﺜﺮ:
 أن أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد ذات ﺻﻮرة ﻋﺪﻳﺪة ،ﻣﺜﻞ دﻓﻊ اﻟﺮﺷﻮة أو اﻻﺧﺘﻼس أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﻷﺣﺪاﻷﻗﺎرب أو ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد ،أو اﻟﺘﺰوﻳﺮ
أو اﻟﻐﺶ أو ﻫﺪر وﺗﺒﺬﻳﺮ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻏﲑﻫﺎ.
 أن اﻟﻔﺴﺎد ﻻ ﻳﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﻞ أن اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﺘﻮرط أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎداﳊﻜﻮﻣﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎل أو اﻟﺘﻤﺎس ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻜﺴﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ
اﻟﺒﻨﻚ اﻷﺳﻴﻮي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻌﺮف اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻧﻪ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ
2
ﺷﺨﺼﻴﺔ.
 أن أي ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﻳﻨﻄﻮي ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﻀﺮ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ.
 1اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺘﺎ ،اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ، 1998 ،ص 43
Asian Development Bank, OP cite, P:32
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 أن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺸﱰك ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻃﺮف ،أﺣﺪﳘﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻗﺮارات ﳏﺪدة واﻵﺧﺮ ﳝﻜﻨﻪاﻟﺘﺄﺷﲑ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮارات.
 أن اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد ﺗﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ داﺋﻤﺎ ذﻟﻚ أ ﺎ ﺗﺘﻢ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻦ اﳋﺪﻳﻌﺔ واﻟﻐﺶواﻟﺘﺤﺎﻳﻞ.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﺴ ـﺎد.

ﻟﻠﻔﺴﺎد ﺛﻼﺛﺔ أﳕﺎط رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺳﻮف ﳓﺎول إﻋﻄﺎء ﺻﻮرة وﻟﻮ
ﳐﺘﺼﺮة ﻋﻦ ﻛﻞ ﳕﻂ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﳕﺎط.

 -1اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري :ﻳﻌﺪ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ أﳕﺎط ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺪى اﻟﺘﺎرﻳﺦ ،ﻓﻬﺬﻩ اﻵﻓﺔ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ
ﺗﺮﻣﻲ ﺑﻐﻼﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ا ﺘﻤﻌﺎت دون اﺳﺘﺜﻨﺎء وﻟﻜﻦ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﺳﺘﻐﻼل رﺟﺎل اﻹدارة
واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﳍﻢ ،واﻻﳓﺮاف ﺎ ﻋﻦ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ
1
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﱀ ﺷﺨﺼﻴﺔ وذاﺗﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻋﺔ.
أو ﻫﻮ إﺿﻌﺎف و ﻓﺴﺎد ﻟﻼﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ و اﳌﺒﺎدئ اﳋﻠﻘﻴﺔ ،أو اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳋﺎﻃﺊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﺷﻮة
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻢ داﺧﻞ ﺟﻬﺎز إداري ﺣﻜﻮﻣﻲ واﻟﱵ ﺗﺆدي ﻓﻌﻼ
إﱃ ﺻﺮف ذﻟﻚ اﳉﻬﺎز ﻋﻦ ﻫﺪﻓﻪ اﻟﺮﲰﻲ ،اﻟﺬي ﻳﻔﱰض أن ﻳﻜﻮن ﳎﺴﻤﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﳉﻤﻬﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﺎﱀ أﻫﺪاﻓﻪ
2
اﳋﺎﺻﺔ.
وﻟﻠﻔﺴﺎد اﻹداري ﺻﻮر ﻋﺪﻳﺪة ﻧﺘﻨﺎول أﳘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
أ -اﻟﺮﺷﻮة :ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺮﺷﻮة ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﳓﺮاف ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳉﺮاﺋﻢ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻊ
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳋﺎﺻﺔ ،واﻟﺮﺷﻮة ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﲡﺎر ﻣﻮﻇﻒ ﰲ أﻋﻤﺎل
وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﳊﺎﺟﺔ أو اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل ﻋﺮﺿﻪ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة أو ﻋﻄﻴﺔ ﻧﻈﲑ
3
أداء ،أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ أداء ﻋﻤﻞ ﻳﺪﺧﻞ ﰲ ﻧﻄﺎق وﻇﻴﻔﺘﻪ أو داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ.
وﺗﺆدي اﻟﺮﺷﻮة إﱃ إﺛﺮاء ﺑﻌﺾ اﳌﻮﻇﻔﲔ دون ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺮوع ،ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب أﻓﺮاد ﳛﺘﺎﺟﻮن إﱃ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ
ﺗﻜﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻬﻲ ﺗﺸﻮﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﻮﻇﻔﲔ واﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲣﻀﻊ
4
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺗﺒﺘﻐﻲ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﺮف ﻳﺴﺘﻬﺪف اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﳌﻮﻇﻒ ﻣﻨﺤﺮف.
 1ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻤﺤﻤﺪي ﺑﻮادي،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص. 20
 2ﻣﻨﻘﺬ ﻣﺤﻤﺪ داﻏﺮ ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﻬﺎ ،دراﺳﺔ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ،60ﻣﺮآﺰ
اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،أﺑﻮ ﺿﺒﻲ ،2002 ،ص.10 :
 3ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺬﻧﺒﻴﺎت ،أﺛﺮ اﻟﺮﺷﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ أﺑﺤﺎث اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،اﻟﺮﺷﻮة وﺧﻄﻮرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،اﻟﺮﻳﺎض  1412هـ  ،ص 156
 4ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻦ ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺷﻮة ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺪوة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ واﻹدارﻳﻴﻦ ) اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻹداري( اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﺳﻨﺔ  ،2008ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ،اﻟﻘﺎهﺮة ، 2009 ،ص. 393 :
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وﱂ ﺗﻘﻒ اﻟﺮﺷﻮة ﻋﻨﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺎل أو ﻋﺪم دﻓﻊ ﻣﺎل ﻣﺴﺘﺤﻖ وإﳕﺎ ﺗﻌﺪت ذﻟﻚ إﱃ اﻟﺮﺷﻮة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﻛﺰ أو ﻋﻤﻞ أو ﻣﻮﻗﻊ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻣﲑ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻹداري وأﺻﺒﺢ ﻳﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
1
ﻧﻈﺮا ﻟﻮﺟﻮد أﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن اﻟﻜﻔﺎءة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
ب -اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة واﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ :ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ رواﺑﻂ اﻟﻘﺮﰉ واﻟﻮﺿﻊ اﻟﻄﺒﻘﻲ واﻟﻮﻻءات
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﳐﺮﺟﺎ ﺎ ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻃﺒﻘﺎت وﲨﺎﻋﺎت واﺳﺘﺒﻌﺎد ورﲟﺎ اﺿﻄﻬﺎد ﲨﺎﻋﺎت أﺧﺮى .وﺗﺸﲑ
اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ إﱃ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺔ وﺳﻴﻄﺔ ﳉﲏ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﺤ ّﻘﺔ .أﻣﺎ اﶈﺎﺑﺎة ﻓﺘﻌﲏ اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﰲ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ أو اﻟﱰﻗﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻏﲑ اﳉﺪارة ،وﺗﺸﲑ اﶈﺴﻮﺑﻴﺔ إﱃ ﻧﻈﺎم ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن وأﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ
2
ﳌﻮاﻗﻌﻬﻢ ﳋﺪﻣﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻜﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻫﺆﻻء "ﳏﺘﺴﺒﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ".
ﻋﻼﺟﺎ ،ﺣﻴﺚ أن اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺼﺐ اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
وﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻵﻟﻴﺎت ﺧﻄﻮرة واﻷﺻﻌﺐ ً
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺮد وﻣﻘﺮﺑﻴﻪ دون وﺟﻪ ﺣﻖ أﺣﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺳﻮء ﻧﻴﺔ وﺳﻮء ﻗﺼﺪ ﻣﻊ
3
ﺳﺒﻖ اﻹﺻﺮار ﻋﻠﻴﻪ.

ت -اﻻﺣﺘﻴﺎل وﻧﻬﺐ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم )اﻟﻨﺼﺐ( :وﻳﻌﲏ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﺼﺮف ﺎ ﺑﺪون وﺟﻪ ﺣﻖ

ﲢﺖ ﻣﺴﻤﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ،4ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺨﺬ اﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﻨﺼﺐ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻋﺪة ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ اﻹداري
ﲡﺎوز اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻌﺒﻮر ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎل ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل آﻟﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎل ،وﺗﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ
ﻛﺜﲑا ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺼﺐ اﻟﻌﺎم ﻛﺄن ﻳﻘﻮم اﳌﻮﻇﻒ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﻷراﺿﻲ واﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺮارات إدارﻳﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ً
ﻋﻠﻴﺎ ،ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ واﳍﺒﺎت ،أو إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ أﻣﻮال اﳌﻌﻮﻧﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳊﺴﺎب اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ورﺟﺎل
اﻷﻋﻤﺎل ،وﻏﲑﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺳﺮﻗﺔ اﻷﻣﻮال واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة
اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺌﻮل اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺰوﻳﺮ ﰲ اﻷوراق اﻟﺮﲰﻴﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻮزﻳﻊ
اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﳘﻴﺔ ﻳﻘﻮم اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال وﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺻﻮر
5
اﻻﺣﺘﻴﺎل واﻟﻨﺼﺐ.
 -2اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي :ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﺗﺮﺑﻂ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﺑﺎﻧﻌﺪام اﳌﺒﺎدئ
واﻷﺧﻼق واﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﺗﺘﺪﻫﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﰲ ﻇﻞ ﻓﺴﺎدﻫﺎ وﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ اﻧﺘﺸﺎر آﻓﺔ
اﻟﻔﻘﺮ ،ﻓﻤﻊ ﲢﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ازدادت ﺣﺪة اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻋﻘﻮد

 1ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺠﻨﻴﺪل ،اﺛﺮ اﻟﺮﺷﻮة ﻓﻲ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﺳﺎﻟﻴﺐ دﻓﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ
واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،1982 ،ص10:
 2ﺷﺎرل د .ﻋﺪوان ،ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻧﺸﺮة إدارة اﻟﺤﻜﻢ أﺧﺒﺎر وأﻓﻜﺎر ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،1اﻟﻌﺪ  ،2008 ،2اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ص.11-10 :
 3ﻋﻤﺎد ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺸﻴﺦ داود ،اﻟﻔﺴﺎد واﻹﺻﻼح ،ﻣﻨﺸﻮرات اﺗﺤﺎد آﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ  ، 2009ص .70
 4اﺣﻤﺪ ﺻﻼح ﻋﻄﻴﺔ ،أﺻﻮل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،2008 ،ص:
.203
 5ﻋﺒﻴﺮ ﻣﺼﻠﺢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.66،67 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻻ ﺗﺘﻢ إﻻ إذا أﺧﺬ اﳌﻔﺎوض ﻋﻤﻮﻟﺔ ،ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﻨﺤﺎز إﱃ ﻃﺮف ﻣﻌﲔ ﻣﻦ أﻃﺮاف اﻟﻌﻘﺪ ورﲟﺎ ﻻ ﻳﺮاﻋﻲ
ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﳝﺜﻠﻪ ،ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ﲤﺜﻞ ﺻﻮرة اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي إذ أﺻﺒﺤﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻬﺎ.
وﻣﻦ أﻫﻢ ﳕﺎذج اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﳕﻮذج" اﻟﺘﺴﻠﺢ" ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت إﺣﺪى دراﺳﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﱄ إﱃ أن اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ دوﻟﺔ وﻣﺴﺘﻮى أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺳﻠﻄﺔ ﺣﻜﻢ
اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﻮﻓﺮ اﳌﺼﺎدر اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ودرﺟﺔ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وأﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ إﱃ أن ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ
ﻳﻠﺠﺆون إﱃ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﻤﻮﻻت ) ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ( ﻷﺟﻞ ﻛﺴﺐ ﻋﻘﻮد ﻏﻲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان وﺣﱴ ﰲ ﺑﻠﺪا ﻢ وﻳﻘﺪر ﺧﱪاء
اﻟﺼﻨﺪوق أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %15ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻠﺢ ﺗﺬﻫﺐ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻮﻻت ،وأن ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻷﺛﺮ
1
اﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻮردة ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت.
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻻت اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ رﺷﻮة ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﲢﻮﻳﻞ ﳑﺘﻠﻜﺎت اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ ﻣﺎﻟﻜﻲ
اﳋﻮاص )ﺧﻮﺻﺼﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺞ ﺑﻔﺮص اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻜﺴﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻓﺒﻴﻊ
ﺷﺮﻛﺎت ﺷﺒﻪ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ أﺻﺒﺢ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﺮوض ﰲ ﻣﺸﺮوع ﻋﺎم ﻛﺒﲑ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ
ﻓﺈن ﺣﻮاﻓﺰ اﻹﺧﻼل ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أﺻﺒﺢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ،وﻗﺪ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺮدودﻳﺔ اﳋﻮﺻﺼﺔ إذا دﻓﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺮﺷﻮة ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ إﱃ ﻳﺪ ﺧﻮاص ،واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﻐﺪو إﻻ أن ﺗﻜﻮن
2
ﳎﺮد ﻧﻘﻞ ﻟﻸرﺑﺎح ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ اﳌﺎﻟﻜﲔ اﳉﺪد.
وﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي أﻳﻀﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻻﲡﺎر ﺑﺎﳌﺨﺪرات ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﺑﺴﻄﻮ ﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻓﺴﺎد ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳌﺎ ﳝﻠﻜﻮﻧﻪ
ﻣﻦ أﻣﻮال ﺿﺨﻤﺔ ،وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أﺣﻴﺎﻧﺎ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ واﻟﺮﺷﻮة واﻹﻓﺴﺎد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻐﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺎل اﻟﻘﺬر اﻟﻮارد ﻣﻦ
اﳌﺨﺪرات واﻟﺪﻋﺎرة وﲡﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻖ ،وﺑﻴﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ دون ﺗﺮﺧﻴﺺ وﻏﲑﻫﺎ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﺎل ﻣﺸﺮوع ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﺎﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻔﻨﺪﻗﺔ واﳌﺼﺎرف وﻏﲑﻫﺎ ،وﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﻬﺮﻳﺒﻪ إﱃ دول أﺧﺮى ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﺎ ﳚﻌﻞ
اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮب ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ وﻳﻼت اﻟﻔﻘﺮ واﳊﺮﻣﺎن.
أﻣﺎ اﻟﺼﻮرة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ اﻟﻌﻴﺶ وﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ أﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻐﲑ وﺟﻬﺘﻬﺎ ﻛﺄن ﳜﺼﺺ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻮﻧﺎت
ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﲑة ﰲ ﺣﲔ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳓﻮ ﻫﺪف آﺧﺮ ﻛﺎﻟﺒﻨﺎءات وﻏﲑﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﳝﺜﻞ اﻟﻔﺴﺎد
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﻛﻴﺎﻧﺎت اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ أو اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ،واﻣﺘﻼﻛﻬﺎ
ﻫﺎﻣﺸﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳًﺎ واﺳﻌﺎً ﰲ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ ،ﻣﻊ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻛﺄن ﺗﻘﻮم أﻃﺮاف ﻣﺴﺘﻮردة
1ﻋﻤﺎد ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺸﻴﺦ داود ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص 78:
 2ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ورﻗﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رﻗﻢ  ، 8ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري وإدارة اﻟﺤﻜﻢ ،ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ،
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ، 1997 ،ص  31ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊhttp://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption97a.pdf :
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ﺑﺎﺳﺘﲑاد ﻣﻮاد ﻣﻀﺮة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ) ﲢﻤﻞ إﺷﻌﺎﻋﺎت( وﻫﻨﺎك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻨﺘﺸﺮ ﻋﱪ
اﻟﻌﺎﱂ.
 -3اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ :ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﺧﺘﻼل واﻻﳓﺮاف ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻈﺎم

اﳊﻜﻢ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﺣﺮﻳﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻌﺒﲑ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ وﲤﺎرﺳﻬﺎ
ﻫﺬﻩ اﳉﻤﺎﻫﲑ ،وﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻤﺴﻜﺔ
1
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ.
ﺑﺴﻠﻄﺎت اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ ً
ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﺳﻠﺐ ﺣﺮﻳﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻋﺪم إﺷﺮاﻛﻬﻢ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ إﺗﺒﺎع
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﱂ ﻳﻘﺪر ﳍﺎ اﻟﻨﺠﺎح ،أدى إﱃ ﲤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﰲ أﻳﺪي ﻓﺌﺎت ﳏﺪدة ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻫﻮر
2
اﻷوﺿﺎع وزاد ﻣﻦ ﺟﺮاﺋﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ وﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻋﺮاف واﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ .

وﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺻﻮر ﻟﻠﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﻔﺴﺎد اﻟﻘﻤﺔ واﻟﺬي ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻤﺔ اﳍﺮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻳﻌﲏ اﻧﺘﻔﺎع
ﻣﻦ ﻳﺘﻮﱃ اﻟﻘﻤﺔ ﺑﺎﳌﻜﺎﺳﺐ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﲏ اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ ﲞﺮوﺟﻪ ﻋﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة
ﺟﺪا ﳌﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ اﻟﻘﻤﺔ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻃﺮاف أﺧﺮى ﰲ اﳍﺮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﲑة ً
اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻄﺮق ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،وﻳﻜﻮن ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻄﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻛﻠﻪ ،ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺎ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ ﻳﺆدي إﱃ ﺳﻮء ﲣﺼﻴﺺ ﻣﻮارد اﻟﺒﻼد ،وﻫﻮ
ﻳﺴﺘﻬﺪف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻢ واﻹدارة ،وﰲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﻠﻞ "اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ "ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻳﺆدي إﱃ ﺧﺮق ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻧﺘﻬﺎك ﻟﻠﻘﻴﻢ واﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﰲ ا ﺘﻤﻊ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﻨﺘﻬﻜﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﺎم أﻧﻔﺴﻬﻢ ،إﻣﺎ ﺑﺘﻬﻤﻴﺸﻬﺎ أو ﲡﺎوزﻫﺎ أو ﲢﺮﻳﻔﻬﺎ أو
3
ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ.
أﻣﺎ اﻟﻨﻮع اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻬﺪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﱂ ﻓﻀﺎﺋﺢ
ﳉﻮء أﻋﻀﺎء ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت إﱃ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ و اﳊﺼﺎﻧﺔ ﳌﺒﺎﺷﺮة أﻧﺸﻄﺔ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ ﺛﺮوات ﻃﺎﺋﻠﺔ ،أو
اﺳﺘﻔﺎدات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳍﻢ وﳌﻘﺮﺑﻴﻬﻢ ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ إﻣﺎ أﻋﻤﺎل ﺗﻘﺎﺿﻲ رﺷﺎوى أو ﻋﻤﻮﻻت ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﺻﺪار ﻗﺮارات ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ،أو ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون إﺻﺪار ﻗﺮارات ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻘﻴﺪ أﻋﻤﺎﳍﻢ ،وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا
اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺧﻄﲑ ﻟﻜﻮن أن وﺻﻮل اﻟﻔﺴﺎد إﱃ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ أن ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮزارة وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺣﺰاب.
 1ﻋﺎﻣﺮ ﺧﻴﺎط ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺴﺎد ،ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن ، 2006،ص. 47 :
 2ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻤﻲ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري آﻤﻌﻮق ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،1994 ،ص.47:
 3ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ،اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ أﺑﻮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ،اﻓﺮﻳﻞ،2009 ،ص ، 03:ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ :
 http://www.transparency-libyaonline.comاﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮم . 2009/12/11
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وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻓﺴﺎد اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﺴﺎد اﳊﻜﻮﻣﻲ ﰲ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ
ﺣﺎﻻت ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء وﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹدارﻳﲔ اﻟﺮﺷﺎوى واﻟﻌﻤﻮﻻت
واﺧﺘﻼﺳﻬﻢ أﻣﻮال ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﳍﻢ ﳌﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﻛﺄن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺮﻳﺐ اﻟﺴﻠﻊ واﻻﲡﺎر
ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻻت أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﻴﲔ اﻷﻓﺮاد ﲟﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﱄ أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺘﻜﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﻌﻤﻮم اﻷﻓﺮاد
1
وﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺴﻌﺮ أﻋﻠﻰ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﺴﺎد اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﳌﺎل
ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺠﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ أﳘﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺳﺎﺣﺔ ﺗﻨﺎﻓﺲ ﻏﲑ ﻋﺎدﻟﺔ ﲝﻴﺚ أن اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﺿﺨﻤﺔ ﰲ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﳝﻨﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺷﺤﲔ اﻷوﻟﻮﻳﺔ وﻳﻠﻐﻲ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﺮص ﻏﲑ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌﺔ
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻫﻲ ﺧﻄﺮ ﻳﻄﺎل اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳝﻠﻜﻮن اﳌﺎل وﳛﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﱰﺷﺢ أو اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن اﳌﺪﻋﻮﻣﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﲢﺖ ﺳﻴﻄﺮة أو ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪﻣﻮا ذﻟﻚ
2
اﻟﺪﻋﻢ ﳑﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻓﺴﺎد اﻟﻨﻈﺎم وإﺿﻌﺎف ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺸﻜﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮاء اﻷﺻﻮات وﺗﺰوﻳﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﺴﺎد اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .ﻓﻌﺎدة
ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺪوﻻرات اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳊﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﺸﺮاء أﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ،وﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة ﺗﻘﻮم
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﱪى واﳍﻴﺌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ اﳊﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰاب اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺑﻐﺮض اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﳌﺴﺎﻧﺪة ﰲ ﺣﺎﻟﺔ وﺻﻮل اﳊﺰب أو اﳌﺮﺷﺢ اﳌﺪﻋﻢ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ.
وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻫﻨﺎك أﳕﺎط أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻔﻀﺎﺋﺢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎر ﻣﺴﺌﻮﱄ اﻟﺪول وﰲ ﺑﺮوز ﺷﺒﻜﺎت ﲡﺎر اﻟﺮﻗﻴﻖ اﻷﺑﻴﺾ واﺳﺘﻐﻼل
اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻼأﺧﻼﻗﻴﺔ وﲡﺎرة اﻷﻃﻔﺎل وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻔﺴﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي اﻧﺘﺸﺮت ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻴﻮم
ﻣﺆﺧﺮا ورﺑﻄﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
 ،واﻟﻔﺴﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ اﻟﺬي ﻫﻮ ﺻﻮرة ﺧﻄﲑة ﻣﻦ ﺻﻮر اﻟﻔﺴﺎد ،واﻟﺬي ﺗﻨﺒﻪ إﻟﻴﻪ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ً
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻓﻤﻊ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻨﺬ ﻋﺪة ﻗﺮون واﻟﺬي أﻧﺘﺞ اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﺛﻮرة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺖ ذرو ﺎ اﻵن ،ﺑﺪأ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻠﻴًﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻟﻪ ﺻﻮر ﻋﺪﻳﺪة
ﻛﺘﻠﻮث اﳌﻴﺎﻩ واﳍﻮاء واﻟﱰﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎزات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،واﻹﺷﻌﺎﻋﺎت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﺑﺘﻜﺎر أﺳﻠﺤﺔ ذرﻳﺔ وﻧﻮوﻳﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
3
ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﳊﻴﻮان واﻟﻨﺒﺎت.

1ﻋﻤﺎد ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺸﻴﺦ داود ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص. 99- 98 :
 2اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺧﻄﻮة إﻟﻰ اﻹﺻﻼح ،ﺑﻴﺮوت ،2008 ،ص 7 :ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ :
 www.transparency-lebanon.org/publications/cfmmanualar.pdfﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2010/03/03
 3ﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻲ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﺠﺰء اﻷول ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.75 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻧـﻮاع اﻟﻔﺴـﺎد.
اﻟﻔﺴﺎد ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻳﻜﺎد ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ أي ﳎﺘﻤﻊ وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﺧﻄﻮر ﺎ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ
ﻵﺧﺮ ،وﻟﻠﻔﺴﺎد ﻋﺪة أﻧﻮاع وﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ،ﺳﻮف ﻧﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪدﻫﺎ.
أوﻻً  :وﻓﻖ اﻧﺘﻤﺎء اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻨﺨﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد.

ﻫﻨﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ،ﻓﺴﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص.

 -1ﻓﺴﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم :وﻳﻌﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﺷﺪ ﻋﺎﺋﻖ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ ،وﻫﻮ اﺳﺘﻐﻼل
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ واﻻﺋﺘﻤﺎن اﳌﺼﺮﰲ
ﻣﻌﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺮﺳﻮم ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ
واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﺧﺎﺻﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮاﻃﺄ اﳌﻮﻇﻔﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن ً
1
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﲢﻮﻳﻠﻬﺎ ﳋﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻼ ،ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻻﺧﺘﻼس واﻟﺴﺮﻗﺔ واﻟﺮﺷﻮة...وﻏﲑﻫﺎ.

 -2ﻓﺴﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص :ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﺴﺎد اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﻮذﻩ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﳝﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻳﻈﻬﺮ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻫﺪاﻳﺎ ورﺷﺎوي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻘﺎﺑﻞ إﻋﻔﺎءات وإﻋﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪم
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم 2.وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻐﲑ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳓﺮاﻓﻬﺎ ﳓﻮ ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد وﻫﻲ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻷﺛﺮﻳﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻃﺒﻘﺔ اﻟﺒﺴﻄﺎء أو اﻟﻔﻘﺮاء ،وﻳﻨﺘﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻷﺳﻮاق ﻴﺎﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ ،وﺗﻜﻮن ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﻄﻠﺔ وﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﲟﻤﺎرﺳﺔ
3
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺣﺘﻜﺎر ،واﻟﱵ ﻻ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة.

ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺴﺎد.

وﳝﻜﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺔ وﳘﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺒﲑ واﻟﺼﻐﲑ.

 -1اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺒﻴﺮ :ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻜﱪى ﰲ اﳌﻘﺎوﻻت وﲡﺎرة اﻟﺴﻼح ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮﻛﻴﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻜﱪى اﳌﺘﻌﺪدة اﳉﻨﺴﻴﺎت ،وﻳﻄﺎل ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ
ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار ،4وﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺒﲑ ﻛﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺤﺐ
اﻟﻘﺮوض اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ،وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﺼﻮل رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺮوض ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﺑﺪون أي ﺿﻤﺎﻧﺎت ،واﻟﺘﺰوﻳﺮ ﰲ اﶈﺮرات اﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﻔﻮذ ﻟﻼﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت
ﻣﻨﻈﻤﺎ ،وﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ،واﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻏﲑﻫﺎ ،وﻳﺘﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻜﻮﻧﻪ ً
 1ﻃﻮاهﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻮهﺎﻣﻲ ،ﻣﻨﺼﻮران ﺳﻬﻴﻠﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.05 :
 2ﻋﻄﺎ اﷲ ﺧﻠﻴﻞ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻻردن ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺪوة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻدارﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ،2009،ص.340:
 3ﻟﺤﺴﻦ ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻟﻔﺴﺎد وأﺛﺮﻩ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ،
ص.601 :
 4ﺳﻮزان روز اآﺮﻣﺎن ،اﻟﻔﺴﺎد واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻣﻲ  ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻨﺰاهﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 24 ،و  25أآﺘﻮﺑﺮ  ،1997ﺑﺎرﻳﺲ ،ص.26 :
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ﻏﻴﺎب اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ ،وﻣﻦ ﻏﻴﺎب ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺴﺎءﻟﺔ وﳏﺎﺳﺒﺔ وﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺒﲑ
ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﺪوﱄ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﻮﻧﺎت واﳌﺴﺎﻋﺪات
واﻟﻘﺮوض اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺪف ﲤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﱃ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﻀﺨﻴﻢ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺎﱐ اﻵﺧﺮون ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﺨﻠﻒ واﻵﻓﺎت اﻷﺧﺮى.
وﻗﺪ أﻃﻠﻖ داﻧﻴﺎل ﻛﻮﻓﻤﺎن وﻫﻮ ﺧﺒﲑ ﰲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ
ﺣﻴﺚ رﺑﻄﻪ ﲟﻦ ﻳﺪﻋﻮن أﻋﻀﺎء اﻟﻘﻠﺔ اﳊﺎﻛﻤﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻼﻋﺒﻮن ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺣﱴ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﺒﺎزﻏﺔ ﻟﻠﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ .واﻋﺘﱪ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺧﺒﺜﺎ واﺳﺘﻌﺼﺎء
1
ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻺﺻﻼح.

 -2اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺼﻐﻴﺮ :وﻳﺸﲑ إﱃ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺼﻐﲑة اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺳﻠﻮك ﺷﺨﺼﻲ أﻛﺜﺮ ﳑﺎ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ
ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ،2وﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻋﺎدة ﺻﻐﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﱪ اﻻﺧﺘﻼﺳﺎت اﻟﺼﻐﲑة وﺗﻠﻘﻲ اﻟﺮﺷﺎوي وﻏﲑﻫﺎ ،وﻳﺘﺴﻢ

ﺑﻜﻮﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻨﻈﻢ ﰲ اﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﳍﺪف ﻣﻨﻪ ﺗﻴﺴﲑ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻘﺪة ،ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ
أﺛﺮا ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺒﲑ ،إذ ﻗﺪ
وﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﰲ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻹﺟﺮاءات .وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺼﻐﲑ أﻗﻞ ً
أﺛﺮا ﺑﺎﻟﻐًﺎ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ا ﺘﻤﻊ وﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﲑة ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ
ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ً
ﻣﺎ ﺧﺎﺻﺔ وان آﻟﻴﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻛﺎﻟﺮﺷﻮة ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮق ﺳﺮﻳﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻛﺸﻔﻬﺎ ﰲ اﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن.
ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻄﺎق اﻟﻔﺴﺎد.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻧﻄﺎق ﳑﺎرﺳﺘﻪ ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺘﻢ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ أو ﻳﺘﺠﺎوزﻫﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻤﻪ إﱃ
ﻗﺴﻤﲔ:

 -1اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺤﻠﻲ :وﻫﻮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻳﺘﻢ داﺧﻞ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ ،وﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاف ﳏﻠﻴﲔ وﻳﺘﻢ ﻋﺎدة ﻋﻨﺪ

اﻟﺘﻘﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎ ،وﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻘﻮم
ﺑﺸﺮاء ﻣﻮاد وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﶈﻠﻴﺔ ﺑﻜﻤﻴﺎت ﻛﺒﲑة ،وﺗﻄﺮح ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﱪ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت
ﻳﺘﻘﺪم ﳍﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﶈﻠﻲ ،وﻗﺪ ﻳﺘﻢ رﺷﻮة ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت ،ﳑﺎ ﳜﻞ
ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﲔ وﺣﺪات اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﻛﻤﺎ ﻳﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ،وﻣﻦ ﰒ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر
 ،ﺑﺴﺒﺐ إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺮﺷﺎوي اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ إﱃ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺮوع ﻣﺎ ﳛﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﻘﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ.

 -2اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺪوﻟﻲ :وﻫﻮ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻳﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ أﻃﺮاف ﺧﺎرﺟﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺸﺮاء ﻣﻌﺪات وﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت وﲡﻬﻴﺰات ﻣﻦ اﳋﺎرج ،وﻗﺪ ﻳﺘﻢ دﻓﻊ اﻟﺮﺷﺎوي
واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ دون أﺧﺮى ،ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﱃ دﻓﻊ ﻋﻤﻮﻻت ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺤﺼﻮل
 1داﻧﻴﺎل آﻮﻓﻤﺎن ،ﺟﻮﻳﻞ هﻴﻠﻤﺎن ،ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺤﺪي اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎل ،واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺳﺒﺘﻤﺮ  ،2001ص.31 :
 2ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷﺎدي ﺣﻮل أدوات ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ،اﻟﻌﺮاق ،ﺟﻮان  ،2006ص .04:ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
www.adfusa.org/files/881_file_AC_Diagnostic_Tools_ARABIC.pdf le 02/03/2011.
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ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻻﻣﺘﻴﺎزات ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻜﱪى اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط أﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺻﻔﻘﺎت اﻟﺴﻼح ....وﻏﲑﻫﺎ.
راﺑﻌـًﺎ :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد.

ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ أﻃﺮاﻓﻪ إﱃ ﻓﺴﺎد ﻗﺴﺮي ) ﺟﱪي( وﻓﺴﺎد ﺗﺂﻣﺮي .

 -1اﻟﻔﺴﺎد أﻟﻘﺴﺮي :ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﳚﱪ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﻃﺎﻟﺐ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺮﺷﻮة وإﻻ ﺗﺄﺧﺮ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ
اﳋﺪﻣﺔ وﺗﻌﻄﻠﺖ ﻣﺼﺎﳊﻪ ،ورﲟﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺬﻳﻦ
ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺷﻮة وﻃﺎﻟﺐ اﳋﺪﻣﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ.

 -2اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﺂﻣﺮي :ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎون ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﳉﻤﺎرك ﻟﻠﺴﻤﺎح
ﺑﺪﺧﻮل اﻟﺴﻠﻊ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﳉﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺪون ﺗﻘﺎﺿﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ أو ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر وﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ
ﻋﻤﻮﻣﺎ إﻳﺮاد اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،وﻣﻦ ﲦﺔ ﻧﻘﺺ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ ﻟﻄﺮﰲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺧﺴﺎرة اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ً
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﻌﺮف ﻫﺬا اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﺂﻣﺮي أو أﻻﺗﻔﺎﻗﻲ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻔﻖ أﻃﺮاف اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ
اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ودﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻗﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﳊﻜﻮﻣﻲ.

وﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت ﻟﻠﻔﺴﺎد ،ﻓﺎﱄ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮﻫﺎ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﺼﻨﻒ اﻟﻔﺴﺎد ﺣﺴﺐ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻪ إﱃ ﻓﺴﺎد اﻟﻘﻤﺔ واﻟﻔﺴﺎد اﳌﺆﺳﺴﻲ ) اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ( وﻗﺪ ﰎ اﻹﺷﺎرة ﻟﻪ ﰲ اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل أﳕﺎط اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﻨﻒ إﱃ ﻓﺴﺎد ﻋﺎرض
)اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ( وﻓﺴﺎد ﻣﻨﺘﻈﻢ ) ﳑﺘﺪ(  ،وﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﻬﻨﺎك ﺗﺪاﺧﻞ وﺗﺸﺎﺑﻚ
وﺗﻌﻘﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻧﺴﻴﺞ ﻋﻨﻜﺒﻮﰐ ﻣﺘﺪاﺧﻞ اﳋﻴﻮط.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﺳﺒﺎب ودواﻓﻊ اﻟﻔﺴﺎد.
ﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺳﺒﺎب ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺰداد اﺳﺘﻔﺤﺎﻻ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻌﺾ
اﳌﺘﻐﲑات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب إﱃ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
أوﻻ :اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ.
وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 -1اﻟﺜﻐﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻏﻤﻮض اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ :ﻗﺪ ﳛﺪث وأن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻏﻤﻮض أو ﻋﺪم وﺿﻮح
اﻟﻨﺼﻮص ﰲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﱃ أﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﻜﻞ
ﻓﺮﺻﺔ ﺳﺎﳓﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر آﻟﻴﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،وﻣﺜﺎل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻗﻮاﻧﲔ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﳏﺎرﺑﺔ
ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻓﻤﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ أﺻﺪرت ﻗﻮاﻧﲔ ﲢﺎرب ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺗﺴﺘﺄﺻﻞ ﺷﺄﻧﺘﻬﺎ
ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﳜﻠﻔﻪ ﻣﻦ أﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ،ﻟﻜﻦ ﲟﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬا ﻓﺎﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ) ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺰر
ً
اﻟﺴﻴﺸﻞ( ﺷﺮﻋﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻳﺪﻋﻰ " ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ" وﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ أﺣﺪ ﺑﻨﻮدﻩ
ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت
اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ،إذ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺸﻜﻞ ﺛﻐﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻬﺮﺑﲔ وﲡﺎر اﳌﺨﺪرات وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ ﺮﻳﺐ أﻣﻮاﳍﻢ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ
ﰲ دوﻟﺔ أﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﺧﺘﻼف اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﰲ دوﻟﺔ واﺣﺪة ﺳﺒﺒﺎ أﻳﻀﺎ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد.1
ﻛﻤﺎ أن ﻏﻤﻮض اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻋﺪم وﺿﻮﺣﻬﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻟﻔﺴﺎد واﻧﺘﺸﺎرﻩ ،ﻛﻌﺪم وﺿﻮح ﻗﻮاﻧﲔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ
واﳉﻤﺎرك ،ﳑﺎ ﳜﻠﻖ اﺗﺼﺎﻻت ﻣﺘﻜﺮرة ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻜﻠﻔﲔ وﻣﺴﺆوﱄ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ
وﻃﺮﻳﻘﺔ دﻓﻌﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺷﺎوي ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﺴﺎﻋﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ إﻋﻄﺎء اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺣﺮﻳﺔ
2
اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻮاﻓﺰ واﻹﻋﻔﺎءات وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد.
ووﺟﻮد اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﲑ ﻛﺎﰲ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻈﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺣﺒﻴﺴﺔ اﻷدراج أو ﳎﺮد ﻗﻮاﻧﲔ وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻏﲑ
ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم دﻗﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻓﻌﺎل ﳏﻞ اﻟﺘﺠﺮﱘ وأﻳﻀﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺘﻐﲑات
ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊً ،
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﻣﻊ ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ ،أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ أن ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن وﺳﺮﻋﺔ ﺗﻮاﺗﺮ ﺗﻐﻴﲑﻫﺎ
أﺣﻴﺎﻧًﺎ أﺧﺮى ،ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ وﺻﻌﺒﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔ ﺳﻠﻄﺔ أﻛﱪ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
3
ﺗﻔﺴﲑﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ،وﻣﻦ ﰒ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺮ اﲣﺎذﻫﻢ ﻟﻘﺮارات ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻣﻨﺤﺎزة ﲣﺪم أﻏﺮاﺿﻬﻢ.

 1ﻋﻤﺎد ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺸﻴﺦ داود ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.139 :
2 Salvatore Schiavo-Campo, governance, corruption, and public financial management, Asian Development
Bank, Manila, Philippines, 1999, p:06 .
3ﺑﻮرﻳﺲ ﻣﻠﻨﻴﻜﻮف ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ،ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ) ،(CIPEواﺷﻨﻄﻦ  ،2008 ،ص .05 :ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ :
 http://www.cipe.org/regional/mena/pdf/Combating%20Corruption%20toolkit%20Arabic.pdfﺑﺘﺎرﻳﺦ .2010/03/13
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 -2ﺿﻌﻒ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ وﺳﺮﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻜﺒﺮى :ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺳﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻫﻮ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻹدارﻳﲔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻬﻢ ،ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺼﺮﻓﻮن ﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت
واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺳﺘﻐﻼل ﻧﻔﻮذﻫﻢ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻹدارات ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮﺷﻮة أو اﻻﺧﺘﻼس أو
ﻏﲑﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﺿﻌﻒ دور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﲤﻮﻳﻞ ﲪﻼ ﺎ ،ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮاء اﻷﺻﻮات أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال اﳊﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﻏﲑ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ،ﻓﻀﻌﻒ
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ،وﲤﺘﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﳊﺼﺎﻧﺔ زاد ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﻢ ﻟﻨﻔﻮذﻫﻢ وﺗﻄﺎوﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ أدت إﱃ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻔﻘﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﱪى واﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﺗﻌﺘﱪ ﻓﺮﺻﺔ
ﻛﺒﲑة ﻟﻠﻔﺴﺎد ،ﻣﺜﻞ ﻋﻘﻮد ﺗﻮرﻳﺪ اﻷﺳﻠﺤﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ.
 -3ﺗﻄﻮر ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺗﺼﺎﻻت :ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻪ أﺛﺎر اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،إﻻ اﻧﻪ ﳛﻤﻞ ﰲ ﻃﻴﺎﺗﻪ ﻇﻮاﻫﺮ ﺧﻄﺮة ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﳌﺮﺋﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻮاﻃﻨﻮ اﻟﺪول اﻟﻔﻘﲑة أن ﻳﻜﺘﺸﻔﻮا ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ
اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺎ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ ،ﻣﺎ زاد ﻣﻦ ﺗﻄﻠﻌﻬﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺑﻜﻞ اﻷﺷﻜﺎل
ﺣﱴ اﻟﻔﺴﺎد.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻛﺎﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﻣﺜﻼً زادت ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺰوﻳﺮ واﻻﺣﺘﻴﺎل واﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ
ﻇﻬﻮر اﻟﺘﺠﺎرة اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ وﻣﺎ ﻃﺮﺣﺘﻪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت واﻟﻌﻘﻮد ،وﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن
وﻏﲑﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ زاد ﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮق ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺧﺎﺻﺔ وان اﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ اﻟﺪول أﺻﺒﺤﺖ ﲡﺮي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮة
اﻟﺘﺰوﻳﺮ.
 -4ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎرة وﺣﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﺷﺨﺎص واﻷﻣﻮال :اﻧﺘﻬﺠﺖ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ

واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳋﻮﺻﺼﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﳍﻴﻜﻠﺔ وﺗﺜﺒﻴﺖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت واﻟﺴﻴﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺨﻢ واﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،ﻟﻜﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳋﻮﺻﺼﺔ
اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﱂ ﺗﻜﻦ ﻋﻦ ﻣﻨﺄى ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺑﻞ ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﳕﻮﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﺖ ﺳﺒﻴﻞ
ﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻨﺎﻓﻊ ﺑﲔ اﻟﺴﺎﺳﺔ ورﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻷﺛﺮﻳﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ أدت إﱃ ﺑﻴﻊ أﺻﻮل ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﺄﲦﺎن ﲞﺴﺔ إﱃ رﺟﺎل أﻋﻤﺎل وﻣﺆﺳﺴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ وﳏﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺷﺎوي وﻋﻤﻮﻻت ،وﺳﺎﳘﺖ ﻫﺬﻩ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﰲ إﻋﻄﺎء اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳊﻖ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻮل إﱃ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺘﻐﻼل واﺣﺘﻜﺎر
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺬي ﻟﻪ اﳊﻖ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ،ﳑﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﻔﻮذ ﺑﻌﺾ
اﳋﻮاص وﺗﺄﺛﲑﻫﻢ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻋﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ إﻟﻐﺎء اﻟﻘﻴﻮد اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﻮال واﻷﺷﺨﺎص واﻟﺴﻠﻊ ﻋﱪ اﳊﺪود ﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎم اﻏﻠﺐ
دول اﻟﻌﺎﱂ إﱃ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﰲ اﻧﺘﺸﺎر ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺮﺷﺎوي ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءات اﻻﺧﱰاع وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،وﻗﺪ أﺛﺮ ﻫﺬا ﺳﻠﺒﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ دول اﻟﻌﺎﱂ
اﻟﻨﺎﻣﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ دوﻻً ﻣﺴﺘﻮردة ،ﻛﻤﺎ أدت ﺣﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﻮال واﻷﺷﺨﺎص إﱃ زﻳﺎدة اﻧﺘﺸﺎر ﺮﻳﺐ اﻷﻣﻮال واﻟﺴﻠﻊ
واﳌﺨﺪرات ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال.
 -5اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وزﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎر :ﻓﻮﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت

ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ وﲤﺘﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﺑﻘﻮة اﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ ﰲ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ
وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺘﺎج أو اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ أو ﻏﲑﻫﺎ ،ﳝﻜﻦ أن ﻳﺪﻓﻊ ﺆﻻء اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ إﱃ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﻘﻮم اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻣﻦ
ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﺮﺷﻮ ﻢ ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻔﻚ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻮد ،أو اﺳﺘﻤﺮارﻫﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺑﻘﺎء ﻣﺮاﻛﺰﻫﻢ اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ وﲡﻨﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،أو ﺪف اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻣﺜﻼ .وﻳﺸﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺐ اﻷرﺑﺎح واﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ اﶈﺪودة ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﳌﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ اﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ إﱃ ﻋﺮض اﻟﺮﺷﺎوى
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻻﻗﺘﻨﺎص اﻟﻔﺮﺻﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻛﺎﻟﻔﻮز ﺑﻌﻄﺎء ﺣﻜﻮﻣﻲ ،أو اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،أو ﻏﲑ
1
ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺳﺐ ،أي أن اﻟﻔﺴﺎد ﳛﺪث ﻣﱴ وﺟﺪ اﻟﱰﺑﺢ.
اﻧﺘﺸﺎرا ﻛﻠﻤﺎ ازدادت
ﺣﺠﻤﺎ و ً
وﻗﺪ أﻛﺪت دراﺳﺔ أﺟﺮ ﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺰداد ً
ﻫﻴﻤﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ،وﲦﺔ
2
ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺟﺐ وواﺿﺢ ﺑﲔ درﺟﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺎرة واﻷﺳﻌﺎر وﺣﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺰدﻫﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﺿﻮاﺑﻂ وﺗﻮازﻧﺎت ﺿﻌﻴﻔﺔ ،واﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﺗﺸﺠﻊ اﻻﺣﺘﻜﺎرات
اﳌﻔﺮﻃﺔ ،وﺗﺒﲔ اﻷدﻟﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻮازﻧﺎت ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﱵ
ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺋﻌﲔ ،ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻤﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺆدي ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
إﱃ اﻟﻔﺴﺎد .ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻬﻮﻟﺔ رﺷﻮة ﻫﺆﻻء اﶈﺘﻜﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﺴﺆﻟﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﳍﻴﻤﻨﺔ ﺳﻠﻌﺔ ردﻳﺌﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﻴﺔ.3
 -6ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻷﺟﻮر :ﻳﺰداد اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻮر اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﻓﻴﻠﺠﺄ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﱃ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﺑﻄﺮق ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﲨﻮد
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﺟﻮر واﳌﺮﺗﺒﺎت وﻋﺪم ﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻐﲑات اﳉﺬرﻳﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻠﻰ
ﺗﻮﻓﲑ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻌﻴﺶ اﳌﻘﺒﻮل ﻟﺸﺮاﺋﺢ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ،ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
1

Paolo Mauro, corruption: causes, consequences, and agenda for further research, finance and development, vol
35, No ,1998, p:11.
 2ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻤﻄﻮع ،ﻇﺎهﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻣﻊ إﺷﺎرة ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.134 :
3

Asian Development Bank, good governance and anti corruption: the road forward for Indonesia, the Eighth Meeting of the
Consultative Group on Indonesia, 27–28 July 1999, Paris, France, p:3

le 22/04/2010.

http://www.adb.org/Documents/Papers/Governance_Anticorruption/4agov-an.pdf
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وﻃﺮق ﻏﲑ ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻛﻘﺒﻮل اﻟﺮﺷﺎوي واﳍﺪاﻳﺎ وﺗﺰوﻳﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﲤﺮﻳﺮ اﳌﻌﺎﻣﻼت ،واﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻏﲑﻫﺎ
1
ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :اﻷﺳﺒﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.

أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﻮﻋﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲ واﻟﺪﻳﲏ ،ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد
ﺣﻴﺚ ﳛﺮص اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻀﻴﻞ اﻷﻗﺎرب وﻣﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﻢ رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﺎب ا ﺎﻣﻠﺔ أو
ﺪف ﻛﺴﺐ ﻣﺆﻳﺪﻳﻦ وأﻋﻮان ﺿﺪ اﳌﻨﺎﻓﺴﲔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺿﻌﻒ ﻓﻜﺮة اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻤﺎ ﻣﻦ
2
أﻫﺪاف رﲰﻴﺔ ﺗﺼﺐ ﰲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳉﻤﻬﻮر ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد.
ﻛﻤﺎ أن ﳕﻂ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻷﻋﺮاف ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ،ﻛﺰﻳﺎدة اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﻳﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ
اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻳﻌﺪ ﺳﺒﻴﻼً ﻟﺸﻴﻮع ا ﺎﻣﻠﺔ واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﲡﺎﻩ اﻟﻄﻮاﺋﻒ اﳌﻨﺘﻤﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب
3
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد.

ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد.

ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺧﻄﺮ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﺎ ﲤﻠﻜﻪ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﻮة
وﺣﺼﺎﻧﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻻﳓﺮاﻓﺎت واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت وﲪﺎﻳﺔ اﳌﻔﺴﺪﻳﻦ وﺗﻮﻓﲑ ﻏﻄﺎء ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ﻓﻔﺴﺎد
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮﻋﻴﻪ ﳌﻦ ﻫﻢ دو ﺎ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﻔﺴﺎد دون ﺣﺴﻴﺐ أو رﻗﻴﺐ
ﻛﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻣﻦ اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوات واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻷﻏﺮاﺿﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﰲ
ﺑﻴﺌﺔ ﻳﺴﻮد ﻓﻴﻬﺎ أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧﲔ وإﺟﺮاءات ﲢﻤﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ،وﻫﺬا
ﺑﺪورﻩ ﻳﻔﺘﺢ ا ﺎل ﻻﺧﱰاق اﻟﻘﻮاﻧﲔ وﲡﺎوز اﳊﺪود اﳌﺴﻤﻮح ﺎ دون اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،أو اﲣﺎذ إﺟﺮاءات
4
ﺻﺎرﻣﺔ ﲝﻖ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻣﻨﻬﻢ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪم ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻋﻮد وﺑﺮاﻣﺞ
اﻹﺻﻼح اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ وﻋﺪم اﲣﺎذ أي إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ أو ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﲝﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺴﺎد ،5ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
6
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺳﻮء اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﲣﻄﻴﻄﻬﺎ اﳋﺎﻃﺊ ﻟﻘﺪرات ا ﺘﻤﻊ وﻣﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ. ﻛﺜﺮة ﺗﻌﺎﻗﺐ اﳊﻜﻮﻣﺎت. 1ﻋﺎﻣﺮ آﺒﻴﺴﻲ ،اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ – ﺗﺰاﻣﻦ ﻻ ﺗﻮأﻣﺔ ، -اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ،اﻟﻌﺮاق ،2005 ،ص. 25:
 2اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺘﺎ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.52:
 3اﺣﻤﺪ ﺻﻼح ﻋﻄﻴﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.211 :
 4ﻟﺆي أدﻳﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﻴﺴﻰ ،اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،دار اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ،ﻋﻤﺎن  ،2009 ،ص.50 :
 5ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻧﻈﺎم اﻟﻨﺰاهﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،آﺘﺎب اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ،اﻟﻤﺮآﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،ﺑﻴﺮوت ،2005 ،ص.35:
 6ﻓﺎرس رﺷﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﺗﻲ ،اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ،دار ﺁﻳﻠﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ،ﻋﻤﺎن ،2010 ،ص.50 :
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 ﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔ. ﺧﻄﺮ ﻧﻈﺎم اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ دون ﺳﻮاﻫﺎ.وﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻓﻴﻔﺮي  2004ﺑﻌﻨﻮان "ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد" ﰎ ﺣﺼﺮ أﺳﺒﺎب ﺗﻔﺸﻲ ﻇﺎﻫﺮة
اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻏﻴﺎب اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻴﻮع اﻻﺣﺘﻜﺎر وﻧﻘﺺ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺳﻴﺎدة
اﻟﻘﻬﺮ واﻟﻈﻠﻢ واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ آﺧﺮ ﳍﺎ ،ﺗﺘﻌﺪد اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء ﺑﺮوز ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد
وﺗﻔﺸﻴﻬﺎ ﰲ ا ﺘﻤﻌﺎت ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺷﺒﻪ إﲨﺎع ﻋﻠﻰ ﻛﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺳﻠﻮك إﻧﺴﺎﱐ ﺳﻠﱯ ﲢﺮﻛﻪ اﳌﺼﻠﺤﺔ
1
اﻟﺬاﺗﻴﺔ ،وﳛﻤﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب ﰲ اﻵﰐ:
 اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮ واﳉﻬﻞ وﻧﻘﺺ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺐواﻟﻘﺮاﺑﺔ.
 ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲوﻃﻐﻴﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻹﺧﻼل ﲟﺒﺪأ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺘﺒﺎدﻟﺔ  ،ﻛﻤﺎ أن
ﺿﻌﻒ اﳉﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻏﻴﺎب اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ وﻧﺰاﻫﺘﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﺸﺠﻌﺎ ﻟﻠﻔﺴﺎد.
 ﺿﻌﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ. ﺗﺰداد اﻟﻔﺮص ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﱰات اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪ ﲢﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔوﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺪاﺛﺔ أو ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء اﳌﺆﺳﺴﻲ واﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ
ﻣﺴﺘﻐﻠﲔ ﺿﻌﻒ اﳉﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﺣﻞ.
 ﺿﻌﻒ اﻹرادة ﻟﺪى اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وذﻟﻚ ﺑﻌﺪم اﲣﺎذ أﻳﺔ إﺟﺮاءات وﻗﺎﺋﻴﺔ أو ﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺟﺎدةﲝﻖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻐﻤﺎﺳﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﺑﻌﺾ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺴﺎد.
 ﺿﻌﻒ واﳓﺴﺎر اﳌﺮاﻓﻖ واﳋﺪﻣﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﲣﺪم اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،ﳑﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺾاﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺷﻮة.
 ﻏﻴﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﺟﺮاءات اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ وﻣﺪوﻧﺎت اﻟﺴﻠﻮك ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم واﳋﺎصوﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺢ ا ﺎل ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
 ﻏﻴﺎب ﺣﺮﻳﺔ اﻹﻋﻼم وﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﳍﺎ أو ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﳑﺎ ﳛﻮلدون ﳑﺎرﺳﺘﻬﻢ ﻟﺪورﻫﻢ اﻟﺮﻗﺎﰊ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻮزارات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﺿﻌﻒ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﳊﻜﻮﻣﻲ أو ﻋﺪم ﲤﺘﻌﻬﺎﺑﺎﳊﻴﺎد ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ.
 -ﻏﻴﺎب اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺎﻓﺢ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻔﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻴﻪ.

 1اﺣﻤﺪ ﺻﻼح ﻋﻄﻴﺔ  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.108-107 :
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 اﻷﺳﺒﺎب اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد  ،وﻫﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺼﺎﱀ وﻋﻼﻗﺎت ﲡﺎرﻳﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء ﺧﺎرﺟﻴﲔ أو ﻣﻨﺘﺠﲔﻣﻦ دول أﺧﺮى ،واﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻣﺘﻴﺎزات واﺣﺘﻜﺎرات
داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،أو ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺼﺮﻳﻒ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻓﺎﺳﺪة.
وﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻨﺨﻔﺾ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﱵ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮوع اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻟﻠﺤﻜﻢ )اﳉﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،اﳉﻬﺎز اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ،اﳉﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ( آﻟﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳌﻨﻊ وﻛﺸﻒ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع
ﻓﺮﺻﺎ اﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻟﻠﻔﺴﺎد ،وﻳﺰدرﻳﻪ ﻓﻴﻬﺎ ا ﺘﻤﻊ وﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﻬﺎ
واﳌﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﳊﻜﻮﻣﻲ ﺑﻄﺒﻌﻪ ً
اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻜﻮن أﺑﻮاب ﻣﺴﺌﻮﱄ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﺗﻀﻌﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد أو ﻻ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ،وﻳﻮﻓﺮ ﲢﻜﻢ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﳍﺎ
أﻣﺮا ﻣﻘﺒﻮﻻً وﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﻪ .وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﻢ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻓﺮص وﻓﲑة ﻟﻼﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ ،وﻳﺘﻔﺸﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺼﻮرة ﻳﺼﺒﺢ ً
ﺗﺴﻴﻄﺮ ﳔﺐ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺿﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺴﺘﻐﻠﻬﺎ ،وﺗﺴﺨﺮ اﻟﻔﺮص اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﻟﻨﺎدرة ﻧﺴﺒﻴﺎ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ،وﺗﻘﻞ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﲰﻲ وﺗﻨﺪر اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ أﻣﺎم اﳌﺼﺎﱀ واﻟﻔﺌﺎت اﳌﻌﺮﺿﺔ
1
ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد.

ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﻔﺎذ اﳌﻮارد ،وﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼل اﻟﺒﲎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪم ﻛﻞ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ وﳝﻜﻦ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﺧﺬ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻀﻌﻒ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷداء ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﱴ
اﳋﺎﺻﺔ وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

أوﻻً :أﺛﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﻳﺴﺎﻫﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﺗﺪﱐ ﻛﻔﺎءة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وإﺿﻌﺎف ﻣﺴﺘﻮى اﳉﻮدة ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﺮﺷﺎوي اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ،وإﺳﺎءة ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ،وزﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺪاﺧﻞ
اﻟﻮﺳﺎﻃﺎت ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻐﺶ ﳑﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﺪﱐ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ
اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻲ واﻷﺟﻨﱯ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰاﻳﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ دون
ﺟﻮا ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ وﻳﻘﻠﻞ اﳊﻮاﻓﺰ اﳌﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ واﶈﻠﻴﲔ
ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺼﻠﺤﺔ ا ﺘﻤﻊ ،ﻣﺎ ﳜﻠﻖ ً

 1ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ إدارة اﻟﺤﻜﻢ ،ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري وإدارة اﻟﺤﻜﻢ ،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك،
 ،1998ص .10 ،9 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
 http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption98a.pdfﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2011/03/22
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وﻳﻌﺘﱪﻩ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﳍﻢ ،وﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﰲ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺎﻃﺮة اﻟﱵ ﺗﻘﱰن ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻢ ﺧﺎﺻﺔ
1
ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ أو دول اﳉﻨﻮب.
وﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻰ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ )ﺿﺮﻳﺒﺔ( إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ ،ﻷ ﺎ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ
ﲢﻜﻤﻴﺔ ،وذات ﻛﻠﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪاً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻓﻬﻨﺎك ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻫﺆﻻء اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺘﺘﻢ
رﺷﻮ ﻢ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻛﻠﻔﺔ اﳌﻔﺎوﺿﺎت إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻔﺎوﺿﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﺮﺷﻮة .وﻳﻀﺎف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ذﻟﻚ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﺖ .ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻃﺮدﻳﺔ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﳝﻀﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ )اﻟﻌﺎرﺿﺔ( واﳌﺸﺮوع اﳊﻜﻮﻣﻲ.2
وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ ﻛﻮن ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪات واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ
ﰲ أﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﺄﰐ ﻣﻦ دول اﻟﺸﻤﺎل اﳌﺘﻘﺪم ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺗﻘﺪم ﻋﻤﻮﻻت ورﺷﺎوى إﱃ اﳌﻮﻇﻔﲔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ وﻛﺒﺎر اﻟﺴﺎﺳﺔ ،ﺣﱴ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﻤﻮﻻت ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﻌﻘﺪ ،وﻫﺬا ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل
ﺳﻮف ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻮﻟﺔ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺮوع ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻔﻮز
ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﻤﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﲟﺸﺮوع أﻛﺜﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ أو اﻛﱪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻌﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﻼ ﺟﺪوى وﻻ
ﻓﺎﺋﺪة ﺗﺬﻛﺮ ،أو ﲟﺸﺮوع ذي ﺗﻌﻘﻴﺪات ﻏﲑ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ أﺻﻼ وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ ﺻﻠﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﺸﺮوع اﳌﺬﻛﻮر ،ﻣﺎ ﻳﺆدي
إﱃ ﺗﺪﱐ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﻋﺪم إداﻣﺘﻬﺎ ﻻﻧﺘﺰاع ﻋﻤﻮﻻت إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﺎﺳﺔ واﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
3
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺟﺪﻳﺪة.
وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻌﻤﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺎﻃﺮة وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،4ﻣﺎ
ﻓﺴﺎدا واﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻘﺮاراً .ﻛﻤﺎ
ﻳﺆدي إﱃ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر وﻫﺮوب ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﳓﻮ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻗﻞ ً
ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻗﻠﺔ اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺑﺘﻜﺎر ،ﻓﺤﺼﻮل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰات ﻣﺎﻟﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ وﻓﻖ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻮق ،وﳛﺮم دﺧﻮل ﺷﺮﻛﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻛﺜﺮ ﺟﻮدة واﻗﻞ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﱃ ﲢﻤﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﻷﺳﻌﺎر أﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﻀﺎﺋﻊ ،وﻗﺒﻮﳍﻢ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻗﻞ ﺟﻮدة ،ﻋﻼوة
5
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺔ ﺗﻨﻮع اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﻌﺮوﺿﺔ.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ  :أﺛﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق.

ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﻳﺆدي اﻟﻔﺴﺎد إﱃ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳋﺪﻣﺎت
اﳌﻘﺪﻣﺔ إﱃ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺣﻴﺚ أﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﲢﺼﻞ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻠﻰ رﺷﺎوى ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺢ ﺻﻔﻘﺎت وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﳉﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﺎن

 1ﺟﻮرج اﻟﻌﺒﺪ ،اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﻵﺛﺎر ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻔﺴﺎد ،ﻧﺪوة اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.224 :
 2ﻣﻨﻴﺮ اﻟﺤﻤﺶ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ " اﻟﻔﺴﺎد –اﻹﺻﻼح -اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"  ،اﺗﺤﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ ،2006 ،ص.28 :
 3ﻋﻤﺎد ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺸﻴﺦ داود ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.165 :
 4اآﺮﻣﺎن ،ﺳﻮزان روز ،اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،149اﻟﻘﺎهﺮة ،ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،1996ص.100:
5
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﺳﻮف ﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺮوع أو اﳋﺪﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺰﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة
1
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ أو زﻳﺎدة اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ) ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺒﺎﻫﻲ اﻟﱵ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻬﺎ(.
ذﻟﻚ أن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﲎ ﲢﺘﻴﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﺪﻋﻢ
اﻹﻧﺘﺎج ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻔﺴﺎد إﱃ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳋﺎص ﻟﻠﻤﻨﻔﺬﻳﻦ ﰲ اﻷﺟﻬﺰة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم
ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺸﺮوﻋﺎت ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺟﻮد ﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺣﺠﻢ اﻷﻣﻮال
اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﺘﻼس واﻟﺴﺮﻗﺔ ،أو ﲢﻮﻳﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ إﻳﺮادات اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ ،أو
اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳋﺎرﺟﻴﺔ إﱃ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻜﻮن ﺧﺎرج اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ )ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺿﺒﻂ اﳌﻮارد( واﻟﱵ
ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﻣﻌﺮﺿﺔ أﻛﺜﺮ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ،وﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
2
اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻮﺟﻪ إﻟﻴﻬﺎ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮال.
ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻔﺴﺎد ﲟﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﻬﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﺑﲔ ﻣﺆﺷﺮات
ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺬا اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺎت اﳌﺮاﻗﺒﺔ أو
اﻟﻔﺴﺎد وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮيً ،
ا ﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺮص ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺮﺷﻮة واﻻﺧﺘﻼس ﻣﻦ ﺧﻼل ادﻋﺎء
3
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺿﺮورة اﻟﺴﺮﻳﺔ ﰲ ﺷﺮاء اﻷﺳﻠﺤﺔ.
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻔﺾ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ً
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﺑﺎة داﻓﻌﻲ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮﺷﺎوى واﻟﻌﻤﻮﻻت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﰲ اﻹدارة
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ أو اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ دﻓﻌﻬﺎ ،أو اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ إﻋﻔﺎءات
ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﱵ ﺑﺪورﻫﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ.
ﺛﺎﻟﺜـًﺎ  :أﺛﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ.
ﻳﺆﺛﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ إﱃ درﺟﺔ اﻧﻪ ﳛﺮم اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﺼﻴﺐ ﻫﺰﻳﻞ ،وﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺣﺪﺗﻪ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻮﻳﻞ اﳌﻮارد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ إﱃ ﺟﻴﻮب ﻋﺪﳝﻲ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وأﺻﺤﺎب
4
اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل وﻏﲑﻫﻢ.
ﻛﻤﺎ ﳛﺮم اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﺎﺋﻒ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم أو اﳋﺎص ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ
واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ،وﻟﻪ أﺛﺮ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة واﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻐﻼل أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ ﳌﻮاﻗﻌﻬﻢ اﳌﻤﻴﺰة ﰲ ا ﺘﻤﻊ
وﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ،
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﺪر ﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺛﺮو ﻢ ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﺎ ﻳﻮﺳﻊ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ ﺑﻘﻴﺔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ .ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ
ﻣﻦ ﻣﻘﺪرة اﻟﻜﺴﺐ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،ﻷ ﻢ ﻟﻦ ﳛﺼﻠﻮا ﺑﺴﺒﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻔﺮض ،ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
 1آﻴﻤﺒﺮﻟﻲ ان اﻟﻴﻮن ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل إﻣﺎم ،اﻟﻔﺴﺎد واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة ،2008 ،ص.141 :
Salvatore Schiavo-Campo, op .cite , p: 8.
 3ﺟﻮرج اﻟﻌﺒﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.225 :
 4ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ إدارة اﻟﺤﻜﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.12 :
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زﻳﺎدة اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ وﺷﻌﻮر ﺷﺮﳛﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ وﻋﺪم اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﳑﺎ
ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻬﺮب ﻣﻨﻬﺎ
1
وﻛﺬﻟﻚ ﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ ﲦﺔ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.
راﺑﻌـًﺎ  :أﺛﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎدة اﻟﺒﻠﺪ وﺳﺪاد دﻳﻮﻧﻪ.
ﻗﺪ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻘﱰﺿﺔ ﻓﺘﻘﻴﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت
ﲤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻘﺮﺿﺔ ﻣﻦ ﻓﺮض ﺷﺮوط ﲣﺮق ﺳﻴﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ اﶈﺘﺎﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﻔﺸﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ
ووﺟﻬﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﻟﻐﲑ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وأﺧﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﺪاد دﻳﻮ ﺎ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ أن ﻛﺜﲑ
ﻣﻦ دول اﳉﻨﻮب ﺗﻠﺠﺄ إﱃ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﻗﱰاض ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ،إﻻ أن ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﺪول اﳌﻘﱰﺿﺔ ﺗﻮﺟﻪ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﲡﺎﻩ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أو ﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﻻ ﲤﺖ ﺑﺼﻠﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﻮر ،ﺣﱴ أن اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﺸﲑ إﱃ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﳓﻮ  %25ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺘﺴﻠﺢ ﻓﻘﻂ ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻻ ﳛﺪث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﺗﻮﺟﻪ إﱃ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ ﳕﻮذج أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ
2
اﳌﻜﺴﻴﻚ ﻣﺜﺎل ﺻﺎرخ ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ.
ﺧﺎﻣﺴﺎً :أﺛﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﻌﺎم.

ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻹدارات واﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﺨﻠﺔ اﳍﻴﻜﻞ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻣﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﳓﺮاف اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺎ ،ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺗﻔﺸﻲ اﻟﺮﺷﻮة واﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﳌﻤﺎرﺳﺎت
اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺑﲔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻌﻄﻞ ﻣﺼﺎﱀ اﻷﻓﺮاد ،وﻋﺪم وﺻﻮﳍﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻜﻔﺎءة
واﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺬا ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺪاﻟﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻠﻚ اﳋﺪﻣﺎت.
ﺳﺎدﺳﺎً :أﺛﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﺧﻼﻗﻲ
أﻳﻀﺎ ،وﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ أن اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﺸﺎرﻩ ﺑﻜﺜﺮة ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ إﺻﻼﺣﻪ ،وﳍﺬا ﻳﺘﺤﻮل إﱃ ﺳﻠﻮك ﻋﺎدي
وﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺪواﺋﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،وﺑﺪﻻً ﻣﻦ أن ﻳﻘﺎوﻣﻪ اﻷﻓﺮاد ﻓﺈ ﻢ
3
ﻳﺘﻐﺎﺿﻮن ﻋﻨﻪ ،ﺑﻞ ﻳﺴﺎﳘﻮن ﻓﻴﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ اﻧﺘﺸﺎرﻩ ﰲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت.
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪﻩ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻠﺘﻔﺮﻳﻂ ﺗﺪرﳚﻴﺎ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ أداء اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﳌﻬﲏ
اﻟﺮﻗﺎﰊ ،ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺗﺴﻮد ﻗﻴﻢ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻨﻌﺪم ﻗﻴﻢ اﻷﺧﻼق واﻟﻮاﺟﺐ اﳌﻬﲏ وروح اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﺴﺎد

 1ﻓﺮاس ﺟﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻰ ،دور اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ دراﺳﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ وورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،2009 ،ص.27:
 2ﻋﻤﺎد ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺸﻴﺦ داود ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.169 :
 3اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻬﺎر اﺑﻮ ﺳﻮﻳﻠﻢ ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﻟﻰ  ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻻردﻧﻴﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤﻴﺔ ،2010 ،ص.91 :
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ﻋﻠﻰ ﺧﻠﺨﻠﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة واﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﲔ اﻓﺮد ا ﺘﻤﻊ ،وﺑﺮوز اﻟﺘﻌﺼﺐ واﻟﺘﻄﺮف ﰲ اﻵراء
واﻧﺘﺸﺎر اﳉﺮﳝﺔ ﻛﺮد ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ا ﻴﺎر اﻟﻘﻴﻢ وﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﻬﻨﻴﺔ ،وﻓﻘﺪان ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻘﺒﻞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﰲ ﻣﻌﺎﻳﲑ أداء
اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ واﻟﺮﻗﺎﰊ وﺗﺮاﺟﻊ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳊﻖ اﻟﻌﺎم ،ﻛﻤﺎ ﳜﻠﻖ اﻟﻔﺴﺎد اﻧﻘﺴﺎﻣﺎ وﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ
اﻟﺘﻔﺎوت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﺰاﻋﺎت ،وﳝﻜﻦ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ :أﻓﻘﻲ وﻋﻤﻮدي .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻷﻓﻘﻲ
ﻳﻔﺮق ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻔﻘﲑ ﻋﻦ اﻟﻐﲏ واﳌﺸﺎرك ﻋﻦ اﳌﻬﻤﺶ ،وﻫﻮ ﻳﺸﺠﻊ اﻟﻔﻘﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺼﺪر
ﻟﻠﻀﺮر واﻻﺿﻄﻬﺎد ﻻ ﻛﻘﻮة ﳑﻜﻨﺔ ،وﻳﻌﺰز إﺣﺴﺎس اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ واﻹﻗﺼﺎء ،وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﻤﻮدي ﻳﺸﺠﻊ
1
اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت واﳋﻼﻓﺎت ا ﺘﻤﻌﻴﺔ.
وﻳﺆﺛﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻓﺎﳊﻖ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ ﺧﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺣ ًﻘﺎ أﺻﻴﻼً ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻷن

ﻛﺒﲑا ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳊﻖ
اﳊﻖ ﰲ اﳊﻴﺎة واﻟﻜﺮاﻣﺔ ،واﳌﺴﺎواة ،واﳊﻘﻮق واﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ
ً
اﻋﺘﻤﺎدا ً
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺸﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﺣﺪى اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﻗﻤﻊ أو اﺣﺘﻮاء اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺈ ﺎ ﲣﻔﻖ أﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺎ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ وﲪﺎﻳﺔ
2
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.
وﻳﺆدي اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد إﱃ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﺎﱀ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﲟﻘﺪورﻫﻢ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺘﻬﻚ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺸﻮب ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد اﳊﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﳌﺴﺎواة أﻣﺎم
اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﳛﺠﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس اﳊﻘﻮق اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻷﺧﺮى اﳋﺎﺻﺔ ﲝﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وﻣﻦ ﰒ ﻓﺎن اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ أﻣﺎم وﻓﺎء اﻟﺪول ﺑﻮاﺟﺒﻬﺎ إزاء ﲪﺎﻳﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻖ اﻟﻨﺎس ﰲ اﳊﺼﻮل ،ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ،وﻋﺎدل ،ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻛﺎﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺧﺪﻣﺎت
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ وﻏﲑﻫﺎ.
ﻛﻤﺎ ﲢﺠﺐ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة اﳊﻖ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﱰاﺿﻬﺎ أو اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ
ﳑﺎرﺳﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﳊﻘﻮﻗﻬﻢ اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﲤﺜﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻣﻦ ﺟﺮاء اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ،وﺑﺎﳌﺜﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ،واﻟﺬي ﻣﻦ ﺻﻮرﻩ ﺑﻴﻊ اﻷﺻﻮات ،أن ﳛﺮم اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻣﻦ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ.
وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻵﺛﺎر اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﺎن اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻬﺪد أﻳﻀﺎ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺿﻌﺎﻓﻪ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
وﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺷﻮة ،واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة ،ﻓﻌﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﻋﻮاﻗﺐ ﻛﺎرﺛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﻨﺎس واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي

 1ﺑﻮل ﺳﺎﻟﻢ ،دﻟﻴﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮن ﻋﺮب ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻟﺒﻨﺎن ،ص .59:ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
 http://www.arpacnetwork.org/pictures/dalil.pdfﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2010/05/02
 2ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ"،
ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،2008 ،ص.16 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

ﻳﺆدي إﱃ ﻓﻘﺪان ﺳﺒﻞ اﳌﻌﻴﺸﺔ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض واﻟﺘﻬﺠﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺴﺒﺐ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﳌﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻫﻠﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن ،وﻛﺬا اﺳﺘﻐﻼل اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻋﻘﻼﱐ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد.

أﺻﺒﺢ ﻳﺴﺎور اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وا ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ ﻗﻠﻘﺎً ﻣﺘﺰاﻳﺪاً إزاء ﻣﺎ ﻳﻨﺠﻢ
ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ آﺛﺎر ﻣﺪﻣﺮة ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺑﻞ وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس وﻧﻮﻋﻴﺔ ﻋﻴﺸﻬﻢ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺑﺪأت ﺗﺘﻀﺎﻋﻒ
ﺟﻬﻮد ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد أﻳﻨﻤﺎ ﻻح.
ﻟﻘﺪ ازدادت اﻟﺪﻋﻮة ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﻇﺎﻫﺮة ﻋﺎﳌﻴﺔ ﳍﺎ
ﻣﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ أﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﳌﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ،وﲡﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺈﻧﺸﺎء ﲨﻌﻴﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت وﻃﻨﻴﺔ
ودوﻟﻴﺔ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ ﲡﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﺪار اﻟﺪول ﻟﻘﻮاﻧﲔ وﻟﻮاﺋﺢ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﺎﻗﺐ
اﳌﻔﺴﺪﻳﻦ وﺗﺘﺎﺑﻌﻬﻢ ﻗﻀﺎﺋﻴًﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻇﻬﺮت ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻳﻊ دوﻟﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷﺟﻞ اﳊﺪ
ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد.

أوﻻً :اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد.

ﻳﻌﺪ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻮ ﰲ اﻷﺳﺎس ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻜﻢ ،وﻓﺸﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﻋﻼﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة
ا ﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﻢ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻳﺰداد اﻟﻔﺴﺎد
اﻧﺘﺸﺎرا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺜﺒﺖ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،وﻳﺼﺒﺢ ﺗﻨﻔﻴﺬ وإﻧﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﻨﺰاﻫﺔ أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ،1ﻓﺎﻻﻟﺘﺰام إ ًذا ﺑﺎﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ وﻣﺒﺎدﺋﻪ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ وﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ودرﺟﺎ ﻢ ،وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻨﻈﻢ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹدارة اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ وﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﻪ ،ﺑﺸﺮط أن ﺗﺘﻢ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
وﻓﻘﺎ ﳌﺒﺎدئ وﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻜﻔﻞ ﺣﺪا أدﱏ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ أراء واﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ
ﺿﺮورة اﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة ،وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎن إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻳﻌﺪ ﲟﺜﺎﺑﺔ
آﻟﻴﺎت ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ.
 -1اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد :أﺻﺒﺢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ واﻟﻘﻀﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد ،ﲟﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻃﺮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻢ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ أو
ا ﺘﻤﻊ ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،وﻳﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﲝﺮﻳﺔ وﺗﺒﺎدل اﻟﺮأي ﺣﻮﳍﺎ وﺗﺪاول اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄ ﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
1

PNUD, Lutte contre la corruption, Note de pratique du PNUD, 2004, p:3, cite web:
http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/undp-ati04f.pdf le 29/03/2010
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ﻳﺆدي إﱃ إدراك ﻣﺎ ﳛﺪث ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷرﺻﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﲤﻜﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻃﻼع اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻠﻚ اﳊﻘﺎﺋﻖ ،وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻃﻼع اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﲟﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ) ﻧﻔﻘﺎ ﺎ وإﻳﺮادا ﺎ وﺗﻮزﻳﻌﻬﻤﺎ( ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﳊﻜﻮﻣﻲ وﺟﺮاﺋﻢ ﺐ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،1ﻓﻜﻠﻤﺎ أﺗﻴﺤﺖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ
واﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا ً
واﺳﻊ ﻛﻠﻤﺎ زاد ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺬي اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أي ﺧﻠﻞ ﳑﻜﻦ أن
ﳛﺪث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﺒﺢ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد.
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ أن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻹﻋﻼم وﺗﻄﻮرﻫﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ زﻳﺎدة ﻧﻄﺎق اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ
اﺳﺘﻄﺎع اﻹﻋﻼم ﲟﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻪ أن ﳚﻨﺪ اﻷﻛﺎدﳝﻴﻮن واﳌﺨﺘﺼﻮن ورﺟﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻗﺎﻣﺔ
ﻧﺪوات إﻋﻼﻣﻴﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻘﺎﻻت ﰲ ﺻﺤﻒ وﳎﻼت ﺗﱪز اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد واﻟﻌﻘﺎب اﳌﺴﻠﻂ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﻴﻪ ﻣﺎ
ﺳﺎﻫﻢ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻨﻪ.
ﻓﻌﺎل ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت أن ﺗﻮﻓﺮ
وﻷﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ َ
ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﲔ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ واﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ،وأن ﺗﻀﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﻣﺘﻨﺎول
اﳉﻤﻬﻮر ﺗﺘﻴﺢ ﳍﻢ اﻻﻃﻼع اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﺼﺎﳊﻬﻢ.
 -2اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻔﺴﺎد :ﻓﺎﳌﺴﺎءﻟﺔ آﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ آﻟﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻜﻠﻲ

)اﳊﻜﻮﻣﺔ( أو ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳉﺰﺋﻲ ) اﳌﺆﺳﺴﺎت( ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﳝﻜﻦ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﳍﻢ وﻓﺤﺺ
وﺗﺪﻗﻴﻖ ﻗﺮارا ﻢ وﻛﺸﻒ ﺣﺴﺎﺑﺎ ﻢ ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻹﻳﻀﺎح أﻳﺔ ﻧﻘﺎط ﻏﺎﻣﻀﺔ أو ﻢ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﺳﻮاء
ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻨﺘﺨﺒﲔ أو ﻣﻌﻴﻨﲔ ،وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻷﻣﺮ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ ،ﻓﺎﳌﺴﺌﻮﻟﻮن ﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﻹﺟﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺗﺴﺎؤﻻت ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﻮن أو اﳌﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺼﲑ
أو اﻟﻔﺸﻞ أو اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ ﰲ أداء اﳋﺪﻣﺔ أو اﺧﺘﻼس أو ﻏﲑ ذﻟﻚ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺒﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﶈﺎﺳﺒﺔ أو اﻟﻌﻘﺎب
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،أو ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﳓﺮاف أو ﻓﺸﻞ اﳌﺴﺌﻮل ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ.
وﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق
إﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻓﺼﻮﻟﻨﺎ اﻟﻼﺣﻘﺔ.

 -3ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد :ﻓﺎﻟﺸﺮط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻮ وﺟﻮد إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﺻﺎﱀ وﻫﻴﻜﻞ

ﻣﺆﺳﺴﺎﰐ ﻳﻄﺒﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﶈﺎﺑﺎة أو اﻟﺘﻌﺴﻒ ،وأن ﺗﺮاﺟﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻧﲔ دورﻳًﺎ ﻟﺘﺒﺪﻳﺪ اﻟﻐﻤﻮض
اﻟﺬي ﻳﻜﺘﻨﻒ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،واﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﺎ ،واﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺮﳛﺔ ﺿﺪ أﻃﺮاف اﻟﻔﺴﺎد ﺳﻮاء
اﻟﺮاﺷﲔ أو اﳌﺮﺗﺸﲔ أو اﳌﺨﺘﻠﺴﲔ أو اﳌﺴﺎﳘﲔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ أو ﺑﻌﻴﺪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼﺳﺎت وﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﺮدع ﻓﻌﺎﻻً

 1اﺣﻤﺪ ﺻﻼح ﻋﻄﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.222 :
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ﻳﺘﻌﲔ أن ﻳﻮاﺟﻪ ﻃﺮﻓﺎ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺻﺎرﻣﺔ ﺗﻌﻜﺲ اﳌﻐﺎﱎ اﶈﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺒﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﺸﺪد
اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﺣﺪوث اﻟﻔﺴﺎد ،وﻫﻨﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ وﺣﺪﻫﺎ ،ﻓﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﱵ ﻳﺘﻔﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻧﲔ ﻣﺜﺎﻟﻴﺔ ،ﻏﲑ أن اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻻ ﻣﻌﲎ ﳍﺎ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷ ﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻄﺒﻖ،
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﺒﻠﺪ اﳉﺎد ﺑﺸﺄن اﻹﺻﻼح ﻻ ﺑﺪا وان ﺗﻜﻮن ﻟﻪ أﺟﻬﺰة ﲢﻘﻴﻖ وﻗﻀﺎء ﻓﻌﺎل ﻻ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد.
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان اﻋﺘﻤﺪت ﳉﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد أو ﻣﻔﺘﺸﲔ ﻋﺎﻣﻴﲔ ﻻ
1
ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ إﻻ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﱪﳌﺎن وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ " ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ" و ﺑﺘﺴﻮاﻧﺎ وﻏﲑﳘﺎ.
وﰲ اﻷﺧﲑ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ أن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺼﺎرم ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻳﻮاﺟﻪ ﻋﺪة ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻨﻬﺎ اﲣﺎذ ﺑﻌﺾ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻫﺬا
اﻟﺴﻼح ﺿﺪ اﳌﻌﺎرﺿﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑﺼﻮرة ﻏﲑ ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﻣﻜﻠﻔﺔ
ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺻﻤﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ أو إﺧﻔﺎﺋﻬﻢ ﻟﻠﻔﺴﺎد ،ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﺑﲔ
2
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﻲ ذا ﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻌﻘﺎب.
 -4ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد :ﳝﻜﻦ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد أن ﻻ ﺗﻨﺠﺢ إذا ﻣﺎ
اﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،وﳍﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،وﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛﲑ ﳌﻨﻈﻤﺎت
ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ،واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،3ﻓﻤﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺗﻌﺪ ﻃﺮﻓﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً وﺷﺮﻳﻜﺎ ﺣﻴﻮﻳﺎ
ﰲ ﺧﻠﻖ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺑﺘﻘﺪﳝﻬﺎ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﱰوﻳﺞ ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي
4
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﺆﺳﺴﺎﰐ.
وﳝﻜﻦ ﳌﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور ﻫﺎم ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻢ اﻟﻨﺰاﻫﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻬﺎ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﳊﻘﻮق وﺗﻘﻮﻳﺔ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة
اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﻣﺒﺘﻜﺮة ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪور اﳍﺎم اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﻪ ﰲ رﻓﻊ اﻟﻮﻋﻲ ﰲ
أوﺳﺎط ا ﺘﻤﻊ وإﺷﺎﻋﺔ وﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد وإﻇﻬﺎر ﺗﺄﺛﲑاﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﳌﺆﺳﺴﺔ وا ﺘﻤﻊ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
5
ﳐﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
ﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻜﺸﻒ
وﻳﺴﺎﻫﻢ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲤَﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺪور َ
ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،وﻳﻄﺎﻟﺐ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻨﻪ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
 1ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﺎﻟﻮس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ :ص.50 :
 2اﻟﻤﺮﺳﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺠﺎزي ،اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺴﻨﺔ ،12اﻟﻌﺪد  ،266اﻓﺮﻳﻞ  ،2001ص.33:
3
Banque mondiale, Le coût de la corruption, Colloque sur la gouvernance, les libertés économiques et la
pauvreté, CNES. 3 février 2007, algérien, p:2. Cite web :
siteresources.worldbank.org/.../Resources/Le_Cout_de_la_Corruption.pdf le 17/01/2010.
 4ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺣﻮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﻜﺒﻴﺮ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ،
 ،2005ص.11 :
 5ﺳﺤﺮ ﻗﺪوري ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ،هﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاهﺔ ،اﻟﻌﺮاق ،2008 ،ص .13:ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ:
http://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=501&page_namper=p_no12ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2010/03/18
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اﻟﻔﺼﻞ اﻷول :اﻟﺤــﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،إﻃـ ـﺎرﻩ اﻟــﻨﻈﺮي وﻋﻼﻗــﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤــﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻔﺴـ ـ ــﺎد

اﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺛﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﻢ ﰲ
إﻇﻬﺎر ﻛﻴﻔﻴﺔ ارﺗﺒﺎط أرﻗﺎم اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﱵ ﻤﻬﻢ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة وﻏﲑﻫﺎ
1
وذﻟﻚ ﺑﺘﺒﺴﻴﻂ وﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﲢﺪﻳﺪ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت أوﻟﻮﻳﺎ ﺎ ،وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت.
وﺗﻌﺘﱪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻣﻦ أﻫﻢ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﲟﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺸﺨﻴﺺ وﺗﺴﺠﻴﻞ أﻳﺔ ﺧﺮوﻗﺎت ﻟﺴﲑ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹدارﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﲝﻜﻢ دورﻫﺎ اﻟﺮﻗﺎﰊ واﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ،وﻷ ﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا
اﻟﺪور أن ﲤﻨﻊ وﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﳓﺮاف ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ وﲡﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ واﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺸﻬﲑ واﳍﺪر واﻟﻀﻴﺎع.
ﲡﺮي ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻨﻄﻘﻲ ً
وﻋﻠﻴﻪ ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أن ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﺄﰐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
ﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﺪروﺳﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ وروح اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳﺴﺎت ﺑﻀﺮورة إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ إدار ﺎ
واﺳﺘﺤﺪاث آﻟﻴﺎت اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد ،وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺪأت ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﱵ ﻳﺴﻮدﻫﺎ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻌﺾ اﳉﻬﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﺗﺴﺎﻧﺪﻫﺎ وﲢﺮﻛﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻺﺻﻼح واﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﺘﺼﺪي
ﻟﻠﻤﻔﺴﺪﻳﻦ .ﻛﺄﻓﺮاد وﲨﺎﻋﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺟﻬﺰة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﻬﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ،أو ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺷﺮاﺋﺢ
ﻣﻦ اﳌﻘﺎوﻟﲔ واﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ وﳑﺜﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﻫﻮﻳﺎ ﻢ وﺗﺸﺨﻴﺺ ﳑﺎرﺳﺎ ﻢ
واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﳌﺘﻮاﻃﺌﲔ ﻣﻌﻬﻢ ،وﺳﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺻﻔﺤﺎت اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ ووﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
2
ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺴﺘﻠﻢ ﺷﻜﺎوﻳﻬﻢ وﺑﻼﻏﺎ ﻢ.
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﻘﻮل "ﺑﻴﱰ اﻳﻐﻦ" وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ،ﻛﻮ ﻢ
اﺳﺎ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ إﺻﻼح ﻣﺎ ،أﻻَ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺘﻠﻘﲔ ﺳﻠﺒﻴﲔ ﻷﺛﺎر اﻹﺻﻼح ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﳏﺎﻣﻴﲔ ﻣﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻨﻪ ،وﺣﺮ ً
ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ،وﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻚ ﰲ أن اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺎﻹﺻﻼح ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻨﺎﺷﻄﲔ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ ،ﻟﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ
إﻳﻘﺎظ وﻋﻲ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ،وﻳﻀﻴﻒ أن اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ وﺣﺪﻫﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﻳﻨﻬﺾ
ﺑﻌﺒﺌﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ ،أو ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﺎءًا ﻋﻠﻰ ﺿﻐﻂ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،أن ﺗﻘﻮم
ﺑﻌﻤﻞ ﺷﻲء ﻣﺎ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻓﺮد أﻳﻀﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒًﺎ ﺑﺬﻟﻚ وإﻻ ﻓﻠﻦ ﺗﺰﻳﺪ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﺼﺮف ﰲ إﻃﺎر
3
ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ.

 1ﺟﻴﻢ ﺷﻮﻟﺘﺮ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ،دﻟﻴﻞ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺎت وإﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﻔﺘﺢ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،2008 ،ص .13 :ﻣﻮﻗﻊ
ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2010/08/ 12
اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ http://archive.revenuewatch.org/reports/120204ar.pdf :
 2ﻋﺎﻣﺮ ﺧﻀﻴﺮ ﺣﻤﻴﺪ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ،اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺎ ﻟﻬﺎ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ  ،اﻟﺮﻳﺎض ،2006 ،ص.13 :
 3ﺑﻴﺘﺮ اﻳﻐﻦ ،ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻹﻓﺴﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻗﺪﻣﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺳﻮرﻳﺎ ،2005 ،ص.121 :
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ﺛﺎﻧﻴـًﺎ  :ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻓﺮص اﻹﺻﻼح واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد.
ﺗﺰاﻳﺪ ﻗﻠﻖ اﻷوﺳﺎط اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ،ﳑﺎ دﻓﻊ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺎت
إﱃ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ وﺿﺒﻂ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺪد
1
اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﲢﺪ ﻓﺮﺻﻪ ،وﺗﺘﺄﺛﺮ دواﻓﻊ وﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻔﺴﺎد ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻓﻊ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻮﻇﻔﻮن واﳌﺴﺌﻮﻟﻮن. اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺪد اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة. ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﻗﺐ اﳌﻔﺴﺪﻳﻦ. ﺷﺮوط اﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻧﻄﺎق اﳊﻮاﻓﺰ ﻓﻴﻬﺎ. ﻧﻄﺎق اﶈﺎﺳﺒﺔ واﻟﺮﺻﺪ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺔ. ﻗﺪرة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻬﺎ. ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ. ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻨﺸﻴﻄﺔ.وﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﻠﻮل اﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ إﳚﺎﰊ وﻟﻮ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ اﻹﺻﻼح
ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد :إن ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ

اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺮة ﻣﻊ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﻘﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪة ﻗﺼﻮر اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ،أي رﻗﺎﺑﺔ
اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﰲ أداء اﻷﻏﺮاض اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ  ، 2ﻓﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﱂ ﻳﻔﻴﺎ ﺑﺎﻟﻐﺮض اﳌﺮﺟﻮ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻫﻮ
ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻮ ﻣﺮﻛﺰا ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﺴﻠﻄﺎت داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ،إﻻ أن ﻛﺜﺮة ﻋﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ وﺿﻤﻬﺎ ﻻﲡﺎﻫﺎت ﻓﻜﺮﻳﺔ وﻋﺮﻗﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
وﲤﻴﺰ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﺟﻌﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﳍﺎ ﻣﺘﺴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺒﻂء واﻟﺘﺄﺧﲑ ،وﻫﻜﺬا ﺗﻀﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﲔ
اﻹﺟﺮاءات اﳌﻌﻘﺪة وا ﺎﻣﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﱂ ﺗﺆدي اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ دورﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪة أﳘﻬﺎ ﻗﺪرة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲟﺎ ﲤﻠﻜﻪ
ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﺳﻌﺔ ﻻ ﲤﻠﻜﻬﺎ أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ،وﻣﻨﻬﺎ ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻬﺰة اﻟﻘﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﲡﺎوز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
واﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺼﻮرة أﺧﺮى ،ﻓﺎﻹدارة ﻫﻨﺎ ﻫﻲ اﳋﺼﻢ واﻟﻘﺎﺿﻲ ﰲ ذات اﻟﻮﻗﺖ ،إذ ﻳﻨﺸﺄ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﺑﲔ أﻓﺮاد
اﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﺸﻮﻩ ﻳﺆدي ﰲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﲑة إﱃ اﻟﺘﺴﱰ أو اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ إزاء ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ أن
 1اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ورﻗﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رﻗﻢ  ،03ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻداري وادارة اﻟﺤﻜﻢ ،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻧﻤﺎﺋﻴﺔ  ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻧﻤﺎﺋﻲ،
ﻧﻴﻮﻳﻮرك  ،1997 ،ص .50 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
 http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption97a.pdfﺑﺘﺎرﻳﺦ .2010/08/09
 2ﻓﺎرس ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ،اﻟﻨﺰاهﺔ وﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﻘﺮ واﻹرهﺎب ،اﻟﺠﺰء اﻷول ،ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﺒﺄ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
http://www.annabaa.org/nbanews/70/163.htm
ﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2010/11/08
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ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺴﱰ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺎﺋﺢ اﻟﻔﺴﺎد ﻷ ﺎ ذات ﺗﺄﺛﲑ ﻗﺎﺗﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
وﺗﻮﺟﻬﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،وﻗﺪ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ أﺣﻴﺎن أﺧﺮى ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ
وﺗﺸﻮﻳﻪ ﲰﻌﺘﻬﻢ ،وﻫﻜﺬا ﻧﺸﺄت ﻓﻜﺮة ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ رﻏﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ اﻷﻛﻴﺪة إﻻ أ ﺎ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ إﻻ ﰲ وﺟﻮد ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ ،وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ
دﻋﻮى ،ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة اﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﺤﺮك ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﺗﺮدد اﻟﻨﺎس وﻋﺪم اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد
ﺧﺸﻴﺔ ﺑﻄﺶ واﻧﺘﻘﺎم رﺟﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وﰲ ﺿﻮء ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻄﻴﺎت ﻧﺸﺄت اﻟﺪﻋﻮة إﱃ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺎت رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ
أﻳﺔ ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ،ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ اﻟﻜﺎﻣﻞ ،أي اﻻﺳﺘﻘﻼل اﻹداري واﳌﺎﱄ وﰲ ﺳﻠﻄﺔ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار.
وﲣﻀﻊ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻟﺴﻠﱯ ﳊﺴﺎﺳﻴﺎت اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﳏﺎوﻻ ﺎ ﻹﺳﻘﺎﻃﻬﺎ أو ﲢﺠﻴﻤﻬﺎ أو اﻟﺘﺸﻜﻴﻚ ﰲ ﺟﺪواﻫﺎ ،أﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ
ﻓﻴﻜﻮن اﻻرﺗﺒﺎط ﳏﺪودا ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺨﺎب اﳌﺴﺆول اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ وﻋﺰﻟﻪ ودﻓﻌﺎ
ﻻﺣﺘﻤﺎل ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻓﺎن اﻟﱰﺷﻴﺢ ﳍﺬا اﳌﻨﺼﺐ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى ﳏﺎﻳﺪة ﻫﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲢﺼﻞ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺤﻪ.
وﻗﺪ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺎدة ) (36ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد )ﺗﺘﺨﺬ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻃﺮف ،وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﲑ ﻟﻀﻤﺎن وﺟﻮد ﻫﻴﺌﺔ أو ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أو أﺷﺨﺎص
ﻣﺘﺨﺼﺼﲔ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﲤﻨﺢ ﺗﻠﻚ اﳍﻴﺌﺔ أو اﳍﻴﺌﺎت أو ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻣﺎ ﻳﻠﺰم
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻄﺮف ،ﻟﻜﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أداء وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ودون
أي ﺗﺄﺛﲑ ﻻ ﻣﺴﻮغ ﻟﻪ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺰوﻳﺪ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص أو ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﳍﻴﺌﺔ أو اﳍﻴﺌﺎت ﲟﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷداء ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ(.
 -2اﻟﺤﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﺴﺎد :اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ ،وﳝﻜﻦ

أن ﺗﺘﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻً ﻋﺪة ﺗﺒﻌﺎً ﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ا ﺘﻤﻊ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ وﺗﺎرﳜﻪ ،وﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ
1
اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ واﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻃﺮﻳﻖ إﱃ اﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺗﻮﻓﲑ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﳌﻔﺴﺪﻳﻦ.
ﻓﺎﻹﻗﺮار ﺑﺎﳌﺒﺪأ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﺗﺪاوﳍﺎ واﻟﺬي ﺗﻌﺮﻓﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﺑﻌﺾ دول اﳉﻨﻮب
ﻳﻀﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ داﺋﻤﺔ وﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺎرﺿﺔ داﺋﻤﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﰲ ﻇﻞ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﺗﺒﺎدل اﳌﻮاﻗﻊ ﻣﻦ
ﻓﱰة إﱃ أﺧﺮى اﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗﺄﰐ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،اﻟﱵ ﲡﻌﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻮزﻋﺔ وﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ
اﻷﺣﺎدﻳﺔ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ،واﻟﺬي ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إﱃ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ زاوﻳﺔ ﻓﺎﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ
اﳊﻜﻢ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﳜﺸﻮن اﻟﺴﲑ ﰲ ﻣﻨﺤﻰ اﻟﻔﺴﺎد ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺰﳍﻢ ﻣﻦ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ،أو ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎ ﻢ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أ َن أﺳﻠﻮب اﻟﺘﺪاول ﳝﻨﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺼﻮرة ﻛﺒﲑة
 1ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺎرة ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺿﻤﻦ دراﺳﺎت ﺑﺤﺜﻴﺔ وورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﺣﻮل ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.125:
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وﻣﻌﻘﺪة ،ﻟﻜﻮن اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﲡﺪﻳﺪﻫﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ،1ﻛﻤﺎ أن اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور
رﻗﺎﰊ دﻗﻴﻖ وﺷﻔﺎف وﻣﺘﻮاﺻﻞ وﻋﻤﻠﻲ ،وﻫﻲ ﲢﺼﻲ ﻫﻔﻮات اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻫﻨﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﺣﻬﺎ
ﻟﻠﺒﺪﻳﻞ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻷﺧﻄﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺬات ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ أداﺋﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻈﻞ
ﺣﺎﺋﺰة ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،2وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺢ
اﻟﻔﺴﺎد.
أﻳﻀﺎ ،أن ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﱪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴﺔ
ﻳﻀﺎف إﱃ ﻫﺬا ً
وا ﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﳝﺘﺎزون ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻷ ﻢ ﳜﺘﺎرون ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺷﺨﺎص
اﻷﻓﻀﻞ واﻷﻛﻔﺄ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﳝﺘﺎزون ﺑﻜﺜﺮة ﻋﺪدﻫﻢ واﺧﺘﻼف اﲡﺎﻫﺎ ﻢ وﻣﻌﺘﻘﺪا ﻢ ﻓﻴﺼﻌﺐ رﺷﻮ ﻢ
ﲨﻴﻌﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﳊﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دور ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم وﳚﻌﻠﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﺣﺮﻳﺔ ﰲ إﺑﺪاء
أراﺋﻬﻢ وﻛﺸﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﳊﺰﺑﻴﺔ ﲡﻌﻞ دﻓﺎﺗﺮ
اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ داﺋﻤﺎ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺢ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ،وﻻ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺠﺬر اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺪاول اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻋﻨﺪ
وﺻﻮل اﺣﺪ اﻷﺣﺰاب ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﻴﺜﺒﺖ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻣﺪى ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ وﺳﲑﻩ
ﳓﻮ اﻻﲡﺎﻩ اﻟﺼﺤﻴﺢ.
 -3إﺻﻼح اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ :وﻳﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺮواﺗﺐ وﻗﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻻﻣﺘﻴﺎزات وﺑﺮاﻣﺞ

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ وﻏﲑﻫﺎ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮواﺗﺐ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﻘﺒﻮل وﺣﻴﺎة ﻛﺮﳝﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن أداؤﻩ
ﰲ ﻋﻤﻠﻪ ﺟﻴﺪ ،أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻴﺸﺔ أﻛﱪ ﻣﻦ رواﺗﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ارﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻷﺟﺮ واﻹﻧﺘﺎج
ﻓﺎن ﻫﺬا ﻳﻘﻮد إﱃ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ،ﺪف زﻳﺎدة ﺗﻠﻚ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﻘﺒﻮل ،ﻓﻐﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن
اﻟﺪاﻓﻊ وراء ﻗﺒﻮل اﻟﺮﺷﻮة واﻻﺧﺘﻼس ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻳﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻫﻮ
إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻴﺸﺔ وﺿﻌﻒ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﳍﻢ واﺳﺘﻤﺮار اﳔﻔﺎض اﻟﺮواﺗﺐ ﳚﻌﻞ اﳌﻮﻇﻔﻮن
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻻﳔﻔﺎض اﻟﺮاﺗﺐ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻔﺴﺎد وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم ﺎ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن ﻻ ﻳﻌﲑون
ً
ﻣﺼﺪرا ﻟﻜﺴﺐ اﻷﻣﻮال.
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺘﺠﺎرب ﻋﻠﻰ أن زﻳﺎدة دﺧﻞ اﳌﻮﻇﻒ أي راﺗﺒﻪ واﳊﻮاﻓﺰ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻴﺎة ﻛﺮﳝﺔ
وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻣﻼﺋﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة درﺟﺔ اﳊﺼﺎﻧﺔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ،3ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدات ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ
ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﺮﺷﻮة ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ
 1ﻋﻤﺎد ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺸﻴﺦ داود،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.212 :
Tomas Carothers, aiding democracy abroad: A learning curve, Carnegie Endowment for international peace,
Washington, D.C, 1999, P:189.
 3ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ،اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﻌﺪد  ،243ﻣﺎي  ،1999ص.09:
2
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اﳌﻮازﱐ ،وﻣﻦ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ،ﳍﺬا ﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﲢﺴﲔ
اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ آﻟﻴﺎت أﺧﺮى دون زﻳﺎدة أﺟﺮﻩ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﻟﻪ ﻣﺜﻼ اﻟﺴﻜﻦ اﳌﻨﺎﺳﺐ ووﺳﻴﻠﺔ
اﻟﻨﻘﻞ ،وﺿﻤﺎن ﻋﻼﺟﻪ وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ وﻣﻨﺤﻪ
اﻟﻘﺮوض ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﺑﺴﻴﻄﺔ ،وإﻋﻄﺎﺋﻪ اﳌﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﺤﻔﻴﺰات ،وﺿﻤﺎن إﺻﻼح اﳌﻌﺎﺷﺎت ،وﺗﻄﻮﻳﺮ أداﺋﻪ ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت
واﻟﱰﺑﺼﺎت ،وﻛﻞ ﻫﺬا ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﳉﻮء اﳌﻮﻇﻒ إﱃ اﻟﺮﺷﻮة.
ﻛﻤﺎ أن إﺻﻼح اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﻤﻞ إﺻﺪار ﻗﻮاﻧﲔ واﺿﺤﺔ وﺻﺮﳛﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ،
ﻻ ﺗﱰك ﳎﺎل ﻟﻠﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ وﻟﻠﻘﺮاﺑﺔ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﺻﺐ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺻﺪار ﻗﻮاﻧﲔ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﺑﻌﺰل اﳌﻮﻇﻒ
اﻟﻔﺎﺳﺪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻞ ﺗﻀﻴﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ.
وﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﲢﺴﲔ اﻟﺪﺧﻞ وﺧﻠﻖ وﺳﺎﺋﻞ داﻋﻤﺔ ﻟﻪ ﺳﻮف ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺼﺐ ﰲ
ﺣﻘﻞ ﻧﺰاﻫﺔ اﳌﻮﻇﻒ وأداﺋﻪ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﺑﻜﻔﺎءة ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻌﺰز ذﻟﻚ ﲝﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺘﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﳌﻮﻇﻒ وﺗﺸﺮﻛﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﳜﺼﻪ ،وﺗﻌﻤﻖ ﻣﻦ ﺛﻘﺘﻪ ﰲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ووﻇﻴﻔﺘﻪ.
 -4إﺻﻼح اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ :ﻓﻜﺜﲑا ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻔﺴﺎد راﺳﺨﺎ ﰲ أﻋﻤﺎق اﳍﻴﻜﻞ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻺدارة ،إذ ﳚﻤﻊ ﺻﻐﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﺮﺷﻮة وﻳﺴﻠﻤﻮن ﻗﺴﻄًﺎ ﻣﻨﻬﺎ إﱃ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ،وﻗﺪ ﳛﺪث اﻟﻌﻜﺲ
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،وﳍﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﻤﻞ اﻹﺻﻼح اﻹداري إدﺧﺎل ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﰲ دواﻟﻴﺐ اﻹدارة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
إﺟﺮاء ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻨﻘﻼت ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﲔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺼﻤﻢ
ﺑﺮاﻣﺞ ﳉﻌﻞ أﺛﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻴﺎن ،وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪوﻟﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق اﳊﺮة ﻛﻤﻌﺎﻳﲑ
ﻹﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﳝﻜﻦ وﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ واﺿﺤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺴﻠﻴﻢ ﺣﱴ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻛﺸﻒ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت .
ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻹﺻﻼح اﻹداري ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈدارات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻣﺘﻄﻮرة وذات ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ
وﺧﱪاء ﻣﺆﻫﻠﲔ وﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﳌﺘﻄﻮرة اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﰲ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ و اﻹدارات اﶈﻠﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻹدارﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻐﻠﻬﺎ
1
اﳌﻮﻇﻔﻮن ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﺮﺷﻮة.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﳉﻬﻮد ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﻨﺢ ﺗﺮاﺧﻴﺺ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ،وﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ،وﻏﲑﻫﺎ وﺟﻌﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ وواﺿﺤﺔ وﺳﻬﻠﺔ ،ﻣﻊ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت
اﳌﻮﻇﻔﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳌﻨﺢ واﳌﻨﻊ ﻟﺼﺎﱀ أﳘﻴﺔ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮوط ﻣﻨﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﱰاﺧﻴﺺ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ أن
ﺗﻜﻮن ﺷﺮوط ﻣﻴﺴﺮة ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮوﺗﲔ واﻟﻄﻮاﺑﲑ واﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﻄﻌﻮن وﺷﻜﺎوي اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ ﰲ أوﻗﺎت ﳏﺪدة وﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ
أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد ،2وﻳﺘﻌﺰز ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺳﻨﺎد ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﻬﺎم

 1ﺣﺴﻨﻴﻦ اﻟﻤﺤﻤﺪي ﺑﻮادي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.123 :
 2ﻃﺎرق ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﺎﻟﻮس ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.50 :
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اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ إﱃ ﳑﺜﻠﻲ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،وإدﺧﺎل ﺣﺮﻛﻴﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ
اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ.
 -5ﻓﺮض اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وإﺻﻼح اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد :ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

ﻋﻠﻰ ﺻﺮف اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻋﻤﻠﻴﺎت اﳋﻮﺻﺼﺔ وﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﻮﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﺻﺎرﻣﺔ
اﺣﺪا ﻣﻦ اﳌﺪاﺧﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ وﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺎت اﳋﻮﺻﺼﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻜﻞ و ً
ﳌﻨﻊ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﺑﲔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري واﳌﺎﱄ.
أﻣﺎ ﺑﺸﺎن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﰊ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ وﻣﻨﺤﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺳﻠﻄﺎت ﳌﺴﺎءﻟﺔ
ﻣﺴﺌﻮﱄ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻌﻤﻼء ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ذوي اﻟﻨﻔﻮذ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺳﻮاء ﰲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳋﺎﺻﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ دور
اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ إدارة اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ أﺳﻮاق اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻓﻴﺘﻄﻠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻋﱪ
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ وإﻋﻼء ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻌﻠﻢ اﳌﺘﺰاﻣﻦ ﺑﻈﺮوف اﻟﺴﻮق ﻟﻜﻞ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ،وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﺸﻜﻞ ردﻋﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻮل ﻟﻪ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺘﻼﻋﺐ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮاء ﻏﲑ
اﳌﺸﺮوع ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺻﻐﺎر وﻣﺘﻮﺳﻄﻲ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﺒﻮرﺻﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﺻﻼح ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻄﻮﻳﺮ وإﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﱯ وﺟﻌﻠﻪ
ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻪ ﳑﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻹدارات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ وﺗﺰوﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻨﺼﻮص ﳌﻨﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ
ﻣﻦ اﻟﺴﲑ اﲡﺎﻩ اﻟﻔﺴﺎد ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳉﻤﺮﻛﻲ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻄﻠﺐ إﺷﺮاك اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺨﺘﺼﲔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻔﺤﺺ
واﻟﺒﺤﻮث ﻓﻴﻪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺳﻮاء ﰲ إدارة اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو اﳉﻤﺎرك اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺸﻬﻮد ﳍﻢ
ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﳌﺴﻚ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد.
واﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻹﺟﺮاءات واﻵﻟﻴﺎت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮاﻓﺮ إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺪﻓﻊ ﳓﻮ ﳏﺎرﺑﺔ ﻫﺬﻩ
اﻟﻈﺎﻫﺮة ،اﻟﱵ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ وﺑﻘﻴﻤﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﺷﺪ ﺿﺮاوة ﰲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﱯ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺸﱴ أﻧﻮاﻋﻪ وأﺷﻜﺎﻟﻪ.
وﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎدة ﺣﻜﻢ راﺷﺪ ﰲ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺨﻄﻂ اﻟﺘﺎﱄ.
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اﻟﻤﺨﻄﻂ رﻗﻢ ) :(7-1اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎدة ﺣﻜﻢ راﺷﺪ.
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
 ﺣﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻃﺮح اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮأياﻟﻌﺎم وﺣﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.
 ﺣﺮﻳﺔ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ -ﺗﻮﻓﲑ ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﳉﻤﻬﻮر واﳌﺴﺆوﻟﲔ

-

ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻓﺮص اﻹﺻﻼح
إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.

 -ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻹﻋﻼم.

 إﺻﻼح اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ -إﺻﻼح اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت

 -ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ

 اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎتاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد

 -ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ دون أي ﺗﻤﻴﻴﺰ

 اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ -ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ .

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ

)اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ واﻟﺠﻤﺮﻛﻲ(..

ﺳﻴﺎدة ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ

 ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ واﻹﺑﻼغ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد. اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎتاﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
 ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺴﺎدوﻏﺮس روح اﳌﻮاﻃﻨﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ.

 -ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم

 -وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ رﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺨﻮﺻﺼﺔ واﻟﺼﻔﻘﺎت .

 -ﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ.

وﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺸﲑ أﻧﻪ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻫﻨﺎك ﺟﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ ﺗﺒﺬﳍﺎ ﻋﺪة
ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﲞﻄﻮرة ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ
وﻣﻨﻈﻤﺎ ﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺪوات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
واﳌﻌﺎﻫﺪات اﻟﱵ ﺟﺮت ﲜﻬﻮد ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﱵ ﰎ ﺗﺒﻨﻴﻬﺎ ﰲ 31
أﻛﺘﻮﺑﺮ  2003ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،وﻓﺘﺤﺖ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  09دﻳﺴﻤﱪ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ،ودﺧﻠﺖ
ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﰲ  14دﻳﺴﻤﱪ  ،2005وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﲡﺮم اﻟﺮﺷﻮة ﻋﱪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﺪﻋﻮ إﱃ إ ﺎء إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺼﻢ اﻟﺮﺷﺎوى ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت أﺧﺮى ﲢﺎرب ﻏﺴﻴﻞ
اﻷﻣﻮال ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺟﻬﻮد ﺟﺒﺎرة ﻳﺒﺬﳍﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻓﻤﺎ ﻓﺘﺊ ﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ ﻣﻨﺬ ﻓﱰاﺗﻪ اﻷوﱃ ،وﻗﺪ
ﺻﻤﻤﺖ إﺟﺮاءات اﻟﺸﺮاء وﺻﺮف اﻟﻘﺮوض ﺑﻐﺮض ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﻨﺎء اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ﺑﻞ وﻳﺘﻮﺧﻰ ﺻﺮف
أﻣﻮال اﻟﻘﺮوض ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ،وﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺗﻨﺎول اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﺣﻮارﻩ ﻣﻊ رؤﺳﺎء اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﻜﻮن أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ .وﻗﺪ اﻋﺘﱪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ أواﺧﺮ
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،وﲡﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺻﺮح ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ آﻧﺬاك اﻟﺴﻴﺪ "ﺟﻴﻤﺲ
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وﻟﻔﻨﺴﻮن" ،ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1996ﺣﻴﺚ
ﲢﺪث ﻋﻦ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﻔﺴﺎد وﻋﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ وﻃﻨﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﳑﺎرﺳﺎت
اﻟﻔﺴﺎد ،وﺗﻌﻬﺪ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ،و أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻟﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻐﺶ
واﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻪ .وﻛﺎن ﻫﺬا ﲢﻮﻻ ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺒﻨﻚ .1وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﳊﲔ اﲣﺬ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺐ ﰲ إﻃﺎر
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﺄﻃﻠﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  600ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  100دوﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺷﺪد اﻟﻨﻈﺮ ﰲ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  % 40ﻣﻦ ﻗﺮوﺿﻪ ،ووﺿﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﺻﺎرﻣﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﲞﺼﻮص
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﻌﱰف ﺎ ﰲ ﺗﻮرﻃﻬﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻓﺴﺎد ،ﻓﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 200
ﺷﺮﻛﺔ وﻓﺮد ﻣﻦ ﲤﻮﻳﻠﻪ .2وﺗﺘﺸﺎﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وﻗﺮارات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﰲ
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺧﺎﺻﺔ ارﺗﺒﺎط ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﻗﻒ واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﺎﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺪى اﻟﺘﻘﺎﺋﻬﺎ ﲟﺼﺎﱀ ﺻﻨﺪوق
اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻬﻮد ﰲ ﻧﻄﺎق اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﺄﻫﻢ ﳕﻮذج ﺑﺮز ﰲ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻫﻮ ﻣﻨﻈﻤﺔ
" اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ" اﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﺎم  1993ﰲ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ " ﻏﻮﺗﻨﻐﻦ" اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ اﳌﻌﻠﻦ أ ﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ أﻛﺎدﳝﻴﺔ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﺗﺼﻮغ ﲢﺎﻟﻒ ﻳﻘﻮد ا ﺘﻤﻊ إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﺘﺨ ًﺬا ﻣﻦ
ﺿﻢ دواﺋﺮ اﻷﻋﻤﺎل واﳊﻜﻮﻣﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﺳﺒﻴﻼً ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف ،ﻓﻔﻲ ﺧﻼل أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ
ﻋﻤﻠﻬﺎ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺪوﱄ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳌﻨﻈﻤﺔ أن ﺗﻘﻴﻢ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺮوع ﺗﻀﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ
ﲬﺴﺔ وﺳﺒﻌﲔ ﻓﺮﻋﺎ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ،ﻏﺎﻳﺘﻬﺎ اﳌﻌﻠﻨﺔ اﻟﻨﺼﺢ ﻟﺘﻄﻬﲑ ا ﺘﻤﻌﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻨﺎك
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺖ ﳎﻬﻮدات ﻛﺒﲑة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻌﺎﳌﻲ
واﻟﻌﺮﰊ ،وﻣﻨﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻧﻴﲔ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ ﻛﻨﺪا ﰲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2002أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﲔ ﻋﱪ اﻟﻌﺎﱂ ،وأﻳﻀﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن ﻋﺮب ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ ﻣﺆﲤﺮ ﺑﺮﳌﺎﱐ ﻋﻘﺪ ﺑﺒﲑوت ﰲ ﻧﻮﻓﻤﱪ
 2004ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ∗ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳉﻤﻌﻴﺔ
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ أﺳﺴﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﳌﺜﻘﻔﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ ﰲ ﻋﺎم  1999ﺑﺒﲑوت ،وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﰲ أواﺳﻂ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻣﻦ ﻃﺮف ﻧﺸﻄﺎء ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﻮاﻃﻨﺔ.

 1ﺑﻮﻟﻴﻦ ﺗﻤﻴﺴﻴﺲ ،اﻟﻤﻨﻈﻮرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺒﺎدرات ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻨﺰاهﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ،
ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.144 ،

2

Service Central de Prévention de la Corruption, Transparence en matière de lutte anti-corruption, France,
2006,p: 155
http://www.justice.gouv.fr/art_pix/1_1_EtudeCORRUPTION200609partie4.pdf le 04/07/2010
∗ ﺷﺎرك ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻮن ﻋﺮب ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد  40ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﻤﺜﻠﻮن  11ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﺎ  :اﻷردن واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻟﺴﻮدان وﻓﻠﺴﻄﻴﻦ واﻟﻜﻮﻳﺖ وﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب واﻟﻴﻤﻦ وﻟﺒﻨﺎن.
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ﺧﻼﺻﺔ:
ﻧﻈﺮا ﳌﺎ ﻳﺸﻜﻠﻪ ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
أﺻﺒﺢ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ً
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻫﻮ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎﻓﺮ اﳉﻬﻮد ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻗﻄﺎع ﺧﺎص وﳎﺘﻤﻊ
ﻣﺪﱐ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳًﺎ ﻋﻠﻰ إدارة ﺟﻴﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮع اﻵﻟﻴﺎت واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻷﻃﺮاف ﰲ إدارة ﻣﻮارد ا ﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ أﺛﺎرﻫﺎ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻷﺷﺪ ﻓﻘﺮاً .ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻫﺬﻩ اﻹدارة ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻛﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
واﳌﺴﺎواة وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺮؤﻳﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وان ﺗﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ ﶈﺎرﺑﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل
اﻟﻔﺴﺎد.
وﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﻃﻴﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻷن اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻫﻮ اﻟﻀﺎﻣﻦ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ
اﻟﻨﻤﻮ إﱃ ﺗﻨﻤﻴﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻮر ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺪون وﺟﻮد إدارة ﺣﻜﻢ ﺟﻴﺪة ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ أن
رﺷﻴﺪا ﻣﺎ ﱂ ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻳﻜﻮن اﳊﻜﻢ ً
ﻓﺎﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ
اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ،وﻳﻮﻓﺮ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ وآﻣﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹدارة
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﰲ
ﻇﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات واﺿﺤﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ
إﻧﻔﺎذ اﳊﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ وﻗﻄﺎع ﺧﺎص ﰲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﰲ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﻔﺴﺎد ﻳﻌﺪ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﰲ وﺟﻪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،ﺑﺘﺄﺛﲑاﺗﻪ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ
واﻹﻧﻔﺎق واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻏﲑﻫﺎ ،ﻛﺎن ﻟﺰ ًاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺴﺎد أن ﺗﺘﺒﲎ ﻣﺒﺎدئ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ
ﻓﻌﺎل ﰲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﱵ
ﰲ إدار ﺎ ،ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ دور َ
ﺗﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ )اﻟﻔﺴﺎد( ﰲ اﻷﺳﺎس ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻜﻢ ،وﻓﺸﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،وﻋﻼﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدارة ا ﺘﻤﻊ وﻣﻮاردﻩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﻢ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻲ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ
وﻗﺪ ﺗﻌﺰزت ﺟﻬﻮد اﻟﺪول ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻹﺻﻼﺣﺎت َ
وﺿﺒﻂ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺪد اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﲢﺪ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻋﻤﺖ ﲜﻬﻮد دوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻧﻈﺮا ﻷن اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﺠﺎوز
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ً
ﺣﺪود اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ دول وأﻗﺎﻟﻴﻢ أﺧﺮى.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

ﺗﻤﻬﻴﺪ:
ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻀﻴﻘﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ دواﺋﺮ اﻟﻨﺸﺎط اﳋﺎص
ﻣﻊ ﺗﻄﻮر وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﱂ ﻳﻌﺪ دورﻫﺎ
ً
ﺑﻞ إﻣﺘﺪ ﻫﺬا اﻟﺪور إﱃ أﻋﻤﺎل اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻛﺬا أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻘﻞ واﳌﻮاﺻﻼت واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﻨﻮك وﻏﲑﻫﺎ
ﺪف إﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳌﺴﻠﻢ ﺎ أن اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻷي دوﻟﺔ ﺗﻈﻞ ﳏﺪودة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﳌﻄﻠﻮب ذﻟﻚ
أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ﺗﺘﺰاﺣﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﳌﻮارد ،وﻗﺪ أدت ﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ إﱃ اﺑﺘﻜﺎر ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﺎﺣﺔ
واﻹﻧﻔﺎق اﳌﻄﻠﻮب ،وإﱃ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﳍﺬﻩ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻷدوات اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻛﻔﺆة
ﰲ إدارة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻄﻠﺐ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
واﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﰲ إدارة اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،ﻷﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
اﻟﺬي أﺿﺤﻰ ﻣﻄﻠﺒًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ أﺣﻮج ﻣﺎ ﺗﻜﻮن إﻟﻴﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻗﻼع
اﳌﻨﺸﻮد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ.
وﰲ ﻇﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم أﻳﻀﺎً ﺿﺮورة إﺷﺮاك اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ
ﻗﻄﺎع ﺧﺎص وﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ ﰲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺎت ،واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،وﻛﺬا اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ودور اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻣﻨﻪ.
وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ أﺳﺒﺎب ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪﻫﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎدة اﳊﻜﻢ
اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ،ﺿﻮاﺑﻄﻬﺎ ،وأﺳﺒﺎب ﺗﺰاﻳﺪﻫﺎ؛
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳒﺎﺣﻪ؛
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻛﻔﺎءة إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق؛
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ؛
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ،ﺿﻮاﺑﻄﻪ ،وأﺳﺒﺎب ﺗﺰاﻳﺪﻩ.
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻦ
ﺑﲔ أﻫﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻟﺬا وﺟﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ اﻟﻮﺟﻬﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ وﺿﻮاﺑﻄﻪ.
أوﻻً :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -1اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ :ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻔﻖ ،وﻫﻲ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺸﻲء وذﻫﺎﺑﻪ ،وﻣﻨﻪ ﻧﻔﻘﺖ اﻟﺪاﺑﺔ أي

ﻣﺎﺗﺖ ،وﻧﻔﻖ اﻟﺒﻴﻊ أي راج ،وذﻟﻚ اﻧﻪ ﳝﻀﻲ ﻓﻼ ﻳﻜﺴﺪ وﻻ ﻳﻘﻒ ،وﲰﻴﺖ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻷ ﺎ ﲤﻀﻲ ﻟﻮﺟﻬﻬﺎ ،وﻧﻘﻮل
اﻧﻔﻖ اﻟﺮﺟﻞ ،أي ذﻫﺐ ﻣﺎ ﻋﻨﺪﻩ ،ورﺟﻞ ﻣﻨﻔﺎق أي ﻛﺜﲑ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،1وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ " ﻗُﻞ ﻟﱠ ْﻮ أَﻧﺘُ ْﻢ ﺗَ ْﻤﻠِ ُﻜﻮ َن َﺧ َﺰآﺋِ َﻦ
ِ
ِ
ِ
ﻮرا" ) اﻹﺳﺮاء  ،(100أي ﻷﻣﺴﻜﺘﻢ ﺧﺸﻴﺔ ﻧﻔﺎذﻫﺎ
اﻹﻧﺴﺎ ُن ﻗَـﺘُ ً
َر ْﺣ َﻤﺔ َرﺑﱢﻲ إ ًذا ﱠﻷ َْﻣ َﺴ ْﻜﺘُ ْﻢ َﺧ ْﺸﻴَﺔَ ا ِﻹﻧ َﻔﺎق َوَﻛﺎ َن َ
ﻓﺘﺼﺒﺤﻮا ﻓﻘﺮاء.

 -2اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح :ﺗﻌﺮف اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄ ﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﳌﺎل ﳜﺮج ﻣﻦ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﻮاﺳﻄﺔ إدارا ﺎ
وﻫﻴﺌﺎ ﺎ و وزارا ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪي ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻪ
ﺷﺨﺺ ﻋﺎم ﺑﻘﺼﺪ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ.

2

ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :ﺿﻮاﺑﻂ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.

ﻟﻜﻲ ﳛﻘﻖ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﻣﻨﻪ ،ﳚﺐ ﲢﻘﻖ أﻣﺮﻳﻦ ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﳘﻴﺔ .اﻷﻣﺮ اﻷول ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ
ﻗﺪر ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﻔﻌﺔ ،واﻷﻣﺮ اﻟﺜﺎﱐ أن ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ،ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري وﺟﻮد أﺳﺎﻟﻴﺐ وﺻﻮر ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ أوﺟﻪ اﳌﻨﻔﻌﺔ دون إﺳﺮاف أو
ﺗﺒﺬﻳﺮ .وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
-1

ﺿﺎﺑﻂ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ :إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺪف إﱃ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈ ﺎ

ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﱪرة إﻻَ ﲟﻘﺪار ﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻋﺪم ﺻﺮﻓﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﱀ
3
اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ،أو ا ﻤﻮﻋﺎت أو ﻓﺌﺎت ا ﺘﻤﻊ دون اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ،ﻷﺳﺒﺎب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ.

 1ﺑﺎﺳﻢ اﺣﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﻳﻢ ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻷردن ،2010 ،ص.25 :
 2ﺳﻮزي ﻋﺪﻟﻲ ﻧﺎﺷﺪ ،اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻣﺼﺮ ،2000 ،ص.27:
 3رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺎش ،ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﻤﺪن  -اﻟﻌﺪد 2010 / 3 / 10، 2940 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=207099ﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2010/11/11
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وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻫﻮ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﳑﻜﻨﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت
ا ﺘﻤﻊ اﳌﺘﻌﺪدة ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺮف ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻓﺮدﻳﺔ وﻟﻐﺮض اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود
ﺷﺨﺼﻲ .وﻫﻨﺎ ﻳﺜﺎر ﻣﻮﺿﻮع آﺧﺮ وﻫﻮ ﲢﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،إذ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﻮازن ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻗﺼﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺮر ﰲ ﺿﻮء أﻫﺪاف اﳋﻄﺔ .اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﲔ وﺟﻮﻩ اﻹﻧﻔﺎق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﻮاﺣﻲ واﻷﻗﺎﻟﻴﻢ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﳌﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﺒﻘﺎت
1
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﲣﺘﻠﻒ ﻫﺬﻩ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد إﱃ آﺧﺮ ﻛﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻷﺧﺮى
وﳕﻴﺰ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﳌﺎﱄ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﲔ اﲡﺎﻫﲔ رﺋﻴﺴﻴﲔ ،وإن ﻛﺎﻧﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﲔ ،أﺣﺪﳘﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ
2
ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ،واﻷﺧﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ.
-2

ﺿﺎﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت :إذ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﲡﻨﺐ أي ﺗﺒﺬﻳﺮ أو إﺳﺮاف ،ﻷن ﰲ

-3

ﺿﺎﺑﻂ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ واﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ :اﻟﱰﺧﻴﺺ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳝﻴﺰ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﳋﺎﺻﺔ وﻳﻌﲏ ذﻟﻚ أن أي ﻣﺒﻠﻎ

ﺿﻴﺎﻋﺎ ﳌﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﲑة دون أن ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي ﻣﻨﻔﻌﺔ .أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ إﱃ أن اﻹﺳﺮاف واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ذﻟﻚ ً
اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﺆدي إﱃ زﻋﺰﻋﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻳﱪر ﳏﺎوﻻت اﳌﻜﻠﻔﲔ واﳌﻤﻮﻟﲔ ﰲ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ أداء اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ،
وﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻓﺎن ﺿﺎﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻳﻌﲏ اﺳﺘﺨﺪام أﻗﻞ ﻧﻔﻘﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﻷداء ﻧﻔﺲ اﳋﺪﻣﺔ ،وﺗﺘﻌﺪد ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ
واﻹﺳﺮاف اﳌﺎﱄ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳔﻔﺎض ﻛﻔﺎءة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
وﳍﺬا ﻓﺎن اﳊﺎﺟﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺷﱴ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻣﺮاﻋﺎة اﳊﺎﺟﺎت
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻋﺎﻣﺔ إﻻَ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺮورﻳﺔ ﲤﺎﻣﺎ .وﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻼزم ﻓﻘﻂ ،ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆدﻳﻪ أﺟﻬﺰة اﻹﻋﻼم واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ادوار ﻫﺎﻣﺔ ﰲ إﳚﺎد رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ
3
وﺣﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻷوﺟﻪ اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ.
ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻻ ﻳﺼﺮف إﻻ إذا ﺳﺒﻘﺖ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ،4أﻣﺎ ﺗﻘﻨﻴﲔ اﻟﻨﺸﺎط أﻹﻧﻔﺎﻗﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﻓﺎﳌﻘﺼﻮد ﺑﻪ أن ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﱵ ﺣﺪد ﺎ اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﻌﺪ اﻟﻀﺎﻣﻦ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﻨﻔﻌﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،وﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ درﺟﺔ اﺣﱰام اﳌﻨﻔﺬﻳﻦ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺸﱴ ﺻﻮرﻫﺎ ،وﲢﺪد اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ
اﻟﻨﺸﺎط اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت وإﺟﺮاءا ﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﺑﺎﻹذن وﺗﻮﺿﺢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ
5
ﺻﺮﻓﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ أن اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﰎ ﺻﺮﻓﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺎ ﺎ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺘﻬﺪف.
 1ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻗﺔ ،هﺪى ﻋﺰاوي ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن  ،2007 ،ص.34 :
 2ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮل هﺬا اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻧﻈﺮ :ﻋﺎدل اﺣﻤﺪ ﺣﺸﻴﺶ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ أﺻﻮل اﻟﻔﻦ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ،دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،2006 ،ص.79،78 :
 3ﺳﻮزي ﻋﺪﻟﻲ ﻧﺎﺷﺪ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ-اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ-اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﺤﻠﺒﻲ اﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ  ،ﻟﺒﻨﺎن  ،2009 ،ص:
.55
 4ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻗﺔ ،هﺪى اﻟﻌﺰاوي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.35 :
 5ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﺎل ذﻧﻴﺒﺎت ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2003 ،ص.86 :
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﺳﺒﺎب ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.
أدى ﺗﻄﻮر اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻐﲑ دورﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﳊﺎرﺳﺔ إﱃ اﳌﺘﺪﺧﻠﺔ إﱃ اﳌﻨﺘﺠﺔ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ وﺟﻮﻩ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﱃ
ﺣﺪوث زﻳﺎدة ﻣﻄﺮدة ﰲ ﺣﺠﻢ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ ،وأﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﲰﺔ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺪول
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أو اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ،وﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﺳﺒﺎب وراء ﻫﺬا اﻟﺘﺰاﻳﺪ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﻧﺮاﻩ ﰲ ﻋﺎﱂ
اﻟﻴﻮم إﱃ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب :أﺳﺒﺎب ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ وأﺳﺒﺎب ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.
أوﻻً :اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﺮﻗﻢ اﳊﺴﺎﰊ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت دون أن ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ أي
ﰲ ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﺷﺒﺎع اﳊﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻋﺪم زﻳﺎدة ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻏﻢ زﻳﺎدة ﻣﺒﻠﻐﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،1وﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳﺒﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد) اﻟﺘﻀﺨﻢ( :إن اﻟﺘﺪﻫﻮر اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺆدي

إﱃ اﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻘﺪ اﳌﺘﺪاول ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺎت
اﻟﻴﻮم أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻟﺸﺮاء ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﱰﻳﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ دﻓﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ زﻫﻴﺪة ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎن زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻮال ﻻﺑﺪ أن ﺗﻌﻮد إﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﺗﻠﻚ
اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت وﻟﻴﺲ إﱃ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻛﻤﻴﺔ أو ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت .أي أن ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻫﻲ ﳎﺮد
زﻳﺎدة ﺻﻮرﻳﺔ ﻻ أﺳﺎس ﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷ ﺎ ﱂ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻤﻮﻳﻠﻬﺎ
2
واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ.

 -2اﺧﺘﻼف ﻃﺮق اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻈﻬﺮ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻺﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت

اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﻌﺪ أن ﺗﺘﻢ اﳌﻘﺎﺻﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة واﻟﻔﻮرﻳﺔ ﺑﲔ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ،ﻓﺈذا ﻇﻬﺮ ﻓﺎﺋﺾ أو ﻋﺠﺰ ﻳﻈﻬﺮ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﺑﻌﺪ أن اﺗﺒﻊ ﻣﺒﺪأ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳚﻮز إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﲔ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت وﺟﺐ إدراج
ﲨﻴﻊ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ وﺛﻴﻘﺔ واﺣﺪة ،ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ،وﰲ
ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﺪﺧﻞ ﻫﻨﺎك ﺑﻨﻮد ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻺﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت دون أن ﻳﺘﻐﲑ اﳊﺠﻢ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،3ﻛﻤﺎ
ﻛﺎن ﰲ اﳌﺎﺿﻲ ﻳﺘﻢ ﲣﺼﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﻹﻳﺮادات اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻹدارات واﳌﺼﺎﱀ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ ﰲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد وﺣﺪة اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﻛﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت )ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ أو ﳏﻠﻴﺔ( ﺗﻈﻬﺮ ﰲ
ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﺎ أدى إﱃ ﺗﻀﺨﻢ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻫﻲ زﻳﺎدة ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﻧﺘﺠﺖ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﲑ
ﻃﺮق اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ.

 1ﺳﺎﻣﻲ وﻟﺴﻦ ﺣﺒﻴﺐ ،أﺛﺮ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻊ دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺼﺮ ،أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﻴﺮ
ﻣﻨﺸﻮرة ،آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ،1995 ،ص.22:
 2ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻲ ﻋﺴﺎف ،إدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ،ص.53 :
 3ﻃﺎرق اﻟﺤﺎج ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن،2009 ،ص.137 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

 -3زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن :ﳜﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺧﺮى ،ﻓﺰﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ

ﻟﻴﺴﺖ زﻳﺎدة ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ﲝﺘﺔ ،ﺑﻞ اﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﺰداد ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎزدﻳﺎد ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ،واﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻋﺪد
اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ،ﲤﻨﻊ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻔﱰات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻟﻜﻲ ﻧﺘﺎﺑﻊ اﻟﺰﻳﺎدة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻘﺎرﻧﺎت
ﺑﲔ ﻣﻘﺪار اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد اﻟﻮاﺣﺪ ﺧﻼل ﻓﱰة اﳌﻘﺎرﻧﺔ ،أي ﺑﻘﺴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد
1
اﻟﺴﻜﺎن ،وﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻃﺮق ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﳝﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺘﲔ:
 ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن. ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إﱃ ﳎﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻜﻠﻲ ،ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.وﻣﻨﻪ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﺑﺄﻧﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﺎﲡﺔ
ﻋﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻫﻲ زﻳﺎدة ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ.
 -4إﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ اﻹﻗﻠﻴﻢ :ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺿﻢ إﻗﻠﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ إﱃ دوﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻫﺬا
اﻹﻗﻠﻴﻢ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﳍﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ زﻳﺎدة ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ،إذ ﻻ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻧﻀﻤﺎم أﻳﺔ زﻳﺎدة ﰲ
اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻹﻗﻠﻴﻢ اﻷﺻﻠﻲ ،وﻗﺪ ﲢﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻣﺮارا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻐﲑت
ﺣﺪودﻫﺎ واﺗﺴﻌﺖ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﺑﻌﺾ اﳊﺮوب ،ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻫﺬا ﻋﻨﺪ اﲢﺎد اﻷﳌﺎﻧﻴﺘﲔ ) اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ واﻟﻐﺮﺑﻴﺔ( ﻣﺎ أدى
إﱃ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،2وﻟﻜﻦ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻇﺎﻫﺮﻳﺔ ﻓﻘﻂ وذﻟﻚ ﻻن
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻳﺒﻘﻰ ﺛﺎﺑﺘﺎ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻷﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق .3وﲟﻌﲎ آﺧﺮ
ﺗﻠﻚ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﳕﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،أي أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺳﻊ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ
ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﺣﺠﻢ اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ،وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﲬﺴﺔ أﻗﺴﺎم ﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وإدارﻳﺔ ،وﻣﺎﻟﻴﺔ .

 1ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﻴﻦ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،1999 ،ص.23:
 2ﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻬﺎب ،أﺻﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،2004 ،ص.220:
 3ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻌﻠﻲ ،ﻳﺴﺮي أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 ،2003ص.49:
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

 -1اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :وﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘـﺼﺎدي وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮﻃﲏ ،وﻛﺬا زﻳﺎدة وﺗ ـﻄﻮر دور اﻟـ ـ ـﺪوﻟﺔ.
أ -اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ :ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﺼﺎﺣﺐ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ أي ﳎﺘﻤﻊ
ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد اﳊﻘﻴﻘﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت
ﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ .واﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﺰداد ﻃﻠﺐ
أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﲔ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى دﺧﻠﻬﻢ .وﻛﻢ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻮاﻗﻊ أن اﳌﺮوﻧﺔ اﻟﺪﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ
واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﺮوﻧﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ازدﻳﺎد ﺑﺴﻴﻂ ﰲ دﺧﻞ اﻷﻓﺮاد ﻳﺆدي إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲟﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ،ﱂ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺪﺧﻠﻬﻢ اﶈﺪود ﻣﺜﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ
ﲟﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻄﺮق وﻏﲑﻫﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻷﺟﻞ
1
إﺷﺒﺎع ﺗﻠﻚ اﳊﺎﺟﺎت.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ درﺟﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ .ﻓﻮﻓﻘﺎً ﻟﻸدﺑﻴﺎت ﻓﺈن اﳔﻔﺎض
درﺟﺔ اﳌﺴﺎواة ﰱ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻌﱪاً ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ ﺟﻴﲏ" "Gini Coefficientﻳﺘﻄﻠﺐ درﺟﺔ
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺴﺎﻧﺪة اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﲑة واﻟﺬي ﻳﺄﺧﺬ ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻣﺜﻞ
دﻋﻢ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳝﺘﺪ ﻟﻴﺸﻤﻞ دﻋﻢ اﻟﻐﺬاء ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي اﳌﺒﺎﺷﺮ ﳍﺬﻩ
2
اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﲑة.
ب -زﻳﺎدة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :ﻛﻠﻤﺎ ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺳﻌﺔ ﰲ

اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎ ازداد ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻆ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ،أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻟﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﱃ اﻷﻣﺎم ،ﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻻزدﻳﺎد
اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺎن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد
ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﺮوا ﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺴﺎر اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﺎ ،ﻛﻤﺎ أن ﺣﺮص ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول
ﻋﻠﻰ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻜﺴﺎد واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ،ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ إﱃ زﻳﺎدة إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎم ،ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻔﻌﻠﻲ ،إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ
3

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ.
أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ أن اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺒﺎ ﺎ ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إﻣﺎ ﰲ
ﺻﻮرة إﻋﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،وﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

 1ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻮادي ،زآﺮﻳﺎ اﺣﻤﺪ ﻋﺰام ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2007 ،ص.126:
2
ﻋﺒﺪ اﷲ ﺷﺤﺎﺗﺔ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم  :رؤﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،اﻟﻘﺎهﺮة ،2009 ،ص ،04 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
 www.pidegypt.orgاﻃﻠﻊ ﻋﻠﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2011/08/05
 3ﻣﺠﺪي ﻣﺤﻤﻮد ﺷﻬﺎب ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.221 :
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و إﻣﺎ ﰲ ﺻﻮرة إﻋﺎﻧﺎت ﻟﻺﻧﺘﺎج ،ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﺟﻬﺔ واﻟﺼﻤﻮد )ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﻮدة( ﰲ وﺟﻪ
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
 -2اﻷﺳﺒﺎب اﻹدارﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت :ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻄﻮر دور اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ

ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺪول ،زاد ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺪد اﻟﻮزارات واﳍﻴﺌﺎت
واﳌﺆﺳﺴﺎت واﳌﺼﺎﱀ اﳌﺘﻌﺪدة اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪور ﳐﺘﻠﻒ ﰲ ﳎﺎل اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺬي ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﰲ اﳉﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت ،وﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳍﺎﻣﺔ
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﳕﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﻹدارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻳﻔﻮق ﻋﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺗﻀﺨﻢ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق ﻧﺸﺎط اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻔﺮض زﻳﺎدة ﰲ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻹدارﻳﺔ إﻻَ أن ﺟﺎﻧﺒﺎً ﻛﺒﲑاً ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﻟﺰﻳﺎدة ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﺳﻮء اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ واﳔﻔﺎض إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ ،1ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺑﻂء وﺳﲑ وﺗﻌﻘﻴﺪ
اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ،وﺿﻌﻒ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ وﻋﺪم اﳊﺮص ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﻈﻬﺮﻳﺔ اﻟﻜﺒﲑة
اﻟﱵ ﳛﺎط ﺎ ﻛﺒﺎر ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ .2وﻛﺬا اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺸﱴ أﻧﻮاﻋﻪ داﺧﻞ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳑﺎ أﺳﻔﺮ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﻧﻔﺎق.
 -3اﻷﺳﺒﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﰲ ،وﻛﺬا ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ

اﳌﺪن ،واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺒﺎب ﺗﺆدي إﱃ زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﳊﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ أن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﳌـ ـ ـ ـﺪن أﻛﱪ وأﻋﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻟﻘ ـ ـ ـ ـ ـﺮى
) اﻟﺮﻳﻒ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ زﻳﺎدة اﳋﻠﻞ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﺜﺮوة ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ،ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ
3
ﻳﻘﻌﻮن ﲢﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ،وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻳﻜﻠﻒ ﻫﺬا اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ.
أﺿﻒ إﱃ ﻫﺬا أن زﻳﺎدة اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻣﻦ ﰒ وﻋﻲ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ
ﺣﻴﺚ أﺻﺒﺤﻮا ﳛﻤﻠﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺘﺄﻣﻴﻨﻬﻢ ﺿﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﳌﺮض
واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ .اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﱃ زﻳﺎدة
4
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.
 -4اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻟﻘﺪ أﺳﻔﺮ اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ ﻋﻦ ﻧﻈﺮة ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻳﻌﺘﱪ
ﺗﺪﻣﲑ ﻟﻠﺜﺮوة أو اﺳﺘﻬﻼ ًﻛﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف ،أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺪ ﻣﺼﺮوﻓﺎً اﳚﺎﺑﻴﺎً ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻮاء ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﺸﺎط
اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار أو اﻟﺘﻮازن ،وﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﻗﺪ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ

 1ﻣﺤﻤﺪ أﻟﺒﻨﺎ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﺪﻳﺚ ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،2009 ،ص.181 :
 2ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ دراز ،اﻟﻤﺮﺳﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺠﺎزي ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.264 :
 3ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت ،2008 ،ص.188 :
 4ﻋﺎدل اﻟﻌﻠﻲ ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ،إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2009 ،ص.65 :
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ﳏﺪدا ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ
ا ﺎﻻت ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،ﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﺗﻌﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻘﺼﻮى ً
أﻣﺮا ﳑﻜﻨًﺎ ﰲ اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ اﳊﺪﻳﺚ ،واﻟﻮاﻗﻊ أن ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﻗﺪ أدى إﱃ إﺳﺮاف
اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪي ً
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﰲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﰲ ﻇﺮوف اﳊﺮوب واﻷزﻣﺎت وﰲ ﺣﺎﻻت ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﲤﻮﻳﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻘﺼﺪ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﲝﻴﺚ أﺻﺒﺢ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم ﳝﺜﻞ ﲰﺔ
ﻋﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻣﱪرات ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼﺎدر ﻋﺪﻳﺪة وﺑﺪﻳﻠﺔ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،اﲡﻬﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺰاﻳﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﻷﻣﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﲝﻴﺚ اﺗﺴﻢ اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
اﻻﻗﱰاض ،ﺣﻴﺚ ﺧﺮج اﻟﻘﺮض اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺼﺪرا اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ ﻟﻺﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ
اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻇﺮوف ﻏﲑ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻠﺠﺄ إﱃ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات ذات ﻓﺌﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ
1
اﻹﻛﺘﺘﺎب ﻣﺎ أدى إﱃ زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم وزﻳﺎدة ﻧﻔﻘﺎت ﺧﺪﻣﺘﻪ.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﻮر ﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻨﻮﻋﻬﺎ ﻣ َﻜﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﻤﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة
2
إﻳﺮادا ﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻌﻬﺎ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﺷﺠﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻛﺜﲑا ﻣﺎ
وﺗﻜﻤﻦ ﺧﻄﻮرة ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﰲ أﻧﻪ ﻣﱴ إﻗﺘﻀﺖ اﻟﻈﺮوف ﺿﻐﻂ اﻹﻧﻔﺎق ﻻﺧﺘﻔﺎء ﻫﺬا اﻟﻔﺎﺋﺾ ،ﻓﺎﻧﻪ ً
ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎً ،إذ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺬﻣﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﳍﻢ
ﻳﺘﻌﺬر ذﻟﻚ ً
اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻹﻧﻔﺎق اﻹﺿﺎﰲ.

3

 -5اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺘﺆدي إﱃ زﻳﺎد ﺎ ،وﳝﻜﻨﻨﺎ ﰲ
ﻫﺬا ا ﺎل إدراج اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ :ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ زﻳﺎدة اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﺒﻘﺎت ﳏﺪودة

اﻟﺪﺧﻞ ،واﶈﺮوﻣﺔ ،واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎ ﺎ ،ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ اﻧﻪ ﰲ
ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻳﺰداد ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ
إﱃ ﻛﺴﺐ رﺿﺎ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻﻮا ﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ إﱃ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺑﻮﻋﻮدﻩ ،وﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﳑﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ
4
زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ :ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻨﻈﺮة إﱃ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻠﻄﺔآﻣﺮة ،ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ إﻻ اﳋﻀﻮع ﳍﺎ ،و إﳕﺎ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم
وﳍﺬا ﺗﻘﺮرت ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎ ﺎ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،ﻓﺈذا اﺣﺪث ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﺿﺮرا ﻷﺣﺪ أﻓﺮادﻫﺎ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﳝﻨﻊ
 1ﻃﺎهﺮ اﻟﺠﻨﺎﺑﻲ ،دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺮاق ،1990 ،ص.103 :
 2ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،2002 ،ص.110 :
 -3ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﺮزي ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2003 ،ص.111:
 4ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻮادي ،زآﺮﻳﺎ اﺣﻤﺪ ﻋﺰام ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.127 :
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ﳌﻘﺎﺿﺎ ﺎ ،ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻪ ﻋﻤﺎ ﳊﻘﻪ ﻣﻦ ﺿﺮر ،ﻓﻴﺸﺎرك ا ﺘﻤﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﰲ ﲢﻤﻞ ﻋﺐء اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺳﲑ اﳌﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﳕﻮ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﻐﻂ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ،وﻣﺆﻟﻔﺎت رﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن.

1

 -زﻳﺎدة ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ :ﻟﻘﺪ أدى ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻛﺜﺮة ﻋﺪد اﻟﺪول اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ،إﱃ

اﺗﺴﺎع ﻣﺪى اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺗﺰاﻳﺪ ﻧﻔﻘﺎت اﺷﱰاك اﻟﺪول ﰲ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وأﺻﺒﺤﺖ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪ ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺸﺆون اﻟﺪوﻟﻴﺔ )اﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﻟﺴﻼم اﻻﻗﺘﺼﺎد(..
 ،2وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺎن واﺟﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ ﲢﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات
واﳌﻨﺢ اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،أو ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ،وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ ﲨﻴﻌﻪ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ :ﻳﻠﻌﺐ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي دورا ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﰲ دﻓﻊ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳓﻮ اﻟﺘﺰاﻳﺪ

ﲟﻌﺪﻻت ﻛﺒﲑة ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﺘﻬﺪﻳﺪات داﺧﻠﻴﺔ أو ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻛﺜﲑة وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋﻠﻰ ﳐﺼﺼﺎت اﻷﺟﻮر واﻟﺮواﺗﺐ واﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ واﳋﺪﻣﻴﺔ اﳉﺎرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﺰم اﻟﻘﻮات
اﳌﺴﻠﺤﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﻳﻀﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﲑاد اﻟﺴﻼح وﻛﻠﻔﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،وﰲ اﻟﻌﺎدة ﻻ ﺗﺘﻢ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﻞ ﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ ،3أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ أن ﻇﻬﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرة ﰲ ا ﺎل
اﻟﻌﺴﻜﺮي ،أدت إﱃ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﺮف اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻷﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺘﻄﻮرة دون أن
ﻧﻨﺴﻰ أن ﲤﻮﻳﻼت اﳊﺮوب ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ أﺛﻨﺎء اﳊﺮب ،ﺑﻞ وﺣﱴ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻛﺪﻓﻊ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت و اﻹﻋﺎﻧﺎت
واﳌﻌﺎﺷﺎت ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ اﳊﺮب ،وﻛﺬا ﻧﻔﻘﺎت إﻋﺎدة ﺗﻌﻤﲑ ﻣﺎ دﻣﺮﺗﻪ اﳊﺮب ،ودﻓﻊ أﻗﺴﺎط وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﱵ ﻋﻘﺪ ﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ أﺛﻨﺎء اﳊﺮب ،ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ اﳊﺮﺑﻴﺔ.

 -1ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﻣﺤﺮزي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.112:
 2ﻋﻠﻲ زﻏﺪود ،اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2006 ،ص.52:
 3ﺣﺴﻦ اﻟﺤﺎج ،ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺤﻠﻮل ،ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺴﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ ﺑﺎﻟﻜﻮﻳﺖ ،اﻟﻌﺪد  ،63ﻣﺎي  ،2007ص .09 :ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ http://www.arab-api.org/devbrdg/delivery/develop_bridge63.pdf :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2010/03/18
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

اﻟﻤﺨﻄﻂ رﻗﻢ ) :(1-2أﺳﺒﺎب ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
أﺳﺒﺎب زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻷﺳﺒﺎب

اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ
ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﻘﻮد

اﻷﺳﺒﺎب اﻹدارﻳﺔ:
 -ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ.

زﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن
اﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ اﻹﻗﻠﻴﻢ
اﺧﺘﻼف ﻃﺮق اﶈﺎﺳﺒﺔ
اﳌﺎﻟﻴﺔ

اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ:
 -اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وزﻳﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ.

 -ﺳﻮء اﻹدارة واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻹداري

 -زﻳﺎدة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

 -اﻧﺨﻔﺎض اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد.

 -ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
 -اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ.

 زﻳﺎدة ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ. -زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ.
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اﻷﺳﺒﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 -زﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺪﻳﻤﻐﺮاﻓﻲ.

 -زﻳﺎدة ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺪن.

 -ﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎﺣﻪ.
ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻔﺮد وا ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﱰﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق إﻻ اﻧﻪ ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎﻗﺎ واﺳﻌﺎ ﺣﻮل أﳘﻴﺔ ﻣﺒﺪأ اﻟﱰﺷﻴﺪ
وﺿﺮورﻳﺎﺗﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻨﺘﻄﺮق ﰲ
ﻫﺬا اﳌﺒﺤﺚ إﱃ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻣﱪراﺗﻪ ،وﳐﺘﻠﻒ ﻣﻘﻮﻣﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﳒﺎﺣﻪ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﻣﺎﻫﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻣﺒﺮراﺗﻪ.
واﺟﻬﺖ ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﻌﺎﱂ ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ وأواﺧﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ أزﻣﺎت وﻣﺸﻜﻼت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺪﻳﺪة ،ﲤﺜﻠﺖ ﰲ اﳔﻔﺎض اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻋﺪم ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻇﻬﻮر ﺣﺎﻻت ﻋﺠﺰ ﰲ
ﻛﺰا ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﳊﻜﻮﻣﻲ ،وأﺧﺬ اﳋﱪاء
ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﺪول ،وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻣﺮ ً
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن واﳌﺎﻟﻴﻮن ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺑﺈﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ،ﺗﺪﻋﻮ إﱃ ﺿﺒﻂ اﻹﻧﻔﺎق وﺗﺮﺷﻴﺪﻩ ،وﳏﺎرﺑﺔ
اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ و اﳍﺪر.
أوﻻ :ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻛﺜﲑة ﺪف إﱃ ﺿﺮورة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ ،أوﻟﻮﻳﺎت اﻹﻧﻔﺎق ،ﺿﺒﻂ
اﻹﻧﻔﺎق ،ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق...اﱁ ،ورﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﱰﺷﻴﺪ أدق وأﴰﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ،ﻓﻤﺎذا ﻧﻌﲏ
ﺑﺎﻟﱰﺷﻴﺪ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ.
 -1اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻟﻐﺔ :إن ﻣﻌﲎ اﻟﱰﺷﻴﺪ ﻟﻐﺔ ﻫﻮ اﳍﺪاﻳﺔ واﻻﻋﺘﺪال ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﺎل أرﺷﺪ أي أﻫﺪى ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل أرﺷﺪﻩ أي
أﻫﺪاﻩ ودﻟﻪ ،وﻟﻘﺪ أﺷﺎر اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ إﱃ ﻫﺬا اﳌﺪﻟﻮل ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ" ﻓَِﺈ ْن آﻧَ ْﺴﺘُﻢ ﱢﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ُر ْﺷﺪاً

ﻓَﺎ ْدﻓَـﻌُﻮاْ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻬ ْﻢ) "...اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ  ،(6أي إذا اﻗﺘﻨﻌﺘﻢ أن ﻫﺆﻻء اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻗﺪ ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
اﻟﻀﺒﻂ ،وﺣﻔﻆ اﻷﻣﻮال وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﰲ أوﺟﻪ اﻟﺼﻼح واﻟﺴﺪاد ،ﻓﻴﻤﻜﻨﻜﻢ أن ﺗﻌﻄﻮﻫﻢ أﻣﻮاﳍﻢ ،وﻣﻨﻪ
ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﺷﺪ ﻳﻌﲏ اﻻﻫﺘﺪاء إﱃ أوﺟﻪ اﻟﺼﻼح واﻟﺴﺪاد وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف ،وﺿﺒﻂ اﻟﺴﻠﻮك.
وﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﱰﺷﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻳﻌﲏ اﻻﻫﺘﺪاء إﱃ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﻮاب واﻻﻋﺘﺪال ﻓﻴﻪ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺎن اﻟﱰﺷﻴﺪ ﻳﻌﲏ ﺳﻠﻮك ﺳﺒﻴﻞ ﻻ إﺳﺮاف ﻓﻴﻪ وﻻ ﺗﺒﺬﻳﺮ.

 -2اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي :إن ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﱰﺷﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺣﺪ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﰲ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻟﻜﻨﻪ ﳛﻤﻞ ﻣﻌﺎن ﻣﺘﻌﺪدة ،ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ إﻃﻼﻗﻪ ﻋﻠﻰ أي ﺳﻠﻮك إذا ﻣﺎ ﰎ إﳒﺎزﻩ ﰲ إﻃﺎر
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻣﺴﺒ ًﻘﺎ ،ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺒﺎدئ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﱵ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪى اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻌﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك ﺑﺎﻟﺮﺷﺎدة أو اﻟﺴﻔﺎﻫﺔ ،وأن ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
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واﳌﺒﺎدئ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲣﻀﻊ ﳌﺘﻐﲑات وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ذات أﺑﻌﺎد ﺗﺎرﳜﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وأﺧﻼﻗﻴﺔ ،وﻫﻲ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ آﺧﺮ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﺒﻊ.
ً
وﻟﻘﺪ ﻧﺸﺄ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺮﺷﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻊ اﳌﺪرﺳﺔ اﳊﺪﻳﺔ ،اﻟﱵ أرادت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻔﺴﲑ
اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﺮﺷﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﺘﺰام اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺣﺴﺎﺳﺔ
ودﻗﻴﻘﺔ ،وﻫﻮ ﰲ ﻛﻞ اﳊﺎﻻت ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة ﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺴﻠﻮك اﻷﻓﺮاد أو اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ دﻋﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺘﻘﺪم ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ) ﲣﺼﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ( إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ
اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﶈﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﲣﺼﻴﺺ ،واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،وﻛﺬا اﻟﻔﺮص اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ واﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻫﻨﺎ ﻻ
ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وإﳕﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ
1
اﶈﺘﻤﻠﲔ ،ﺑﺼﻮرة ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻵﺛﺎر اﳋﺎرﺟﻴﺔ.
إن اﻟﻨﻈﺮة اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة ﺗﻔﺮض اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻲ ﻻﺋﻖ ،وﺿﻤﺎن ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻜﻞ
أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ،وﰲ أﺣﺴﻦ اﻟﻈﺮوف ،ﻛﻤﺎ أن اﳊﻴﺎة ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺗﻀﻢ ﺟﻮاﻧﺐ
أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻮازن ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ ا ﻬﻮدات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﻫﻲ ﺟﻮاﻧﺐ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻳﺘﻌﲔ ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ
واﺣﺘﺴﺎ ﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ،وإذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ
إﳘﺎل اﻟﻮﺟﻪ اﻵﺧﺮ ﳍﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻼزم ﳍﺎ ،واﻟﺬي ﻳﻌﲏ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺣﻴﺚ أن اﻟﺮﺷﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
ﺗﻌﺒﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ دوﻳﺪار ﻳﻌﲏ "ﺣﺴﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻣﻮال ﻛﺴﺒﺎً وإﻧﻔﺎﻗﺎً " ،ﳑﺎ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن اﳌﺴﺄﻟﺔ ذات ﺷﻘﲔ ،ﻻ
ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻋﺎ ﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ.
وﻟﻮ اﻗﺘﺼﺮﻧﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﱰﺷﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،ﻓﻬﻮ ﻳﻌﲏ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻷﻣﻮال وإﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ وﺣﻜﻤﺔ
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺷﻴﺪ ،دون إﺳﺮاف وﻻ ﺗﻘﺘﲑ) ،زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻣﻮﺿﻊ اﻻﻋﺘﺪال ﻳﻌﺪ ﺳﻔﻪ وﻛﺬا إﻧﻘﺎﺻﻪ ﻳﻌﺘﱪ
ﺗﻘﺘﲑا ( وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﻘﺎت ،وإﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎﻟﺘﺒﺬﻳﺮ واﻹﺳﺮاف إﱃ اﳊﺪ
اﻷدﱏ ،وﺗﻼﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﲑ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ،وزﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﳏﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة  ،2أي ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻫﻮ اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﻟﻺﻧﻔﺎق.
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻻ ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﲣﻔﻴﻀﻪ ،ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪور اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
وﺗﺪﺧﻠﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ أدوات اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻧﻔﺎﻗﻴﺔ ،وأﻳﻀﺎ ﻻرﺗﺒﺎط ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﰲ ﻇﻞ ﻇﺮوف اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ
ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﲡﻨﺒﻬﺎ ،وأﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻮاﻣﻞ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﺎم ،ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ واﻷﺟﻮر ،اﻹﻧﻔﺎق

- Ande Chaineau, Lexique Economie Général, PUF; 1979, p :154.
 2ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎآﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،أﺻﻮل اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﻟﻤﺴﻴﺮة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن ،2008 ،ص.399 :
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اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻏﲑﻫﺎ ،1إذ ﻳﺼﻌﺐ ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت ﲣﻔﻴﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ
2
ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﲣﻔﻴﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﳊﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺪون إﺣﺪاث أﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ.
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻓﱰﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻳﻌﲏ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻨﺪرة اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وارﺗﺒﺎط ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﻌﺎم ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﲡﻨﺒﻬﺎ ،اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد وﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد داﺧﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ رﻓﺎﻫﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺒﺎع
3
ﻣﺎ ﻳﻔﻀﻠﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت.
وﻳﻘﻮم اﻟﱰﺷﻴﺪ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ:
 رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﰲ ا ﺎﻻت اﻟﱵ ﳜﺼﺺ ﳍﺎ. أن ﻳﺘﻢ ﲤﻮﻳﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر وﻃﻨﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ. ﻳﺘﻮﻗﻒ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺣﺴﻦ ﲤﻮﻳﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﱰوي واﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﳌﻨﻄﻘﻲ ﻗﺒﻞ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات ،ﻣﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮارات اﻹﻧﻔﺎق.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :أﻫﺪاف ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق :ﻳﻬﺪف ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

4

 رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺔ وﻧﻮع اﳌﺨﺮﺟﺎتﺑﻨﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺪﺧﻼت ،أو ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺨﺮﺟﺎت.
 ﲢﺴﲔ ﻃﺮق اﻹﻧﺘﺎج اﳊﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﻢ اﻹدارة واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،وإدﺧﺎل اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ،ودراﺳﺔ اﻟﺪواﻓﻊواﻻﲡﺎﻫﺎت.
 ﺧﻔﺾ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻹﻧﻔﺎق اﳌﻄﻠﻮب ،واﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰاﻟﺘﻀﺨﻢ واﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ،واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﺪﻋﻴﻢ وإﺣﻼل وﲡﺪﻳﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.
 ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺣﺠﻢ اﳌﺼﺮوﻓﺎت اﻟﱵ ﻻ ﲢﻘﻖ ﻣﺮدودﻳﺔ ﻛﺒﲑة. دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﺟﺘﻴﺎز اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﲢﺪﻳﺎ ﺎ. ﳏﺎرﺑﺔ اﻹﺳﺮاف واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ وﻛﺎﻓﺔ ﻣﻈﺎﻫﺮ وأﺷﻜﺎل ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ واﳌﺎل اﻟﻌﺎم. اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻴﺪة واﳌﺴﺘﻘﺮة واﻟﺼﻌﺒﺔ واﳌﺘﻐﲑة ﳏﻠﻴﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ. اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﺴﻜﺎن واﳌﻮارد ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﺼﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﻄﻮﻳﻠﺔ. ﲡﻨﺐ ﳐﺎﻃﺮ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ وأﺛﺎرﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ وان ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺴﺪﻳﺪ دﻳﻮ ﺎاﻟﱵ ﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أ ﺎ أﺳﺮﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ.

 1ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ دوح ،ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2006 ،ص.20:
 2هﻴﺜﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺠﺎم ،ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻮد ،ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،دار اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،2004 ،ص.273 :
 3ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ دراز ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﺣﻤﺎد أﺑﻮ دوح ،ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻴﻜﺲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،2007 ،ص.265:
 4ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺣﺎﻣﺪ رﺑﺎﺑﻌﺔ ،ﻧﻤﻮذج ﻣﻘﺘﺮح ﻟﻘﻴﺎس اﺛﺮ ﺟﻮدة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻷردﻧﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
دآﺘﻮراﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،آﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،اﻷردن ،2010 ،ص.48 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

 اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﰐ اﻟﻨﺴﱯ ﰲ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲡﻨﻴﺐ ا ﺘﻤﻊ1
ﳐﺎﻃﺮ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
 ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم ﺑﲔ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔواﻟﺴﻠﻮك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ ﻫﺬﻩ ا ﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻳﻌﺘﱪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ورﻛﻴﺰة ﻣﻬﻤﺔ ﻷﺳﺲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ﺗﻠﺘﺰم اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻬﺎ ﻣﻦ أﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﻮازﻧﺔ اﺑﺘﺪاء
ﻣﻦ وﺿﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﱃ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.

إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﺴﻬﻠﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧﻄﻮة ﺿﺮورﻳﺔ ،وﻫﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﻮﻓﲑ
ﺿﻤﺎﻧﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻲ ﳝﻜﻦ إﳒﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ.

أوﻻ :ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.

ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺗﻮاﻓﺮ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

 -1اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﺤﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻷﻣﺜﻞ :ﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﺑﺘﻀﻴﻴﻖ ا ﺎل ﺑﲔ اﻟﺴﻘﻒ اﻷﻋﻠﻰ ،واﳊﺪ اﻷدﱏ
ﻟﻺﻧﻔﺎق ،وﻳﺘﻮﻗﻒ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﳌﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ إزاء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن
ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﲡﺎﻩ ا ﺘﻤﻊ ،وﻫﻮ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﺑﺪورﻩ ﳛﺪدﻩ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﱃ ﻇﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﺮ ﺎ ا ﺘﻤﻊ ،وﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﻋﺘﺒﺎرات ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳊﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،وﻟﻮ
اﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻔﻜﺮ اﳊﺪي ،ﻷﻣﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﳊﺠﻢ اﻷﻣﺜﻞ ﳍﺬا اﻹﻧﻔﺎق ﻳﺘﺤﺪد إذا
ﻣﺎ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎدل ﻋﻨﺪﻫﺎ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻊ اﳌﻨﻔﻌﺔ اﳊﺪﻳﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻟﻮ ﺑﻘﻴﺖ
ﰲ ﻳﺪ اﻷﻓﺮاد وﻟﻮ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺈﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ،2وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻓﺈن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ واﳍﻴﺌﺎت اﳋﺎﺻﺔ ،ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻨﺴﺐ أو اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﻷن ﰲ ذﻟﻚ ﻗﺼﺮ اﻟﻨﻈﺮ ،و إﳕﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﺼﻠﺤﺔ ا ﺘﻤﻊ
اﶈﻘﻘﺔ.
 -2ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم :وﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺿﺮورة أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻹﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ
وﻟﻦ ﻧﺪﺧﻞ ﻫﻨﺎ ﰲ اﳉﺪل اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪاﺋﺮ ﺑﲔ ﻋﻠﻤﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺎﻫﻴﺔ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ
ﳛﺘﻜﻢ إﻟﻴﻬﺎ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﺬا ﻣﻌﺮوف ﺟﻴﺪا ﰲ اﻷدب اﳌﺎﱄ اﳌﻌﺎﺻﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺤﻖ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ واﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ أن
اﻟﻔﻜﺮ اﳌﺎﱄ اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻳﻌﺘﱪ ذﻟﻚ رﻛﻨًﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﻌﺘﱪ اﳋﺮوج ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺧﺮوج ﻋﻦ اﳌﺒﺎدئ
 1ﻧﺎﺋﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﻮاﻣﻠﺔ ،اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎرن ،ﻣﺮآﺰ اﺣﻤﺪ ﻳﺎﺳﻴﻦ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﻷردن ، 2003 ،ص.267:
 -2ﻓﺮﺣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ) دراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم( ،أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 ،1999/1998ص.286:
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اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ،وﻳﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬا ﻋﺪم ﲣﺼﻴﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﱀ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ،أو اﻟﻔﺌﺎت ﳌﺎ
1
ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﻮذ ﺧﺎص
وﺧﺮوﺟﺎ ﻋﻦ
اﻟﻌﺎم
ﻟﻠﻤﺎل
ﻫﺪر
ﻛﺎن
ﺧﺎﺻﺔ
ﺣﺎﺟﺔ
ﻳﺴﺘﻬﺪف
اﻹﻧﻔﺎق
ﻛﺎن
ﻣﱴ
ﻟﺬا
و
.
ً
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﱰﺷﻴﺪ.
 -3إﺗﺒﺎع ﻣﺒﺪأ اﻷوﻟﻮﻳﺔ :ﻳﻮﺻﻲ اﳋﱪاء اﳌﺎﻟﻴﻮن ﺑﻀﺮورة اﺣﱰام ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ وﻋﺪم اﳋﺮوج ﻋﻠﻴﻪ ،وإﻻ اﲡﻬﺖ اﻷﻣﻮال

إﱃ ﳎﺎﻻت وﻣﺸﺮوﻋﺎت أﻗﻞ أﳘﻴﺔ وﺣﺮﻣﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﳎﺎﻻت وﻣﺸﺮوﻋﺎت أﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﺗﺸﻮﻳﻪ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ،وﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻷﺛﺎرﻩ اﳌﺮﺟﻮة ،ﻓﺎﺣﱰام ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﺿﺮورة ﳊﻔﻆ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع
وﺗﻌﻈﻴﻢ ﻣﻨﻔﻌﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻌﺮض اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷدوات اﻟﱵ ﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ
وﻣﻦ ذﻟﻚ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ ،ﺣﻴﺚ أن اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺗﻠﻚ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻋﻮاﺋﺪﻫﺎ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن إﻋﻄﺎء أوزان ﺗﺮﺟﻴﺤﻴﺔ ﻟﻸﻫﺪاف
اﳌﻮﺟﻮدة ،واﻵﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،ﻳﺴﻤﺢ ﺑﱰﺗﻴﺒﻬﺎ واﻟﺒﺪء ﺑﺄﻓﻀﻠﻬﺎ ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

 -4اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺮدودﻳﺔ :ﲝﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻜﺲ اﳌﺮدودﻳﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﺗﺐ

ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أي اﳌﺮدودﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺮدودﻳﺔ ﺟﻴﺪة ﺗﻌﻜﺲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺻﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت.
ﻓﺎﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ ،ﳝَﻜﻦ ﻣﻦ ﲡﻨﺐ اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱵ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
وﺗﻐﲏ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﱰﻣﻴﻢ اﳌﺘﻜﺮرة واﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ وﻋﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ .وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﳌﺮدودﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺔ
ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﲢﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺼﺪ ﳏﺎرﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﻘﺮ ،ﻓﻜﻞ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻋﻠﻰ
درﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ.
 -5اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻮﻗﺖ وﻣﻘﺪار اﻟﻨﻔﻘﺔ :ﻫﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻀﻴﺘﲔ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻦ أي ﻣﻨﻬﻤﺎ ،اﻷوﱃ أن
ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻘﺔ ﰲ ﺣﺪود اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﺜﻞ ﳍﺎ ،أو ﻋﺒﺎرة أﺧﺮى ﺿﺮورة ﲢﺮي أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ أو ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ دون ﺗﻘﺪﱘ أو ﺗﺄﺧﲑ ،وﻏﲑ ﺧﺎف ﻣﺎ ﳍﺎﺗﲔ اﻟﻘﻀﻴﺘﲔ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﲑ ﺟﻮﻫﺮي
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻹﻧﻔﺎق ﻻ ﻳﺸﺒﻊ أي ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻬﻮ إﻧﻔﺎق ﺳﻔﻴﻪ ،ﻛﺄن ﺗﻌﻄﻰ ﻣﺮﺗﺒﺎت أو
ﻣﻜﺎﻓﺂت ﺑﻐﲑ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻔﻴﺪ ا ﺘﻤﻊ ،أو ﺗﻌﻄﻰ إﻋﺎﻧﺎت ﳌﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﳒﺪ ﻋﺪم
اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻣﻊ وﺟﻮد اﳊﺎﺟﺔ ،ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﺎل ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻳﻌﺪ ﺳﻠﻮًﻛﺎ ﻏﲑ رﺷﻴﺪ.
 -6ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﳚﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﲨﻠﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻦ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ،وﻋﻦ أوﺟﻪ
اﻹﻧﻔﺎق اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وأن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﺎﳉﺔ ،وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ،ﳑﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﲡﺎﻫﺎت ﺣﺮﻛﺔ
اﻹﻳﺮادات واﻹﻧﻔﺎق ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ اﺳﺘﺨﺪام ﳐﺘﻠﻒ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆﻳﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ
أﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻹدراك اﻟﺘﺎم ﺑﻘﺪرة اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ أو اﻟﺼﺮف ،ﺣﻴﺚ أن ﻣﻬﻤﺔ ﲢﻘﻴﻖ
 1ﻋﻠﻲ آﻨﻌﺎن ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻤﺎل واﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،دار اﻟﻤﻌﺎرف ،اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ،ص.188 :
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ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻹﻳﺮادات ﻣﻬﻤﺔ أﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﻋﺪاد وﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻳﺼﻌﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط ﺣﱴ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ
ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
 ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮات اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﰲ ﺣﺪود اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ،واﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة ﳕﻮﻫﺎ اﳌﺴﺘﻤﺮ واﳌﺘﺰاﻳﺪ ﲝﻴﺚﺗﻜﻮن اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﱵ ﺳﺘﻘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ إﻣﺎ ﲟﺆﺷﺮات ﳏﺪدة ﻣﺴﺒ ًﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ )ﻛﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ
اﻹﲨﺎﱄ ،اﻹﻳﺮادات ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ (...،أو ﺑﺄوﻟﻮﻳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
 اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺘﻤﺎد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻃﻠﺒﺎت اﻹﻋﺘﻤﺎداتاﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وذﻟﻚ ﳌﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﻟﺮؤﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﺎت وﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة.
 دﻋﻢ وزﻳﺎدة ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت وزﻳﺎدة ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ.
 دﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ وﺣﺠﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻹدارﻳﺔ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺮﻛﻴﺒﺔاﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻌﻼوات واﻹﻣﺘﻴﺎزات ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﳌﺎ ﺗﺸﻜﻠﻪ اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ إﻧﻌﻜﺎﺳﺎت
ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻛﺒﲑة ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﺠﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.
إن ﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺷﻴﺪ وﺗﻜﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻫﻲ ﺧﻄﻮة أوﱃ ﻟﻮﺟﻮد إﻧﻔﺎق ﻋﺎم رﺷﻴﺪ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﲟﻔﺮدﻫﺎ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻓﻬﻲ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮاﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻛﻲ ﳝﻜﻦ اﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﳌﻄﻠﻮب وﻧﺸﲑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ إﱃ
أﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت:
ﺟﺪا ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق
 -1ﺿﺮورة ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ :إن اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺒﺎدئ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺿﺮوري ً

اﻟﻌﺎم ،ﻓﺎﻹدارة اﳉﻴﺪة ﳌﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ووﺻﻮﳍﺎ إﱃ اﳉﻤﻴﻊ ،واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳉﺎدة
ﻋﻦ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﺮف أو اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،وﻛﺬا اﻟﺴﻤﺎح ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﲨﻴﻊ أﻃﻴﺎف ا ﺘﻤﻊ ﰲ رﺳﻢ
ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻔﻘﺎ ﺎ ،ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻌﻼ ﰲ ذﻟﻚ ،ﻫﺬا ﻓﻀﻼً ﻋﻠﻰ أن اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﳛﺎرب ﻛﻞ
أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد وﻫﺪر اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.

 -2إرادة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ :ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﻷوﺟﻪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ،ﻳﺜﲑ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ

اﳊﺴﺎﺳﻴﺎت ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت ذات اﳌﺼﺎﱀ اﳌﺘﻌﺎرﺿﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﻛﺎن ا ﺎل ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ أﻣﺎم إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ،أو إﻋﺎدة
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اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻗﺮارات اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ،وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،ﻳﻌﺪ أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺷﻴﺪ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ،ﳚﺐ ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ
ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﻋﻄﺎء ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ.

 -3ﻛﻔﺎءة أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺴﻦ إدارﺗﻬﺎ :إن ﺗﻮﻓﺮ اﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﰲ ﻏﻴﺎب ﺟﻬﺎز إداري

ﻛﻒء ﻳﺘﻮﱃ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﻓﻖ واﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﶈﺪدة ﳍﺎ ،ﻻ ﳛﻘﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺷﻴﺪ
ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،ﺣﻴﺚ ﳒﺪ -ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ -ﺿﻌﻔﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﰲ ﺣﺎﻻت ﻛﺜﲑة ﻻ
ﺗﻘﻮى اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻠﺘﻮن ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.

 -4اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺠﺎد ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﱪة ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،وﻛﺬﻟﻚ إﻗﺎﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺣﻜﻴﻤﺔ ﺗﻜﻮن رﻫﻴﻨﺔ وﺟﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎع
واﻻﻗﺘﻨﺎع ،وﺗﻘﺪﻳﺮ اﳋﱪات وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ رﻫﻴﻨﺔ ﺷﻌﺐ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺼﺢ وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ،وﳚﱪ اﳊﺎﻛﻢ
ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ.

 -5ﺗﻮﻓﺮ ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ورﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎل :ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﳎﺎﻻﺗﻪ ،وﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ أﻛﱪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻨﺸﺮ
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ،واﻃﻼع اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺰﻋﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ،إذ ﺑﻘﺪر ﳒﺎح اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻄﻤﺌﻦ إﻟﻴﻬﺎ
أﻓﺮادﻫﺎ و ﻫﻴﺌﺎ ﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺆدي ﻢ إﱃ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺷﻴﺪ ،وﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ.

 -6اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻣﺰاﺣﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص :وذﻟﻚ ﺑﻌﺪم إﻗﺎﻣﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻓﺘﺢ
ا ﺎل ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ
وﳕﻮ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ،وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق أﻧﻪ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص ﰲ اﳒﺎز اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ورﲟﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﻗﻞ ﳑﺎ ﺗﻨﺠﺰﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،ذﻟﻚ أن
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳋﺎص ﻳﻜﻮن ﺣﺮﻳﺼﺎ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻛﺜﺮ رﺑﺢ ،أﻣﺎ إذا ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻤﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻫﻨﺎك اﺧﺘﻼس أو ﺗﺒﺬﻳﺮ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳒﺎز اﳌﺸﺮوع وﻳﺒﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺪ
اﻹﻧﻔﺎق .ﳍﺬا أﺻﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻳﻜﻮن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ ﺿﻮاﺑﻂ وﻣﻌﺎﻳﲑ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﰲ إﻧﻔﺎق اﳌﻮارد
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص أن ﻳﺆدﻳﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ
إﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ دورﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﲟﺎ ﻳﺮﺷﺪ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ،1ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻢ وزﻳﺎدة ﺑﺮاﻣﺞ وﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ

 1ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺸﻘﺎوي ،ﻧﺤﻮ أداء أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺪوة " اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 1440هـ" ،وزارة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،أآﺘﻮﺑﺮ ،2002 ،ص .44:ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
 www.mmsec.com/ar/m3-files/performance.docﺑﺘﺎرﻳﺦ .2010/04/23

93

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت وزﻳﺎدة ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ
دﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳋﻮﺻﺼﺔ.
اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق.

ﳌﺎ ﻛﺎن اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﻌﲏ اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﳌﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﻀﺮوري ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ دور ﺑﺎرز ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ
ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻛﻔﺆة ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻹدارة أن ﺗﻜﻮن َ
إﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا ﺘﻤﻊ وﻓﻖ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت واﳌﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف اﳌﺎل اﻟﻌﺎم
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أوﺟﻪ اﳍﺪر واﻟﻔﺴﺎد.
وﻓﻖ ﻣﺎ ﺧﻄﻂ وﺑﺮﻣﺞ ﻟﻪً ،

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :إدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻜﻔﺎءة إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻـﺔ إدارة اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﻌـﺎم ﺳـﻮاءا ﰲ
اﻟــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣــﺔ أو اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ وﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ اﻷﺻــﻌﺪة ،وﻛــﺎن ذﻟــﻚ راﺟﻌــﺎ ﰲ اﻷﺳــﺎس إﱃ ﺗﻔــﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠــﺰ ﰲ اﳌﻮازﻧــﺔ ﺑﺼــﻮرة
دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ.
ﻛﺒﲑة ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻧﺘﻬﺎج أﺳﻠﻮب إدارة اﳌﻮازﻧﺔ ﻳﻠﻌﺐ ً
أوﻻ :ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ.

ﰲ إﻃﺎر دور اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺷﺮاﰲ واﻟﺮﻗﺎﰊ ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ودورﻫﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ
ﻗﻄــﺎع ﻛﻔــﺆ وﻓﻌــﺎل ﻹدارة اﳌﺎﻟﻴــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﳝﻜﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺗﻨﻔﻴــﺬ وﻇﺎﺋﻔﻬــﺎ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴــﺔ و ﻴﺌــﺔ اﻟﺒﻴﺌــﺔ اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳــﺒﺔ ﻟــﺪﻓﻊ
ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻟﻌﻞ أﻫﻢ ﲰﺎت ﻫﺬﻩ اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛـﺎف ﻟﺘﻤﻮﻳـﻞ
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وأن ﻳﻜﻮن ﲣﺼﻴﺺ ﻫـﺬﻩ اﳌـﻮارد وإﻧﻔﺎﻗﻬـﺎ ﻳـﺘﻢ ﺣﺴـﺐ اﻷوﻟﻮﻳـﺎت واﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
وأﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ووﻓﻘﺎ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺎﱄ وﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ.

 -1ﻛﻔﺎءة إدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻳﺸﲑ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻜﻔﺎءة ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﳌﺪﺧﻼت ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
1

ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﳒﺎز ﺗﻠﻚ اﻷﻫﺪاف.
أﻣﺎ ﻛﻔﺎءة إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺘﻌﲏ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﻧﻈﺎم إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻮاء ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮادات أو اﻟﻨﻔﻘﺎت ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﻤﺎ وﻛﻴ ًﻔﺎ وﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﻧﻈﻢ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺆﺳﺴﻴﺔ
ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ ﳑﻜﻦ ً
ﲢﺪد اﻟﺴﺒﻞ اﳌﺜﻠﻰ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻛﺬا ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ
واﳌﻮﺛﻮق ﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ،ﳌﺎ ﳍﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ
اﳌﻔﻬﻮم اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ ﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة ،ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻣﻦ
1

Alan Lawton and Aidan rose, organization and management in the public sector, 2nd ed, pitman publishing,
London, 1994, p:156.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ وﺟﻮد ﺎ ﻣﺪﺧﻼ ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻺدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻴﺪة ،1إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺪﻋﻴﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﻢ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﺄن
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد.
وﻳﻬﺪف ﻧﻈﺎم إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت ،ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲣﺼﻴﺺ
اﳌﻮارد ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ ،وﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﺗﺼﺐ ﰲ
2
اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم.
ﻛﻤﺎ ﺪف اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﺸﺆون
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺎﺣﺔ ُﳎ ّﻤﻊ ﻣﺸﱰك ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻴﺎس ورﺻﺪ ﻣﺪى ﺗﻘ ّﺪم أداء ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺴﻬﻞ ﻗﻴﺎس أداء
إدارة اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﱰك ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﻮار ﻳﻬﺪف إﱃ رﺻﺪ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻳُ ّ
ﻣﺮ اﻟﺰﻣﻦ.
اﻟﺒﻠﺪان ﰲ ﳎﺎل إدارة اﻟﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ّ
 -2اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺدارة اﻟﺠﻴﺪة ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﲨﻠﺔ
ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ إدارﻳﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﺣﺪات واﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻧﲔ
واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﺿﺒﻂ ﻣﺼﺎدرﻩ وأوﺟﻪ ﺻﺮﻓﻪ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ أوﻻ
ﰲ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﲝﻴﺚ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﻋﺘﻤﺎدات واﳌﺨﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﰲ
ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮي ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﺴﺎوى إﻧﻔﺎق اﻟﻮﺣﺪات واﳍﻴﺌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻊ اﳌﻘﺎدﻳﺮ اﻟﱵ
اﻋﺘﻤﺪ ﺎ اﳌﻮازﻧﺔ وان ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ اﻹﻳﺮادات اﶈﺼﻠﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ اﻹﻳﺮادات اﳌﺨﻄﻄﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻫﺬا اﻻﺗﺴﺎق ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻜﻠﻲ واﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ ،ﲟﺨﺘﻠﻒ أوﺟﻪ اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ اﳌﺎﱄ ﺳﻮاء ﻛﺎن إدارﻳﺎ أو وﻇﻴﻔﻴﺎ أو اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ،وﺛﺎﻧﻴﺎ ﴰﻮﻟﻴﺔ
اﳌﻮازﻧﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﺗﺴﺎع اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﺗﻐﻄﻴﻪ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮازﻧﺔ واﻷوراق اﳌﻔﺴﺮة ﳍﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ ﺣﻴﺚ
ﳚﺐ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺿﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﳌﻌﺪﻻت
اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﺣﺠﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﱄ ،أﻣﺎ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ ﻓﻴﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮف اﻟﱵ ﰎ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﺿﺮورة أن
ﺗﺸﻤﻞ وﺛﺎﺋﻖ وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﺧﺎرج اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﱵ ﱂ ﺗﺮد ﳍﺎ اﻋﺘﻤﺎدات ﰲ ﻗﺎﻧﻮن
اﳌﻮازﻧﺔ ،أﻣﺎ اﳌﺒﺪأ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ أن ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻮازﻧﺔ
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ،وان ﲤﻜﻦ اﻷﻃﺮ واﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﺄﻣﺮ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ

 1اﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﺪوي ،ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻣﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دراﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﺑﻮ ﺿﺒﻲ ،2011 ،ص.15:
Ministry of Foreign Affairs Copenhagen, Effective and Accountable Public Sector Management, Denmark,
2007, p:19. Cite web :
www.um.dk/NR/rdonlyres/B543C3CE.../GovernanceStrategy270307.doc le 09/08/2009.
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اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﻢ وﳏﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺬو ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲢﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات وﺗﻨﻔﻴﺬ
1
اﻟﺼﺮف اﳊﻜﻮﻣﻲ.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎ ﺎ ﻷﺟﻞ إدارة ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﳜﻀﻌﻮا ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﳏﺪدة ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﲢﻘﻖ أﻗﺼﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،وﺗﻘﻠﻞ اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ
واﳍﺪر ،وﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﲢﺎرب اﻟﻔﺴﺎد ،ﻷن اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﳌﺨﺎﻃﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧﺴﺒﻴًﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ﳌﺎ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد واﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺨﺬون اﻟﻘﺮارات
ﺑﺸﺄن اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺻﻔﻘﺎت اﻟﺴﻠﻊ واﳋﺪﻣﺎت ،واﻟﻌﻘﺎرات واﻷﺻﻮل اﻷﺧﺮى ،وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
2
واﳌﺮاﺟﻌﺔ ،أو اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﲣﺎذ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮارات ﻣﻦ أﺟﻞ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﺘﻐﻼل ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﻔﻖﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ وﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة.
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎمً ،
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹﺟﺮاءات اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻮاﺟﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻷوﻗﺎت ،وﻛﺬا اﻟﺴﺠﻼتاﶈﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺎ ﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ إذا اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻷﻣﺮ ذﻟﻚ.
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﻠﺰم اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﱪﻳﺮ ﻗﺮارا ﻢ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎتاﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إﻋﻄﺎء ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺼﻔﻘﺔ ﻣﺎ ،وﻃﺮﻳﻘﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺎﺋﺰ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺔ ،وﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ
اﻟﻌﺮوض اﳋﺎﺳﺮة.
 اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲡﻨﺐ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ ﰲ اﳌﺼﺎﱀ أﺛﻨﺎء اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞاﳌﺜﺎل ﻳﻨﺒﻐﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﲡﻨﺐ ﺗﺪﺧﻞ اﳌﺴﺆول ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻔﻘﺔ أو اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن
اﳌﱰﺷﺢ ﺻﺪﻳﻖ أو ﻗﺮﻳﺐ أو ﺷﺮﻳﻚ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﲡﻨﺐ اﻻﳓﻴﺎز ﳍﺬا اﻟﺸﺨﺺ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ.
 ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻠﺰم اﳌﻮﻇﻔﲔ أن ﻳﻌﻠﻨﻮا ﻋﻦ أﺻﻮﳍﻢ )إﻗﺮار اﻟﺬﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ( ،ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﺎل اﻟﺬي ﻳﺄﰐ ﻣﻦاﻟﻜﺴﺐ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ:ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

 -1ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ :إذا اﻗﺘﺼﺮﻧﺎ اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﲏ ذﻟﻚ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
ﻳﺆﻣﻦ ﺗﻮاﻓﻖ
واﻟﻨﺠﺎﻋﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﻴﻜﻮن ﻣﻌﻘﻮﻻً ﲟﻌﲎ أن ﻳﻮﺿﻊ ﰲ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠّﻲ اﻟﺬي ّ
ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻊ أﻫﺪاف اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳋﺎرﺟﻴّﺔ واﺳﺘﺪاﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ .وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت أن ﲢﺴﻦ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻓﺌﺎت اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻄﺮ ٍ
ﻳﻘﺔ ﺗﻌﻜﺲ
ّ
ّ
اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺒﺸﺮي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وأن ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺟﻌﺎً ،ﲟﻌﲎ أن ﳛ ّﻘﻖ أﻗﺼﻰ
أوﻟﻮﻳّﺎت ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ و ّ

 1اﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﺪوي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.06:
Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, Programme mondial de lutte contre la corruption,
Vienne, septembre 2004, pp:56-57.
2

96

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

ﻓﻌﺎﻻً ﲟﻌﲎ أﻧّﻪ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻷﻫﺪاف
ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳏ ّﺪدة ﻣﻦ اﳌﺪﺧﻼت ،ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ّ
ﻳﺘﻢ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﻧﺎﺟﻌﺎً ّ
وﻓﻌﺎﻻً ،ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺷ ّﻔﺎﻓﺎً وﻣﻄﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ،وأن ّ
1
ﻣﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﳌﻮازﻳﻦ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴّﺔ.
 -2دﻋﻢ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق :ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ دورﻳﺔ ﺪف إﱃ ﻗﻴﺎس ﻣﺪى
اﻗﱰاب اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺜﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ وﻗﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
وﻛﻤﻴﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﳌﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﻴﻮد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ،وﻳﺆدي ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎس
إﱃ اﳌﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺘﺤﺮك اﳌﺘﻮﻓﺮ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﳌﺎﱄ اﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﳓﺮاف ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ،وﻣﻦ ﲦﺔ ﳝًﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﰲ ﲢﻘﻴﻖ
أﻛﱪ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻹﻧﻔﺎق ،ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ .وﻗﺪ اﻋﺘﺎدت
وزارات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ أن ﺗﻘﻮم ﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ دأب اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪول اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﻌﺎون ﻣﻌﻪ ،وﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﺑﺮز ﺗﻮﺟﻪ ﻳﺪﻋﻮ إﱃ اﻟﻘﻴﺎم ﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻹدارة ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻌﲏ ،وﻳﺄﰐ ﻫﺬا اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻓﺎﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ اﶈﻠﻴﲔ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
وﲢﺴﺴﺎ ﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻠﺪا ﻢ ،وﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى أﻗﺪر ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﰲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ واﻟﺪﳝﻮﻣﺔ
أﻛﺜﺮ ﻗﺮﺑﺎ
ً
2

ﻣﺴﺘﺪاﻣﺎ ﻟﻠﺨﱪات.
ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﺗﻌﲏ اﻧﺘﻘﺎﻻ
ً
وﺗﻨﺪرج ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ،اﻷوﱃ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء إﱃ

ﺗﺒﻴﺎن ﻣﺪى اﻗﱰاب اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ اﳌﺜﻠﻰ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل زاوﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وزاوﻳﺔ ﺗﻘﺪﱘ
اﳋﺪﻣﺎت ،وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺗﺸﻤﻞ ﺣﺠﻢ وﻣﻜﻮﻧﺎت اﳌﻮازﻧﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻧﻌﻜﺎس ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ
ﻣﺮدود اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،وﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺮدود اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﺴﺘﻮى وﺗﺄﺛﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
وﻗﻌﻪ وﺑﻠﻮغ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺣﺠﻤﻪ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ .اﻣﺎ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺣﻮل

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﺢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﻼص ﻋﱪ وﺗﻮﺻﻴﺎت ﺣﻮل

ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺣﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﻌﺪ
اﳌﺆﺳﺴﺎﰐ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ،اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي )ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻷﺳﻌﺎر ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،( ...اﻟﺒﻌﺪ اﳍﻴﻜﻠﻲ )إﻋﺎدة
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ،اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ(. ..

 1روﺑﺮت ﺑﻴﺸﻴﻞ ،إﺻﻼح إدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﺠﻠﺔ إدارة اﻟﺤﻜﻢ أﺧﺒﺎر وأﻓﻜﺎر ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،2اﻟﻌﺪد ،2008 ،3
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ :
http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPGOVERNANCE/Resources/GNNFinaPrintArabic2.pdf
 2ﺑﺎوﻟﻮ زآﻴﺎ ﺑﻮﺣﺒﻴﺐ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم  ،ﻣﺒﺎدئ وأهﺪاف ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ .ص .4 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
 siteresources.worldbank.org/PEFA/Resources/PEFAReportArabicFinal.pdfتم االطالع.2001/02/10 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﺗﻜﻮﻳﻦ وإدارة ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺪرج ﻓﻴﻬﺎ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت ،ﺣﱴ ﻳﺘﻢ
1
ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ واﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﻗﻴﺎس اﳌﺮدود واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،وﲢﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا
اﻟﺘﻀﻤﲔ ،وﺗﺼﺢ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﳌﻘﺮرة ،ﻛﻤﺎ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﶈﻘﻘﺔ ﻋﻠﻤﺎ أن اﻷﺧﲑة ﺗﺒﻘﻰ اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ،وﻣﻦ اﳌﻔﻴﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎرن ﺑﲔ اﻷرﻗﺎم اﳌﻘﺮرة ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ واﻷرﻗﺎم اﶈﻘﻘﺔ ،ﻓﺈذا ﻛﺎن
ﻫﻨﺎك ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻛﺒﲑ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻘﺮر واﶈﻘﻖ ﻓﻬﺬا ﻳﺜﺒﺖ اﻧﻪ ﻫﻨﺎك اﳓﺮاف ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎﻗﻴﺔ ﻷﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﻣﻦ ﲦﺔ
وﺟﺐ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ أو اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ.
 -3ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس ﻣﺮدودﻳﺘﻪ :ﻧﻌﲏ ﺑﻘﻴﺎس اﳌﺮدودﻳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﻴﻤﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﲟﺨﺮﺟﺎﺗﻪ ،أو
ﲟﻌﲎ آﺧﺮ ﻣﺪى ﲢﻘﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق )إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم( ،وﻳﺮﺗﻜﺰ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﺮدود ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات
ﻛﻤﻴﺔ وﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ ﺗﺮﺑﻂ اﳌﺪﺧﻼت ﺑﺎﳌﺨﺮﺟﺎت ،وﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﻟﺮﺑﻂ أن أي ﲢﺴﻦ ﰲ ﻣﺮدود اﻹﻧﻔﺎق
ﻳﻨﺠﻢ إﻣﺎ ﻋﻦ زﻳﺎدة اﳌﺨﺮﺟﺎت أو ﻋﻦ ﺧﻔﺾ اﳌﺪﺧﻼت ،وﻣﻦ أﳘﻴﺔ زﻳﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أ ﺎ ﺗﺴﻤﺢ ﲞﻔﺾ
اﳌﺪﺧﻼت ﺑﺪون اﳌﺴﺎس ﺑﺎﳌﺨﺮﺟﺎت.
وﳝَﻜﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺮدودﻳﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ إﻛﺘﺸﺎف اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ،واﻟﺬي ﻳﻨﺘﺞ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻋﻦ ﻗﺼﻮر
ﰲ اﻹدارة اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﻔﺎق ،أو وﺟﻮد إﻫﺪار أو اﺧﺘﻼس ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﲟﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ ﰲ
ذﻟﻚ ،وﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﺻﺮف اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
اﳊﺎﻻت ﺣﱴ ﻳﺘﻢ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً.
و ﳚﺮي اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات واﻟﻨﺴﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺮدود اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم:

أ -اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﺮدود اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﺑﻂ اﻟﻜﻠﻔﺔ ﲟﺆﺷﺮات
ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ ،واﻟﺴﻜﺎن واﳌﺴﺎﺣﺔ ،وﳝﻜﻦ زﻳﺎدة دﻗﺔ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدراج ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺒﻠﺪان
ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ،ﻛﺎﺧﺘﻼف اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻣﺜﻼ.
ب -اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ :ﻓﻬﻲ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺮدود إذ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﲟﺨﺮﺟﺎﺗﻪ
اﳌﺒﺎﺷﺮة ،وﻗﺪ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات رﺑﻄًﺎ ﻟﻜﻠﻔﺔ اﳌﺪﺧﻼت وﺣﺠﻢ اﳌﺨﺮﺟﺎت ،ﻛﺎﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ ﺑﲔ اﻹﻧﻔﺎق
أﻳﻀﺎ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ رﺑﻄًﺎ ﻛﻤﻴًﺎ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ،أو ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻨﺎﺟﺤﲔ ،وﳝﻜﻨﻬﺎ ً
واﳌﺪﺧﻼت ،ﻛﻨﺴﺒﺔ اﻷﺳﺎﺗﺬة إﱃ ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أو ﻧﺴﺒﺔ أﺳﺮة اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت إﱃ ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء.

 1ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم هﻨﺎك ﻋﺪة أدوات ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،وﻣﺮدودﻳﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ آﻠﻔﺘﻪ،
وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻪ .وﺗﺘﻤﺜﻞ هﺬﻩ اﻷدوات ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻤﻨﺤﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﻺﻧﻔﺎق ،وﺛﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﺮاءة ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺣﺴﺐ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ )ﻣﻦ
وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻷهﺪاف ،ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت( ،وﺛﺎﻟﺜﺎ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ) ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ،اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي،
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ(......
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ راﺟﻊ  :ﺑﺎوﻟﻮ زآﻴﺎ ﺑﻮﺣﺒﻴﺐ ،ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم  ،ﻣﺒﺎدئ وأهﺪاف ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.

98

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

وﻧﺸﲑ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ أﻧﻪ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻫﻨﺎك اﲡﺎﻩ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول إﱃ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﱪاﻣﺞ
واﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻷداء ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻮازﻧﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ،وﲤﺜﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷداء أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ دﻋﺖ إﻟﻴﻪ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ
ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﲢﻘﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﱵ ﺗﱪر اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎدات ،وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ إﱃ ﺑﺮاﻣﺞ
وإﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻦ اﻷداء ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﳒﺎز ،وﻳﻌﺘﱪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم إذ ﳝُﻜﻦ
ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻟﻜﻔﺎءة واﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد.
وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب اﳉﺪﻳﺪ ﰲ إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﰒ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳋﺎﺻﺔ
ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷداء واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ،ﻛﻤﺎ ﺪف ﻣﻮازﻧﺎت اﻟﱪاﻣﺞ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻷداء إﱃ ﺗﻌﻈﻴﻢ
ﺣﺠﻢ وﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﻓﻊ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﺟﺪوى اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
اﳌﺘﺎﺣﺔ ،وﺗﺮﺷﻴﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳒﺎز ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎط اﳉﺎري وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ،واﺧﺘﻴﺎر أﻓﻀﻞ ﺑﺪاﺋﻞ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ واﻷﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ،واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ ﲟﺮاﻛﺰ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف ﳋﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﺳﺘﻘﺼﺎء
1
وﲢﻠﻴﻞ أﺳﺒﺎب اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎط وﰱ ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :دﻋﻢ وإﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻪ ،وﲡﻨﺐ إﺳﺮاﻓﻬﺎ وﺗﺒﺬﻳﺮﻫﺎ
وﻫﻮ ﻣﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﲡﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ .وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ
اﻟﻔﱰة اﻷﺧﲑة اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﺑﺎﳋﺼﻮص اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
ﻇﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ،وﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﳌﻮارد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ.
أوﻻ :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم )اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(:
ﺗﻌﲏ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻲء وﺻﻮﻧﻪ وﺣﺮاﺳﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﲏ اﻻﺣﱰاز واﻟﺘﺤﻮط واﳌﺮاﻋﺎة.2
و ﺪف ﻋﻤﻮﻣﺎ إﱃ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ واﻷﺧﻄﺎء وﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ وﻣﻨﻊ ﺣﺪوﺛﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﲤﺎرس ﻋﻠﻰ
اﻷﺷﻴﺎء واﻟﻨﺎس ،واﻹﺟﺮاءات وﻏﲑﻫﺎ ،وﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء اﳌﻄﻠﻮب اﳒﺎزﻫﺎ ،ووﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ
3
ووﺳﺎﺋﻞ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﻨﺸﻄﺎت ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ وأﺧﲑا ﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﳓﺮاﻓﺎت.

 1ﻧﺮﻣﻴﻦ ﻃﻠﻌﺖ ﻏﺎﻟﻲ ،ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻷداء ودورهﺎ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﻢ اﻟﺠﻮدة اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰﻳﺔ
ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻷول ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،2007 ،ص.04 :
 2ﺳﻌﻴﺪ آﻼب ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ودورهﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ " ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ"
 15-13ﻓﻴﻔﺮي  ،2006آﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ص.1161 :
 3ﻣﻮﻓﻖ ﺣﺪﻳﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ هﻴﻜﻠﺔ اﻷﺟﻬﺰة وﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن
 ،2007ص ص.187-185 :
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وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻬﻲ ﺗﻨﺼﺐ
أﻣﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺪدت ﺗﻌﺎرﻳﻔﻬﺎ واﺧﺘﻠﻔﺖ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺰاوﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ،
ً
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ ﻫﻴﺌﺎت وﻣﺼﺎﱀ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻗﺼﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻃﺮق ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻛﺘﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء
واﻟﺜﻐﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻣﺪى ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫﻲ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮاﺟﻌﺔ
واﻟﻔﺤﺺ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻄﺮق اﻹﻧﻔﺎق واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،اﺳﺘﻨﺎدا ﻟﻠﻮﺛﺎﺋﻖ واﳌﺴﺘﻨﺪات اﳌﺆدﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺪف ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ واﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ وﻣﻨﻊ ﺗﻜﺮارﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺿﻊ أﺳﺲ وﻣﻌﺎﻳﲑ ﻟﻸداء ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﺣﱰام واﻻﻟﺘﺰام ﺎ ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻮاﻗﻊ اﻹﳘﺎل
واﻻﳓﺮاف وﺧﺮق اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ.1
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻓﻘﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ ،ﺑﻞ ﺗﺸﻤﻞ ﺑﺴﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أوﺟﻪ اﻹﺳﺎءة ﻟﻠﻤﺎل
2
اﻟﻌﺎم أو اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوع أو ﻏﲑ اﻗﺘﺼﺎدي ،وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻧﺬﻛﺮ:
 اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻮﺟﻪ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوع ،ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺧﺘﻼس أو اﻻﺳﺘﻐﻼلاﻟﺸﺨﺼﻲ ،أو اﻟﺘﻬﺎون واﻹﳘﺎل واﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﻪ ،ﲟﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺿﻴﻌﻪ دون ﻣﱪر.
 اﻹﺛﺮاء ﻏﲑ اﳌﺸﺮوع ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،أو اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﻴﺔ ،أو اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ،أو ﻋﺪم ﺑﺬلاﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻨﻊ ذﻟﻚ.
 ﻫﺪر اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ،وﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻮﻗﺖ ﻷﻏﺮاض اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. اﻟﱰاﺧﻲ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ إدارة اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،وﻋﺪم اﺳﺘﺜﻤﺎر اﳌﻮرد اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳛﻘﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻮاﺋﺪﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﺗﻘﻮم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻐﺎﻳﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳉﻬﻮد وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ودﻓﻌﻬﺎ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ
اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة واﻟﻘﺮﻳﺒﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﳛﻘﻖ اﻻﻧﺴﺠﺎم واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ،وﻳﺘﻢ اﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
واﻟﻐﺎﻳﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺎﱄ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
3
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 أن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻻ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ إﻻ ﺑﻮﺟﻮدﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ.
 ﺗﻘﻮم ﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ وﺣﺪات ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.1

زﻳﻮش رﺣﻤﺔ ،اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،أﻃﺮوﺣﺔ دآﺘﻮراﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ،آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ﺑﺘﻴﺰي وزو ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 ،2011ص.189 :
 2ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد ﺁل ﺛﺎﻧﻲ ،اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،42ﺟﻮان  ،2003اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﺗﻮﻧﺲ ،2003 ،ص.02 :
 3ﻧﺎﺋﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﻮاﻣﻠﺔ ،اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎرن  ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.283 :
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-

أن اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻫﻮ ﺣﻔﻆ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ أي إﺳﺮاف أو ﻫﺪر.
أن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺗﻜﻮن ﻗﺒﻠﻴﺔ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ وﺿﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻪ ،وﺗﻜﻮن ﺑﻌﺪﻳﺔ ﺗﻘﺎرن اﶈﻘﻖ ﲟﺎ ﻫﻮ
ﻣﻄﻠﻮب وﳐﻄﻂ ﻟﻪ .ﻛﻤﺎ أ ﺎ ﺗﻜﻮن أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
أن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲢﺪد وﺣﺪات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وإﺟﺮاءا ﺎ.
أن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻘﺼﻮرة ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.

ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :أﻫﺪاف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑ ًﻘﺎ ﻓﺎن اﳍﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻮ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،وﲡﻨﺐ إﻫﺪارﻩ أو ﺗﺒﺬﻳﺮﻩ ﻷﺟﻞ
ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﱵ وﺟﻪ ﻷﺟﻠﻬﺎ ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻷرﻛﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻺدارة اﳊﺪﻳﺜﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻞ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺗﺘﻨﻮع ﻣﺎ ﺑﲔ
أﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وإدارﻳﺔ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

 -1اﻷﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :وﳝﻜﻦ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺨﻄﻂ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ،وﻛﺬا
اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ وﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ،ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪا
ﻣﺜﻤﺮا وﰲ اﻷوﺟﻪ اﻟﱵ
ﻋﻦ أوﺟﻪ اﻟﻌﺒﺚ واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،أي اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال
ً
اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ً
ﺳﻠﻴﻤﺎ ً
ﺧﺼﺼﺖ ﳍﺎ ،وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ ﰲ اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻊ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ أﻫﺪاف ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،1ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﱵ ﺳﻄﺮ ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ.
 -2اﻷﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ :ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﻃﺮاف ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺻﻮرة ﺣﻀﺎرﻳﺔ ﺗﻌﱪ

ﻋﻠﻰ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﱵ ﺗﺴﻮد ﻓﻴﻪ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك إﺷﺮاك ﻟﻸﻃﺮاف ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ زاد ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳊﻜﻮﻣﺔ وأﻋﻄﻰ ﺛﻘﺔ اﻛﱪ ﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام رﻏﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻋﺪم ﲡﺎوز اﻷوﻟﻮﻳﺎت واﳌﺨﺼﺼﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﺣﱰام رﻏﺒﺔ
اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻫﻲ ﳑﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ.
 -3اﻷﻫﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻀﻤﻦ
وﺻﻮل ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻮال إﱃ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳒﺎز اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﱵ وﺟﻬﺖ ﳍﺎ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻏﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
وﺿﻤﺎن ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺻﺤﺔ ﺟﻴﺪﻳﻦ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﺪدت ﻗﺒﻞ إﻧﻔﺎق ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال .ﻛﻤﺎ أن
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎت اﻷﻓﺮاد اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﲡﻨﺒﻬﻢ اﻹﳘﺎل
 1ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻹﻣﺎم ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺪوة ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ اﻷﻣﻮال ،اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ 10-6 ،اﻓﺮﻳﻞ  ،2008ص.456 :
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واﻟﺘﻘﺼﲑ ﰲ أداء واﺟﺒﺎ ﻢ ،وإﺳﺮاف وﺗﺒﺬﻳﺮ وإﻫﺪار اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﻠﺤﻖ ﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ.
 -4اﻷﻫﺪاف اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ :وﲢﺘﻮي ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ

واﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ اﳌﺸﺮوﻋﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻣﺮوﻧﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺆدي إﱃ إﺣﺪاث اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ واﳌﺮﻏﻮﺑﺔ.
1
وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻫﺪاف اﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﺄﻫﺪاﻓﻪ وﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ وﻣﺸﻜﻼﺗﻪﻛﻤﺎ ﺗﻜﺸﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﻋﻴﻮب اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.
 اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﳉﻬﻮد ﻻﳒﺎز اﻷﻏﺮاض واﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰﺗﺼﺤﻴﺢ اﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ وﻣﻨﻊ ﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻔﺤﺎل اﻷﻣﻮر.
 ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﳌﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﻣﻦﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﳋﻄﻂ واﳌﻌﺎﻳﲑ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ.
 ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ وﻣﺴﺎﻳﺮة ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﺴﻴﺎﺳﺎتواﻟﺘﻮﺟﻬﺎت واﻷﺻﻮل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ.

ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :أﻧﻮاع اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﻮاﻧﺐ :ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻬﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺣﻴﺚ
اﳌﻌﻴﺎر اﻟﺰﻣﲏ ،وأﺧﲑا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ.
 -1ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﻬﺔ أو ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ :وﳕﻴﺰ ﻫﻨﺎ ﺑﲔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
أ -رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :وﺗﺸﻤﻞ رﻗﺎﺑﺔ اﳉﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺜﻞ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء

وﻛﺒﺎر اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﻹدارﻳﲔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺎت ﺑﺮﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻀﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﳋﻄﻂ واﻷﻫﺪاف
واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ إﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد واﳉﻬﺎت واﻷﺟﻬﺰة اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻨﺎ ﺗﺘﺄﻛﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳍﺮﻣﻲ ﻟﻺدارة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،2وﻣﻦ ﺧﻼل وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻗﻲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺼﺎﱀ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﺮاﻗﺒﲔ واﳌﻮﻇﻔﲔ اﳊﺴﺎﺑﻴﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮزارات واﳌﺼﺎﱀ
واﳍﻴﺌﺎت ،وﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﻬﻤﺘﻬﻢ ﰲ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺼﺮف أي ﻣﺒﻠﻎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﰲ وﺟﻪ وارد ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﰲ
ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳌﻘﺪر ﻟﻪ ،ﻓﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻫﻨﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ،وﰲ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﺤﺴﺐ ،إذ ﻫﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻹدارة ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻓ ًﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻬﺎ

 1ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻴﻦ اﻟﻮادي ،ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن2010 ،
ص.173 :
 2ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص.174 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

اﻹدارة ،وﻣﻦ ﰒ ﻓﻼ ﲤﺜﻞ أي ﺿﻐﻂ ﳊﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺣﻴﺚ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﲤﻴﻞ اﻹدارة إﱃ ﺗﻘﻴﻴﺪ
ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ.
ب -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ )اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ( :ﺗﻌﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ إﺣﺪى أﺷﻜﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ "ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
ﺣﻮل أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﻘﺮارات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﻮاﻧﲔ ،وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ وﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻴﻪ" و ﺪف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻤﻮﻣﺎ إﱃ إﺳﺪاء اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺠﻨﺐ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺰﻟﻞ ،وﺗﺒﻠﻴﻐﻬﺎ رﻏﺒﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺣﱴ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ً
1
ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﺎرﺳﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻘﺮرة ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻞ

ﲤﺘﺪ أﻳﻀﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﲣﺼﻴﺼﻪ ،وﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﱃ ﺣﻖ اﻟﱪﳌﺎن ﰲ اﻟﺴﺆال واﻻﺳﺘﺠﻮاب واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
وﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻮزﻳﺮ أو اﻟﻮزارة ﻛﻠﻬﺎ ،وﺣﻖ ﻓﺤﺺ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ وإﻗﺮارﻫﺎ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻖ إﻗﺮار أو رﻓﺾ
2
اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ،وﺗﻈﻬﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﺼﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﻋﻨﺪ اﻋﺘﻤﺎد اﳊﺴﺎب اﳋﺘﺎﻣﻲ
و ﺬا ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻷداء اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﺼﺤﻴﺢ أﻳﺔ
اﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻦ اﳋﻄﻂ واﻷﻫﺪاف واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،وﺿﻤﺎن ﲪﺎﻳﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﻀﻴﺎع أو ﺳﻮء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
وﺗﻌﺪ أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﲔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﲟﺨﺘﻠﻒ دواﺋﺮﻫﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬﻩ
اﻷﺟﻬﺰة ﻋﻠﻰ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮ إدارﺗﻪ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻫﺬا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دورﻫﺎ ﰲ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺻﺮف اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺴﺎرﻳﺔ اﳌﻔﻌﻮل
أي أ ﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﺷﺮﻋﻴﺔ وﻧﻈﺎﻣﻴﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ أﺟﻬﺰة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وإﺑﺪاء اﻟﺮأي
اﳌﻬﲏ ﺑﺸﺄن ﻋﺪاﻟﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع
اﳊﻜﻮﻣﻲ وأﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ.3
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﳘﻴﺘﻪ ،ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺠﺄ
اﻟﱪﳌﺎن إﱃ ﻣﻨﺎﺻﺮة اﻹدارة ﺣﱴ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﳐﻄﺌﺔ ،4وﳍﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ،ﻳﻨﺎط ﺎ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،ورﲟﺎ ﻫﺬا ﻣﺎ ﳒﺪﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺑﺮﳌﺎﻧﺎت اﻟﺪول
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻮﻛﻞ ﻟﻠﻤﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺮأس اﻟﻠﺠﺎن اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻛﻠﺠﻨﺔ اﳌﻮازﻧﺔ واﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺪف إﻋﻄﺎء أﻛﺜﺮ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
 1ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻇﺎهﺮ ،ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎﺋﺐ وواﺟﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،ﻟﺒﻨﺎن ،2007 ،ص105 :
 2ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮل اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ راﺟﻊ  :أﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ ،ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،ﺑﻴﺮوت ،أآﺘﻮﺑﺮ  .2009ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ www.arabparliaments.org :ﺗﺎرﻳﺦ
اﻻﻃﻼع .2010/03/25
 3ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺮاري ،دور اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﻌﺪد  ،50ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2007ص.05 :
 4ﺳﻮزي ﻋﺪﻟﻲ ﻧﺎﺷﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.56 :
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ت -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ :وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ أﺟﻬﺰة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ

اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ،وﺗﺘﻮﱃ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﲨﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﻔﺎق ﻗﺪ ﲤﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ،وﰲ ﺣﺪود
ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺻﺮف اﻟﻨﻔﻘﺎت أو ﻻﺣﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﳑﺎ
ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﺑﻪ وﺗﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳﻌﺘﱪ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ً
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﳊﻖ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ وﺣﻖ وﻗﻒ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت واﻷﺧﻄﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﰲ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ
ﻳﺘﻌﲔ اﲣﺎذﻫﺎ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ اﳌﺴﺎر.

ث -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ :ﲢﺘﻞ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﰲ ﳎﺎل

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )اﻹدارﻳﺔ( ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
أﻳﺔ اﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻨﻬﺎ ،وﺗﺘﻮﱃ اﶈﺎﻛﻢ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﳌﻨﺎزﻋﺎت واﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن
اﻟﺪوﻟﺔ أو إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ ﻃﺮﻓﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﱃ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﺤﺺ اﳊﺴﺎﺑﺎت واﻛﺘﺸﺎف
اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺣﻮادث اﻟﻐﺶ واﻟﺴﺮﻗﺔ ،وﻳﻌﻬﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﲟﺤﺎﻛﻤﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ،أو إﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻟﻠﻘﻀﺎء
1
اﳉﻨﺎﺋﻲ.

 -2اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﻫﺪاﻓﻬﺎ :ﳕﻴﺰ ﻫﻨﺎ ﺑﲔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،رﻗﺎﺑﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ورﻗﺎﺑﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
أ -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ :وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻨﺪات اﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺑﺎﻟﺼﺮف واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ،ﻛﻤﺎ ﺪف ﻫﺬﻩ اﳌﺮاﻗﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺼﺮف ﻟﻺﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﳌﻮازﻧﺔ ،وﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎوز ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ 2،دون اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو
أﺛﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

ب -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :وﻫﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻓﻘﻂ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﲤﺘﺪ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻷﻋﻤﺎل ،واﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﱪاﻣﺞ ،وﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻦ إﺳﺮاف ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة
اﳉﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ ﳌﺎ ﰎ ﺗﺴﻄﲑﻩ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ.

 -3اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺰﻣﻨﻲ :ﳕﻴﺰ ﻫﻨﺎ ﺑﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﻧﻮاع ،اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻵﻧﻴﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ.

 1اﻟﻤﺮﺳﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺠﺎزي ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم )اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻘﺮوض( ،اﻟﻴﻜﺲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﻘﺎهﺮة2008 ،
ص.93:
 2دراوﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.210 :
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أ -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ )اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ( :ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﻜﻮن ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﺣﻴﺚ ﲤﻨﻊ وﻗﻮع اﻷﺧﻄﺎء
1
واﻟﺘﺠﺎوزات ،و ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﺼﺮف اﳌﺎﱄ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬا وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻲ رﻗﺎﺑﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ
وﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﲣﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪادات واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﳌﺸﻜﻼت
واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺪﺧﻼت وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻻﳒﺎز اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ،وﺗﻘﻮم ﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ إﺣﺪى اﻹدارات أو
اﻷﻗﺴﺎم اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻔﺲ اﳉﻬﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ،وﻣﻦ ﻣﺰاﻳﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ أ ﺎ ﲢﻘﻖ وﻓﺮ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻷ ﺎ
ﺗﺮﻓﺾ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻋﺔ أو اﳌﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ.
ب -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻵﻧﻴﺔ :وﻫﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺧﻼل ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻷداء ﺣﻴﺚ ﲢﺎول ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻛﺘﺸﺎف أﻳﺔ
اﳓﺮاﻓﺎت ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻋﻤﺎل واﲣﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﳌﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﲡﻨﺐ اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﺗﻔﺎﻗﻤﻬﺎ.
ت -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ :ﺗﺒﺪأ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﻗﻔﻞ اﳊﺴﺎﺑﺎت واﺳﺘﺨﺮاج اﳊﺴﺎب

اﳋﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﺟﺎﻧﱯ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ إذا ﺗﻜﺸﻒ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ وﻗﻌﺖ وﻻ ﲤﻨﻌﻬﺎ
ﻛﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﺣﱰام اﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﳌﺎ ﲣﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﺧﻮف ﰲ ﻧﻔﻮس
اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ ،2ﳍﺬا ﺗﻌﺪ ذات ﻃﺎﺑﻊ رادع ،ﻷ ﺎ ﺗﺆدي إﱃ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﺎب ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ ارﺗﻜﺎب ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،وﺗﻜﻮن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ،أو ﻋﻠﻰ
ﻧﻄﺎق ﺿﻴﻖ ،ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻮاﺳﻊ ﺗﻘﻮم أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ أو
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ،ﰲ ﺣﲔ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻨﺪات ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻀﻴﻖ ،وﺗﻮﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﺎدة ﰲ اﻏﻠﺐ اﻟﺪول إﱃ ﺟﻬﺎز ﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺪﻋﻰ " دﻳﻮان اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" أو " دﻳﻮان اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" وﻳﻌﻄﻰ ﻫﺬا
اﳉﻬﺎز اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﳝﻨﺢ رﺋﻴﺲ اﳉﻬﺎز واﳌﻮﻇﻔﻮن ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﲤﻜﻨﻬﻢ
3
ﻣﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﳍﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أي ﻣﻀﺎﻳﻘﺎت أو ﺗﻌﺴﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

 -4اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ :ﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ رﻗﺎﺑﺔ داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ.
أ -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ :ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻛﻞ إﱃ وﺣﺪة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳉﻬﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ )وﺣﺪة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
واﳌﺮاﻗﺒﺔ( وﻳﻜﺘﻔﻲ ﲟﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﳌﺪﻳﺮ واﳌﺮؤوﺳﲔ ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻹﺷﺮاﻓﻴﺔ ) اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ( ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﱃ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻋﺎدة ﰲ اﻟﻮزارات واﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺪواﺋﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
وﺣﺪات إدارﻳﺔ ﺗﺘﺒﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪواﺋﺮ ،ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد وﻣﻮﺟﻮدات اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻻﻃﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ

1

ﺻﺮارﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ آﺄداة ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻷداء

اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ،ﻳﻮﻣﻲ  8و  9ﻣﺎرس  ،2005آﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2005،ص.138 :
 2اﻟﻤﺮﺳﻲ ﺳﻴﺪ ﺣﺠﺎزي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص.96-95 :
 3ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺎآﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.155 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

ﻣﺼﺪرا أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﺘﺰوﻳﺪ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﲣﺎذ
ﺻﺤﺔ ودﻗﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﺪ
ً
1
اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎﺋﺒﺔ.
وﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳌﺴﺘﻘﻞ وﻇﻴﻔﻴًﺎ وﺗﻨﻈﻴﻤﻴًﺎ
دورا ﻣﻬﻤﺎً ﰲ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﳒﺎز اﻟﻐﺎﻳﺎت
واﻟﺬي ﻳﻠﻌﺐ ً
2
واﻷﻫﺪاف وﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ ،وﻳﻘﺪر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ إدارة اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة.
ب -اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ :وﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﱵ

ﺗﺆﺳﺲ ﺧﺎرج اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﲔ ﺪف اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷداء اﳌﺎﱄ واﻹداري ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﺗﻨﺒﺜﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻮازن واﻟﻔﺼﻞ اﳌﺮن ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺎت ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﺤﺔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﺸﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ودﻳﻮان
اﶈﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﻌﻴﺎر رﻗﺎﰊ ﻋﺎم.

وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض اﻷﻧﻮاع اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ أ ﺎ ﺪف ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،وﻳﺒﻘﻰ ﻓﻘﻂ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ
وﺗﻮﻓﲑ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﰲ أداء ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﻫﺪر
اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺮﻓﻬﺎ ﰲ أوﺟﻪ ﻏﲑ اﻷوﺟﻪ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺎ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم.

إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﺎً ،ﻫﻨﺎك ﺷﻜﻞ آﺧﺮ أﻛﺜﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ودﻗﺔ ﻳﺪﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،أﻻ وﻫﻮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻛﱪ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﰲ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ
ﻓﻘﺮا ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﳓﻮ اﻷوﺟﻪ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم وﻳﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷﻛﺜﺮ ً
أﺳﺎﺳﺎ إﱃ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﻨﻔﻘﺔ ،وﻻ ﲤﺘﺪ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ وﲢﻠﻴﻞ أﻫﺪاﻓﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺮدودﻳﺘﻬﺎ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﺗﻨﺼﺮف ً
أدى إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱰﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.
أوﻻً :ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود إﻧﻔﺎق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﻗﺎﰊ ﻣﻦ ﻫﺪف اﻛﺘﺸﺎف اﻷﺧﻄﺎء إﱃ ﻫﺪف اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء
ﺗﻠﺨﺺ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺮدود اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﺎ اﳊﺎﻟﻴّﺔ ﺛﻼث ﻗﻴﻢ
ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،و ّ
ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻢ
ﳐﺘﻠﻔﺔ وﻟﻜﻦ ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻫﻲ :اﻟﺘﻮﻓﲑ واﻟﻜﻔﺎءة و ّ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ .وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ ً
اﻟﺼﺪق واﻟﻨّﺰاﻫﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﻳﻔﻀﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻼﺣﻈﲔ زﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ راﺑﻌﺔ وﺧﺎﻣﺴﺔ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳّﺔ ﻛﺎﳊﺬر واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﻻﻧﺘﻈﺎم و ّ
 1اﻟﻤﺮآﺰ اﻷردﻧﻲ ﻟﻸﺑﺤﺎث وﺣﻮار اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان "اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷردن أداؤهﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ" ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ ،اﻷردن ،ص.13 :
 2اﻻﻧﺘﻮﺳﺎي ،اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ،ﻓﻴﻨﺎ ،ص ،03:ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ :
 http://www.issai.org/media(915,1033)/INTOSAI_GOV_9140_A.pdfﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع ..2011/03/11
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وﺗﺴﺘﺤﻖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺬﻛﺮ ،ﻟﻜﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻷﺧﻼق ﻫﻲ ﰲ اﻟﻌﺎدة ﻗﻴﻢ
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻜﻮﻣﺔ
ّ
–اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻷﺧﻼق -ﻛﻘﻴﻢ ّ
1
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ.
ﻳﻘﻊ اﺣﺘﺴﺎ ﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أي ّ
وﲤﺜﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود إﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال إﺣﺪى أوﺟﻪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷداء ،واﻟﱵ ﺗﻌﲏ اﻟﻔﺤﺺ اﳌﻮﺿﻮﻋﻲ
ﻟﻸداء اﳌﺎﱄ ﺪف ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻨﻈﻢ وإدارة اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﰲ اﳉﻬﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،وﻳﻘﺎرن ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ
اﻻﳒﺎز ﺑﺎﳋﻄﻂ ،واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ ،واﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﻛﺸﻒ اﻻﳓﺮاﻓﺎت وﺑﻴﺎن أﺳﺒﺎ ﺎ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إدارة
اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﲢﺪﻳﺪ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ واﻹﺳﺮاف ،وذﻟﻚ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻷداء ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ وﻛﻔﺎءة
واﻗﺘﺼﺎد .وﺗﻌﲏ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف وذﻟﻚ ﺑﺈﺣﺪاث اﻵﺛﺎر اﳌﺮﺗﻘﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ .أﻣﺎ
اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺎ ﺿﻤﺎن أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺄﻗﻞ ﻛﻠﻔﺔ ،أي اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺆدي إﱃ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﳌﺨﺮﺟﺎت ﳌﻘﺪار ﻣﻌﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد .وﻳﻌﲏ اﻟﺘﻮﻓﲑ أو
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺮﺟﺎت ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ واﳌﻜﺎن
2
اﳌﻨﺎﺳﺒﲔ )ﺑﺸﺮﻳﺔ ،ﻣﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺎدﻳﺔ،إﱁ(.
وﺗﺮﺗﻜﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود إﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأﻳﻦ ﻫﺎﻣﲔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ
اﳌﺒﺪأ اﻷول ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن ﻗﺮارا ﻢ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﺎ ﺟﺎءت ﺑﻪ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﱰاﺗﻴﺐ اﳉﺎري ﺎ اﻟﻌﻤﻞ وﲤﻜﻦ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮﻓﺮة وﻧﺎﺟﻌﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ .أﻣﺎ اﳌﺒﺪأ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻳﺮون اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ إدارة ﺣﻜﻴﻤﺔ وﻛﻔﺆة ﻟﻸﻣﻮال اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺑﻌﻬﺪ ﻢ.
ﻋﺎﻣﺎ أو
وﺗﻜﻤﻦ أﳘﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود إﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال ﻓﻴﻤﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻘﻄﺎع ً
ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺿﻤﺎن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ وذات دﻻﻟﺔ ووﺟﻴﻬﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻬﺎ ،ﺗﻠﻚ
ً
دورا ً
ﺧﺎﺻﺎ إذ ﺗﻠﻌﺐ ً
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺳﺘﻌﺘﻤﺪ ﰲ أﺧﺬ اﻟﻘﺮار ،ﻛﻤﺎ ﲤﻜﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود إﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال ﰲ إﺻﺪار ﺗﻮﺻﻴﺎت
ﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ إدارة اﳍﻴﺌﺔ اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺪف أﻳﻀﺎ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ رواﺑﻂ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺠﺰة ﻋﻦ ﻣﺒﺪأ
اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎ ﻣﻮﻛﻮﻟﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﻔﱰض وﺟﻮد ﻃﺮﻓﲔ ﻳﻘﻮم اﻷول
ﺑﺈﺳﻨﺎد ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎ واﻟﺜﺎﱐ ﺑﻘﺒﻮﳍﺎ واﻹﻟﺘﺰام ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دورﻳﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ إﳒﺎزﻫﺎ.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :اﻟﺸﺮوط اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود إﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال.
ﲤﺜﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود إﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال ﻧﻈﺮة ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﱵ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻗﺐ أن
ﻳﺘﻘﺎﲰﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ إدارة اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻗﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻛﺸﺮﻳﻚ ﰲ إرﺳﺎء إدارة ﺟﻴﺪة
 1داﻓﻴﻴﺪ ﻣﻮﻳﻨﺎغ وﺁﺧﺮون ،اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻷداء واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ " ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ" ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،آﻨﺪا ،ص ، 131:ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ http://www.wafainfo.ps/pdf/G_T_I_A_0025.pdf :

اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2011/08/12

 2ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨﻌﻢ رﻣﻀﺎن ﺑﻨﻮر ،إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ رﻗﺎﺑﺔ اﻷداء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،اﻟﻌﺪد  ،44ﻳﻮﻧﻴﻮ ،2004
ص ص.10-9 :
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اﳌﺴﺘﻮى ،وﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة ﻋﺪة ﻗﻴﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺪﺧﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺪور اﻟﺒﻨﺎء واﻹﺻﻼﺣﻲ
1
ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ.
 -1اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ :ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﳊﺪﻳﺜﺔ إرﺳﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ ﰲ

ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺮدع .ﻓﺎﳌﺮاﻗﺐ
اﻟﺸﺆون اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ اﳌﺮاﻗﺐ أﺳﺲ رﻗﺎﺑﺔ ﲢﺎور وإﻗﻨﺎع ً
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺘﻌﺎون واﳊﻮار اﳌﺜﺮي ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳًﺎ ﻣﻊ
اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ ﰲ ﲢﺴﲔ إدارة اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻊ اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ ﰲ
اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ﺿﺮورة أن ﻳﻌﻤﻞ ﺟﻬﺎز اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء ﺣﻮار ﳝﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ آراء ﻣﻔﻴﺪة
ﻓﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻬﺎز ﺗﻜﻤﻦ ﰲ اﻹﻗﻨﺎع وإذا ﲤﻜﻦ اﳉﻬﺎز ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮار وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺛﻘﺔ ،ﻓﺈن ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ
وﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻪ ﺳﻮف ﺗﻠﻘﻰ اﻟﺼﺪى اﻟﻄﻴﺐ ﻟﺪى اﳍﻴﺌﺎت اﳋﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ.
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﳌﺮاﻗﺐ واﳌﺘﺼﺮف ،ﻳﺼﺒﺢ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻤﻼً ﲨﺎﻋﻴًﺎ
ﳑﻴﺰا ﻫﺪﻓﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﳑﺎرﺳﺎت ﺳﻠﻴﻤﺔ ﲤﻜﻦ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﲏ أﻓﻀﻞ
دورا ً
ﻳﻠﻌﺐ ﰲ إﳒﺎزﻩ ﻛﻞ ﻃﺮف ً
اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﲢﻔﻆ اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ دون اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﳉﻮاﻧﺐ اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ
ﳑﺎ ﻳﻄﺮح ﻋﻠﻰ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﺿﺮورة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﻢ ﰲ اﲡﺎﻩ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻟﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ
اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وإن اﻗﺘﻨﺎع اﳌﺘﺼﺮف ﺑﺄن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﲤﻜﻨﻪ ﻣﻦ ﺗﻼﰲ ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ وﺗﺸﺠﻌﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﺮاﻗﺒﲔ ﻹﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﺗﺒﻂ دور اﳌﺮاﻗﺐ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﺗﻐﻴﲑ ﲟﺪى ﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻪ
ﻟﺪى اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ وﻟﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺆﻻء ﻣﻼﺣﻈﺎت وﺗﻮﺻﻴﺎت اﳌﺮاﻗﺐ إﻻ إذا ﺗﻴﻘﻨﻮا ﻣﻦ أ ﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ وﺑﻨﺎء.

 -2ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ :وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮة اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺎءﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻬﺎم اﳌﻮﻛﻮﻟﺔ إﻟﻴﻬﺎ وﺣﻮل
ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎءﻟﺔ وﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺗﻘﻮﱘ ﳝﻜﻦ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ ﻣﻦ ﻗﻴﺎس ﻣﺮدودﻳﺔ اﻹدارة
وﲢﺪﻳﺪ اﻟﻔﻮارق ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻷﻫﺪاف وﺿﺒﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ.
إﻻ أﻧﻪ ﻗﻠﻴﻼً ﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺪف اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود
إﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال إﱃ ﺳﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻐﺮة وإﺳﻨﺎد اﳌﺮاﻗﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﺼﺮف ﳓﻮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﺪﻋﻴﻢ أﺧﺬ
اﻟﻘﺮار ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﺘﺼﺮف ﰲ وﺿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ
ﻹرﺳﺎء وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﰲ ﻧﻈﺎم أﺧﺬ اﻟﻘﺮارات ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻘﻮم اﳌﺮاﻗﺐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻋﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﱵ ﰎ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﳑﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﳌﺴﺎءﻟﺔ.

 1ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻤﺎﺧﻢ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود إﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال ،ص ص 4-3 :ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ :
http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/traveaux/traveaux_3_ar.pdf
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.
ﺗﻌﺪ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﳍﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،وﳘﺎ أداﺗﺎن ﻣﱰاﺑﻄﺘﺎن وﻣﻬﻤﺘﺎن أﻳﻀﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ
اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،ﻓﺎﻷوﱃ ﺗﺘﻴﺢ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة اﳌﺎل اﻟﻌﺎم
وإﻧﻔﺎﻗﻪ ،أﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺘﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ ﻳﻘﻔﻮن ﻋﻠﻰ إدارة ﻫﺬا اﳌﺎل وﳏﺎﺳﺒﺘﻬﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻴﺎدﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﺴﺎر
اﻟﺼﺤﻴﺢ أو ﻫﺪرﻫﻢ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل ،أﻣﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻠﻬﺎ دور ﻻ ﻳﻘﻞ أﳘﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،ﳌﺎ ﺗﻮﻓﺮﻩ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة ﻟﻺﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ وﺣﺴﻦ إدارﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
إﺷﺮاك ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق.

ﻫﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ ﰲ اﻵراء ﺣﻮل اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ وﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دور ﺑﺎﻟﻎ اﻷﳘﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ
واﻟﻨﻤﻮ ﻋﺎﱄ اﳉﻮدة واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ،وﺗﻌﺪ ﺳﻼﻣﺔ إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ -ﺟﺎﻧﺒﺎ
أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ﻓﻤﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺎع اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳉﻤﻬﻮر إﺟﺮاء ﻧﻘﺎش ﻳﻘﻮم
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻓﺼﻞ ﺣﻮل ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ،وإرﺳﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﺸﺄن
ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ،ﳍﺬا ﺣﻈﻴﺖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم واﺳﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول ،وﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻃﺎً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻟﺴﻼﻣﺔ أي ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ .وﻧﻈﺮا ﻷن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن اﻷداة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ وﺛﺎﺋﻘﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻠﻚ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺎﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻘﱰﺣﺎت اﻹﻧﻔﺎق ،واﻷداة اﻟﱵ ﲢﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﲤﻮﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻘﱰﺣﺎت ،ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﻧﻮاﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ،ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻓﻌﻼ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻵﻟﻴﺎت واﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ.
أوﻻً :ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺗﻌﲏ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻮﺛﻮﻗﺔ واﻵﻧﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت واﻹﺟﺮاءات واﻟﻘﺮارات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﱵ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻃﻼع اﳉﻤﻬﻮر
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ ووﻇﺎﺋﻔﻪ واﻟﻨﻮاﻳﺎ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،1وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮاء اﻟﱵ
ﺗﺘﻢ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ.
وﺗﺸــﱰط اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ ﺗــﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ ﰲ ﻣﻮاﻗﻴﺘﻬــﺎ ﲝﻴــﺚ ﺗﺘﺼــﻒ ﺑﺎﻟﺸــﻤﻮل واﻟﻮﺿــﻮح واﳊﺪاﺛــﺔ ،وإﻓﺴــﺎح
ا ﺎل أﻣﺎم اﳉﻤﻴﻊ ﻟﻺﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﳌﻮﺛﻘﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﻨﺸﺮ ﺑﻌﻠﻨﻴﺔ ودورﻳﺔ ﻣﻦ اﺟـﻞ
 1هﺬا اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ  kopitsو  Craigﻗﺪﻣﺎﻩ ﺳﻨﺔ  1996وﺗﺒﻨﺎﻩ دﻟﻴﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ  16اﻓﺮﻳﻞ ﻋﺎم  ، 1998واﺳﺘﻨﺪت إﻟﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﻷدﺑﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

ﺗﻮﺳ ــﻴﻊ داﺋ ــﺮة اﳌﺸ ــﺎرﻛﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑ ــﺔ واﶈﺎﺳ ــﺒﺔ وﳏﺎﺻ ــﺮة اﻟﻔﺴ ــﺎد ﻣ ــﻦ ﺟﻬ ــﺔ ،واﳌﺴ ــﺎﻋﺪة ﻋﻠ ــﻰ اﲣ ــﺎذ اﻟﻘ ـﺮارات اﻟﺼ ــﺎﳊﺔ ﰲ

اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬــﺔ أﺧــﺮى ،1ﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ اﳌ ـﻮاﻃﻨﲔ وأﺳ ـﻮاق اﳌــﺎل ﻣــﻦ ﺗﻘﻴــﻴﻢ اﻟﻮﺿــﻊ اﳌــﺎﱄ اﳊﻜــﻮﻣﻲ ﺑﺪﻗــﺔ وﻣــﻦ
ﺣﺴﺎب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲟﺎ ﳛﻤﻠﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﲔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :أﻫﺪاف ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ﺪف اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﳌﻮﺛﻮﻗﺔ ﺑﺸﺄن أﻧﺸﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ واﳊﺎﺿﺮ واﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ إﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻷﻓﺎق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ وﺑﺴﻼﺳﺔ اﻛﱪ ﻟﻸوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻐﲑة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺪوث اﻷزﻣﺎت واﳊﺪ
ﻣﻦ ﺷﺪ ﺎ.
 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺎﱄ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق ،وﲣﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺸﺮوﻋﺎتوﲪﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ اﻟﺴﻮق ،وﻣﻦ ﰒ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻜﻞ .وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ
ﻓﺈن ﻏﻴﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﺆدى إﱃ إﻫﺪار اﳌﻮارد وﻋﺪم إﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ،أي ﻋﺪم ﺗﺮﺷﻴﺪﻫﺎ .ﻛﻤﺎ
أن ﻧﻘﺺ وﺿﻌﻒ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﻌﻄﻞ دوران ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ ،ﳑﺎ
ﻳﺆدى ذﻟﻚ إﱃ ﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺪم رﺿﺎ اﳉﻤﻬﻮر أو اﳌﻮاﻃﻦ.2
 ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳛﺘﺎﺟﻮن إﻟﻴﻬﺎ ﳌﺴﺎءﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﺎ ﻢ ﻋﻦاﺧﺘﻴﺎرا ﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة ﻗﺪر ﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ أﺳﻮاق رأس اﳌﺎل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﺎزدﻳﺎد رﻗﺎﺑﺔا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳﺸﺠﻊ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﳛﻘﻖ ﳍﺎ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﱄ.
 ﺗﻔﻴﺪ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ إﺑﺮاز اﳌﺨﺎﻃﺮ اﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﺘﻨﻒ آﻓﺎق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .ﳑﺎ ﻳﻘﻮد إﱃ إﺟﺮاءاتﻣﺒﻜﺮة وﺳﻠﺴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻐﲑة وﻣﻦ ﰒ اﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﻮاﺗﺮ وﻗﻮع
3
اﻷزﻣﺎت وﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪ ﺎ.

 1ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺠﺒﺎﻟﻲ ،اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ "دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ" ،ﻣﺮآﺰ ﺷﺮآﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻳﻮﻣﻲ  12و  13اﻓﺮﻳﻞ  ،2008اﻟﻘﺎهﺮة ،ص.06:
 2ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎوي ،ﻣﺎهﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ودورهﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ،
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 21 ،و  22ﻣﺎرس  ،2009ﻋﻤﺎن  ،ص07 :
 3ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﺻﺤﻴﻔﺔ وﻗﺎﺋﻊ  ،آﻴﻒ ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺼﻨﺪوق زﻳﺎدة ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺎرس ،2011 ،ص .01 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
 http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/fiscala.pdfﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2011/08/22
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :ﻣﺒﺎدئ ورﻛﺎﺋﺰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺳﻮف ﻧﺮﻛﺰ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء ﺎ دﻟﻴﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ
ﻧﻈﺮا ﻟﺸﻤﻮﳍﺎ وﺣﺪاﺛﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻷﺧﲑ ﻟﺴﻨﺔ  ،2007ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﺻﺪرت ﺳﻨﺔ
اﻟﺪوﱄ ً

 2001دﻟﻴﻞ ﻳﺸﻤﻞ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﰲ ﳎﺎل ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ∗ .واﻟﺬي ﻳﺘﻔﻖ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﰲ
ﻣﻴﺜﺎق ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ .وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﺪوﻧﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳉﻴﺪة ﺑﺸﺄن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻘﺤﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﻫﺎ
اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ ﲡﺎرب اﻟﻌﺎﱂ اﳊﻘﻴﻘﻲ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﻫﻀﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﺗﺘﺒﻊ
ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺟﺮاء ﻣﺸﺎورات ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻮﺳﻌﺔ.
وﻳﺒﻘﻲ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء ﺎ ﻣﻴﺜﺎق  ،1998وﻫﻲ
وﺿﻮح اﻷدوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ،ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻄﻤﻴﻨﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺴﻊ ﳑﺎرﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﳏﺪدة وﺗﻮﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻷﺧﺮى .وﻣﻦ ﺑﲔ ا ﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﻐﻄﻴﻬﺎ
اﳌﺪوﻧﺔ اﳌﻮﺳﻌﺔ اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،واﻟﻌﻘﻮد اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮرﻳﺪ وﲢﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات
واﻷﺳﺎس اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻮل اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ أو ﺑﻴﻌﻬﺎ ،وﺗﺄﺛﲑ ﺗﺪاﺑﲑ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ،وﻧﺸﺮ دﻟﻴﻞ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.
وﺗﻮﻓﺮ اﳌﺪوﻧﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳊﻮﻛﻤﺔ اﳉﻴﺪة واﳋﻀﻮع ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ
1
وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺘﻬﺎ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ اﳌﺒﺎدئ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳌﺪوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﺳﻨﺔ  2007ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

2

 -1وﺿﻮح اﻷدوار واﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت :ﺗﺸﻤﻞ ﳑﺎرﺳﺘﲔ رﺋﻴﺴﻴﺘﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﲔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ووﺟﻮد إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ واﺿﺢ ﻳﻨﻈﻢ إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ ﰎ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻮﺟﻮد إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ واﺿﺢ أو ﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮح ﻣﻊ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ
∗

ﻳﺸﺎر ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن اﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﺪث ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ،1998
ﻣﻴﺜﺎق اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻗﺪ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻮﻋﻲ ﻹﺟﺮاء ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺳﻤﻲ
ﺑﺎﻟﻮﺣﺪات اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ ،وﺑﻌﺪهﺎ ازداد اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺣﻴﺚ أﺻﺪرت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﺔ  2001ﻣﺎ ﺳﻤﻲ ﺑـ " أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ" ،وﺗﺘﻀﻤﻦ
أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄهﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧﺔ ،واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ،وﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻧﺰاهﺘﻬﺎ ،وﻳﻌﺪ
أداة ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺗﺆﻳﺪ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ،وﻓﻲ ﺳﻨﺔ  2002ﺟﺎءت
اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﺎﻟﺠﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ إﻳﺮادات اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮارد ،ﺑﻌﺪهﺎ ﺟﺎءت
ﻣﺒﺎدرة " اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ" ﺳﻨﺔ  2005وآﺎن هﺪﻓﻬﺎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ أهﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟـ  59ﺑﻠﺪ ،وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ اﺻﺪر
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ دﻟﻴﻞ ﺳﻤﻲ " اﻟﻤﺮﺷﺪ إﻟﻰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ إﻳﺮادات اﻟﻤﻮارد" وﺗﻀﻤﻦ ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻮﺟﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺸﺎن
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ إدارة إﻳﺮادات اﻟﻤﻮارد ،ﻟﻴﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪهﺎ دﻟﻴﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2007وهﻮ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻟﻤﻴﺜﺎق  2001ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  2005ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮر ﺧﻼﻟﻪ إﺟﺮاء
ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت وﺗﻌﺪﻳﻼت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺛﻴﻖ ،وﻓﻌﻼ ﺻﺪر ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻓﻲ أآﺘﻮﺑﺮ  2006وأرﺳﻞ
ﻟﻼﺳﺘﺒﻴﺎن إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،ووآﻼت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻷوﺳﺎط اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ ،واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي واﻟﻤﺴﺎهﻤﺔ ﻓﻲ إﺛﺮاﺋﻪ،
ﺑﻌﺪهﺎ أﻋﻴﺪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻟﻴﺨﺮج ﻓﻲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺳﻨﺔ .2007
1ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،اﻟﻤﺠﻠﺪ  ،44اﻟﻌﺪد ،2واﺷﻨﻄﻦ ،ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2007ص.05:
2
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ راﺟﻊ :دﻟﻴﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻌﺎم  ،2007ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ :
www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ،ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺟﻮاز إﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪون إﺗﺎﺣﺔ دﻟﻴﻞ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر
ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ،وأن ﻳﻜﻮن ﲢﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات ﳏﻜﻮﻣﺎ ﺑﻘﻮاﻧﲔ وﻟﻮاﺋﺢ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ
اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -2ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ :وﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ أن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻫﻲ أداة اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻐﻄﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎً ﳍﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﺸﻄﺔ ،وﺗﻨﺎول ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ أﻳﻀﺎ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻼﻧﻴﺔ إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ،وﻗﺪ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة إﺗﺎﺣﺔ وﻗﺖ ﻛﺎف ﻟﻠﻤﺸﺎورات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
وزﻳﺎدة اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮﻋﻴﺔ اﻻﻗﱰاﺿﺎت وواﻗﻌﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ
1
ﻋﺮض اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳌﺪﻗﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﻠﺒﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ.
أ -ﺿﺮورة أن ﺗﺘﻘﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ ﲜﺪول زﻣﲏ ﺛﺎﺑﺖ وأن ﺗﺴﱰﺷﺪ ﺑﺎﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة ﰲ ﳎﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻜﻠﻲ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﺎﻳﻠﻲ:
 وﺿﻊ ﺟﺪول زﻣﲏ ﻹﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻪ ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺸﺮوعاﳌﻮازﻧﺔ.
 ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ واﻗﻌﻴﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ إﻋﺪادﻫﺎ وﻋﺮﺿﻬﺎ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﻮﺿﻮح ﰲ ﲢﺪﻳﺪ وﺗﻔﺴﲑ أﻫﺪاف اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ وأي ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺎ.
 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﱘ وﺻﻒ ﻷﻫﻢ اﻹﺟﺮاءات ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﱯ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻹﻳﺮادات وﻣﺪى ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪافﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﻵﺛﺎرﻫﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق اﻷوﺳﻊ.
 ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮازﻧﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔﻟﻠﺘﻄﻮرات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻗﻌﻴﺔ وﳏﺪدة ﺑﻮﺿﻮح ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﲢﻠﻴﻞ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ.
 ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد آﻟﻴﺎت واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وإدارة اﻷﻧﺸﻄﺔ داﺧﻞ اﳌﻮازﻧﺔ وﺧﺎرج اﳌﻮازﻧﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﻃﺎر اﻟﺸﺎﻣﻞﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ب -ﺿﺮورة ﺗﻮﻓﲑ إﺟﺮاءات واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ واﻹﺑﻼغ ﺑﻨﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮوط
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
 ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ أﺳﺎﺳﺎ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻹﻳﺮادات واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﳌﺪﻓﻮﻋﺎت واﳌﺘﺄﺧﺮاتواﳋﺼﻮم واﻷﺻﻮل.
FMI, Manuel sur la transparence des finances publiques (2007), Washington, 2007, PP: 4-6.
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 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻮاﻓﺎة اﳍﻴﺌﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮي ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻋﻦ ﺗﻄﻮرات اﳌﻮازﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ ﻧﺸﺮﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﺗﺮا ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﲟﻘﱰﺣﺎت ﻋﻦ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮﻳﺘﺴﻖ ﻣﻊ ﻋﺮض اﳌﻮازﻧﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ.
 ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎﺘﻤﺪة ،وﻧﺸﺮﻫﺎ ﰲ ﻏﻀﻮن ﺳﻨﺔ.
ﻣﻊ اﳌﻮازﻧﺔ َ
اﳌﻌ َ
 -3إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻼﻃﻼع اﻟﻌﺎم :ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻛﻴﺰة ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮب ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﰲ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮازﻧﺔ أو ﰲ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى ،وﺗﺸﻤﻞ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻛﺒﲑ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻤﻦ اﻟﺮﻛﻴﺰة
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ " ﻋﻼﻧﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ" وﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ أو ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺑﻼغ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن إﱃ ﺿﺮورة أن ﺗﺘﻀﻤﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮازﻧﺔ وﺻﻒ دﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳋﺼﻮم
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ ﺷﺒﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،وﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وﺿﻊ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻋﻦ دﻳﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ووﻓﻘﺎ ﻷﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﺎﻧﻪ ﳚﺐ ﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ رﺑﻊ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ دﻳﻦ
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺧﻼل ﻓﱰة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﺷﻬﻮر ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء رﺑﻊ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﻀﻼ
ﻋﻦ ﻧﺸﺮ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ اﳌﻮازﻧﺔ.

 -4ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت :ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﱪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ
ﳌﻌﺎﻳﲑ ﺗﻀﻤﻦ ﺟﻮد ﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺿﺮورة إﺧﻀﺎع ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ
ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ وﺟﻮد آﻟﻴﺎت واﺿﺤﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﳉﻤﻬﻮر اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﻌﲎ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﲜﻮدة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﺮورة اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﳌﺴﺘﻘﻞ ﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻣﻦ أﻫﻢ اﻵﻟﻴﺎت وأﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ :ﺿﺮورة أن
ﺗﺴﺘﻮﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺿﺮورة إﺧﻀﺎع أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وأن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﳍﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ.
وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدئ ورﻛﺎﺋﺰ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺟﺎء ﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ أ ﺎ رﻛﺰت ﻋﻠﻰ
آﻟﻴﺎت وﳑﺎرﺳﺎت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﰲ ﳎﻤﻠﻬﺎ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻫﻲ أداة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺒﺎدئ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ أو
ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،أو ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ،ﺳﻮف ﳝَﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﲤﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﰲ ﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺸﺮوع اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وإﺑﺪاء
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اﻟﺮأي ﻓﻴﻪ∗ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻮاﻓﺎ ﺎ ﺑﺘﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮرات اﳌﻮازﻧﺔ وﻣﻘﱰﺣﺎت ﻋﻦ اﻹﻳﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ

ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ∗∗ .وﺗﻘﺪم ﳍﺎ اﳊﺴﺎﺑﺎت اﳋﺘﺎﻣﻴﺔ اﳌﺪﻗﻘﺔ وﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﳍﺎ ﻣﺪى ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﺎ أﻗﺮ ﺎ ،واﻻﳓﺮاﻓﺎت اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت أو اﻹﻳﺮادات ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﲞﺼﻮص أي ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻮد ﻛﻴﺎن ﺧﺎرﺟﻲ
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺗﻮﻛﻞ ﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﳏﺘﻮى اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺳﻼﻣﺘﻬﺎ وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﱪﳌﺎن واﳉﻤﻬﻮر ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺪﻗﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻗﻴﻢ
وﻣﺘﻐﲑات اﳌﻮازﻧﺔ ووﺿﻊ أﻫﺪاف واﺿﺤﺔ وﳏﺪدة ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﲡﻨﺐ
ﺗﺒﺪﻳﺪﻫﺎ أو ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﻷﻏﺮاض ﻻ ﲣﺪم اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ أن ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﻃﻼع اﻟﻌﺎم ،وﺗﺘﺼﻞ اﳌﺒﺎدئ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ
أﻧﺸﻄﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وأﻫﺪاف اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻋﺮض ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ
اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم.
ﺗﻌﲏ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﳎﻤﻮع آﻟﻴﺎت اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻮاﻗﺐ اﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة
ﻟﻸداء ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ
ﻷﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﺻﻼﺣﻴﺎ ﻢ وﺗﻌﺮﻳﻒ واﺟﺒﺎ ﻢ واﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻟﱵ ﺗﻮﺟﻪ ﳍﻢ وﺗﻠﺒﻴﺔ
اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﻗﺒﻮل ) ﺑﻌﺾ ( اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﺸﻞ وﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة أو ﻋﻦ اﳋﺪاع واﻟﻐﺶ.
وﲤﺜﻞ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎً ﺑﺮز ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم اﳌﺘﺠﺪد ﺑﺎﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﲢﻘﻴﻖ ﻣﻄﻠﺐ اﻷﻣﺎﻧﺔ ﰲ
اﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،وﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﻳﻌﲏ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﳌﺨﺮﺟﺎت أو اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص
واﻷﺟﻬﺰة ﺑﻞ واﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻜﻞ ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﺗﻌﺪ إﺣﺪى اﻟﻘﻴﻢ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،ﻧﺎﻟﺖ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ
ﻣﺘﺠﺪدا ﺧﻼل ﻣﻮﺟﺎت اﻹﺻﻼح اﻹداري ،واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻄﺒﻖ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ
اﻟﺮﲝﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲝﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﲟﺤﺎﺳﺒﺔ اﳌﻮﻇﻔﲔ ،واﳌﺴﺆوﻟﲔ واﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ .

∗

ﺗﺸﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻷﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺪان اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺳﻨﺔ  2001إﻟﻰ ﻋﺮض ﻣﺸﺮوع
اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﺪاوﻻت دﻗﻴﻘﺔ و ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻠﺠﺎن
اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺬﻟﻚ ،وﻟﻜﻦ ﻟﺤﺪ اﻵن ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪة ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻷﺧﺮ ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺗﺼﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة
إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،وﻓﻲ آﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ،أﻣﺎ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ وآﺮواﺗﻴﺎ واﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﺘﺮاوح ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺘﺔ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ،أﻣﺎ أﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﻓﺘﺨﺼﺺ ﺷﻬﺮ
واﺣﺪ ،وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  47ﻳﻮﻣﺎ.
∗ ∗
وﻓﻘﺎ ﻟﺪﻟﻴﻞ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ إﺗﺎﺣﺔ ﺧﻤﺴﺔ أﻧﻮاع أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن وﻧﺸﺮهﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،وهﻲ :ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﻨﺸﺮ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻮازﻧﺔ  ،وﻳﻘﺪم آﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن أرﺑﻊ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻤﻌﻨﻲ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ وﻳﻨﺸﺮ أﺛﻨﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ،وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺘﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺘﺮة
ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ وﻳﻘﺪم ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ،وهﻨﺎك ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻳﻨﺸﺮ ﻓﻲ
ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،وأﺧﻴﺮا ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ ﻳﻨﺸﺮ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ آﻞ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

أوﻻ :ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺗﺘﻢ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹدارة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺴﺘﻨﺪ ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت
1
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى.
 -1اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول "اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ" :و ﺪف إﱃ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻣﺘﺜﺎل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻷﻓﺮاد

اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺎ ،ﻛﻞ ﰲ ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ،ﻓﻼ ﳛﻖ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ اﲣﺎذ ﻗﺮار ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻨﻬﺎ وﺗﻀﻌﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ ﻛﺎﳌﺆﺳﺴﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ آﻟﻴﺎت أﳘﻬﺎ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺧﻀﻮع اﳌﺮؤوس ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ،واﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
وﺣﺪات ﻓﻨﻴﺔ ﳐﺘﺼﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺎت وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﻐﻔﻞ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻜﻔﺎءة
واﻟﱰﺷﻴﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﻔﺎق اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮﻇﻴﻒ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ.

 -2اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ "ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ" :وﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺮﲨﺔ وﲡﺴﻴﺪ أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ووﺿﻌﻬﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﺸﻒ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى
ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﺣﺠﻢ اﻷداء اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻫﻨﺎك ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺗﺜﺎر ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،وﺗﺪور ﻫﺬﻩ
اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف وإﻧﻔﺎق اﳌﻮارد واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﻘﻘﺔ ،وﳝﻜﻦ ﺑﻠﻮرة ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
 ﻫﻞ ﳚﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ وﻓﻖ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة؟ وﻫﻨﺎ ﳚﺐ أن ﳛﺪد اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﰲ ﳎﺎل اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ إذاﻛﺎﻧﺖ اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻜﻔﺎءة ﳋﺪﻣﺔ اﻷﻏﺮاض اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻷﺟﻠﻬﺎ أم ﻻ؟
 ﻫﻞ ﳚﺮي ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أم ﻻ؟ وﻫﻞ ﻫﻨﺎك اﳓﺮاف ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔاﳌﻘﺮرة واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﻌﻤﻮل ﺎ؟
 ﻫﻞ اﳌﻮارد اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ؟ وﻫﻞ ﻳﺘﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أي ﺗﺒﺬﻳﺮ أو إﺳﺮاف؟ ﻫﻞ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ؟ ﻫﻞ ﺗﻘﺪم اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ؟ -3اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ" :ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ" :ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات وﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﻤﻴﺔ

ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﲔ وﻣﻘﺎرﻧﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ،وﺗﻌﺘﱪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﺑﺮز اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ رﺿﺎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻮﻳﲔ
اﻟﻜﻤﻲ واﻟﻜﻴﻔﻲ ،وﻧﻈﺮا ﻻن اﻹدارة واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻳﺴﻌﻴﺎن ﳓﻮ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﺎن اﳌﻔﺎوﺿﺎت اﳌﺒﺎﺷﺮة
ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺗﻘﻮد إﱃ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺎء وﲢﻘﻖ ﺑﺎﻟﻀﺮورة رﺿﺎ اﻟﻄﺮﻓﲔ ،وﻫﻨﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ
 1ﺳﺎﻣﺢ ﻓﻮزي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.37،38 :
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اﻟﱪاﻣﺞ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،إذ ﻳﺴﻬﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﰲ اﻹدارة وﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ﻣﻦ اﳌﺮﻛﺰ
إﱃ اﳍﻴﺌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﶈﻠﻴﲔ.
 -4اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ" :اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" :وﺗﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﻵﺛﺎر ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

وﲣﺘﻠﻒ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻘﱰب ﳑﺎ
ﳝﻜﻦ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺑﺎﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ و ﺘﻢ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪورﻫﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إزاء اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ
ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ إزاء اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺿﺮورة ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﺗﺼﺎل واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﲟﻮارد ﳎﺘﻤﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻓﻀﻞ ،وﺗﻘﱰن اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﰲ ﺣﻘﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،إذ ﺑﻌﺪ أن ﻓﺸﻠﺖ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌﺮﻛﺰي واﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻷﻓﺮاد
ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ ﻣﻔﻌﻮﻻ ﻷﺟﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﺤﻮل اﻷﻓﺮاد
ﻣﻦ ﳎﺮد ﻣﺘﻠﻘﲔ ﺳﻠﺒﻴﲔ إﱃ أﻓﺮاد ﻓﺎﻋﻠﲔ ﻳﺴﺎﳘﻮن ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ.

ﻻ ﳜﻠﻮ أي ﳎﺘﻤﻊ أو ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮﱐ وﺳﻴﺎﺳﻲ وإداري ﻣﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ وﻟﻜﻦ ﳜﺘﻠﻒ ﺷﻜﻞ وﻃﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ
ﳎﺘﻤﻊ ﻵﺧﺮ ﲝﺴﺐ اﺧﺘﻼف أﻧﻈﻤﺔ اﳊﻜﻢ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻹداري.
وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ أﺷﻜﺎل اﳌﺴﺎءﻟﺔ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ:
 -1اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ :ﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺻﻮر وأﺷﻜﺎل اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﻼث:
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻫﺬا دون أن ﻧﻨﺴﻰ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.

أ -ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ :ﺗﻌﺪ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ) اﻟﻮزراء ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ
ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻮزارات (....رﻛﻦ أﺳﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻨﻈﺎﻣﲔ اﻟﱪﳌﺎﱐ واﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ،وﻳﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻟﻮزراء -ﻛﻞ ﰲ وزارﺗﻪ-
ﲟﺴﺎءﻟﺔ وﳏﺎﺳﺒﺔ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ أﻣﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻷﳘﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺣﺪوث اﳓﺮاﻓﺎت ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ أو ﻣﺮؤوﺳﻴﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺑﻐﻴﺔ ﺿﻤﺎن ﺟﻮدة اﻷداء و ﺣﺴﻦ
اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وﲤﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﺪة أدوات ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ وﳏﺎﺳﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻬﻲ ﲤﻠﻚ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻴﲔ وﺣﻖ اﻟﻔﺼﻞ
ﻟﻜﺒﺎر اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ اﻹدارﻳﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪث ﺗﻌﺎرض أو اﳓﺮاف ﳍﺆﻻء اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﲤﺘﻠﻚ ﺣﻖ وﺿﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ دون اﻟﺮﺟﻮع إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﰲ إرﺳﺎء أﺳﺲ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﳍﺎ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻫﺬا ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
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ب -ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ :ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ أﻗﺪم آﻟﻴﺎت اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﻫﻲ ﲤﺜﻞ
وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﱪﳌﺎن ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أﻋﻤﺎل اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﲢﺘﻬﺎ ﺗﺘﻢ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﳌﻌﺎرﺿﺔ
ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﲰﻲ ،ذﻟﻚ أن ﻟﻠﱪﳌﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻷﻫﻢ ﻹﻗﺮار اﻟﻘﻮاﻧﲔ ،وﺗﺄﰐ أﳘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﻮن أن
أﻋﻀﺎء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﺮادى أو ﳎﺘﻤﻌﲔ ﻣﺴﺌﻮﻟﲔ أﻣﺎم اﻟﱪﳌﺎن اﻟﺬي ﳝﻠﻚ ﻛﻞ اﳊﻖ ﰲ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﳑﺜﻼ
1
ﻟﻠﺸﻌﺐ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣﺴﻦ اﻷداء واﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﺮﺷﻴﺪ.
ﲣﺘﻠﻒ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺎم اﳊﻜﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪ ،ﻓﻔﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
اﻟﻮزراء ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وإﻗﺼﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ وﻫﻢ ﳜﻀﻌﻮن أﻳﻀﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ وأﻣﺎم
اﻟﱪﳌﺎن ،أﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﱪﳌﺎﱐ ﻓﺎﻟﻮزراء ﳜﻀﻌﻮن ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﱪﳌﺎن اﻟﺬي ﳝﻠﻚ اﳊﻖ ﰲ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻦ
وزﻳﺮ أو ﻋﻦ وزارة ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ.
أﻣﺎ ﻋﻦ أدوات اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺪﻳﺪة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺪاوﻟﺔ ،اﻟﺴﺆال ،اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ،اﻻﺳﺘﺠﻮاب
واﻟﺴﺆال ﰲ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻃﻠﺐ إﻳﻀﺎح ﻳﻮﺟﻬﻪ أﺣﺪ اﻟﻨﻮاب إﱃ أﺣﺪ اﻟﻮزراء أو إﱃ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﲣﺺ ﺳﲑ ﻗﻄﺎﻋﻪ ،ﻹﺑﺮاز أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﺮأي اﻟﻌﺎم أﻣﺎ
اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻓﺪورﻩ أﻫﻢ ،إذ ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﻮزﻳﺮ أو اﳊﻜﻮﻣﺔ ،وﻳﻬﺪف إﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ
ﳐﺎﻟﻔﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳒﻤﺖ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ وﺗﺼﺮف ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو أﺣﺪ اﻟﻮزراء ،ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف إﱃ ﲢﺮﻳﻚ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.2
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﺎن داﺋﻤﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﺣﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺪف
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ وﺗﻘﺼﻲ اﳊﻘﺎﺋﻖ وﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻷﺟﻬﺰة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﳛﻖ ﳍﺎ اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﺪواﺋﺮ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﲰﺎع
ﺷﻬﺎدة اﻟﺸﻬﻮد وإﻓﺎدة ﺧﱪاء إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮ ،3وﺗﻌﺘﱪ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أﺣﺪ اﶈﺎور اﳌﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ ،وﺗﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ
وإﻗﺮار اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﲟﺜﺎﺑﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﲤﺘﺪ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮض اﳊﺴﺎب اﳋﺘﺎﻣﻲ اﻟﺬي ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﺎ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺣﺼﻞ أي اﳓﺮاف ﻋﻦ ﻣﺎ ﰎ اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ إﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ.
4
وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أﻣﻮر ﳏﺪدة ﺑﻌﻤﻖ اﻛﱪ ،ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﳏﺎوﻟﺔ ﻓﻬﻢ ﲨﻴﻊ اﻷﻣﻮر ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ واﳌﻘﺪار ﻧﻔﺴﻪ. ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ أوﺟﻪ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﺘﻐﲑات ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ. 1أﻣﻴﻦ ﻣﺸﺎﻗﺒﺔ ،اﻟﻤﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻮي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.65 :
 2ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ راﺟﻊ ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻇﺎهﺮ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
 3ﻋﺰﻣﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ  ،اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ،ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺗﻬﺎ وﺁﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص376 :
 4ﺑﻮل ﺳﺎﻟﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.82 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

 اﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى ،واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت وﺗﺸﺠﻴﻊاﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻷداء اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺎرب.
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻮاﻃﻨﻮن اﶈﻠﻴﻮن اﳌﻬﺘﻤﻮن ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺷﺮاف. اﺳﺘﺨﺪام ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ،وﺗﺒﲏ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﻮرة أﻓﻀﻞ .وﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﰲ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﱪﳌﺎن ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد وﻫﺪر
اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
ت -ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻷﻣﺒﻮدﺳﻤﺎن ﻟﻺدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ " اﻷﻣﺒﻮدﲰﺎن ∗"Ombuds man ،واﻟﺬي ﺗﺮﺟﻢ إﱃ

اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﻛﺎﳌﻔﻮض اﻟﱪﳌﺎﱐ ودﻳﻮان اﳌﻈﺎﱂ وﻣﻔﻮض اﻟﺸﻌﺐ ووﺳﻴﻂ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ
وﻏﲑﻫﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻳﻔﻀﻞ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﺄﺻﻠﻬﺎ اﻟﺴﻮﻳﺪي .واﻻﻣﺒﻮدﲰﺎن ﻫﻮ أﺣﺪ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻬﻤﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﰲ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﺸﻜﺎوي واﻻدﻋﺎءات ﻋﻦ ﺳﻮء اﻹدارة ﻣﻦ اﳉﻤﻬﻮر ،وﺗﱰاوح ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﱵ
ﻳﺘﻼﻗﺎﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻹﳘﺎل وﻋﺪم اﻻﻫﺘﻤﺎم ،وﻛﺬا اﻟﺘﻤﺎﻃﻞ وﻋﺪم اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ إدارة وﺗﺼﺮﻳﻒ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻣﻦ
ﻃﺮف اﳌﻮﻇﻔﲔ واﳌﺴﺆوﻟﻴﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻮن ،وﻣﺎ ﺑﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺷﺎوي واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎوزات
1
اﻹدارﻳﺔ اﻷﺧﺮى.
وﻳﻘﻮم اﻻﻣﺒﻮدﲰﺎن ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺸﻜﺎوي اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ إﻟﻴﻪ
ﻳﻘﺪم ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻟﻺدارة أو اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ إذن ﻏﲑ ﳐﻮل ﺑﺈﺻﺪار أواﻣﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ وﻋﻨﺪ
ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻳﺮﺳﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ إﱃ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ.
إ ًذا ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﳏﺎﻣﻲ ﻳﻮﻛﻞ ﻟﻪ اﻟﱪﳌﺎن ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻋﺪم اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺸﺮوع
واﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﲪﺎﻳﺔ ﺣﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد وﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﺴﻒ اﻹدارة وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻮﺟﻮد ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﻟﻨﻴﺠﺮﻳﺔ ،2وﻫﻨﺎك اﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻔﻮض اﻟﱪﳌﺎﱐ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ أي وﺳﻴﻂ ،وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻔﻮض
اﻟﱪﳌﺎﱐ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﱪﳌﺎن اﻟﺬي ﳜﺘﺎر اﳌﻔﻮض وﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ،أﻣﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول
ﻓﻴﻌﲔ ﺑﻌﺪ ﻣﺸﺎورات ﻣﺎ ﺑﲔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء وﳑﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﱪﳌﺎن ،وﻫﻮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻔﺲ اﳊﺼﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺎ ﻗﺎﺿﻲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ.

∗

آﻠﻤﺔ ) (Ombudsmanﻣﻔﺮدة ذات أﺻﻞ أﺳﻜﻨﺪﻧﺎﻓﻲ  ،ﻇﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﻳﺪ ﻋﺎم  1809وﻣﻨﻪ اﻧﺘﺸﺮ إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ .هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ
ل وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﻳﺼﺪرﻩ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻼد وﻳﺘﺮأﺳﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم )ﻣﻔﻮض( )أو هﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻮﺿﻴﻦ( ذو ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎ ٍ
وﺗﺘﺤﺪد ﻣﺴﺌﻮوﻟﻴﺘﻪ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،وﻳﺘﻮﻟﻰ )اﻷﻣﺒﻮدﺳﻤﺎن( اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺘﻈﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ آﻤﺎ أﻧﻪ ﻟـﻪ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ،واﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ وﻳﻌﺪ هﻮ أﻳﻀًﺎ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺈﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄن ذﻟﻚ آﻠﻪ.
1
Nihal Jayawickrama, Transparency and Accountability for Public Financial Integrity, Seminar on
Public Financial Management and Accountability, and the World Conference on Governance, April
and June 1999, Manila, p:204, cite web:
http://www.adb.org/Documents/Conference/Governance_Corruption_PFM/08govern.pdf
le 04/02/2011.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

ث -ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ :ﻣﻦ اﳌﺒﺎدئ اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﰲ أﻏﻠﺐ دول اﻟﻌﺎﱂ ﺣﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﰲ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻦ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﳍﺎ ،وﺗﺴﺘﻨﺪ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ إﱃ ﻣﺒﺪأ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ،وﻳﻌﲏ ﻫﺬا اﳌﺒﺪأ ﺿﺮورة اﺳﺘﻨﺎد أي
ﺗﺼﺮف ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ إﱃ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﺳﻠﻔﺎ ،وﺗﻌﲏ اﳌﺸﺮوﻋﻴﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﰲ اﳌﻘﺎم
اﻷول ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ،وﻣﻦ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻫﻨﺎك ﺻﻮر وﺣﺎﻻت ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻫﻲ:
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﲡﺎوز اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﺪى اﳌﻮﻇﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ وﳜﺮج ﻋﻦ ﺣﺪود اﻻﺧﺘﺼﺎصاﳌﻘﺮر ﻟﻪ.
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳋﺎﻃﺊ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲟﺎ ﻗﺪ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﲢﻤﻞ اﻷﻓﺮاد أﻋﺒﺎء ﻏﲑ ﻣﻨﺼﻮصﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻫﻨﺎ ﳛﻖ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻹدارة.
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻗﻴﺎم اﳌﻮﻇﻒ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﳜﺎﻟﻒ أﻫﺪاﻓﻬﺎاﳌﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﳛﻖ ﻟﻠﻤﺘﻀﺮر اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻀﺎء.
 ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﻮء ﺗﻔﺴﲑ ﺑﻌﺾ اﳊﻘﺎﺋﻖ أو اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻦ. ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث ﺧﻄﺄ ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وﺗﻀﺮر اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳋﻄﺄﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺬا اﻹﺟﺮاء ﺳﻨﺪ ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﺑﺎﻃﻞ وﳚﻮز اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء،
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺈن ﻧﻄﺎق اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻀﻤﺎن ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ،وﺑﻮﺟﻮد دﻋﻮى
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ﻣﺎ ،وﻟﻨﺠﺎح اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ وﺟﻮد ﻗﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻧﺰﻳﻪ.
 -2اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ :وﺗﻌﲏ اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳋﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ وﻫﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﺛﻼث أﻧﻮاع:
أ -ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :وﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻃﻮﻋﻴﺔ ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أي إﺳﺮاف أو ﺗﺒﺬﻳﺮ أو ﻓﺴﺎد ،وﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ
اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ رﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ﻟﻌﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،واﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﳍﺎ ،وﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ أي اﳓﺮاف ﻗﺪ
ﳛﺪث ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

ب -ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم :ﺗﺴﻌﻰ اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺟﺎﻫﺪة ﻻﻃﻼع اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﺤﻮى ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ

ﺣﱴ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻟﱪاﳎﻬﺎ وﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻦ اﳋﻠﻞ ،وﺗﻌﺘﱪ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم أداة ﻓﻌﺎﻟﺔ ﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ
وﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻮاﻃﻦ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﳍﺎ ،1وﻫﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﺑﺮز أﳕﺎط اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻟﻜﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻘﺮارات اﳌﻬﻤﺔ ﻻﺑﺪ أن ﺗﻠﻘﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪا وﻗﺒﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم.

1

واﺋﻞ ﻋﻤﺮان ﻋﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.42 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

ج -ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ :وﻳﺘﻤﺜﻞ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ إﺑﻘﺎء اﳌﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﰲ
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ،واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت ا ﺘﻤﻊ ،وﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات اﳌﺘﺎﺣﺔ ﳉﻌﻞ
اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻗﻌﺎ ،ﻓﺎﳌﻮاﻃﻨﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ أﻗﺮﺗﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ،وﻣﺎ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﻌﻼ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ،وﺑﺈﻣﻜﺎ ﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات ﺑﺼﻔﺔ
ﲤﻴﻴﺰﻳﺔ ،أو ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﺳﻠﱯ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻮﺳﻌﻬﻢ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل
1
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.
ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :ﺷﺮوط ﻗﻴﺎم ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ.
إذا ﻛﺎن واﺟﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﺴﺎﺑﺎت وإﺑﻼغ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻳﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺴﲑ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
أﺳﺎﺳﺎ إﱃ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮارد ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ
ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت وﻳﻌﺘﱪ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﻛﻞ ﻧﻈﺎم ﺗﺼﺮف ﻳﻬﺪف ً
ﺗﻮﻓﺮ ﻋﺪة ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺷﺮوﻃﺎ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻬﺎ وإﻻ ﻓﺎن اﻟﺒﻨﺎء ﻳﺒﻘﻰ ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻞ وﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺣﻘﻴﻘﻲ.

2

 -1إﺳﻨﺎد ﻣﻬﺎم واﺿﺤﺔ :إن إﺳﻨﺎد ﻣﻬﺎم واﺿﺤﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺑﺪون ﻣﻨﺎزع أﺣﺪ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮﻗﻒ

ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﺴﺎﺑﺎت ،وﺿﺒﻂ ﻣﻬﺎم واﺿﺤﺔ اﳌﻌﺎﱂ ﻫﻮ اﻟﻜﻔﻴﻞ وﺣﺪﻩ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻧﻄﺎق اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﲢﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎم ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺎ ،إذا ﻣﺎ اﻋﱰاﻩ ﻟﺒﺲ ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﺟﻴﺪا ﻷﻋﻤﺎل ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
أﺳﺲ واﺿﺤﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺎم ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﲟﺎ ﳚﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ ﻳﺘﻢ
اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﺠﺰة ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﱵ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﲤﻜﻦ ﻣﻦ إﳒﺎز اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ
ﳚﺐ أن ﻳﺮاﻋﻰ ﰲ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻧﻔﺲ اﳌﻌﻴﺎر .ﺑﻴﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺸﺮط ﻻ ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن إﻣﺎ
ﺑﺴﺒﺐ إﻏﻔﺎل اﻟﻨﺼﻮص اﶈﺪﺛﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ ووﺿﻊ ﲢﺪﻳﺪ واﺿﺢ ﻟﻠﻤﻬﺎم اﳌﺨﻮﻟﺔ ﳍﺎ ،أو ﻷﻧﻪ ﳛﺼﻞ ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﲢﺮﻳﻒ ﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﻬﺎم ،ﻓﻴﺘﻢ اﻟﺘﺸﺒﺚ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻫﺎﻣﺸﻲ وﺗﺮك ﻣﺎ ﻫﻮ أﺻﻠﻲ وﺟﻮﻫﺮي ﻓﻴﻔﻘﺪ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﳍﻴﻜﻞ
ﺳﺒﺐ وﺟﻮدﻩ.
وﺗﺰداد أﳘﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﻤﻬﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻋﺪة أﻃﺮاف ﰲ اﳒﺎز ﻋﻤﻞ ﻣﺸﱰك .ﻓﺤﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ
ﻛﻞ ﻣﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﻘﻦ ﳑﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ ،ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﺿﺒﻂ اﻟﺪور اﻟﺮاﺟﻊ إﻟﻴﻪ ﰲ اﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻜﻞ إذ أن أي
ﺧﻠﻂ أو ﺳﻮء ﻓﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻀﻤﺎر ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺒﲑا ﳛﻮل دون ﺑﻠﻮغ اﻟﻐﺮض اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻪ وان
ﻳﺆدي ﺣﺘﻤﺎ إﱃ ﺗﺸﺘﺖ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ،وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص إذ ﻳﺘﻌﲔ أن ﲢﺪد ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ
واﺟﺒﺎت ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﺷﺎﻏﻞ اﳋﻄﺔ ﳑﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﳌﺆﻫﻼت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﺴﺆوﻻً ﻋﻦ أداﺋﻪ ﻟﺘﻠﻚ
اﻟﻮاﺟﺒﺎت.
1

Arigapudi Premchand, Public Financial Accountability, , Seminar on Public Financial Management and
Accountability, and the World Conference on Governance, op cit, p:178.
 2ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﻟﺨﺮاط  ،اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،50ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص.19-17 :
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 -2اﻟﺘﻼؤم ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻬﺎم واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻻﻧﺠﺎزﻫﺎ :ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻣﻮر أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ

ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺔ أﻗﺮت ﳍﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﰎ وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﻬﺎ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ .وﻳﺘﻌﻠﻖ
اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﳒﺎز اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺴﻨﺪة ،وﺗﱪز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﳌﺸﺎﻛﻞ ﰲ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﺣﺪاث ﻫﻴﺎﻛﻞ دون ﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﳒﺎز ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ
ﻛﺄن ﺗﻔﺘﻘﺮ ﺗﻠﻚ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻣﺜﻼ إﱃ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﻮل ﳍﺎ وﺿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﱵ أﻗﺮ ﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻨﻄﻘﻴًﺎ ﻣﺴﺎءﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺴﺠﻠﺔ ،وﻳﻜﻮن اﻟﺸﺄن
ﻛﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮارد اﳌﻮﻇﻔﺔ ﻻﳒﺎز اﳌﻬﻤﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻢ أو اﻟﻜﻴﻒ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ.

 -3ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :ﻓﺎﺿﻄﻼع اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ دورﻳﺎ ﺑﻮاﺟﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﲟﺎ

ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ إﱃ اﳉﻬﺎت اﻟﱵ ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻘﻮﱘ أﻋﻤﺎﳍﻢ ،وﻳﺘﻄﻠﺐ
وﻣﺮورا ﺑﱰﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﻣﻦ
ﻫﺬا اﻷﻣﺮ أوﻻ ﻣﻦ اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ اﻋﺘﻤﺎد َ
ﲤﺶ ﳝَﻜﻦ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺣﺼﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ً
ﲢﺪﻳﺪ أﻫﺪاف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﳒﺎز ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻮارد اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﲣﺼﻴﺼﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ذﻟﻚ .وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن
اﻻﺧﺘﻴﺎر وﺛﻴﻖ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻷﻏﺮاض اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ أي أن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل أو ﺑﱪاﻣﺞ ﺗﻜﻮن اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت
اﳌﻨﺸﻮدة وﺑﺄﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﳑﻜﻨﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﶈﻜﻢ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ واﻟﱪاﻣﺞ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎ ﻻ ﻏﲎ ﻋﻨﻪ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد .وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﺣﺪ اﺣﺘﺴﺎب
اﳌﺼﺎرﻳﻒ اﳌﻨﺠﺰة أو ﳎﺮد وﺻﻒ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺒﻌﺔ أو ﺑﻴﺎن اﻷﻋﻤﺎل اﳌﻨﻔﺬة ،ﺑﻞ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﻟﻴﺸﻤﻞ
إﻋﻄﺎء اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﻋﻦ اﻷﺛﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ واﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي أﺳﻔﺮ ﻋﻨﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أو اﻟﻨﺸﺎط.
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﳒﺎز اﳌﻬﻤﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﺼﺮﻓﲔ أن ﻳﺘﻮﻟﻮا دورﻳًﺎ
ﺟﻴﺪا ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺘﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺎت اﻟﱵ
اﺳﺘﻘﺼﺎء ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮا ﻣﻦ اﳊﻜﻢ ً
أﻗﺮت ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ وﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺮدودﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺠﻠﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ.
 -4اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ :إن واﺟﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﳊﺴﺎﺑﺎت ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ إذا ﱂ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ آﻟﻴﺎت ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ
وﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﻓﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻳﺼﺒﺢ ﻏﲑ ذي ﺟﺪوى وﺗﻨﻌﺪم ﻣﻌﻪ اﳌﺴﺎءﻟﺔ إذ ﱂ ﻳﻜﻦ
ﻣﺸﻔﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳉﻬﺔ اﳌﺨﻮﻟﺔ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺎﲣﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻼزﻣﺔ وﻹﻗﺮار اﳌﻜﺎﻓﺄة اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﻨﺲ اﻟﻌﻤﻞ.

وﰲ اﻷﺧﲑ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﻪ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﲑة اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺪول واﻟﱵ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻧﺪرة اﳌﻮارد وﺗﺰاﻳﺪ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،أﺻﺒﺤﺖ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻠﺘﻬﺎ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ اﳌﺮدودﻳﺔ وﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻓﻀﻞ
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ﻟﻠﻤﻮارد ،وﺿﻤﺎ ﺎ ﻟﻸداء اﳉﻴﺪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎ ﺎ ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲡﻨﺐ ﻋﺪم اﳓﺮاﻓﻬﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ أو
اﻟﻨﻔﻮذ ،ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ  :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ.

ﻳﺘﻮﻗﻒ ﳒﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ،ﰱ ﲢﻘﻴـﻖ أﻫـﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺎﻣﻠﲔ
أﺳﺎﺳــﻴﲔ ﳘــﺎ اﳌ ـﻮارد اﳌﺘﺎﺣــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤــﻊ واﻟﻜﻴﻔﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻳــﺘﻢ ــﺎ اﺳــﺘﺨﺪام ﻫــﺬﻩ اﳌ ـﻮارد ،وﺗﻀــﻤﻦ اﳌﺸــﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟــﺔ ﻣــﻦ
ﺟﺎﻧــﺐ ﻛﺎﻓــﺔ ﻓﺌــﺎت ا ﺘﻤــﻊ ﲢﻘﻴــﻖ اﳌﺴــﺎءﻟﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴــﺎت اﳌﻮازﻧــﺔ ،ﻣــﺎ ﳚﻌﻠﻬــﺎ ﺗﻌﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ أﻓﻀ ـﻞ اﺳــﺘﺨﺪام
ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺘﺎﺣﺔ ،وﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﺷﻜﺎل ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ﻧﻠﺨﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤـﺎ
ﻳﻠﻲ:
أوﻻً :ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن.

ﺗﻌﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺪ أن
ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳊﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﳍﺎ دور ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت
ا ﺘﻤﻊ وﺣﺎﺟﺎﺗﻪ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﲟﺎ ﳛﻘﻖ رﻓﺎﻩ وأﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﳛﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻪ .وﻣﻦ ﲦﺔ
ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﳓﻮ اﻷوﺟﻪ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ ﻫﺬا ،ﰲ ﺣﺪود اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ودون اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺒﻠﺪ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ دورﻩ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ اﻟﺮﺷﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﳛﻔﻆ ﻣﻮارد
اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة وﳛﻘﻖ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻗﺪ ﺷﻬﺪت اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ
ﲢﺮك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻛﺪول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ وإﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ووﺳﻂ وﺷﺮق أورﺑﺎ ﳓﻮ دور أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎن ﰲ إدارة
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﲝﺮﻛﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ واﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﻓﺘﺤﺖ ﳎﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﺮا ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،ﻫﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﱄ واﳉﻬﺎت اﳌﺎﳓﺔ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺮف
اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﲪﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ أن اﻟﱪﳌﺎن ﻟﻪ دور ﻣﻬﻢ ﰲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﻦ وإﺻﺪار
ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق وﲪﺎﻳﺔ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﻛﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺸﱰﻳﺎت
اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
وﻳﻘﻮم اﻟﱪﳌﺎن ﺑﺪور ﻓﺎﻋﻞ وﻣﺆﺛﺮ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺪورة ﻋﻤﻞ اﳌﻮازﻧﺔ ،إﻻ أن اﻟﺘﺄﺛﲑ اﻷﻛﱪ ﻟﻠﱪﳌﺎن ﻳﻜﻮن ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﱵ إﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ ،وﻻ ﻳﻌﲏ ﻫﺬا أن اﻟﱪﳌﺎن ﻟﻴﺲ ﻟﻪ
دورا ﻓﺎﻋﻼ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﱵ اﻹﻋﺪاد واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻋﺪاد ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ إﻃﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺈﻗﺮار وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ إﻗﺮار اﳌﻮازﻧﺔ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ أدوار اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى ،ﻓﻨﺠﺪ ﻣﺜﻼ ﰲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أن
اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ رﻓﺾ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ إﻋﺎدة إﻋﺪادﻫﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ،و ﰲ ﺑﻌﺾ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

اﻟﺪول ﳒﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ روﺗﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ∗ ،دون إﺟﺮاء أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﺬا ﻳﺴﻮد ﰲ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻓﻴﻬﺎ
اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،وﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳏﺪودة ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﳝﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﱪﳌﺎن ﺣﻖ إدﺧﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت
ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﺣﻴﺚ أن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﳌﻮازﻧﺔ ﻳﻌﺘﱪ ﺗﺼﻮﻳﺖ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو
1
إﻗﺎﻟﺘﻬﺎ ،أﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻓﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺴﻴﻄﺔ
وﳜﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺗﻌﺪﻳﻼت اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻠﻄﺔ اﻟﱪﳌﺎن ،ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻏﲑ اﳌﻘﻴﺪة ﳝﻜﻦ
ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻹﻧﻔﺎق واﻹﻳﺮادات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺼﺎن وﺑﺪون اﺷﱰاط ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،أﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﳌﻘﻴﺪة ﻓﺘﺠﺮى ﺗﻌﺪﻳﻼت اﳌﻮازﻧﺔ ﻟﻜﻦ ﰲ ﺣﺪود ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﳊﺪود ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺰﻳﺎدة إﲨﺎﱄ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم
أﻣﺎ ﰲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺘﻮازﻧﺔ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎن اﻟﱪﳌﺎن زﻳﺎدة أو ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻹﻳﺮادات ﻃﺎﳌﺎ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺑﻞ
∗∗

ﻳﻀﻤﻦ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ.
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﲢﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﱪﳌﺎﻧﺎت ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ ﲤﺘﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ،وﻛﺬﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻮاﺗﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﱪﳌﺎن ،وإذا ﻋﺎﱏ ﻧﻈﺎم
اﻟﻠﺠﺎن ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ووﻫﻦ ﳛﻮﻻن دون اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻧﻘﺎﺷﺎت اﳌﻮازﻧﺔ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ،وﻣﱴ اﻓﺘﻘﺮ إﱃ اﻟﻮﻗﺖ أو اﻟﻘﺪرة
2
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻮازﻧﺎت ﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﺄداة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ.

اﺳﻌﺎ ﳓﻮ اﻷﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،وﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ
ﺷﻬﺪت اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺗﻮﺟﻬﺎ و ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ واﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﺧﺬت ﺑﻪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
وﻛﻨﺪا واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة .وﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﻮاﺳﻊ ﳓﻮ اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻣﺴﺘﻨﺪا إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹدارﻳﺔ ،واﻟﱵ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ رﻏﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﰲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﲢﺴﲔ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ،ودﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
3
ﲢﻘﻴﻖ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﲢﺴﲔ ﺟﻮدة إﺗﺎﺣﺔ اﳋﺪﻣﺎت.
ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻮﻃﲏ ودون اﻟﻮﻃﲏ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗﻮﻓﺮ اﳊﻴﺰ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻟﺬا ﱂ ﻳﻌﺪ ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر دورﻫﺎ اﳊﻴﻮي ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

∗

آﺎن ﻳﺴﻮد هﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أي ﺑﺪون أي ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﻤﺎة ﺑﻨﻤﻮذج اﻟﻮﻳﺴﺘﻤﻨﻴﺴﺘﺮ  westminster modelوﻓﻴﻪ ﻳﺠﺐ
اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﺑﺪون ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﺗﺠﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ.
 1ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ ،اﻟﺤﻮآﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ
اﻟﺪآﺘﻮراﻩ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،آﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎهﺮة ،2008 ،ص.116 :
∗ ∗
هﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺣﻖ اﻟﻔﻴﺘﻮ  vetoوﻳﺄﺧﺬ ﺷﻜﻠﻴﻦ ،اﻟﺸﻜﻞ اﻷول ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺑﺄآﻤﻠﻪ
وﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ  ،واﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺑﻨﻮد ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ وﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺎ هﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻴﻠﻲ.
 2ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺤﺴﻦ ﻇﺎهﺮ ،اﻟﻤﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﻮل إﻋﺪاد وإﻗﺮار وﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،ﻟﺒﻨﺎن ،2004 ،ص.23 :
 3ﻣﺤﻤﺪ زآﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.132 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

وﺣﺴﺐ ،وإﳕﺎ أﻳﻀﺎً ﻣﻦ زاوﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻹرﺳﺎء ﺣﻜﻢ ﻓﺎﻋﻞ وﻋﻼﻗﺎت ﺷﺮﻋﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ وا ﺘﻤﻊ.1
ﻓﺎﻟﺘﺤﻮل ﳓﻮ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻣﻦ ﲦﺔ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﻟﻺﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﲟﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل
ﻳﻀﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎدة ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻨﻬﻢ ،وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻫﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺄﻣﲔ اﻟﻜﻔﺎءة ،ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﺪ اﻟﻜﻔﺎءة أداة ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
دورا ً
 ﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ًﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ وزﻳﺎدة اﻟﺮﻓﺎﻩ اﻟﻘﻮﻣﻲ ،وذﻟﻚ راﺟﻊ ﻟﻜﻮن أن اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ اﻗﺮب إﱃ اﻟﺸﻌﺐ ﳑﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أي
ﲢﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﶈﻠﻴﺔ ووﺿﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻹﻳﺮادات اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ً
ﺗﺒﺬﻳﺮ أو ﻫﺪر ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﲣﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻋﻼم ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ
ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت إﱃ اﻟﻨﺎس ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺑﻜﻔﺎءة ووﻓﻘﺎ ﳊﺎﺟﻴﺎ ﻢ.2
 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ،وﻛﺬا اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﳌﺴﺆوﻟﲔاﶈﻠﻴﲔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻹﻧﻔﺎق ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن أﻋﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﳑﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ
ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ،وإﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﰲ ﺟﻮ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﳑﺎ ﳜﻠﻖ ﺛﻘﺔ ﺑﲔ اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ واﳌﻮاﻃﻨﲔ .وﻳﺘﻌﺰز ﻫﺬا ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
ذات ﻛﻔﺎءة وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻛﺬا وﺟﻮد ﺣﺮﻳﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻹدارة ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻦ وﻣﻦ ﲦﺔ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ أوﻟﻮﻳﺎت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ،ﳑﺎﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻀﻤﲔ ﻫﺬﻩ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲡﻨﺐ ﺻﺮف أﻣﻮال
اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ أوﺟﻪ رﲟﺎ ﻻ ﲢﻘﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،أو ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ،وﻣﻦ ﲦﺔ ﻓﺎن اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪﻫﺎ ،وإﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ورﻓﺎﻩ ا ﺘﻤﻊ.
 ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻹدارات واﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰﻧﻈﺮا ﻟﻼﺣﺘﻜﺎك اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻌﻬﺎ واﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻮ ﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﳑﺎ ﳛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل
ﺗﺼﺮﻓﺎ ﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف اﳌﻮاﻃﻨﲔ ً
ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﳌﻨﺎﺻﺒﻬﻢ اﻹدارﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻧﻪ ﰲ
اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ أﺻﺒﺢ اﻟﻨﺎس أﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات واﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻛﱪ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎ ﻢ ﺑﻔﻀﻞ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ وﺗﻄﻮر وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﳏﻠﻴﲔ ﻳﺘﺼﻔﻮن ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻰﺑﺎﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ " "governmental senseوﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺲ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم وﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات

 1ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ،دﻟﻴﻞ ﻟﻤﺠﺎل ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،2010 ،ص ،51:ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ :
 http://www.undp.org/oslocentre/docs10/015A%20Web‐DG_Text_Arabic_Spread.pdfﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﺑﺘﺎرﻳﺢ 2010/11/1
 2اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮب ﺁﺳﻴﺎ ،اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ واﻟﺪور اﻟﻨﺎﺷﺊ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﻜﻮا ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،2003 ،ص.04:
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اﻷﺧﺮى ،1إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ وإدارة ﺷﺆون اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،ﳑﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ
ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ أي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ واﻟﻔﺴﺎد .وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﳌﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺎ ﳛﻘﻖ رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﻢً ،
ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺷﻔﺎﻓﺔ ﻻن ذﻟﻚ ﳝَﻜﻦ ﻣﻦ وﺿﻊ ﻣﺴﺆوﻟﲔ
ﻳﺘﺼﻔﻮن ﺑﻨﺰاﻫﺔ أﻛﺜﺮ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ا ﺎﻟﺲ واﻹدارات اﶈﻠﻴﺔ.
 ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺗﺜﻘﻴﻔﻴﺔ ﻓﻴﻔﱰض أن اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻮﻋﻲ اﳌﺪﱏواﻟﻨﻀﺞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﳑﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن أﻛﺜﺮ وأﺳﺮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات اﶈﻠﻴﺔ،
ﻓﻴﺘﺪرﺑﻮن ﻋﻠﻰ ﲣﺼﻴﺺ اﳌﻮارد ،وﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﲔ اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻷوﻟﻮﻳﺎت وﻳﻜﺘﺴﺒﻮن ﺧﱪة ﰲ ﳏﺎﺳﺒﺔ
اﻵﺧﺮﻳﻦ.2
وﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﺎن ﳒﺎح اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﺄداة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﻮازﻧﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 وﺟﻮد ﺳﻠﻄﺔ ﳏﻠﻴﺔ واﺿﺤﺔ وﳏﺪدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺔ ،ﻓﺘﺪاﺧﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻋﺪم ﲢﺪﻳﺪﻫﺎﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﻛﺰي واﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ ﰲ اﳉﻨﺎح اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﳜﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ ﺗﺰاﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ أو وﺟﻮد
ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺳﻴﻄﺮة اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،ﺑﻞ أن اﻟﻘﺮارات اﳌﺨﻮﻟﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﲰﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ
اﶈﻠﻴﺔ ﻳﺘﻢ اﲣﺎذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﻛﺰي .وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺎت
اﻹﻧﻔﺎق ﺣﺴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮى ،وﰲ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻘﺎت.
 ﺗﻌﻴﲔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ إرﺳﺎء ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ ﻫﺬااﻟﺸﺄن ،ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﻴﺎم اﳌﺴﺘﻮى اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻴﺎم
اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ ،وﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ذات اﻟﺘﺄﺛﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻘﻞ وﻏﲑ ذﻟﻚ .واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺿﺢ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻓﻘﻴﺔ واﻟﺮاﺳﻴﺔ ،واﻟﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ
وﻣﻮاﻗﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﳌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ ﰲ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ورﻓﻊ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت.
 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﻨﻮات اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺟﻮد ﳎﺎﻟﺲ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔﻣﻨﺘﺨﺒﺔ وﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻨﺢ ﺣﺮﻳﺔ
ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﰲ ﻓﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ
ﲟﺴﺎﻋﺪة وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
 1ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻈﺎهﺮ ،دور اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ ارﺑﺪ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،اﻟﻌﺪد اﻟﺜﺎﻧﻲ ،1999 ،اﻷردن ،ص:
.113
 2ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺷﻜﺮ ،اﻟﻼﻣﺮآﺰﻳﺔ وﻣﺤﺎﺻﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت وﺗﺄﺛﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ أوراق ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ
وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﺮآﺰ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ،واﺷﻨﻄﻦ ،2009 ،ص .30 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
http://www.cipe‐arabia.org/files/pdf/AR‐Decentralization.pdf
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ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :اﻟﺪور اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.

ﻳﺴﺘﻨﺪ اﳌﻨﻬﺞ اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أو إدارة أﻋﻤﺎل اﳊﻜﻮﻣﺔ –ﰲ إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳊﻮﻛﻤﺔ -إﱃ ﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺮف
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻩ اﳌﻮاﻃﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺼﺒﺢ ﳏﻮر اﲣﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺮارات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أن
ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﳝﺘﻠﻚ ﻗﺪرة أﻛﱪ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﻬﻢ أوﺳﻊ ﻟﻠﺨﻴﺎرات اﻟﱵ
ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﻘﺮارات ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﺪﻋﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻮازﻧﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻓﺮﺻﺔ
ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺴﻤﺎع أﺻﻮات اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪوﻧﻪ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﺮﻏﺒﺎ ﻢ وﻣﻘﱰﺣﺎ ﻢ وﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﳛﻘﻖ
اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﳜﺮج ﺑﻘﺮارات ﺗﻌﱪ ﻋﻦ إرادة ا ﺘﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻫﺬﻩ
اﻷﻣﻮر ﺗﺪﻋﻢ ﺛﻘﺔ ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻮازﻧﺔ وﺗﻔﻌﻞ ﻗﻨﻮات اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ.
وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ
إﻋﺪادﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺣﱴ وان ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ

اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ∗ ،ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﳌﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺑﺎﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﻴﺬ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ
ا ﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴﺔ ،ﺪف إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﺴﲔ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ورﻓﻊ
1
ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻔﻘﺎت ،وزﻳﺎدة اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﻠﻖ ﺛﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﰲ اﻹدارة اﶈﻠﻴﺔ.
وﻧﺮﻛﺰ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻜﺎل رﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﺪرﺟﺔ
ﻛﺒﲑة ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﻄﻮر ودﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ وﺗﺴﻬﻴﻼت ﰲ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﲰﺎع ﺻﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﳘﺔ
ﻓﻌﺎﻟﺔ وذات ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ ،وﺗﻘﻞ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﱵ ﺗﺸﺪد اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت وﲢﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ وﻧﺸﺎﻃﺎ ﺎ
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1ﺗﺒﺴﻴﻂ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ :ﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ أن ﻳﻔﻬﻤﻮا ﺗﻠﻚ اﻷرﻗﺎم اﳌﻌﻘﺪة
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳﻮاء ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﻘﺎت أو اﻹﻳﺮادات ،ﻟﻜﻦ إذا درﺳﺖ وﺣﻠﻠﺖ ﺗﻠﻚ اﻷرﻗﺎم ﻣﻦ

∗

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺸﺎرآﻴﻪ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻷﺧﺮ ،وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺸﺎرآﻴﻪ هﻲ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﻘﺮر اﻟﺴﻜﺎن أو ﻳﺴﺎهﻤﻮا ﻓﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮار ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﻤﻴﻊ أو ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،ﻓﻬﻲ إذا اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ  ،وهﻨﺎ ﻻ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻣﺸﺎرآﺔ
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻞ ﺗﺘﺠﺎوز ذﻟﻚ ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄوﻟﻮﻳﺔ اﻹﻧﻔﺎق واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﻔﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺸﺎرآﻴﻪ ﺗﺮﺑﻂ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﻬﻮر اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ .و ﻇﻬﺮت ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  1989ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺒﺮازﻳﻠﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮرﺗﻮ )  ، ( PORTO ALEGREﺣﻴﺚ آﺎن ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ )  ( 1,3ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﻪ  ،وﻳﺘﺒﻊ ﻟﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺪن ﺻﻐﻴﺮة ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻖ اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻤﺪن اﻟﺼﻐﻴﺮ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷم ،ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﺮﻳﻔﻴﺘﺎي )  ( GRVATAIوﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ )  ( 230,000ﻧﺴﻤﻪ  ،ﺛﻢ ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮذج ﻣﻮازﻧﺔ إﺳﻜﺎن ﺗﺸﺎرآﻴﻪ أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻴﻠﻮ
هﻮرﻳﺰوﻧﺖ وﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ )  ( 2,1ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﻪ  .ﺛﻢ ﻃﺒﻘﺖ ﻓﻲ أآﺜﺮ ﻣﻦ )  ( 180ﺑﻠﺪﻳﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻟﺘﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻻرﺟﻮاي ﻋﺎم )  ( 1990ﺣﻴﺚ أن اﻟﺴﻜﺎن
دﻋﻮا ﻟﻀﺮورة ﺗﻮﻓﻴﺮ دﻟﻴﻞ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻮارد اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺨﻤﺎﺳﻴﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻴﺮو  ،ﻃﺒﻘﺖ ﻓﻲ اﻹآﻮادور  ،ﺑﻮﻟﻴﻔﻴﺎ  ،وآﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ  ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻃﺒﻘﺖ ﻓﻲ
أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﻪ ﻣﺜﻞ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ  ،ارﻏﻮاي  ،ﺗﺸﻴﻠﻲ  ،اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺪن أوروﺑﺎ ﻣﺜﻞ ﻣﺪن ﻣﻦ اﺳﺒﺎﻧﻴﺎ  ،اﻳﻄﺎﻟﻴﺎ  ،أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،وﻓﺮﻧﺴﺎ  ،وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺎﻣﻴﺮون  ،وﻓﻲ أﺳﻴﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ.
وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﺣﻮل اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺸﺎرآﻴﺔ راﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ:

 http://pbcoalition.com/download/al%20mowazna%20al%20tsharokeyeh%202.pdfاﻃﻠﻊ .2011/04/02
 1ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ  72 ،ﺳﺆاﻻ ﻣﺘﻜﺮرا ﻋﻦ اﻟﻤﻮازﻧﺎت وإﺟﺎﺑﺘﻬﺎ ،اﻟﻘﺎهﺮة  ،2009 ،ص.21 :ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
"2011/03/02" http://www.pbcoalition.com/download/so2al%20motakerer%203n%20al%20mowaznah.pdf

وﻟﻠﻤﺰﻳﺪ اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ وإﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ  :ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2011/03/02
http://www.pbcoalition.com/download/madt%20altdreb%20alekleme%20lthalf%20almsharka%20alsh3bya%20%20.pdf

126

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺤـ ـ ـ ـ ـﻮﻛـﻤﺔ وﻣﺘﻄﻠﺒـﺎت ﺗﺮﺷﻴ ـ ـ ـ ـﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌـ ـ ـ ـ ــﺎم.

ﻃﺮف ﳐﺘﺼﲔ وﺧﱪاء ﻣﻦ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﻓﺈ ﺎ ﺗﺼﺒﺢ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ واﺿﺤﺔ ﳍﺎ اﲡﺎﻫﺎ ﺎ وﻣﻌﺎﳌﻬﺎ،
وﳝﻜﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ ﻣﻦ ﻓﻬﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻦ ﻃﺮف ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ،ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺎﳘﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
ﻧﻘﻠﻬﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﳍﻢ ،وﻫﻜﺬا ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ أن ﻳﻮﺿﺢ أﻫﺪاف وﺳﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﱵ ﺟﺴﺪ ﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﻮازﻧﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺪادﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛﱪ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺮأي
اﻟﻌﺎم ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم.
 -2ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷوﻟﻮﻳﺎت :ﺗﻌﺎﱐ أﻏﻠﺐ اﻟﺪول ﻣﻦ ﻧﻘﺺ وﺷﺢ ﰲ ﻣﻮاردﻫﺎ ،وﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﰲ

اﻷﺻﻞ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أﺻﺒﺢ دور ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺿﺤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أراﺋﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ أوﻟﻮﻳﺎت اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎﳍﺎ إﱃ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻠﻰ
إﻋﺪاد اﳌﻮازﻧﺔ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺗﻠﻚ اﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﻘﺮرة ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ.

 -3اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻳﺮادات :ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ أن ﻳﻔﻜﺮ ﻓﻘﻂ ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﳛﻤﻞ
اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺻﺤﺔ وﻧﻘﻞ وﻏﲑﻫﺎ ،دون أن ﻳﻬﺘﻢ ﲟﻘﺪار اﻹﻳﺮادات وﻃﺮاﺋﻖ
ﺟﺒﺎﻳﺘﻬﺎ ،ﻓﺎ ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﻨﺎﺿﺞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﲢﺼﻴﻞ اﻹﻳﺮادات وﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻛﺄن ﻳﻘﻮم ﻣﺜﻼ
ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ أﻓﺮاد وﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺪﻓﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﰲ أوﻗﺎ ﺎ وﲡﻨﺐ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﱯ .
 -4ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت :ﳝﻜﻦ ﳌﻨﻈﻤﺎت و أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺨﺒﺔ ﻣﻨﻬﻢ واﳌﺨﺘﺼﻮن

ﰲ ﳎﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳌﺎﻟﻴﺔ ،أن ﻳﺴﺎﻋﺪوا ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻌﻄﻴﺎت
ﺳﻨﻮات ﳐﺘﻠﻔﺔ واﺳﺘﺨﺮاج ﻧﺴﺐ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﻴﻨﺔ رﲟﺎ ﻻ ﲣﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ أو ﻻ ﺗﺮﻳﺪ أن ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس،
وﺗﻘﺪﱘ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﻮرات ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ ﻹﻋﺪاد وﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺎ ﻢ ﲟﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﲢﻘﻴﻖ
ﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ورﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ.

 -5ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت :ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ
اﳌﻤﺎرﺳﺎت ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻮازﻧﺎت دول أﺧﺮى ،واﺳﺘﺨﺮاج اﻷﻣﻮر اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎد
ﺑﻠﺪﻩ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺚ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻬﺎج ﺗﻠﻚ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻠﻰ أذﻫﺎن اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد
اﳌﻮازﻧﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﺳﺘﻐﻼل أﻓﻀﻞ ﳌﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ اﳌﺼﻠﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 -6رﺻﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷداء :ﻻ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻞ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ ﺑﻘﺮاء ﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺔ

اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﱵ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت ،ﺑﻞ ﻳﺘﻮاﺻﻞ ﺟﻬﺪﻩ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ ﻓﻌﻼ ﺗﺼﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت إﱃ اﻟﻮﺟﻬﺔ
اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺎ دون أي اﳓﺮاف أو ﺗﺒﺬﻳﺮ أو اﺧﺘﻼس ،وﻫﻞ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻌﻼ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﻘﺎت أﺛﺎر اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة
اﳌﻮاﻃﻨﲔ ورﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ ،وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻟﻪ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ
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ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻌﻒ اﳌﺆﺳﺴﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻤﺎس اﻟﺮﻳﻊ واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺬي ﳛﻮل ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن
دون وﺻﻮل اﳌﺪﻓﻮﻋﺎت إﱃ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺑﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺒﺎت ﰲ ﺗﺪﻓﻖ اﻷﻣﻮال
وﻳﺴﺠﻞ وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺼﺎل أي ﳐﺎﻟﻔﺎت أو اﳓﺮاﻓﺎت ﺗﻘﻊ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إﱃ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻻﲣﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻼزﻣﺔ .ﻣﻦ
اﺟﻞ زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﻔﻘﺮاء.
وﻳﺒﻘﻰ ﳒﺎح ﻣﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإدارة اﻹﻧﻔﺎق ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﺎﻣﻠﲔ أﺳﺎﺳﻴﲔ ،أوﻻﳘﺎ اﳌﻬﺎرات
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﻘﺪرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻛﻮﺳﻴﻂ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﺗﺘﺒﻊ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﳐﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳌﻮازﻧﺔ وﺻﺮف اﳌﺎل اﻟﻌﺎم
وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺳﻮاء اﻹﻋﻼم اﳊﺮ واﻟﻨﺸﻂ ،أو ﺣﺮﻳﺔ اﻟﻮﺻﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ،واﻹرادة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﳉﻌﻞ
1
اﳉﻬﺎز اﳊﻜﻮﻣﻲ أﻛﺜﺮ اﻧﻔﺘﺎﺣﺎ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ.
واﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ أﻳﻀﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،ﲟﺤﺎرﺑﺔ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ وإﺳﺮاف ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أ ﺎ
ﳑﺘﻠﻜﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻪ ﰲ ﺑﻌﺾ ا ﺘﻤﻌﺎت ﻳﻌﺘﱪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس أن اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻳﺒﺎح ﺒﻬﺎ وﺳﺮﻗﺘﻬﺎ ،واﻹﺿﺮار ﺎ ،ﳍﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ أن ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎس وإرﺷﺎدﻫﻢ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ،ﺣﱴ ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﺼﺮف ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ وﲡﺪﻳﺪ
اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳓﻮ أوﺟﻪ أﺧﺮى ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ أﻓﻀﻞ .
ﺑﺎرزا ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ،ﻣﺎ ﻋﺮف ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ
دورا ً
ﺑﻘﻲ أن ﻧﺸﲑ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ أن ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻛﺎن ﻟﻪ ً
اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﻓﻔﻲ دﻳﺴﻤﱪ  2002ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﱄ ﻟﻘﺎء ﻋﻤﻞ ﺿﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ أﳓﺎء
اﻟﻌﺎم ،وﻛﺎن ﻫﺪﻓﻬﻢ ﻫﻮ ﺳﺒﻞ ﺣﺼﻮل اﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻮازﻧﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،وزﻳﺎدة اﳌﺴﺎءﻟﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻓﺘﺢ اﻟﻔﺮص أﻣﺎم اﳌﻮاﻃﻦ ﻟﻼﳔﺮاط ﰲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻮازﻧﺔ ﺑﻠﺪﻩ ،وﰲ ﺧﺘﺎم اﻟﻠﻘﺎء ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ إﲨﺎع ﺑﺸﺄن
أﳘﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﳌﺒﺎدرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﻗﻴﺎم ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﺴﺎر اﳌﻮازﻧﺔ وﺑﻌﺪ ﻓﱰة وﺟﻴﺰة ﺑﺪأ
ﻣﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﱄ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰎ ﻓﻴﻪ اﻹﻋﺪاد ﻻﺳﺘﺒﻴﺎن اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف
إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﻮازﻧﺔ اﻷرﺑﻌﺔ ،وﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻋﻠﻰ  123ﺳﺆال ﻣﻨﻬﺎ
 91ﺳﺆال ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﺮص اﳉﻤﻬﻮر ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻮازﻧﺔ وﰎ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﰲ دﻟﻴﻞ ﲰﻲ دﻟﻴﻞ
2
اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ،وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻐﻄﻲ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن ﻓﺮص اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮازﻧﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﻗﺪ ﺧﻠﺺ ﻣﺆﺷﺮ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻌﺎم  ، 2008وﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ  85ﺑﻠﺪاً ،إﱃ أن ﺣﺎﻟﺔ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻮء .وﻣﻦ ﺷﺄن واﻗﻊ ﻛﻬﺬا أن ﻳﺸﺠﻊ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻹﻧﻔﺎق اﳌﺨﺘﻠﺔ ،واﳌﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ
1

Swarnim Waglé et Parmesh Shah, La participation dans les systèmes de dépenses publiques, Département du
Développement Social, Banque Mondiale, Washington, 2002, p:06

 2ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل أﺳﺌﻠﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎن راﺟﻊ :ﺷﺮاآﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﺮآﺰ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ،اﺳﺘﺒﻴﺎن اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ2007 ،
www.internationalbudget.org/files/FullReportArabic.pdf
اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2011/03/02
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ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺗﺄﺛﲑ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻜﺎﻓﺤﺔ
اﳍﺪر واﻟﻔﺴﺎد ﻣﺎ دام أن اﳉﻤﻬﻮر ﻳﺒﻘﻰ ً
1
ﻟﻠﻔﻘﺮ.
وإﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﳐﺘﻠﻒ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﻷﺟﻞ اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﲟﺎ ﳛﻘﻖ اﻟﺮﺷﺎدة ﰲ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻄﻠﺒﺎ أﺳﺎﺳﻴًﺎ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ،ﻓﺎﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﺎﺳﺪة ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺿﻌﺎف
اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ وﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ ،وﺗﺰداد ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ واﺳﺘﻨﻔﺎذ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﺴﺎءﻟﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷﺷﻜﺎل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد )اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻐﺶ وﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال واﻻﺑﺘﺰاز واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ
واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ واﶈﺎﺑﺎة واﻻﺧﺘﻼس وإﺳﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ( ﲢﻮﻳﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺼﺎﱀ اﳋﺎﺻﺔ
واﻹﺿﺮار ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد أﻳﻀﺎ اﻟﱵ ﺗﻀﺮ ﻛﺜﲑا ﲟﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ و ﺪد ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ
ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺸﱰﻳﺎت واﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﺒﲑ( ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺒﺪﻳﺪ و ﺐ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،وﻣﻦ ﲦﺔ
ﻧﻈﺮا ﻟﺸﺢ وﻧﻘﺺ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ
ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ً
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻣﻠﺤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ اﺟﻞ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم
وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم اﻧﺘﻬﺎج اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ أوﻟﻮﻳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح
إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻠﻬﺎ وﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﺎ ،وﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲣﻔﻴﺾ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲣﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﻮم ﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﲞﺼﻮص اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱵ
ﻻ ﳝﻜﻦ إﻳﻜﺎﳍﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص ) ﻛﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻷﻣﻦ...اﱁ( وإﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وذﻟﻚ ﺑﺘﻐﻴﲑ ﻫﻴﻜﻞ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎ ﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺸﺠﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﲤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺴﲔ ﻛﻔﺎءة
اﻻﻧﺘﻔﺎع ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ،ﻛﺘﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﻨﺘﺞ ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺻﻴﺎﻧﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻌﻼج ﻣﺼﺎدر اﳔﻔﺎض اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺒﺬﻳﺮ واﻹﺳﺮاف ﰲ
2
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ.

1

international budget partnership; open budget transform lives , 2008 , cite web
www.internationalbudget.org/files/KeyFindingsArabic.pdf
le 09/03/2010.
 -2ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ اﻧﻈﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻗﺪي ،اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ " دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻤﻴﻪ" ،دﻳﻮان اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ..2003 ،
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ﺧﻼﺻﺔ:
ﰲ ﻇﻞ ﳏﺪودﻳﺔ اﳌﻮارد ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻮﻗـﺖ اﳊﺎﺿـﺮ ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ ﻧﻈ ًـﺮا ﻟﺰﻳـﺎدة ﺗـﺪﺧﻞ
اﻟﺪوﻟــﺔ ﰲ اﳊﻴــﺎة اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ ﻷﺟــﻞ دﻓــﻊ ﻋﺠﻠــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﳓــﻮ اﻷﻣــﺎم ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ اﻟــﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴــﺔ ،أﺻــﺒﺢ اﻧﺘﻬــﺎج ﺳﻴﺎﺳــﺔ
ﻣﻠﺤ ــﺎ ﻷﺟ ــﻞ اﻹﳌ ــﺎم ﺑﺘﺤﻘﻴ ــﻖ ﲨﻠ ــﺔ اﻷﻫ ــﺪاف اﻟ ــﱵ ﺗﺴ ــﻌﻰ إﻟﻴﻬ ــﺎ ﺗﻠ ــﻚ اﻟ ــﺪول وﻋﻠ ــﻰ رأﺳ ــﻬﺎ
ﺗﺮﺷ ــﻴﺪ اﻹﻧﻔ ــﺎق ﻣﻄﻠﺒًــﺎ ً
اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ.
وﺗﺮﺷ ــﻴﺪ اﻹﻧﻔ ــﺎق ﻻ ﻳﻌ ــﲏ ﺑﺘﺎﺗ ــﺎ ﲣﻔﻴﻀ ــﻪ واﻟﺘﻘﺸ ــﻒ ﻓﻴ ــﻪ ،ﻓﻬ ــﻮ ﻳﺸ ــﲑ إﱃ ﺣﺴ ــﻦ اﻟﺘﺼ ــﺮف ﰲ اﻷﻣ ـﻮال وإﻧﻔﺎﻗﻬ ــﺎ
ﺑﻌﻘﻼﻧﻴﺔ وﺣﻜﻤﺔ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس رﺷﻴﺪ ،دون إﺳﺮاف وﻻ ﺗﻘﺘﲑ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﻨﻔﻘﺎت ،وإﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻴﻬ ــﺎ ،واﻟﻮﺻ ــﻮل ﺑﺎﻟﺘﺒ ــﺬﻳﺮ واﻹﺳ ـﺮاف إﱃ اﳊ ــﺪ اﻷدﱏ ،وﺗ ــﻼﰲ اﻟﻨﻔﻘ ــﺎت ﻏ ــﲑ اﻟﻀ ــﺮورﻳﺔ ،وزﻳ ــﺎدة اﻟﻜﻔﺎﻳ ــﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴ ــﺔ
وﳏﺎوﻟﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ،ورﻓﻊ ﻣﺮدودﻳﺔ وﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق.
ﻗﻴﺪا ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣـﺔ وﻋﻠـﻰ رأﺳـﻬﺎ اﳊـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻔﻘـﺮ ،إﻻ
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻧﺪرة اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪ ً
دورا ﻻ ﻳﻘـﻞ أﳘﻴـﺔ ﰲ اﻟﺘـﺄﺛﲑ ﻋﻠـﻰ
أن اﳋﱪة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺪ أﻓﺼﺤﺖ ﻋﻦ أن أﺳـﻠﻮب إدارة ﻫـﺬﻩ اﳌـﻮارد ﻳﻠﻌـﺐ ﻫـﻮ اﻵﺧـﺮ ً
ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺗﻄﻠﺐ اﻻﻟﺘـﺰام ﲟﺒـﺎدئ اﳊﻜـﻢ اﻟﺮاﺷـﺪ ﰲ إدارة ﻣـﻮارد اﻟﺪوﻟـﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓـﺎﻹدارة اﳉﻴـﺪة
ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺟﺰء ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻋﻦ اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺤﻜﻢ ،وﻫﻲ ﺗﻌﲏ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺴﻦ ﺳﲑ ﻧﻈﺎم إدارة اﳌﺎﻟﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ
ﻛﻤﺎ وﻛﻴ ًﻔﺎ وﺑﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ.
ﺳﻮاء ﰲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻳﺮادات أو اﻟﻨﻔﻘﺎت ،ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﻪ ﳑﻜﻦ ً
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺗ ـﻮﻓﲑ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ذات اﻟﺼــﻠﺔ واﳌﻮﺛــﻮق ــﺎ ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﳌﻨﺎﺳــﺐ وﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻣﺘﺴــﻘﺔ )اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ(
وﺗﻌﺰﻳــﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ ﲨﻴــﻊ اﳌﺴــﺘﻮﻳﺎت ،وﺗــﺪﻋﻴﻢ وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻧﻈــﻢ اﳌﺴــﺎءﻟﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ ﺑﺸــﺄن ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﳌﻴﺰاﻧﻴــﺔ ﳌــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻣﻜﺎﻧًـﺎ
ﻣﺮﻛﺰﻳًﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق.
ﻛﻤﺎ أن ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﰲ ﻇﻞ ﺳﻴﺎدة اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻃﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﳌﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ دور ﻓﻌﺎل
دﻋﻢ اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹﻧﻔﺎق ﳓﻮ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﻓﺎﱄ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﱪﳌﺎن
ﻫﻨﺎك ﻣﺸﺎرﻛﺔ ا ﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﱵ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﳍﺎ دور ﻓﻌﺎل ﰲ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻦ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻧﻪ
أﺻﺒﺢ ﻳﺘﻄﻠﺐ أﻳﻀﺎ )ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق( ﻗﻴﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ إﺻﻼح إﺻﻼح إدارة
اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﱵ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺧﻠﻞ ﰲ إدار ﺎ ،ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﺒﺎط ﻧﻈﻢ إﻋﺪاد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﻌﺎم واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻪ وﻣﺮدودﻩ وزﻳﺎدة اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻪ.
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تمهيد:

تع د مشكلة الفقر من املشاكل اهلامة اليت بدأت منذ وقت بعيد هتدد اجملتمع الدويل واحمللي ،وهي مؤشر
أساسي ملدى انتشار التخلف يف اجملتمعات ،كما أهنا مسألة مهمة جيب استهدافها عند حتليل ودراسة التنمية

وعجل بعقد املؤمترات والندوات
األمر الذي جعلها يف طليعة االهتمامات الدولية على صعيد السياسة العامةّ ،
والورشات خاصة يف العقد األخري من القرن املاضي هبدف وضع السياسات واإلجراءات الكفيلة حبل هذه
املشكلة والتغلب عليها ،ولعل البداية كانت من مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتماعية الذي عقد يف كوبنهاجن
يف مارس  2115والذي كان مبثابة أول مؤمتر عاملي كبري لألمم املتحدة يضع موضوع القضاء على الفقر يف جدول
األعمال العاملي ،حيث تعهد خالله رؤساء الدول واحلكومات املشاركون باختاذ إجراءات وطنية حامسة ،وحشد
التعاون الدويل للقضاء على الفقر يف العامل .ومنذ ذلك احلني أصبحت ظاهرة الفقر والفقراء مسألة عاملية متعددة
األبعاد ،من خالل انتقاهلا من اجملتمع الواحد إىل العاملية ،وعدم تركيزها على البعد االقتصادي فقط ،بل أصبح
الفقر ظاهرة هلا أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية.
غري أن هناك العديد من العوامل اليت لعبت دورا أساسيا يف استمرار تفاقم مشكلة الفقر ،وإعاقة جهود
الدول خاصة الفقرية منها يف إحراز نتائج اجيابية وتقدم ملموس يف احلد أو حىت التخفيف من الفقر ،وهو األمر
الذي استوجب البحث يف األسباب والعوامل وراء ذلك ،وإعادة التفكري يف إجياد اسرتاتيجيات جديدة ال تعتمد
فقط على تقدمي املعونات للدول الفقرية.
فعالة ،وال تؤدي إىل نتائج
وهكذا أدرك اجملتمع الدويل أن سياسات مكافحة الفقر ال ميكن أن تكون ّ
ملموسة ،إال إذا دجمت يف اإلطار الشامل للتنمية املستدامة واستندت إىل قيام حكومة مستقرة وشرعية متارس
احلكم انطالقا من مبادئ أساسية أمهها الشفافية واملساءلة وحكم القانون والدميقراطية واملشاركة الكاملة جلميع
قوى اجملتمع ،فقد أصبحت نوعية احلكم أمرا بالغ األمهية للحد من الفقر .فاحلكم الراشد يسهل عملية مشاركة
الفقراء يف القرارات اليت تؤثر على حياهتم ،ما يسمح باختاذ سياسات مناصرة هلم ومساع أصواهتم من قبل
احلكومات ،فضال عن اإلدارة السليمة لالقتصاد الكلي ،مبا يضمن االستخدام العقالين ملوارد الدولة يف إطار
الشفافية ومكافحة الفساد ،ويشجع منو القطاع اخلاص ،وفعالية تقدمي اخلدمات العامة ،وإرساء سيادة القانون ما
يضمن تعزيز حقوق اإلنسان.
وسوف حناول من خالل هذا الفصل التطرق إىل االسرتاتيجيات احلديثة للحد من الفقر يف ظل احلكم الراشد،
حيث نتناول املباحث التالية:
املبحث األول :احلكم الراشد وحماربة الفساد للتخفيف من الفقر؛
املبحث الثاين :الالمركزية و احلد من الفقر؛
املبحث الثالث :التمكني واملشاركة للتخفيف من الفقر؛
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المبحث األول :الحكم الراشد والحد من الفساد للتخفيف من الفقر.

تعترب ظاهرة الفقر واحدة من أهم وأقدم املعضالت اليت شهدهتا اجملتمعات هلا أبعاد اقتصادية وإجتماعية
وسياسية وفنية ،ويرتبط الرتاث التارخيي هلذه الظاهرة بالفوارق الكبرية يف الثروة وبوجود أفراد أثرياء أو أمم غنية جتد

من مصلحتها إبقاء األمم األخرى يف حالة فقر مستمر ،واحلقيقة أن الفقر هو من أخطر القضايا وأكثرها تعقيدا
وقياسا وقراءة ،فهو ينطق عن مفارقة واقعية جتمع مابني السبب والنتيجة.
وقد جدت دراسات أعدت من قبل منظمات األمم املتحدة ومؤسسات متعددة األطراف عالقة متينة بني
ضعف مؤسسات احلكم وحدة الفقر .وأثبتت هذه الدراسات أن النمو االقتصادي وحده ال يؤدي تلقائيا إىل
احلد من الفقر ،وخلصت إىل أن املركزية املتشددة واالفتقار إىل التنسيق والفساد وضعف بناء القدرات البشرية
واملؤسساتية يف املنظمات احلكومية وغري احلكومية وعدم وجود الشفافية واملساءلة يف املؤسسات ،هي من أهم
العوائق جتاه تطبيق سياسات احلد من الفقر.
المطلب األول :ماهية الفقر ومظاهره.
لقد كان الفقر سببا ودافعا للعديد من الثورات االجتماعية ،والتغريات الكربى ،واالضطرابات السياسية املمتدة
على مر العصور ،وكان مصدر إهلام للفكر اإلنساين والفالسفة واملصلحني االجتماعيني ،ومع ذلك حلد اآلن ال
يوجد مفهوم دقيق للفقر .فقد أثارت مسألة حتديد مفهومه مناقشات عديدة ووجهات نظر متباينة تتفاوت بني
اقتصاديني وعلماء االجتماع والنفس ،كون هذه الظاهرة هلا أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وفنية (تقنية) تنمو
باضطراد وضمن سياقات إقتصاية تارخيية وأ بعاد زمنية يف ذات الوقت ،وهي كغريها من املفاهيم األساسية
1
والظواهر الكربى صعبة التعريف ألهنا ال ميكن أن حتدد بصورة جامعة ومانعة.
أوال :مفاهيم الفقر.

الفقر من املفاهيم اجملردة النسبية فهو مفهوم يعرب عن ظاهرة اجتماعية واقتصادية شديدة التعقيد والتشابك
وختتلف باختالف اجملتمعات والفرتات التارخيية وأدوات القياس ،واخللفيات الفكرية للباحثني واملفكرين وغريها من

أسباب االختالف .ولكن من املؤكد أن مفهوم الفقر شهد تطورا وحتوال نوعيا ،ميكن تقسيمه إىل قسمني:
 - 2المفهوم التقليدي للفقر :يركز على اجلانب النقدي أو املادي بشكل عام ،وهناك مكونان مهمان يربزا
يف أي تعريف للفقر من هذا املنظور ومها مستوى املعيشة ،واحلق يف احلصول على حد ادين من املوارد .ومستوى

املعيشة ميكن التعبري عنه باالستهالك من سلع حمددة ،مثل الغذاء وامللبس والسكن واليت متثل احلاجات األساسية

 1عدنان داود محمد العذاري ،هدى زوير مخلف الدعمي ،قياس مؤشرات ظاهرة الفقر في الوطن العربي ،الطبعة األولى ،دار جرير للنشر
والتوزيع ،عمان ،1222 ،ص.13 :
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لإلنسان اليت تسمح بتصنيف أي فرد ال حيققها ضمن دائرة الفقر ،أما احلق يف احلصول على حد أدين من
1
املوارد ،فهو ال يركز على االستهالك بقدر تركيزه على الدخل.
ومن بني تعاريف الفقر من هذه الوجهة نذكر:
الفقر :هو احلرمان من املتطلبات املادية الالزمة للوفاء باحلد األدىن املقبول من االحتياجات اإلنسانية مبايف ذلك الغذاء .ويدخل أيضا يف هذا املفهوم احلاجة إىل توفري فرص العمل ،ويشمل اخلدمات الصحية
والتعليمية وفرص العمل جبانب الدخل فمن يفتقر إىل هذه املفردات يعد فقريا.
-الفقر :هو عدم القدرة على حتقيق احلد األدىن من مستوى املعيشة.

2

3

الفقر :هو حالة من احلرمان املادي اليت تتجلى أهم مظاهرها يف اخنفاض استهالك الغذاء ،كما ونوعاوتدين احلالة الصحية واملستوى التعليمي والوضع السكين واحلرمان من متلك السلع املعمرة واألصول املادية

األخرى وفقدان االحتياطي أو الضمان ملواجهة احلاالت الصعبة كاملرض واإلعاقة والبطالة والكوارث
واألزمات.
الفقر :هو احلالة االقتصادية اليت يفتقد فيها املرء إىل الدخل الكايف للحصول على مستويات دنيا منالغذاء والرعاية الصحية وامللبس وكافة الضروريات وهو ما يعين عدم القدرة على تلبية االحتياجات
4
األساسية.
فاملالحظ على كل التعاريف السابقة أهنا تركز على الفقر من اجلانب املادي ،وهو ما جلها تعاين القصور .حىت
تلك التعاريف اليت كانت تستخدمها املؤسسات الدولية كالبنك الدويل واألمم املتحدة ،وهو ما خلق نوعا من
عدم الرضا على املداخل التقليدية للفقر وأدى إىل ظهور املناهج املتعددة األبعاد للفقر يف البلدان الغنية والفقرية
على حد سواء .واليت تعتمد مفاهيم حديثة للفقر تعكس نظرة جديدة هلذا املفهوم الذي مل يعد جمرد االفتقار إىل
ما يكفي من املال.

5

- 1المفاهيم الحديثة للفقر :يف إطار املناهج احلديثة لتحديد مفهوم الفقر ،فقد قدم البنك الدويل دراسة عام
 ، 2115حول تقييم الفقر باستخدام مصادر متنوعة لتشخيص األسباب اهليكلية له ،وتوضيح الرؤى احلديثة
ملفهومه بعيدا عن استبدادية املفاهيم النقدية ،لنكون أمام وجوه جديدة لظاهرة الفقر .ويف عام  2111تقدم البنك
الدويل بدراسة مسحية أجريت على  13دولة ،كان من بينها  11يف إفريقيا و  20يف أمريكا الالتينية و 25يف أوربا
الشرقية و  21يف آسيا ،ظهر منها مفهومان للفقر :األول معرب عنه بشعور الضعف وسهولة التأثر باملخاطر
 1عبد الرزاق الفارس ،الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية  ،لبنان ،1222 ،ص.12 :
 2وائل فوزي عبد الباسط محمد ،دراسة تحليلية لمشكلة الفقر في مصر نموذج قياسي ودراسة مقارنة ،دكتوراه في فلسفة االقتصاد ،كلية
التجارة،جامعة عين شمس ،مصر ،1221 ،ص.1 :
 3البنك الدولي ،تقرير عن التنمية في العالم ،واشنطن ،2112 ،ص.12 :
4
William J. Boumol, Economics: Principles and Policy, Sixth edition, 2003,P:276.
 5ستيفن بي ،جنكينز وجون مايكلرايت ،ترجمة بدر الرفاعي ،منظور جديد للفقر والتفاوت ،سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني
للثقافة والفنون واألدب ،الكويت ،ماي  ،1221ص.20 :
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اخلارجية وصدمات حاالت العجز الذايت يف الدفاع عن النفس ،ويف احلديث عن هذا املوقف الذي يفسر كيفية
تأثر الفقراء حباالت املواسم واألزمات ،وكيف ميكن هلا أن تؤثر يف رفاهيتهم ،فمن هذا الوصف ميكن أن نفهم
األمهية التفسريية للفقر ،ليس جملرد كوهنا حالة ،بل ألهنا مرتبطة بشعور إنساين يتمثل بالضعف.
أما الرؤى األخرى يف إطار املفاهيم احلديثة للفقر ،اليت تقدمت هبا الدراسة ،فقد جاءت من خالل تفاعل
الفقراء مع موظفي احلكومة واملؤسسات املتعلقة هبا ،وكشفوا عن مفهوم آخر يف احلياة عن الفقر ،وهو نقص
املشاركة يف اختاذ القرار ،سواء أكان هذا النقص يف إدالء األصوات أم يف احلقوق السياسية ،والذي يوصف عادة
بأنه شعور بالضعف ،ووصفه البعض بأنه امليزة اجلوهرية للفقر.

1

إن هذا الشعور بالضعف أو سهولة التأثر ميتلك جانبني :خارجيا متمثال بالتعرض للصدمات والضغط
واملخاطرة ،وداخليا متمثال يف ضعف احلماية ،الذي يعين نقص وسائل التغلب على املشاكل من دون خسائر .أما
املصادر اخلارجية للمخاطر ،فترتاوح بني تذبذب سقوط األمطار واألمراض الوبائية واجلرمية والضعف إىل جانب
الصراعات االثنية ،وهذا ميكن إدراكه يف حاالت احلروب .عنده يدرك الفقراء قيمة السالم واألمن وحتسني املوقف
السياسي بوصفه األولوية املثلى إىل جانب املوقف االقتصادي ،ويرتبط الفقر مع املخاطر اليت يتعرض هلا األفراد
نتيجة نقص وسائل احلماية ضد تلك املخاطر ،وهذا ما جيعلهم يف حالة من الفقر طويلة األمد ،والسيما يف حالة
عدم توافر تسهيالت االقرتاض ملواجهة تلك املخاطر.
أما الوجه اآلخر  ،فقد متثل يف إطار االستبعاد االجتماعي واالتكالية ،والعزلة ،من خالل نقص الروابط
االجتماعية للعائلة واجملتمع ،والسيما ذلك الذي ينتسب إليه الفرد .وينبثق من هذا املفهوم أبعاد اقتصادية
واجتماعية ،ليس فقط من خالل خفض فرص املشاركة يف توليد الدخل أو املشاركة يف سوق العمل واخلدمات

العامة ،بل متتد إىل حتديد شكل القرارات اليت من شأهنا أن تؤثر يف حياهتم ،ليتجاوز االستبعاد يف اجلانب
االجتماعي واالقتصادي بعض احلقوق الرئيسية للمواطنة.

2

ويتفق برنامج األمم املتحدة مع ما جاء به البنك الدويل فيما خيص مفهوم الفقر فاستنادا لتقريره لعام
ختطى املعىن التقليدي للفقر املرتبط باحلاجات اجلسدية والرأمسال املايل .وارتبط تعريفه اجلديد بالعديد من املوارد
خاصة االجتماعية والسياسية والبيئية ،وركز املفهوم الواسع للفقر على املناخ السياسي ،وعكس هذا املفهوم املتعدد
األبعاد للفقر فهما شامال حلقوق اإلنسان حيث احلقوق املدنية والسياسية ال تتجزأ عن احلقوق االقتصادية
2111

والثقافية .واعترب الفقر وانعدام العدالة االجتماعية هتديدا لالستقرار االجتماعي وللحقوق املدنية والسياسية .لذا

 1سالم توفيق النجفي ،احمد فتحي عبد المجيد ،السياسات االقتصادية الكلية والفقر مع إشارة خاصة إلى الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بيروت  ،1221ص.15 :
 2نفس المرجع ،ص.10 :
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أصبح التخلص من مجيع أنواع التمييز والتهميش على أساس املستوى االجتماعي واجلنس والدين والعرق واالثنية
1
هو أساس للتخلص من بعض األسباب األساسية للفقر.
وقد عرفت جلنة األمم املتحدة املعنية باحلقوق االقتصادية ،واالجتماعية والثقافية الفقر املتعدد األبعاد على انه:
"ظرف إنساين يتسم باحلرمان املستدام أو املزمن من املوارد ،واملقدرات واخليارات ،واألمن والقوة الضرورية للتمتع
مبستوى الئق للحياة وغريها من احلقوق املدنية ،والثقافية ،واالقتصادية ،والسياسية واالجتماعية ".
ويرتبط الفقر املتعدد األبعاد إىل حد كبري مع حقوق اإلنسان اليت توضح معايريها األغراض املختلفة لعملية
التنمية اليت جيب إجنازها من أجل إهناء الفقر مبا فيها احلفاظ على الصحة ،واحلصول على الرتبية والتعليم والتحرر
من العنف ،والقدرة على ممارسة التأثري السياسي والقدرة على العيش باحرتام وكرامة.
وعليه نستطيع القول انه من أفضل سبل حماربة الفقر ،العمل على تعزيز احرتام كافة حقوق اإلنسان املدنية
2
والثقافية ،واالقتصادية ،والسياسية واالجتماعية.
وميكن توضيح الفقر املتعدد األبعاد من خالل اجلدول التايل:

الجدول رقم ( :)1-3األبعاد المتعددة للفقر.
الفقر كحرمان متعدد األبعاد
القدرات
االقتصادية

المميزات أو الخصائص
القدرة على توليد الدخل ،االستهالك ،ملكية األصول اليت ال غىن عنها لتحقيق األمن الغذائي  ،الرفاه
املادي ،املكانة االجتماعية

اإلنسانية

تستند على الصحة والتعليم والتغذية واملياه الصاحلة ،والسكن (مجيع العوامل األساسية لرفاه األفراد واحلامسة
لتحسني سبل عيشهم)

السياسية

حقوق اإلنسان ،احلق يف أن يسمع ،ويؤثر يف السياسات العامة واألولويات السياسية ،واحلرمان من
احلريات األساسية ،وحقوق اإلنسان هي احد اجلوانب الرئيسية للفقر.

االجتماعية
والثقافية
حمائية (دفاعية)

القدرة على املشاركة كعضو ذو قيمة (له تأثري) يف اجملتمع ،هذه القدرات راجعة إىل الوضع االجتماعي
والكرامة وغريها من الشروط الثقافية لالنتماء للمجتمع ،واليت تعترب ذات قيمة عالية من الفقراء أنفسهم.
القدرة على الصمود أمام الصدمات االقتصادية واخلارجية

Source: Angelo Bonfiglioli, le pouvoir des pauvres la gouvernance locale pour la réduction de la
pauvreté, fonds d’équipement des nations unies, Etats-Unis d’Amérique, 2003, p:17

ومن خالل ما سبق نستنتج أن الفقر مل يعد جمرد االفتقار إىل ما يكفي من املال ،ومل يعد يقتصر على اجلانب
االقتصادي فحسب ،فايل جانب انعدام الدخل ،الفقراء يعانون من نقص يف اخلدمات واملرافق العامة والرعاية
 1اليسار سروع ،الحكم الرشيد والتخفيف من حدة الفقر والمجتمع المدني ،ورقة مقدمة ضمن اجتماع الخبراء حول الحكم والتنمية االقتصادية
واالجتماعية ومكافحة الفقر ،سلسلة دراسات مكافحة الفقر رقم  23-22 ،21نوفمبر  1222بالقاهرة ،األمم المتحدة ،نيويورك ،1221 ،ص.112 :
 2فاتح عزام  ،التوجه الحقوقي في محاربة الفقر ،األمم المتحدة ،المفوضية السامية لحقوق اإلنسان للشرق األوسط ،لبنان ،1220 ،ص.21 :
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الصحية والتعليم واالئتمان ،وأكثر من ذلك عدم املشاركة يف القرارات السياسية واالقتصادية واإلدارية على
املستوى احمللي والوطين ،وهو ما يشعرهم باالستبعاد والتهميش ويزيد من عجزهم يف املطالبة حبقوقهم ،واستغالهلم
من طرف اآلخرين .كما أهنم يعيشون يف بيئة خالية من األمن ومعرضة للصدمات الداخلية واخلارجية .وكل هذا
جعل هناك توافق متزايد يف اآلراء حول حقيقة انه البد من حتليل الفقر على ضوء "القدرات البشرية".
ثانيا :آثار الفقر متعدد األبعاد.

1

ميكن تلخيص آثار الفقر يف النقاط التالية:
الضعف واخلمول مما يؤثر على الكفاءة اإلنتاجية.تردي األحوال الصحية للفرد واجملتمع وانتشار األمراض املهلكة (مثل نقص املناعة وسوء التغذية).انتشار البطالة.عدم املساواة يف احلقوق اخلدمية.زيادة معدالت الوفيات اخلاصة وسط األمهات واألطفال .هبوط دخل األسرة وقلة االستهالك واجلوع.االفتقار إىل التعليم واملهارات الفنية.سوء توفري املرافق العامة وإدارهتا ( الصحية والتعليمية ،واخلدمية  -املياه واإلصحاح).التأثر بالصدمات االقتصادية واالجتماعية والسياسية.نشوء التمييز العنصري والعرقي والديين واجلنسي واالجتماعي.عجز الفرد عن تلبية احتياجاته األساسية من الغذاء واملأوى واللوازم الضرورية.زيادة نسبة احلروب والصدامات والصراعات واإلرهاب وتغذية ظواهر العنفالتدهور البيئي ونضوب املوارد (املياه ،واملراعي ،واحلياة الربية والربمائية ،والرتبة ...اخل).عدم استخدام املوارد الطبيعية بطرق مستدامة.اإلدارة غري املستدامة وغري املتكاملة للموارد.الركود االقتصادي وتراجع حجم األموال املوجهة للزكاة واهلبات واإلعاشة وأعمال اخلري واإلحسان.التوزيع غري املتكافئ ملشروعات التنمية والبناء ( الفجوة التنموية).ارتفاع تكاليف السكن واملأوى (الفجوة السكنية).ويلخص لنا املخطط التايل هذه اآلثار.

 1إخالص عثمان عبد هللا وآخرون ،إستراتيجية مكافحة الفقر ،مركز أبحاث فقه المعامالت اإلسالمية ،ص 21:من موقع االنترنيت :
 http://www.kantakji.com/fiqh/Economics.htmاطلع عليه يوم . 1221/23/ 25
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مخطط رقم ( )1-3اخطبوط الفقر متعدد األبعاد
بببل

الصدمات االقتصادية
انعدام
األمن

تدين اإلنتاجية

واالجتماعية
والسياسية

انتشار األمراض
وسوء الصحة

االستبعاد
والتهميش

النزاعات واحلروب

البطالة

الشعور بالضعف

الفقر

نقص املشاركة يف
اختاذ القرار
الركود االقتصادي

عدم اخلربة

الوفيات

األمية

تدين الدخل

تدهور
البيئة

التمييز وعدم
املساواة

المصدر :إخالص عثمان عبد اهلل وآخرون ،مرجع سابق ،ص( .40 :بتصرف)

المطلب الثاني :عالقة الحكم الراشد بالحد من الفقر.

ترتبط مشكلة الفقر ارتباطا وثيقا باحلكم ،فإساءة استخدام السلطة أو ممارستها بطرق ضعيفة وغري الئقة تؤثر
بالدرجة األوىل على أولئك األقل قوة (الفقراء) ،فهم األكثر عرضة للمعاناة ،نظرا حملدودية مواردهم وخياراهتم يف
الكثري من األحيان.

واحلكم ال سيئ يعين أيضا التنازل عن تقدمي اخلدمات واملنافع هلذه الفئة اليت هي يف أمس احلاجة إليها ،ويف
وجوده (احلكم السيئ) تنحاز السياسات والربامج واإلنفاق حنو أصحاب املصاحل القوية والنفوذ بعيدا عن الفقراء
وتنعدم حقوق امللكية ،واحلماية ،واخلدمات القانونية للفقراء...،وهكذا يولد سوء احلكم ويعزز من الفقر ،ويفسد
أيضا اجلهود املبذولة للحد منه ،هلذا فان تعزيز احلكم يعد شرطا أساسيا لتحسني حياة الفقراء.

1

أوالا :أسباب ربط الحد من الفقر بالحكم الراشد.

جنبا إىل جنب مع مفهوم احلكم الراشد ،أدرجت املؤسسات املاحنة أيضا تفكري جديد بشأن الفقر
والعالقات بني هذين املتغريين ،وهي تدرك متاما أن الفقر هو مفهوم متعدد األبعاد ،وليس مقصورا على البعد
االقتصادي وحده ،فايل جانب انعدام الدخل .الفقراء يعانون من نقص أو غياب كامل للخدمات واملرافق العامة
ووسائل النقل العام ،والرعاية ال صحية والتعليم ،واالئتمان ،وعدم املشاركة يف القرارات االجتماعية واالقتصادية
والسياسية على املستوى احمللي واإلقليمي والوطين ،وبسبب هذا فالفقراء غالبا ما يشعرون بأهنم مستبعدون
وعاجزون عندما تنتهك حقوقهم ،ويستغلون من طرف األثرياء وأصحاب النفوذ.

1

N. Girishankar, and other , governance and Poverty reduction, discussion within the World Bank and from
comments provided at PRSP workshops,2001,p p:2-3.
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هذا األمر جعل البلدان املتقدمة ومؤسسات اإلقراض تقر بأن احلكم الراشد شرط أساسي للحد من الفقر وذلك
لألسباب التالية:
تزايد إدراج رأس املال االجتماعي والسياسي والثقايف يف حتليل الفقر ،ما انعكس على تزايد أمهية احلكم ملايتميز به من مبادئ خاصة املشاركة الواسعة (الشمولية) ،والشرعية (حكم وسيادة القانون) واملساءلة.
االنتشار الواسع للفساد يف الربامج اليت تدعمها ومتوهلا املؤسسات الدولية املاحنة ،ما جعل املعونات الحتقق أهدافها يف الكثري من الدول النامية ،خاصة هدف التخفيض من أعداد الفقراء.
 بدون احلكم الراشد ،ومع ندرة املوارد املتاحة فإن الدول واحلكومات غري قادرة على التقدم يف مكافحةالفقر ،وهذا غالبا ما يكون نتيجة النعدام الشفافية ،والفساد املستشري ،واملنظومة القانونية غري املستقرة اليت
1
تعيق النمو االقتصادي.
احلكم الراشد أمر ضروري أل ن مجيع جوانب الفقر جيب أن تنخفض ،وال يتم هذا فقط من خالل زيادةالدخل ،ولكن أيضا من خالل التمكني وزيادة الفرص االقتصادية ،والسياسية واالجتماعية للفقراء.
جودة احلكم تعزز الكفاءة ا القتصادية ،وتقلل من تكاليف املعامالت ،من خالل التطبيق الفعلي لسيادةالقانون والشفافية يف احلكومة وإدارة الشركات ،واملساءلة لكل مؤسسة وفرد يف اجملتمع ،ما يعمل على
االستغالل األمثل للموارد املتاحة حنو حتقيق أهداف التنمية املنشودة.
ثانيا :إرساء مبادئ الحكم الراشد والحد من الفقر.

يف ظل سيادة احلكم الراشد ،فإن أي خطة أو إسرتاتيجية وطنية ملكافحة الفقر ال تشمل فقط على أوراق
السياسة اليت تنوي احلكومة تنفيذها حيال الفقر ،ولكن أكثر من ذلك هو كيف يتم تنفيذ هذه اإلسرتاتيجية وفقا
ملبادئ احلكم الرشيد ،السيما أنه يقوم على مبادئ هامة وهي املشاركة وحكم القانون واملساءلة والشفافية ،اليت
إذا ما إمتثلت هلا احلكومة تكون فعالة يف استخدام املوارد ،وأيضا أكثر حتقيقا للنتائج املسطرة وفق الربامج واخلطط
الوطنية للحد من الفقر.
- 2المشاركة الواسعة (الشمولية) :فاملشاركة هي مبدأ أساسي حلقوق اإلنسان وهي متأصلة يف عملية اإلدماج

والدميقراطية على األصعدة احمللية ،والوطنية والدولية ،فتبادل املعلومات – وتشاركها مع اآلخرين -هو مكون
حاسم لعملية املشاركة سواء يف مرحلة التخطيط ،أو التنفيذ أو مرحلة الرصد إلسرتاتيجية احلد من الفقر .وعملية
املشاركة الفعالة هي عامل رئيسي يف جناح أي إسرتاتيجية للحد من الفقر ،فهي تزيد من ملكية أصحاب املصلحة

1

Sudarno sumarto, Asep Suryahadi, Alex Arifianto, governance and poverty reduction: evidence from newly
decentralized Indonesia, a paper from the SMERU research institute, with support from ausAid, the ford
foundation, and DFID, march 2004, Indonesia, , p:04.
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لعمليات التنمية ورقابتهم عليها وتساعد على ضمان أن تستجيب املدخالت ألوضاع الناس املراد استفادهتم
1
منها.
و تتطلب الشمولية هياكل إدارية تشمل جمموعات واسعة من املصاحل املختلفة ،مبا يف ذلك صوت الفقراء.
ومن املقبول على نطاق واسع إدراج اجملتمعات املهمشة باعتبار ذلك أمرا أساسيا لتحقيق التنمية املستدامة
ومفهوم الشمولية يعترب احلرمان والفقر واآلثار املرتتبة على االستبعاد من عملية صنع القرار ،ويسعى إىل تصحيح
هذا عن طريق متكني احملرومني ،وهكذا فالشمولية متس التمكني والدميقراطية التشاركية ،ومنظمات اجملتمع املدين
والالمركزية ،كما انه قريب لرأس املال االجتماعي والسياسي والثقايف ،فضال عن مقومات الرفاه االجتماعي
2
واحلرمان واليت تشمل :الكرامة واحرتام الذات ،واالندماج االجتماعي وغريها.
ويعد التمكني الذي سيتم التطرق إليه الحقا من أبرز األساليب احلديثة املنتهجة من أجل تغيري حالة الفقراء
ففعالية سياسة احلد من الفقر أصبحت تعتمد بشدة على التنمية القائمة على املشاركة والتمكني ،فقد تغريت
النظرة اجتاه الفقراء ،إذ أصبح ينظر هلم كشركاء ومسامهني يف التنمية وليسوا متلقني هلا فحسب.
وأصبح احلد من الفقر يتطلب دمج التنمية االقتصادية واالجتماعية واملادية مبا يف ذلك على املستوى احمللي ،من
خالل التوعية والتعليم والتدريب وتقوية املهارات ،أي ضرورة أن تتضمن سياسات احلد من الفقر براجما تنفيذية
هتدف إىل تعزيز قدرات املستهدفني ومتكينهم من العطاء واملشاركة يف إحداث التغيري على أرض الواقع 3وهو ما
يتطلب وجود وإشراك اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية لضمان إدراج أولويات واحتياجات الفئات املهمشة
ضمن السياسات التنموية احلكومية.
وجتدر اإلشارة إىل انه يروج لالمركزية كمكون للشمولية ألهنا تساعد على وضع هيكل صنع القرار بصورة

أقرب إىل السكان احملليني ما يعزز من مشاركتهم ،كما تركز الدعائم التقليدية للحكومة احمللية على تعزيز القدرة
من أعلى إىل أسفل يف تقدمي اخلدمات وإدارهتا ،وتسمح هياكل احلكم احمللي باستجابة أكثر الحتياجات الفقراء
احملليني باعتمادها على التخطيط التشاركي وإدارة الطلب.
- 2سيادة القانون :يستوجب على هياكل اإلدارة احرتام سيادة القانون ،فهو يشري إىل قضايا العدالة ،وتسوية
الصراعات ،وحماربة اإلجرام ،وإحالل السالم ،واألمن وفض العنف االجتماعي ،وحقوق اإلنسان ،وغريها
باإلضافة إىل ذلك يرتبط ارتباطا وثيق ا برأس املال ألقسري واالجتماعي والسياسي ومكونات الرفاه املتصلة باألمن
الشخصي ،وسيادة القانون أمر ضروري ،ألن الفقراء والفئات احملرومة غالبا ما يفتقرون إىل العدالة بسبب تكاليف
 1منظمة الصحة العالمية ،المكتب اإلقليمي للشرق األوسط ،حقوق اإلنسان والصحة واستراتيجيات الحد من الفقر ،سلسلة منشورات الصحة وحقوق
اإلنسان ،العدد  5سبتمبر  ،1222مصر ،ص.25 :
2
Oksana Popovych, Good Governance and Policy Addressing Poverty Alleviation in Ukraine, university of
Twente Enschede-the Netherlands, Ukraine, 2008, p: 32. Cite web:

http://essay.utwente.nl/59267/1/scriptie_O_Popovych.pdf accessed on 3 April 2011
 3فاتح عزام ،مرجع سابق ،ص.21:
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املعامالت ،وصعوبة الوصول إىل النظم الرمسية القانونية (احملاكم) اليت تعد تكاليفها عالية بالنسبة هلم ،وهو ما
1
ينقص من احتمال دفاعهم عن أصوهلم وأراضيهم ،واحلصول على حقوقهم.
ويف هذا الشأن يعد وجود النظام القضائي املستقل أمر حاسم حلل الكثري من النزاعات اليت يتخبط فيها
الفقراء (نزاعات العمل ،النزاعات على األرض ،)..واالنتهاكات اليت يتعرضون هلا من أصحاب النفوذ .وقد أثبتت
التجارب أن استقالل القضاء له أثر اجيايب على التنمية االقتصادية الشاملة ،ملا حيققه من عدالة خاصة لتلك
2
الفئات الفقرية اليت تعاين التهميش ،ما يساهم يف النهاية من التخفيف من حدة الفقر على هذه الفئات.
- 3المساءلة :وتعين واجب املسؤولني احلكوميني واملؤسسات احلكومية إعطاء إجابات وتفسريات عن تصرفاهتم
يف العمل وحتمل مسؤولياهتم أمام املواطنني ،3وتربير خياراهتم فيما خيص السياسات املنتهجة خاصة تلك املتعلقة
باإلنفاق ،ومدى حتقيقها ألولويات وحاجيات املواطنني خاصة الفقراء منهم كخدمات التعليم والصحة واحلماية
االجتماعية وغريها .فهي إذا الضامن األساسي لإلدارة اجليدة ملوارد الدولة ،حيث هتدف املساءلة إىل ضمان أن
موظفي ومسؤويل الدولة سواء كانوا يعملون بصورة فردية أو مجاعية جيب أن يوضع هلم إطار حيدد بوضوح
األهداف املطلوبة منهم ،وحيدد أيضا اآلليات والوسائل لتحقيق تلك األهداف ،ويرصد التقدم احملرز حنو حتقيقها
وهذا ينطبق أيضا عل ى السلطة القضائية وغريها من عناصر النظام القانوين ،ما يعمل على توفري الفرصة للمواطنني
مبا فيهم الفقراء لالستفادة من اخلدمات العمومية على أحسن وجه ممكن دون متييز وبريوقراطية ،وليكون هلم
صوت مسموع ،وليشاركوا أكثر يف الشؤون الداخلية حلكوماهتم.
- 1الشفافية :إن التدفق احلر للمعلومات واخنفاض تكلفة احلصول عليها ،وتوفرها يف الوقت املناسب أمر هام
يف تسهيل وصول الفقراء إىل اخلدمات العامة واالستفادة منها بشكل أفضل ،كما أن توفر الشفافية يف السياسات
احلكومية خاصة تلك املتعلقة باإلنفاق وبرامج التنمية مهم جدا ،إذ يتيح الفرصة ملنظمات اجملتمع املدين للدفاع

عن حقوق الفقراء يف حالة ما إذا كانت تلك السياسات ال ختدم مصلحتهم ،وال تستجيب لتطلعاهتم وأولوياهتم.
كما أن مبدأ املساءلة يتطلب أن تكون عمليات إسرتاتيجية احلد من الفقر من تصميم وتنفيذ ومراقبة تتمتع
بالشفافية ،كما يوجب على صانعي القرار أن يربروا اخللل يف العملية السياسية ويتحملوا تبعات خياراهتم .ومن
أجل حتقيق ذلك ينبغي على إسرتاتيجية احلد من الفقر أن تقوي الصالت مع تلك املؤسسات والعمليات اليت
1

Regina Birner, Improving Governance to Eradicate Hunger and Poverty. 2020 Focus Brief on the World’s
Poor and Hungry People. Washington, DC: IFPRI, 2007, p:01.
2
Vatroslav Divic, Poverty, what influences it ? An investigation about poverty from two theoretical approaches.
Master thesis: ST 2006 Supervisor: Jan Bohlin Institute for Economic History, Gothenburg University, p: 23
cite web:
http://www.hgu.gu.se/files/ekonomisk_historia/h%C3%B6greseminariet/divic.pdf accessed on 21 January 2011
3
Edmund attridge, S.nachuk, D.dung, Ensuring Good Governance for Poverty Reduction, Localizing MDGs for
Poverty Reduction in VietNam, 2002,p:06 cite web: www.vietnamconsult.de accessed on 10 May 2010
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مت ّكن الناس امل ِ
قصيني من حماسبة صانعي السياسة .وميكن تعزيز الشفافية من خالل النشر املنتظم للمعلومات
َ
وكذلك من خالل تعزيز النقاشات وتبادل املعلومات بني املواطنني واملسؤولني وصانعي السياسات.
- 5القدرة على التنبؤ :حيث تشري إىل سيادة القانون والنتائج احملققة يف املقام األول من القوانني واللوائح
وامليزانيات اليت ينبغي أن تكون واضحة ومعروفة سلفا وبشكل موحد ،وإنفاذها بفعالية.

وإمكانية التنبؤ إذا توفرت الشفافية سوف يكون هلا أمهية يف تسريع وترية التنمية ،فهي تساعد على عمل القطاع
اخلاص ضمن جمموعة مستقرة "قواعد اللعبة" اليت ميكن التنبؤ هبا ،واليت تسهل عليها اختاذ القرارات االستثمارية
فعال وأكثر وضوح ،وقوانني متطورة ،واليت ال
وتعزيز ثقة املستثمرين ،ويف هذا اجملال هناك حاجة إىل نظام قانوين َ

ختضع للتغيري التعسفي ،واستغالل القضاء  ،واحلد األدىن من الكفاءة التقنية داخل السلطة القضائية ضروري
لضمان القدرة على التنبؤ يف العالقات التجارية ،ومن دون هذا قد تكون تكاليف املعامالت والصفقات مرتفعة
ما يعمل على خنق النشاط االقتصادي ،1مما ينجر عليه الزيادة يف مستويات الفقر.
- 6االستجابة والتركيز :أي استجابة املؤسسات العامة ،حيث يكون األفراد حمورها ،وتركيز جهودها على توفري

اخلدمات اليت هم يف أشد احلاجة إليها ،هذا ما يؤدي بدوره إىل رضا املواطنني خاصة الفقراء منهم ،مع التقليل

من حتويل املوارد إىل السلع األقل أولوية أو ال لزوم هلا .والرتكيز االسرتاتيجي ضروري يف بيئة تتعدد فيها
االحتياجات وتعاين املوارد من احملدودية ،وبالتايل جيب على املنظمات يف القطاع العام أن يكون لديها إحساس
واضح باهلدف ،وحتمل املسؤولية وإالَ فمن املرجح أن تبدد الطاقة واملوارد على جمموعة من األنشطة اليت قد ال
تكون ذات صلة مباشرة بأهدافها األساسية.
وجتدر اإلشارة يف هذا الشأن إىل أن مصرف التنمية األسيوي وضع إطار مفاهيمي يوضح العالقة بني احلكم
الرشيد واحلد من الفقر واملبني يف الشكل رقم ( )3-2ويوضح فيه أن احلد من الفقر يرتكز على أساس من النظام
املدين واالجتماعي ،ويركز على احلكم الرشيد والقواعد املؤسسية ،واألسواق الفعالة ،والنمو لصاحل الفقراء ،أما
نقاط الضعف باجتاه اجلزء السفلي من هذا اإلطار مثل ضعف احلكم ،تضرب بالفقراء فمن جهة تضعف فعالية
السوق ،وبالتايل استمرار هبوط النمو االقتصادي ،وقد أظهرت األحباث عرب الوطنية أن النمو يف االقتصاد الكلي
يف املتوسط يرافقه منو يف دخل الفقراء ،وبدون منو قوي هناك فرص ضئيلة للحد من الفقر .ومن جهة ثانية ضعف
احلكم يؤذي الفقراء من خالل قنوات غري اقتصادية ،النمو والتنمية البشرية ،فهناك حاجة لتمكني الفقراء من
خالل استهداف البىن اليت ختدم احلد من الفقر ،وتقوية نوعية احلكم على املستوى احمللي والوطين ،وغالبا ما يكون
االرتباط أمر حيوي جلعل احلد من الفقر على حنو فعال.

institute of

1

Pikay Richardson, Good Governance: The Challenge of Leadership in Africa, Nigeria
management, Nigeria, 2008, p:4
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المخطط رقم ( :)2-3اإلطار المفاهيمي لعالقة الحكم الراشد بالفقر.
تخفيض الفقر
-

التدخل لصالح الفقراء و النمو لصالحهم
-

-

االستثمار لصالح الفقراء
فعالي ـ ـ ــة االسواق
العقود والقواعد المؤسسية واللوائح التنفيذية

-

الحك ـ ـ ـ ـ ــم الراش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
الن ـظــام االجتــماعي والمـ ـ ـ ــدني

Source: Edmund attridge, S.nachuk, D.dung, op cit, p:03
1

ويشمل احلكم الراشد للحد من الفقر يف نظر البنك االسيوي للتنمية مسائل أخرى تتمثل يف:
 تركيز املوارد للحد من الفقر وخلق املساءلة يف استخدام األموال العامة لصاحل الفقراء. بناء القدرات الوطنية للفقراء عن طريق صياغة السياسات املناصرة هلم وتنفيذها. حتسني اإلدارة ومشاركة القطاع اخلاص لتقدمي أفضل اخلدمات للفقراء. حتويل صنع القرار ليكون اقرب من الفقراء ،ومساعدهتم على تنظيم أنفسهم.حماربة ا لفساد ألنه يؤثر على الشرائح األكثر فقرا ،وتعزيز سيادة القانون مع إنفاذ اإلجراءات بوضوحلصاحل الفقراء.
إشراك جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية اليت متثل الفقراء.ولتحقيق أهداف برامج التخفيف من الفقر ،فان املؤسسات حتتاج إىل دعم احلكم وإصالحه وتعزيزه خاصة يف
الدول الفقرية ،وهو ما سعت إليه املؤسسات املاحنة يف العقد املاضي من خالل إنشائها لربامج دعم احلكم اليت
تساعد البلدان النامية على إصالح اخلدمة املدنية وتعزيز مؤسساهتا ،مع األمل يف أن حتسني احلكم سيخلق مناخ
اقتصادي وسياسي من شأنه زيادة النمو االقتصادي يف هذه البلدان ما يعمل يف النهاية على إخراج وإنقاذ
السكان من براثن الفقر.

Edmund attridge, S.nachuk, D.dung, op cit, p:03.
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ثالثا :الحكم الراشد والتصدي لمخاوف الفقر من وجهة نظر البنك الدولي.

احلكم الراشد موضوع واسع ميكن أن يشمل النظر يف كيفية عمل املؤسسات يف الدولة يف جماالت عدة ترتاوح
ما بني حقوق اإلنسان ،والنظم القانونية وإدارة املوارد البشرية ،وتفاصيل عن النفقات وإدارهتا ،وغريها من اجملاالت
اليت يهتم هبا ،كل ذلك قصد توفري عملية إ تصال بني االهتمامات الرئيسية اليت تتعلق بكيفية ممارسة السلطة من
خالل مؤسسات الدولة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،وكذا التدابري احملددة اليت ميكن اختاذها لتحسني
الرتتيبات املؤسسية إلحداث تنمية مستدامة تصب يف مصلحة الفقراء.
وقد حدد برنامج البنك الدويل إلدارة احلكم أربعة أهداف أساسية ينبغي حتقيقها للتصدي ملخاوف الفقر
وتتمثل يف متكني الفقراء ،حتسني قدراهتم من خالل حتسني اخلدمات األساسية ،توفري الفرص االقتصادية اليت
تساعدهم يف الوصول لألسواق ،وأخريا توفري األمن من الصدمات االقتصادية ومن الفساد واجلرمية والعنف.
 - 2بناء القدرات من خالل التمكين وتعزيز المشاركة :فاملشاركة يف العمليات السياسية واإلدارية من احملتمل

أن متّكن الفقراء من توجيه النقاش ،والتأثري على السياسات ،واألولويات يف امليزانية وتصميم الربامج وكذا توفري
اخلدمات األساسية للفقراء ،فالدولة إذا كانت مهتمة هبذا فينبغي عليها أن تصمم آليات متكن الفقراء من املشاركة
1
وإمساع أصواهتم والتأثري يف صنع القرارات املتعلقة باخلدمات األساسية.
وترتبط مشاركة الفقراء بشرط حتقيق الالمركزية للمؤسسات السياسية ،فاحلكم احمللي يساعد على منح الفقراء
فرصة أكرب للتعبري وتعبئة شواغلهم األكثر إحلاحا ،وكذا توسيع فرصهم يف التمثيل السياسي على املستوى احمللي
ويتعزز هذا األمر بوجود منظمات جمتمع مدين قوية وقادرة على التأثري يف سياسات احلكومة .فقد استطاعت
جمموعة من منظمات اجملتمع املدين يف أوكرانيا مثال عام  2111من إطالق مشروع مسي بـ "صوت الناس –زيادة
مشاركة اجلماهري "-هدف إىل متكني العامة من االخنراط بفعالية يف الشأن العام والتأثري على عمل احلكومة ،وقد مت
تنفيذ هذا املشروع على صعيد البلديات وركز على املسائل واملشاكل العاجلة املرتبطة بتقدمي اخلدمة واليت هتم احلياة
اليومية للناس احملليني ،السيّما خماوفهم من الفساد ،وعمد هذا االئتالف من منظمات اجملتمع املدين إىل توظيف
العديد من آليات إشراك املواطنني من قبيل جلسات االستماع العلنية وإجراء مسح لرأي املواطنني يف أداء وجودة

اخلدمات احلكومية من خالل " بطاقات اإلفادة" 2.وحبلول عام  2003أظهرت النتائج حدوث تقدم ملحوظ يف
إمكانية الوصول إىل املسئولني احملليني ،وحتسنا يف القدرة احمللية على رصد عملية تقدمي اخلدمة وإجراء املسوحات
3
وإطالق العديد من املبادرات البلدية الرامية إىل التصدي واملعاجلة املباشرة للنواقص والثغرات اليت تبني وجودها.

 1برنامج األمم المتحدة ،تقرير التنمية البشرية لعام  ،1223مرجع سابق ،ص.212 :
 2بطاقات اإلفادة هي عبارة عن نوع من االستبيان تقدمه منظمة المجتمع المدني إلى المواطنين ألجل تقييم جودة خدمة عمومية ما أو مجموعة من
الخدمات.
 3منظمة الصحة العالمية ،مرجع سابق ،ص.32 :
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أضف إىل ذلك أن التمكني واملشاركة مينحا الفقراء ثقة بأنفسهم ،ويشعرامها بأهنم غري مستبعدين وبإمكاهنم
املسامهة يف حتقيق رفاهم وأمنهم ،وكذا املسامهة يف تنمية بالدهم ،وسوف نتطرق بشيء من التفصيل يف مباحثنا
القادمة ملسامهة كل من التمكني واملشاركة يف التخفيف من الفقر.
- 1بناء القدرات من خالل تحسين الخدمات األساسية :يؤكد الفقراء بانتظام على أمهية إتاحة الفرص املادية
من خالل توفري اخلدمات األساسية ،ويعين هذا توفري الوظائف ،واالئتمان ،والطرق ،والكهرباء ،واألسواق الالزمة
لبيع منتجاهتم ،واملدارس ،واملياه ،ومرافق الصرف الصحي ،واخلدمات الصحية اليت تستند إليها احلالة الصحية
واملهارات البالغة األمهية للعمل ،والنمو االقتصادي الشامل بالغ األمهية إلتاحة الفرص .وكذلك احلال بالنسبة
لنمط أو نوعية النمو ،وميكن أن تكون إصالحات األسواق بالغة األمهية يف توسيع وزيادة الفرص املتاحة للفقراء
ولكن جيب أن تعكس اإلصالحات األوضاع املؤسسية واهليكلة احمللية .ويف اجملتمعات اليت تعاين من درجة عالية
من عدم املساواة ،تعترب زيادة درجة اإلنصاف ذات أمهية خاصة لتحقيق تقدم سريع يف ختفيض أعداد الفقراء
ويؤدي تعزيز إتاحة الفرص من خالل توفري األصول وإمكانية الوصول إىل األسواق إىل زيادة استقاللية الفقراء
وبالتايل متكينهم من أسباب القوة عن طريق تقوية قدرهتم على املساومة يف مواجهة الدولة واجملتمع ،كما أنه
حيسن األمن ،نظرا ألن وجود رصيد كاف من األصول يعترب عامال خمففا للصدمات املناوئة ،وهنا تلعب الالمركزية
ّ
دورا هاما يف االستجابة بشكل أفضل لالحتياجات ذات األولوية بالنسبة للفقراء ألسباب سيتم تناوهلا الحقا.
ويتطلب هذا إجراءات تتخذها الدولة ملساندة بناء األصول البشرية واألراضي ومرافق البنية األساسية اليت
ميتلكها الفقراء أو اليت يتاح هلم استخدامها ،ولتحسني تغطية وكفاءة وجودة اخلدمات األساسية على الصعيد
احمللي فان احلكومة حتتاج إىل ختصيص وتوفري موارد كافية للجماعات احمللية ،ميكن التنبؤ هبا ،قصد وضع الرتتيبات
الالزمة لتلبية احتياجات املواطنني ،كما ينبغي تعزيز مواقف خمتلف مستويات احلكومة من خالل إطار قانوين
لتسوية النزاعات بني االختصاصات املقدمة للخدمات السيما تلك اليت تقدم اخلدمات االجتماعية .ومن املهم
تعيني األ دوار اليت تؤديها خمتلف مستويات احلكومة ،وهذا ما يتطلب توفري الرتتيبات اهليكلية القادرة ،واملوظفني
املتحمسني ،واملعينني على أساس الكفاءة .ولتمكني الفقراء من خدمات أفضل البد من معاجلة املمارسات
التمييزية ،وفرض رسوم اقل على اخلدمات ذات األولوية بالنسبة للفقراء أو إعفائها.

1

- 3بناء القدرات من خالل توفير فرص الوصول لألسواق :تلعب الدولة دورا حموريا يف حتديد وتطبيق القواعد
اليت حتكم الوصول إىل األسواق ،واليت حتد من التمييز واإلقصاء االجتماعي الذي يبقي الفقراء خارج سوق
العمل ،واألراضي واالئتمان ،فالفقراء يتعرضون يف كثري من األحيان إىل مضايقات من قبل مفتشي الضرائب
واملنظمني ومن أصحاب النفوذ واملسؤولني ورجال األعمال ،وإزالة هذه احلواجز يتطلب جهد كبري وطين وحملي
ملكافحة التمييز وتوسيع حرية الفقراء وفتح باب املشاركة هلم يف املؤسسات التقليدية ،وقد حيتاج هذا من
N. Girishankar, and other, op cit, p:07.
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احلكومات إ جراء إصالحات قانونية وتنظيمية هتدف إىل تعميق األسواق ،وإعادة النزاهة للجان التفتيش
والضرائب ،والعمل جبدية على نشر املعلومات للفقراء عن إمكانية التوظيف ،وملكية األصول ،واحلصول على
االئتمانات وغريها.
- 1بناء القدرات من خالل توفير األمن من الصدمات االقتصادية ومن الفساد والجريمة والعنف :ويقصد
هبا تعزيز األمن وتقليل تعرض الفقراء للظروف املعاكسة وذلك عن طريق ختفيض خماطر هذا التعرض أو تقوية
آلياهتم يف جماراة هذه املخاطر .وعادة ما تتمثل يف ضعف االقتصاد الكلي الذي يؤثر على كافة الفعاليات
االقتصادية ،ولكن مكلف أكثر با لنسبة للفقراء ،كما يتضح من الضريبة التنازلية اليت يفرضها التضخم ،والعجز
املوازين املصطنع ،والنفقات املبالغ فيها على الصفقات العامة ،والفساد ،وحصيلة الضرائب سعر الصرف
املضاعف ،القيود التجارية اليت تعمل على زيادة الفساد.
باإلضافة إىل أن فقدان العمل أو انتهاك حقوق امللكية هو أمر يتكرر يف حياة الفقراء ،عندما ال يتم محاية
حقوق ملكية املواطنني الفقراء ،أو حىت االعرتاف هبا يف بعض األحيان ،وعدم اليقني الناجم عن ذلك يولد
مثبطات قوية لرتاكم األصول ،إىل جانب األحكام اليت توفر التأمني االجتماعي واخلدمات األساسية األخرى
مثل الرعاية الصحية ،والتدريب املهين ،الذي حيد من الضعف على جبهات متعددة.
ويف كثري من اجملتمعات ،التعرض للجرمية والعنف والفساد يشكل بعدا رئيسيا للفقر ،وغالبا ما يكون ميثل
القلق الذي يعرب عنه بقوة الكثري من الفقراء ،وميكن للحكومات أن تعمل حملاربة هذه األشكال من العمل
التعسفي عن طريق إجياد ترتيبات وفتح األبواب لنظام العدالة ومكافحة العنف واالستغالل من قبل الشرطة ،ويف
بعض األحيان ميكن أن يكون هناك بديال مثل هيئات تسوية املنازعات اليت تكون اقل تكلفة وأسرع من نظم
احملاكم التقليدية ،وميكن للحكومات أيضا إدخال األساليب اليت متَكن الفقراء من كتابة تقرير سواء علنا أو

جمهول على سلوك املوظفني العموميني.
باإلضافة إىل هذا ينبغي توفري األمن من خماطر التغريات املناخية ،والطقس القاسي وكذلك املرض واإلعاقة
1
وغريها .واليت تعد هي األخرى أسبابا رئيسية لزيادة تفشي ظاهرة الفقر.
المطلب الثالث :مكافحة الفساد ألجل التقليل من الفقر.

يعد الفساد عائقا يف وجه حتقيق التنمية ،فمن شأن تفاقم هذه الظاهرة أن تؤدي إىل انتهاكات حقوق اإلنسان
وعدم احرتام السلطات الدستورية وإعاقة الربامج اهلادفة إىل التخفيف من وطأة الفقر ،حيث تشري اجلهود املبذولة

حاليا للحد من الفقر إىل أن الفساد يشكل عقبة بالنسبة للبلدان اليت تسعى إلحداث التغيريات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية املنشودة لتنميتها ،ويعترب الفساد سبباًَ ونتيجة للفقر يف خمتلف تلك الدول فهو يؤثر
 1ستيفن تايلر ،إدارة الطلب على المياه ،الفقر والعدالة ،سلسلة تقارير بحوث الطلب على المياه ،المبادرة اإلقليمية إلدارة الطلب على المياه بالشرق
األوسط وشمال إفريقيا ،كندا ،ديسمبر  ،1221ص21 :
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على احلكومات والقطاع اخلاص ،واملواطنني يف أصل مبادرات التنمية بسبب االحنرافات يف صنع القرار ،ووضع
امليزانيات ،وعملية التنفيذ ،فعندما تسيء هذه اجلهات الفاعلة استخدام السلطة املوكلة هلا هبدف حتقيق مكاسب
شخصية ،فإن الفساد يعمل على عدم مشاركة املواطنني وإهدار املوارد العامة لتذهب إىل أيدي املنتفعني ،وجيد
الفقراء أنفسهم خاسرين يف هناية سلسلة الفساد ودون دعم من الدولة أو احلصول على اخلدمات اليت حيتاجوهنا.
أوالا :عالقة الفساد بالفقر.
يوضح لنا املخطط التايل عالقة الفساد بالفقر ،وكيف يؤثر الفساد على زيادة مستويات الفقر.
المخطط رقم ( :)3-3روابط الفساد بالفقر

حيد من النمو االقتصادي ويفاقم
عدم املساواة
الفـقر

الفســاد
يضعف من قدرة احلكومة على
االستجابة الحتياجات الناس

المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،الفساد والتنمية " مكافحة الفساد من اجل الحد من الفقر" ،نيويورك ،ديسمبر  ،2442ص.11:

هناك منوذجان مفيدان يف فهم أثر الفساد على الفقر .ومها منوذج االقتصاد ومنوذج احلكم ،ويثبت كالَ من
النموذجني أن الفساد يفاقم ويزيد الفقر نتيجة عوامل معقدة ومتداخلة تشمل عوامل اقتصادية وأخرى مرتبطة
باحلكم الرشيد.
يظهر منوذج االقتصاد أن الفساد يؤثر على الفقر من خالل تأثريه على عوامل النمو االقتصادي ،األمر الذي
يؤثر بدوره على مستويات الفقر .فهو حيول االستثمار احلكومي عن اخلدمات القيمة بالنسبة للمجتمع كالتعليم
والرعاية الصحية ،ويضعف فرص احلصول على اخلدمات مبا فيها خدمات البنية األساسية ويقلل من جودهتا ،ألن
العموالت اخلفية يف اجملاالت ذات الصلة ،مثل مشرتيات املعدات ،عادة ما تكون مرحبة جدا للمتورطني فيها
أضف إىل ذلك أن الفساد يسمح لبعض الفئات بأن تستفيد أكثر من غريها من خالل تشويه السياسات واألطر
االقتصادية والقانونية املتصلة هبا .وجيعل الفساد األسر ذات الدخل املنخفض تنفق حصة كبرية من دخلها على
الرشاوي ،تفوق يف بعض األحيان ما تدفعه األسر ذات الدخل املتوسط أو املرتفع ،ويقع عبء الفساد الصغري
بشكل غري متناسب على الفقراء ،كما يعوق الفساد تقدم نظام الضرائب ،ويزيد من عدم املساواة يف الدخل
والثروة ،وكل هذه اآلثار تعود سلبا بالدرجة األوىل على الفقراء نظرا حملدودية مواردهم وخياراهتم.
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أما منوذج احلكم فيؤكد أن الفساد يؤثر على الفقر من خالل بسط نفوذه على مؤسسات احلكم ،واليت تؤثر
بدورها على مستويات الفقر .فالفساد يقلل من قدرة احلكم ،إذ أنه يضعف املؤسسات السياسية ،وسيادة
القانون ،ويشوه إطار القواعد عن طريق قيام األفراد واجلماعات ذات النفوذ ،والشركات يف القطاع العام واخلاص
بالتأثري على تشكيل القوانني ،واملراسيم واللوائح والسياسات لبلداهنم ،واليت ختدم مصلحتهم وتضر مبصلحة
الفقراء ،1وحتد من مشاركة املواطنني ،أضف إىل ذلك أن هذا النموذج يقلل من جودة اخلدمات والبنية احلكومية
ويقوض القدرة املؤسسية للحكومة على تقدمي خدمات عامة عالية اجلودة ،وحيول االستثمار العام بعيدا عن تلبية
املصلحة العامة وجيعله منصبا على مشروعات رؤوس األموال ،ويضعف االلتزام بأنظمة السالمة والصحة ،األمر
الذي يزيد الفقراء سوءا.
ثانيـاا :آثار الفساد على الفقراء.

هناك اتفاق واسع على أن الفساد يؤثر على الفقراء بشكل كبري ،سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،وقد
وصفت اآلثار من منظور اقتصادي واجتماعي وسياسي ،ويضر الفساد بالفقراء يف البلدان النامية على حنو غري

متناسب .ألنه يؤثر على حياهتم اليومية بالعديد من الطرق املختلفة ،ومييل إىل جعلها أكثر فقرا ،من خالل
حرماهنم من نصيبهم العادل من املوارد االقتصادية واملساعدات املنقذة للحياة ،ومن اخلدمات العامة األساسية
ألهنم غري قادرين على دفع الرشاوى ،ويزيد من صعوبة تلبية احتياجاهتم األساسية مثل تلك املتعلقة بالصحة
والغذاء والتعليم .وخيلق التمييز بني اجملموعات املختلفة يف اجملتمع ،ويغذي عدم املساواة والظلم ،ويعرقل النمو .لذا
2
فهو يشكل عقبة رئيسية أمام حتقيق االستقرار االقتصادي واالجتماعي وحىت السياسي.
وباإلضافة آلثار الفساد على النمو واالستثمار واإلنفاق اليت مت التطرق إليها يف الفصل األول من هذه الدراسة
واليت حتما ستنعكس سلبا على الفقراء ،ميكن إضافة بعض أآلثار األخرى املتمثلة يف النقاط التالية:

3

أ -حصول الفقراء على أدنى مستوى من الخدمات االجتماعية :فكلما وزعت املنافع العامة على أساس

القدرة على الدفع ،إال وعاىن الفقراء من ذلك .فاستخدام نظام للسعر غري املشروع يف توزيع املعاشات التقاعدية
والسكن العام والتعليم والصحة سيحرم العاجزين عن الدفع ،ويصح هذا على الرسوم املشروعة كما يصح على
املبالغ املدفوعة بصورة غري مشروعة على سبيل الرشوة ،غري أن املشكل يظل قائما.

1 N. Girishankar, and other , op cit, p:5
2 Walter Eberlei, Bettina Führmann, Fighting Poverty and Corruption Integrating the Fight Against Corruption
into the PRS Process – Analysis and Recommendations for Development Cooperation, Deutsche Gesellschaft für
, Eschborn 2004,p:6
www.u4.no/document/literature/gtzfightingpoverty.pdf le 04/06/2010.
 3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،شعبة التطوير اإلداري وإدارة الحكم،ورقة مناقشة رقم  3الفساد والحكم الرشيد ،نيويورك  ،2111 ،ص ص -11
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-سوء إدارة الموارد العام ،وتفادي استثمارات الهياكل األساسية للمشاريع التي تساعد الفقراء :ففي

حكومة فاسدة ختصص املوارد العامة للمشروعات ذات األولوية االقتصادية من وجهة نظر هذه احلكومة كالدفاع
ومشروعات البنية التحتية كثيفة رأس املال ،ما قد مينح املزيد من فرص الرشاوي ،بعيدا عن النفقات ذات األولوية
بالنسبة للفقراء كالتعليم والصحة ،والتشغيل ،ولنفس األسباب تتجه االستثمارات احلكومية حنو املشاريع اجلديدة
وترتك الطرقات القائمة واملستشفيات والبنية التحتية العامة األخرى للتسوس والتدهور بدال من ترميمها وصيانتها
وقد ال تصل أيضا النفقات إىل اجلهات املستهدفة  ،1وعالوة على ذلك ،قد تكون املشاريع موجهة للفقراء توجيها
غري حمكم ،على اعتبار أن هذا اهلدف ال يزيد من دخل الفساد ،وستغطي الضرائب وقروض املعونة واملنح
تكاليف هذه املشاريع بدل استخدامها يف مشاريع يستفيد منها من هم أشد فقرا .
ويف هذا اإلطار يؤكد مؤشر مدركات الفساد لعام  .1220على أن الفساد جبميع أشكاله املباشرة وغري
املباشرة يساعد على زيادة حدة الفقر ،خصوصا عندما يُسرق حق الفقراء وتساء إدارة املوارد العامة .وعلى نطاق

أوسع ،ميكن أن يؤدي الفساد الكبري يف هناية املطاف إىل مجود اقتصادي وزيادة التباينات االقتصادية واالجتماعية
مع الوقت ،عندما جتتمع يف وقت واحد التكاليف املرتفعة لتوفري خدمات عامة والقدرات املنخفضة جلمع
ضرائب .ويؤكد التقرير على وجود عالقة قوية بني الفساد والفقر يف الدول اليت تعترب األشد فقرا ،وعلى أن الفساد
ينجم عن سوء ختصيص املوارد ويكون أكثر مشولية حني يصل األمر إىل ضياع احلق يف احلصول على الفرص
واحلقوق بعدالة .وقالت رئيس منظمة الشفافية الدولية "هوجيت البيل" مبناسبة صدور التقرير "على الرغم من
مرور عقد من التقدم يف وضع قوانني ولوائح ملكافحة الفساد لكن نتائج اليوم تبني أن هناك الكثري مما ينبغي عمله
قبل أن نرى حتسنا ذو مغزى يف حياة أفقر املواطنني يف العامل".
ت -مواجهة الفقراء لعبء ضريبي أثقل أو لخدمات أقل :فإذا انتشر الفساد بصورة كبرية ،تزداد نسبة
الضرائب اإلمجالية املفروضة على من ال ميلكون القوة والثروة لدفع الرشوة جلباة الضرائب ،وبطبيعة احلال من
املرجح أالَ يكون أفقر الفقراء مصدر دخل واعد .وقد تكون من النتائج املرتتبة على ذلك أن يقرر امللزمون
بالضريبة التحول إىل االقتصاد غري النظامي املسترت حيث ال يستطيع جباة الضرائب أن يضبطوهم ،ومن جهة
أخرى إذا عجز الفقراء عن دفع الضرائب ،فإن حصيلة الصفقات الفاسدة ستتجسد يف تقلص الدولة وعجزها
عن توفري العديد من اخلدمات.
كما أن ارتفاع الفساد يف اإلدارة الضريبية والناتج عن اإلعفاءات الضريبية اليت حيصل عليها أصحاب النفوذ
من مسؤولني حكوميني ورجال األعمال مقابل دفعهم للرشاوي ،يعمل على حرمان خزينة الدولة من عائدات
الضرائب ،وحيمل من ال يستطيعون دفع الرشاوي من الفقراء سد تلك الفجوة من التمويل ،وهو ما ينتج عنه

1

N. Girishankar, and other, op cit, p:3
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أيضا زيادة تفاوت الدخل .إذ تزيد الفجوة بني الطبقة الفقرية والغنية ،وتتسع قاعدة الفقر من خالل حتول
1
أصحاب املشاريع الصغرية وغري القادرين على دفع الرشاوي إىل فقراء ،والفقراء يتحولون ألفراد اشد فقرا.
ث  -بيع الفقراء لمنتجاتهم الزراعية في ظروف غبر مواتية :فالعديد من الفقراء هم من صغار املنتجني

الزراعيني  .ويعتمدون على الوسطاء إليصال منتجاهتم إىل السوق .فإذا محَل هؤالء الوسطاء الدولة على ختويلهم

احتكارات حملية يف مناطق جغرافية معينة ،فإن املزارعني يصبحون يف وضع غري مناسب .ويكون للموظفني
املرتشني حافز يدفعهم إىل خلق تلك االحتكارات الستخدامها يف استخالص مكاسب شخصية.

ج -الحد من نمو المؤسسات المحلية الصغيرة :فالفساد كثريا ما يؤثر على أصحاب املشاريع الصغرية الذين
يضطرون إىل رشوة املوظفني العموميني يف مقابل االستفادة من مزايا تسهيل اإلجراءات ،وهو ما يتسبب يف

ارتفاع تكاليف اإلنتاج ،كما قد تضطر بعض املشاريع للتوقف عن العمل بسبب أن املشاريع والصفقات اجلديدة
دائما يفوز هبا األثرياء بسبب رشوهتم للمسؤولني ،وهو األمر الذي جيعلهم يعزفون عن االستثمار ويرتكهم
يتخبطون يف الفقر ،وهلذا يضر الفساد بالفقراء أكثر من غريهم ،ففي بعض البلدان يتمركز العديد من الفقراء يف
املناطق املعزولة نوعا ما ،ويعيشون على مؤسسات جتارية صغرية ،وقد تتقيد بشدة قدرهتم على اإلفالت من براثني
الفقر من خالل استخدام تلك املؤسسات وذلك بسبب فساد اجلهاز التنظيمي والضرييب احلكومي .وهذا الفساد
من شأنه أن يقصيهم وحيد من قدرهتم على النمو ،وقد حتدد الرشوة من سيحصل على صفقة عمومية أو على
شركة تتم خصخصتها ،عندما حتدد الشروط األساسية دون مراعاة الحتمال الفساد ،وعندها متثل الرشوة حتويال
ملبالغ من أرباح الفائز وخزانة احلكومة إىل جيوب املوظف املرتشي.
كما أن الفساد خيلق االقتصاد ذو التكلفة العالية ألنه يعيق إنشاء بيئة صحية واقتصادية مواتية لالستثمار ،وهو
أمر ضروري للفقراء للعمل والقيام مبشاريعهم التجارية البسيطة.
ح -تحويل المعونة الخاصة بالفقراء بعيدا عن المستهدفين :فمن املمكن أن حيدث الفساد متزامنا مع تقدمي
املعونة وتوزيع املساعدات ،كأن يتم اختيار املشاريع واالستثمارات القطاعية يف البلدان املتلقية للمعونات بعيدا
عن أولويات وحاجيات الفقراء ،أو أن تقدم تلك املساعدات ألنظمة فاسدة أو حتت قيادة فاسدة ،ما يعمل
على تغذية التجاوزات واالختالسات ،وحتويل نسبة كبرية من تلك املساعدات بعيدا عن املستهدفني ،ما يؤثر يف
النهاية على املوارد احمللية للبلد ويثبط اجلهود احمللية والدولية للحد من الفقر .وهلذا أصبحت املساعدات غالبا ما
تكون مشروطة من قبل الدول واهليئات املاحنة بإجراء إصالحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد وإفضاء
املزيد من الشفافية يف توزيعها ويف اإلفصاح عن العمليات املمولة من قبلها ،وذهبت هذه األخرية إىل ابعد من

1

Mitchell, Seligon, the impact of corruption on regime legitimacy, A comparative study of four Latin American
countries, journal of politics , may 2002, vol64, issue 2, p:02.
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ذلك يف بعض احلاالت حيث أصبحت تقوم بتقدمي مساعدات مالية لدعم اطر السياسات احمللية وجهود
1
مكافحة الفساد داخل البلدان املتلقية للمعونات.
خ -الفساد يعرض حقوق ملكية الفقراء للخطر :بسبب املسؤولني الفاسدين حيث كثريا ما جيرب الفقراء على
اخلروج من منازهلم ،والتنازل عن أراضيهم بدون أي تعويض ،لغرض استخدامها يف مشاريع التنمية العمومية واليت

تكون يف بعض األحيان حتت رعاية أصحاب النفوذ واملقدمني للرشاوي ،2وهو ما يدفع خللق املزيد من التفاوت
يف الدخل.
د -شراء أصوات الفقراء :يف حاالت أخرى ،حتصل األحزاب السياسية واملرشحون على الرشاوى ويستخدموهنا

يف شراء أصوات الفقراء .ورغم أنه قلَما تكون تلك الرشاوى وصفة للحكم الفعال واملشروع فإهنا متثل فعال
حتويال توزيعيا للموارد .غري أن األثر العام هلذه الطريقة يف متويل احلمالت يضر بالناخبني إذا كان الساسة
املنتخبون يؤيدون مشاريع ليس هلا مردودية إلرضاء كبار املاحنني ،وقد يعاين الفقراء كمجموعة غري أنه يكون هلم
مع ذلك حافز يدفعهم إىل قبول الرشوة.
ومن جهة ثانية يعمل متويل األحزاب وممثلي الشعب من مصادر خاصة كالشركات ورجال األعمال ،على
إلغاء املزايا اليت يتمتع هبا هؤالء املسؤولني عند فوزهم باالنتخابات ،حبيث يتحولون ملوظفني لتلبية مطالب
املمولني ،ومدافعني على مصاحلهم ،من خالل القوانني والسياسات املنتهجة ( إقرار قوانني التخفيض واإلعفاء من
الضرائب ،قوانني تزيد من االحتكار وحتد من املنافسة ،قوانني لتمليك العقارات )...ما ينجر عنه يف النهاية تلبية
مصاحل تلك الفئات على حساب مصاحل الفقراء.

3

وميكن تلخيص أهم آثار الفساد على الفقر يف اجلدول التايل:

1

Transparency International, Poverty, aid and corruption, Berlin, Germany, 2008, pp:4,5.
www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/ASAZ-7HEDBS/$file/TI_Apr2008.pdf?openelement
2
Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, Alex Arifianto, op cit, p:5
3
Argandona, Antonio, political party funding and business corruption, January,2002, p:12
www.jese.du/research/pdfs/01-0458-E
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الجدول رقم ( )2-3آثار الفساد على الفقر
تأثير الفساد على الفــقر
-

انتهاج سياسات اقتصادية خاطئة بسبب املصاحل الشخصية.
تشويه عملية ختصيص النفقات.
غياب سيادة القانون وحقوق امللكية.
عقبات السياسات احلكومية يف وجه تطوير القطاع اخلاص.
احتكار القوانني واحلد من تطوير السياسات لغرض احلفاظ على مصاحل الشركات القومية.

-

استيالء خنب الدولة على السياسات احلكومية.
إعاقة التقدم والرتاجع يف النفقات واالستثمارات العمومية.
عدم املساواة يف توزيع الدخل.
التخصيص السيئ للموارد .
ارتفاع مستوى الضرائب على املشاريع الصغرية للفقراء بسبب الفساد.

انخفاض االستثمار والنمو لصالح الفقراء

حصة الفقراء قليلة من النمو

استيالء النخب وأصحاب املصاحل على اخلدمات املخصصة للفقراءارتفاع وانتشار الرشاوي يفرض ضريبة على اخلدمات األساسية كالتعليم والصحة وغريها.اخنفاض تراكم رأس املال البشري.-اخنفاض نوعية التعليم والرعاية الصحية.

ضعف الحصول على الخدمات العامة
نقص الرعاية الصحية وانخفاض المستوى
التعليمي

Source: SIWI, Making Anti-Corruption Approaches Work for the Poor, REPORT 22, 2007,p:7.

فمن خالل اجلدول نالحظ أن للفساد عواقب وخيمة على الفقر ،تتمثل يف خفض االستثمار والنمو ،وختفيض
حصة الفقراء من هذا النمو ،واحلد من فرص احلصول على اخلدمات األساسية ،وكذلك تأثريه أيضا على هيكل
الدميقراطية وحقوق اإلنسان وسيادة القانون.
ففي البيئة اليت ينتشر فيها الفساد ترتفع فيها عدم املساواة يف توزيع الدخل ،ويستمر التفاوت يف توزيع ملكية
األصول ،وتنخفض االستثمارات يف رأس املال البشري (ختفيض اإلنفاق على التعليم) ،ويسود عدم التكافؤ يف
فرص احلصول على اخلدمات األساسية كالصحة والتعليم وغريها ،وال تقتصر آثار الفساد على هذا فحسب ،بل
تشمل أيضا انتهاك حلقوق اإلنسان ،واستبعاد الفقراء وهتميشهم ،وتقويض الدميقراطية.
ويبقى لنا أن نشري يف األخري إىل أنه حىت تكون اسرتاتيجيات مكافحة الفساد فعالة ألجل الفقراء ،جيب النظر
عن كثب يف السياق األوسع الذي يتيح الفرص للمواطنني مبا فيهم الفقراء من املشاركة يف احلياة االقتصادية
واالجتماعية والسياسية ،حبيث ينبغي النظر إىل الفقراء كأصحاب مصلحة يف مكافحة الفساد وليس ضحايا
فقط ،كما ينبغي العمل على احلد من عدم املساواة يف توزيع الدخل ،وكذا حماربة االستبعاد والتهميش هلذه الفئة
من اجملتمع.

251

الفصل الثالث :الحــكم الراش ـ ـ ـد واإلستراتيجيات الحديـ ـثة للحد من الفقر

المبحث الثاني :الالمركزية و الحد من الفقر.

تعد الالمركزية من أهم قضايا ومميزات احلكم الراشد ،كما أهنا تعترب أداة أساسية إلجناحه ،ملا حتققه من تعزيز
للدميقراطية واملشاركة سواء لألفراد ومنظمات اجملتمع املدين أو القطاع اخلاص يف سياسات احلكم والتنمية .فهي
تعد اليوم أحد أهم النظم اليت ميكن من خالهلا متكني املواطنني يف اجملتمع احمللى من املشاركة الفعالة واحلقيقية يف
إدارة الشئون العامة احمللية ،كما أنه بدون تطبيق سليم لالمركزية ال ميكن القول بإمكانية حتقيق التنمية احمللية
املستدامة ،السيما يف ظل عجز احلكومة املركزية عن الوفاء بكافة احتياجات اجملتمع وخاصة مع تنامي عدد
السكان من ناحية ،وندرة أو سوء استغالل املوارد الطبيعية والبشرية من ناحية أخرى وبدون تلك الالمركزية ال
ميكن أيضا احلديث عن سياسات كفؤة للحد من الفقر ،فالالمركزية تتيح اآلليات اليت تسمح للجمهور باملشاركة
يف عملية احلكم ،واإلطار الذي يضمن أن تكون مصاحل اجملتمع ممثلة يف هياكل صنع القرار يف احلكومة ،كما أن
نقل بعض السلطات واملسؤوليات إىل املستويات اإلقليمية واحمللية ،ميكن أن يسمح بزيادة كفاءة الضرائب ،وتوليد
اإليرادات احمللية وترشيد النفقات ،باإلضافة إىل إجياد بيئة مواتية لتوفري اخلدمات العامة الكافية للمواطنني ،1ومن
هنا كانت الدعوة إلجراء إصالحات يف الدول حنو الالمركزية مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية هبا.
المطلب األول :الالمركزية ،مفهومها ،أنواعها ومحدداتها.
تعد الالمركزية مطلبا أساسيا من مطالب حتقيق احلكم الرشيد ،وقد اختلفت تعاريفها وتنوعت حمدداهتا اليت على
أساسها تعمل الالمركزية لصاحل الفقراء.
أوال :مفهوم الالمركزية.

مفهوم الالمركزية يف اإلدارة احمللية ليس باملفهوم اجلديد على العامل املعاصر .حيث تأخذ به دول صناعية كثرية

منذ عقود طويلة ،كما أخذت دول أوروبا الشرقية بالنظام املركزي كخطوة أساسية لتعميق توجهها حنو اقتصاد
السوق واإلبقاء مبتطلبات االنضمام لالحتاد األوريب ،أما ىف جنوب شرق آسيا فقد جاء التوجه الالمركزي مدفوعا
باحلاجة إىل حتسني تقدمي اخلدمات العامة لقطاع أوسع من السكان.
وقد وردت عدة تعريفات لالمركزية ،فقد عرفها البنك الدويل على أهنا جمموعة واسعة من إعادة تنظيم القطاع
العام ،تشري إىل نقل السلطة واملسؤولية يف الوظائف العامة من احلكومة املركزية إىل السلطات احمللية والوسيطية ،أو
وكاالت حكومية شبه مستقلة و/أو القطاع اخلاص.
كما تعرف بصورة مبسطة على أهنا عملية حتويل سلطة ومسئولية تقدمي اخلدمات العامة من احلكومة املركزية
إىل املستويات احمللية احلكومية أو هيئات حكومية شبة مستقلة أو إىل القطاع اخلاص.

1

Isabelle Hentic et Gilles Bernier, Rationalisation, Décentralisation et participation dans la Gestion du Secteur
Public des pays en Développement, CAFRAD, Morocco, 2000,p:7. Cite web :
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/cafrad/unpan006269.pdf le 19/02/2010.
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وكان وراء تبين سياسة الالمركزية عدة دوافع امهها السعي وراء احلرية السياسية االقليمية وتسوية النزاعات وضغوط
املنافسة العاملية ،وحتقيق االستق رار ،اىل جانب طلب العدالة والكفاءة يف اخلدمات العامة احمللية بعد ان مت اعتماد
تغيريات رئيسية يف اسرتاتيجيات التنمية يف العديد من البلدان ،حني الحظت عدم الكفاءة يف إدارة وتقدمي
اخلدمات العامة ،وعدم عدالة التوزيع ،فانتهجت الالمركزية أمال منها يف حتسني مستوى اجلودة والكفاءة واملساواة
يف تقدمي اخلدمات العامة.
ثانيا :أنواع الالمركزية.

تقسم الالمركزية إىل ثالثة أنواع رئيسية ،سياسية ومالية وإدارية.
- 2الالمركزية السياسية :وهي اليت تقوم على توزيع السلطات السياسية ،أي سلطات التشريع والقضاء

واإلدارة ،فيما بني الدولة املركزية والدويالت أو الواليات املكونة هلا ،وبالتايل فان نظام الالمركزية السياسية
يكون متصال بالتنظيم الدستوري للدولة ،والالمركزية السياسية ال تكون إال يف الدول االحتادية (املركبة) حيث
متارس اهليئات املنتخبة يف الواليات أو املقاطعات أو الدويالت األعضاء سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية يف
حدود اإلقليم الذي متثله .وينظم دستور الدولة عادة عالقات احلكومة الفيدرالية بالدويالت األعضاء ،وتفقد
الواليات أو املقاطعات املكونة للدولة الفيدرالية شخصيتها املعنوية يف جمال السياسة اخلارجية ،ويف جمال القوات
املسلحة ،وصك العملة ولكنها تتقاسم مع احلكومة الفيدرالية مظاهر السيادة يف اجملال الداخلي ،وتعترب
الواليات املتحدة األمريكية من أوائل الدول اليت أخذت بالالمركزية السياسية ،وتأخذ كندا والربازيل واهلند هبذا
1
النظام ويف الدول العربية توجد فقط دولة اإلمارات العربية املتحدة.
- 1الالمركزية المالية :وحتدث عندما يتنازل املستوى األعلى عن سلطاته يف عملية املوازنة والقرارات املالية
للمستويات األدىن ،ويف هذه احلالة تعطي الدولة احلكومات دون القومية السلطة للقيام بوظائف معينة وزيادة
املوارد وفقا لقواعد واضحة ،مع احتفاظ السلطة املركزية حبق تغيري أو إلغاء تلك السلطة املخولة للحكومات
دون القومية ،وبالتايل فدرجة حرية التصرف يف تقدمي اخلدمة مقيدة بالقواعد اليت تضعها السلطة املركزية ،كما
أن السلطة أو حرية التصرف يف زيادة الضرائب حمدودة بشكل واضح.
- 3الالمركزية اإلدارية :وهي نقل سلطة صنع القرار واملوارد ومسؤولية تأمني اخلدمات واملنافع العامة من
احلكومة املركزية إىل مستويات أخرى أدىن ،2قد تكون ممثلي احلكم احمللي ،ويف هذه احلالة يقود احلكم احمللي
ممثلون منتخبون وحياسبون جزئيا أو كليا أمام املنتخبني احملليني .وقد تكون أجهزة عامة يف نطاق الوحدات
اجلغرافية ا حمللية ،ويف هذه احلالة يتم نقل سلطة اختاذ القرارات احمللية من احلكومة املركزية إىل هذه األجهزة املعينة

 1صفوان المبيضين ،حسين الطراونة ،توفيق عبد الهادي ،المركزية والالمركزية في تنظيم اإلدارة المحلية ،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،
األردن ،1222 ،ص ص.32-11 ،
 2حسين أبو رمان ،دور البرلمان في تعزيز الالمركزية والتنمية اإلقليمية في األردن ،دراسات بحثية وورشات عمل حول بناء قدرات المؤسسات
البرلمانية وتعزيز مشاركة المواطنين في الدول العربية ،مرجع سابق ،ص.122 :
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من قبل السلطة املركزية واملسؤولة أمامها ( احملافظ أو وايل الوالية) ،ومتثل اإلدارة احمللية يف هذه احلالة ذراع
احلكومة املركزية لتوصيل اخلدمات وهي متلك حرية تصرف حمدودة حول سبل تقدمي هذه اخلدمات.
ثالثـاا :محددات الالمركزية لصالح الفقراء.

تتمثل العوامل ذات الصلة يف تصميم وتنفيذ اإلصالح ألجل الالمركزية يف وجود إطار سياسي وطين داعم
وااللتزام من النخب املركزية ،والصالحيات املفوضة واملوارد ،واملعلومات عن املؤسسات احمللية ،وآليات املشاركة
فهذه العوامل ضرورية لنجاح الالمركزية لصاحل الفقراء ،هلذا سوف يتم حصر هذه احملددات يف أربع جمموعات.
- 2الوظيفة السياسية :وتتمثل يف التزام النخب على مستوى احلكومة املركزية بإقامة عملية شفافة لالمركزية مبنية

على مشاركة كافة أطراف اجملتمع ،ولكي تكون الالمركزية يف صاحل الفقراء البد أن تكون السلطات احمللية قادرة
على حتمل اإلصالحات وعلى استعداد تام للقيام بذلك ،وهو ما يتطلب حصول السلطات احمللية على موارد

مستقرة ،موثوقة ،وبكمية كافية ،واستثمارات يف القدرات البشرية احمللية وكذا صالحيات واسعة يف املسائل
اإلدارية ،واملوارد املالية والقانونية ،باإلضافة إىل ذلك ينبغي على احلكومات املركزية أن تكون هلا القدرة واالستعداد
على مراقبة ورصد النزاهة واملساءلة عن تنفيذ السياسات على املستوى احمللي ،والسيما إذا تعلقت باحلد من
الفقر ،ومن املهم أيضا تدخل احلكومة املركزية يف حالة ما إذا كان هناك عدم املساواة يف القدرات واملوارد ما بني
اجلماعات احمللية ،1كما ينبغي أن يكون هناك تدفق جيد للمعلومات بني احلكومة احمللية واملواطنني ،ما يسمح
هلم باملشاركة يف صنع القرار ،ويف تعزيز متكني الفقراء وحتسني كفاءة احلكم.

- 1الوظيفة اإلدارية :هناك حاجة ماسة إىل تقسيم واضح للمهام بني خمتلف اجلهات الفاعلة ،وهو ما يتطلب
بعض الوقت لتعزيز القدرات احمللية واإلقليمية لبعض البلدان النامية خاصة الفقرية منها ،وبالتايل الالمركزية جيب

أن تفوض رمسيا سلطات واسعة للهيئات احمللية من أجل حتقيق التنمية احمللية ،ومتنحها صالحيات أكثر يف إعداد
ميزانيتها وخططها التنموية .وهلذا ينبغي على السلطات املركزية أن تقدم الدعم واملساعدة للسلطات احمللية يف
البداية ألجل بناء مؤسساهتا وتعزيز قدراهتا لتكون جاهزة لتحمل مسؤولياهتا أمام مواطنيها ،وهو ما فعلته مثال
اندونيسيا حني أطلقت مبادرة " التعلم باملمارسة" ،وإختارت إجراء الالمركزية السريع واجلذري حيث أطلق عليه
هنج االنفجار الكبري ،ما ساعد على زيادة القدرات احمللية حىت ومل يتم التوصل إىل مستوى كاف ،ألن غالبا ما
تربر احلكومات املركزية تدخلها يف السياسة احمللية حبجة نقص القدرات واخلربة احمللية يف اإلدارة ،وهي قناع عام
على عزوف حقيقي يف بعض البلدان على انتداب السلطات احمللية.

1

Narayan Lakshman, the political economy of good governance for poverty alleviation policies, Asian
Development Bank, 2003, Manila ,Philippines, p:17
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- 3الوظيفة المالية :فحصول السلطات احمللية على موارد مضمونة أمر حيوي ،فحجم املوارد املالية للسلطة احمللية

هو العامل احلاسم الذي حيدد قدرهتا على املشاركة يف اإلنفاق لصاحل الفقراء ،فإذا استطاعت حتمل مسؤولية
اإلنفاق على األبعاد املهمة للفقر (التعليم االبتدائي ،الرعاية الصحية ،)...فإهنا سوف تنجح يف ختفيف الفقر.

وهلذا ال ينبغي أن تقتصر اإليرادات املالية للحكومات احمللية على الضرائب ألهنا يف بعض األحيان غري كافية
لتغطية مجيع اخلدمات العمومية احمللية ،كما أنه من املمكن أن خيلق تفاوت بينها ،بسبب اختالف حصيلتها
ومستويات النمو من منطقة ألخرى  ،ويف الوقت نفسه ،فان متويل معظم النفقات احمللية من حتويالت احلكومة
املركزية قد خيلق تقويض لعملية اإلصالح حنو املركزية ،فقد تلجأ بعض احلكومات املركزية إىل ختفيض هذه
التحويالت للحد من شرعية السلطات احمللية ،وهو ما يتطلب من السلطات احمللية تنويع مصادر متويلها ،وكذا
السعي للبحث عن مصادر من القطاع اخلاص لتوفري اخلدمات العامة ،1وإبرام شراكات بني خمتلف أصحاب
املصلحة من القطاع العام واخلاص ومنظمات اجملتمع املدين
- 1دور السلطات المحلية :هو مبثابة نقطة دخول إلنشاء وحتسني السياسات املناصرة للفقراء ،وجتدر اإلشارة
إىل أن احلكومة املركزية تلعب دورا هاما يف متابعة السلطات احمللية واإلقليمية يف تنفيذها للسياسات املناصرة
للفقراء ،فبمجرد حت قيق الالمركزية ينبغي اختاذ التدابري اليت تسمح برصد التقدم احملرز يف حتسني االستهداف
واملشاركة ،وتقدمي اخلدمات واإلجراءات اإلدارية والتوجيهية اليت تضمن متابعة التحقيقات يف اإلنفاق العام وتقدمي
اخلدمات.
كما انه من املهم أيضا على املستوى احمللي حتقيق املساءلة اليت تعد دليل على اإلصالح املؤسسي الناجح ،ما
ميكن من استدعاء السياسيني واملسؤولني وأعضاء اجملالس للمساءلة إذا كانت هناك أي إساءة يف استخدام
السلطات .2وباإلضافة إىل هذا ،فان التزام السلطات احمللية بانتهاج سياسات مؤيدة للفقراء يواجهها حتدي الفئة
احمللية املقاومة (أصحاب املصاحل الشخصية) ،اليت ال ختدمها السياسات الداعية إىل الشفافية وحماربة الفساد ،وهذا
يعين انه من الضروري على احلكومات املركزية املشاركة يف دعم السياسات احمللية لإلصالحات املؤسسية الرامية إىل
زيادة املساءلة الرمسية وحماربة الفساد على املستوى احمللي ،باإلضافة إىل ذلك جيب أن تكون هناك تدابري للحد من
تأثري عالقات النخب داخل الدولة على كفاءة التنفيذ.

1

Johannes Jütting, Elena Corsi et Albrecht Stockmayer, Décentralisation et réduction de la pauvreté, centre de
développement de L’OCDE, France, 2005, pp: 3-4.
2
Narayan Lakshman, op cite, p:18.
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المطلب الثاني :عالقة الالمركزية بالتخفيف من الفقر.

اعتمدت االسرتاتيجيات اإلمنائية التقليدية يف الغالب على األنظمة الوطنية وعلى قدرات مسؤويل احلكومة
املركزية ،ويف الوقت احلاضر مل يعد تصميم وتنفيذ االسرتاتيجيات اإلمنائية خاصة تلك املتعلقة بالتخفيف من الفقر
مسألة وطنية حمضة .وأصبح جناح تلك االسرتاتيجيات اإلمنائية يعتمد إىل حد كبري على وجود أنظمة مؤسسية
حملية وإقليمية مالئمة وعلى وفرة األطر ومستويات املهارات الضرورية على املستويات الالمركزية من اجل حتقيق

نتائج أفضل .وهو األمر الذي أدى إىل ظهور ما يسمى بالالمركزية اجملتمعية ،واليت تتماشى مع مفاهيم
ومتطلبات احلكم الرشيد ،حيث تعين نقل السلطة فيما يتعلق بصناعة واختاذ القرارات املتعلقة بالشؤون العامة
احمللية من احلكومة املركزية ( الوزارة ) إىل جمالس مؤسسية حملية جمتمعية ميثل فيها كافة األطراف املعنية بالشأن العام
احمللى ،ويتم تشكيل غالبية أعضاء اجمللس عن طريق االنتخاب وسواء كانت تلك املؤسسية اجملتمعية تأخذ مسمى
1
جملس أو جلنة.
أوال :الالمركزية والخدمات العامة واالستثمار لصالح الفقراء.

أجريت عدة دراسات لتوضيح العالقة اليت تربط ما بني الالمركزية وحتسني اخلدمات لصاحل الفقراء ،ففي دراسة
أجرهتا  )2111( ،huther and shahخلصت إىل أن البلدان الالمركزية يكون فيها احلكم أفضل من البلدان
املركزية ،وتشري الدراسة إىل أن مشاركة املواطنني واملساءلة يف القطاع العام تسري جنبا إىل جنب مع حتقيق الالمركزية
يف اختاذ القرار ،وأن البلدان الالمركزية هي أكثر استجابة لتفضيالت املواطن يف تقدمي اخلدمات ،وتبذل جهدا
أكربا يف خدمة الناس من البلدان املركزية ،اليت قد ال تكون مطّلعة جيدا وبشكل مناسب على االحتياجات احمللية
ومفضالهتا .ويصعب عليها أيضا تعديل الربامج وفقا ملتطلبات معينة قد تتغري من منطقة إىل أخرى من الناحية
ّ
املركزية .وعالوة على ذلك فإ ن الالمركزية املالية تعمل على حتسني مؤشرات التنمية البشرية ،وختفض عدم املساواة
يف الدخل .كما أهنا تؤدي تلقائيا إىل زيادة املشاركة واملساءلة العامة ما يعمل على حتسني اخلدمات.
ويف املقابل وجدت دراسة أخرى أجرهتا  )1222( crook and sverrisonأن جناح الالمركزية يكون فقط يف
البلدان اليت لديها خطط راسخة للمشاركة العامة ،حيث املمارسات احلكومية واحلكم احمللي تتم بصورة جيدة
وقادرة على تقدمي خدمات ذات نوعية جيدة للجمهور ،وأن الالمركزية من دون حكومة حملية متارس احلكم
2
الرشيد ومسؤولة أمام اجلمهور لن تكون ناجحة يف حتقيق أهدافها املرجوة.
وعموما ميكن حتديد تأثري الالمركزية على حتسني نوعية اخلدمات للفقراء واالستثمار لصاحلهم يف النقاط التالية:
- 1تعزيز مبدأ المشاركة :فالالمركزية تقوم على مبدأ املشاركة للجميع ووفقا هلذا املبدأ ،فإن املشاركة احمللية يف
صنع القرار واإلشراف والرقابة على توزيع اخلدمات ،سوف تؤدي إىل كفاءة يف حتقيق األهداف ،وإستجابة بشكل
 1سامي الطوخي ،الالمركزية المجتمعية مدخل للتمكين والتنمية المحلية المستدامة ،ورقة مقدمة لمؤتمر اإلدارة المحلية الفرص والتحديات يومي 15
و  10ماي  ،1221شركاء التنمية للبحوث واالستشارات والتدريب ،القاهرة ،ص-ص .21-1:
2
Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, Alex Arifianto, Op. cite, p:7.
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أفضل لالحتياجات ذات األولوية (من خالل حتسني دعم الظروف احمللية ،وحتسني احلكم واملساءلة) ،ويتحقق
هذا بشكل أفضل خاصة يف ظل مشاركة املستفيدين املباشرة وغري املباشرة يف التخطيط لتخصيص املوارد العامة.
ومن جهة ثانية تعمل الالمركزية على تقريب احلكومة من الشعب ويعد هذا وسيلة ناجحة للتقرب إىل املواطنني
وإخراجهم من سلبيتهم (خاصة الفقراء الذين يعانون دائما من التهميش واالستبعاد) ودفعهم للعمل لصاحل
منطقتهم احمللية ،1كما تقوم الالمركزية بتعزيز التعاون بني ماحني اخلدمات احلكومية ومستخدمي هذه اخلدمات
(على غرار اخلدمات احمللية األساسية ،مثل ختطيط األراضي ،والبنية التحتية األساسية ،والتتمة احمللية ،والصحة
والتعليم ،إخل) .ويسمح ذلك بتحديد احتياجات السكان وتلبيتها بفعالية تفوق تلك اليت تتمتع هبا احلكومة
املركزية ،ونتيجة هلذا االرتباط املباشر ،تصبح الرقابة اليت ميارسها املواطنون على حكوماهتم أعظم وأكثر أمهية،
األمر الذي جيعل احلكومة أكثر استجابة الحتياجات سكاهنا وأكثر مسؤولية جتاهها.2
- 2تحسين كفاءة استخدام األموال العامة  :فالالمركزية تساعد بفضل احلكم احمللي اجليد على حتسني كفاءة
استخدام األموال العامة ويرجع ذلك أوال إىل زيادة ملكية اجلماعات احمللية لربامج التنمية ،وثانيا ألهنا أكثر مواءمة

مع السياق احمللي ،وثالثا ألن آليات املساءلة أكثر عددا وتتم بطريقة مباشرة .وعملية الالمركزية اليت هي انسب
للفقراء جيب أن جتمع وتدمج بني اسرتاتيجيات التمكني السياسي وتعبئة املوارد ،وحتسني تقدمي اخلدمات بطريقة
3
عادلة ومتوازنة.
- 3وضع هياكل صنع القرار بصورة أقرب إلى السكان المحليين :حيث تركز الدعائم التقليدية للحكومة
احمللية على تعزيز القدرة من أعلى إىل أسفل يف تقدمي اخلدمات وإدارهتا ،كما أن هيكل السلطات احمللية هي أكثر
عرضة لالستجابة الحتياجات الفقراء احملليني وأولوياهتم بسبب قيامها على عناصر التخطيط التشاركي وإدارة
4
الطلب وقرهبا منهم ،ما يسمح بتحقيق خمتلف مصاحل هذه الفئة وبصورة أسرع.
باإلضافة إىل هذا فان الالمركزية املالية تستجيب بفعالية لالحتياجات احمللية ألهنا تستخدم الكفاءة التخصيصية
يف توزيع املوارد ،على عكس املركزية اليت تربط خمصصاهتا للجماعات احمللية باملشروطية ،ما حيد من حرية تصرف
السلطات احمللية يف توزيعها ،وهو األمر الذي ينتج عنه يف بعض األحيان توجيه تلك املوارد إىل أوجه ال ختدم
مصلحة الفقراء.
- 0المزيد من المشاورات بشأن تخصيص الموارد :فاشراك املواطنني يف السياسات احمللية يعزز سياسة
التشاور بشان ختصيص املوارد ومينح املزيد من الفرص إلجراء مساءلة للسلطات احمللية ،ما يؤدي إىل تعزيز ثقة
 1خبراء اتحاد جمعيات التنمية االقتصادية ،ورقة بحث حول مجموعة السياسات واالستراتيجيات واإلجراءات الخاصة بالالمركزية ،اتحاد جمعيات
التنمية االقتصادية وتنمية الدخل ،جمهورية مصر العربية ،1222 ،ص.21 :
 2جورج لوتز ،وولف ليندر ،البنى التقليدية في الحكم المحلي للتنمية المحلية ،بيرن ،سويسرا ،ماي  ،1221ص.52 :
3
Hans Bjørn Olsen, la décentralisation et la gouvernance locale, Département fédéral des affaires étrangères
DFAE, Novembre 2007, suissera, p: 15.
4
Oksana Popovych, op. cit, p: 33
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املواطنني بسلطاهتم احمللية ،وهو األمر الذي يزيد من استعدادهم لدفع الضرائب ،وينتج عنه منو يف موارد
1
اجلماعات احمللية اليت تليب جزء من االحتياجات األساسية للفقراء.
- 1تقليل تكاليف المعلومات :فقرب املسؤولني احلكوميني احملليني من اجملموعات املستهدفة من برامج ختفيف
الفقر ،يقلل تكاليف املعلومات املرتبطة بتحديد الفقر ،وبالتايل يسهل عملية إحصاء الفقراء ويضع املسؤولني يف
وضع أفضل لتقدمي اخلدمات لصاحل الفقراء ،واختيار االستثمارات اليت تناسب احتياجاهتم وأولوياهتم ،وهو ما

ميكن أن يسهم بشكل مباشر يف حتقيق األهداف اإلمنائية.
- 6تسهيل االتصال وتدفق المعلومات :فالالمركزية تسهل االتصال وتدفق املعلومات بني واضعي السياسات
احمللية واملواطن يني ،وحتسن الشفافية ،وتتيح قدر اكرب من املساءلة ،وهو ما يساعد على كبح مجاح الفساد على
املستوى احمللي ،ويضمن وصول اخلدمات إىل املستهدفني ،2وقد وجدت دراسة أجريت على  55بلدا أن إلغاء
مركزية اإلنفاق احلكومي مرتبط على حنو وثيق بتدين الفساد يف صفوف البريوقراطيني ،وتقليص نسبة اجلهات
3
اخلاصة الساعية إىل إجيارات خمفضة ،مما يرتك مزيدا من األموال إلنفاقها على خدمات أساسية للفقراء.
- 7تنويع وخلق مصادر التمويل :فالالمركزية تؤدى إىل سعى اهليئات احمللية إىل خلق مصادر متويل جديدة
واستنهاض مهم األفراد للمسامهة يف إجناز املشروعات املفيدة .وترشيد استثمارات جيده للموارد املتاحة وتوجيهها

حنو املشروعات الضرورية .ويقلل هذا من الضغوط على السلطة املركزية يف توزيع املوارد وما يرتتب عليه أحيانا من
4
متويل لبعض املشروعات العتبارات سياسية تلبية لرغبة هذه الضغوط.
 - 2زيادة انفتاح الحكومة :حيث ميكن لالمركزية عندما تكون ناجحة ،أن تساهم يف جعل احلكومة املركزية

أكثر انفتاحا وشرعية ومساءلة ،وتقدمي خدمات أفضل ،وحتقيق تنمية قروية أكثر توازنا واستدامة ،وتسوية اخلالفات
احمللية بشكل أسرع ،ومنح قدر أكرب من اإلمكانيات للمجموعات األكثر استضعافا وحرمانا،كما ميكن للحكومة
احمللية أن تقدم أرضية تدريب للقيادة السياسية وإلدارة الشؤون العامة.

5

- 9تسهيل الرقابة على المسؤولين ومساءلتهم :فالالمركزية لديها ميزة أساسية وهي أن املسؤولني احملليني ميكن
أن يكونوا أكثر سهولة ورصد ومراقبة من قبل اجملتمعات احمللية ،على عكس املسؤولني يف احلكومة املركزية ،وهو
فعال وشفاف للمحاسبة
األمر الذي جيعلهم عرضة للمساءلة بشكل أفضل .ولكن هذا يتطلب وجود نظام َ
واإلبالغ عن أنشطة اجلماعات احمللية ،مبا يف ذلك وجود صحافة حملية قوية ،كما يتطلب أن يكون اهليكل
1

Human Rights, Decentralization and Local Governance From the Perspective of Poverty Reduction, world
bank , June 2002, p:5. cite web:
www. info.worldbank.org/.../ Decentralisation%20and%20Local%20Governance%20june02.doc le 04/03/2011.
2
UNDP , Fiscal Decentralization and Poverty Reduction, November 2005, p:7. cite web:
www.uneca.org/acgd/events/2009/.../Uganda.pdf le 04/03/2011.
 3برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،تقرير التنمية البشرية لعام  ،1223نيويورك ،ص.235 :
 4سامي الطوخي ،مرجع سابق ،ص-ص .22-1:
 5مكتب العمل الدولي ،تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر ،ال تقرير الرابع لمؤتمر العمل الدولي ،الطبعة األولى ،جنيف ،سويسرا ،1221 ،ص:
.10
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الالمركزي واضح مبا فيه الكفاية للناس ليكونوا قادرين إلقاء اللوم على املسؤولني عند الفشل .1ما يساعد على
التحسني من سياسات أصحاب القرار على املستوى الالمركزي إزاء توفري اخلدمات األساسية واالستثمار لصاحل
أفراد اجملتمع ،خوفا من التعرض لالنتقادات واحملاسبة ،ويف بعض األحيان خوفا من عدم الظفر بعهدة انتخابية
أخرى إذا كان املسؤول احمللي منتخبا وليس معينا.
المخطط رقم ( )0-3عالقة الالمركزية بالتمكين والحد من الفقر
-1االقتصاد السياسي

المشاركة  /التمكين

(المجتمع المحلي)

الحكم

الالمركزية
 -السياسية.

تخفيف الفقر

 اإلدارية. -المالية.

-2اإلدارة االقتصادية
(الحكومة المحلية )

التمكـين
القوى المحركة الدافعة
 -المنافسة الكاملة

 الطلب على االستقرار الطلب على كفاءة السلع العمومية -الحرية السياسية اإلقليمية

الخدمات العمومية /االستثمار
 -األولويات

 -الكفاءة /االستهداف

المسـاءلة

Source: Joachim von Braun and Ulrike Grote, op cit,p:7.

من خالل املخطط أعاله نالحظ انه هناك رابطني مهمني يربطان ما بني الالمركزية والفقر ،ومها رابط
التمكني ورابط الكفاءة ،فالالمركزية من ناحية االقتصاد السياسي هي وسيلة لتمكني اجملتمع إذ تعمل على تعزيز
مشاركة الفقراء يف السياسات املتخذة من قبل السلطات ما جيعل هذه األخرية (السلطات احمللية) تأخذ بعني
االعتبار خيارات االستثمار لصاحلهم ،وتستجيب الحتياجاهتم وتفضيالهتم بشكل أكثر ،وتستطيع الوصول إليهم
بأكثر سرعة طاملا السياسة احمللية تسمح بذلك .ومن وجهة نظر اإلدارة االقتصادية ،تعمل الالمركزية على
مساعدة احلكومة احمللية لتحسني كفاءة تقدمي اخلدمات العامة ،عن طريق استهداف الفقراء ،واخذ أولوياهتم ضمن
سياستها يف تقدمي اخلدمات العمومية أو االستثمار ،وذلك بفضل امتالك السلطات احمللية املعلومات واحلوافز
الختاذ القرارات األنسب لتلك االحتياجات ،كما نالحظ من الشكل أن وجود املساءلة يدعم بشكل أفضل
فعالية وكفاءة تقدمي السلع العامة ،وجينب وقوع الفساد.

1

Ivar Kolstad and Odd-Helge Fjeldstad, Fiscal decentralization and corruption A brief overview of the issues,
U4 Utstein Anti-Corruption Resource Centre, 2006, p:05.
www.u4.no/themes/pfm/u4issue3_06kolstad.pdf le 19/03/2011.
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ثانيا :معوقات الالمركزية في وجه الحد من الفقر.

فالالمركزية ال تعمل دائما لصاحل الفقراء ،فهي ختضع بدورها لـبعض االنتقـادات ،كمـا أن الـدليل التجـرييب ال يتسـم
دائما بالوضوح ،ففي حني يقوم نظام الالمركزية بنقل املوارد والسـلطة إىل املسـتوى احمللـي يف معظـم الـدول ،غالبـا مـا
ال تثبت التوقعات املتفائلة القائمة على التخفيض من ح ّدة الفقر.
ويرجع ذلك إىل املشاكل اليت تواجها واليت من بينها نذكر:
 ضعف القدرة اإلدارية لإلدارة احلكومية يف بعض املستويات احمللية ،وعدم إتاحة قنوات للمساءلة يستطيعالشعب اللجوء إليها.
 خلق خنب حملية ال تستجيب بالضرورة للمتطلبات احمللية .فقد تعمل الالمركزية على التعزيز والزيـادة مـن تـأثريالنخب احمللية وليس السكان احملليني .وهو األمر الذي يدعم سلطة النُخب احمللية بدال مـن تسـهيل املسـاواة يف
املشــاركة والتمثي ـل ،مبــا ال خيــدم تلبيــة احتياجــات وتفضــيالت الســكان احملليــني ،بســبب اجتــاه امل ـوارد احملليــة حنــو
1

خدمة املصاحل الشخصية الضيقة لتلك النخب.
 عدم حتقيق آمال السـكان احملليـني فاحلكومـات الالمركزيـة الـيت تفتقـر إىل املـوارد ،ال متلـك الكثـري لتقدميـه .فقـدحتســن هامش ّـي يف نظـام الصـحة .يف كلتــا احلـالتني ،تكـون درجــة
يقتصـر األمـر علـى تقـ ّدم طفيـف يف التعلـيم ،أو ّ

حماوالت التحسـني يف أغلـب األحيـان زهيـدة وال تُـذكر .ونتيجـة لـذلك ،ال يُسـتغرب أن احلكومـات احملليـة قـد ال
تــنجح يف الغالــب يف تأديــة دور طليعــي يف اجملتمــع بســبب آدائهــا املخيــب ل مــال .أضــف إىل أن إمكانيــة زيــادة
إي ـرادات احلكومــات احملليــة مــن خــالل جبايــة الض ـرائب أو أشــكال أخــرى مــن اإلتــاوات ،وال ســيما يف املنــاطق
الريفية ،هي حمدودة جدا.
 ارتباط الالمركزية السياسية بشكل سليب بالسياسات املؤيدة للفقراء ،فـالواقع يثبـت أهنـا تعمـل علـى التخ ّفـيضمن قدرة احلكومات احملليـة علـى جبايـة الضـرائب ،ألنـه غالبـا مـا يسـتوجب علـى النّخـب احملليـة تأييـد احلكومـات
ذات تأثري أكرب وثراء ملحوظ؛ مما يعين أن املوارد املتوفرة لسياسات إعادة التوزيع ،ولتلك املؤيدة للفقراء ،سـوف
2

تنخفض.
وللحد من هذه املشاكل يستدعي األمر توفر بعض الدعائم والشروط الالزمة لتحقيق المركزية ناجحة يف ختفيف
الفقر ،ومن بينها التكامل ما بني احلكومة املركزية واحمللية واالبتعاد عن التنافسية ،وإجراء إصالحات واختاذ
سياسات مشرتكة لصاحل الفقراء ،تقضي إىل عدالة وكفاءة يف توزيع اخلدمات ،ومشاركة أكثر يف احلكم احمللي
ألفراد اجملتمع مب ا فيهم الفقراء ،واستعدادمها لتحدي النخب وأصحاب املصاحل الذين يسعون لالستيالء على فوائد
برامج مكافحة الفقر ،إىل جانب توفري التمويل الكايف للجماعات احمللية ،والقدرة اإلدارية لالضطالع
3
باملسؤوليات ،وضمان الدعم طويل األجل الن حتقيق النتائج االجيابية يتطلب وقت طويل.
 1رياض بن جليلي ،برامج اإلصالح المؤسسي ،سلسلة جسر التنمية ،العدد  ،11نوفمبر  ،1221المعهد العربي للتخطيط بالكويت ،1221 ،ص.20:
 2جورج لوتز ،وولف ليندر ،مرجع سابق ،ص.52:
3
Oksana Popovych, , op cit, p: 33.
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المبحث الثالث :التمكين والمشاركة للتخفيف من الفقر.

يعد الفقر أكثر من جمرد عدم كفاية الدخل أو التنمية البشرية ،بل أنه أيضا التعرض للمعاناة واالفتقار إىل
القدرة على التعبري عن الرأي والقوة والتمثيل ،ويقرتن هذا املفهوم املتعدد األبعاد للفقر بقدر أكرب من التعقيد يف
اسرتاتيجيات ختفيض أعداد الفقراء ،ألنه يتعني أن تؤخذ يف االعتبار عوامل أكثر مثل القوى االجتماعية والثقافية،
وطريقة معاجلة هذا التعقيد والتشابك هي من خالل التمكني من أسباب القوة وإتاحة املشاركة احمللية والوطنية
والدولية ،فالنساء والرجال يريدون نظاما عامليا قادرا على متكني الناس أنفسهم من اخلالص من الفقر حبرية وكرامة،
وهم يريدون نظاما عامليا يؤجج قدرة الناس على تنظيم أنفسهم وإجياد سبل الرزق اليت تليب احتياجات مجيع
األسر دون املساس بتوقعات املستقبل بالنسبة لألجيال املقبلة ،1وهو األمر الذي يستدعي أن يعكس تصميم
اهليئات واخلدمات الالمركزية األوضاع احمللية واهلياكل االجتماعية واألعراف واملعايري الثقافية والرتاث االجتماعي
والثقايف ،وجيب على املؤسسات الدولية أن تنصت ملصاحل الفقراء وأن تسعى إىل تعزيزها ،فالفقراء هم العناصر
الرئيسية الفاعلة يف الكفاح ضد الفقر ما يستدعي أن يكون هلم الدور الرئيسي يف تصميم اسرتاتيجيات مكافحة
2
الفقر وتنفيذها ومراقبتها.
المطلب األول :التمكين والحد من الفقر.
تعد عملية التمكني واحدة من أكثر اإليديولوجيات تأثريا يف دراسات التنمية يف الوقت احلاضر ،وتتمثل الفكرة

األساسية يف أنه ينبغي متكني األفراد الختاذ إجراءات مباشرة هبدف تلبية احتياجاهتم اخلاصة ،وجعلهم يعتمدون
على أنفسهم ،ويستغلون قدراهتم وقواهم اجلسدية والفكرية للخروج من براثن الفقر.
أوال :مفهوم التمكين ،أبعاده وعناصره.
- 2المفهوم :منذ التسعينات أصبح "التمكني" مفهوما أساسيا يف احلديث عن التنمية أو يف تطبيقاهتا
ويستعمل مفهوم التمكني بشكل واسع من قبل املنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع املدين ،ويشكل جزء
من سياسات وبرامج اهليئات متعددة وثنائية األطراف ،ولكنه يظل مصطلح معقد يصعب وضع تعريف شامل
وموحد له ،ألنه خيضع لتنوع واسع من التغيريات ،ويشمل العديد من اجملاالت كتمكني الفقراء ،متكني املرأة
ومتكني العاملني وغريها.
وعرف التمكني يف قاموس "مريام وبسرت" بأنه " :تفويض أو منح أو إعطاء السلطة القانونية لشخص ما".3

 1مكتب العمل الدولي ،الخالص من الفقر ،تقرير مؤتمر العمل الدولي  ،جنيف ،1223 ،ص.21 :
 http://www.ilo.org/public/arabic/standards/relm/ilc/ilc91/pdf/rep-i-a.pdfتاريخ االطالع .1222/21/11
 2البنك الدولي ،تقرير التنمية في العالم  ،1222/1222عرض عام  ،واشنطن ،1222 ،ص ص.21-23:
 http://www.amanjordan.org/downloads/files/Aroverv.pdfتاريخ االطالع .1221/23/21
3
yen Carol , and Lin yun ,“The Essence of Empowerment: A Conceptual Model and Case illustration ,” Journal
of Applied Management Studies , volume 7 , Issue 2 , Abingdon , Dec. 1998, p:02
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كما مت تعريفه من قبل بعض الباحثني على أنه "توسيع قدرات الناس من أجل إختاذ اختبارات احلياة اإلسرتاتيجية"
وتكون القدرات يف سياق مل يكن متاحا من قبل ،ويشمل التمكني معرفة الفرد بظروفه ،وقدرته واإلميان أنه من
1
املمكن أن يعمل بنجاح على املستوى الشخصي واالجتماعي من أجل حتسني قدراته.
وتتضمن مصادر القوة اليت ميكن منحها لألفراد واجلماعات ثالث حماور حسب أدبيات التمكني اليت تتبناها
املؤسسات الدولية وهي :إمتالك املعرفة للذات ،وإمتالك الثقة الضرورية للعمل واإلجناز ،وأن يكون الفرد جزءا من
مجاعة أو جمتمع يشعر فيه باملواطنة وميكنه من حترير طاقاته كاملة ،وآليات حتقيق ذلك تتضمن بناء الوعي ،وبناء
القدرات ،وبناء القاعدة املعرفية ،وبناء االجتاهات الواضحة احملددة على الفرد ذاته ،وعلى البيئة احمليطة به.
أما عند استعمال مصطلح "متكني" يف مقرتحات التنمية االقتصادية فالتأكيد يقع على زيادة قدرة األشخاص
يف أن يصبحوا أكثر استقاللية واعتمادا على أنفسهم ،وأكثر حتقيقا لالكتفاء الذايت حبيث يعتمدون بشكل أقل
على احلكومة يف تقدميها للخدمات ولفرص العمل ويكتسبون قدرات أكرب على النشاط التجاري وبالتايل
يستطيعون أن خيلقوا نشاطا جتاريا ويشرتكون فيه ،وأن يتحركوا إىل أعلى يف مستويات هرم تنمية نشاط املشروعات
التجارية الصغرية 2،وهو ما يعين إكتساهبم قدرة أفضل على التعامل مع األسواق واهلياكل السياسية ،وبالتايل
متكنهم من املشاركة يف القرارات اإلقتصادية والسياسية.
ويف سياق احلد من الفقر فان التعريف املؤسسي للتمكني هو" :حتسني قدرات الشخص أو اجلماعة على
صنع اخليارات وحتويلها إىل أفعال ونواتج مرغوبة ،وتوسيع سلطة الفرد وحتكمه يف املوارد اليت تؤثر على حياته.
وألن خيارات الفقراء حمدودة للغاية إما بسبب افتقارهم لألصول واملوارد ،أو لعجزهم عن التفاوض على
شروط أفضل ألنفسهم مع املؤسسات سواء الرمسية أو غري الرمسية اليت حتكم أوضاعهم ،فان البنك الدويل عرف
متكني الفقراء على أنه توسيع قدرات الفقراء على املشاركة يف التفاوض مع أصحاب النفوذ والسيطرة والتحكم
3
والتأثري يف املؤسسات اخلاضعة للمساءلة اليت تؤثر على حياهتم".
ومن خالل التعريفات السابقة ميكن القول أن يف جمملها تركز على عناصر القوة من حيث مصادرها وأمناط
توزيعها ،وأن التمكني الذي يساعد على التخفيف من الفقر هو ذلك الذي يتيح فرص أكثر للفقراء للوصول إىل

املوارد واكتساب األصول ،وممارسة اخليارات ،واستغالل القدرات ،ويزيل كل أشكال التمييز والالمساواة بني أفراد

 1أماني مسعود ،التمكين ،سلسلة مفاهيم ،العدد  ، 11السنة الثانية ،المركز الدولي للدراسات المستقبلية واإلستراتيجية ،جمهورية مصر العربية،
 ،1220ص.21:
 2سارا بايت ،تعريف التمكين والنوع االجتماعي ،أنظمة المعلومات في التمويل األصغر النظرية والتطبيقات ،منظمة  ،WEMANأمريكا الجنوبية،
 ،1221ص.21:
 3أماني مسعود ،مرجع سابق ،ص.22 :

تشمل األصول خمسة أنواع رئيسية:
 أصول بشرية ،مثل القدرة على العمل ،المهارات ،والصحة الجيدة. أصول طبيعية ،مثل األرض. أصول مادية ،مثل فرص الوصول إلى البنية األساسية. أصول مالية ،مثل المدخرات وفرصة الحصول على االئتمان. -أصول اجتماعية ،مثل شبكات االتصاالت وااللتزامات المتبادلة التي يمكن االستعانة بها في وقت الحاجة ،والتأثير السياسي على الموارد.
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اجملتمع ،ويفتح هلم باب املشاركة والتأثري يف القرارات والسياسات اليت ختص حياهتم وهو األمر الذي يتطلب بناء
قدراهتم االقتصادية والسياسية واالجتماعية واليت سوف يتم التطرق إليها الحقا.
- 1األبعاد المختلفة للتمكين :سوف نركز يف حبثنا هذا على التمكني من اجلانب التنموي ،وبالتحديد متكني
األفراد خاصة الفقراء منهم من اخلروج من دائرة الفقر والتهميش واالستبعاد ،ويتضح من التعاريف السابقة اليت هلا
عالقة بالتنمية أهنا تسلط الضوء على عدة جوانب ميكن تصنيفها إىل فئتني :أحدامها خاصة بالوضع الداخلي
والذي تركز على الشخص واألسرة وهنا ينصب التمكني على توفري املهارات والثقة واحرتام الذات واملعلومات
لتكون عامال من عوامل التغيري .والثانية هي أكثر من الرتكيز على احلياة اليومية ،إذ أهنا تسمح للشخص بالسيطرة
على بيئته والعوامل اخلارجية اليت تؤثر على حياته اليومية.
ويف هذا اإلطار جيب التفرقة بني الوسائل واحلاجيات املادية وغري املادية ،فال ميكن أن يتحقق التمكني بتوفري
الوسائل املادية (الدخل واالئتمان والعمالة واإلسكان وغريها) ،إذ يتطلب األمر أيضا حتقيق غايات غري مادية
تشمل الوصول إىل نقطة أين يشعر األفراد أهنم قادرون على اختاذ القرارات وهو ما يسمى بالبعد النفسي ،وهناك
أيضا جانب آخر وهو اجلانب السياسي والذي ميكن من خالله لألفراد التأثري على السياسة العامة باملشاركة يف
نشر املعلومات واختاذ القرارات اليت متس حياهتم.
هذه الوسائل الضرورية للتمكني تسمى "القدرات" وهي الشيء الكامن يف الناس الذي يساعدهم وحيفزهم
على استخدام أصوهلم بطرق خمتلفة لزيادة رفاهيتهم ،وتشمل القدرات االقتصادية والبشرية (الصحة اجليدة والتعليم
واإلنتاج وغريها من املهارات اليت تعزز احلياة) ،والقدرات االجتماعية (القيادة واالنتماء وعالقات من الثقة
والشعور باهلوية والقيم اليت تعطي معىن للحياة) ،إىل جانب القدرات السياسية (التنظيم واملشاركة واحلصول على
املعلومات اليت تضمن القدرة على متثيل الذات أو اآلخرين).
ولتحقيق هذه القدرات ينبغي توفر ثالث أدوات رئيسية تتمثل يف االحتياجات األساسية والشبكات
االجتماعية واملشاركة السياسية ،فينبغي البدء أوال باالحتياجات األساسية مثل املياه واألكل وامللبس ،واليت تعترب
الشرط املسبق للمراحل األخرى من التمكني ،وهذه االحتياجات األساسية هي بناء للقدرات الفردية من خالل
تسهيل الوصول إىل اخلدمات االجتماعية واملنافع العامة مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وغريها .أما
الشبكات االجتماعية فتوفر الدعم النفسي املطلوب من خالل خلق عالقات مابني األفراد سواء األقرباء
واألصدقاء ،أو يف إطار منظمات للمجتمع املدين ،خاصة لزياد دعم الفقراء وإخراجهم من عزلتهم وشعورهم
باالستبعاد ،أما األداة الثالثة فتتمثل يف املشاركة السياسية اليت ميكن أن تساهم يف التمكني ،وميكن من خالهلا
مساع األفراد من قبل املسئولني وأصحاب اختاذ القرار.

1

1

Danielle Dierckx, Rapport de la consultante sur l’autonomisation des personnes confrontées à la grande
pauvreté, Séminaire Européen, au travail, mais pauvre et sans le pouvoir de se faire entendre ?, St Julians,
Malte14 - 15 octobre 2009, pp:8-9.
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هذه األنواع الثالثة من األدوات هتدف إىل حتقيق هدف مشرتك ،هو تعزيز قدرات األفراد املستبعدين والفقراء
(االقتصادية والبشرية واالجتماعية والثقافية والسياسية) واليت بدورها متنح هلم محاية وقدرة على مواجهة الصدمات
سواء الداخلية أو اخلارجية ،ويوضح لنا الشكل البياين التايل خمتلف األدوات والقدرات من أجل التمكني يف إطار
مدخل متعدد األبعاد للفقر.
مخطط رقم ( :)1-3األدوات والقدرات ألجل التمكين في إطار مدخل متعدد للفقر.
الت ـ ـ ــمكي ـ ــن

الحماية

القضاء على الفقر

القـ ــدرات

االدوات

االقتصادية والبشرية

الحاجات االساسية

االجتماعية والثقافية

الشبكات االجتماعية

السـ ــياسية

المشاركة السياسية

Source: Danielle Dierckx, op cit, p:09.

 - 3عناصر تمكين الفقراء :تبذل احلكومات واجملتمع املدين والقطاع اخلاص وحىت الفقراء أنفسهم جهود
ناجحة لزيادة متكني الفقراء ورفع حرية االختيار لديهم ولتحقيق ذلك جيب توفر أربعة عناصر أساسية هي:
أ -الوصول إلى المعلومات :فاحلصول على املعلومة الالزمة بصفة عامة أساس املشاركة الفعالة للجمهور حسبما
ورد يف املبدأ العاشر من إعالن "ريو" بشأن البيئة والتنمية ،1كما يعد توفر املعلومات عبارة عن أفضل قوة

للمواطنني لالستفادة من الفرص املتاحة واحلصول على اخلدمات العامة ،وممارسة حقوقهم ،والتفاوض على حنو
فعال ،وكذا املسامهة يف تقدمي املسؤولني يف الدولة والفاعلني غري احلكوميني للمساءلة يف حال إخالهلم أو احنرافهم
يف أداء مهامهم ،ويتوقف هذا على القوانني السائدة يف البلد حول حق احلصول على املعلومة وحرية الصحافة
واإلعالم ،السيما تلك اليت تكون قابلة للوصول من طرف األفراد املهمشني واملقصيني ،كالصحافة احمللية اليت
تكون اقرب للمواطن ،إىل جانب توفري بيئة مواتية لوصول األفراد بصورة أسرع للمعلومات ويف الوقت املناسب
2
وباللغة احمللية اليت يستطيع فهمها اجلميع.
وقد أكدت الدراسات احلديثة حول حاجة الطبقات الفقرية إىل املعلومات ،أن هذه الفئة تعاين من سلسلة من
املشاكل يف الوصول إىل املعرفة واملعلومات واستخدامها بشكل يعود عليها بالنفع ،وهي تعاين من مشاكل يف
الوصول إىل نوع املعلومات اليت حتتاج إليها ،فكثريا ما تكون املعلومات اليت حتصل عليها غري مناسبة وال تستجيب
 1األمم المتحدة ،اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا (االسكوا) ،أثار عدم المساواة االجتماعية –االقتصادية على التنمية المستدامة في منطقة
االسكوا ،بيروت ،1221 ،ص.21:
2
World Bank, Empowerment and Poverty Reduction: Sourcebook, Washington, 2002, p:15.
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ملتطلباهتا ،سواء من حيث احملتوى ( أي أهنا ال تعكس واقعها) أو طريقة العرض (كان تكون بلغة غري لغتها احمللية
1
مثال).
ويف هذا اإلطار تقوم مشاريع اإلصالح املؤسسي يف الكثري من الدول بالقيام مبشاريع استثمارية تدعم
احلصول على املعلومات ونشرها بوسائل متطورة ،سواء املتعلقة باخلدمات األساسية أو باألداء احلكومي واخلاص
وكذا حول اخلدمات املالية واألسواق واألسعار وغريها ،على الصعيد الوطين واحمللي ،كإنشاء قنوات إذاعية يف
املناطق املعزولة ،وإيصال خدمات اهلاتف واالنرتنيت إىل تلك املناطق ألجل توفري أفضل خدمات لسكاهنا وخاصة
الفقراء منهم الذين يقطنون املناطق املعزولة.
ب -التضمين والمشاركة :فينبغي النظر إىل الفقراء كمنتجني رئيسيني قادرين على اختاذ القرار وإدارة املوارد املادية
واملالية ،كما جيب إتاحة الفرصة هلم وللفئات األخرى املستبعدة للمشاركة يف حتديد أولويات التنمية وامليزانية على
املستوى احمللي والوطين وهذا ما يساعد على ضمان أن تستند املوارد العامة احملدودة إىل املعرفة واألولويات احمللية
فمن خالل املشاركة يف العمليات السياسية واإلدارية ،يتمكن الفقراء من توجيه النقاش والتأثري على السياسات
واألولويات يف امليزانية وتصميم الربامج ،كما متكنهم املشاركة من توفري معلومات قيمة عن الفشل يف تقدمي
اخلدمات والعوائق اليت حتول دون الوصول أو النفاذ املستدمي للخدمات األساسية.
ويتطلب إدراج الناس الفقراء وغريهم من اجلماعات املستبعدة يف حتديد األولويات احمللية ،ويف اختاذ القرارات
احلامسة لضمان أن املوارد احملدودة سوف توزع بناء على األولويات احمللية إجراء تغيريات وإصالحات يف النظام
القائم يف البالد ،وبناء آليات تنافسية يف السوق يتم فيها إزالة احلواجز ما يسمح ويفتح اجملال ملشاركة املواطنني يف
القضايا اليت هتمهم ،وهو ما يستدعي يف البداية إقامة ترتيبات رمسية للحكم تعزز وتدعم العمليات القائمة على
املشاركة ،فالرتتيب األول يضم قواعد املنافسة االنتخابية ،اليت تسمح بالفوز بالعهدة االنتخابية بطرق قانونية
وعادلة وشفافة ما بني املرشحني السياسيني ،والرتتيب الثاين يتمثل يف توفر قواعد ونظم شاملة ملمارسة السلطة
اليت توفر احلماية القانونية جلميع املواطنني ،واليت ميكن أن تكون مضمونة من قبل هيئات قضائية مستقلة
والرتتيب الثالث يتمثل يف آليات الرقابة املختلفة كالربملان وهيئات الرقابة املستقلة ،اليت تعزز املساءلة والشفافية
على مستوى السلطة التنفيذية ،وتقدمي التقارير السنوية ،ونشر املعلومات بصورة منتظمة وإنشاء آليات للتشاور
يسهم فيها اجلميع ،وأخريا حرية الوصول إىل املعلومات ،وحرية وسائل األعالم ،2إىل جانب حرية تشكيل
اجلمعيات ومنظمات اجملتمع املدين املهتمة بقضايا الفقر.
ت -المساءلة :تشري املساءلة إىل القدرة على استدعاء املسئولني احلكوميني وأرباب العمل يف القطاع اخلاص
واملقدمني للخدمة للتحقيق معهم ومساءلتهم يف حالة إخالهلم بواجبهم أو قيامهم بأفعال فساد تضر بالصاحل
 1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،مذكرة تطبيقية بخصوص الوصول إلى المعلومات ،واشنطن ،أكتوبر  ،1223ص .21 :على الموقع:
 http://www.pogar.org/publications/other/un/undp/accessinfo -practicenote-oct03a.pdfبتاريخ .1222/23/21
2
N. Girishankar, op cit , p:6
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واملال العام ،1ما يتسبب يف اإلضرار باملواطنني وخاصة الفقراء منهم ،ألهنم األقل قدرة على الوصول للخدمات
كما أن لديهم اقل عدد من اخليارات الستخدامها كبديل.
وتتطلب املساءلة تعاونا نشطا بني الفقراء ،والطبقة املتوسطة ،وفئات اجملتمع األخرى ،وميكن تسهيل التعاون
النشط كثريا بإدخال تغيريات على نظام اإلدارة جتعل اإلدارة العامة واملؤسسات القانونية ومؤسسات تقدمي
اخلدمات العامة أكثر كفاءة وعرضة للمساءلة أمام مجيع املواطنني وبتقوية مشاركة الفقراء يف العمليات السياسية
ويف اختاذ القرارات على املستوى احمللي ،كما تتطلب توفر وإتاحة املعلومات اليت تعد وسيلة ضغط من اجل حتسني
احلكم واملساءلة ،سواء يف حتديد أولويات اإلنفاق الوطين ،أو يف توفري اخلدمات األساسية للمواطن جبودة عالية
كالتعليم والصحة وغريها ،إىل جانب توفري العدالة اليت تعد أمرا بالغ األمهية حلماية حقوق الفقراء  ،باإلضافة إىل
توفر شفافية اإلدارة املالية اليت تعزز من املساءلة على التصرف يف مجيع املوارد العامة وعلى مجيع املستويات.
ث -القدرة التنظيمية المحلية :تشري إىل مدى قدرة املواطنون على تنظيم أنفسهم ،وتعبئة مواردهم من أجل حل
املشاكل ذات االهتمام املشرتك خارج نطاق النظم الرمسية ،وتأخذ منظمات الفقراء شكلني فقد تكون غري رمسية
وهنا حتتاج إىل الدعم والقوة من أجل حل مشاكلها اليومية ،كما قد تكون رمسية مع أو دون تسجيل قانوين ،كما
يف حالة جمموعات املزارعني يف األرياف ،أو جلان األحياء ،ومن املرجح أن يكون للجمعيات املنظمة صوت
مسموع وتستجاب طلباهتا خاصة إذا كانت قائمة على العضوية القانونية ،كما يكون هلا دور فعال للغاية يف تلبية
االحتياجات األساسية للحياة.
وميكن هلذه اجلماعات أن يصبح هلا تأثري قوي عندما تتواصل مع اجملتمع املدين وتشكل مجعيات واحتادات
لتصبح يف النهاية مجعيات إقليمية ووطنية معتمدة وتبدأ يف التأثري احلقيقي على قرارات احلكومية ،ومتلك سلطة
التفاوض مع خمتلف موردي اخلدمات.
- 1مداخل التمكين :ألجل حتقيق التمكني هناك مخسة جماالت أساسية تدخل يف إطار التمكني وهتدف إىل
مكافحة الفقر وتتمثل فيما يلي:

2

أ  -تقديم الخدمات األساسية :يقصد هبا متكني احملرومني من زيادة فرص احلصول على اخلدمات األساسية
مثل الرعاية الصحية والتعليم وإمدادات املياه والطرق وغريها ،ويتم هذا من خالل خمتلف املصاحل العامة واخلاصة
واملنظمات القطاعية والسلطات الالمركزية واملؤسسات احمللية ،وكذا من خالل خمتلف مشاريع التنمية اجملتمعية
3
ولتوفري خدمات فعالة للفقراء ينبغي حتقيق مجلة من األمور أمهها:
1

Colm Allan, social accountability, power, corruption and poverty, Conference The Poverty Challenge: Poverty
Reduction ,South Africa, India and Brazil 26 – 29 June 2007, South Africa,p:12 site web :
http://www.sasanet.org/curriculum_final/downlaods/SC/Books%20&%20Article/CON%20Ar4.pdf le 06/03/2010.
2
World Bank, Empowerment and Poverty Reduction, op cit, p: 07.
3
Deepa Narayan, Traduit par Sylvie Pesme; Autonomisation et réduction de la pauvreté, outils et solution
pratique, Les Éditions Saint-Martin; Québec (Canada), 2004; pp: 38-39.
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حتسني الوصول إىل املعلومات يف املقام األول عن طريق وضع املعلومات حول األداء احلكومي يف متناولاألفراد.
 إنشاء آليات للتدخل واملشاركة تسمح للقطاع اخلاص بتصميم وتنفيذ مشاريعه واسرتاتيجياته اليت توفرخدمات أساسية للفقراء ،مبا يف ذلك اليت كانت حكرا على الدولة مثل التعليم والصحة.
تعزيز القدرة التنظيمية احمللية عن طريق تفويض السلطة للجماعات احمللية يف اختاذ القرار حول املوارداملخصصة هلذه اجملموعات يف إطار مشاريع التنمية.
ب -تحسين الحكم المحلي :وهو أمر هام لتقدمي خدمة أفضل ،وزيادة القدر على االستجابة للمشاكل ذات
األولوية بالنسبة للفقراء ،ويتطلب حتسني احلكم احمللي منح السلطة واملوارد الالزمة لتمكني اجلماعات احمللية
لقيامها بالدور املنوط هبا ،كما ينبغي يف هذا اإلطار تدعيم اآلليات اليت تزيد من وصول املواطنني إىل املعلومات
وإدراجهم وإشراكهم يف احلكم احمللي ،ما يزيد من مساءلة املواطنني للحكومات ،وزيادة االستثمار يف القدرات
1
التنظيمية احمللية.
ت -تحسين الحكم على المستوى الوطني :ونعين هبا هنا اختيار سياسات االقتصاد الكلي اليت تصب يف
صاحل الفقراء ،واليت تفتح هلم باب املشاركة اجملتمعية ،فالسياسات واإلجراءات الوطنية هي اليت حتدد وصول الفقراء
للموارد والفرص ،ولذا من الضروري أن تتضمن العناصر األربعة للتمكني ،كما ينبغي أن تشمل هذه التدابري جسر
يسمح للفقراء باحلصول على املعلومات اخلاصة بصياغة املوازنة العامة ،وبسياسة اإلقراض ،وكذا إصالحات
القطاع العام ،وهو ما يتطلب تشجيع منظمات اجملتمع املدين وتعزيز قدراهتا التنظيمية للعمل على مجع املعلومات
فعال يف مراقبة النفقات احلكومية قصد االحتفاظ حبقها يف املساءلة.
واملشاركة بشكل ّ
وعمليات إصالح القطاع العام اليت تركز على ترشيد اإلنفاق احلكومي ،وتتبع وجهته ،وكذلك حتديث وعصرنه
أنظمة اإلدارة املالية ،هي أوىل اخلطوات احلامسة حنو تعزيز املساءلة الداخلية والعامة ،إىل جانب دعم مشاركة
اجلمهور يف تصميم وتنفيذ املوازنات ،ويف املسامهة يف وضع االسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة الفقر وتسهيل وصوله
للمعلومات املتعلقة هبذه األمور ،هتدف كلها إىل التوصل لتوافق يف اآلراء حول أولويات اإلنفاق احلكومي وفقا
حلاجيات اجملتمع ،ويف نفس الوقت تزيد من الرقابة ومساءلة احلكومة وحتسن من أدائها.
ث -تطوير األسواق لصالح الفقراء :التمكني االقتصادي هو أمر حاسم لرفاهية الفقراء ،فالتحرر من اجلوع
والدخل الكايف ،وأمن األصول املادية هي أهم القضايا املركزية يف حياة الفقراء ،وهو ما يستدعي يف هذا اإلطار

حتفيز نشاط القطاع اخلاص وحتقيق منو واسع يف اجملاالت اليت يشغلها ،ملا له من دور يف رفع مستوى النمو واحلد
من الفقر .فالنمو االقتصادي من املمكن أن ال يكون مستدام إذا كان مينع األشخاص الفقراء من االستثمار يف
1

World Bank, Empowerment and Poverty Reduction, op cit, p:30.
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األنشطة اإلنتاجية على النحو األمثل  ،ومناخ االستثمار العام الذي يشجع روح املبادرة وخيلق فرص العمل املناسبة
واملنافسة ،ويوفر ضمانات لألمن ،وحقوق الربح أمر حاسم ملشاركة الفقراء يف نشاطات السوق ،وقد يكون هذا
غري كاف إلن هناك معوقات تواجه املشاريع الصغرية واملتناهية الصغر اخلاصة بالفقراء واليت تتطلب إىل جانب
حتسني مناخ االستثمار رعاية خاصة من طرف احلكومات ألجل استدامة إنتاجيتها خاصة وأهنا معرضة جملموعة
من املخاطر مثل نقص التمويل ،وعدم وجود أسواق ملنتجاهتا يف بعض األحيان واستبعادها من طرف املشاريع
القوية املنافسة.
ج -تشجيع الوصول إلى القضاء أو العدالة :فسيادة القانون والكفاءة القضائية مهمة ،ليس فقط لتعزيز مناخ
االستثمار ،ولكن أيضا حلماية الفقراء وسبل عيشهم ،واملالحظ يف عامل اليوم أنه هناك جيل جديد من
اإلصالحات القضائية يف ا لعديد من الدول تسعى إىل بناء نظم قانونية قائمة على سيادة القانون ،مع جعل تلك
القوانني معروفة علنا وتنفذ بطريقة ميكن التنبؤ هبا ،وفق آليات شفافة ،مع ضرورة أن خيضع هلا اجلميع دون متييز
ونوعية القواعد القانونية يف اجملتمع والطريقة اليت تنفذ هبا هلا تأثري مباشر على مدى إمكانية أن يكون للمواطنني
صوت مسموع يف عملية صنع القرار ،وعندما تكون مؤسسات الدولة متتثل للقانون فإن ذلك يؤثر بشكل مباشر
على احلياة اليومية للفقراء الن حقوقهم تكون مضمونة وال ميكن انتهاكها ،مبا يف ذلك حقهم يف اختاذ قرارات
االستثمار اليت تساهم يف النمو واحلد من الفقر.
ثانيـاا :التمكين وفعالية التنمية.

ميكن أن تظهر العالقة ما بني التمكني والتنمية من خالل مدخلني رئيسيني ،األول يربط ما بني احلكم الراشد
والنمو والتمكني ،أما الثاين فهو مرتبط جبعل النمو والتنمية يعمالن لصاحل الفقراء ،وهذان املدخالن هلما عالقة
أساسية مع التمكني ،فعلى سبيل املثال تعزيز وصول الفقراء إىل اخلدمات الصحية والتعليم هو عنصر هام من
عناصر التمكني ،وهو بدوره يزيد من فعالية اسرتاتيجيات التنمية على املدى الطويل ألنه خيلق مناخا مواتيا
لالستثمارات ،والتمكني هو غاية يف حد ذاته وهدف منشود من التنمية ،اليت هتدف إىل توسيع نطاق خيارات
الناس وتتيح هلم احلرية يف العمل عن طريق السماح هلم بتحديد أهدافهم.
- 2الحكم الراشد والنمو والتمكين :فقد بات احلكم الراشد شرطا أساسيا وحامسا لفعالية التنمية ،فهو يعزز
النمو ويضمن اجيابية املناخ االستثماري ،كما له عالقة ذات اجتاهني مع التمكني ،فاحلكم الرشيد يشجع التمكني

بفتحه باب املشاركة لكافة أطياف اجملتمع يف خمتلف جماالت احلياة ،ويف املسامهة يف اختاذ القرارات ،على
املستويات احمللية والوطنية ،كما أن التمكني يعد مظهرا من مظاهر جودة احلكم.
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ويعترب سيادة القانون وسرعة النظم القضائية أحد أسس احلكم الراشد يف توفري مناخ آمن لالستثمار ما يفتح
آفاق للنمو املستدام يف البلد ،فالبيئة العادلة اليت تقوم على حكم القانون تستطيع فيها الشركات واألسر أن
1
تستثمر وتنمو كما ميكن للمؤسسات القوية أن حتقق منافع غري مباشرة.
كما أنه هناك عالقة قوية بني سيادة القانون وحتسني مؤشرات التنمية البشرية ،فقد أثبتت بعض التجارب أن
سيادة وحكم القانون يف البلد تساعد على الزيادة يف نسب حمو األمية ،واخنفاض وفيات الرضع ،والعمر املتوقع
وغريها من املؤشرات اليت تدل على حتسن مستويات املعيشة ،بفضل ما يوفره من بيئة مناسبة لالستثمار تزيد من
معدالت النمو من جهة ،ومن جهة ثانية يضمن حتقيق العدالة يف توزيع الدخل والثروة والنمو بني أفراد اجملتمع.
ويؤثر سيادة القانون على التمكني إذ يسهل حصول الفقراء على عدالة نزيهة من خالل حتسني نوعية النظام
القضائي وحرية الوصول إليه ،السيما من خالل زيادة نشر املعلومات املتوفرة حول عمل هذا النظام ،كما مينح
للفئات الفقرية واحملرومة نوع من الثقة يف نفوسهم ،وميكنهم من التغلب على املشاعر املغروسة فيهم واالعتقادات
بأن ليس هلم صوت ،وهذا بدوره يساعدهم على املطالبة حبقوقهم وإصرارهم على احلصول عليها .أضف إىل ذلك
أن سيادة القانون ونشر قواعده وإتاحتها للجمهور ما يسمى بالتمكني القانوين خيلق الوعي باحلقوق ما يساعد
كثريا على احلد من الفقر من خالل التغلب على القيود واملشاركة يف احلكم واملسامهة يف تنفيذ القوانني اليت تساعد
2

على مواجهة الفشل ،أو رفض اهليئات العامة واملسئولني على إنفاذ القوانني القائمة اليت تصب يف صاحل الفقراء.
وألن الفساد سببا وعرضا على حد سواء لسوء اإلدارة ،ويعمل على تقويض مناخ االستثمار وفعالية التنمية
ما يؤثر بشدة على الفقراء ،يبقى التمكني يف ظل االنفتاح السياسي واالجتماعي يساهم يف احلد منه عن طريق
مشاركة كل من تتوافر لديه املعلومات حوله باإلدالء هبا ،وهو ما يعد وسيلة ضغط شعيب يستخدمها املواطنون
للقضاء على الفساد ،كما يتم ذلك عن طريق تدعيم املشاركة اليت جتعل املواطنني أكثر وعيا حبقوقهم ،وأكثر قربا
من املسؤولني ما يزيد من مساءلتهم ،خاصة إذا كانوا ينتمون إىل منظمات جمتمع مدين قوية ،حريصة على
مكافحة الفساد .
كما تظهر العالقة بني التمكني واحلكم الراشد ،من خالل احلريات املدنية ،فقد أظهرت دراسة أجراها
"كوفمان" سنة  1222وذلك باستخدام بيانات  252بلد أن املستويات العالية من الفساد تسود يف ظل احلريات
املدنية املنخفضة ،وهي أعلى  21مرات من البلدان اليت فيها حرية جزئية 11 ،مرة أعلى يف البلدان اليت ليس هبا
حريات مدنية .وهو ما يؤكد أن متكني الناس من املشاركة وإعطائهم املزيد من احلرية هو أمر حاسم حملاربة الفساد
ألنه يف غياب هذه احلريات ال يستطيع األفراد اإلبالغ عن حاالت الفساد إما بسبب عدم وصوهلم للمعلومات
حوهلا ،أو انعدام مشاركتهم يف السياسات العامة واملساءلة االجتماعية ،وإما بسبب خوفهم من فعل ذلك بسبب
النظام السائد يف البلد الذي يرفض مثل هذه التصرفات.
 1وائل فوزي عبد الباسط محمد ،مرجع سابق ،ص.11:
UNDP, Legal Empowerment: Advancing Good Governance and Poverty Reduction. Overview Report RETA
5856: Legal Literacy for Supporting Governance 1997, p:12
2
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وميكن للتمكني من خالل إدراج أصوات الفقراء واملساءلة أن يعزز التماسك والثقة االجتماعية ،ويزيد من
فعالية التنمية ،فهذه األخرية تتوقف على حجم التمكني مبا يف ذلك دعم احلكومة للحريات املدنية ،فإذا كانت
قوية سوف يكون للتنمية أثار اجيابية ،أما إذا كانت ضعيفة فإهنا سوف تولد عواقب وخيمة ينتج عنها اهنيار
التماسك االجتماعي والثقة وتسود الصراعات واحلروب .وهنا يلعب احلكم الرشيد دورا حامسا يف زيادة التمكني
عن طريق تشجيع منو احلريات املدنية يف الدولة وفرض سيادة القانون ،وفتح أبواب املشاركة الشعبية يف احلياة
االقتصادية واالجتماعية والسياسية .إىل جانب بناء قدراهتم من خالل توفري اخلدمات األساسية وضمان كفاءهتا
واستدامتها ،وحتسني فرص وصوهلم لألسواق حىت يتمكنوا من حتسني مستويات معيشتهم وتوفري هلم األمن من
1
الصدمات االقتصادية ومن اجلرمية والفساد والعنف.
ومن بني جوانب التمكني وتعزيز املشاركة اليت أعطيت اهتماما خاصا يف هذا السياق متكني املرأة ،حيث مت
ربطه بنظم احلكم وحسن إدارهتا على وجه التحديد ،وبصورة أكثر باملشاركة يف احلياة العامة والسياسية وخفض
مستوى الفساد ،حىت يف البلدان اليت لديها نفس الدخل واحلريات املدنية والتعليم والقانون.
ويف اآلونة األخرية أصبح يهتم بتمكني املرأة يف الدول النامية ،مبا فيها املرأة الفقرية ،واملرأة الريفية ،فقد أصبحت
الكثري من الدول هتتم بتمكينها عن طريق وضع برامج خاصة هبا مثل الربامج اليت متنح القروض الصغرية للنساء
الريفيات قصد مساعدهتن على تطوير مشاريعهن الصغرية ،وكذلك برامج خاصة بتعليم وتدريب وتأهيل هذه
الفئات إلدماجهن يف سوق العمل ،ملساعدهتن يف النهاية على اخلروج من براثن الفقر.
ويف األخري ميكن القول أن فعالية التنمية والنمو يعتمد بشكل كبري على األداء العام للدولة ومؤسساهتا ،مبا يف
ذلك تصميم خطة جيدة وفعالة لإلنفاق العام على التنمية حسب األولويات ،فاإلدارة السليمة للنفقات العامة
جانبا أساسيا من جوانب احلكم الرشيد ،وتوفري املعلومات للمواطنني والتزام احلكومة بالشفافية واملساءلة فيما
يتعلق باإلنفاق العام ،يعد حمفزا للتمكني ،ملا له من دور بالغ ألصحاب املصلحة مبا يف ذلك اجملتمع املدين
والقطاع اخلاص واملستهدفون (مبا يف ذلك الفقراء) يف رصد اإلنفاق العام وتتبع نتائجه .وهذا ما أكدته التجارب
فبدعم من البنك الدويل ،وضعت أوغندا مراقبة اجلمهور على صناديق املدارس االبتدائية واملناطق التعليمية ،مما
نتج عنه ارتفاع يف خمصصات التعليم ما أدى إىل رفع نسبة الوصول إىل املدارس من  %11سنة  2115إىل حنو
 %12-12سنة  1222وهذا يدل على أن التمكني حىت ولو اختلف شكله سوف يعزز األداء احلكومي (فعالية
التنمية) فتقدمي اخلدمات التعليمية هو أمر حاسم للتمكني ،كما أن هذا األخري عندما يكون يف شكل مواطن
الرصد يعد ضمانا لوصول اإلنفاق على التعليم للمستهدفني منه ،ما يزيد يف األخري من فعالية األداء العام ويفتح
أفاقا للنمو.

Edmund attridge, op cit, p:05 .
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ونشري إىل أن الدراسات و التحاليل اليت تبني أن البلدان ذات مؤشر إدارة احلكم اجليدة تتمتع عادة
مبستويات عالية من الناتج احمللي اإلمجايل للفرد ازدادت يف اآلونة األخرية ،إال أن الروابط والعالقات السببية ال
تفهم هبذا الوضوح ،فالنمو ونتائج التطور الناجحة قد تتحقق بفعل عناصر عديدة غري إدارة احلكم ،مثل الثراء
باملوارد الطبيعية ،وهلذا ميكن القول أن العالقة السببية ما بني احلكم الرشد والنمو تنطلق من أن احلكم اجليد يؤدي
1
إىل نتائج أفضل ،إال أن النتائج األفضل ال تعين بالضرورة وجود حكم راشد.
 - 1توجيه النمو لصالح الفقراء :أظهرت دراسات متخصصة كثرية على جتارب التنمية أنه هناك روابط بني
التمكني والنمو واحلد من الفقر .فقد اظهر تقرير التنمية يف العامل  1222/1222أن فقر الدخل قد اخنفض بسرعة

أ كرب يف االقتصاديات اليت منت بشكل حيوي ،وال يزال بنسب مرتفعة وهو يف ازدياد يف البلدان اليت لديها ضعف
يف النمو ،وقد مت االعرتاف بعدها بأن النمو وحده ليس كافيا لردم اهلوة بني الغين والفقري ،أو بني الرجل واملرأة ،أو
بني أهل املدن وأهل األرياف ،كما ال ميكنه توفري دخل مستقر للفقراء أو محاية األسر املستضعفة من خماطر

املعيشة أو انتشال العاملني من األطفال من أماكن العمل أو مكافحة التمييز أو توسيع جماالت التعبري والتمثيل.

2

وتشري املعطيات إىل أن معدالت منو متشاهبة ميكن أن تؤدي إىل مستويات خمتلفة يف احلد من الفقر فالكيفية
اليت يؤثر هبا النمو على الفقر تعتمد على الكيفية اليت يوزع هبا الدخل اإلضايف املتولد من النمو داخل البلد .فإذا
كان هذا النمو مصحوبا بزيادة يف حصة الدخل اليت حيصل عليها أفقر الناس ،فان دخول الفقراء سرتتفع بأسرع
من متوسط الدول .وباملثل إذا كان النمو االقتصادي مصحوبا بتناقص يف هذه احلصة فان منو دخول الفقراء
سيتعثر متخلف وراء النمو يف متوسط الدخول ،3وعليه فان توزيع الدخل لصاحل الفقراء وحمدودي الدخل يعترب
4

مكونا رئيسيا من مكونات التنمية املستقلة وشرطا ضروريا لنجاحها ،ناهيك عن التخفيف من وطأة الفقر.
فمعدالت النمو ختفض أكثر من الفقر يف البلدان اليت يكون فيها توزيع الدخل أكثر مساواة وعدالة وهلذا
ال يتم اختاذ احلد من الفقر كمقياس لفعالية التنمية ،باعتبار أهنا تتوقف أيضا على مستويات عدم املساواة يف
توزيع الدخل ،ففي ظل عدم املساواة يصعب دمج الفقراء واحملرومني يف عملية النمو ،إذ تصبح قدرهتم على
اإلنتاج وإمكانية مسامهتهم يف التنمية حمدودة ،ويصبح الفقراء أكثر عرضة للوقوع يف اقتصاد الكفاف ،وهو ما قد
حيد من حجم السوق احمللية ويضعف إمكانية حتقيق منو مستدام ،كما تؤدي عدم املساواة إىل إضعاف إمكانية
5
إعمال احلقوق املدنية والسياسية واالجتماعية ،واىل انتشار اجلرمية وزج اجملتمع يف الصراعات.
ويعد التمكني أساس احلد من عدم املساواة عن طريق توسيع قدرات األفراد على سبيل املثال من خالل
تعميم التعليم األساسي ،والرعاية الصحية ،واحلماية االجتماعية ،وحتسني ملموس لتوزيع األصول كاألرض
 1البنك الدولي ،الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مجلة إدارة الحكم أخبار وأفكار ،المجلد  ،1العدد  ،1221 ،2ص.21:
 2مكتب العمل الدولي ،تعزيز العمالة الريفية للحد من الفقر ،مرجع سابق ،ص.21:
 3وائل فوزي عبد الباسط محمد ،مرجع سابق ،ص.15:
 4عدنان داود محمد العذاري ،هدى زوير مخلف الدعمي ،مرجع سابق ،ص.222 :
 5معهد األمم المتحدة لبحوث التنمية االجتماعية ،مكافحة الفقر وعدم المساواة " التغيير الهيكلي والسياسية االجتماعية والسياسة العامة" ،سويسرا،
 ،1222ص.25:
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واحلصول على رأس املال ،واالستثمار يف البىن التحتية يف املناطق الريفية ،ووضع برامج لألشغال العامة ،وإتباع
سياسات العمل االجيايب لصاحل الفئات احملرومة ضمن إطار يضمن إشراك مجيع املواطنني يف التنمية الوطنية .وهذا
النهج جيلب القدرة على تعزيز احلد من الفقر .فوفقا لتقرير التنمية يف العامل سنة  2112تأكد أن رأس املال املادي
ليس كافيا وان التحسينات يف التعليم والصحة ليس هامة يف حد ذاهتا فحسب ،وإمنا تشجع أيضا على زيادة
دخول الفقراء ،ويتحق ق العكس عندما تكون هناك نسب تفاوت عالية يف توزيع الدخل ،ما جيعل الفقراء يعانون
من نقص القدرات واألصول بدءا من حمو األمية إىل ضمانات احلصول على االئتمان ،وبالتايل تزيد صعوبتهم يف
االستفادة من الفرص االقتصادية ،وهذا حيد من النتائج احملتملة حلدوث منو بشكل عام وباخلصوص منو لصاحل
فعالية التنمية مبنية بشكل خاص على درجة املساواة سواء يف توزيع الدخل أو بني اجلنسني ،أو
الفقراء .ما جيعل ّ
على أساس االنتماء أالثين أو مكان السكن أو غريها ،وعدم وجودها حيد من اآلفاق العامة للنمو ومن حتسني
مستويات املعيشة والتخفيض من الفقر.
كما يعين التمكني يف هذا اخلصوص املزيد من املشاركة يف حتقيق أهداف التنمية لكافة فئات اجملتمع مبا فيهم
الفقراء ،فهناك اتفاق واسع على أن هنج التنمية املبين على إيالء الفقراء يعطي املزيد من احلرية يف اختاذ القرارات
االقتصادية احلامسة ،ما يعزز التنمية على املستوى احمللي من حيث التصميم والتنفيذ والنتائج ،ومن األمثلة البارزة
يف هذا الشأن التجربة الصينية ،يف تشجيع نظام البلدة والقرية ،وإقامة املشاريع الشعبية للفقراء وفتح اجملال لتنفيذ
اخليارات االقتصادية لألفراد من املناطق الريفية ،واإلفراج عن طاقات املشاريع للشعب الصيين ،ما نتج عنه
مساعدة هذا البلد يف حتقيق منو سريع لصاحل الفقراء ،حيث اخنفض عدد فقراء أرياف الصني من  152مليون سنة
 2111اىل  31مليون سنة  .12112كما أثبتت الدراسات أن مشاركة الفقراء يف تصميم وإنشاء وإدارة برامج
التنمية جتعلها أكثر حتقيقا للنتائج االجيابية ،ففي دراسة عن  212مشروع خاص بالري وتزويد الريف باملياه ،أثبتت
النتائج أن املشاريع اليت حضيت مبشاركة مرتفعة للمعنيني كانت ناجحة بنسبة  ،%01يف حني أن املشروعات اليت
2
كانت فيها املشاركة قليلة أو معدومة مل حتقق جناح سوى ب.%22
ويتطلب متكني الفقراء خا صة يف اجملاالت التنموية اليت تساعدهم على اخلروج من دائرة الفقر اختاذ احلكومات
تدابري تعمل على تعبئة مواردهم وتعزيز قدراهتم الفردية ،من خالل:
مساعدة الفقراء على إنشاء مشاريعهم الصغرية ،وذلك بتسهيل هلم سياسة اإلقراض كالقروض املتناهيةالصغر ،واليت كان له دور رائد يف املسامهة يف احلد من الفقر ،خاصة ما عرف ببنك غرامني.
تقدمي هلم املشورة بشأن دراسات جدوى مشاريعهم ،خاصة وان الكثري منهم يعاين من األمية.-توفري هلم أسواق لسلعهم ،وبأسعار مناسبة ،وذلك حلمايتهم من االستغالل.

Deepa Narayan, op cit, p:09.
 2النت بريتشيت ،دانيال كوفمان ،الحريات المدنية ،الديمقراطية ،وأداء المشروعات الحكومية ،مجلة التمويل والتنمية ،مارس  ،2111ص11:
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تسهيل هلم ملكية األصول خاصة األراضي ،فالكثري من الفقراء يعملون بالقطاع الزراعي ،ويعانون من عدمملكيتهم هلا ،ودفعهم ملبالغ كبرية الستئجارها.
ويف األخري ميكن القول أن عدم وجود التمكني له أثار سلبية على نتائج اجلهود اليت تبذهلا الدول للحد من الفقر
مبا يف ذلك تلك الدول املاحنة للمساعدات والدعم للتخفيف من حدة الفقر ،وأن اجملتمعات اليت يسود فيها
التمكني وتسمع فيها أصوات الفقراء يكون فيها مساءلة أكثر للحكومات على نتائج اإلنفاق على برامج التنمية
من طرف مواطنيها ،ويتحقق فيها التماسك االجتماعي ويسود العمل اجلماعي الالزم لقيام أي إصالحات إن
استدعى األمر ذلك ،كم ا تزداد هبا درجة االستقرار السياسي واالقتصادي ،ما حيقق يف النهاية تنمية مستدامة
منصفة وإمنائية لصاحل الفقراء.
ويوضح لنا املخطط املوايل العالقة بني املؤسسات والتمكني وحتسني نتائج التنمية السيما بالنسبة للفقراء.
المخطط رقم ( :)6-3عالقة التمكين بالحد من الفقر.
نتائج التنمية
 تحسين الحكموالوصول إلى العدالة .
 -المزيد من توفير

وتأدية الخدمات

بصورة أكثر شمولية.
 وصول أكثرإنصاف لألسواق

والخدمات التجارية .
 -تعزيز المجتمع

المدني.

 -تعزيز الفقراء

والمنظمات الشعبية.

الفقراء ومنظماتهم
إصالح مؤسسات الدولة

األصول والقدرات

الوطنية والمحلية

الفردية

 -المادية.

دعم التمكين

 البشرية. -االجتماعية.

القواعد والعمليات

 -السياسية

الجماعية

 -الصوتية .

 توفير المعلومات اإلدراج والمشاركة -المساءلة.

المعايير والسلوكيات

 -التنظيمية.

-

القدرات التنظيمية

المحلية

 -التمثيلية

 زيادة األصولوحرية االختيار.

طبيعة البنى االجتماعية والسياسية
Source: world bank, empowerment and poverty reduction, op cite, p:20.

ويتضح من خالل املخطط أعاله أن قيام الدولة باإلصالحات الالزمة لتشجيع االستثمار لصاحل الفقراء سواء
من طرف القطاع العام أو اخلاص ،يؤدي إىل حتسني نتائج التنمية مبا يف ذلك حتسني احلكم وحتسني أداء
اخلدمات ،والوصول األكثر إنصافا لألسواق ،باإلضافة إىل تعزيز منظمات اجملتمع املدين واملنظمات الشعبية
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الفقرية ،وزيادة أصوهلم وحرية اختيارهم ،كما يساعد اإلصالح املؤسسي على دعم ومتكني الفقراء ما يعين تغيري
العالقة بني الدولة والناس الفقراء ومنظماهتم ،ألنه يركز على االستثمار يف األصول لصاحل قدرات الفقراء سواء
الفردية أو اجلماعية لتمكينهم من املشاركة الفعالة يف اجملتمع والتفاعل مع حكوماهتم ،وهو ما يتطلب من الدولة
الرتكيز على القواعد والقوانني واآلليات املؤسسية والقيم والسلوكيات اليت تدعم العناصر األربعة للتمكني ،حبيث
جيب أن تصب يف صاحل متكني الفقراء ،ما يستوجب وضع آليات لدعم وصول الفقراء إىل املعلومات ،وإنشاء
آليات املساءلة االجتماعية ،واالستثمار يف قدرة الفقراء على حل مشاكلهم التنظيمية ،وتوفري هياكل سياسية
واقتصادية قادرة على دعم آليات التمكني للفقراء.

1

ثالثـاا :التمكين والتنمية البشرية والحد من الفقر.

يوضـح لنـا املخطـط املـوايل التفاعـل مـابني التمكـني والتنميــة البشـرية واحلـد مـن الفقــر ،فالتنميـة البشـرية ببســاطة
تعــين "عمليــة توســيع اخليــارات أمــام البشــر" هــذه األخــرية بعضــها اقتصــادي ،وبعضــها اجتمــاعي وبعضــها سياســي
وبعضها ثقـايف ،حبيـث أن اإلنسـان هـو حمـور تركيـز جهـود التنميـة ،لـذا فإنـه ينبغـي توجيـه هـذه اجلهـود لتوسـيع نطـاق
خيارات كل فرد ،يف مجيع ميادين سعي اإلنسان ،2والتمكني هو خلـق بيئـة ميكـن للنـاس فيهـا تطـوير كامـل طاقـاهتم
الكامنــة واســتغالل قــدراهتم ،لتــؤدي إىل حيــاة منتجــة وخالقــة تلــيب احتياجــاهتم ومصــاحلهم ،وتتــيح هلــم القــدرة علــى

املشاركة يف حياة اجملتمعية ،وبالتايل يعد التمكني والتنمية البشرية عنصران متالزمان يكمل أحدمها اآلخـر ويسـعيان
لتحقيق هدف مشرتك أال وهو التخفيف من الفقر.

Deepa Narayan,op cit, p:29.
 2علي حميدوش ،مرجع سابق ،ص.1 :
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المخطط رقم ( :)7-3اإلطار ألمفاهيمي للتمكين والتنمية البشرية.
التن ـ ـمية البش ـ ـرية
االنتاجية

االستدامة

العدالة

تخفيف الفــقر

دعم التمكين

التم ــكين
اقتصاد

مكافحة جذور الفقر والصراع

اجتماعي

ي

-عدم العدالة في الوصول

التخلي عن السياسات والقيود المؤسسية:

D

 الحرمان من القدرات-الضعف

جانب العرض
 -اتساع الحريات

A
B

C

 الحكم الديمقراطي اإلدراج. -مؤسسات المساءلة

للموارد والفرص

 -عالمية الوصول إلى المعلومة

سياسي

جانب الطلب
 -الالمركزية

الفرد ،المنظمة

وجماعات التمكين

 الحركة االجتماعية. -المشاركة.

 منظمات بناء القدرات -األصول وشبكات القدرات والمشاركات

Source: Shawna Tropp, Nepal Human Development Report 2004, Empowerment and Poverty
Reduction, UNDP, Printed in Nepal by Jagadamba Press Design and layout by Words cape,
Kathmandu, Nepal, 2004, p: 14.

ومن أجل خلق تنمية وتوليد فرص عمل ،وزيادة الدخل على مستوى القاعدة الشعبية ينبغي إجراء حتالفات
جديدة بني أصحاب املصاحل االقتصادية الكربى ،واحلكومات احمللية ،وإلحراز تقدم ملموس يف حتقيق األهداف
اإلمنائية ينبغي لوضع خطة للحد من الفقر العمل على بذل جهود منظمة لتعزيز وتنسيق العناصر الثالثة للتمكني
1
االقتصادية ،والسياسية ،واالجتماعية الثقافية.
وعليه ميكن القول أن للتمكني ثالثة أنواع ،االقتصادي ،السياسي ،واالجتماعي الثقايف .فالتمكني
االقتصادي يشمل على قدرات التوسع يف الوصول إىل األصول اإلنتاجية ،مبا يف ذلك الفرص املادية واملالية
ومواصلة املكاسب االقتصادية ،وينطوي هذا العنصر بالضرورة على توزيع رأس املال ،وفرص الدخل ،وضمان
عمل السوق واألسعار النسبية ،وال بد اإلشارة هنا إىل أن الفقر ال ميكن أن ينخفض دون دعم وتقوية النشاط

1

Shawna Tropp, op cit, pp:14-15.
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اخلاص ،كما أن النمو ال ميكن أن يكون مستدمي دون أن يشمل قاعدة عريضة من األفراد ،وحتقيق املساواة يف
التوزيع حبيث ال جيوز استبعاد أي فئة من املشاركة العادلة يف العمالة املنتجة وغريها من األعمال املدرة للدخل.
أما التمكني السياسي فينطوي على توسيع القدرات املرتبطة باحلكم الذايت والدميقراطي ،وهو يضمن ليس
فقط احرتام الكرامة واحلقوق األساسية لإلنسان اليت حددهتا املعايري الدولية ،ولكن يضمن أيضا التمثيل العادل يف
عملية اختاذ القرار ويف مؤسسات الدولة ،السيما تلك اليت تتطلب مساءلة املوظفني العموميني وهيئات القطاع
اخلاص املكلف ة باملوارد العامة ،وهو يشمل حرية املشاركة يف اجملال السياسي (حق االنتخاب ،حق املعارضة)...
كما يشمل أيضا التمكني السياسي ما يسمى بالتمكني القانوين والذي يقصد به عادة احلصول على املعرفة
القانونية الضرورية حلماية احلقوق الشخصية ،والتأكيد عليها طبقا للقانون السائد.
وخبصوص التمكني االجتماعي الثقايف فهو يتضمن تعزيز النسيج االجتماعي من خالل زيادة وخلق شبكة
معقدة من صفات اإلنسان -الفردية واجلماعية على حد سواء -وجمموع هذه العالقات والتآزر هو ما يسمى بـ
"رأس املال االجتماعي" ،وهذه العملية من خالهلا يستطيع األفراد واجلماعات التفاعل يف بيئة من القوى
االجتماعية والثقافية.
ويشمل التمكني االجتماعي الثقايف على جمموعة واسعة من معايري التنمية البشرية ،من احلصول على املياه
النقية والرعاية الصحية والتعليم األساسي واكتساب املهارات ،مبا يف ذلك القدرة على استخدام وسائل االتصال
كما يشمل أيضا احلالة االجتماعية ،والتعبري الثقايف ،واالنتماء إىل الكيانات االجتماعية اليت ترتاوح بني األسر من
خالل نوادي الشباب والطوائف الدينية ،واجلماعات العرفية وهو يولد الثقة يف االنتماء اليت تتيح ألفراد اجملتمع
العمل سويا لتامني ومحاية وزيادة الشعور بالقيمة ،والثقة بالنفس.
هذه األنواع من التمكني هي متكاملة فيما بينها وتؤثر يف بعضها البعض ،فالتحسني مثال يف القدرات
البشرية بالتأكيد له تأثري غري مباشر على التمكني االقتصادي والسياسي ،كما أن حتسني الدخل (التمكني
االقتصادي) بدوره خيلق الثقة يف النفس والشعور بالكرامة والقيمة (التمكني االجتماعي) ،وهكذا فان حتقيق
متكني مستدمي يتطلب إتباع مدخل متكامل يشمل متكني الناس اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا.
ومن خالل الشكل السابق نالحظ أن التفاعل بني التمكني االجتماعي والسياسي دون االقتصادي جيعل متكني
الناس غري مستدمي (املنطقة  ،)Bوباملثل املنطقة ( )Dأين ال يكون هناك متكني سياسي ،سيجعل أيضا التمكني
االجتماعي واالقتصادي غري مستدمي ،وبالتايل تعزيز التمكني املستدمي (املنطقة )Aهو املطلوب من أجل
إسرتاتيجية متكاملة للحد من الفقر والتنمية البشرية.
كما نالحظ أيضا أنه باإلضافة للعناصر األربعة للتمكني اليت تطرقنا إليها سابقا ،هناك ثالث دعائم أساسية
أخرى ضرورية جلعل التمكني أكثر فعالية ،وتشمل إستجابة أوسع ملؤسسات الدولة للناس ،وإزالة احلواجز
االجتماعية وأشكال التمييز ،وتعزيز القدرات التنظيمية احمللية ورأس املال االجتماعي.
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فإزالة احلواجز االجتماعية والتمييز ضروري لتمكني أفضل سواء كان هذا التمييز على أساس املنطقة أو العرق
أو اجلنس ،أو الدين أو الوضع االقتصادي واالجتماعي أو غريها ،وذلك قصد استفادة اجلميع من فرص التقدم
االقتصادي واالجتماعي ،ومن الوصول إىل املوارد اإلنتاجية واألصول ( اخلدمات الصحية والتعليم واخلدمات
العامة )...،النتشاهلم من الفقر ،وهو ما يتطلب تعزيز وبناء قدرات املنظمات احمللية ،ورأس املال االجتماعي
خاصة من خالل التعبئة االجتماعية اليت تلعب دورا هاما يف تعزيز إنتاجية األصول املتاحة للفقراء ،ويف محاية تلبية
احتياجاهتم األساسية ،وإدارة املخاطر والصراع .وبناء رأس املال االجتماعي ليس فقط للحصول على املوارد ولكن
أيضا للمسامهة يف حل النزاعات ،وجتنب الصراعات اليت هي سببا يف تزايد الفقر.
وبناء القدرات ال ينبغي أن ينحصر على الفرد فقط ،بل جيب خلق عالقات تشابك بني األفراد أنفسهم ،وبني
األفراد واملؤسسات ،وال ميكن حتقيق نتائج ملموسة واجيابية يف هذا اإلطار إال من خالل الدميقراطية احلقيقية اليت
تضمن احرتام حلقوق اإلنسان واحلريات ،فتعميق الدميقراطية وحتقيق حكم خاضع للمساءلة أمر ضروري لتعزيز
واستجابة شفافة الحتياجات األفراد.
المطلب الثاني :تفعيل أطر المشاركة للتخفيف من الفقر.

منذ تسعينيات القرن املاضي زاد االهتمام مبشاركة الفاعلني يف اجملتمع سواء بشكل مباشر أو غري مباشر حيث
أصبح يعد السمة املميزة للمجتمع الدميقراطي ،ويعد العاملني يف جمال التنمية سواء على املستويات احمللية أو
الوطنية أو الدولية من بني أقوى املؤيدين للمشاركة يف املسامهة يف إحداث التنمية.
أوالا :أهمية المشاركة والحد من الفقر.

تعد املشاركة عنصر ال ينفصل عن اجلهود املبذولة لتحسني االوضاع االقتصادية واالجتماعية للناس واحلد
من الفقر ،فقد أكد امليثاق اإلفريقي للمشاركة الشعبية يف التنمية والتحول (اروشا  )2112على أمهية املشاركة
الشعبية وجاء ذلك واضحا يف املادة  22منه ،حيث اعتربت املشاركة أداة الستخدام طاقات ومواهب الناس يف

حتقيق التنمية ،وهي حق أساسي يضمن هلم املشاركة الكاملة والفعالة يف اختيار القرارات اليت تؤثر على حياهتم
على مجيع املستويات ويف مجيع األوقات ،وتعزز احلق يف املشاركة من خالل إعالن املبادئ األساسية التفاق
"كوتونو" يف  13جوان  1222املتعلق باجلهات الفاعلة غري احلكومية ،فنصت املادة  1من االتفاق على مبدأ
االنفتاح والشراكة مع األنواع املختلفة من اجلهات الفاعلة ،من اجل تعزيز مشاركة مجيع شرائح اجملتمع والقطاع
1
اخلاص يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية يف الدولة.
وقد ترتب على هذا االعرتاف مببدأ مشاركة أصحاب املصلحة يف سياسات وبرامج مكافحة الفقر باعتبارها
عنصرا أساسيا منها ،فالسكان احملليون مبا فيهم الفقراء يعدون أصحاب املصلحة الرئيسية يف تلك الربامج ،ويف
1

Lamine mandiang, réflexion autour du concept de gouvernance, «consolider et élargir la communication
citoyenne pour une gouvernance démocratique au Sénégal », Dakar, 06-09 mai 2008, P:08
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هذا اإلطار قامت اليونسكو بتشجيع املشاركة الكاملة واحلقيقية للفقراء واملستضعفني يف تصميم برامج احلد من
الفقر ،والتنفيذ ورصد وتقييم آثار هذه الربامج على املستويات احمللية والوطنية ،كما أدرجت مشاركة املواطنني
كعنصر هام يف جناح جهود التخفيف من الفقر من طرف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي سنة  ،1222حيث أكد
الربنامج على أمهية مشاركة املواطنني يف الربامج اهلادفة إىل احلد من الفقر ،وهو نفس األمر الذي جاء يف أغلب
برامج مكافحة الفقر اليت أطلقتها املؤسسات الدولية املاحنة يف هناية القرن املاضي وبداية األلفية احلالية.
ووفرت احلرب على الفقر تشريع املشاركة بأقصى قدر ممكن يف خمتلف الربامج ،ما يعين يف هناية املطاف
ازدهار عمل اجملتمع على مستوى القاعدة الشعبية وكذا النخب املمثلة هلم على املستوى احمللي والوطين يف إبداء
أرائهم ومواقفهم من السياسة العامة للدولة واملسامهة يف تصميمها وتنفيذها.
وتعين املشاركة بصفة عامة إدراج جمموعة متنوعة من مسامهات أصحاب املصلحة يف عملية التنمية اجملتمعية

اجلارية ،ابتداء من حتديد املشكلة ،ووضع وتنفيذ وإدارة التخطيط االسرتاتيجي املتعلق بربامج مكافحة الفقر ،وهو
1

ما يعين إشراكهم على املستويات الوطنية واحمللية يف خمتلف جوانب الربامج من التخطيط إىل التقييم.
وتكمن أمهية املشاركة يف كوهنا ركيزة أساسية للتنمية ألكثر من سبب ،منها أن املشاركة ميكن أن تعترب تنمية
حبد ذاهتا ملسامهتها يف توسيع خيارات اإلنسان وجمال احلرية اليت ينعم هبا املواطنون سواء أكانوا أفرادا أو مجاعات
وأن التنمية مبا حتققه من منو اقتصادي واجتماعي ومبا توفره من خدمات صحية وتعليم وبنية أساسية وغريها من
األمور ،تعمل على توسيع خيارات الناس وتفسح هلم جماالت االستمتاع يف حياهتم بصورة أفضل.
وعليه فان املشاركة تتيح ألفراد اجملتمع يف أن يكون هلم دور هام يف تشكيل منط حياهتم حبيث ينعمون بالكرامة
كما تساهم يف منو شخصية الفرد عن طريق تنمية مهاراته وتعزيز ثقته بنفسه وقدرته على املنافسة والوصول إىل
2

املصادر لتحقيق الطموحات اليت يسعى إليها.
ونركز يف حبثنا على مشاركة ثالثة أطراف رئيسية يف املسامهة يف التخفيف من الفقر وهي مشاركة كل من
الربملان ،والقطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين لكوهنم أكثر األطراف تأثريا يف سياسات وبرامج احلد من الفقر.
ثانيـاا :مشاركة البرلمانات في سياسات التخفيف من حدة الفقر.

توسع شكل وأمهية الربملانات وتطور يف األطر احلكومية يف معظم دول العامل خالل العقدين األخريين.
وحتولت الربملانات إىل صيغ ربط أساسية بني خمتلف األطراف املعنيني حاليا بصنع القرار والتوجيهات الدولية
واإلقليمية بعد أن توسعت وتعمقت الشبكة املتطورة للمؤسسات والقوى االجتماعية املعنية باحلكم ،وقد أجريت
عدة إصالحات يف الكثري من الدول من اجل متتني ورفع مستوى القدرات للتأثري على سياسات ونشاطات
الدولة ،فأصبحت الربملانات تشدد على زيادة الشفافية يف إيصال املعلومات للمواطنني واإلعالم وتفعيل املشاركة
1

Glenn A. Bowen, An analysis of citizen participation in anti-poverty programmers, Community Development
Journal Vol 43 No 1 January 2008, p:66.
 2هيام عمر كلمات توغوظ ،،الحاكمية الحضرية الرشيدة المشاركة في صنع القرار الحضري  ،مطبعة روزانا ،األردن ،1221 ،ص.211:
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يف نظام احلكم من قبل كافة فئات اجملتمع ،وتثبيت إحرتام حكم القانون وتدعيمه فعليا بقضاء مستقل وكفؤ
وتفعيل احملاسبة على أعمال السلطات التنفيذية والردع الفعال للفساد.
واهليئات التشريعية لديها دور هام تضطلع به عن طريق التعبري عن احتياجات ناخبيها يف النقاش الوطين حول

مبادرات واسرتاتيجيات احلد من الفقر ،1كما بإمكاهنا حتقيق ذلك عن طريق استغالل االستفادة من تأثريها املتزايد
ومن التحسن يف احلكم يف إدراج حماربة الفساد على سلم أولويات السياسات العامة ،وتأمني أداء اقتصادي أفضل
من خالل تطوير السياسات واألداء املايل.
كما ميكن للربملان أن يساهم يف احلد من الفقر عن طريق ما يلي:

2

- 2التأثير في دورة الموازنة على اإلنفاق المتوسط األجل :فاللجان الربملانية من أهم أدوات النشاط الربملاين
الفعال حاليا وبالعالقة مع دورة املوازنة ،وخاصة جلان املالية واملوازنة اليت تتضمن مهامها ختطيط املوازنة ومراجعة
تفاصيل توزيع املوازنة وحتقيق أهداف التقرير املايل ،كما أن للجان احملاسبة العامة دورا مهما يف تقييم فعالية الربامج
والتأكد من سالمة العمليات املالية ووضع الضوابط حملاربة الفساد ،وتتطلب قضايا بنية وتوزيع املوازنة املؤثرة يف
الفقر نشاطات برملانية واسعة النطاق ،أمشل من نشاط أعضاء الربملان يف اجملاالت التقليدية للعمل الربملاين ،حبيث
تتضمن مهامهم ضمن إطار دورة املوازنة املستمرة مراجعة تفاصيل توزيع املوارد على خمتلف القطاعات والوزارات
ومدى استفادة الطبقات األكثر فقرا من هذا التوزيع ،وكذا تفاصيل تطبيق الضرائب اجلديدة وتأثرياهتا على القدرة
الشرائية للطبقة الفقرية.
وعموما ميكن للربملانات أن تساهم يف احلد من الفقر بتأثريها على اإلنفاق املتوسط األجل من خالل ما يلي:
فرض رقابة برملانية أكثر فعالية على دورة املوازنة ،تكون أكثر مشولية من العملية الروتينية والتدرجيية لعمليةوضع املوازنة ،ويف هذا اإلطار ينبغي على الربملان واللجنة املالية التابعة له حتديد اخليارات األساسية للسياسات
االقتصادية على عدة أصعدة خالل مرحلة حتليل ومراجعة السياسات ،حبيث توىل أمهية كربى للشفافية واملساءلة
وزيادة مشاركة الفقراء.
ضرورة مثول دوري للوزارات واملؤسسات أمام اللجان الربملانية ،وذلك لتفسري أولوياهتم وخياراهتم لتطبيقاملشاريع ،باإلضافة إىل السماح بإضافة اقرتاحات الربملانات وقراءاهتا هلذه القضايا وخاصة للتوجيهات املتعلقة
بسياسات احلد من الفقر.
توجيه اإلنفاق حنو اجملاالت اليت ختدم الطبقات الفقرية أكثر ،كالتعليم والصحة والسكن وغريها من أولوياتاحلياة ،مع حماولة ختفيف الضرائب اليت تضر باملستوى املعيشي هلذه الطبقات ،والعمل على إعادة توزيع الدخل
1

UNDP, Strengthening Parliamentary Involvement in the Poverty Reduction Strategy Process and the
Millennium Development Goals, New York, 2005, p:01
 2ستيفن النغدون ،البرلمانات وعملية الموازنة في سياسات التخ فيف من حدة الفقر ،ورقة مقدمة ضمن اجتماع الخبراء حول الحكم والتنمية
االقتصادية واالجتماعية ومكافحة الفقر ،مرجع سابق ،ص ص.11-10 :
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بني طبقات اجملتمع من خالل فرض الضرائب على الفئات األكثر دخال ،وإعفاء الفئات األقل دخال وغريها من
1
اإلجراءات املالية اليت ختدم هذه الفئة من اجملتمع.
- 1التركيز على أولويات نشاط الموازنة للتخفيف من حدة الفقر :فمراقبة التفاصيل احملددة لإلنفاق والدخل
ال تشكل حبد ذاهتا كل احملاور اليت جيب أن يرتكز عليها عمل الربملانات للتخفيف من حدة الفقر ضمن إطار
دورة املوازنة ،فهناك أربع أولويات للحد من الفقر جيب على الربملانات الرتكيز عليها:
أ  -مشاركة الفقراء :وميكن للربملانات التعامل مع جمموعات اجملتمع احمللي والوطين اليت متثل الفقراء بشكل
أفضل ،وتتمحور االسرتاتيجيات اجلديدة للحد من الفقر على االلتزام اجلدي للربملان يف بناء الصالت بينه
وبني الفقراء على مجيع املستويات ،فهم من ميلكون املعلومات حول العوائق اليت يواجهوهنا واملبادرات اليت تزيد
من فرصهم وحتقق أولوياهتم ،ولسد الفجوة بني املواطنني والربملان ،تتيح اليوم العديد من البلدان احلق للمواطنني
سواء مباشرة أو عن طريق منظمات اجملتمع املدين ،يف تقدمي مبادرات يعربون من خالهلا وبشكل مباشر عن
اقرتاحاهتم إلدخال تشريعات جديدة ،أو تعديل تشريعات موجودة ،هتدف إىل حتسني مستويات معيشتهم
وحتقيق رفاهيتهم ،خاصة مع تطور وسائل االتصال (هناك مواقع انرتنيت للربملانات تستقبل شكاوي املواطنني
2
واقرتاحاهتم ومالحظاهتم).
ب -فعالية تنفيذ الخدمات العامة :فمن املالحظ أن الفقر يستمر بالرغم من وضع السياسات املناسبة يف
العديد من البلدان ،وميكن أن يعكس هذا األمر االفتقاد للقدرة أو االلتزام من قبل احلكومة أو قطاع اخلدمات

العامة يف تنفيذها ،هلذا يبقى التحدي األكرب يف وضع سياسات احلد من الفقر يف حتقيق نتائج عملية
للمشاريع والربامج من أجل أن تؤثر اجيابيا على وضع الفقراء ،لذا تشكل مراقبة فعالية الربامج واحدة من أهم
املسامهات الربملانية يف حماربة الفقر.
ت -مراجعة ومراقبة السياسات وأثرها على الفقر :فخطر اإلخفاقات يف عملية املوازنة يف الدول النامية
يتمثل يف عدم حتليل ومتابعة فعالية السياسات واملشاريع والربامج اليت تؤثر فعليا على األوضاع االجتماعية
واالقتصادية ،فاحملاسبة الربملانية تركز يف الغالب على اإليرادات والنفقات بشكل خاص ،عوضا على النتائج
الفعلية احملققة ،ويعود السبب جزئيا إىل صعوبة قياس النتائج يف القطاع العام ،إال أن ندرة املوارد يف البلدان
الفقرية والعوائق اليت يواجهها الفقراء يف وصول املوارد املتوفرة إليهم حتتم ضمان أكرب فعالية ممكنة للنفقات

 1للمزيد من التفاصيل انظر  ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي و المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية ،التعاون البرلماني األهلي لمراقبة
مبادرات الحد من الفقر ،واشنطن ،1221 ،على الموقع  www.aswat.com/files/governance12_ar.pdf :تم االطالع بتاريخ
.1222/23/11
 2للمزيد انظر ،ديفيد بيثام ،البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشرين ،دليل للممارسة الجيدة ،االتحاد البرلماني الدولي ،جنيف.1220 ،
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املوجهة إىل الفقراء ،مما يعين أن على اللجان الربملانية املالية وغريها االندفاع واإلبداع يف حتديد األثر الفعلي
للسياسات والربامج املوضوعة للحد من الفقر بشكل عام.
ث -إدارة االقتصاد الكلي :إن عدم استقرار االقتصاد الكلي قد خيلق عدم توازن داخلي حاد ،وتضخم
وأزمات مالية مدمرة ملالية الدولة ،ويؤدي ذلك بدوره إىل اهنيار البنية التحتية وقطاع اخلدمات العامة

األساسية .وعلى الربملانيني الواعيني إىل مسألة احلد من الفقر أن يولوا هذه القضايا أمهية مستمرة وأن يلجئوا
يف عملهم إىل اخلربات احمللية والدولية من اجل مراجعة ومتابعة السياسات املوضوعية وتقدمي تقاريرهم عن
النتائج إىل املواطنني لكي يتم التوصل إىل اكرب قدر من النقاش والفهم للسياسات االقتصادية .ويتفاوت
حجم واجتاه سياسات االقتصاد الكلي بشكل كبري وفقا للبنية االقتصادية وطبيعة العالقات اخلارجية يف أي
جمتمع ،باإلضافة إىل أوضاع االقتصاد الكلي السائدة مثل عدم وجود استقرار وتوازن يف السياسة النقدية
وأسعار صرف العمالت األجنبية واستقرار التضخم أو عدمه والالتوازن يف املالية العامة للدولة ،وهل هناك
استقرار مصحوبا بنمو اقتصادي مضطرد يف االقتصاد الوطين؟ إن الفروقات الكثرية على أساس هذه العوامل
تتطلب وجود خيارات اقتصادية كلية خمتلفة.
ثالثـاا :مشاركة القطاع الخاص والحد من الفقر.

تنظر اليوم الدول واحلكومات إىل القطاع اخلاص كشريك أساسي يف التنمية ،ألنه مل يعد جمرد ذلك القطاع

الذي يبحث عن تعظيم أرباحه بشىت الطرق ،وإمنا أصبح يضطلع مبسؤولية اجتماعية هتدف إىل املسامهة يف حتقيق
التنمية ،كما أصبح بإمكانه إشراك الفقراء يف قطاع األعمال كمستهلكني وعاملني ومنتجني.
وقد عرف البنك الدويل املسؤولية االجتماعية ملنشآت القطاع اخلاص على أهنا "التزام باملسامهة يف التنمية
املستدمية من خالل عملها مع موظفيها واجملتمع احمللي واجملتمع ككل لتحسني مستوى معيشة الناس بأسلوب
خيدم التجارة والتنمية يف آن واحد" .فهي إذن إلتزام من طرف القطاع اخلاص اجتاه اجملتمع الذي يعمل فيه وذلك
عن طريق املسامهة مبجموعة كبرية من األنشطة االجتماعية مثل حماربة الفقر وحتسني اخلدمات الصحية ومكافحة
1
التلوث وخلق فرص عمل ،وغريها.
فالقطاع اخلاص يف الوقت احلاضر أصبح قادرا عل خلق فرص عمل جديدة ،وتوليد الدخل ،ما يعزز من
التنمية املستدامة ويساعد على احلد من الفقر ،خاصة وأن املؤسسات اململوكة للدولة قد أصبحت غري قادرة على
استيعاب كل طلبات التوظيف إما بسبب زيادة طاليب العمل من جهة ،ونقص إنتاجيتها وعدم قدرهتا على
الصمود أمام املنافسة العاملية من جهة أخرى ،وإما بسبب االجتاه السائد اليوم حنو اخلوصصة ما نتج عنه غلق
العديد من هذه املؤسسات وتسريح عماهلا.
 1صالح السحيباني ،المسؤولية االجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية :حالة تطبيقية على المملكة العربية السعودية ،ورقة مقدمة
ضمن المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية :تقييم واستشراف 15-13 ،مارس ،1221بيروت ،لبنان ،ص.21:
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وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أطلق مبادرة سنة  1220مسيت بـ
"األسواق الشاملة املتنامية" هتدف إىل حتفيز القطاع اخلاص على العمل ،مع الرتكيز على تلبية االحتياجات
األساسية وتوفري فرص الوصول إىل السلع واخلدمات وفرص الكسب اليت تعزز من التمكني االقتصادي ،وفهم
أفضل للكيفية اليت ميكنه املسامهة هبا يف حتقيق التنمية البشرية ،وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وعلى رأسها احلد
من الفقر ،كما هتدف هذه املبادرة إىل رفع مستوى الوعي من خالل إظهار كيفية أن التعامل مع الفقراء ميكن أن
يكون جيدا بالنسبة للفقراء ،وجيدا لقطاع األعمال.1
- 2قنوات مشاركة القطاع الخاص للحد من الفقر :هناك عدة طرق أو قنوات يستطيع من خالهلا القطاع
اخلاص أن يساهم يف احلد من الفقر ميكن حصرها يف ما يلي:
أ  -توفير مناصب الشغل :إن اهلدف النهائي للتنمية البشرية هو التحرر من اجلوع ،وضمان حياة طويلة
وصحية ،وتوفري املزيد من اخليارات ،وهذا لن يتحقق إال من خالل التحرك املتصاعد يف املمارسة العملية،
ما يعين توفري وظائف أكثر وأفضل لصاحل الفقراء ،ويعد قطاع األعمال اخلاص قوة هائلة لتوليد فرص

العمل عرب املشاريع املتنوعة اليت ي قوم هبا ،خاصة تلك اليت تعتمد بكثرة على اليد العاملة كالفالحة
واألشغال العمومية وغريها ،2حيث ميكن للفقراء ضمن هذا اجملال أن يكونوا كعاملني أو منتجني أو حىت
أصحاب أعمال .ولكن املشكل الذي يطرح هو أن قطاع األعمال اخلاص عادة ما حيتاج إىل أشخاص
ذوي مهارة وخربة ،واىل أيدي عاملة كفؤة ومؤهلة ،وهو ما ال يتوفر خاصة يف أوساط الفقراء الذين يعانون
أصال من األمية ونقص املهارات ،ما جيعله حكرا على أشخاص معينني يكونون يف الغالب من األغنياء أو
ميسوري احلال ،كما قد يستعني بأيدي عاملة من جهات ثانية تكون يف بعض األحيان أجنبية ،وهو ما ال
يؤدي إىل توليد املزيد من فرص ا لعمل وبالتايل لن يساهم يف احلد من الفقر ،وهلذا تسعى الدول النامية
للعمل جاهدة على حماربة األمية خاصة يف املناطق الريفية ،وفتح مراكز للتدريب والتأهيل والتكوين ،حىت
توفر املهارات واليد العاملة املؤهلة.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن خلق فرص العمل اجلديدة ال يؤدي إىل إزالة الفقر آليا ،فتوفري الوظائف ال يعين
بالضرورة القضاء على الفقر ،فقد تكون الوظيفة وسيلة لتخليد الفقر ،إذا كان دخل الشخص منها ال يوفر
له فائضا كافيا لسد احتياجاته األساسية ،3وهو ما يستدعي أن يكون أجر العامل أو العائد من الوظيفة
مناسب ويليب احتياجات العامل حىت يتحرر من فقره.

 1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،خلق قيم للجميع :استراتيجيات القيام بمشروعات مع الفقراء " األسواق الشاملة المتنامية" ،نيويورك ،الواليات
المتحدة األمريكية ،1221 ،ص.21:
2
Sichuan and Zhejiang Provinces, Private Sector Models for Poverty Reduction, International Finance
Corporation, Washington, DC 20043 USA, 2004, p:01
 3مجدي سعيد ،تجربة بنك الفقراء ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،الطبعة الثانية ،جمهورية مصر العربية ،1221 ،ص.12 :
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ب  -توفير العائدات الضريبية :فتوسع نشاط القطاع اخلاص سوف يتيح املزيد من الضرائب اليت تدفع
للحكومة ،واليت تستخدم يف متويل اخلدمات العامة ،خاصة تلك اليت يستفيد منها الفقراء بشكل أساسي
كالصحة والتعليم ،والتامني والشبكات االجتماعية وغريها ،وهبذا يساهم القطاع اخلاص يف التخفيف من

وطأة الفقر خاصة إذا ما كان النظام الضرييب القائم يف الدولة يشجع على العمل ،كأن تكون هناك مثال
تسهيالت يف دفع الضرائب ،وحتفيزات جبائية ما يساعد على تفادي التهرب الضرييب الذي له آثار سلبية
وخيمة ،ميكن أن يكون املتضرر الكبري منها هم الفقراء ،العتمادهم الواسع على اخلدمات األساسية اليت
توفرها الدولة واليت مرتبطة باألساس بإيراداهتا.
ت  -توفير الخدمات األساسية :مل يعد اليوم توفري بعض اخلدمات األساسية حكرا على الدولة فقط كما
كان يف املاضي ،فقد أصبح القطاع اخلاص بإمكانه العمل على تلبية حاجات الناس مبا فيهم الفقراء يف كثري
من األماكن مبا يف ذلك املناطق اليت ال تصل إليها اخلدمات احلكومية ،كالصحة والتعليم واإلسكان والطرق
وغريها ،فمثال يف بعض املناطق احلضرية وشبه احلضرية يف اهلند ويف إفريقيا جنوب الصحراء الكربى ،معظم
األطفال يتمدرسون يف مدارس خاصة يديرها رجال أعمال حمليون وبأمثان منخفضة ،ويف إثيوبيا وكينيا
وأوغندا ونيجرييا نسبة كبرية من الفقراء وذوي الدخل املنخفض حيصلون على الرعاية الصحية من اخلدمات
1
اليت يوفرها القطاع اخلاص.
ويرى أنصار إحالل القطاع اخلاص أن مشاركته يف توفري البنية التحتية ،واخلدمات األساسية ميكن أن حيسن
من كفاءة وجودة تقدمي اخلدمات األساسية ،وتوسيع نطاقها لتشمل كافة أفراد اجملتمع مبا فيهم الفقراء ،وبالتايل
زيادة حجم املوارد املتاحة ،وحتسني اإلنصاف وخيارات املستهلكني ،ويطالبون بزيادة الكفاءة يف خصخصة املرافق
العامة جلعلها أكثر فائدة على مجيع فئات الدخل ،ففتح اجملال للقطاع اخلاص لالستثمار من وجهة نظرهم يعمل
على زيادة املنافسة ،ما من شأنه أن حيسن يف نوعية اخلدمات وزيادة اإلنتاج ،ويساعد على ختفيض أسعار
2
اخلدمات واملنتجات وجيعلها متاحة ومعقولة بالنسبة لشرحية أوسع من أفراد اجملتمع ما يرفع من قدرهتم الشرائية
كما أن االستثمار اخلاص ميكن أن خيفف من الضغوط على امليزانيات العامة ،وبالتايل تتمكن احلكومات من
توجيه املزيد من املوارد لإلنفاق االجتماعي.
أما نقاد القطاع اخلاص فريون أن مشاركة القطاع اخلاص يف توفري اخلدمات األساسية سوف يرتتب عليه
العديد من املخاطر ،واليت يأيت على رأسها إقصاء الفقراء من االستفادة منها ،ألهنم ال ميلكون مقابل تلك

 1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،خلق قيم للجميع :استراتيجيات القيام بمشروعات مع الفقراء " األسواق الشاملة المتنامية" ،مرجع سابق ،ص.30:
Daniel Suryadarma and Asep Suryahadi, The Impact of Private Sector Growth on Poverty Reduction: Evidence
from Indonesia, The SMERU Research Institute, Jakarta, 2007, p:04. Cite web:
http://www.smeru.or.id/report/workpaper/impactprivatesectorgrowth/impactprivatesectorgrowth.pdf
le 02/08/2011.
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اخلدمات ،خاصة وأهنا كانت تقدم هلم باجملان أو بسعر رمزي من قبل الدولة كالصحة والتعليم ،ما يعزز من عدم
العدالة يف االستفادة منها ويزيد من حدة فقرهم.
وألجل حل هذه اإلشكالية ،فقد وضعت الدول جمموعة من االسرتاتيجيات والسياسات ،فمنها من أبقى
القطاع اخلاص يعمل إىل جنب مع القطاع العام يف توفري هذه اخلدمات ،إذ يلجأ الفقراء يف الغالب إىل القطاع
العام ،ومنها من أصبح يقدم دعم مادي للفقراء الستفادهتم من هذه اخلدمات يف القطاع اخلاص ،وقد طرحت
هذه الطريقة صعوبات كثرية يف حتديد األشخاص املؤهلني لالستفادة من اإلعانة ،كما أدت إىل انتشار بعض
اآلفات السلبية كالرشاوي واالختالسات.
ث -توفير التدريب والتأهيل والمساعدات :فالقطاع اخلاص بإمكانه أن يساعد على تنمية رأس املال البشري
بالتعليم والتدريب وتأهيل األيدي العاملة ،واليت تعد أسلحة قوية ملكافحة الفقر ،فالشركات اخلاصة بإمكاهنا
تطوير القدرات البشرية من خالل االستثمار يف التدريب وتنمية املهارات والصحة والسالمة يف مكان العمل.
وكلها تساهم بشكل أو بآخر يف احلد من الفقر ،كما بإمكان القطاع اخلاص تقدمي بعض األعمال اخلريية
واملساعدات لذوي االحتياجات والفقراء ،وبرامج التطوع واالستثمارات اجملتمعية طويلة األمد يف الصحة والتعليم
واملبادرات األخرى ذات املردود االجتماعي ،فهناك شركات خاصة مثال تلتزم مبنح نسبة من أرباحها قبل خصم
1
الضرائب خلدمة القضايا اجملتمعية.
 -2دعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والحد من الفقر :تلعب املشاريع املتناهية الصغر والصغرية

واملتوسطة دورا هاما يف خلق فرص العمل والدخل والقيمة املضافة ،وتوفر مصدرا لتطوير املواهب وروح املقاولتية

واملالحظ يف عامل اليوم أنه هناك العديد من الدول تسعى لتنمية وإنشاء مثل هذه املؤسسات خاصة يف الدول
النامية كإسرتاتيجية للحد من الفقر ،فالعمل احلر واملشاريع الصغرية تعد العمود الفقري لتوفري سبل العيش لفئات
كبرية من السكان خاصة يف البلدان املنخفضة الدخل ،ولكنها يف كثري من األحيان توفر آفاق منو حمدود بسبب
أهنا تعتمد على سياسة الكفاف ،حيث ال تسعى إىل زيادة العمالة وال اإلنتاج بل يكتفي أصحاهبا بتوفري قوهتم أو
ما حيتاجونه لضمان عيشهم ،ولكن تبقى هذه املشاريع بالرغم من صغرها وحمدودية إنتاجها تساهم يف توفري
2
احلصول على الدخل ،والسلع واخلدمات ما يساهم كثريا يف التخفيض من الفقر.
ودعم املشاريع اخلاصة للفقراء ال يعزز اجلانب االقتصادي فحسب ،بل يدعم من متكني الفقراء ،فرديا
ومجاعيا ،لكسب مزيد من السيطرة على حياهتم .عن طريق رفع مستوى الوعي ،من خالل توفري املعلومات
والتدريب ،بتضمني مجاعات املهمشني ،من خالل توفري فرص جديدة ومنحها األمل ،فهذه املشاريع متنح الثقة

 1صالح السحيباني ،مرجع سابق ،ص.21:
Niklaus Eggenberger-Argote, Private Sector Development in the context of Poverty Reduction Strategy Papers,
February 2005, p:05.
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للناس ،وتزودهم مبصادر جديدة من القوة للهروب من الفقر بوسائلهم ،1وجتعلهم قوة مسامهة يف التنمية ،تؤثر
على سياسة اختاذ القرار.
وتسود النسبة الكبرية للفقراء يف اجملتمعات الريفية والبدوية ،واليت تعتمد بشكل كبري وأساسي على القطاع
الزراعي الذي يسهم بنسبة كبرية من الناتج القومي اإلمجايل والصادرات ،ومصدر رئيسي للعمالة سواء باستغالل
األفراد مباشرة لألراضي الزراعية ،أو كعمال فقط عند مستثمر ما ،ويعاين الفقراء يف هذه املناطق من عدم توفر
مصادر اإلنتاج اليت تعينهم على كسب قوهتم كاألراضي ،والتمويل ،ونقص اإلمكانيات وغريها ،وهو ما يستدعي
من احلكومات تقدمي املساعدات هلذه الفئات من اجل تنمية مشاريعهم ،ومحايتهم من املنافسة غري شرعية من
كبار املزارعني والصناعيني ،ومن االستغالل حىت من بعض املسؤولني احملليني.
وميكن مساعدة سكان األرياف وتطوير مصادر الدخل لديهم عن طريق دعم القطاع اخلاص سواء لصغار
املزارعني يف شكل تقدمي البحوث ،والتدريب واإلرشاد قصد زيادة إنتاجيتهم ،أو ألصحاب املشاريع األخرى غري
الزراعية مثل الصناعات التقليدية واحلرف عن طريق أيضا تنمية املهارات والتدريب وتقدمي املشورة ،وأخريا مساعدة
هؤالء املنتجني على تسويق منتجاهتم وربطهم بالسوق بإقامة عالقات بينهم وبني وسطاء السوق ،وتوفري هلم
وسائل التخزين والنقل وغريها من املتطلبات الالزمة لتصريف منتجاهتم.
ومن أ جل مساعدة القطاع اخلاص على النمو والتطور وجعله يساهم بفعالية يف احلد من الفقر يف املناطق
2
الريفية ،ينبغي حتقيق عدد من الركائز تتمثل يف:
أ -اإلطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي لتنمية القطاع الخاص :ويشمل قواعد عادلة وشفافة تنظم أنشطته
وحتقق االستقرار السياسي واالقتصادي ،واحلكم الفعال ،إىل جانب توفري القوانني اخلاصة مبلكية األراضي
وباملنافسة احلرة ،ومحاية حقوق امللكية ،وجمموعة من العوامل األخرى اليت حتدد السياق الذي يعمل فيه القطاع

اخلاص .وبالتايل يتعني على احلكومات الوطنية وضع "قواعد اللعبة" أي وضع نظام يساهم يف ختفيض تكاليف
العمليات جبعلها قابلة للنفاذ ،فاألنظمة القانونية واإلدارية تؤثر على كيفية إجراء العمليات ،ذلك أن األنظمة
القانونية املربكة واملتناقضة جتعل ممارسة األعمال الرمسية صعبة وتدفع الشركات إىل أن تصبح أو تبقى غري رمسية
ورمبا يكون الفقراء هم الضحية األوىل يف غياب تطبيق القانون.3

ب -البنية التحتية االجتماعية :واليت تعد أيضا عامال حامسا يف حتديد مستوى منو القطاع اخلاص للفئات
الفقرية ،اليت تعاين من االفتقار للمعارف واملهارات الالزمة لتقدمي منتجات جيدة وخدمات بشكل مستمر ،يف

 1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،خلق قيم للجميع :استراتيجيات القيام بمشروعات مع الفقراء " األسواق الشاملة المتنامية" ،مرجع سابق ،ص.11:
International Fund for Agricultural Development, Corporate-level evaluation, IFAD’s Engagement with the
Private Sector in Rural Poverty Reduction, Approach Paper, 17 May 2010, p:10
 3موالي لخضر عبد الرزاق ،بونوة شعيب ،دور القطاع الخاص في التنمية االقتصادية في الدول العربية –دراسة حالة الجزائر ،-مجلة الباحث،
العدد ،1221 ،1جامعة ورقلة ،الجزائر ،ص.213 :
2
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الوقت املناسب وبتكلفة حمددة ،1وتشمل البنية التحتية االجتماعية مستويات أعلى من التعليم ،والتكوين
والتدريب ،فاهلياكل اجملتمعية الفعالة تسهم مجيعها يف توفري بيئة تساعد القطاع على تأدية وظيفته.
ت -البنية التحتية المادية :فمن املسلم به عموما أن البنية األساسية املادية يف املناطق الريفية تعد شرطا ضروريا
لتنمية القطاع اخلاص ،وكذا نوعيتها .خاصة وأن املناطق اليت يرتكز فيها الفقراء عادة ما تعاين من رداءة البنية

التحتية (سبل نقل معقدة بسبب االفتقار إىل الطرق والبنية التحتية الداعمة) ،وتشمل البنية التحتية هياكل إدارة
املياه واألراضي والطرق مبا يف ذلك الفرعية واجلسور والسكك احلديدية وإمدادات الطاقة ،والبنية التحتية
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات اليت تربط اجملتمعات احمللية باألسواق ،كل هذه األشياء تعد عامال قويا يف منو
وتطور القطاع اخلاص للفئات الفقرية.
ث -الحصول على التمويل :وهو ما ميَكن من تنمية القطاع اخلاص يف املناطق الريفية ،وقد كان أحد التطورات

اهلامة يف العقدين األخريين ،فنمو التمويل الصغري يف املناطق الريفية ،واالعرتاف بالدور اهلام الذي من املمكن أن
يقوم به السيما يف جمال تنمية املشاريع الفالحية كان له صدى هام يف سياسات احلد من الفقر فقد أكد قادة
الدول املشاركون يف مؤمتر مونتريي  1221على ضرورة توفري التمويل املتناهي الصغر واالئتمانات للمشاريع املتناهية

الصغر والصغرية واملتوسطة احلجم ،2وهو ما يتطلب إنشاء مؤسسات مالية ريفية حمرتفة وسريعة االستجابة ،ال
تقدم االئتمان فحسب (السيما االئتمان ألغراض حمددة مثل التسويق أو شراء مستلزمات زراعية) ،بل وتعرض
أيضا جمموعة من املنتجات املالية املناسبة على املدخرين واملقرتضني الريفني ،3إىل جانب خدمات التأمني اليت هلا
دور مهم يف محاية مشاريع وأصول الفقراء من الصدمات املختلفة ( اجلفاف ،املرض ،احلرائق.)...
وإىل جانب هذا ،ينبغي أيضا تشجيع املؤسسات غري الزراعية مثل اإلنتاج احلريف والتقليدي وبعض اخلدمات
احمللية البسيطة اليت ميارسها الفقراء ،فتنويع مصادر دخل الفقراء يقلل من املخاطر املتمثلة يف أحوال السوق اليت
تتغري بسرعة ،ويساعد على التقليل من التفاوت املومسي الذي حيدث يف الدخل ويف االستهالك وهو ما يستدعي
تسهيل إجراءات الوصول إىل النظام املصريف وتطوير املنتجات املالية خلدمة أصحاب هذه املشاريع ملساعدهتم على
ختطي عتبة الفقر.
ويوضح الشكل البياين التايل أهم متطلبات تفعيل وتنمية املشاريع ،خاصة تلك املنتشرة يف األرياف أين يتواجد
أغلبية الفقراء.

 1برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،خلق قيم للجميع :استراتيجيات القيام بمشروعات مع الفقراء " األسواق الشاملة المتنامية" ،مرجع سابق ،ص.52:
 2األمم المتحدة ،تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية  ،مرجع سابق ،ص.25:
 3الصندوق الدولي للتنمية الريفية ،تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية عن طريق تمكين فقراء الريف من التغلب على الفقر ،مسودة وثيقة مناقشة مائدة
مستديرة لدورة ذكرى الخامسة والعشرين لمجلس المحافظين ،فيفري  ،1223ص.22 :
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المخطط رقم ( :)2-3المكونات والعوامل الرئيسية إلشراك القطاع الخاص في الحد من الفقر
العامل :1اإلطار

العامل :0الحصول على

القانوني والتنظيمي

التمويل

والمؤسسي

المشاريع غير الزراعية
تدعم القطاع الخاص

سلسلة القيمة

الزراعي

روابط السوق

العامل  :3البنية التحتية

العامل  :2البنية التحتية

المادية

االجتماعية

Source: I F A D, Corporate-level evaluation, op cit, p: 10.

وميكن القول أن دعم القطاع اخلاص لصغار املزارعني واملنتجني ،سوف يساعد على تعزيز قدراهتم يف االخنراط يف
النشاط االقتصادي املنتج ،ويتيح هلم مع الوقت تطوير إمكاناهتم وتوسيع نشاطاهتم ،ما يعمل على توفري مناصب
عمل جديدة ،وأنشطة أخرى مدرة للدخل ،جتعل سكان هذه املناطق يف موقع أفضل ملواجهة التهميش والفقر
والبطالة والتفاوت االجتماعي وغريها من اآلفات املنتشرة هبا.
لكن يظل املشكل املطروح يف هذا الصدد هو أن هذه املشاريع الصغرية اليت ميلكها الفقراء عادة ما تكون يف
إطار القطاع اخلاص غري الرمسي ،الذي ينتشر بشكل واسع يف كثري من البلدان النامية ،حيث يلجأ الفقراء إىل
العمل ضمن هذا القطاع نظرا الرتفاع تكاليف اإلنتاج يف القطاع الرمسي بسبب الضرائب املفروضة والبريوقراطية
املمارسة عليها يف اإلدارات العمومية ،وهو األمر الذي يضع قيود كبرية على منو نشاط مؤسسات الفقراء نظرا
حملدودية مواردهم وعدم قدرهتم على الوصول ملصادر التمويل من طرف البنوك .و يستدعي هذا عند اختاذ أي
اسرتاتيجيات للحد من الفقر القطاع غري الرمسي بعني االعتبار يف البلدان النامية ،وحماولة إجياد حلول ألصحاب
هذه املشاريع ملساعدهتا على العمل ضمن القطاع الرمسي ملا يوفره من إمكانات للتوسع يف النشاط ،وتأمني ضد
املخاطر اليت من املمكن أن يتعرض هلا أصحاب هذه املشاريع.
ويف األخري نشري إىل أن الصندوق الدويل للتنمية الريفية يؤدي دورا مميزا من خالل ما يقدمه من خدمات ألجل
تنمية وتطوير هذا القطاع للم سامهة الفعلية يف التنمية واحلد من الفقر ،من خالل متويله للمشاريع املتناهية الصغر
والصغرية خاصة تلك اليت تتيح فرص أكثر للنهوض مبوارد الرزق ،ما ميكن السكان الفقراء من التغلب على فقرهم
بأنفسهم ،كما انه يقوم بتصميم هذه املشاريع واإلشراف عليها ،ودعم تنفيذها ورصدها وتقييمها.
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رابعا :مشاركة المجتمع المدني والحد من الفقر.

إن دور مؤسسات اجملتمع املدين ال يقل شأنا عن دور القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص يف املسامهة
بتحقيق التنمية الشمولية للمجتمع ،وإدامة تلك التنمية لرفع مستوى معيشة األفراد ،وتقليص حدة الفقر وحتسني

مستوى الرفاء االجتماعي ،والصحي والتعليمي من خالل تقدمي اخلدمات العديدة ألفراد اجملتمع يف مواقعهم
املختلفة سواء يف املدينة أو األرياف أو املناطق النائية .1كما بإمكانه التأثري على أولويات جدول األعمال اخلاص
هبذه األمور ،وإيصال خدمات وبرامج اجتماعية باالشرتاك مع اهليئات احلكومية املركزية منها واحمللية.
وعموما ميكن أن تساهم منظمات اجملتمع املدين يف التخفيف من حدة الفقر عن طريق ما يلي:
- 2التأثير على السياسة العامة للدولة :ويتوقف هذا األمر على مدى وصول أفراد اجملتمع املدين وإمساع صوهتم
لصانعي القرار يف الدولة ،كما يرتبط ذلك جبدية احلكومة يف إشراك أطراف اجملتمع املدين يف االستشارات واحلوار
حول السياسات املنتهجة من قبلها للتخفيف من حدة الفقر ،فمنظمات اجملتمع املدين إذا أتيحت هلا الفرصة يف
املسامهة يف وضع السياسات احلكومية املستهدفة للفقر فبإمكاهنا أن تزود احلكومات مبعلومات وتفاصيل عن

حاجيات وأولويات األفراد خاصة الفقراء منهم يف خمتلف ربوع الدولة ،نظرا لالتصال املباشر هلذه املنظمات هبؤالء
األفراد ،كما بإمكاهنا أن تساعد على ذلك من خالل خلق أفكار ونقاشات عرب املؤمترات واملنشورات والتجمعات
يف خمتلف املناطق مما يساعد على إعطاء تصور للسياسة احلكومية املنتهجة تستجيب حلاجيات هذه الفئات من
اجملتمع ،أضف إىل ذلك انه باستطاعتها التأثري يف اإلنفاق لصاحل الفقراء عن طريق قيامها بتحليل املوازنة بعد
عرضها على الربملان ،وذلك بتحليل تأثري وانعكاسات خمتلف املقرتحات والتعيينات ،وإزالة الغموض على اجلوانب
التقنية للميزانية ،وخلق الوعي العام ،واطالع وتدريب الربملانيني للضغط على احلكومة إلحداث تغيريات اجيابية
2
للحد من الفقر.
- 1رصد وتقييم سياسات الحكومة اتجاه الفقراء :يعد الرصد والتقييم عنصران رئيسيان للمساءلة ،فجمع
وتوزيع البيانات حول تنفيذ السياسة يزيد من مسئولية احلكومات ومي ّكن من تقييم ما إذا كانت االلتزامات تصب
حيسن الرصد من فعالية اإلنفاق وصنع السياسات ،خاصة يف جمال إيصال اخلدمات العامة
يف صاحل الفقراء .كما ّ
و مي ّكن من عمل التعديالت ،إذا ما دعت الضرورة يف اعتمادات امليزانية أو يف السياسات واملمارسات اإلدارية.

وميكن أن يساعد يف بناء اإلرادة السياسية للتغيري من خالل إظهار التزام احلكومة بتنفيذ السياسات املناصرة
للفقراء ،والتعريف واالطالع على املواقع اليت جنح فيها اإلصالح وإبراز عواقب عدم املساواة يف األطر السياسية
القائمة ،و جيرى الرصد ويستمر طوال مراحل تطبيق اإلسرتاتيجية.

 1زهير عبد الكريم الكايد ،مرجع سابق ،ص.15 :
Swarnim Waglé et Parmesh Shah, op cit, p: 05.
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وتلعب منظمات اجملتمع املدين النشطة والفعالة وعلى الدوام دورا هاما يف تقدمي بيانات حول تنفيذ السياسة
العامة للحكومة ،وعادة ما تستخدم هذه املنظمات الطرق القائمة على املشاركة (اللقاءات وجلسات االستماع
للفقراء واملستهدفني ،املسوحات )..،لتمكني اجملتمعات احمللية من تقييم أداء اخلدمة قياسا على االلتزامات
السياسية ،فاخنراط اجملتمع املدين يف الرصد يعزز من املساءلة االجتماعية ،ويزيد من عمق وجمال اإلبالغ ويساعد
1
يف بناء االستجابة ألي إيصال غري فعال أو غري كفء للسلع واخلدمات للمستهدفني.
وقد رأينا يف فصلنا السابق كيف ميكن للمجتمع املدين أن يساهم يف ترشيد اإلنفاق العام ،وهو ما يعمل يف
النهاية على حتقيق حاجيات وأولويات الفقراء.
- 3القدرة على تقديم خدمات اجتماعية :فهناك منظمات جمتمع مدين تقدم خدمات اجتماعية ،كاجلمعيات
التط وعية واخلريية وغريها ،حيث تقدم مساعدات مالية ومادية لبعض العائالت املعوزة ،كما تساعد على تقدمي
العالج والعناية الصحية للفقراء باجملان ،ويتوقف هذا العمل اخلريي على مصادر التمويل حيث يبقى هاجس هذه
التنظيمات ،ويتنوع ما بني مصادر دولية ووطنية ،وخاصة ،وأفراد متطوعني سواء باجلهد أو املال وغريها من
املصادر ،ويف اآلونة األخرية أصبحت منظمات اجملتمع املدين تقوم مبشاريع تنموية لصاحل الفقراء وذلك بالشراكة
مع املؤسسات الدولية املاحنة.
وجتدر اإلشارة يف هذا الشأن إىل أن البنك الدويل يقوم بتشجيع مشاركة اجملتمع املدين يف الربامج اليت ميوهلا
وتندرج مشاركته مع اجملتمع املدين يف ثالث فئات من النشاط :التيسري واحلوار والتشاور والشراكة ويقوم البنك
يسرة مبساندة املشاركة املدنية يف البلدان اليت تقوم بتصميم إسرتاتيجيات لتخفيض أعداد الفقراء
الدويل كجهة ُم ِّ
وتقوم بتنفيذ ورصد جمموعة من املشروعات اليت ميوهلا البنك الدويل ،ومن خالل احلوار والتشاور يُشرك البنك
الدويل منظمات اجملتمع املدين بشكل مباشر يف القضايا ذات االهتمام املشرتك ويسعى للحصول على معلومات
وتعليقات تقييمية حياهلا .كما يقوم باتفاق مع حكومات الدول املتلقية ،بتوجيه املوارد إىل منظمات اجملتمع املدين
لتضطلع بنفسها على تنفيذ برامج اخلدمات االجتماعية ،ويقوم البنك الدويل أيضا بإدارة جمموعة من آليات املنح
والصناديق االئتمانية اليت يساندها املاحنون واليت توفر دعما مباشرا للمشروعات اليت تُنفذها منظمات اجملتمع

املدين.
ويوضح تقرير بعنوان" املشاركة بني البنك الدويل مع منظمات اجملتمع املدين " استعراض للسنوات املالية
 1221-1221كيف ميكن أن تساعد املشاورات مع اجملتمع املدين خالل حتضري إسرتاتيجية املساعدات القطرية يف
زيادة قدرة منظمات اجملتمع املدين على املشاركة يف احلوار بشأن التنمية القومية ،وأن تؤدي إىل نتائج وتوصيات
هامة من شأهنا أن حتسن النوعية الكلية إلسرتاتيجية املساعدات القطرية.كما ينص االستعراض السنوي الذي
أعدته إدارة تقييم العمليات بعنوان االستعراض السنوي للفعالية اإلمنائية  (ARDE) 2002على أن فعالية
 1منظمة الصحة العالمية ،حقوق اإلنسان والصحة واستراتيجيات الحد من الفقر ،مرجع سابق ،ص.55 :

212

الفصل الثالث :الحــكم الراش ـ ـ ـد واإلستراتيجيات الحديـ ـثة للحد من الفقر

عمليات إقراض البنك الدويل من أجل األهداف القطاعية وتلك املعنية مبحاور الرتكيز تتأثر مبدى مشاركة
أصحاب املصاحل املباشرة ونوعية هذه املشاركة .وشجع االستعراض السنوي للفعالية اإلمنائية  2004إجراء
التجارب باستخدام عمليات تستند إىل النتائج واملشاركات املبتكرة مع منظمات القطاع اخلاص واملنظمات
التطوعية كوسائل لزيادة الفعالية اإلمنائية .كما خلص أيضا التقييم الذي قامت به إدارة تقييم العمليات لعمل
البنك الدويل يف  2004يف جمال التنمية االجتماعية إىل أن مشاركة أصحاب املصاحل املباشرة يف تصميم
املشروعات بشكل مستمر خالل دورة املشروع ،وتعزيز القدرات احمللية ملنظمات اجملتمع املدين وإشراك منظمات
اجملتمع املدين اليت ميكنها أن تدخل يف شراكات مع اجملتمعات حىت تكون يف وضع ميكنها من" حتمل املسؤولية
مبفردها" كلها عوامل هامة للمشروعات الناجحة اليت ميوهلا البنك الدويل .وقد أبرزت مطبوعة تقرير عن التنمية يف
العامل  2004النسبة املئوية اهلامة للخدمات اليت يتيحها مقدمو اخلدمات غري احلكوميني )مبا فيهم منظمات
يوجه  %80أو أكثر من اإلنفاق يف العديد من البلدان إىل
اجملتمع املدين( يف جماالت مثل الرعاية الصحية ،حيث ّ

القطاع غري احلكومي .وأبرزت دراسة مولتها وزارة التنمية الدولية باململكة املتحدة حول اخلدمات يف ستة بلدان،
الدور املركزي الذي تلعبه اجلهات غري احلكومية يف تقدمي اخلدمات مؤكدة من جديد ازدياد نسبة هذا الدور
(منظمات اجملتمع املدين يف املقام األول) يف جماالت الرعاية الصحية والتعليم ،واملياه والصرف الصحي .وفضال
عن ذلك ،نادى تقرير عن التنمية يف العامل  2004بإقامة عالقات خاضعة للمساءلة بني واضعي السياسات،
ومقدمي اخلدمات ،والفقراء ،موثقا الدور احلاسم األمهية الذي ميكن أن يلعبه املواطنون ومنظمات اجملتمع املدين
كموردين وعمالء للخدمات ،من أجل حتسني احلصول على خدمات املياه والصرف الصحي ،والتعليم ،والرعاية
الصحية ونوعيتها .1كما أوضح تقرير البنك الدويل لعام

1221

أن اجملتمع املدين شارك يف إعداد ما يزيد ع ـ ـلى

 %80من املشروعات اليت موهلا البنك الدويل اليت متت املوافقة عليها يف السنة املالية  ،2009وشاركت منظمات
اجملتمع املدين يف إعداد حوايل  % 87من إسرتاتيجيات املساعدة القطرية الكاملة و %100من إسرتاتيجيات

ختفيض أعداد الفقراء الكاملة ،وأيضا يف صياغة وثائق سياسات وإسرتاتيجيات أخرى .2وهذا مؤشر جيد على
إمكانية توجيه السياسات وبرامج التنمية خلدمة ومتكني الفقراء.
- 1التأثير في وعي وثقافة األفراد وتدريبهم :حيتاج األفراد واجلماعات اليت تعيش يف اجملتمعات احمللية إىل

جمموعة من املهارات من أجل املطالبة حبقوقهم ،فاألفراد الذين عانوا من التمييز واإليذاء يتطلبون دعما لبناء

ثقتهم الذاتية حبيث ميكنهم أن يكونوا حازمني عندما يتوجب عليهم التعامل مع مقدمي اخلدمة واملسئولني .كما
حيتاج األفراد واجلماعات ضمن اجملتمع احمللي إىل مهارات التنظيم ،واملناصرة والسياسة باإلضافة إىل التحلي
بالوعي القانوين والتدريب للمشاركة يف صنع القرار وللمطالبة حبقوقهم ،وتعد منظمات اجملتمع املدين واملنظمات
غري احلكومية هي أألفضل موقعا دوما يف بناء هذه املهارات ،فبإمكان هذه املنظمات أن تنظم مصاحل الفقراء
 1البنك الدولي وآخرون ،قضايا وخيارات لتحسين المشاركة بين البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني ،مارس ،1225 ،ص.0:
 2البنك الدولي ،االستعراض السنوي لتقرير البنك الدولي ،1221 ،واشنطن ،1221 ،ص.10:
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والضعفاء من خالل مهمة اإلشراف والرقابة احلامسة ،وتغذية األفكار اإلبداعية واملبتكرة ،يف النقاش حول السياسة
العامة ،كما بإمكاهنا زيادة مشاركتهم يف املطالبة حبقوقهم وإمساع صوهتم للمسؤولني وإبداء آرائهم يف السياسات
املنتهجة لصاحلهم سواء على املستوى املركزي أو احمللي ،ويعتمد ذلك على التوعية والتدريب ،مما يساعد يف بناء
قدرات اجملتمعات احمللية ملعاجلة قضاياها املتعلقة بالتنمية ،وحل مشاكلها ،مع التقليل من اعتمادها على
املساعدات اخلارجية ،1كما بإمكاهنا مساعدة العاطلني عن العمل يف البحث عن الوظائف وتزويدهم بأفكار
تساعدهم على إجياد حرف وأعمال تناسب قدراهتم الفكرية والتعليمية.
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن منظمات اجملتمع املدين تزيد من شرعيتها عن طريق التأكيد أهنا منظمة بطريقة
متثيلية وشاملة ،وأهنا مستقلة عن احلكومة واجلهات الفاعلة األخرى ،وأن تنظيمها الداخلي يتم بطريقة دميقراطية
وهو األمر الذي يزيد من متسك وثقة املواطنني خاصة الفقراء منهم هبذه املنظمات ملساعدهتم على املطالبة
2
حبقوقهم.
- 5تعزيز التوافق في اآلراء وااللتزام المحلي من أجل إستراتيجيات اإلصالح :بإمكان منظمات اجملتمع
املدين خلق نوع من التوافق بشأن اإلسرتاتيجيات الوطنية املعنية بتخفيض أعداد الفقراء والتنمية ،عن طريق إنشاء
شبكات ملشاركة املعارف ،ووضع أسس مشرتكة للتفاهم ،وتشجيع التعاون بني القطاعني العام واخلاص ،ويف بعض
األحوال احليلولة دون نشوء التوترات والصراعات ،ما يساعد على تفادي زيادة أعداد الفقراء من جراء تلك
النزاعات.
ويف األخري ميكن القول أن مشاركة املواطنني من خالل منظمات اجملتمع املدين هلا تأثري فعال على هتيئة املناخ
املناسب لتحسني الظروف االقتصادية واالجتماعية للمواطنني ،ألهنا تسمح بإبراز املهارات والقدرات واملعارف
للمواطنني اليت تعد عامال مهم ا يف انتهاج سياسات حتقق نتائج ملموسة يف التنمية ،ولكن املشاركة الصحيحة
والصادقة تتطلب ايالء اهتمام خاص بإشراك مجيع الفئات املكونة للمجتمع ،مبا يف ذلك الفقراء .ويبقى التحدي
املطروح يكمن يف إجياد منظمات أو أفراد ميثلون بصفة شرعية الفقراء .وهو ما يتطلب إجراء تقييم لقدرات
اجملموعات ،ومتثيلها وآليات املساءلة الداخلية فيها ،بل قد يستدعي األمر احتواء التوتر الذي ميكن أن ينشأ بني
املنظمات غري احلكومية ذاهتا حول من منها جيب عليه املشاركة وحتديد املنظمات ذات اخلربة األقل يف االخنراط
يف السياسة مثل تلك اليت متثل األطفال لتجنب إقصاءها من العملية.
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Glenn A. Bowen, op cite, p: 76.
Walter Eberlei, “Accountability in Poverty Reduction Strategies: The Role of Empowerment and
Participation”, Social Development Papers: Participation and Civic Engagement (104). (Washington, DC: The
World Bank, 2007)., p:04
2
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خالصة:

مل تعد مشكلة الفقر حمصورة يف أطر وطنية وجغرافية حمددة بل أصبحت مشكلة ذات طابع واهتمام دويل
تبني
بامتياز ،فبعد أن انصبت اجلهود املكثفة يف القرن املاضي على كيفية حتقيق التنمية االقتصادية والتنظري هلاَ ،

حديثا أن هناك خلال يعرتض مسرية التنمية ،ويبطئ معدالت النمو االقتصادي ،يتلخص ذلك السبب مبشكلة
الفقر اليت أصبحت عائقا أساسيا لعملية التنمية  ،حيث مل يعد جمرد االفتقار إىل ما يكفي من املال ،ومل يعد
يقتصر على اجلانب االقتصادي فحسب ،فايل جانب انعدام الدخل ،الفقراء يعانون من نقص يف اخلدمات
واملرافق العامة ،والرعاية الصحية والتعليم واالئتمان ،وأكثر من ذلك عدم املشاركة يف القرارات السياسية
واالقتصادية واإلدارية على املستوى احمللي والوطين ،وهو ما يشعرهم باالستبعاد والتهميش ويزيد من عجزهم يف
املطالبة حبقوقهم ،وهبذا انتقل مفهوم الفقر من الفقر املادي إىل الفقر متعدد األبعاد.
ويُش ّكل احلد من الفقر اليوم أولويّة تسعى مجيع الدول إىل حتقيقها ،حيث اتفقت عليها وسلمت هبا اهليئات

احلكوميّة الدوليّة واإلقليميّة ،واحلكومات الوطنيّة واجملتمع املدين والقطاع اخلاص واملاليني الذين يكافحون لتلبية
احتياجاهتم األساسيّة .وارتبطت هذه األولوية وحتقيقها بضرورة تبين الدول املنتشر فيها الفقر سياسة احلكم
الراشد ،بعدما تبني أن اخللل يف عدم حتقيق نتائج جد اجيابية من جهود احلد من الفقر ال يكمن فقط يف نقص
املوارد املالية ،وإمنا يرتبط أيضا بسوء إدارة تلك األموال ،وعدم جدية السياسات املنتهجة للتخفيف من الفقر
واالفتقار إىل التنسيق والفساد وضعف بناء القدرات البشرية واملؤسساتية يف املنظمات احلكومية وغري احلكومية
إىل جانب عدم وجود الشفافية واملساءلة وحكم القانون يف املؤسسات ،وهي من أهم العوائق اليت أثبطت جهود
احلد من الفقر.
وبعدما كانت تركز املداخل التقليدية ملكافحة الفقر بشكل حصري على الدخل واالحتياجات األساسية
األمر الذي جعلها تفشل بشكل عام يف خفض مستويات العجز واالستبعاد والضعف ،ركزت االسرتاتيجيات
احلديثة على ضرورة العمل على مكافحة الفساد الذي أصبح عائقا يف وجه جهود احلد من الفقر ،كما أدرج
مدخل التمكني ضمن تلك االسرتاتيجيات ،ألنه يشدد على تعزيز االستحقاقات الفردية ،والقدرات واحلقوق
واحلريات ،واليت تعد واحدة من أركان التنمية البشرية واحلد من الفقر ،باإلضافة إىل تعزيز املشاركة الكاملة
واحلقيقية للفقراء واملستضعفني يف تصميم تلك االسرتاتيجيات سواء بطريقة مباشرة أو غري مباشرة ،والتنفيذ ورصد
لفعالة ،وكذا مشاركة
وتقييم آثار هذه الربامج على املستويات احمللية والوطنية عن طريق منظمات اجملتمع املدين ا َ
القطاع اخلاص الذي أصبح يضطلع اليوم بدور ريادي يف تعزيز النمو والتنمية والتخفيف من الفقر.
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تمهيد:

موقعا قياديًا يف عملية التحضري واإلعداد ملبادرة الشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا "النيباد"
إحتلت اجلزائر ً
وإدارهتا ،فكانت من بني الدول اإلفريقية املؤسسة هلا ،كما أهنا تشغل مقعدا بارزا يف أجهزهتا العليا .وقد ارتبطت
هذه املبادرة بإرساء مبادئ احلكم الراشد يف الدول اإلفريقية كمطلبًا أساسيا لتحقيق التنمية هبا وحتريرها من
النزاعات املزمنة والتخلف والفقر والتهميش الدويل يف األلفية اجلديدة ،ويف هذا السياق مت إنشاء آلية خاصة لتقييم
ومراقبة احلكم الراشد أطلق عليها " آلية مراجعة النظراء" واليت حتتًم على الدول املنظمة هلا وضع مؤشرات للحكم
الراشد يتم من خالهلا تعزيز الرقابة الذاتية ،كما تلتزم هذه الدول بكتابة تقرير توضح فيه مشاكل احلكم (السياسية

واالقتصادية واالجتماعية) يف دولتها بالتفصيل وبشفافية.
وبانضمام اجلزائر هلذه اآللية أطلقت عدة برامج إصالحية كمحاولة منها لتجسيد أهداف النيباد املختلفة
ومنها اإلدارة االقتصادية السليمة القائمة على إدارة جيدة للمالية العامة ،وتعزيز املساءلة والنزاهة وكفاءة النظم
النقدية واملالية ،وشفافية املوازنة ،وحماربة الفساد ،وكذا تعبئة املوارد احمللية ألجل حتقيق التنمية املستدامة اهلادفة إىل
احلد من الفقر .واالهتمام بالصحة والتعليم واملساواة بني اجلنسني ،وزيادة تدفقات رأس املال والنفاذ إىل األسواق
وغريها من األهداف .بعد أن أكد رئيس اجلمهورية يف أكثر من مناسبة على أن احلكم الراشد هو أداة أساسية
لتحقيق التنمية واالزدهار وهو ما يتطلب جتذير مبادئ الدميقراطية يف اجلزائر وتعزيز دولة احلق والقانون وتعبئة مجيع
موارد األمة ألجل حتقيق التنمية املستدامة.
وقد رافق تلك اإلصالحات إطالق مشاريع تنموية كربى تندرج يف إطار سياسة احلكم الراشد وحتقيق تنمية
مستمرا خالل
ايدا
مستدامة يف البالد ،كان لتلك املشاريع األثر البالغ على النفقات احلكومية حيث عرفت تز ً
ً
العشرية األوىل من األلفية اجلديدة بسبب األموال الضخمة اليت رصدت لتلك املشاريع ،والتجاوزات اليت صاحبت
تنفيذ هذه املشاريع من سوء تسيري لألموال العمومية ،واختالسات وغريها من أوجه الفساد ،األمر الذي استدعى
إدارة جيدة للموارد املالية للدولة والعمل على ترشيد اإلنفاق احلكومي حىت يتم جتسيد تلك املشاريع وحتقيق
أهدافها املنشودة على أحسن وجه ،ومل يكن ليتحقق ذلك إال عن طريق تعزيز إجراءات الوقاية من الفساد
ومكافحته ،وإتباع سياسات حمكمة يف إدارة وتسيري األموال العمومية والرقابة عليها ،وتفعيل كل آليات الشفافية
والنزاهة يف املوازنة العامة للدولة مبا حيقق الكفاءة والفعالية لألموال املنفقة ألجل التنمية.
وانطالقا من هذا سيتم التطرق من خالل هذا الفصل إىل احملاور التالية:
املبحث األول :احلكم الراشد ضمن املبادرة اجلديدة لتنمية إفريقيا " النيباد"؛
املبحث الثاين :واقع احلكم الراشد يف اجلزائر من خالل قراءة ملؤشراته؛
املبحث الثالث :آليات ترشيد اإلنفاق احلكومي يف ظل سيادة احلكم الراشد؛
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المبحث األول :الحكم الراشد ضمن المبادرة الجديدة لتنمية إفريقيا "النيباد".
تتعرررذ هررذه املبررادرة إيل مفهرروم احلكررم الراشررد ،يف مبررادرة الش رراكة اجلديرردة للتنميررة يف إفريقيررا املعررروف إمسهررا
باختصار "نبياد" ،باللغة اإلجنليزية ( ،) NEPADومدى إمكانية تطبيرق هرذا املفهروم ،فتحليرل مبردأ احلكرم الراشرد
يف النيباد يعترب أساساً للحكم على مدى إمكانية التزام احلكومات اإلفريقية بقواعرد هرذا املبردأ ،ومردى ترريثري ذلرك
علررى املبررادرة بصررفة عامررة ،فالنيبرراد تعررد برناالررا للتنميررة االقتصررادية واالجتماعيررة والسياسررية السرريعة وتطرروير البنيررات
التحتيررة ،وهرري ليسررت منظمررة أو مؤسسررة اقتصررادية لكنهررا شرراكة بررني الرردول اإلفريقيررة نفسررها وبررني القطرراع ا ررا
والعامل يف كل دولة ،وبني إفريقيا وبقية دول العامل.

المطلب األول :نشأة وأهداف مبادرة النيباد.

يف إطررار التحرروالت اجلديرردة لالقتصرراد العرراملي يف ظررل العوملررة ،وبررروز التكررتالت االقتصررادية كسرربيل إلحرردا

التنميررة ،حاولرت الرردول اإلفريقيررة إحيرراء حركررة الوحرردة اإلفريقيررة يف شرركل جديررد مررن الشرراكة ،أطلررق عليرره اختصررارا
"مبادرة النيباد" ،وكان يهدف إىل حتقيق مجلة من األهداف االقتصادية والسياسية واالجتماعية.
أوال :نشأة مبادرة النيباد.

أقرت منظمة الوحدة اإلفريقية يف قمة لوسراكا الريت عقردت يف جويليرة  ،1005قيرام مبرادرة نيبراد ،حيرث أطلرق

عليها يف البدايرة املبرادرة اإلفريقيرة اجلديردة ،والريت تعرً إط ًرارا متكرامالً للتنميرة االقتصرادية واالجتماعيرة يف إفريقيرا،
تغررري اسررم املبررادرة الش رراكة مررن أجررل التنميررة يف إفريقيررا ،ومت إق ررار الصرريغة النهائيررة للمبررادرة يف اجتماعررات أبوجررا يف
أكترروبر  ،1005وتبلررورت نيبرراد عرررب دمررج ثررال مبررادرات هرري :املبررادرة األوىل الرريت عرفررت باسررم مشرراركة األلفيررة
إلنعرراإ إفريقيررا (مررا ) ،وقادهررا رئرريس جنررو إفريقيررا ثررابو مبيكرري مررع الرئيسررني اجلزائررري بوتفليقررة والنيجررريي أوبررا
ساجنو ،وكشف عنها النقا يف مؤمتر دافروس بسويسررا يف ينراير  ،1005وكانرت عبرارة عرن مشرروع مفصرل إلعرادة
إحيرراء القررارة اإلفريقيررة اقتصررادياً واجتماعي راً وسياسررياً ،فكانررت قضررايا األمررن والسررالم وأسررلو احلكررم الرشرريد علررى
رأس أولويررات املشررروع ،ونظرررت للحكررم الرشرريد علررى انرره هرردفا تنموي راً أساسررياً ولرريس وسرريلة فق ر لتحقيررق النمررو
االقتصادي .

وأعرردت املبررادرة الثانيررة بواسررطة ال ررئيس السررنغايل عبررد اه واد وأطلررق عليهررا خطررة أوميجــا الرريت أعلنررت خررالل

مر رؤمتر القم ررة الفرنس ررية اإلفريقي ررة املنعق ررد يف ياون رردي يف ين رراير  1005وق ررد رك ررزت عل ررى قض ررايا االس ررتثمار والبني ررة
األساسررية وتنميررة رأس املررال املررادي والبشررري ،ورحررب القررادة األفارقررة يف قمررة "سرررت" االسررتثنائية املنعقرردة يف مررارس


ليست هذه المرة األولى التي تم فيها اإلشارة للحكم الراشد في إفريقيا كأساس للتنمية ،بل سبق اإلشارة إليها في مبادرات أخرى سابقة ،فعلى سبيل
المثال تم ذلك في مبادرات التنمية اإلفريقية واطر التعاون مع الدول الغربية في بداية التسعينيات ،وبالتحديد في وثيقة كامباال لمؤتمر األمن
واالستقرار والتنمية والتعاون في إفريقيا لعام  ،5995واعتبرت الوثيقة أن الحكم الرشيد هو أساس تحقيق االستقرار مشيرة إلى ضرورة االلتزام
بحكم ا لقانون ،والمشاركة الشعبية ،والشفافية ،وقد تم االتفاق على إنشاء آلية خاصة بالمتابعة إال أن ذلك لم يحدث  ،وبعدها وبالتحديد في سنة 1000
في إطار القمة السادسة والثالثين لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اإلفريقية بتوجو حيث تم االتفاق عن إعالن جديد لم يختلف عن وثيقة كامباال
جعل من مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد احد المبادئ الرئيسية له  ،واحد شروط تحقيق األمن واالستقرار والتنمية.
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 1005بالوثيقتني "ما وأوميجا" ،وتقرر دالها يف مبادرة واحدة تتقدم هبا إفريقيا إىل شركائها الدوليني ،وتعررب عرن
موق ررف إفريق رري موح ررد جت رراه القض ررايا امللح ررة ،ومت ض ررم مص ررر والس ررنغال إىل جلن ررة "التس رريري" الر ريت تض ررم دول م ررا
الررثال  ،كانررت املبررادرة الثالثررة والرريت عرفررت بالتعاهررد العرراملي اجلديررد مررع إفريقيررا ،والرريت أعرردهتا اللجنررة االقتصررادية
1

إلفريقيا ،التابعة لألمم املتحدة وطرحتها اجلزائر يف مايو  2001يف مؤمتر لوزراء املالية والتخطي .
ومت دمررج املبررادرات الررثال يف صريغة هنائيررة ملبررادرة إفريقيررة موحرردة هرري مبررادرة الشرراكة اجلديرردة مررن أجررل تنميررة
إفريقيررا واملعروفررة اختصررارا باسررم "نيبرراد" .ويقرروم التفرراوذ مررن خررالل املبررادرة حررول عالقررة جديرردة مررع بلرردان العررامل
املتقرردم واملنظمررات الدوليررة ،كمررا تنطرروي املبررادرة علررى التزامررات متبادلررة ومعررايري لررألداء يتفررق عليهررا الطرفرران ،حيررث
يتعهد اجلانب اإلفريقي باختاذ اإلجراءات الكفيلة بتحقيق التنميرة املسرتدمية يف الراالت واسرعة النطراق تشرمل األمرن
والسلم والدميقراطية وحقوق اإلنسان ،واالستقرار االقتصادي ،وتنظيم األسرواق املاليرة والتعلريم والصرحة ،ودور املررأة
ومشرراركتها الفعالرة يف التنميررة ،وترسرريا قواعررد القررانون والنظررام ،والبنيررة السياسررية ،والتنرروع الزراعرري والتصرردير ،مقابررل
الر ررديون ،وإدارة

أن يق رردم العر ررامل ا ر ررارجي اجلر ررزء األك رررب مر ررن مسر ررريلة تعبئر ررة امل ر روارد ا ارجي ررة ،الر رريت تشر ررمل خف ر ر
2
املساعدات اإلمنائية ا ارجية ،وتشجيع إنسيا رأس املال ا ا األجنيب.
وقررد تناولررت الوثيقررة األساسررية للنيبرراد احلكررم الراشررد باعتبرراره أحررد شررروت التنميررة املسررتدامة ،كمررا أشررارت يف
طرحها ملبادرة الدميقراطية واحلكم الرشيد إىل أن اهلدف من املبادرة هو دعرم أطرر سياسرية وإداريرة تقروم علرى مبرادئ
الدميقراطية والشفافية واملساءلة والنزاهة واحرتام حقوق اإلنسران وحكرم القرانون يف الردول اإلفريقيرة 3.وقرد تضرمنت
مبررادرة الدميقراطيررة واحلكررم السياسرري الرشرريد الموعررة مررن االلتزامررات علررى الرردول املشرراركة بقواعررد و ارسررات احلكررم
الرشرريد ،والتزامهررا مببررادرات ترردعم هررذا األخررري ،وإضررفاء الطررابع املؤسسرري علررى هررذه االلتزامررات عرررب النيبرراد وهبررذا
تكون الدول اإلفريقية قد أعلنت التزامها مبا أمسته " املعايري األساسية للحكم الراشد والسلوك الدميقراطي".
ثانيا :أهداف النيباد.

تضمن املبادرة أربعة معامل رئيسية هي :الرؤية املشررتكة لقرادة املبرادرة بشررين املوقرع اإلفريقري العراملي ومكانرة إفريقيرا
يف اجملتمع العاملي املعاصر وأسبا إمكان إفريقيا التعرف على املعامل الرئيسية لإلطرار العراملي الرذي تردور فيره عمليرة

التنمي ررة اإلفريقي ررة ،وثاني ررا برن ررامج عم ررل املب ررادرة وإسر ررتاتيجية حتقي ررق التنمي ررة املس ررتدمية يف إفريقي ررا يف الق رررن احل ررادي
والعشررين والرريت تركررز علررى ثررال أبعراد :السررالم واألمررن ،الدميقراطيررة واحلكررم السياسرري اجليررد ،وثالثررا مبررادرة اإلدارة

1

john k. akokpari, the au, nepad and the promotion of good governance in Africa, Nordic journal of African
studies 13(3): 243–263 (2004), university of cape town, south africa, p 246.
 2عالء جمعة ،قمة النيباد :المبادرة بعد ثالث سنوات ،مجلة السياسة الدولية ،عدد  ،519مؤسسة األهرام ،جمهورية مصر العربية ،جانفي ،1001
ص .110
3
Kempe Ronald hold, the uneca and good governance in Africa, Harvard International Development
Conference 2003, Governance and Development in a Dynamic Global Environment Boston, 4-5 April 2003,
p:3
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االقتصرادية وإدارة الشررركات .وأخرريا األهررداف طويلررة األجررل وتشرمل القضرراء علررى الفقررر ،وحتقيررق التنميررة املسررتدامة
ووضع هناية لتهميش إفريقيا يف عملية العوملة.
وهترردف نيبرراد ،مررن اجررل مررنح التنميررة يف إفريقيررا دفعررة جديرردة ،وتنميررة التعرراون مررع الرردول املتقدمررة مررن خررالل
جر ررذ االسر ررتثمارات األجنبير ررة ولر رريس املسر رراعدات املباشر رررة ،علر ررى تشر ررجيع احلكومر ررات اإلفريقير ررة علر ررى اإلس ر رراع
باإلصررالحات السياس ررية واالقتص ررادية واالجتماعيررة ع رررب احلك ررم الراشررد ال ررذي يع ررد مطلب ررا أساس رريا لألم ررن والس ررالم
والتط ررور السياس رري واالجتم رراعي واالقتص ررادي ،ودع ررم االس ررتقرار جل ررذ االس ررتثمارات واحلص ررول عل ررى مزي ررد م ررن
اإلعفاءات من الديون من جانب الدول الغنية.
باإلضافة هلذا كانت تسعى املبادرة إىل حتقيق ما يلي:
 االس ر ررتفادة املثل ر ررى م ر ررن تكنولوجي ر ررات اإلع ر ررالم واالتص ر ررال يف س ر رربيل خدم ر ررة التنمي ر ررة االقتص ر ررادية ،السياس ر رريةواالجتماعيررة وذلررك برردعم تكرروين ش رراكة بررني القطاعررات العموميررة وا اصررة بإنشرراء اهلياكررل القاعديررة لتكنولوجيررا
اإلعالم واالتصال.
مضرراعفة املعررارف ،حتسررني وترقيررة الرتبيررة ونشررر اسررتعمال النظررام الرقمرري :يرررى النيبرراد أن التكنولوجيررات اجلديرردةلإلع ررالم واالتص ررال تع ررد ه رردفا أساس رريا للتنمي ررة االقتص ررادية واإلنس ررانية إلفريقي ررا ذل ررك بإع ررداد وتنفي ررذ املخطط ررات
ا اصررة بررالتعليم الرروطب املطابقررة ألهررداف "داكررار" فيمررا رررت الرتبيررة للجميررع وتشررجيع اجملتمررع الرردويل لرردعم هررذه
املخططررات كمررا تؤيررد هررذه ا طررة القيررام بتقرروي النظررام اجلررامعي يف كافررة أ رراء إفريقيررا والتسررديد بوجرره خررا علررى
احلاجررة إىل تعزيررز وجررود معاهررد التكنولوجيررا والعنصررر اهلررام يف التعلرريم هررو بنرراء املرردارس االبتدائيررة يف مجيررع القرررى
واملرردارس الثانويررة يف مجيررع األقرراليم باإلضررافة إىل دعررم اجلهررود الرريت تبررذل لضررمان املسرراواة يف الرتبيررة للم ررأة وذلررك
بكسر العوائق االجتماعية والثقافية اليت متنع املرأة من االستفادة من إمكانية التعليم.1
 حتسررني الصررحة وحماربررة داء السرريدا :فاسررتمرار وجررود األمرراذ مررن قررى املسررتنقعات والرريت تعرقررل بشرردة تنميررةإفريقيا ،يضاف هلذا العبء الكبري التكلفة الفردية واجلماعية للتكفل باملصابني بالسيدا والريت تتسربب يف عرقلرة كرل
اجملهودات اليت بذلت يف سربيل تنميرة هرذه القرارة ،وتسرجيل اخنفراذ كبرري يف نسربة احليراة يف إفريقيرا وعربء جديرد
لالقتصاد وأنظمة الصحة فيها .كان من الضروري بذل جهرود كبررية للقضراء علرى املشراكل املتعلقرة بقطراع الصرحة
2
الذي تعرفه إفريقيا وأيضا وجو مضاعفة اجلهود للتلقيح ضد الشلل عند األطفال واألمراذ األخرى.
إن األهداف السابقة الذكر رغم تنوعها إالا أهنا تتقار يف حتقيق اهلدف الرئيسي الذي تنشده النيبراد وهرو حتقيرق

التنمية املستدامة واليت تؤدي بالضرورة إىل التخفيف من حدة الفقر واحلرمان والالمساواة.

1

Le rapport du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) Abuja, le 23/10/2001, p : 16.

2

PWUD rapport mondial sur le développement humain et mondialisation a pauvreté : espoirs et
déboires, 1999, p: 21
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المطلب الثاني :مؤشرات الحكم الراشد وفق آلية مراجعة النظراء.

من أجرل تقيريم احلكرم الراشرد بالردول اإلفريقيرة املنظمرة للنيبراد طرحرت آليرة مراجعرة النظرراء ،فكران لز ًامرا عليهرا
البحث عن مؤشرات ومعايري تقيس اآللية على أساسها أداء الدول اإلفريقية يف حتقيق أهداف النيباد.
وقبل التطرق هلذه املعايري نشري إىل الشرروت الريت تعتررب النيبراد حتقيقهرا ضرروري ألجرل الوصرول إىل حتقيرق األهرداف
الس ررابقة ال ررذكر وتس ررمى "ش ررروت التنمي ررة املس ررتدامة" وت ررتلخرت يف "الس ررالم واألم ررن"" ،الدميقراطي ررة واحلك ررم الراش ررد
وحقوق اإلنسان" و " اإلدارة االقتصادية السليمة ".
أوال :شروط التنمية المستدامة من وجهة نظر النيباد.
هناك الموعة من الشروت ينبغي توفرها من وجهة نظر املبادرة حىت يتحقق احلكم الراشد وتتمثل فيما يلي:
- 1توفير السـمم واألمـن فـي إفريقيـا :إن السرالم واألمرن شررطان أساسريان ال ميكرن دوهنمرا احلرديث عرن التنميرة

يف أي بلررد كرران ،وإفريقيررا املشرربعة بالنزاعررات وا الفررات واالنقالبررات واملكبلررة بررالفقر واجلرروع واألم رراذ ال حررل هلررا
اليروم إال رفرع هررذا التحردي ،لررذلك أصربح لزامررا عليهرا إحرالل األمررن والسرالم والتكفررل مبصرريها بررداءً مرن االسررتثمار
يف اإلنسرران ألنرره مصرردر التنميررة وحمركرره .فبرردون امررن ال ميكررن ألي دول رة إفريقيررة مهمررا كان ررت مؤهالهتررا وموارده ررا
الطبيعي ررة أن ختط ررو خط رروة ررو التنمي ررة والتط ررور ،ولتحقي ررق التنمي ررة واألم ررن جي ررب حتق ررق ث ررال عناص ررر ه رري :تعزي ررز
الظروف طويلة املدى املواتية للتنمية واألمن ،بناء قدرة املؤسسات اإلفريقية لإلنذار املبكرر ،عرالوة علرى دعرم مقردرة
املؤسسررات اإلفريقي ررة عل ررى من ررع النزاع ررات وإدارهت ررا وتس ررويتها ،وثالث ررا إض ررفاء الص ررفة املؤسس ررية عل ررى االلت رزام ب ررالقيم
اجلوهرية للشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا.
- 2الديمقراطية والحكم الراشد :وهو ما أطلق عليه مبادرة الدميقراطية واإلدارة السياسية فلقد حصرت الشروت

السياسية للتنمية بعد جدل ط ويل عكس تباينا تنظرييا وأيديولوجيا يف هذا اجملال وتتمثل هذه الشروت أسبابا يف
اإلدارة اجليدة لشؤون الدولة واجملتمع ) احلكم الراشد) واليت ترتب بدورها بكل من الشفافية وتوسيع نطاق

املساءلة والدميقراطية والنزاهة واحرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون ،وتتكون املبادرة من العناصر التالية:
سلسلة من االلتزامات بواسطة البلدان املشاركة باستخدام أو تعزيز عمليات و ارسات احلكم السياسي.تعهد من جانب البلدان املشاركة بلعب دور طليعي يف دعم املبادرات اليت تشجع احلكم الراشد.إضررفاء الصرربغة املؤسسررية علررى االلتزامررات عررن طريررق قررادة الش رراكة اجلديرردة لتنميررة إفريقيررا لضررمان االلت رزامبالقيم اجلوهرية للمبادرة.
والغرذ من مبادرة الدميقراطية واحلكم السياسري هرو املسرايفة يف تعزيرز اإلطرار السياسري واإلداري للبلردان املشراركة
خاصة يف ظل االنتشار الكبري لظاهرة الفساد يف هذه اجملتمعات والذي شكل حمور اهتمرام مناقشرات االجتماعرات
السررنوية لصررندوق النقررد الرردويل وتقررارير التنميررة الدوليررة ،حيررث تتفررق آراء احملللررني علررى أن الفسرراد ينشررري ويرتعرررع يف
اجملتمعررات الرريت تتصررف بضررعف املنافسررة السياسررية ،ومنررو اقتصررادي مررنخف وغررري مررنظم وضررعف اجملتمررع املرردين
599

الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

وسيادة السياسة القمعية ،وغيا اآلليات واملؤسسات اليت تتعامل مع الفساد ،فاحلكم الراشرد حسرب هرذه املبرادرة
يررتم ارسررته مررن قبررل املؤسسررات املختلفررة للحكومررة بطريقررة فعالررة أمنيررة ،عادلررة شررفافة ،ومسررئولة وهررذا غررري كررن
للتجسيد يف ظل غيا نظام قانوين وعدالة مستقلة متاحة للجميع.
- 3اإلدارة االقتصادية وإدارة المنشآت :فبناء قدرات الدولة هو جانب حاسم لتهيئة الظروف الكفيلة بتحقيرق
التنمية ،خاصة وان للدولة دور رئيسي يف تعزيز النمو والتنميرة ويف تنفيرذ بررامج احلرد مرن الفقرر ،هلرذا ينبغري تشرجيع
الموعة من الرربامج احملرددة واملرفقرة لردول زمرب والريت ترمري إىل تعزيرز نوعيرة اإلدارة االقتصرادية واملاليرة العامرة عرالوة
على إدارة املنشات يف البلدان املشراركة ،خاصرة وانره هنراك الكثرري مرن البلردان تفتقرر إىل األطرر التوجيهيرة والتنظيميرة
الالزمررة للنمررو الررذي يق رروده القطرراع ا ررا  ،كمررا أهنررا تفتقررر أيضررا إىل القرردرة علررى تنفيررذ ال رربامج حررىت ولررو ت رروفر
التمويل.
ثانيـا :آلية مراجعة النظراء.

أنشررريت يف إطررار النيبرراد ،وهرري عبررارة عررن آليررة ختررترت بتقي رريم أداء ب ررامج الرردول اإلفريقيررة األعضرراء هبررا وفق ررا
للمبررادئ الرواردة بررإعالن " الدميقراطيررة واحلكررم السياسرري واالقتصررادي الرشرريد" الررذي أقرترره قمررة االحترراد اإلفريقرري يف
" ديربرران" جويليررة  1001ومرردونات السررلوك األخرررى املتفررق عليهررا  ،واهلرردف منهررا الوقرروف عنررد نقررات الضررعف
والقوة هلذا األداء والتعاون حلل املشاكل اليت تواجه بع الدول يف هذا الصدد ،بعيدا عرن أيرة مسراءلة أو إجرراءات
عقابية ،ولتبادل ا ربة واملعرفة بني الدول اإلفريقية من اجل تعزيز املمارسة الدميقراطية ودعم أسرس احلكرم السياسري
واالقتصادي الراشد ،وترسيا مفاهيم الشفافية ومكافحة الفساد واحرتام حقوق اإلنسان.
اعتمرردت آليررة مراجعررة النظ رراء يف عررام  1002بعرردما مت االنتهرراء مررن وثائقهررا األساسررية مبشرراركة الربنررامج اإلمنررائي
لألمررم املتحرردة ،واللجنررة االقتصررادية إلفريقيررا التابعررة لألمررم املتحرردة  ،وبعررد أن أقرررت القمررة السادسررة لرؤسرراء دول
وحكومات النيباد بابوجا يف مارس  1002وثائقها التفصيلية وهي :
 وثيقة تنظيم وعمل اآللية واليت تفصل هياكل اآللية ومراحلها. وثيقة أهداف ومعايري ومؤشرات عملية املراجعة. مذكرة تفاهم بشان زيارات فرق العمل املنوت هبا القيام بعملية املراجعة.أما بالنسبة للمؤشرات واملعايري ،فقد مت تقسيمها وفقا للمجاالت اليت حددها احلكم السياسي واالقتصرادي الراشرد
وهي:
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 -5الحكم السياسي الراشد :ويشمل حتقيق تسعة أهداف وهي :

1

منع الصراعات الداخلية واإلقليمية واحلد منها. -تطبيق الدميقراطية الدستورية مبا يف ذلك املنافسة السياسرية الدوريرة ،واحلرق يف االختيرار وحكرم القرانون

وأولوية الدستور.
قاية حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية واملدنية.الفصل بني السلطات واستقاللية القضاء وكفاءة الربملان.وجود خدمة مدنية متتاز باملساءلة والكفاءة.مكافحة الفساد يف اجملال السياسي.قاية ودعم حقوق املرأة والطفل واجلماعات املهمشة. -1الحكم االقتصادي الراشد  :ويقاس من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:
 ماذا فعلت احلكومة لوضع إطار عام كفء للسياسات االقتصادية وداعم للتنمية املستدامة. إىل أي مدى أدى هذا اإلطار إىل دعم التنمية املستدامة. ما هي اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة لتفعيل التنمية واإلسراع هبا يف القطاعات االقتصرادية الرئيسرية ويفالال تشجيع االستثمار.
 -2التنمية االقتصادية واالجتماعية :اقتصرت املؤشرات على:

 اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة يف هذا اجملال االقتصادي واالجتماعي لتحقيق أهداف األلفية التنموية. -التقدم الذي أحرزته الدولة يف هذا اجملال.

ونش ررري يف األخ ررري إىل أن ال رردول اإلفريقي ررة ق ررد وج رردت ض ررالتها يف تب ررب مب ررادرة النيب رراد ال رريت حتم ررل يف طياهت ررا رؤى
جديرردة ،عررربت فيهررا عررن التزامهررا مببررادئ احلكررم الراش رد كريسرراس لتحقيررق التنميررة ،كمررا اعتمرردت املبررادرة يف حررل
مشرراكلها وفر النزاعررات هبررا ومعاجلررة وحماربررة الفسرراد وسرروء اإلدارة احملليررة ،وضررمان األمررن والسررالم واحررتام حقرروق
اإلنس رران ،ودف ررع العم ررل اإلفريق رري املش رررتك خطر روات إىل األم ررام ،كم ررا وض ررعت لنفس ررها آلي ررة لتقي رريم م رردى حتقيقه ررا
لألهداف املسطرة يف إطار االتفاقية وهي آلية مراجعة النظراء.

 هناك بعض الدول المنظمة لالتفاقية اعترضت على أن تقوم آلية مراجعة النظراء بتقييم ومراجعة الحكم السياسي في إفريقيا ،فجنوب إفريقيا
اعتبرت أن هناك مؤسسات دا خل االتحاد اإلفريقي مسؤولة عن ذلك وبالتحديد لجنة حقوق اإلنسان ومجلس األمن اإلفريقي وبرلمان عموم إفريقيا
وال يمكن أن تحل آلية مراجعة النظراء محلها ،أما بتسوانا فرفضت االنضمام لآللية بحجة أنها لن تضيف إال أعباء مالية ،وأما ناميبيا فقد اعتبرت أن
الدول اإلفريقية تبنت هذه اآللية فقط إلرضاء الدول المانحة.
 1راوية توفيق  ،مرجع سابق ،ص.510:
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المطلب الثالث :موقع الجزائر ضمن المبادرة.

تعررد اجلزائررر إحرردى الرردول ا مررس املؤسسررة ملبررادرة الش رراكة اجلديرردة لتنميررة إفريقيررا النيبرراد ،كمررا أهنررا مسررؤولة عررن
رارزا يف املراحررل األوىل للمبررادرة ،مررن خررالل مشرراركتها مررع
هام را وبر ً
دورا ً
جلنررة امل روارد البش ررية هبررا .وقررد لعبررت اجلزائررر ً

جنو إفريقيا ونيجرييا يف صياغة مبادرة "ما " وبتكليف صادر عن القمة اإلفريقية يف "لرومي" سرنة  ،1000وقرد
مهررد االهتمررام اجلزائررري باملبررادرة باختيررار ال ررئيس اجلزائررري كنائررب ل ررئيس اللجنررة التنفيذيررة لرؤسرراء دول وحكومررات
1
النيباد.
وبالنسرربة ملسررتوى التمثيررل الرمسرري يف االجتماعررات املختلفررة املتعلقررة باملبررادرة يالحررض حررر الررئيس علررى حضررور
القمررم واالجتماعررات ا اصررة باملبررادرة .ففرري الغالررب كانررت اجلزائررر ثلررة مررن خررالل الررئيس اجلزائررري أو مررن خررالل
ثليه ا اصني وهذا يعكس مدى اهتمرام اجلزائرر بإجنرا املبرادرة .كمرا عكرف الررئيس كريحرد مؤسسري مبرادرة النيبراد
علررى املشرراركة يف قمررم إفريقيررا والموعررة الثمرراين ،وقررد أكررد مررن خررالل تدخالترره يف العديررد مررن امل ررات علررى ضرررورة
تعزيرز النمررو االقتصررادي يف البلردان اإلفريقيررة عررن طريررق فرتح بررا االسررتثمار احمللري واألجنرريب يف املنشر ت القاعديررة
السيما منها الطرقرات والكهربراء واملراء والفالحرة وتكنولوجيرات اإلعرالم واالتصرال إىل جانرب املروارد البشررية ،وبنراء
شرراكات قويررة مررع البلرردان املتقدمررة ،بشرررت أال يكررون تعرردد هررذه الشرراكات نتيجررة أو مظهررا ملطررامع جديرردة خترررت
ثروات القارة .كما كان الرئيس حريصا دائما على ضررورة إخرراج القرارة اإلفريقيرة مرن التهمريش الردائم واملطررد الرذي
عرفترره يف السررابق مررن طرررف الرردول املتقدمررة ،وذلررك باالعتمرراد يف املقررام األول علررى مواردهررا وتضررحيات مواطنيهررا،
والت رزام قادهتررا مببررادرة الش رراكة مررن اجررل تنميررة إفريقيررا ،وتعزيررز آليررات التنسرريق فيمررا بيررنهم مررن منطلررق رو التكامررل
والفعالية مبا جيعل النيباد برناالا حقيقيا للتنمية االجتماعية االقتصادية والسياسية .
وقررد استضررافت اجلزائررر القمررة الثانيررة عشررر للجنررة التنفيذيررة لرؤسرراء دول وحكومررات املبررادرة يف نرروفمرب 1002

واحتلررت هررذه القمررة أيفيررة خاصررة حيررث ت رزامن انعقادهررا مررع مرررور ثررال سررنوات كاملررة علررى املبررادرة ،لررذلك فقررد
ناقشت القمة اجنازات املبادرة خالل هذه املدة وقامت مبراجعة شاملة للمبادرات واملشروعات واإلجرراءات الريت يرتم
اختاذها لتنفيذ املبرادرة ،كمرا مترت مراجعرة تنفيرذ التزامرات الردول واملؤسسرات املا رة اجتراه املبرادرة ،واصردر االجتمراع
عدد من التوصيات لإلسراع يف تنفيذ بع الربامج ،ودعم قردرات املنظمرات اإلقليميرة الفرعيرة واحلكومرات الوطنيرة
لتمكينها من تنفيذ املبادرة ودعم مشاركة القطاع ا ا .
كما احتضنت اجلزائر أشغال القمة االستثنائية للجنة رؤساء الدول واحلكومات لتنفيذ الشراكة اجلديدة من
أجل تنمية إفريقيا (النيباد) يف مارس  ،1001وشارك يف هذه األشغال اليت متيزت حبضور ستة رؤساء دول حوايل
عشرين بلدا إفريقيا .وتوج االجتماع بقرار إدماج أمانة النيباد يف مفوضية اإلحتاد اإلفريقي يف أجل أقصاه سنة
ابتداء من جوان  .1001كما استضافت اجلزائر يف  51من مارس  1009أشغال اجتماع خرباء البلدان املؤسسة
ملبادرة الشراكة اجلديدة من اجل تنمية إفريقيا (نيباد) وذلك حبضور املمثلني الشخصيني لرؤساء الدول املؤسسة
 1نفس المرجع السابق ،ص.251 :
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للنيباد واألمانة العامة هلذه اآللية عالوة على ثل رئيس االحتاد اإلفريقي ،ومسح االجتماع الذي دام يومني بتحضري
مشاركة القادة األفارقة يف احلوار مع نظرائهم من الموعة الر 1خالل القمة اليت أجريت يف شهر جويلية بالمادالينا
(ايطاليا) عالوة على حتضري الدورة املقبلة للمنتدى من اجل الشراكة مع إفريقيا الذي كان مرتقبا خالل السداسي
األول من نفس السنة ،كما تناول لقاء ا رباء مواضيع أخرى ذات أيفية لتنمية القارة اإلفريقية منها اثر األزمة املالية
العاملية وأثار التغريات املناخية.
ويف إطار مبرادرة النيبراد استضرافت اجلزائرر قمرة البيئرة الريت متخر عنهرا إعرالن اجلزائرر حرول البيئرة يف إفريقيرا يف
ديسمرب  ،1002ومؤمتر االستثمار بني دول الشمال اإلفريقي ومنظمة الكومنولث يف إطار عمل املفوضرية اإلفريقيرة
يف نوفمرب  ،1002واملؤمتر اإلقليمي العام للتكنولوجيا يف ديسمرب .1002
وفيما رت املشاركة يف اآلليات الطوعية للمبادرة وأيفها آلية مراجعة النظراء كانت اجلزائر أول دول مشال
إفريقيا انضماما إىل املبادرة ،وخضعت للمراجعة سنة  ،1001ويف هذا اإلطار أجرت رئيسة الموعة الشخصيات
البارزة يف اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء السيدة "ماري اجنيليك سافاين" خالل زيارهتا للجزائر حمادثات مع
مسؤويل احلكومة واجملتمع املدين حول حتضري التقرير الوطب للتقييم الذايت الذي قدمته اجلزائر لآللية اإلفريقية
للتقييم من قبل النظراء فيما بعد ،وقد استقبلت من قبل الوزير املنتد املكلف بالشؤون املغاربية الذي أعر هلا
عن األيفية اليت يوليها رئيس اجلمهورية شخصيا إلعداد أفضل للتقرير الوطب للتقييم الذايت بإشراك كل الفئات
الوطنية و ثلي خمتلف الفاعلني يف احلياة السياسية واالقتصادية والثقافية مبؤسسات الدولة واجملتمع املدين واملتعاملني
االقتصاديني .وقد اطلع السيد عبد القادر مساهل مسؤولة اآللية اإلفريقية للتقييم من قبل النظراء على خمتلف
إجراءات التنظيم السيما اللوجستية واملالية اليت اختذت لضمان السري احلسن ملسار التقييم الذايت .
وقررد أعلررن الررئيس اجلزائررري يف كلمررة ألقاهررا يف االجتمرراع الثرراين ملنترردى رؤسرراء دول وحكومررات آليررة مراجعررة
النظرراء ،والررذي عقررد علررى هررامش االجتمرراع الثرراين عشررر للجنررة التنفيذيررة لرؤسرراء حكومررات النيبرراد أن اجلزائررر قررد
شركلت الموعررة عمرل إلعررداد برنرامج العمررل الروطب ،وهرري برذلك تكررون قرد برردأت بالفعرل ا طروات األوىل لعمليررة
املراجعة ،كما ركز يف كلمته على أيفية اآللية يف حتقيق هنضة إفريقيا ودعم الشراكة مع الدول الغربية كوهنرا تؤكرد عرزم
الدول اإلفريقية على املضي قدما يف دعم الدميقراطية واحلكم الرشيد يف القارة.
وفيمررا يتعلررق باالهتمررام باملبررادرة علررى مسررتوى القطاعررات الرمسيررة تقرروم بع ر القطاعررات ذات الصررلة بامللفررات
املوكلررة للجزائررر برينشررطة خمتلفررة للوفرراء بالتزاماهتررا جترراه املبررادرة ،فرراجلزائر عينررت ثررل شخصرري للررئيس مكلررف بشررؤون
النيباد وأبدت القطاعات الرمسية فيها اهتماما باملبادرة.
وألجل تعزيز التزام اجلزائر باملبادرة أنشريت بع املؤسسات الوطنية اجلديدة الريت تعينهرا علرى الوفراء بالتزاماهترا
وفقررا للمبررادرة ،حيررث قررام اللررس الرروزراء علررى سرربيل املثررال بررإقرار إنشرراء هيئررة للتشررغيل واحلررد مررن الفقررر تتكررون مررن
ثلرري املؤسسررات العامررة املختصررة واجملتمررع املرردين ،وتقرروم باإلعررداد للدراسررات ا اصررة باملوضرروع ودعررم الشرراكة مررع
املؤسسات الدولية.
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المبحث الثاني  :واقع الحكم الراشد في الجزائر من خمل قراءة لمؤشراته.

سيتم الرتكيز على املؤشرات اليت تصدر عن البنك الدويل ،حيث يعرف البنك مفهوم إدارة احلكم الصاحل على
متارس بواسطتها السلطة يف بلد ما من أجل املصلحة العامة ،ويضع لقياس إدارة
أ ههنا األعراف واملؤسسات اليت ا
احلكم يف البلد ستة مؤشرات تصدر عنه كل سنة لتقييم مدى تقدم البلد و ترسيا مبادئ احلكم الراشد
ويوضح لنا اجلدول التايل تطور قيم هذه املؤشرات يف اجلزائر خالل الفرتة"."1050-1000
الجدول رقم ( :)1-4مؤشرات الحكم في الجزائر خمل الفترة "."2212-2222
مؤشر احلكم
التمثيل السياسي
(الصوت)
واملساءلة

االستقرار
السياسي وغيا
العنف

فعالية
احلكومة

السنة

النسبة %

2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

14.4
18.3
17.8
26.4
26.4
21.6
19.2
20.2
18.5
18.5
8.2
6.3
5.3
8.7
17.8
15.4
14.9
14.9
12.8
11.8
14.1
31.2
28.3
37.1
40.5
33.7
29.6
29.6
31.6
34

مؤشر احلكم
-1.18
-1.06
-1.11
-0.76
-0.74
-0.94
-0.99
-0.98
-1.03
-1.01
-1.59
-1.72
-1.81
-1.43
-0.99
-1.11
-1.11
-1.08
-1.23
-1.25
-0.96
-0.61
-0.65
-0.5
-0.42
-0.56
-0.64
-0.65
-0.66
-0.56

نوعية التنظيم
واإلجراءات

حكم القانون

ضب الفساد

النسبة
23
28.9
29.9
29.4
37.3
28.9
27.2
21.4
15.3
10.5
13.9
32.5
36.4
34.4
30.6
31.6
28.2
25.5
25.6
27
-0.95
-0.54
-0.94
-0.67
-0.64
-0.42
-0.45
-0.51
-0.55
-0.48

معيار ا طري
-0.7
-0.6
-0.55
-0.54
-0.43
-0.58
-0.63
-0.8
-1.05
-1.15
-1.14
-0.61
-0.55
-0.59
-0.71
0.63
-0.69
-0.72
-0.76
-0.76
14.6
34.9
21
30.7
29.8
40.5
39
36.9
34.5
37.8

Source : world bank, worldwide governance indicators 1996-2010, web cite:
http://info.worldbank.org/governance/wgi/resources.htm le 28/04/2011.

102

الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

المطلب األول :التمثيل والمساءلة واالستقرار السياسي.

يرتب هرذان املؤشرران ببعضرهما الربع فكاليفرا يعرزز اآلخرر ،فعنردما يكرون هنراك متثيرل سياسري حقيقري نراتج
عررن انتخابررات نزيهررة فرران ذلررك يرردعم االسررتقرار السياسرري ،وسرريادة هررذا األخررري شرررت أساسرري لتعزيررز الدميقراطيررة

واملساءلة وحرية التعبري.
أوال :التمثيل والمساءلة (.)Voice and Accountability

حبسب تقرير البنك الدويل للعام  ،1050فإن مؤشر «التمثيل واملساءلة» يقيس مدى قدرة املواطنني على املشاركة

يف انتخا

ثليهم وحكومتهم ،فضالً عن حرية التعبري ،وحرية تكوين اجلمعيات ،واإلعالم احلر.
الشكل رقم ( :)1-4تطور مؤشر التمثيل والمساءلة في الجزائر خمل الفترة .2212-2222
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المصدر :من إعداد الباحث بناء على الجدول (.)1-4

نالحض من الشكل البياين أن هذا املعيار مل يتعدى  %20خالل الفرتة " " 1050-1000أي أنه مل يصل إىل
الوضع اجليد إطالقا ،حىت وإن عرف بع التحسن خالل الفرتة " ،"1001-1000حيث كان يقدر سنة 1000بر
 %52.2ليصل إىل أعلى معدل له سنة  1002و 1001بر  ،%11.2وهبذا انتقل من الوضع الضعيف إىل الوضع
املتوس خالل سنيت  1002و ،1001وقدر معدل الزيادة مبا يقار  %11ولكنه ابتداء من سنة  1001عرف هذا
املؤشر هبوطا حيث كان يصنف خالل الفرتة"  "1050-1001ضمن املستوى الضعيف (أعلى من  50و أقل من
.)11
وتعكس هذه األرقام الوضع املتدين هلذا املؤشر يف اجلزائر ،وهو ما يدل على أن حرية التعبري وحرية تكوين
اجلمعيات ،وحرية اإلعالم واملشاركة السياسية يف اجلزائر تبقى حمدودة ودون املستوى ،ولعل من بني أهم األسبا
وراء هذا هو فرذ حالة الطوارئ يف البالد منذ  5991والذي نتج عنه املزيد من التضييق على احلريات
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والنشاطات ،وتكوين األحزا واجلمعيات ،وكذا حرية الصحافة واإلعالم ،ويؤكد هذا الكالم تصنيف اجلزائر يف
مؤشر الدميقراطية.



الجدول رقم ( :)2-4تطور مؤشر الديمقراطية خمل الفترة" "2211-2222
1001

1001

1050

1055

الرتتيب

521

522

511

520

قيمة املؤشر الكلية

3,17

3,32

3,44

3,44

العملية االنتخابية والتعددية

2,25

2,67

2,17

2,17

أداء احلكومة

2,21

2,21

2,21

2,21

املشاركة السياسية

2,22

3,89

2,78

2,78

املشاركة الثقافية

5,63

4,38

5,63

5,63

احلريات املدنية

3,53

3,53

4,41

4,41

تتراوح رتبة الدولة من ناقص  12درجات (األقل ديمقراطية) إلى  12درجات(األكثر ديمقراطية).
Source: the economist intelligence unit’s, index of democracy, a report 2006-2011. cit web
www.economist.com le 10/11/2011.

املالحض من اجلدول أعاله أن اجلزائر تصنف دائما يف املراتب األخرية ملؤشر الدميقراطية (تقريبا تصنف ضمن
 21دولة األخرية من الموع  511دولة) ،وبالتايل فهي تندرج ضمن الدول األقل دميقراطية ،رغم التحسن الطفيف
الذي عرفه هذا املؤشر إذ إنتقل من  3,17سنة  1001إىل  3,44سنة  1055ولكن يبقى ضعيف فهو مل يصل يف
أحسن األحوال حىت إىل النصف ،ويبقى بعيد عن القيم القريبة من  50اليت تعب أن الدولة تتمتع بدميقراطية
وحىت مكونات املؤشر تكاد تكون ثابتة وال يوجد هناك حتسن كبري يف قيمها خالل الفر ر ر ر ر ررتة "."1005-1001
وإذا ما أردنا أن لل معيار إبداء الرأي واملساءلة حسب ما يقيسه هذا املؤشر فإننا سوف نركز على النقات
التالية:
أ  -قدرة المواطنين على المشاركة في انتخابات ممثليهم وحكوماتهم :فقد أقر دستور  5919التعددية
السياسية واحلزبية يف اجلزائر ،ومبوجبه مت االنتقال من احلز الواحد إىل التعددية ،ومن من التعبئة إىل من املشاركة
كما جاء دستور  5991ليعزز النهج الدميقراطي يف اجلزائر أين ضمن حرية تريسيس األحزا بشرت أال يكون هلا

أي اعتبار ديب أو لغوي أو عرقي أو مهب .وهو ما نصت عليه املادة  21منه دستور  ،15991ولكن رغم هذا
استمرت السلطات احلاكمة يف حماصرة وحتجيم النشات احلزيب بالقيود القانونية والتضييق عليها ميدانيا سيما تلك

 مؤشر الديمقراطية هو مؤشر أعدته وحدة التقصي االقتصادية لقياس حالة الديمقراطية في  511بلداً  ،منها  511دولة ذات سيادة و 511عضو في
األمم المتحدة  .وتستند وحدة االستخبارات االقتصادية في مؤشر الديمقراطية على  01مؤشرات مجمعة في خمس فئات مختلفة  :العملية االنتخابية
والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة  ،والمشاركة السياسية والثقافة السياسية والحرية المدنية.
 1دستور الجزائر  ،5991الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،11الصادر بتاريخ  01ديسمبر  ،5991ص.51 :
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املعارضة لتوجهاهتا ،وعدم منح الرتاخيرت اإلدارية لبع

األحزا

لتمارس نشاطها السياسي وباألخرت تلك

القادرة على التجنيد اجلماهريي ،حىت وإن استوفت لكل الشروت القانونية احملددة يف القانون العضوي لألحزا .

1

أما فيما رت حق االقرتاع يف اجلزائر فهو مضمون ويشمل مجيع اجلزائريني ،رجاال ونساء ،ن جتاوزوا الثامنة
عشرة من عمرهم ،إذ يتيح هلم القانون احلق يف انتخا ثليهم على املستوى احمللي والوالئي والوطب باإلضافة إىل
املشاركة يف االستفتاءات الشعبية ،وقد ادخل التعديل الدستوري الذي مت إقراره سنة  5991تغيريات هامة على
اإلجراءات االنتخابية ،ومن هذه التغيريات متثيل اجلزائريني املقيمني يف ا ارج يف الربملان اجلزائري ،وتعديل
اإلجراءات املتعلقة باالقرتاع وبتنظيم احلمالت االنتخابية ،كما وضعت قواعد تضمن وجود قاعدة شعبية وطنية
لألحزا بدال من قاعدة جهوية ،كما اجري تعديل آخر للدستور يف نوفمرب  1001حيث مت فيه إلغاء تقييد
فرتات الرتشح ملنصب الرئاسة املنصو عليها يف املادة  12من الدستور ا يسمح لرئيس اجلمهورية الرتشح لوالية
ثالثة بعدما كان ذلك نوعاً مبوجب املادة  12من دستور  ،5991كما منح التعديل اجلديد للقانون العضوي

لالنتخابات  ،1051املرأة الاالً أوسع للمشاركة يف احلياة السياسية من خالل حتديد نسبة للمرأة يف قوائم الرتشيح
سواء كانت هذه القوائم حرة أو تابعة ألحزا سياسية .
ويوضح لنا اجلدول التايل نسب املشاركة يف االنتخابات.
الجدول رقم ( :)3-4نسبة مشاركة المواطنين في مختلف االستحقاقات خمل الفترة "."2222-2222
طبيعة
االنتخابات
نسبة املشاركة

2002
انتخابات
تشريعية

1001
انتخابات
بلدية

1001
انتخابات
والئية

%71.64

%05

.%47 %75.74 %77.54 %50.10 %05.55 %05.55

المصدر :المجلس الدستوري الجزائري على الموقع:

2004
انتخابات
رئاسية

2007
انتخابات
تشريعية

1001
انتخابات
بلدية

1001
انتخابات
والئية

2009
انتخابات
رئاسية

 www.conseil-constitutionnel.dzتاريخ االطمع .2211/23/22

من خالل اجلدول السابق نالحض أنه على الرغم من ضمان حق االقرتاع للمواطن اجلزائري إال أن نسب
املشاركة يف االنتخابا ت ليست عالية ،خاصة يف االنتخابات التشريعية اليت سجلت نسب مشاركة أقل من %10
وبا صو يف االنتخابات التشريعية لسنة  )%21.11( 1001واليت تعد انتخابات جد مهمة ألن الشعب من
خالهلا تار ثليه على املستوي الوطب الذين يؤدوا وظيفة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ويرجع
هذا العزوف يف املشاركة إىل فقدان الثقة يف العملية االنتخابية والذي يعود يف األساس إىل ضعف التمثيل احلقيقي
للمواطنني من طرف أعضاء اللس الشعب ،وعدم االهتمام بانشغاالهتم ومطالبهم خاصة تلك املتعلقة بتحسني
مستوى املعيشة ،حيث أصبح املواطن يرى أن ثليه يهتمون أكثر مبصاحلهم الشخصية الضيقة على حسا
مصاحله ،والسبب الثاين وراء هذا العزوف هو التجاوزات املسجلة يف خمتلف االنتخابات من جراء التزوير حيث
 1صالح زياني ،صالح زياني ،االنفتاح السياسي في الجزائر ومعضلة بناء قدرات آليات الممارسة الديمقراطية ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،عدد
خاص افريل  ،1055جامعة ورقلة  ،ص.212 :
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أصبح املواطن اجلزائري يعتقد أن نتائج االنتخابات حمسومة مسبقا ،وانه لن يغري شيئا يف نتائجها سواء أدىل بصوته
أم ال ،أما السبب الثالث وراء تدين نسب املشاركة فيعود إىل مقاطعة بع األحزا السياسية لالنتخابات ،ففي
االنتخابات التشريعية لسنة  1001قاطعت الموعة من األحزا العملية االنتخابية كجبهة القوى االشرتاكية
والتجمع من اجل الثقافة والدميقراطية ،كما شهدت االنتخابات التشريعية لسنة  1001دعوة بع األطراف
للمقاطعة ،حيث دعت "اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ" املنحلة أنصارها إىل مقاطعة االنتخابات ،كما دعا جنا عبد
اه جا اه يف "حركة اإلصال الوطب" إىل املقاطعة .وقاطع االنتخابات حز "جبهة القوى االشرتاكية" بزعامة
1

حسني آيت أقد.
أما حسب منظمة النزاهة العاملية فقد سجل مؤشر املشاركة يف التصويت نتائج معتدلة وهو ما يوضحه اجلدول
املوايل:
الجدول رقم ( :)4-4مؤشر المشاركة في التصويت .7022-7002

مشاركة املواطنني يف التصويت

تقرير  1112تقرير 1112
 27معتدل 32
معتدل

المصدر :منظمة النزاهة العالمية ،تقارير .7022 ،7002 ،7002

تقرير 1122
38
معتدل

www.globalintegrity.org/report/algeria

 حرية التعبير :أقر الدستور اجلزائري حق املواطن يف تكوين نقابات مهنية يدافع من خالهلا على مصاحلهويشارك يف تسيري األمور املتعلقة بالشرين العام ،لكن هذه النقابات عرفت تضييق من السلطة التنفيذية ا حد من
نشاطها  ،فرغم اعرتاف الدستور هبذا احلق وصدور قانون لتنظيمه منذ  1990فإن وزارة العمل املؤهلة رمسيا ملنح
تصاريح العمل للنقابات املهنية ،قد رفضت االعرتاف بعدة نقابات يف أكثر من قطاع– الرتبية والتعليم – الصحة
يف تعارذ واضح مع القوانني ،وكانت احلكومة متارس عدة ضغوت حىت ال يتم تشكيل مثل هذه النقابات خاصة
املعارضة منها ،وحىت النقابات اليت مت االعرتاف هبا مل يسمح هلا بتكوين كنفدراليات نقابية تسمح هلا بالعمل
خارج قطاع اإلدارة العمومية واملشاركة يف املفاوضات املركزية ( االحتاد العام للعمال اجلزائريني هو النقابة الوحيدة
املسمو هلا بالتشاور وإجراء مفاوضات مع احلكومة وأربا العمل) ،وما مييز النقابات املوجودة على املستوى
الوطب أن جلها نقابات تابعة للقطاع العام ،الذي يعاين عدة مشاكل سواء يف التسيري أو يف مستوى ا دمات
املقدمة للمواطن ،وتبقى نقابات القطاع ا ا حمدودة.
وباإلضافة للحق يف تكوين النقابات فقد شرع الدستور اجلزائري حق اإلضرا كوسيلة للدفاع عن حقوق
املواطن ،حيث جاء يف املادة  11أن احلق يف اإلضرا معرتف به وميارس يف إطار القانون ،وميكن أن مينع القانون
ارسة هذا احلق أو جيعل حدودا ملمارسته يف ميادين الدفاع الوطب واألمن أو يف مجيع ا دمات أو األعمال
العمومية ذات املنفعة احليوية للجميع.
 1برنامج إدارة الحكم في الدول العربية ،مالمح الدولة ،االنتخابات في الجزائر ،على الموقع :
تاريخ االطالع .2211/23/22
http://www.undp-pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=3

101

الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

لكن رغم هذا فان اإلضرابات يف اجلزائر تعرف تضييقا شديدا من طرف احلكومة ،وعادة ما تواجهها عن طريق
القضاء ،الذي حيكم يف العادة ببطالن اإلضرا وضرورة استئناف العمل ،ورغم كل هذا فقد شهدت العشرية
األخرية عدة إضرابات عمالية لعل أيفها إضرابات قطاع الرتبية والصحة.

أما احلق يف التظاهر فكان شبه حمرم يف اجلزائر بسبب فرذ قانون الطوارئ منذ سنة  ،5991حيث كانت
املظاهرات تقابل من طرف قوى األمن اليت تقوم بتفريقها بالقوة يف العديد من املرات .كما أن وزارة الداخلية

كانت تشدد على منح تصاريح التظاهر حبجة احلفاظ على األمن العام ،وقد عمل هذا القانون على التضييق على
احلريات العامة للمواطنني واحلد من احلقوق واحلريات الفردية وقد مسح فعال باعتقال عدد كبري من األشخا يف
مراكز لالعتقال أحدثت هلذا الغرذ ،دون توجيه اهتام أو حماكمة وحرماهنم من احلرية ،كما كان حلالة الطوارئ
أيضا أثر على معاجلة احلقوق املدنية والسياسية حيث تسمح لوزارة الداخلية وللوايل املخترت إقليميا باحلد أو منع
جتول األشخا والعربات يف أماكن وأوقات حمددة ،1وبزيادة مراكز التفتيش واحلواجز العسكرية الكثرية ،فرذ
اإلقامة اجلربية على البع  ،ا قلرت من احلريات الفردية لألشخا .
يشار فق إىل انه مت رفع حالة الطوارئ سنة  ،21055بعد األحدا اليت عرفتها العديد من الدول العربية ،ما
أطلق عليه اسم "الربيع العريب" والذي نتج عنه إسقات أنظمة عربية.
ت  -حرية تكوين الجمعيات (المجتمع المدني) :أكد الدستور اجلزائري يف الفصل الرابع منه املتعلق
باحلقوق واحلريات ال سيما املادة  22اليت تنرت على الدفاع الفردي أو عن طريق اجلمعية على أن احلقوق
األساسية لإلنسان واحلريات الفردية واجلماعات مضمون ،وجاء يف املادة  22حق إنشاء اجلمعيات .كما تشجع

الدولة ازدهار احلركة اجلمعوية وضب شروت كيفية إنشاء اجلمعيات ،وحدد أيضا أكثر الفروقات بني اجلمعيات
والنقابات من خالل املادة  11اليت تنرت على أن احلق النقايب معرتف به جلميع املواطنني ،وقد وسع القانون
 325/90املتعلق باجلمعيات من فر تريسيس اجلمعيات يف خمتلف اجملاالت املهنية والثقافية والدينية والرياضية
فضال عن إمكانية الدعم املايل هلذه اجلمعيات .وأكدت املادة الثامنة من نفس القانون أن السلطة القضائية
وحدها هلا احلق يف رف االعرتاف بتريسيس اجلمعية ومتنح آجاال للنطق باحلكم وإال اعتربت اجلمعية مكونة
قانونا ،ولكن يبقى تطبيق قوانني مثل هذه يعود مباشرة إىل مسريلة استقاللية القضاء الذي منح دورا مهما يف
مرحلة التريسيس األوىل للجمعيات .وما يعا على القضاء اجلزائري انه مل يعرف استقاللية تامة يف عالقاته


تمثل حالة الطوارئ انتهاك لحقوق اإلنسان وحرياته ،فهي تجرد المواطن من كثير من حقوقه الدستورية مثل حرمة المسكن ،والحرية الشخصية،
وحرية الر أي والتعبير والصحافة ،وسرية المراسالت ،والحق في التنقل ،والحق في االجتماع ،وتنزع قدر من سلطة التشريع في البرلمان المنتخب،
وتضعه في يد السلطة التنفيذية أو الحكم العسكري (سلطة الطوارئ)  ،كما أنها تحد من استقاللية القضاء نظرا لتدخل السلطة التنفيذية في عمله.
 1المنظمة الدولية لنشر التقارير حول الديمقراطية ،تقييم إطار تنظيم االنتخابات (االنتخابات الرئاسية و التشريعية و االستفتاءات و االنتخابات
الوالئية و الجماعية) ،1001 ،ص .51 :على الموقع http://www.democracy-reporting.org/files/algeria_rapport_arabe.pdf :
 2األمر رقم  05-55المؤرخ في  12فيفري  1055والمتضمن رفع حالة الطوارئ ،الجريدة الرسمية ،العدد  51الصادر بتاريخ  12فيفري ،1005
ص.02:
 3القانون  25/90المؤرخ في  2ديسمبر  5990المتعلق بالجمعيات ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،12الصادر بتاريخ  01ديسمبر
.5990
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بالسلطة التنفيذية ،كما عرف عنه التريجيل الكبري يف البث يف القضايا ،استفادت منه اجلهات الرمسية على
1
حسا املواطن مبحدودية إمكانياته.
ويفقد التسامح النسيب املالحض نظريا على القانون اجلزائري املنظم لتكوين اجلمعيات الكثري من مصداقيته إذا
ما مت تصفح املواد األخرى من نفس القانون املنظمة لدور السلطة العمومية ،واليت تؤكد توجه الدولة ملمارسة ضبطا
معتربا على األفراد واجملموعات سواء من الناحية القانونية أو األمنية ،وهو ما ميثل حاجزا أمام إمكانية حترر األفراد
واستقالل مؤسسات اجملتمع املدين املختلفة ،فاإلطار القانوين الذي حيكم اجلمعيات يف اجلزائر يضع العديد من
القيود اليت تؤثر على هذا النشات ،وعلى رأسها التصريح املسبق بتشكيل اجلمعيات وإثقال كاهلها باملصاريف عند
تكوينها مللفها اإلداري ،إضافة إىل تعدد اجلهات الوصية على العمل اجلمعوي 2.وال ينحصر هذا األمر على
مرحلة التريسيس فق  ،بل أثناء عملية التسيري اليومي لعمل اجلمعية ،وعالقاهتا باحملي الوطب والدويل متويلها..اخل
من ذلك مثال ما جاء يف املادتني  17و  18من القانون ،حيث تشري املادة  17على انه جيب على اجلمعيات أن
تعلم السلطات العمومية املختصة املنصو عليها يف املادة  10من هذا القانون بكل التعديالت اليت تدخل على
قانوهنا األساسي ومجيع التغيريات اليت تطرأ على هيئاهتا القيادية خالل  30يوما املوالية للقرارات اليت تتخذ يف هذا
الشرين ،أما املادة  18فتوجب على اجلمعيات تقدي كل املعلومات املتعلقة بعدد املنخرطني فيها وكذا مصادر أمواهلا
ووضعها املايل بصفة منتظمة إىل السلطة العمومية املختصة ،وفقا للكيفيات اليت حيددها التنظيم.
باإلضافة إىل هذا فالعالقات الدولية للجمعيات هي األخرى خاضعة لوصاية السلطة العمومية ،إذ يفرذ القانون
من خالل مادته  21موافقة وزارة الداخلية ومينع اجلمعيات احمللية – الوالئية أو البلدية – وهي األكثر عددا بني
اجلمعيات ،من أي انضمام ألي جتمعات أو تنسيقيات دولية مهما كانت.
نفس الشيء بالنسبة للهبات اليت ميكن أن حتصل عليها اجلمعيات الوطنية من ا ارج ،فشرت احلصول على
موافقة وزارة الداخلية القبلي مطلو هنا كذلك .علما بان اجلمعيات اجلزائرية و خالفا ملا هو شائع يف جتار
عربية أخرى على سبيل املثال الزالت عاجزة عندما يتعلق األمر بتجنيد األموال واهلبات من ا ارج لصاحلها.كما
أن حصوهلا على املساعدات من قبل السلطات العمومية اجلزائرية – وزارات – واليات– بلديات – يبقى حمدودا
وغري منتظم ،حسب شهادة الكثري من رؤساء اجلمعيات ،فالتمويل والوضع املادي بصفة عامة يبقى على رأس
اهتمامات اجلمعية اجلزائرية حلد الساعة.
باإلضافة للقيود املفروضة على تريسيس اجلمعيات ونشاطها ،فإهنا تعاين من عدة مشاكل أخرى لعل أيفها:

 1عبد الناصر جابي ،تقييم وطني لمشاركة المواطنين والمجتمع المدني في إصالح القطاع العام في الجزائر ،مبادرة اإلدارة الرشيدة لخدمة التنمية
في الدول العربية ،برنامج إدارة الحكم في الدول العربية ،ص.51:
تاريخ االطالع .1055/02/02
http://www.pogar.org/publications/civil/assessments/algeria -a.pdf
 2صالح زياني ،تفعيل العمل الجمعوي لمكافحة الفساد وإرساء الديمقراطية المشاركاتية في الجزائر ،مجلة المفكر ،العدد الرابع ،افريل  ،1009كلية
الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة بسكرة ،ص.15 :
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 العالقات بني اجلهات الرمسية واجلمعيات ،ليست شفافة بالقدر الكايف ،إذ ال تتوفر الثقة املطلوبة املتبادلة ومبا فيهالكفاية بني اجلمعيات وبني املؤسسات واجلهات الرمسية ،ا جيعل هذه اجلمعيات غري معرتف هبا فعليا كمحاور
وشريك من قبل املؤسسات واجلهات الرمسية.
 استفادة اجلمعيات من املساعدات املالية الرمسية ليست شفافة بالقدر الكايف. ال توجد قنوات وإجراءات معروفة هبدف احلصول على مقرات دائمة للجمعيات أو مقرات الستقبال املشاريع. اجلمعيات ال متلك احلرية يف استقبال اهلبات واملساعدات من ا ارج ،والزالت ختضع للكثري من اإلجراءاتاجلمركة والعديد من الضرائب عند حصوهلا على مساعدات أو هبات من ا ارج ،ا يؤثر سلبا على عملها.
 العديد من اجلمعيات أصبحت تربطها مصاحل ضيقة مع أحزا سياسية ،ومع السلطة نفسها ،واهلدف من وراءذلك هو احلصول على التمويل الكايف .حيث أصبحت العديد من أجهزة السلطة حتاول احتواء وتوجيه نشات
1
اجلمعيات ألغراذ تكون يف بع األحيان زائلة ،لعل هذه اجلمعيات مكاتب خدمات ودعاية.
وتشري اإلحصائيات املوجودة على مستوى وزارة الداخلية واجلماعات احمللية أن عدد اجلمعيات الوطنية قد
بلغ  243مجعية ،يف حني بلغ عدد اجلمعيات احمللية املعتمدة  ،223213ويوضح هذا أن عدد اجلمعيات الوطنية
قليل جدا مقارنة بعدد اجلمعيات احمللية ( )%2وهذا ما حيد من نشاطها حبكم أن قانون اجلمعيات احمللية
االنضمام ألي جتمعات أو تنسيقيات دولية مهما كانت.
ووفقا ملنظمة النزاهة العاملية يف تقريريها لعام  1112و  ،1112صنقت منظمات اجملتمع املدين يف اجلزائر يف
مستوى ضعيف جدا ،حسبما يوضحه اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)5-4تصنيف منضمات المجتمع المدني في الجزائر حسب منظمة النزاهة العالمية .7002 ،7002
اجملتمع املدين واإلعالم وسائل اإلعالم

حسب تقرير 1112
17
ضعيف جدا

حسب تقرير 1112
42
ضعيف جدا

المصدر :منظمة النزاهة العالمية ،تقريري  7002و .7002

يشار فق يف األخري إىل أنه مت إصدار قانون جديد للجمعيات سنة  ،31121حيث أبقى هذا القانون على

حق وزارة الداخلية يف سحب الرتخيرت من أي مجعية على أساس قاية السيادة الوطنية ،وفيما يتعلق بالتمويل
اشرتت القانون على اجلمعيات استخدام مواردها الذاتية لتحقيق األهداف اليت حددهتا أنظمتها األساسية ،ومنع
تلقيها هلبات أو إعانات أو وصايا مهما يكن شكلها من طرف أحزا سياسية ،كما منع القانون على أية مجعية
احلصول على أموال ترد إليها من تنظيمات أجنبية ومنظمات غري حكومية أجنبية ،ماعدا تلك الناجتة
1

صالح زياني ،االنفتاح السياسي في الجزائر ومعضلة بناء قدرات آليات الممارسة الديمقراطية ،مرجع سابق  ،ص.215 :
 2للمزيد حول مجاالت نشاط الجمعيات المحلية والوطنية انظر الموقع االلكتروني لوزارة الداخلية:
3
قانون رقم  01-51مؤرخ في  51صفر عام  5222الموافق  51يناير سنة  ،1051يتعلق بالجمعيات ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،
العدد  ،01الصادر بتاريخ  51جانفي  ،1051ص.22:
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عن عالقات التعاون املؤسسة قانونا ،مع خضوع هذا التمويل إىل املوافقة املسبقة للسلطة المختصة .وقد
وجهت انتقادات الذعة هلذا القانون من قبل حقوقيون وأيضا سياسيون معارضون ،ورؤساء أحزا حيث وصف
القانون انه امب بالدرجة األوىل ويكبل اجملتمع املدين ،ويبس إجراءات منع اجلمعيات من النشات وحلها فيما
ايعقد إجراءات اعتمادها أو مساعدهتا ،وهي نية صرحية لتحجيم اجملتمع املدين وإغالق املنافذ أمام تطوره وترقية.
اإلعمم الحر :إن اإلعالم يعترب هو السلطة الرابعة يف أي بلد ،نظرا ملا يتمتع به من دور فعال يف تغيريوقلب املوازين وتوجيه الرأي العام ،كما يعد القلب الناب والعصب احملرك لكل مؤسسة أو هيئة حكومية فضال
عن مساندته الفعلية يف تغيري من األنظمة السياسية وإجنا عمليات االنتقال الدميقراطي ،وإسقات األنظمة
الديكتاتورية ،واحلديث عن اإلعالم يشمل اإلعالم املرئي واملكتو واملسموع ،وما يالحض يف اجلزائر أن اإلعالم
املرئي بقي حكر على الدولة فق  ،فرغم أن أغلب دول العامل فتحت البا للقنوات التلفزيونية واإلذاعية ا اصة
ال زالت اجلزائر حتتكر هذا اجملال.
وقد عرف اإلعالم يف اجلزائر تطورا خالل الفرتة األخرية حيث بلغ عدد القنوات الفضائية احلكومية 01
تطورا حمسوسا من خالل إنشاء حمطات إذاعية وطنية وحملية حيث
قنوات ،أما البث اإلذاعي فقد عرف هو اآلخر ً
ارتفع عدد القنوان اإلذاعية احمللية من  15إذاعة سنة  1000إىل  29إذاعة حملية سنة .1001
وخبصو الصحافة املكتوبة فقد عرفت هي األخرى زيادة كبرية من حيث عدد اجلرائد اليومية ،أو عدد النسا
املسحوبة ويوضح اجلدول التايل ذلك:
الجدول رقم ( :)2-4تطور الصحافة المكتوبة في الجزائر خمل الفترة "."1001-1000
عدد الصحف اليومية
إمجايل سحب الصحف اليومية
الصحف األسبوعية
إمجايل سحب الصحف األسبوعية

1000

1001

1001

1001

1001

25

22

22

11

11

5250121

5212121

5211910

5191111

1215010

25

12

10

91

19

150000

5109100

5110500

1212101

5120111

المصدر :تقرير الجزائر حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة ،نوفمبر  ،2222ص22:

ورغم هذا التطور يف اإلعالم املرئي واملسموع واملكتو إال أن الدولة الزالت متارس ضغوطا كبرية على وسائل
اإلعالم هذه من خالل قوانني اإلعالم والعقوبات ...وباستخدام اإلمكانيات املالية واملادية والتسهيالت وسلطات
احلل واحلظر ...وكل تلك املمارسات مؤشر على أن وسائل اإلعالم ليست مستقلة متاما عن الدولة يف اجلزائر وما

زالت ختضع هليمنتها وتسلطها ،1وهو ما يبقي اإلعالم يف اجلزائر يعاين من بع

النقائرت والتحديات نذكر منها:

 1منير مباركية ،عالقة المجتمع المدني بالدولة وتأثيرها على العملية االنتخابية في الجزائر ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،عدد خاص ،افريل
 ،1055جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،ص.251 :
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دورا هاماً يف التوعية
التريخر الكبري يف فتح الال السمعي البصري للقطاع ا ا الذي أصبح يلعب اليوم ًعنصرا فعاال يف اجملتمع ويشار
السياسية واالقتصادية والثقافية للمواطن ،ويعرفه أكثر حبقوقه وواجباته ،ليكون ً
فق إىل أنه مت فتح القطاع السمعي البصري لالستثمار ا ا سنة  1051فق .
احلد من حرية الصحافة عن طريق تشديد العقوبات على الصحافة وحريات الصحفي ،عن طريق السجنوالغرامات املالية ،خاصة ما جاء به قانون العقوبات لسنة  1005الذي كان حيمي الفئة املمتازة يف اجملتمع
واملتمثلة يف رئيس الدولة وأعضاء الربملان و اللس األمة وأعضاء احلكومة واجليش الوطب والقادة وكبار املوظفني
1

وإطارات الدولة وأعوان األمن ،والذي كان اهلدف من ورائه هو عدم فتح امللفات الساخنة واملواضيع احلساسة.
بقاء الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار ( )ANEPوهي شركة عامة حتتكر كل اإلعالنات املطبوعة واملبثوثة حتتسيطرة الدولة ،واليت تستخدمها كوسيلة ضغ يف وجه الصحف اليت تتحد بصراحة ،عن طريق منع
اإلعالنات عنها ووضعها يف مريزق مايل ،باإلضافة إىل هيمنتها على معظم شركات الطباعة الكربى رغم أن
2

هناك بع الصحف أصبح لديها اآلن شركات طباعة خاصة.
وتبقى اجلزائر تصنف ضمن الدول اليت تتميز صحافتها بعدم احلرية وهو ما يوضحه اجلدول املوايل.
الجدول رقم ( :)7-4تطور مؤشر حرية الصحافة في الجزائر خمل الفترة "."2222-2222
السنة
القيمة الرقمية

1050 1009 1001 1001 1001 1001 1002 1002 1001 1005 1000
12

12

11

11

12

12

15

11

11

11

12

حيث تشري القيم الرقمية من  20-0صحافة حرة 10-25 ،صحافة حرة جزئيا 500-15 ،صحافة غري حرة.
Source: freedom of the press, selected data from freedom house’s annual survey of press
freedom, 2000-2010. Cit web : http://www.freedomhouse.org le 17/09/2011.

وتؤكد تقارير املنظمة العاملية للنزاهة لعامي

1001

و

1009

ضعف اإلعالم يف اجلزائر ،حيث تصنفه ضمن

املستوى الضعيف جدا ،إذ حصلت اجلزائر سنة  1001على  15نقطة من أصل  ،500وسنة  1009حتسنت
بشكل كبري حيث حصلت على  19من أصل  500ولكن بقي اإلعالم يف اجلزائر يصنف ضمن اإلعالم
الضعيف.
ومن خالل ما سبق تتضح األسبا اليت جعلت اجلزائر تتحصل على عالمات متدنية يف مؤشر إبداء الرأي
واملساءلة ،وتصنف ضمن الدول ذات املستويات الضعيفة يف هذا املؤشر.
ويف األخري نشري إىل أنه من بني اإلصالحات اليت أقرها رئيس اجلمهورية سنة  1055إصال اإلعالم ،حيث
صر يف خطابه بضرورة انفتا اإلعالم على خمتلف تيارات الفكر السياسي يف كنف احرتام القواعد األخالقية اليت
 1محمد قيراط ،حرية الصحافة في ظل التعددية السياسية في الجزائر ،مجلة جامعة دمشق ،المجلد  ،59العدد  ،1002 ،2+2ص.520:
 2برادفورد ديلمان ،دول في مفترق الطرق "الجزائر" ،دار الحرية ،1001 ،ص .01 :على الموقع:
تم االطالع بتاريخ .1050/50/55
www.freedomhouse.org/.../AlgeriaArabicCCR.pdf
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حتكم أي نقاإ كان ،وقد نتج عن هذه اإلصالحات إصدار القانون رقم  01-51واملؤرخ يف  51جانفي
واملتضمن قانون اإلعالم اجلديد .1والذي فتح الال القطاع السمعي البصري بعد عقود من الزمن حيث مسح
بإنشاء قنوات فضائية وإذاعية مستقلة ،وألغى عقوبة احلبس على الصحفيني ،ومع ذلك وجهت له عدة انتقادات
1051

من صحافيني وإعالميني ،يرون أنه مل يرقى إىل الطموحات اليت كانوا يريملوهنا.
ثانيا :االستقرار السياسي وغياب العنف ()Political Stability and Absence of Violence

هذا املعيار يقيس احتماالت زعزعة استقرار احلكومة أو اإلطاحة هبا بوسائل غري دستورية أو عنيفة ،مبا يف ذلك
العنف ذو الدوافع السياسية واإلرها (توترات إثنية ،نزاع مسلح ،قالقل اجتماعية ،هتديد إرهايب ،صراع داخلي
تشقق الطبقة السياسية ،تغيريات دستورية ،انقالبات عسكرية) .كما أن االستقرار السياسي يتضمن عدة آليات
تعتمد يف حمتواها مبادئ التداول السلمي للسلطة ونزاهة االنتخابات وكذا الوسائل الشرعية والدستورية ومنطق
القوة يف االستيالء على احلكم ،كما يهدف مفهوم االستقرار السياسي إىل بناء نظام سياسي شرعي وقوي يشتغل
يف إطار احرتام سيادة الشعب واإلرادة االجتماعية.
الشكل رقم ( :)2-4تطور مؤشر االستقرار السياسي وغياب العنف خمل الفترة "."1050-1000
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من خالل الشكل البياين أعاله نالحض أن قيم هذا املعيار تراوحت ما بني  %1.2كريدىن قيمة سنة  1002وما
بني  %51.1كريعلى قيمة سنة  ،1001وهذا يدل على أن تصنيف اجلزائر كان خالل الفرتة" "1002-1000ضمن
املستوى الضعيف جدا ،ليصبح خالل الفرتة" "1050-1001ضمن املستوى الضعيف وهو بذلك مل يصل حىت إىل
الوضع املتوس  .وبالرغم من التحسن امللحوظ يف هذا املؤشر خاصة خالل الفرتة " "1001-1002حيث عرف
هذا املؤشر ارتفاعا حبوايل  %511ما بني سنيت  1002و  1001إال أنه بقي يتميز بالضعف ،ورمبا تعود أسبا
تسجيل قيم متدنية خالل الفرتة " "1002-1000إىل الوضع األمب الذي شهدته اجلزائر خالل العشرية السوداء يف
 1للمزيد من التفاصيل راجع نص هذا القانون على موقع وزارة االتصالhttp://www.ministerecommunication.gov.dz/pdf/loiorg- :
ar.pdf
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تسعينيات القرن املاضي ،بعد إلغاء االنتخابات التشريعية وحل حز اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ سنة  ،5991ما
ادخل البالد نفق مظلم ودوامة عنف كادت أن تتحول إىل حر أهلية ،حيث بقيت اجلماعات املسلحة املتطرفة
متارس اإلرها حىت بعد قانون الوئام املدين واملصاحلة الوطنية ،وهو ما أثر على الوضع األمب يف البالد حىت يف
السنوات األوىل من األلفية اجلديدة أين استمرت بع عمليات القتل والتخريب ولكن اقل حدة عن سنوات
التسعينيات ،باإلضافة إىل ما عرفته اجلزائر خالل هذه الفرتة من توترات سياسية لعل أيفها التطورات ا طرية اليت
شهدهتا منطقة القبائل سنة  ،1005أضف إىل ذلك بع االنقسامات واألزمات السياسية داخل األحزا مثل
حز النهضة وجبهة التحرير الوطب وحركة التمع السلم وغريها.
أما التحسن الذي عرفه املؤشر بعد سنة  ،1002فيعود إىل حتسن الوضع األمب يف البلد بعد عزم السلطات
على القضاء على الفلول املتبقية من اإلرها  ،وقد وصل هذا املؤشر سنة  1001إىل أعلى قيمة له خالل الفرتة
" "1050-1000حيث سجل  %51.1ويعود السبب يف ذلك إىل استتبا األمن يف البالد بشكل كبري ،وتراجع
العنف ،واىل إجراء االنتخابات الرئاسية سنة  1002يف ظروف حسنة وحتت إشراف  520مراقب دويل الذين مل
يكتشفوا أي دليل على وجود تزوير ،1باإلضافة إىل االستفتاء الشعيب الذي افرز ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية يف
 19سبتمرب  1001والذي كان هدفه تعزيز امن واستقرار البالد وإخراجها من دوامة العنف اليت شهدهتا خالل
العشرية األخرية من القرن املاضي.
أما الفرتة " "1050-1001فقد سجل املؤشر تراجعا مستمرا عما حققه سنة  ،1001حيث بلغت نسبة الرتاجع
ما يقار  %22مابني سنة  1001و  ،1050ومن أهم أسبا ذلك نذكر:
االنتخابات التشريعية لسنة  1001واليت وصلت فيها نسبة االمتناع عن التصويت ما يقار  %11وكانتمبثابة رسالة واضحة من املواطنني بعدم الثقة يف العملية االنتخابية ،وكذا يف الربملان املنتخب احملروم من
الصالحيات .وقد عرفت هذه االنتخابات مقاطعة حز جبهة القوى االشرتاكية .كما عرفت تقدم أحزا
التحالف الرئاسي ثلة يف حز جبهة التحرير الوطب ،والتجمع الوطب الدميقراطي ،وحركة التمع السلم ،ما
تغيري كبري.

2

أهلها لتشكيل احلكومة ا يعب أن أسلو احلكم و اجتاهاته و اجنازاته ظلت كما هي من دون
 التعديل الدستوري لسنة  1001والذي قلرت من مبدأ التداول السلمي للسلطة ،بعد أن أقر هذا التعديلإلغاء تقييد فرتات الرتشح ملنصب الرئاسة وإمكانية انتخا الرئيس ألكثر من عهدتني.
التجاوزات الناجتة عن التزوير يف االنتخابات يف بع االستحقاقات ،ا أثر على مشاركة املواطنني وزاد1055،1009، 1001

من عدم إقباهلم على االقرتاع ،وقد وصفت املنظمة العاملية للنزاهة يف تقاريرها للسنوات
نزاهة االنتخابات يف اجلزائر بالضعيفة والضعيفة جدا ،حيث سجلت  59 ،11 ،11نقطة على التوايل من
3
أصل  500نقطة.
 1برنامج إدارة الحكم في الدول العربية ،مالمح الدولة ،االنتخابات في الجزائر ،مرجع سابق.
 2مصطفى بلعور ،االنتخابات التشريعية في الجزائر  1001-5999استمرارية أم حل ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،مرجع سابق ،ص.511 :
Global Integrity, Report Algeria, 2007, 2009,1122 cit web: http://www.globalintegrity.org/report
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ا الفات السياسية واالنشقاقات داخل األحزا  ،خاصة األحزا الكربى يف الساحة السياسية مثلحز جبهة التحرير الوطب ،وحركة التمع السلم ،وحز النهضة واإلصال وغريها.
استمرار العمليات اإلرهابية يف بع مناطق الوطن خاصة تيزي وزو وبومرداس ،حيث عرفت هذه الفرتةعدة عمليات إرهابية مست أجهزة األمن والدرك واجليش ،وأخرى ضد أهداف إسرتاتيجية ذات حصانة
عالية كقصر احلكومة ،واجمللس الدستوري وغريها.
المطلب الثاني :نوعية التنظيم واإلجراءات وفعالية الحكومة.
يرتب هذان املؤشران بصورة مباشرة بعمل احلكومة ،وقدرهتا على تنفيذ براالها وسياساهتا ،والتزامها بوعودها ،وكذا
توفريها للخدمات للمواطنني بريكثر جودة وفعالية.
أوال :نوعية التنظيم واإلجراءات أو جودة التشريعات (.)Regulatory Quality

يقيس هذا املعيار قدرة احلكومة على صياغة وتنفيذ سياسات سليمة وأنظمة ولوائح تسمح بتشجع وتنمية
القطاع ا ا  .ومت جتميع عناصر هذا املؤشر من مصادر خمتلفة تقيس اإلدراكات احلسية ملدى حدو سياسات

غري ودية حيال السوق (مثل التحكم باألسعار والرقابة غري الوافية على البنوك) ،واإلدراكات احلسية السائدة
لألعباء النامجة عن الضب املفرت يف الاالت مثل التجارة ا ارجية وتريسيس املشاريع التجارية.
ويوضح لنا الشكل البياين التايل تطور هذا املؤشر يف اجلزائر .
الشكل رقم ( :)3-4تطور مؤشر نوعية التنظيم واإلجراءات خمل الفترة .2212-2222
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من خالل الشكل نالحض أن تصنيف اجلزائر يف هذا املؤشر مل يسجل وضعا جيدا ،وتراو بني الوضع الضعيف
والوضع املتوس خالل فرتة الدراسة ،وتعود األسبا يف ذلك إىل:
 عدم حتقيق اجلزائر تقدم ملموس يف الال ا وصصة ،إذ بقي القطاع العام هو املهيمن على السوق وتعودأسبا ذلك يف اجلزائر إىل غيا سوق مالية فعالة يف سبيل استقطا املدخرات املالية ا اصة (فبورصة
اجلزائر تبقى معامالهتا حمصورة مع القطاع العام فق ) ،باإلضافة إىل وجود فائ عمالة ،ووجود العديد من
العراقيل اإلدارية والتشريعية ،1كصعوبة احلصول على العقارات يف املناطق الصناعية ،وصعوبة تعبئة وإتاحة رأس
املال ،واحلواجز اإلدارية البالغة ،وحمدودية القدرة على احلصول على املعلومات ،ونواقرت اللوائح التنظيمية
ا اصة بسوق العمل وقهلة أعداد العاملني من ذوي املهارات ،وعدم كفاية البنية األساسية وعدم جدوى
اإلطار القانوين والقضائي ،وحسب تقارير ملنظمة النزاهة العاملية سجلت اجلزائر مستويات وصفت بالضعيفة يف
الال ا وصصة ،إذ سجلت  21نقطة من أصل  500سنة  ،1001وعرفت مؤشر ا وصصة حتسنا يف  1009إذ
بلغ  11نقطة لكنه بقي ضمن املستوى الضعيف.
نقرت الرقابة على البنوك ،والذي إجنر عنه إفالس الموعة من البنوك ا اصة وحلها ،على غرار بنك ا ليفةوالبنك التجاري والصناعي ،والصندوق اجلزائري الكوييت لالستثمار.
لإلشارة فان الدولة تتخذ إجراءات يف إطار تشديد الرقابة على البنوك ،كتطبيقها التدقيق على الوثائق والذي
يشكل ا طوة األوىل لنظام اإلنذار والذي يسمح برصد أفضل للنظام البنكي ،ويغطي  51بنك و  1مؤسسات
مالية ،وخالل الفرتة  ،1001-1001مت إرسال  1111إخطار إىل البنوك واملؤسسات املالية املعنية يشمل على وجه
ا صو  ،التريخري يف إرسال التصاريح ،عدم االمتثال للمعايري السارية ،األخطاء والتناقضات وطلبات احلصول
على معلومات إضافية ،وألجل تعزيز الرقابة أكثر بالبنوك مت وضع قوانني داخلية جديدة تتبً جلان للفحرت
والتدقيق احملاسيب.
ضعف مناخ االستثمار يف اجلزائر فوفقا لتقارير البنك الدويل ملمارسة أنشطة األعمال ،فإن املستثمرين يفاجلزائر ال يزالون يواجهون عقبات ،نتيجة عوامل كثرية ،من بينها البريوقراطية والرشوة ،وثقل اإلجراءات والسياسة
الضريبية واجلبائية واجلمركية ،وعدم االستقرار يف منظومة القوانني والتشريعات ،وعلى ضوء ذلك رتبت اجلزائر يف
مراتب متدنية على أساس سهولة ارسة أنشطة األعمال حيث إحتلت املراتب521 ،521 ،522 511 ،511،
من بني  512دولة للسنوات  1055 ،1050 ،1009 ، 1001 ،1001على التوايل.
ويوضح لنا اجلدول التايل نتائج بع املؤشرات اليت مت على أساسها الرتتيب.

 1األخضر عزي ،غالم جلطي ،الحكم الرشيد وخوصصة المؤسسات " إشارة إلى واقع االقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية ،مجلة علوم
انسانية ،العدد  ،1001 ،11ص15:
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الجدول رقم ( :)2-4ترتيب الجزائر وفق معيار بدأ النشاط التجاري و استخراج تراخيص البناء.
السنة

1001

بدأ النشات التجاري
الكيان
(تريسيس
القانوين للمشروع)
عدد اإلجراءات

الرتتيب/عدد الدول اإلمجايل

استخراج
البناء

/

1001

1001

1009

1050

1055

512/512 512/521 515/525 511/525 511/510

67

52

14

52

52

52

الوقت باأليام

61

12

24

12

12

التكلفة  %من متوس
الدخل القومي للفرد

60.5

15.1

12
51.9

13.2

50.1

51.5

/

512/552 512/550 515/551 511/501 511/551

تراخيرت الرتتيب
عدد اإلجراءات
الوقت باأليام
التكلفة  %من متوس
الدخل القومي للفرد

60

11

11

11

11

11

677

122

120

120

120

120

5.07

7.05

750.

8.0.

650.

880.

مالحظة :يغطي تقرير كل سنة بيانات العام المالي السابق ،فمثال تقرير  2212يغطي بيانات العام المالي من جوان  2222إلى ماي .2222

المصدر :من إعداد الطالب بناء مجموعة من تقارير البنك الدولي المتعلقة بممارسة أنشطة األعمال.

ويتضح من اجلدول أن اجلزائر مل حتسن كثريا يف الال مناخ األعمال ،حيث تظل من الوجهات الصعبة،
بالنظر إىل إجراءاهتا املعقدة والطابع املركزي والبريوقراطي لإلدارة ،فضال عن عدم فعالية بع اهليئات
واملؤسسات اليت تساهم يف كثرة وتعدد اإلجراءات والتدابري واملطالبة بالعديد من الوثائق للقيام بريي مشروع.
 اإلجراءات اجلمركية على االسترياد والتصدير هي األخرى تعرف نوعا من التشديد ،ويوضح لنا اجلدولالتايل ترتيب اجلزائر يف مؤشر التجارة عرب احلدود والذي يقاس وفقا لعدد املستندات والوقت والتكلفة املتعلقة
بإمتام التصدير واالسترياد.
الجدول رقم ( :)2-4ترتيب الجزائر وفق مؤشر التجارة عبر الحدود الدولية "."1055-1001
السنة
التجارة عرب
احلدود
الدولية

الترتيب /عدد الدول التي
تضمنتها الدراسة
تصدير
عدد اإلجراءات
استيراد
تصدير
الوقت باأليام
استيراد
تصدير
التكلفة
(الدوالر/الشحنة) استيراد

1001

1001

1001

/

511/509

511/552

01
01
19
15
/
/

09
09
51
11
5101
5111

01
09
51
12
5591
5211

1009

1050

515/551

512/511

1
9
51
12
5121
5211

01
09
51
12
5121
5211
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ويتضح من خالل اجلدول أن اجلزائر تصنف دائما يف املراتب األخرية وفقا هلذا املؤشر وذلك بسبب كثرة
إجراءات التصدير واالسترياد وطول الوقت الالزم إلمتامها ،باإلضافة إىل تكلفتهما العالية ،وهو ما جعل البنك
العاملي يصنف اجلزائر يف سنة  1055يف املرتبة  520من الموع  511بلد يف الال الفعالية التجارية واالقتصادية
وتوفري الوسائل اللوجستيكية والتنظيمية خاصة يف اجملال التجاري ،وقد جاءت اجلزائر يف املراتب األخرية مقارنة
بعدد من البلدان النامية منها جيبويت وليربيا .وحدد التقرير الدويل الذي قل عنوان االرتبات أو الرتاب من أجل
املنافسة اللوجستية التجارية يف االقتصاد الشامل لسنة  1050الموعة من املؤشرات اليت تدل على وجود أو غيا
فعالية يف اجملال التجاري واالقتصادي لبلد ما.
 احتكار السوق من طرف الدولة خاصة يف اجملاالت احليوية ،والتضييق على نشات األفراد والقطاع ا ايف بع

اجملاالت ،وهو ما يوضحه مؤشر احلرية االقتصادية ،الذي يعطي صورة عامة عن مناخ االستثمار يف

البلد ويريخذ بعني االعتبار التطورات املتعلقة باملعوقات اإلدارية والبريوقراطية ،و ارسة التضييق من طرف احلكومة
على القطاع ا ا .
الجدول رقم ( :)12-4تطور مؤشر الحرية االقتصادية في الجزائر خمل الفترة "."2212-2222
السنة
قيمة املؤشر

1050 1009 1001 1001 1001 1001 1002 1002 1001 1005 1000
56,8

57,3

61

57,7

58,1

53,2

55,7

55,4

56,2

56,6

56,9

Source: Index of Economic Freedom, Wall Street Journal and The Heritage Foundation, Washington,
http://www.heritage.org/index/ le 04/03/2011.

ويوضح اجلدول أن مؤشر احلرية االقتصادية يف اجلزائر مل يعرف حتسنا كبريا خالل الفرتة ""1050-1000

حيث بقي يرتاو ما بني  12كادين قيمة له و  15كريقصى قيمة سجلها سنة  ،1001وهبذا مل يقرت من القيم
القريبة من  500واليت تعب وجود حرية اقتصادية قوية ،وبقي عموما يرتاو يف املتوس ما يعب أن اجلزائر تتمتع
حبرية اقتصادية متوسطة .وتعود أسبا ذلك حسب املعايري اليت يعتمدها هذا املؤشر إىل تراجع حرية االستثمار
اليت عرفت اخنفاضا بر  11نقطة سنة  1050مقارنة بسنة  ،1002وأيضا تراجع احلرية من الفساد الذي عرف هو
اآلخر اخنفاذ بر  51نقطة سنة  1050مقارنة بسنة  ،1002باإلضافة إىل تراجع طفيف يف احلرية النقدية بدء من
سنة ( 1001أنظر امللحق رقم .)05
وقد أشار تقرير مؤسسة " "Heritageلعام  1051أن اجلزائر تراجعت يف مؤشر احلرية االقتصادية سنة

1051

( )15بر  5.2نقطة مقارنة بسنة  ،)11.2( 1055وأن هذا املؤشر ال يزال أقل من املتوس يف العامل وأرجع أسبا
ذلك إىل سوء اإلنفاق احلكومي ،والتضييق على حرية األعمال ،باإلضافة إىل تدخل النفوذ السياسي يف القضاء
وانتشار الفساد يف قطاع اجلمارك ،وضعف حقوق امللكية ،ما يقوذ جهود التنمية املستدامة ،وأوضح أنه رغم


هو مؤشر يصدر عن معهد هيرتاج بالتعاون مع صحيفة وال ستريت جورنال ،يقيس درجة التضييق التي تمارسها الحكومة في مواجهة الحرية
االقتصادية ألفراد المجتمع  ،ويستند المؤشر إلى  50معايير للحرية االقتصادية تشمل :حرية قطاع األعمال ،حرية التجارة والرسوم ،حرية السياسة
الضريبية ،إدارة اإلنفاق الحكومي ،الحرية النقدية ،حرية االستثمار ،الحرية المالية ،حقوق الملكية ،الحرية من الفساد ،حرية العمل.
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بع التقدم املسجل فان احلكومة ال تزال تواجهها حتديات يف حتسني إدارة املالية العامة ،وحتديث إدارة امليزانية.
كما أشار إىل أن الكفاءة التنظيمية ال تزال تتعرذ للتقوي بسبب اإلصالحات غري الفعالة ،نظرا حلالة عدم
االستقرار السياسي ،واملوقف السليب من االستثمار األجنيب ،وإيفال السياسات الرامية إىل تعزيز حرية األسواق
حيث ال تزال احلكومة متارس سياسة تسقيف األسعار ،وتشدد على التعريفات اجلمركية واحلواجز غري اجلمركية
وتضع خط إلعادة توزيع سيطرهتا ورقابتها على األسعار ،كما أن الوساطة املالية لدى البنوك اجلزائرية ال تزال
1
ضعيفة.
وجتدر اإلشارة إىل أن اجلزائر قامت بعدة إجراءات قصد حتسني مناخ األعمال ومنها تقليرت عدد ومدة
اإلجراءات ،فقد تضمنت التشريعات املتعلقة باالستثمار واليت خترت اجلزائريني واألجانب بنفس الدرجة واملتضمنة
يف األمر الصادر بتاريا  51جويلية  ،1001إلغاء كل تصريح مسبق مل ينرت عليه القانون صراحة كما مت تكريس
مبدأ التحقق من إمكانية قبول امللفات على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ( )ANDIمن اجل إرساء
الرقابة البعدية ،باإلضافة إىل العمل على تقليرت اآلجال القانونية إلصدار القرارات من شهر إىل  11ساعة ،يف
هذا اإلطار مت إنشاء ش بابيك وحيدة المركزية للوكالة الوطنية لتطوير االستثمار ،وعليه مت تقليرت الوثائق املطلوبة
يف ملف التسجيل يف السجل التجاري من  52إىل  01وثائق بالنسبة لألشخا املعنويني ،ومن  1إىل  2بالنسبة
لألشخا

الطبيعيني ،واخنفضت آجال إصدار السجل التجاري من شهرين إىل يوم واحد.

2

ثانيا :فعالية الحكومة (.)Government Effectiveness

يقيس هذا املعيار نوعية ا دمات العامة ،ونوعية وكفاءة ا دمات املدنية ودرجة استقالليتها عن الضغوت
السياسية ،واستخدامها لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال ،ونوعية وضع السياسات وتنفيذها ،ومدى مصداقية التزام
احلكومة هبذه السياسات .مت جتميع عناصر هذا املؤشر من مصادر خمتلفة تقيس اإلدراكات احلسية للمفاهيم
التالية :نوعية اجلهاز البريوقراطي ،تكاليف املعامالت ،نوعية الرعاية الصحية العامة ودرجة استقرار احلكومة.

 1للمزيد من التفاصيل انظر ALGERIA, Economic Freedom Score :على الموقع:
http://www.heritage.org/index/pdf/2012/countries/algeria.pdf
 2تقرير الحكامة في الجزائر ،مرجع سابق ،ص.10:
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الشكل رقم ( :)4-4تطور مؤشر فعالية الحكومة خمل الفترة "."2212-2222
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المصدر :من إعداد الطالب بناء على الجدول رقم (.)1-4

قيما أعلى من املؤشرين السابقني (الصوت واملساءلة
من خالل الشكل نالحض أن هذا املؤشر عرف ً
وضعا متوسطًا حسب تقسيم دليل املؤشر ،باستثناء سنة
االستقرار السياسي وغيا العنف) ،حيث سجلت قيمه ً
 1000اليت سجلت قيمة أقل من  ،)%14,1( %11واملالحض أيضا انه عرف تطورا كبريا خالل الف ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررتة
" ."1001-1000حيث وصل إىل أعلى قيمة له سنة  ،)%40,5( 1001مبعدل زيادة عن سنة  1000مبا يفوق
 .%511ويرجع هذا التحسن بالدرجة األوىل إىل برنامج اإلنعاإ االقتصادي الذي تبنته اجلزائر سنة  1005والذي
افرز نتائج اجيابية انعكست على حتسني مستوى التنمية البشرية يف البلد ،متثلت يف تراجع مستوى الفقر والبطالة،
وحتسني القدرة الشرائية للمواطن ،وا دمات الصحية والتعليمية ،وسوف يتم التطرق بنوع من التفصيل هلذه
املؤشرات يف الفصل األخري من هذه الدراسة.
اجعا عما سجل سنة  .1001ورغم ذلك فقد بقيت يف الوضع املتوس
أما الفرتة " "1050-1001فعرفت تر ً
للمؤشر ،حيث شهدت سنيت  1001و  1001اخنفاضا ،ليعرف املؤشر ارتفاعا مستمرا بعد ذلك ،إذ سجل %22
سنة  1050بعد أن كان قد تراجع إىل  %29,6سنيت  1001و .1001
يشار فق إىل انه خالل هذه الفرتة واصلت الدولة جهودها التنموية حيث أقرت الربنامج التكميلي لدعم النمو
 ،1009-1001والذي هو اآلخر حقق نتائج ملموسة يف التنمية ،انعكست على مجيع القطاعات يف الوطن ،وتلي
هذا الربنامج التكميلي ،برنامج التنمية ا ماسي " ."1052-1000وتعكس هذه الربامج بوضو جهود الدولة
لتحسني رفاه املواطن وأمنه.
كما تعود أسبا التحسن يف هذا املؤشر إىل التقدم النسيب يف ا دمات العامة ،واستعمال تكنولوجيا اإلعالم
واالتصال ،حيث مت فتح سوق االتصاالت يف اجلزائر مبوجب القانون  02-1000الصادر بتاريا  01أوت 1000
وتعزز سوق االتصاالت مبتعاملني يف اهلاتف الثابت و  02متعاملني يف اهلاتف النقال ،وعشرات مقدمي خدمات
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االنرتنيت ،كما تدعم قطاع الربيد مبتعاملني جدد ،فباإلضافة إىل بريد اجلزائر ،هناك  01متعاملني يف خدمة الربيد
السريع الدويل ،و 21شركة هتتم بالربيد السريع املنزيل ،1ومت تطوير طرق الدفع يف البنوك والربيد فريصبحت تتم عن
طريق البطاقة املغناطيسية ،كما مت تعميم استخدام اإلعالم اآليل يف خمتلف اإلدارات العمومية كإدارة الضرائب
واجلمارك ،والسجالت التجارية و القضاء وغريها ،ا جعل العديد من ا دمات اليت تقدمها الدولة تتم بطرق
حديثة وبريقصى سرعة.
باإلضافة إىل ذلك عرفت ظروف تقدي ا دمات العامة للمواطن حتسنا خالل الفرتة  ،1050-1000وذلك
عن طريق إنشاء مشاريع جواريه للتنمية الريفية ،واستفادة العديد من املناطق النائية من الطرقات واملدارس
والكهرباء والغاز ،باإلضافة إىل النقل املدرسي واجناز العديد من املطاعم املدرسية ،واملراكز الصحية بالبلديات
والقرى ،دون أن ننسى برامج السكن املختلفة اليت سايفت يف احلد ولو نسبيا من أزمة السكن يف اجلزائر.
كما عملت الدولة على ترقية العديد من اإلدارات العمومية هبدف خف وطرية البريوقراطية يف خدمات
املصاحل العمومية ،حيث قامت بتسهيل ا دمات املقدمة للمواطنني فيما يتعلق باحلالة املدنية ومت يف هذا اجملال
رقمنة مصلحة احلالة املدنية يف البلدية ،وإنشاء بطاقة تعريف وطنية رقمية ،والشروع يف اجناز جواز سفر بيومرتي
وإنشاء موقع انرتنيت مركزي للجماعات احمللية ،كما مت حتديث أيضا قطاع القضاء ،حيث مت إعداد نظام خا
بتسيري شهادة السوابق العدلية عن طريق االنرتنيت ،وأصبحت هناك سهولة يف منح هذه الشهادة واستخراجها من
أي حمكمة ،كما مت إنشاء نظام معلومايت لتسيري امللف القضائي منذ البداية حىت احلكم النهائي ،يسمح بالتوصل
السريع إىل امللفات لكل املتدخلني مبا فيهم املتقاضني ،ومن بني التدابري األخرى املنتهجة ألجل تسهيل حصول
املواطن على ا دمات عصرنه تسيري الضمان االجتماعي بفضل توسيع استعمال بطاقة الشفاء اليت مت توزيع 02
2
ماليني منها لفائدة  52مليون مستفيد.
ورغم كل اجملهودات اليت تقوم هبا اجلزائر ألجل حتسني تقدي ا دمات للمواطن ،إال أن هذه اجلهود تبقى غري
كافية من وجهة نظر املنظمة العاملية للنزاهة فقد صنفت يف تقريرها لعام  1001و  1009اجلزائر يف الال تقدي
ا دمات يف وضع ضعيف جدا رغم التحسن الطفيف الذي شهدته ،1009كما يبينه اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)11-4تصنيف الجزائر في مجال تقديم الخدمات العامة .2222 ،2227
سنة التقرير

1001

1009

اإلدارة وا دمة املدنية

21

ضعيف جدا

12

ضعيف جدا

اللوائح التنظيمية وقواعد ا دمة املدنية

21

ضعيف جدا

29

ضعيف جدا

المصدر :تقرير المنظمة العالمية للنزاهة .2222 ،2227

 1تقرير حول تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة ،مرجع سابق ،ص.591 :
 2ملحق بيان السياسة العامة للحكومة ،أكتوبر  ،1050مصالح الوزير األول ،على الموقع:
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/declarationpg2010ar.pdf
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أما عن األسبا اليت جعلت هذا املؤشر ال يرقى إىل املستويات اجليدة فهي تعود يف األساس إىل:
 املشاكل اليت بقي يعاين منها اجلهاز البريوقراطي يف اجلزائر رغم اإلصالحات املتبنية ،كانتشار الرشوةوالفساد يف بع أوسات اجلهاز اإلداري ،ونقرت الكفاءة الفنية واإلدارية يف تقدي بع ا دمات للمواطنني
وإسناد بع املراكز القيادية يف اجلهاز اإلداري لعناصر ال تتمتع بالكفاءة ،مع بروز ظاهرة احملسوبية ،ما أدى
إىل ظهور مشاكل أساسية متثلت يف ضعف قدرة هذه العناصر على قيادة منظمات اجلهاز اإلداري ،باإلضافة
إىل تفشي بع النزعات واملمارسات ا اطئة يف اجلهاز اإلداري اليت ترتب بقضايا التعيني ،وإناطة املسؤوليات
اإلدارية ،وتقوي األداء ،والرتقية ،واحلوافز املعنوية واملادية على أسس من احملسوبية والعالقات الشخصية وسيادة
النظرة غري املوضوعية لعالقات العمل .دون أن ننسى الروتني الطويل وشيوع أسلو (الواسطة) يف اجناز بع
املعامالت اليت تضطلع هبا منظمات اجلهاز اإلداري ،حيث برزت بع نتائج ذلك يف اخنفاذ اإلنتاجية
وتقليل استثمار الوقت ،والتريثري على مصاحل اجلمهور املستفيد وعلى عالقاته مع األجهزة احلكومية املختلفة.
حمدودية احلصول على خدمات عامة جيدة النوعية ،خاصة يف األجهزة احليوية كالقضاء ،والنظام التعليميالذي يعاين ضعف يف مواجهة الطلب املتزايد ،وعدم املساواة بني املناطق من حيث القدرة على االلتحاق
باملدارس ومن حيث النواتج التعليمية خاصة يف املناطق الريفية ،باإلضافة للخدمات الصحية فعلى الرغم من
حتسنت ،إال أهنا تتطلب املزيد من اإلصالحات
أن القدرة على احلصول على خدمات الرعاية الصحية قد ه
لزيادة فعالية وكفاءة وجودة تقدي ا دمات وبا صو يف املناطق النائية واملعزولة ،فالنظام الصحي الوطب غري
قادر على االستجابة حلاجات األفراد الصحية سواء من حيث الكم أو النوع بسبب قلة اهلياكل الصحية وسوء
توزيعها .إضافة إىل ذلك ،جند أن هناك العديد من العوامل البيئية السلبية اليت أثرت على املستوى الصحي
للجزائريني كالتلو  ،نقرت املياه وزحف االمسنت يف املناطق العمرانية وغريها ،1هلذا ال يزال القطاع الصحي
يواجه حتديات أيفها سرعة النمو الدميوغرايف ،وانتشار األمراذ املزمنة واملعدية وعدم كفاية ا دمات الوقائية
املعنية بصحة النساء واألطفال ،كما أن أنظمة التريمينات تواجه صعوبة استمراريتها املالية نتيجة ت هقلرت
االشرتاكات وتزايد املنافع ،ومازالت القدرة على احلصول على املساكن وخدمات إمدادات املياه والصرف
2
الصحي بالغة األيفية ،فهي تؤثر بصفة خاصة يف الطبقة الوسطى والفقراء.
 ع دم تقدم اجلزائر بالشكل املطلو يف الال تقدي ا دمات باستعمال تكنولوجيا اإلعالم واالتصالومنها احلكومة االلكرتونية اليت ما زالت مل ترقى إىل مستوى عال ،ويبني لنا اجلدول املوايل تطور مؤشر احلكومة
االلكرتونية يف اجلزائر خالل الفرتة " ،"1050-1002ويقيس هذا املؤشر مدى قدرة واستعداد اجلهات احلكومية
الستخدام االنرتنيت وتكنولوجيا اهلاتف احملمول يف تنفيذ وظائفها ،وترتاو قيمة املؤشر بني الصفر (األقل قدرة
واستعداد لتطور احلكومة االلكرتونية) ،والواحد الصحيح (األكثر قدرة لتطور احلكومة االلكرتونية)
 1بومعراف الياس ،عماري عمار ،من اجل تنمية صحية مستدامة في الجزائر ،مجلة الباحث ،العدد  ،1050-1009 ،1جامعة قاصدي مرباح
ورقة ،الجزائر ،ص.21:
 2البنك الدولي ،موجز إعالمي عن الجزائر بخصوص التقدم المحرز في التنمية ،ص02:
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الجدول رقم ( :)12-4تطور مؤشر الحكومة االلكترونية في الجزائر خمل الفترة ""2212-2223
1050
1001
1001
1002
1002
السنة

العالمة

0.2515 0.2152 0.2121 0.2121 0.210

Source: united nations, department of economic and social affairs, e-government survey,
reports 2003-2010, new York.

ويالحض من خالل اجلدول أن هذا املؤشر مل يصل حىت إىل النصف ،وهذا يدل على أن اجلزائر ال زالت تعتمد
أكثر يف تقدي ا دمات على الطرق التقليدية ،لإلشارة فقد احتلت اجلزائر املرتبة  525من بني  512دولة مشلهم
هذا املؤشر سنة .1050
المطلب الثالث :حكم القانون وضبط الفساد.

يرتب حكم القانون ارتباطا قويا بضب الفساد ،فحني يسود القانون على اجلميع دون استثناء ،ويضم يف حيثياته

ومواده نصوصا تعاقب اجملرمني واملفسدين ويطبق فعال ،فان ذلك يعمل على ردع املفسدين ويقلرت من حجم
وعم يف اجملتمع فان القانون يصبح غري معرتف به وغري رادع.
الفساد ،وعلى العكس من ذلك إذا شاع الفساد ً
أوال :معيار سيادة/حكم القانون (.)Rule of Law
يقيس هذا املعيار مدى ثقة املتعاملني واملواطنني يف وااللتزام بقواعد اجملتمع وقوانينه ،وخاصة نوعية إنفاذ العقود،
وحقوق امللكية ،والشرطة ،واحملاكم ،فضالً عن احتمال وقوع اجلرمية و العنف .وينطوي على عنصرين أساسيني،

يفا :حيادية القوانني؛ ومدى تقيد والتزام املواطنني و/أو إلزامهم هبا.

الشكل رقم ( :)5-4تطور مؤشر حكم القانون خمل الفترة "."2212-2222
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نالحض من خالل الشكل أعاله أن هذا املعيار بقي يرتاو ما بني متوس وضعيف خالل فرتة الدراسة ،على
الرغم من انه عرف حتسنا سنة  1002مقارنة بسنة ( 1000معدل زيادة يقار  )%511حيث وصل إىل أعلى
مستوى له خالل الفرتة" ،"1050-1000ليعرف بعد ذلك تدهور مستمرا عما سجله سنة  ،1002حيث
سجلت قيمة  1050اخنفاضا حبوايل  %21عن سنة .1002
وقد سجال مؤشري إنفاذ القانون وسيادة القانون حسب تقريري  1001و  1009للمنظمة العاملية للنزاهة النتائج
املوضحة يف اجلدول التايل.
الجدول رقم ( :)13-4إنفاذ وسيادة القانون لسنتي  2227و .2222
السنة

1001

1009

سيادة القانون

12

ضعيف جدا

11

معتدل

إنفاذ لقانون

21

ضعيف جدا

21

ضعيف جدا

المصدر :من إعداد الباحث بناء على تقارير منظمة النزاهة العالمية.

فاملالحض أن سيادة القانون سجل مستوى ضعيف سنة  1001إال انه عرف حتسنا سنة  1009ليسجل وضع
معتدل ،أما إنفاذ القانون فرغم التحسن سنة  1009إال انه بقي يف وضع ضعيف جدا.
ومن بني األسبا اليت جعلت اجلزائر تسجل مستويات ما بني الضعيفة واملتوسطة يف هذا املؤشر نذكر:
عرردم اسررتقاللية القضرراء :فرراجلزائر تصررنف ضررمن الرردول الرريت ال تتمتررع بقضرراء مسررتقل ،وهررو مررا يؤكررده مؤشررراستقاللية القضاء الذي يصدر ضمن تقارير التنافسية العامليرة لألمرم املتحردة ،والرذي يقريس مردى اسرتقالل السرلطة
القضررائية عررن ت رريثريات أعضرراء احلكومررة وامل رواطنني والشررركات ،وت ررتاو قيمررة املؤشررر بررني نقطررة (تت رريثر بشرردة) ،و1
نقات مستقلة متاما.
الجدول رقم ( :)14-4قيم مؤشر استقملية القضاء في الجزائر خمل الفترة "."2211-2222
السنة

1009/1001

1050/1009

1055/1050

القية

2.5

1.1

2.8

1051/1055
1.1

الرتبة

522/500

522/551

522/551

521/511

Source: The Global Competitiveness Report, World Economic Forum, Switzerland, 2008-2015.

واملالحض من اجلدول أعاله أن اجلزائر قد حتصلت على قيم يف هذا املؤشر ضعيفة نسبيا ،وقد شهدت اخنفاضا
مستمرا خالل الفرتة" ،"1055-1001حيث مل تصل حىت إىل املستوى املتوس ضمن هذا املؤشر ،وقد شهد
املوسم  1051/1055اخنفاضا يف قيمة املؤشر  %59.21عما سجله يف املوسم  ،1009/1001ما يدل على
انه هناك زيادة يف التريثري على السلطة القضائية يف اجلزائر سواء من احلكومة ،أو أطراف أخرى ،وهو األمر الذي
يعد عقبة يف وجه إنفاذ وسيادة القانون بالشكل الصحيح.
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واىل جانب هذا يبقى اجمللس األعلى للقضاء الذي يعد مسؤوال عن تعيني وترقية ونقل القضاة يرأسه رئيس
1
اجلمهورية الذي يعد القاضي األول يف البلد ،والذي يتمتع بنفوذ كبري يف تشكيل اهليئة القضائية.
عدم التزام احلكومة بتطبيق مجيع القوانني اليت مت تشريعها وصدورها يف اجلريدة الرمسية ،فبع القوانني بقيتحربا على ورق وقيد التنفيذ يف انتظار دائما صدور القوانني التنظيمية ،وهذا موجود يف كثري من مناحي احلياة ،وقد
يصعب إحصاؤها.
نقرت الثقة ما بني املواطنني ورجال األمن سواء شرطة أو درك وطب أو غريهم ،واليت نشريت وتكونت خاصةيف فرتة التسعينيات أين كانت تعيش اجلزائر يف وضع امب متريزم من جراء اإلرها وما صاحب ذلك يف إطار
حالة الطوارئ اليت سادت البالد منذ سنة  5991من اعتقاالت عشوائية وحتقيقات مع كثري من املواطنني ،وسجن
البع منهم ،وحىت بعدما استتب األمن يف البالد بقيت هذه احلساسية موجودة بفعل تصرفات بع أعوان
األمن  ،اليت حيس فيها املواطن بعدم املساواة يف تطبيق القانون بني كافة فئات اجملتمع حيث يشعر العديد من
املواطنني برينه هناك دائما ا ياز ألصحا املال والنفوذ.
بقاء مشكلة املفقودين أثناء العشرية السوداء مطروحة ،حيث أن العديد من العائالت مل تعرف مصري ذويها.ففي تقرير للجنة االستشارية لتعزيز وقاية حقوق اإلنسان يف مارس  1001ذكرت أن مصري  1521شخصا ما

يزال غري معروف ،بعدما مت اعتقاهلم من طرف قوات األمن بني سنيت  5991و  2.1000يشار إىل أن أحكام
ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية قد عاجلت جزء من مشكل املفقودين ،فقد ترتب عن املوافقة على هذا امليثاق يف
استفتاء  1001صدور مرسوم رئاسي بتاريا  11فيفري  1001يتعلق بتعوي ضحايا املريساة الوطنية
(املفقودين).
انتشار اجلرمية والعنف يف الوس اجلزائري ،من سرقة وقتل وعنف خاصة ضد املرأة واألطفال ،وتعاطياملخذرات وغريها من اآلفات ا طرية اليت انتشرت يف الشارع اجلزائري ،فاإلعالم املكتو دائما يطلعنا على
العديد من هذه اجلرائم على صفحاته ،ويف تقرير للتنمية البشرية يف الدول العربية لسنة  1009أشار إن نسبة

 %25.2من النساء يف اجلزائر تعرضن لالعتداء (العنف اجلسدي) سنة  ،3 1001ورمبا يعود السبب الرئيس يف
ازدياد مثل هذه اجلرائم يف اجلزائر إىل عدم إنفاذ القانون وتطبيقه على اجلميع ،وتدخل الوساطة يف بع األحيان
وتساهل القضاء مع مثل هذه اجلرائم ،باإلضافة إىل سياسة العفو الرئاسي على املساجني يف الكثري من املناسبات
واليت عادة ما تكون سببا يف عودة الشخرت لإلجرام.
حقوق امللكية اليت تعرف نوعا من الغموذ يف اجلزائر ،خاصة ما يتعلق بامللكية العقارية ،واليت تعرف نزاعاتدائمة حول ملكية األراضي ما جعلها تغدو حاجزا أمام النمو واالستثمار يف كثري من األحيان.
 1للمزيد من التفاصيل حول استقاللية القضاء الجزائري راجع :شيخي شفيق ،انعدام االستقالل الوظيفي للقضاة في الجزائر ،مذكرة ماجستير غير
منشورة ،كلية الحقوق ،جامعة مولود معمري بتيزي وزو.1055-1050 ،
 2برادفورد ديلمان ،مرجع سابق ،ص.50 :
 3تقرير التنمية البشرية في الدول العربية ،1009 ،ص.11 :
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بالنسبة إلنفاذ العقود والذي تقيس مؤشراته مدى كفاءة اجلهاز القضائي يف الفصل يف نزاع جتاري ،ويتماحلصول على بياناته عن طريق تتبع تطور أحد النزاعات التجارية أمام احملاكم احمللية خطوة خبطوة .وجتمع البيانات
من خالل دراسة قوانني املرافعات املدنية وغريها من اللوائح املتعلقة باحملاكم ،فضالً عن استقصاءات تشمل

حمامني حمليني متخصصني يف التقاضي باإلضافة إىل قضاة .فقد رتبت اجلزائر يف املراتب األخرية وفقا لتقارير
التنافسية العاملية لسنة  1050و  ،1055ويوضح لنا اجلدول التايل اإلجراءات والوقت والتكلفة املتعلقة بتسوية
نزاع جتاري.
الجدول رقم ( :)15-4ترتيب الجزائر وفقا لمؤشر نفاذ العقود خمل الفترة"."2211-2222
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المصدر :من إعداد الباحث بناء على مجموعة من تقارير البنك الدولي المتعلقة بممارسة أنشطة األعمال.

ثانيا :معيار ضبط الفساد (.)Control of Corruption

يقرريس هررذا املعيررار املرردى الررذي ميارسرره بعر املررؤثرين يف القررارات السياسررية لتحقيررق مكاسررب خاصررة ،فضرالً
ع ررن س رريطرة الدول ررة عل ررى النخ ررب وربطه ررم مبص رراحلهم ا اص ررة .وه ررو مؤش ررر ذايت عل ررى إدارة احلك ررم مت جتمي ررع
عناصره من مصادر خمتلفة يقيس اإلدراكات احلسية للمفاهيم التاليرة :الفسراد برني املسرئولني احلكروميني الفسراد
كعقبررة يف وجرره األعمررال التجاريررة ،مرردى ت رواتر تقرردي "أم روال غررري قانونيررة" إىل الرررمسيني والقضرراة ومرردى إدراك
وجود الفساد يف سلك ا دمة املدنية.
الشكل رقم ( :)2-4تطور معيار ضبط الفساد خمل الفترة "."2212-2222
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من خالل الشكل نالحض أن هذا املؤشر عرف حتسن ملحوظ بعد سنة  ،1000فبعدما كان يسجل قيما
متدنية يف بداية األلفية اجلديدة ،أصبح يتحسن شيئا فشيئا ،وانتقل من املستوى الضعيف الذي سجل سنة
 1000و ،1001إىل املستويات املتوسطة اليت سجلت يف باقي السنوات الثمانية ،ويعود هذا التحسن إىل عزم
الدولة على حماربة الفساد بكل أنواعه ،وجتسد هذا من خالل عدة إجراءات كالتصديق بتحفض على اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد سنة  ،1002والتصديق على اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته وإصدار
قانون خا بالوقاية من الفساد ومكافحته سنة  ،1001باإلضافة إىل قانون العقوبات والقانون ا ا بالوظيفة
العمومية واللذان شددا العقوبات على كل املفسدين ،سواء عن طريق االختالس أو اإليفال ،أو سوء استخدام
السلطة أو النفوذ .وقد سجل مؤشر قانون مكافحة الفساد الذي يصدر عن منظمة النزاهة العاملية مستوى جيد
وهو ما يدل على أن اجلزائر متلك تشريعات قوية يف مكافحة الفساد.
الجدول رقم ( :)12-4مؤشر قانون مكافحة الفساد في الجزائر 2211-2227
السنة
قانون مكافحة
الفساد

1001
قوي جدا
500

1009
قوي جدا
500

500

1055
قوي جدا

المصدر :منظمة النزاهة العالمية ،تقارير .2211 ،2222 ، 2227

ورغم كل التشريعات اليت صدرت للوقاية من الفساد ومكافحته يف اجلزائر ،مل يرقى هذا املؤشر طوال الفرتة
" "1050-1000إىل الوضع اجليد (أعلى من  ،) %10وتعود األسبا يف ذلك إىل استمرار تفشي الفساد يف
اجلزائر رغم تكتم السلطات الرمسية عن قضايا الفساد ،إال أن ما تنشره اجلرائد اليومية من فضائح للفساد لدليل
على شيوعه سواء بني املسئولني يف الدولة ،أو بني املوظفني العموميني املقدمني للخدمات العامة من خالل
الرشاوي اليت يتلقوهنا مقابل تقدي بع ا دمات ،وحىت يف سلك القضاء ،ويعود السبب يف ذلك بالدرجة األوىل
إىل عدم االلتزام الكلي بتطبيق قوانني وتشريعات مكافحة الفساد.
وبالنسبة للفساد يف قطاع األعمال ،ووفقا لتقرير التنافسية العاملية لسنة  1055/1050فقد حتصلت اجلزائر على
عالمة  2.2واحتلت املرتبة  91من  529دولة يف مؤشر انتشار ظاهرة دفع الرشاوي (ترتاو قيم هذا املؤشر بني5
انتشار هذه املمارسات بشكل كبري وما بني  1عدم حدو هذه املمارسات) ،و يقيس هذا املؤشر مدى انتشار
إقدام الشركات على تقدي مدفوعات إضافية غري موثقة أو رشاوي فيما يتعلق بالواردات والصادرات ،املرافق
العامة ،مدف وعات الضرائب السنوية ،منح العقود العامة والرتاخيرت ،واحلصول على قرارات قضائية مواتية ،وذلك
من وجهة نظر رجال أعمال  ،1وتعب العالمة املتحصل عليها من طرف اجلزائر أن هذه املمارسات ال تزال قائمة
يف قطاع األعمال اجلزائري.

 1تقرير التنافسية العالمية  ،1055/1050مرجع سابق ،ص.210 :
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المبحث الثالث :تزايد حجم اإلنفاق العام في الجزائر وأسبابه.

عرف اإلنفاق احلكومي يف اجلزائر خالل العشرية األوىل من األلفية اجلديدة تزايدا مستمرا ،سواء يف نفقات التسيري
أو التجهيز ،وكانت اجلزائر قد عرفت خالل هذه الفرتة إطالق برامج تنموية ضخمة ،هتدف يف األساس إىل رفع
النمو وحتسني املستوى املعيشي للمواطن ،وما ساعدها على ذلك هو تزايد إيراداهتا من جراء ارتفاع أسعار البرتول
اليت شهدت هي األخرى ارتفاعا حمسوسا خالل العشر سنوات األخرية.
المطلب األول :تطور حجم اإلنفاق العام في الجزائر خمل الفترة "."2212-2222

متيزت السياسة اإلنفاقية يف اجلزائر خالل الفرتة "  " 1050-1000بنمو اإلنفاق العام وارتفاع معدالته ،وهو

ما ميكن أن نطلق عليها -بالسياسة اإلنفاقية التوسعية ،-ويرتب منو اإلنفاق العام وتصاعد معدالته ارتباطا وثيقا
بالتطورات االقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت شهدهتا اجلزائر خالل هذه الفرتة ،وبالتوسع الظاهر يف
ا دمات االجتماعية والتعليمية والصحية...اخل ،إىل جانب التوسع يف اإلنفاق االستثماري لتمويل املشاريع
االقتصادية ذات املنفعة العامة( مشاريع وخط التنمية).
أوال :وضعية الموازنة العامة للدولة خمل الفترة "."2212-2222
الجدول رقم ( :)17-4تطور بنود الموازنة خمل الفترة "."2212-2222
الوحدة :مليار دينار
اإليرادات

معدل الزيادة في
اإليرادات%

السنوات
1000
1005
1001
1002
1002
1001
1001
1001
1001
1009
1050

النفقات

1124,9
1389,7
1576,7
1525,5
1606,4
1714,0
1841,8
1949,0
2902,3
3275,3
3061,3

18,34
23,53
13,45
-3,24
5,30
06,69
07.45
05,82
48,91
12,85
-06,53

معدل الزيادة في

رصيد الموازنة

النفقات%
1178,1
1321,0
1550,6
1690,2
1891,8
2052,0
2453,0
3108,5
4191,0
4246,3
4512,8

22,5
12,12
17,38
25,53
11,92
08,46
19,54
26,72
34,28
01,31
06,27

-53,2
+68,7
+26,1
-164,7
-285,4
-338,0
-611,2
-1159,5
-1288,7
-971,0
-1451,5

ممحظة :معدل الزيادة الخاص باإليرادات والنفقات لسنة  2222تم حسابه على أساس إيرادات  1222وقدرت ب  252.5مليار دينار ونفقات سنة
 1222والتي قدرت ب  221.22مليار دينار.

المصدر :مجموعة تقارير لبنك الجزائر عن الوضعية المالية للجزائر.

من خالل اجلدول أعاله نالحض أن اإليرادات العامة قد عرفت زيادات مستمرة يف قيمها خالل الفرتة
" "1050-1000باستثناء سنة  1002اليت شهدت نوعا من االخنفاذ مقارنة بسنة  ،1001وسنة  1050اليت
عرفت هي األخرى اخنفاضا مقارنة بسنة  ،1009وقد بلغ متوس معدل الزيادة  %12,05خالل الفرتة
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الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

" "1050 -1000ويعود السبب يف ذلك أساسا إىل ارتفاع حصيلة إيرادات احملروقات الناتج عن ارتفاع أسعار
البرتول خالل هذه الفرتة .واألمر نفسه بالنسبة للنفقات العامة حيث نالحض ارتفاع مستمر يف حجم النفقات
العامة خالل نفس الفرتة ،وقد بلغ متوس معدل الزيادة خالل الفرتة" "1002-1005وهي الفرتة اليت شهدت
برنامج دعم اإلنعاإ االقتصادي حوايل  ،%11,78أما الفرتة  1009-1001وهي فرتة الربنامج التكميلي فقد
بلغ متوس معدل الزيادة فيها حوايل  %18,26وهو دليل على استمرار الدولة يف سياستها التوسعية يف اإلنفاق
حيث تدعمت هذه الفرتة بربامج خاصة رصدت لصاحل واليات اهلضا العليا وواليات اجلنو  ،واستمرت زيادة
اإلنفاق حيث بلغت نسبة الزيادة ما بني سنة  1009و 1050حوايل  %16,65وهذا راجع إىل برنامج التنمية
ا ماسي" "1052-1050الذي رصد له  15.152مليار دينار .
كما نالحض من اجلدول أن حجم اإلنفاق العام كان اكرب من اإليرادات العامة خالل الفرتة ""1050-1000
باستثناء سنيت  1005و  ،1001ا سبب ذلك عجزا يف املوازنة العامة ،كما يوضحه الشكل البياين التايل.
الشكل رقم ( :)7-4العجز والفائض في ميزانية الدولة خمل الفترة ""2212-2222

200

0
-200
-400
-600

-800
-1000
-1200
-1400

-1600
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

المصدر :من إعداد الباحث بناء على الجدول السابق.

فاملالحض من الشكل أعاله أن املوازنة العامة للدولة شهدت عجزا خالل الفرتة  ،1050-1000باستثناء
سنيت  1005و  1001أين حققت فائ ولكنه يضل بسي مقارنة بالعجز احملقق يف السنوات األخرى ،وقد
عرف عجز املوازنة ارتفاعا رهيبا خالل الفرتة " ،"1050-1002حيث كان معدل منو النفقات العامة اكرب بكثري
من معدل منو اإليرادات العامة ،وقد تقلرت العجز سنة  1009مقارنة بسنة  ،1001لكنه عاود االرتفاع سنة
 1050ليصل إىل أعلى قيمة خالل الفرتة " "1050-1000حبوايل 5215.1مليار دج ،ويعود السبب األساسي
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الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

يف حتقيق عجز يف املوازنة إىل الزيادة الكبرية اليت عرفتها النفقات العمومية جراء قيام الدولة بربامج تنموية رصد هلا
مبالغ ضخمة يف إطار سياسة اإلنعاإ االقتصادي.
وجتدر اإلشارة إىل أن حجم اإلنفاق العام باجلزائر مرتب ارتباطا وثيقا بريسعار النف اليت سجلت هي األخرى
ارتفاعا كبريا خالل الفرتة ""1050-1000وهو ما يوضحه لنا الشكل التايل.
ثانيـا :إرتباط اإلنفاق العام في الجزائر بأسعار النفط.

يرتب اإلنفاق العام يف اجلزائر بشكل وثيق مع أسعار النف وهو ما يوضحه الشكل التايل:
الشكل رقم ( :)2-4عمقة أسعار النفط بحجم اإلنفاق العام بالجزائر.
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المصدر :من إعداد الباحث بناء على تقارير بنك الجزائر حول الوضعية المالية "."2212-2222
من خالل الشكل أعاله تظهر لنا العالقة الطردية ما بني أسعار النف و حجم اإلنفاق ،حيث كان التحسن
يف أسعار النف السبب األول يف زيادات إيرادات الدولة ما مسح هلا بالتوسع يف اإلنفاق ،وقد مثلت اجلباية
البرتولية لوحدها ما يفوق  %85,18من حجم إيرادات الدولة خالل الفرتة" ،"1050-1000وقد مسح هذا
االرتفاع يف أسعار البرتول بإنشاء صندوق ضب املوارد الذي يعمل على امتصا فائ إيرادات اجلباية البرتولية
الذي يفوق تقديرات قانون املالية الذي يتم إعداده سنويا ،وقد مت تريسيس هذا الصندوق من خالل قانون املالية
التكميلي الذي صدر يف  27جوان  .2000وكان مربر إنشاء صندوق ضب املوارد يكمن يف رغبة احلكومة يف
استحدا آلية تعمل على ضب اإليرادات العامة للدولة وبالتايل احلفاظ على استقرار املوازنة العامة للدولة ،ا



نشير هنا إلى انه تم إجراء تعديالت على أهداف الصندوق بعدما كان يمول فقط عجز الموازنة الناتج عن انخفاض أسعار النفط تحت المستوى
المحدد في قانون المالية ،أصبح بموجب قانون المالية التكميلي لسنة  1001يمول أي عجز في الخزينة دون تحديد أي سبب للعجز بشرط أال يقل
رصيده عن  120مليار دينار ،ومن ذالك الحين أصبحت تستخدم موارد الصندوق في تغطية عجز الموازنة الناتج عن التوسع في اإلنفاق االستثماري
من اجل حفز النمو االقتصادي في إطار سياسة اإلنعاش االقتصادي التي تبنتها الدولة منذ سنة .1005
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الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

ميكنها من تنفيذ خمتلف السياسات والربامج التنموية ،باإلضافة إىل التخفيف من حدة الصدمات اليت يتعرذ هلا
1
االقتصاد.
ويوضح لنا اجلدول التايل موارد الصندوق خالل الفرتة" "1009-1000واستخداماته املتعلقة بتمويل عجز
ا زينة.

الجدول رقم ( :)4-18وضعية صندوق ضبط الموارد خمل الفترة"."2212-2222
الوحدة :مليار دينار
السنوات

املوارد

قيمة االستخدامات املتعلقة بتمويل
عجز ا زينة

النسبة%

0
0
435,237
1000
0
0
356,001
1005
0
0
198,038
1001
0
0
476,092
1002
0
0
944,391
1002
0
0
2090,524
1001
2,514
91,530
3640,686
1001
11,391
531,952
4669,839
1001
13,775
758,180
5503,690
1001
7,782
364,282
4680,747
1009
المصدر :بوفليح نبيل ،دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية الواقع واألفاق مع اإلشارة إلى حالة الجزائر ،مرجع
سابق ،ص( .2224 :بتصرف)

من خالل اجلدول أعاله نالحض أن موارد الصندوق قد عرفت زيادة يف قيمتها من سنة ألخرى باستثناء سنيت
 1005و  1001اليت عرفت فيها نوعا من االخنفاذ ،والذي كان راجعا يف األساس إىل اخنفاذ اجلباية البرتولية
جراء اخنفاذ أسعار البرتول إىل ما دون  11دوالر للربميل ،كما نالحض انه ابتداء من سنة  1001أصبحت
تستخدم موارد الصندوق يف تغطية عجز ا زينة بناء على التعديالت اليت أدخلت على أهدافه خالل هذه السنة
حيث أدى التحسن يف أسعار النف إىل تراجع خماوف احلكومة بشرين اهنيار أسعاره على املدى املتوس ما
شجعها تقدم على استخدام موارده لتغطية عجز ا زينة الناتج عن التوسع يف اإلنفاق االستثماري كما ذكرنا
سابقا ،وقد ارتفعت نسبة متويل العجز من الصندوق من  1.152مليار دينار سنة  1001إىل  52.111مليار
دينار سنة  ،1001لترتاجع قليال سنة  1009إىل  1.111مليار دينار ،وكان القصد من متويل جزء فق من
العجز مبوارد الصندوق هو احملافظة على مستوى منخف من التضخم.

 1بوفليح نبيل ،دور صناديق الثروة السيادية في تمويل اقتصاديات الدول النفطية ،مرجع سابق ،ص.100 :
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الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

المطلب الثاني :أسباب تزايد حجم اإلنفاق العام في الجزائر.

إذا أردنا معرفة األسبا اليت كانت وراء الزيادة يف اإلنفاق فال بدا من معرفة هيكل اإلنفاق ما بني نفقات
التسيري ونفقات التجهيز.
الجدول رقم ( :)12-4هيكل اإلنفاق العام في الجزائر خمل الفترة "."2212-2222

الوحدة :مليار دينار
إجمالي النفقات
السنوات

النفقات الجارية

معدل الزيادة

العامة

1000

1178,1

838,9

1005
1001
1002
1002
1001
1001
1001
1001
1009
1050

1321,0
1550,6
1690,2
1891,8
2052,0
2453,0
3108,5
4191,0
4246,3
4512,8

798,6
975,6
1122,1
1251,1
1245,1
1437,1
1637,9
2217,7
2300,0
2683,8

/
-4,8
22,1
15,0
11,4
-0,4
15,4
13,9
35,3
03,7
16,6

النسبة من

النفقات

النسبة من

إجمالي

الرأسمالية

إجمالي

اإلنفاق%
71,2

339,2

60,4
62,9
66,3
66,1
60,6
58,6
52,7
52,9
54,1
59,4

522,4
575,0
568,1
640,7
806,9
1015,1
1434,6
1973,3
1946,3
1829,0

معدل الزيادة

اإلنفاق%
28,8

/

39,6
37,1
33,7
33,9
39,4
41,4
47,3
47,1
45,9
40,6

54,0
10.0
-1,2
12,7
25,9
25,8
41.3
37,5
-1,3
-6,0

المصدر :مجموعة تقارير لبنك الجزائر عن الوضعية المالية للجزائر.

يتضح من اجلدول أعاله أن النفقات اجلارية مثلت النسبة األكرب من اإلنفاق طيلة الفرتة" "1050-1000حيث
 ،%60,45ويعزى هذا االرتفاع إىل الموعة من العوامل أيفها ارتفاع
قدر متوس نسبتها خالل هذه الفرتة
أعباء األجور والتحويالت االجتماعية ،باإلضافة إىل عمليات سداد الدين العمومي ،ويف املقابل سجلت النفقات
الرأمسالية ما نسبته  % 39,55من إمجايل اإلنفاق ،وهي األخرى عرفت منوا هاما من سنة ألخرى ،إذ ارتفعت
نسبتها من  % 28,8من حجم اإلنفاق اإلمجايل سنة  1000إىل  % 41,42عام  1001لتتجاوز هذه النسبة
 %45,84سنة  1009وهو تطور ناتج عن تنفيذ احلكومة لسياسة اقتصادية جديدة منذ سنة  1005تعتمد على
التوسع يف اإلنفاق احلكومي االستثماري من أجل رفع معدل النمو االقتصادي.
وما نالحظه من اجلدول أعاله انه هناك حتول واضح لصاحل النفقات الرأمسالية ابتداء من سنة  1001إىل غاية
 1001وهي تقريبا فرتة الربنامج التكميلي لإلنعاإ االقتصادي ،حيث أنه وبالرغم من بقاء النفقات اجلارية تفوق
النفقات الرأمسالية ،إال أن معدالت منو النفقات الرأمسالية كانت تفوق معدالت منو النفقات اجلارية حيث قدر
متوس معدل منو النفقات اجلارية خالل هذه الفرتة  %51يف حني بلغ متوس معدل منو النفقات الرأمسالية
 ،%32,6وهذا بفضل املبلغ املرصود للربنامج التكميلي لدعم النمو" "1009-1001والذي قدر حبوايل 510
مليار دوالر.
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الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

أوال :النفقات الجارية وأسباب زيادتها.

الجدول رقم ( :)22-4هيكل النفقات الجارية خمل الفترة ""2212-2222

161,7

300,4

54,6

60,6

261,6

147,5

247,1

59,1

56,1

288,8

798,6

143,0

387,7

69,8

74,0

301,1

975,6

114,0

556,9

58,8

63,2

329,9

1122,8

المصدر :تقارير بنك الجزائر حول الوضعية المالية .2212-2222

فوائد الدين العمومي

تحويمت جارية

مواد ولوازم

منح المجاهدين

أجور

النفقات الجارية

838,9

2000

2001

2002

2003

85,2

633,6

71,7

69,2

391,4

1245,1

73,2

597,6

76,0

79,8

418,5

1251,1

2004

2005

68,6

733,3

95,7

92,5

447,8

1437,9

2006

جدول رقم ( :)1-2تطور نفقات التسيري خالل الفرتة "."2010-2000

80,5

871,8

93,8

101,6

526,2

1673,9

2007

61 ,4

1230,6

111,7

103,0

711,0

2217,7

2008

الوحدة :مليار دج.

37,4

1272,8

112,5

130,7
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30,2

1418,5
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الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

وللتوضيح أكثر نستعني بالشكل التايل:
الشكل رقم ( :)2-4هيكل النفقات الجارية خمل الفترة ""2212-2222
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المصدر :من إعداد الباحث بناء على معطيات الجدول رقم (.)5-4

من خالل الشكل أعاله يتضح جليا أن أسبا ارتفاع النفقات اجلارية تعود يف األساس إىل االرتفاع املستمر
واهلائل لكل من التحويالت اجلارية ،وتعويضات العاملني (أجور املوظفني ،املنح . )..
ففيمررا يتعلررق بررالتحويالت اجلاريررة عرفررت زيررادات هامررة بسرربب الزيررادة يف اإلعانررات االجتماعيررة والتح ررويالت إىل
األسررر نقرردا أو عينررا للتخفيررف مررن األعبرراء املاليررة املتعلقررة مبخرراطر اجتماعيررة معينررة أو االحتياجررات احملررددة حصر ًررا
(املرررذ واحل رواد  ،والعجررز والشرريخوخة والبقرراء علررى قيررد احليرراة ،واألمومررة واألسرررة ،والبطالررة ،واإلسرركان والفقررر
واالستبعاد االجتماعي) ،باإلضافة إىل ارتفاع النفقات على ا دمات اإلدارية هبدف حتسرني فرر وصرول املرواطنني
للخردمات العامررة وبريفضررل جررودة ،يف إطررار عمررل احلكومررة علرى حتررديثها وعصررنتها مبررا يتناسررب ومتطلبررات العصررر.
وقد ارتفعت نسبة التحويالت اجلارية من إمجايل اإلنفراق مرن % 35,8سرنة  1000إىل  %21سرنة  1001لتصرل
إىل  %52,83سنة  ،1050ويعزى السبب يف ذلك إىل تكفرل احلكومرة بتعروي املتضرررين مرن الكروار الطبيعيرة
اليت شهدهتا اجلزائر خالل هذه الفرتة ،باإلضافة إىل اإلعانات املوجهة للمواطنني لتوفري السكن الالئرق هلرم والقضراء
علررى السرركن اهلررش ،وحتسررني الرعايررة الصررحية والقضرراء علررى األميررة وكررذا املررنح املوجهررة للفئررات املعرروزة حيررث ارتفررع
عرردد املسررتفيدين مررن املنحررة اجلزافيررة للتضررامن وكررذا مررن التعرروي علررى األنشررطة ذات املنفعررة العامررة ،باإلضررافة إىل
هذا ارتفعت قيمة املنحة اجلزافية للتضرامن مرن 5000دج إىل  2.000سرنة  ،1001كمرا ضراعفت الدولرة جهودهرا
يف التكفررل برراملعوقني واملعسررورين (برردون م رريوى) ،واملسرراجني احملرررومني الررذين أصرربحوا يس ررتفيدون ابتررداء مررن سررنة
 1001مررن إعانررة اجتماعيررة وماليررة عنررد اإلف رراج تقرردر 1000دج .هررذا باإلضررافة إىل اإلعانررات العينيررة املقدمررة
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للفئررات الفقرررية كقفررة رمضرران ،ووجبررات اإلفطررار يف إطررار عمليررات التضررامن يف شررهر الصرروم ،كررل هررذه األسرربا
وأخرى سايفت يف رفع قيمة التحويالت اجلارية ومن مثة ارتفاع نفقات التسيري.
وفيما رت أجور املوظفني شهدت هي األخرى زيادات يف قيمتها ،حيث كانت متثل ما نسبته %25من
إمجايل اإلنفاق سنة  ،1000لرتتفع إىل  %21سنة  ،1050لكن معدل منوها كان اقل من معدل منو التحويالت
اجلارية ،ويعود السبب يف ارتفاعها إىل التعديالت اليت أجريت على احلد األدىن املضمون لألجر حيث ارتفع من
 1000د.ج سنة  1000إىل  1000د.ج سنة  ،1005إىل  50.000د.ج سنة  .1002ليصل إىل 51000
سنة 51000 ، 1001سنة .1050
كما عرفت شبكة األجور يف اجلزائر سنة  1001تعديالت هامة نتج عنها إعادة تصنيف سلم األجور حسب
املستوى التعليمي ،وكذا بدأ صدور القوانني ا اصة بكل قطاع يف الوظيف العمومي ،وهو ما ترتب عليه زيادات
يف أجور موظفي القطاع احلكومي سواء األجر القاعدي أو املنح والعالوات ،وترتب على هذه الزيادات اثر مايل
رجعي ابتداء من أول جانفي  .1001ما جعل سنة  1050تشهد زيادة يف النفقات على األجور بنسبة %32,73
مقارنة مع سنة  1009حيث عرفت هذه السنة دفع النسبة األكرب من خملفات األجور والعالوات ملوظفي القطاع
احلكومي.
ومن بني األسبا اليت سايفت أيضا يف زيادة النفقات احلكومية على األجور هي االرتفاع يف مناصب
الشغل املستحدثة يف القطاع احلكومي واليت عرفت هي األخرى زيادات مهمة خاصة يف إطار الصيغ اجلديدة
للتشغيل كعقود ما قبل التشغيل وعقود اإلدماج ،األمر الذي جعل النفقات على األجور تنمو مبعدالت متزايدة
حيث ارتفعت من  %11,6من إمجايل الناتج احمللي اإلمجايل خارج قطاع احملروقات سنة  1001إىل  %15,6يف عام
( 1050باستثناء املدفوعات بريثر رجعي).1
ويف األخري نشري إىل أن منح اجملاهدين ،والنفقات على املواد واللوازم كانت نسبة مسايفتها يف رفع النفقات
اجلارية بسيطة ،ألهنا مل تعرف زيادة كبرية يف قيمها خالل فرتة الدراسة ،أما خدمات الدين العمومي فقد شهدت
اخنفاذ حمسوسا.

FMI , rapport des services du fmi pour les consultations de 2010 au titre de l'article iv , n°

1

11/39, mars 2011, p :13
le 04/06/2011.

http://www.imf.org/external/french/pubs/ft/scr/2011/cr1139f.pdf
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ثانيـا :أسباب زيادة النفقات الرأسمالية.

يعود السبب الرئيسي يف ارتفاع نفقات التجهيز إىل إتباع احلكومة لسياسة إقتصادية جديدة إعتمدت على
التوسع يف حجم اإلنفاق احلكومي املوجه خصوصا لإلستثمار ( البنية التحتية ،توفري السكن ،خلق فر عمل

جديدة ،الري والفالحة ،حتسني ا دمات العامة ،)...،و قد إتضحت معامل هذه السياسة ابتداء من سنة 1005

اليت سجل فيها حجم اإلنفاق احلكومي اإلستثماري زيادة بنسبة  %36,13باملقارنة مع سنة  1000بعدما أقرت
احلكومة تنفيذ برنامج دعم اإلنعاإ اإلقتصادي خالل الفرتة " ."1002-1005واستمرت نفقات التجهيز يف
الزيادة خالل الفرتة السابقة ،وخالل الفرتة " "1009-1001وهي الفرتة املخصصة لتنفيذ الربنامج التكميلي
استمرت نفقات التجهيز يف االرتفاع ،وقد سجلت مستويات كبرية مقارنة بالفرتة األوىل بسبب حجم
االستثمارات املنجزة حيث بلغ متوس الزيادة خالل هذه الفرتة  ،%26,61مقارنة  %18,46خالل الفرتة
" ،"1002-1005وهذا يعود إىل املبلغ اهلائل املرصود للربنامج التكميلي ،وإنعكست هذه الزيادة على هيكل
النفقات العامة الذي سجل تغريا لصاحل نفقات التجهيز اليت انتقلت نسبتها من إمجايل اإلنفاق العام من %28,8

سنة  1000إىل  % 41,42سنة  ،1001إىل  %45,84سنة  ،1009وهو ما يعكس بشدة توجه احلكومة
و إقامة املشاريع االستثمارية ،عن طريق التقشف يف ميزانية التسيري وإعطاء األولوية مليزانية التجهيز ،وقد
استمرت نفقات التجهيز يف الزيادة سنة  1050حيث سجل يف هذه السنة نسبة زيادة حبوايل  %1مقارنة بسنة
 .1009وقد عرفت سنة  1050بدأ تنفيذ برنامج التنمية ا ماسي" "1052-1050والذي خصرت له مبلغ
 15152مليار دج لالستثمارات العمومية.
والشكل البياين التايل يوضح املبالغ املرصودة ملختلف الربامج االستثمارية احلكومية املربالة خالل الفرتة "-1005
 "1052يف إطار برامج التنمية ،وهو ما يعكس الزيادة اهلائلة اليت حصلت يف نفقات التجهيز.
الشكل رقم ( :)12-4المبالغ المرصودة للبرامج االستثمارية الحكومية خمل الفترة ""2214-2221

الوحدة :مليار دوالر أمريكي.
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نالحض من خالل الشكل أن قيمة االستثمارات العمومية منت بشكل هائل بني الفرتة واألخرى ،حيث
تضاعف حجم االستثمارات ما بني ( )1002-1005و ( )1009-1001بريكثر من  15مرة ،ومن املنتظر أن
يتضاعف أكثر يف الفرتة"."1052-1050
باإلضافة إىل األسبا السابقة الذكر اليت أدت إىل االرتفاع املستمر لإلنفاق العام فانه هناك أسبا أخرى ال
ميكن جتاهلها ومن أيفها:
 زيادة عدد السكان يف اجلزائر ،ومتركز النسبة األكرب منهم يف املدن ا يزيد يف حجم اإلنفاق احلكومي علىا دمات ،ونشري إىل أن عدد السكان يف اجلزائر ارتفع حبوايل  1ماليني نسمة يف ظرف  50سنوات يقيم أكثر
من  %10منهم يف املدن.
حتسن متوس دخل الفرد اجلزائري من الناتج احمللي اإلمجايل ،ما نتج عنه زيادة يف الطلب على السلعوا دمات االستهالكية ،وبالتايل زيادة اإلنفاق احلكومي ألجل إشباع تلك احلاجات ،وهو ما يوضحه لنا
االرتفاع املستمر يف فاتورة االسترياد ،حيث عرفت هي األخرى زيادات معتربة خالل العشر سنوات األخريةسواء كان هذا االسترياد للسلع االستهالكية أو ألغراذ استثمارية (أجهزة ومعدات) ،وهو ما عمل على رفع قيمة
اإلنفاق العام.
إهدار املال العام عن طريق التبذير ،واالختالس ،واستغالله ألغراذ شخصية من طرف بع املسؤولنيوأصحا النفوذ ،إىل جانب صرفه يف إقامة احلفالت واملهرجانات الكبرية ،واحلمالت االنتخابية اليت ال تعود
بالنفع على املواطن.
ارتفاع تكاليف اجناز العديد من املشاريع املربالة يف إطار برامج التنمية عما خصرت هلا يف البداية ،بسببسوء التسيري والتنفيذ ،والفساد الذي كان مسة بع الصفقات العمومية الكربى .وهو ما جعل رئيس اجلمهورية
يعلن احلر على التبذير وسوء التسيري سنة  1009بعد أن وقف على حجم األغلفة املالية الضخمة اليت خترج
من ا زينة العمومية بسبب إعادة تقييم تكلفة املشاريع العمومية نتيجة تسجيل املشاريع من دون إهناء الدراسات
التمهيدية.
إستمرار سياسات الدعم للعديد من املواد الواسعة االستهالك ألجل حتسني املستوى املعيشي حملدوديالدخل ،باإلضافة لسياسة مسح الديون اليت مست بع القطاعات كقطاع الفالحة والبنوك مثال.
تدخل الدولة الكبري يف النشات االقتصادي ،وسيطرهتا على معظم الاالت االستثمار خاصة يف القطاعاتاحليوية ،وعدم فتح البا واسعا للقطاع ا ا للمسايفة يف توفري ا دمات األساسية للمجتمع ،ما جعلها
تتحمل عبء اكرب من اإلنفاق.
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حم اولة احلكومة جتنب االحتجاجات الشعبية املنددة بتدين املستوى املعيشي ،واملطالبة بتحسني األوضاعاالقتصادية للمواطن عن طريق الزيادة يف اإلنفاق احلكومي( ،خلق مناصب شغل إضافية ،دعم بع املواد
االستهالكية ،منح القروذ ،توفري السكنات .)...
هذه األسبا وأخرى جعلت اجلزائر تصنف ضمن الدول األكثر إسرافا وهدرا لإلنفاق احلكومي (عدم رشادة
اإلنفاق) ،فوفقا ملؤشر اإلسراف يف اإلنفاق الذي يصدره تقرير التنافسية العاملية والذي يقيم مدى رشادة اإلنفاق
احلكومي يف الدولة ،من وجهة نظر رجال األعمال يف العديد من دول العامل ،حيث ترتاو قيمة املؤشر بني نقطة
واحدة (األكثر إسرافا) ،و 1نقات (كفاءة عالية يف توفري السلع الضرورية وا دمات) حتصلت اجلزائر على النتائج
املوضحة يف اجلدول التايل:
الجدول رقم ( :)21-4تطور مؤشر اإلسراف في اإلنفاق بالجزائر خمل الفترة "."2212-2222
السنة

1009/1001

1050/1009

1055/1050

القية

2.1

2.1

2.2

1051/1055
2.0

الرتبة

522/21

522/10

529/12

521/19

Source: Group of the Global Competitiveness Reports for the years 2008-2011
نالحض من اجلدول انه خالل املوسم  1009/1001تعدى هذا املؤشر النصف ،وكان ترتيب اجلزائر يف املرتبة
 21من بني  522دولة ،أي أن وضع اجلزائر يف الال الكفاءة يف توفري السلع وا دمات وضع متوس أو أعلى
بقليل ،إال أن سنة  1050/1009عرفت اخنفاضا بلغ  %13,5يف املؤشر ،كما نزل ترتيب اجلزائر إىل املرتبة  10من
بني  522دولة ،أما سنة  1055/1050فعرف املؤشر ارتفاعا طفيفا فقد سجل  3,3نقطة ،وحتسن الرتتيب قليال
إذ احتلت اجلزائر املرتبة  12من بني  529دولة مشلهم هذا املؤشر ،ورغم هذا التحسن الطفيف إال أن اإلنفاق
العام يف اجلزائر بقى حسب هذا املؤشر يتميز باإلسراف ،وعدم الكفاءة العالية يف توفري السلع الضرورية
وا دمات ،وقد عاود هذا املؤشر االخنفاذ للموسم  1051/1055حيث سجل  02نقات فق  ،وتدىن ترتيب
اجلزائر إىل املرتبة  19من ضمن  521دولة مشلهم هذا املؤشر ،وهو ما يعب زيادة اهلدر والتبذير وعدم الرشادة يف
اإلنفاق احلكومي ،األمر الذي أصبح يتطلب اختاذ احلكومة اإلجراءات الالزمة والضرورية ألجل ترشيد اإلنفاق
احلكومي ،واالستغالل األمثل للمال العام من اجل استكمال برامج التنمية اليت شرعت فيها ،ورفع املستوى
املعيشي للمواطن ،وحتقيق أهداف األلفية اإلمنائية.
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المبحث الرابع :مكافحة الفساد والوقاية منه في الجزائر ألجل ترشيد اإلنفاق.

على الرغم من الوفرة املالية اليت عاشتها اجلزائر خالل العشرية األوىل من األلفية الثالثة ،واليت شجعتها على انتهاج
برامج تنموية رصدت هلا مبالغ ضخمة ،إال أن تلك الربامج مل حتقق أهدافها كاملة ،وبقي اجملتمع اجلزائري يعاين

من بع املشاكل ولو بريقل حدة من السنوات السابقة ،كمشكلة البطالة ،والفقر ،ونقرت الرعاية الصحية
ومشكل السكن وغريها .ومن بني األسبا اليت كانت وراء ذلك ،استمرار انتشار الفساد والرشوة ،واختالس املال
العام وسوء تسيريه ،ما أدى إىل حتويل موارد الدولة و حتقيق املصاحل ا اصة واإلضرار باملصلحة العامة ،وعرقلة
تنفيذ املشاريع التنموية بسبب حتويل خمصصاهتا جليو الفاسد ،وعدم حتقيق كفاءة ومردودية عالية من سياسة
التوسع االنفاقي اليت انتهجتها اجلزائر ،وقد استدعى هذا األمر ضرورة تكافل اجلهود ألجل العمل على ترشيد
اإلنفاق احلكومي ،وحماربة كل جرائم الفساد اليت تضر باملال العام.
المطلب األول :اإلجراءات المتخذة لمكافحة الفساد في الجزائر.

عملت اجلزائر خاصة يف العشر سنوات األوىل من األلفية الثالثة على الوقاية من الفساد ومكافحته ،واختذت

ألجل ذلك عدة إجراءات تشريعية وميدانية .كما أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه احلكم عزمه وإرادته
على حماربة الفساد مصرحا يف بداية حكمه أن الفساد اضر بالبالد أكثر ما اضر هبا اإلرها  ،ويف كلمة له يف
افتتا الندوة الوطنية حول إصال العدالة اليت أقيمت باجلزائر يف  19مارس  1001صر أنه لن يدخر وسعا يف
سبيل تنظيف اجملتمع من كل أصناف الفساد ،من رشوة وخمدرات وآفات اجتماعية كاحملسوبية واحملاباة
واالمتيازات غري القانونية ،واالستئثار غري املشروع باملمتلكات العامة ،قائال أنه ال منا من استئصال هذه
األمراذ وكل أشكال الزيغ واال راف إذا أردنا حقا أن نتقدم ،ذلك أن سالمة اجملتمع من اآلفات والتزام أفراده
1
باحلقوق والواجبات ،هي ألديات النجا يف أية عملية تنموية.
ويف خطا ألقاه أمام عدد من القضاة يف أكتوبر سنة  1009توعد املتورطني يف قضايا الفساد والرشوة وهنب
املال العام ،مشددا أنه "ال بد من أن ينال كل ذي مفسدة جزاءه" ،ومؤكدا يف الوقت نفسه أن اجلزائر "ختوذ
معركة حامسة ضد الفساد لميع صوره وأشكاله".
وميكن تنقسم اإلجراءات اليت اختذهتا السلطات اجلزائرية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته إىل إجراءات
تشريعية متمثلة يف القوانني واملعاهدات اليت مت املصادقة عليها ،وإجراءات إصالحية مصاحبة تتمثل يف القيام
بإصال بع القطاعات املهمة اليت هلا صلة بالفساد ،كإصال القضاء واجلمارك والضرائب وغريها إىل جانب
تطهري بع القطاعات احلكومية من الفاسدين ومتابعتهم قضائيا.

 1وزارة العدل ،كلمة رئيس الجمهورية في افتتاح الندوة الوطنية حول إصالح العدالة بتاريخ  19مارس  ،1001على الموقع:

arabic.mjustice.dz/fichiers_discours/dest[129].doc
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أوال :اإلجراءات التشريعية.

يف إطار تعزيز احلكم الرشيد كثفت اجلزائر جهودها للتخفيف من وطرية الفساد فسنت العديد من القوانني اليت
تقي منه وتكافحه ،كما وقعت بع املعاهدات الدولية اليت تدخل يف هذا اإلطار ،وميكن حصرها يف النقات
التالية:
صدقت اجلزائر بتحفض على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املعتمدة من قبل اجلمعية
 - 1سنة ً :2223
العامة لألمم املتحدة املنعقدة بنيويورك يوم  25أكتوبر سنة  ،11002واليت من أغراضها ترويج وتدعيم التدابري

الرامية إىل منع ومكافحة الفساد بصورة أكفري وأجنع وكذا ترويج وتيسري ودعم التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف
الال منع ومكافحة الفساد ،مبا يف ذلك يف الال اسرتداد املوجودات ،باإلضافة إىل تعزيز النزاهة واملساءلة
واإلدارة السليمة للشؤون واملمتلكات العمومية .أما عن سياسات و ارسات مكافحة الفساد الوقائية اليت جاءت
هبا االتفاقية فريكدت على ضرورة إشراك اجملتمع يف وضع وتنفيذ وترسيا سياسات مكافحة الفساد ،وجتسيد
مبادئ سيادة القانون والنزاهة والشفافية.
- 2فيفري  :2222قامت اجلزائر بتقنيني آلية الوقاية من الفساد ومكافحته ،وذلك مبوجب نرت قانون الوقاية

من الفساد ومكافحته ،الذي صدر باجلريدة الرمسية يف  10فيفري  ،21001وقد وجاء هذا القانون يف مخسة

أبوا

 ،مشل الباب األول أهداف القانون وضب املصطلحات ،أما الباب الثاني فشمل التدابري الوقائية يف

القطاع العام وا ا ومتثلت يف تعزيز النزاهة والشفافية يف تسيري القطاعيني العام وا ا  ،وكذلك دعم التدابري
اهلادفة إىل الوقاية من الفساد ومكافحته ،والتسيري الشفاف للمال العام وا ا  ،ومتثلت التدابري الوقائية يف
القطاع العام يف التوظيف ،والتصريح باملمتلكات ،وإبرام الصفقات العمومية ،وتسيري األموال العمومية ،وجاء في
الباب الثالث إنشاء هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تتمتع هذه اهليئة بسلطة إدارية واستقاللية مالية
وبالشخصية املعنوية ،وتقع حتت سلطة رئيس اجلمهورية ،أما الباب الرابع فتم فيه حتديد هوية وصفة مرتكيب

اجلرائم ومتثلت يف الرشوة ،سواء رشوة موظفني عموميني حمليني وأجانب وموظفي املنظمات الدولية أو يف الال
الصفقات ،واختالس املمتلكات العمومية أو استغالهلا بطرق غري شرعية ،إضافة إىل التهر الضرييب ،وكل طرق
استغالل النفوذ والغدر واإلثراء غري املشروع وإساءة استغالل الوظيفة والتمويل ا في لألحزا السياسية ،ليتناول
البا

ا امس التعاون الدولي واسترداد الموجودات ومت فيه التطرق للتعاون القضائي والتعامل مع املصارف

واملؤسسات املالية ،كما تناول قضايا اسرتداد املمتلكات احملجوزة من أفعال الفساد وقضايا حجز و جتميد
العائدات املتريتية من اجلرائم ،ما بني الدول األعضاء يف االتفاقية.3
 1المرسوم الرئاسي رقم  511-02مؤرخ في  19صفر عام  5211الموافق ل  59افريل  ،1002الصادر بالجريدة الرسمية العدد  11الصادر بتاريخ
 11افريل .1002
 2قانون رقم  05-01مؤرخ في  15محرم عام  5211الموافق ل  10فيفري  ،1001الصادر بالجريدة الرسمية العدد  52الصادر بتاريخ  01مارس
.1001
 3للمزيد من التفاصيل حول قانون مكافحة الفساد في الجزائر راجع بالجريدة الرسمية العدد  52الصادر بتاريخ  01مارس .1001
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- 3افريل  :2222مت التصديق على اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد ومكافحته ،املعتمدة يف مابوتو يف 55

جويلية  ،1 1002واليت كانت هتدف أيضا إىل تشجيع الدول على القيام بإنشاء آليات ملنع الفساد ،والقضاء
عليه يف القطاعني العام وا ا  ،عن طريق تنسيق السياسات والتشريعات بني الدول اإلفريقية األطراف ،وتعزيز
الشفافية واملساءلة يف إدارة الشؤون العامة ،ومن بني مبادئ االتفاقية احرتام مبادئ املؤسسات الدميقراطية واملشاركة
الشعبية وسيادة القانون واحلكم الرشيد ،واحرتام حقوق اإلنسان وتعزيز العدالة االجتماعية ،وإدانة ورف أعمال
الفساد واجلرائم ذات الصلة.
- 4نوفمبر  :2222مت إصدار مرسوم رئاسي حيدد تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها
وكيفيات سريها ،2حيث نرت هذا املرسوم على أن اللجنة تتكون من رئيس وستة أعضاء يعينون مبوجب مرسوم
رئاسي ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،وتتكون هذه اللجنة من اللس اليقظة والتقييم ،مديرية الوقاية
والتحسيس ،مديرية التحاليل والتحقيقات ،ومن بني أهم املهام املكلف هبا رئيس اهليئة نذكر:
تنفيذ التدابري اليت تدخل يف إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته؛إدارة أشغال اللس اليقظة والتقييم؛إعداد وتنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة يف الال الوقاية من الفساد ومكافحته؛حتويل امللفات اليت تتضمن وقائع بإمكاهنا أن تشكل خمالفة جزائية إىل وزير العدل ،حافض األختامقصد حتريك الدعوة العمومية ،عند االقتضاء؛
نشري فق إىل أن هذه اهليئة مل يتم تفعيلها وتعيني أعضائها إىل غاية نوفمرب  ،1050حيث صدر مرسوم
رئاسي يعني رئيس وأعضاء هذه اهليئة املكونة من سبعة أشخا ملدة مخس سنوات .3وقد باشرت هذه اهليئة
أعماهلا ب عد تريديتها اليمني القانوين مبجلس قضاء اجلزائر بتاريا  02جانفي  ،1055حيث تعهد رئيس اهليئة
الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بالعمل مع كافة أجهزة الدولة حملاربة الظاهرة موضحا أن اهليئة سوف تتكفل
مبكافحة الفساد والرشوة دون هوادة ودون هتويل وحبزم شديد ،باإلضافة إىل قاية أعوان الدولة من االهتامات
الباطلة ،مشريا إىل أن جلنته تراهن على تفعيل اآلليات الوطنية ملواجهة واستئصال ظاهرة الفساد من خالل وضع
سياسات بإمكاهنا أن تساهم يف تريطري عملية حماربة الظاهرة لميع أشكاهلا ،وإجياد حلول للحد من تنامي
الظاهرة اليت انتشرت يف عدد من القطاعات االقتصادية حيث عطلت عددا من املشاريع املسطرة
هذا وقد صدر مرسوم رئاسي آخر يف فيفري  1051يعدل ويتمم املرسوم الرئاسي رقم  252-01الذي حيدد
تشكيلة اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سريها ،ومن أهم ما جاء فيه حتديد
 1المرسوم الرئاسي رقم  521-01مؤرخ في  55ربيع األول عام  5211الموافق ل  50افريل  ،1001الصادر بالجريدة الرسمية العدد  12الصادر
بتاريخ  51افريل .1001
 2مرسوم رئاسي رقم  252-01مؤرخ في  11نوفمبر  ،1001الجريدة الرسمية العدد  12الصادرة في  11نوفمبر سنة  ،1001ص.51 :
 3مرسوم رئاسي مؤرخ في  01نوفمبر  1055والمتعلق بتعيين رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ،الجريدة الرسمية ،العدد ،19
الصادرة بتاريخ  52نوفمبر  ،1050ص.25 :
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تشكيلة اللس اليقظة والتقييم ،تزويد اهليئة مبجموعة من اهلياكل ألداء مهامها (أمانة عامة ،قسم مكلف بالوثائق
والتحاليل والتحسيس ،قسم مكلف مبعاجلة التصرحيات باملمتلكات ،قسم مكلف بالتنسيق والتعاون الدويل)
1
وحتديد املهام املوكلة لكل قسم.
- 5أوت  :2212مت اصدر أمر رقم  01-50متمم لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته لسنة  21001وجاء
فيه يف املادة  12مكرر " ينشري ديوان مركزي لقمع الفساد ،يكلف مبهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد" ومت
وفقا هلذا األمر إعطاء صالحيات لضبات الشرطة التابعون للديوان ميتد اختصاصهم إىل كامل إقليم الوطن.
واىل جانب هذه القوانني واالتفاقيات اليت ترمي إىل مكافحة الفساد يف اجلزائر والقضاء عليه ،هناك بع
القوانني األخرى اليت تساعد على حتقيق هذا اهلدف كالقانون املتعلق بتفعيل دور اللس احملاسبة ،وتعديل قانون
النقد والقرذ ،وكذا القانون املتعلق بتنظيم حركة رؤوس األموال.
ثانيا :اإلجراءات اإلصمحية المصاحبة.

باإلضافة إىل اجلانب التشريعي تقوم اجلزائر مبجموعة من اإلصالحات املعززة إلجراءات الوقاية ومكافحة
الفساد نذكر منها:
- 1إصمح العدالة والقضاء :ويف هذا اإلطار مت إصدار القانون األساسي للقضاء ،والقانون املتعلق بتشكيل

اجمللس األعلى للقضاء وسريه وصالحياته ،3كما مت حتسني الظروف املهنية واالجتماعية للقاضي وقايته من
الضغوت بكل أنواعها ،إىل جانب حتديث وعصرنة القضاء ،وزيادة عدد القضاة واحملاكم واجملالس القضائيةر أما

فيما رت الشق املتعلق بالفساد فقد مت تكوين القضاة يف الال مكافحة الفساد حيث قامت وزارة العدل
بدورات تكوينية جملموعة من القضاة يف بعرت الدول املتقدمة ،ومن بينها نذكر مشاركة قضاة من وزارة العدل
يف دورة تكوينية حول "الفساد و احلقائق االقتصادية و وسائل املكافحة" ،باملدرسة الوطنية لإلدارة الفرنسية
من  09جوان إىل  02جويلية  ، 2008ومشاركة الموعة أخرى من القضاة يف دورة تكوينية حول التحقيق
االقتصادي واملايل بتاريا  51نوفمرب  1001باملدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا ويف إطار التعاون الثنائي اجلزائري
األمريكي ،نظمت وزارة العدل ورشة تكوينية حول " الفساد واجلرمية املنظمة" وذلك يف  01افريل  1055وقد
نش هذه الورشة خرباء أمريكيون وجزائريون ،وقد تضمن برناالها عددا من املداخالت خترت اجلرمية املنظمة
العابرة لألوطان ،واجلرمية املنظمة يف الواليات املتحدة األمريكية والعالقة بني اجلرمية املنظمة والفساد ،و كذا
إسرتاتيجية التحريات و املتابعة القضائية ،وإستعمال القانون ا ا بابتزاز األموال ،باإلضافة إىل دراسة
حاالت من الواقع خاصة باجلرمية املنظمة والفساد ترييت هذه الورشة التكوينية ،لتدعيم القدرات العلمية و املهنية
 1لتفاصيل أكثر انظر المرسوم الرئاسي رقم  12-51المؤرخ في  1فيفري  ،1051الجريدة الرسمية ،عدد  01الصادرة بتاريخ  51فيرفي ،1051
ص.51 :
 2األمر رقم  01-50المؤرخ في  51رمضان عام  5225الموافق ل  11أوت  1050المتمم للقانون رقم  05-01المتعلق بالوقاية من الفساد
ومكافحته ،الجريدة الرسمية ،العدد  ،10الصادرة بتاريخ  5سبتمبر .1050
 3للمزيد حول هذين القانونين انظر الموقع http://www.droit.mjustice.dz/loi_organique_nouv_ar.pdf :
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للقضاة ،وتعميق معارفهم ،و الرفع من مستوى أدائهم القضائي يف الال حماربة الفساد و اجلرمية املنظمة .هذا
إىل جانب إجراء دورات تكوينية للقضاة حول مكافحة الفساد باجلزائر ومنها الدورة التكوينية اليت أجريت يف
 01جوان  1050بغرداية.
- 1إصمح النظام المحاسبي للدولة :حيث مت تكييف احملاسبة العمومية مع معايري احملاسبة الدولية ،قصد
حتسني نوعية املعلومات احملاسبية وتلبية معايري الوضو والدقة واألمان ،وإمكانية املقارنة ،وقد متت املصادقة على

النظام احملاسيب واملايل اجلديد (املادة  11من األمر املؤرخ يف  12جويلية  1001املتعلق بقانون املالية التكميلي
لسنة  )1001والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من  5جانفي  ،1050هذا النظام من شرينه أن يسمح
بالتسجيل األمني للصفقات ويفصل قانون احلسابات مقارنة بالقانون اجلبائي.
 -2اإلصمح المالي :ومشل إصال النظام الضرييب احمللي وعصرنة إدارة الضرائب حيث مت مراجعة الموعة من

الضرائب ،لتفادي التهر اجلبائي كما مت حتديث وعصرنة اإلدارة اجلبائية عن طريق إنشاء إدارة للشركات الكربى
(لدافعي الضرائب الكبار) ،وإنشاء إدارة لإلعالم والوثائق ( )DIDواليت تعد حلقة مركزية ملكافحة التهر والغش
الضرييب وهرو رؤوس األموال ،وتبيي األموال واالقتصاد غري الرمسي .ويف القطاع البنكي مت إدخال نظام "بازل
 "1بغية حتسني تسيري املخاطر وتعزيز الرقابة واالنضبات يف األسواق.
وفيما يتعلق مبالية اجلماعات احمللية وألجل تسيري أفضل لألموال مت تكوين ورسكلة رؤساء اجملالس احمللية والوالة
وكذا مديري اإلدارة احمللية ورؤساء مكاتب الصفقات العمومية ،كما مت يف هذا اإلطار إصدار قانون جديد للبلدية
سنة  ،1055أما قانون الوالية اجلديد فهو على مستوى اجمللس الشعيب الوطب.
 -2إصمح الوظيفة العمومية :حيث مت املصادقة على القانون األساسي العام للوظيف العمومي مبوجب األمر

رقم  02-01املؤرخ يف  51جويلية  1001والذي كرس مبادئ وقواعد إعادة تريسيس حقيقي لإلدارة العمومية
حول مبادئ جديدة ترمي إىل ترقية ثقافة ا دمة العمومية املؤسسية ،مع االرتكاز على متطلبات االستقامة
والنزاهة والفعالية والكفاءة هبدف حتفيز نشرية إدارة حيادية وفعالة ،كما مت وضع قوانني خاصة ملختلف أسالك
املوظفني حتدد حقوقهم وواجباهتم.
 - 2إصمح قطاع الجمارك :حيث مت استحدا جلنة للعمليات مشكلة من موظفني باملفتشية العامة للمالية
وكذا املفتشية العامة للجمارك ،شرعت يف عملها من أجل القضاء على حاالت الرشوة داخل هذا القطاع املهم.
كما عززت إدارة اجلمارك جهازها الرقايب الداخلي ،وذلك من خالل وضع كامريات مراقبة من شريهنا أن تكشف
أي حماولة للرشوة ،وقد أوضح املدير العام للجمارك أنه هناك مشروعا الجناز خريطة تتعلق باملناصب املهمة داخل
اجلمارك ،واليت ميكن ألصحاهبا أن يكونوا حمل ارتشاء حبكم أن املسؤولني عنها يف احتكاك وتعامل مباشر مع
املستوردين ،مشريا إىل وجود خريطة خترت املناطق اليت تكثر فيها حاالت الغش والتزوير .وشدد على وجود نية
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إلنشاء  11مركز مراقبة على طول احلدود الشرقية والغربية واجلنوبية الغربية من أجل تعزيز الرقابة وتشديد ا ناق
على املهربني.
 - 7تدريب وتأهيل الكوادر :حيث مت وضع آليات لتدريب وتريهيل الكوادر اليت تساهم يف تسيري املال العام،
وكذا تعميم املراقبني املاليني يف مجيع البلديات حبلول سنة  ،1051فضال عن تعيني قضاة وخرباء لدى اهليئات

العامة والوزارات للنظر يف الصفقات العمومية .والسما للمؤسسات العمومية باالستعانة مبكاتب حمامني ألجل
1
مكافحة الفساد.
- 2ترقية اإلعمم واالتصال :ويف هذا الشرين مت إصدار قانون جديد لإلعالم سنة  ،1051يعطي الصحافيني

أكثر حرية ،وقاية ا يساعد على كشف جرائم الفساد والتشهري هبا.

- 2إنشاء الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية :انشري سنة  1002وهو مكلف بزيادة جناعة نفقات
التجهيز للدولة ،وحتسني عمليات التقييم واالجناز واملتابعة للمشاريع الكربى للمنشات القاعدية االقتصادية
واالجتماعية ،وتنويع موارد متويل املشاريع الكربى .كما مت إصدار قانون الصفقات العمومية اجلديد يف أكتوبر
 1050والذي أكد يف مادتيه  10و  15على مكافحة الفساد ،وكل أشكال تقدي الرشوة ألجل حيازة الصفقة
كما ألزم املتعاملني على اكتتا التصريح بالنزاهة ،2إىل جانب ذلك مت إنشاء مرصد وطب ملتابعة الصفقات
العمومية.
باإلضافة إىل كل ما سبق هناك بع اآلليات األخرى املساعدة على مكافحة الفساد كخلية معاجلة
االستعالمات املالية اليت تعززت يف  1001ومهمتها مكافحة الفساد وتبيي األموال وتشجيع االستقامة والنزاهة
واملسؤولية والشفافية يف تسيري القطاعات العمومية وا اصة ،ويف دعم التعاون الدويل وتقدي املساعدات التقنية
هبدف الوقاية من الفساد ومكافحته ،والفرع الوطب ملنظمة الشفافية العاملية يف اجلزائر وهو "اجلمعية اجلزائرية
ملكافحة الفساد" والذي يبذل نشاطا كبريا يف الال مكافحة الفساد والتشهري به رغم التضييق عليه من قبل
السلطات ،باإلضافة إىل ذلك تعد اجلزائر عضو مؤسس يف "فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية للشرق األوس
ومشال إفريقيا" اليت أنشئت يف  20نوفمرب  1002كرابطة إقليمية طوعية ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرها .

 1جاء هذا في رد الوزير األول عن أسئلة النواب المتعلقة بالرقابة على المال العام ومكافحة الفساد في عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة لسنة
.1050
2
مرسوم رئاسي رقم  236 - 10مؤرخ في  7أكتوبر سنة  2010يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،الجريدة الرسمية ،العدد ،11
الصادرة بتاريخ  01اكتوبر  ،1050ص.51 :
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المطلب الثاني :واقع الفساد في الجزائر.

رغم أن الفساد ظاهرة عاملية تعاين منها مجيع الدول مبا فيها املتقدمة ،وتسعى جاهدة للوقاية منها ومكافحتها
إال أن حجم الفساد ال ميكن تقديره بدقة يف أي دولة نظرا لسرية معامالته ،واجلزائر شريهنا شرين باقي الدول
خاصة النامية منها ،يعرف فيها حجم الفساد وقضاياه الكبرية نوعا من التعتيم والغموذ ،والسرية حبيث ال توجد
هناك إحصائيات رمسية عن حجمه ،وال معلومات دقيقة عن قضايا الفساد اليت نسمع هبا يف وسائل اإلعالم
املكتوبة ،وقد أكد رئيس اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته يف تدخله أمام املشاركني يف الندوة ا اصة
مبكافحة الفساد بقصر األمم يف  09ديسمرب  ،1055على أن ظاهرة الفساد واقع وحقيقة موجودة ال سبيل
إلنكارها ،مسجالً غيا األدوات العلمية واملنهجية إلثباهتا ،وقد أوضح أن اهليئة اليت يرأسها عازمة على تدارك
النقرت املسجل يف تقدير وقياس ظاهرة الفساد باجلزائر بإعداد تقييم شامل لتطور هذه الظاهرة على أساس املعاجلة
اإلحصائية حلاالت الفساد ،حيث ستشرع اهليئة يف إجناز دراسات هتدف إىل املعرفة الدقيقة واملعمقة لظاهرة
الفساد من حيث أمناطها واألسبا االجتماعية واالقتصادية املساعدة على انتشارها ،كما ستقوم اهليئة بإجناز
حتقيقات وعمليات سرب آراء ملعرفة أشكال وأمنات الفساد يف املرافق العمومية السيما تلك اليت تقدم خدمات
للجمهور وللمتعاملني االقتصاديني ،وتعتزم أيضا تقييم الرهانات املالية املتعلقة بالنشاطات غري املصر هبا أو غري
القانونية بالنظر آلثارها املشجعة على ارسات الفساد ،وسوف تركز اهليئة يف البداية على النشات األكثر عرضة
للفساد حسب رئيس اهليئة وهو الصفقات العمومية.
ونظرا لنقرت املعلومات عن هذه الظاهرة يف اجلزائر اول أن نتعرذ لواقعها من خالل قراءة ملؤشر مدركات
الفساد الصادر عن املنظمة العاملية للشفافية ،وكذا التطرق لبع قضايا الفساد الكبرية اليت عرضتها وسائل
اإلعالم.
أوال :قراءة لمؤشر مدركات الفساد.

مؤشر الفساد يصدر كل سنة عن منظمة الشفافية الدولية ويرتب الدول حسب مدى وجود فساد مدرك يف
صفوف موظفي دولة وبني السياسيني فيها ،وهو مؤشر انطباعي يهتم برصد االنطباع واإلحساس العام لدى

مواطب ورجال األعمال بدول العامل املختلفة سواء كانوا مقيمني أو مغرتبني ،واملنهجية اليت يتبعها هذا املؤشر هي
استخدام عدة تقارير مسحية من رجال أعمال وحمللني دوليني يف الال السياسة واالقتصاد ،ويعتمد يف األساس
على نتائج دراسات ملصادر موثوق فيها ومتنوعة يف أساليب مجع العينات (البنك الدويل ،البنك اآلسيوي للتنمية
بيت احلرية ،البنك اإلفريقي للتطوير ،مؤسسة بريتليسمان )...،ا يعزز من فهم املستويات احلقيقية للفساد من
دولة ألخرى ،وهناك شروت ضرورية تراعى عند األخذ بنتائج دراسة من إحدى اجلهات وهي أن يكون ترتيب
الدول إحدى املخرجات الرئيسية للدراسة ،وال يرييت هذا إال إذا توحدت املسو واملنهجية املتبعة يف إجرائها من
ذات اجلهة لكل الدول حمور الدراسة ا يساعد على مقارنة النتائج ببع ولذلك يؤخذ يف االعتبار المل نتائج
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السنوات السابقة لتقليل التغيري الفجائي يف حمصلة النقات نتيجة التغيريات العشوائية ،وتطبق كل اجلهات بصفة
عامة نفس التعريف للفساد متضمنا على سبيل املثال (إساءة استخدام النفوذ للحصول على منفعة شخصية
ومنها الرشوة للشخصيات القيادية واملؤثرة ،األبوا ا لفية يف إدارة عملية املشرتيات ،واختالس األموال العامة)
والبد أيضا من أن تقوم اجلهة بتقييم مستوى الفساد بني القيادات العامة والسياسية يف الدولة حمل الدراسة
وتستخدم كل جهة املقياس ا ا هبا لنتائج الدراسة ،لذلك يتم إجراء توحيد قياسي هلذه النتائج املتعددة قبل
حسا القيمة املتوسطة لكل دولة ،ولكن من سنة ألخرى تتجه هذه اجلهات لألخذ باملعايري القياسية للنتائج
حىت تتوحد املنهجية واألساليب املتبعة بغرذ إصدار دراسة شاملة أكثر دقة وحرفية ،وترتاو عدد اجلهات اليت
يعتمد على نتائجها من  51-50جهة بصفة عامة ،وتنصح املنظمة عدم مقارنة الدول بالرتتيب من عام ألخر
1
وإمنا العناية بعدد النقات احملصلة كوسيلة للمقارنة.
وترجع املنظمة اعتمادها على املدركات فق إىل صعوبة تقييم مستويات الفساد يف خمتلف الدول بناء على
ا ربة العملية التجريبية ،كاملقارنة مثالً ،بني عدد الدعاوى أو القضايا املعروضة على احملاكم بني بلد وآخر .ألن
مثل هذه املعلومات ال تدل علي مستويات الفساد احلقيقية ،بل على نوعية املدعني العامني وصفاهتم ونوعية
احملاكم و/أو وسائل اإلعالم وأساليبها يف الكشف عن الفساد ،وترى أن األسلو الوحيد جلمع املعلومات بغرذ
املقارنة هو البناء علي خربة ورؤية أولئك األكثر تصادما بشكل مباشر مع واقع الفساد يف دولة ما.
ويبني لنا جلدول التايل مؤشر مدركات الفساد يف اجلزائر خالل الفرتة".1050-1002
الجدول رقم ( :)22-4تطور مؤشر مدركات الفساد في الجزائر خمل الفترة "."2211-2223
سنة الدراسة
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ممحظة :ترتاو نتيجة مدركات الفساد بني  10نظيف جداً و  0فاسد جداً.

المصدر :من إعداد الباحث بناء على تقارير منظمة الشفافية الدولية .2211-2223

 1لجنة الشفافية والنزاهة لجمهورية مصر ،التقرير الثاني حول أولويات العمل والياته ،جمهورية مصر العربية ،مصر ،1001 ،ص.15:
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وللتوضيح نستعني بالشكل البياين التايل:
الشكل رقم (  :) -مؤشر مدركات الفساد خمل الفترة
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المصدر :من إعداد الطالب بناء على الجدول السابق.

من خالل القراءة األولية هلذه املؤشرات نالحض أن اجلزائر مل حتصل على عالمة أكثر من  01يف مؤشر
مدركات الفساد خالل الفرتة" "1055-1002وهو ما جعلها تصنف ضمن الدول اليت يشكل فيها الفساد
مشكلة خطرية على التنمية وجهود حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية.
وترجع منظمة الشفافية الدولية النتائج املتدنية يف هذا املؤشر اليت حققتها دول الشرق األوس ومشال إفريقيا مبا
فيها اجلزائر إىل االفتقار للشفافية ،وانعدام األمن وكذا الثروة النفطية اليت تتمتع هبا بع هذه الدول ا يفتح
أبوا الفساد خاصة يف ظل ارتفاع أسعار احملروقات.
ومن خالل الشكل البياين نالحض حتسن يف مؤشر مدركات الفساد خالل الفرتة ( )1001 – 1002حيث
انتقل املؤشر من  2,6نقطة سنة  1002إىل  3,2نقطة سنة  1001مبعدل زيادة يقدر بر ،%19,23ورمبا يعود
هذا التحسن يف املؤشر إىل أنه يف شهر فيفري من سنة  1001أصدرت اجلزائر القانون ا ا بالوقاية من الفساد
ومكافحته ،كما قامت بالتصديق يف شهر جوان من نفس السنة على اتفاقية االحتاد اإلفريقي ملنع الفساد ،وهو ما
يعزز نية الدولة ورغبتها يف الاهبة الفساد ،ورغم هذا التحسن تبقى قيمة املؤشر ضعيفة يف اجلزائر خالل هذه السنة
إذا ما قورنت ببع الدول العربية كقطر اليت بلغ فيها املؤشر  01نقات والبحرين  5,7نقطة و األردن 5,3
وتونس  4,6نقطة.
أما فيما يتعلق بالدرجة املتدنية اليت عرفتها سنة  1002و  1002فقد ترجع أسباهبا إىل استمرار تفشي الفساد يف
اإلدارات العمومية وبع القطاعات احلكومية كالقطاع املصريف ومصاحل الضرائب واجلمارك وقطاع الصحة
وغريها ،فقد عرفت هذه السنوات قضايا فساد من العيار الثقيل على غرار ما عرف بفضيحة القرن سنة 1002
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وهي فضيحة بنك ا ليفة ،إىل جانب الفساد الذي ظهر يف قطاع البناء والسكن بعد زلزال بومرداس ،1002
وقضية البنك التجاري والصناعي وغريها.
وقد تراجع املؤشر قليالً سنة  1001حيث سجل  02درجات فق  ،ليسجل أعلى قيمة له سنة  1001قدرت بر
 3,2نقطة ،وقد رتبت اجلزائر يف املرتبة  91من أصل  510دولة أي أهنا حتسنت يف ترتيب الدول بر 01درجات
عن سنة  ، 1001ورغم هذا تبقى بعيدة عن املستويات اجليدة حىت مقارنة مع بع الدول العربية كقطر والبحرين
وعمان واألردن واليت سجلت درجات أكثر من  01خالل هذه السنة ،ويعود السبب يف ذلك إىل عدم حتقيق
نتائج اجيابية من اجلهود املبذولة ملكافحة الفساد ،وبقائه ينخر يف اقتصاد اجلزائر خاصة يف ظل حتسن أسعار
النف وانطالق مشاريع تنموية كبرية رصدت هلا مبالغ ضخمة كالربنامج التكميلي لإلنعاإ االقتصادي (510
مليار دوالر) ما فتح شهية الفاسدين ملزيد من االختالسات ،أضف إىل ذلك أنه مل يتم تفعيل حىت بع
اليت جاءت يف قانون مكافحة الفساد كتعيني اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد.

املواد

واستمر املؤشر يف االخنفاذ بعد سنة  1001حيث سجل سنة  1009و 1050على التوايل  2,8و 2,9

وبقي عند نفس النقطة سنة  1055حيث صنفت اجلزائر يف املرتبة  551من بني  512دولة مشلها املؤشر ،وهو
ما يؤكد عدم وجود حتسن يف الوقاية من الفساد ومكافحته ،وتعود األسبا يف استمرار تراجع املؤشر إىل ما عرفته
اجلزائر من فضائح للفساد على غرار فضيحة الطريق السيار شرق غر  ،وفضيحة سوناطراك ،والتهر اجلبائي
لشركة اورسكوم تيليكوم.
جتدر اإلشارة إىل أن تقرير  1050ملنظمة الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد وتصنيف اجلزائر يف
املرتبة  501وفق هذا التقرير آثار حفيظة الوزير األول حيث قال أن اجلزائر ال تعرتف بتقرير  ،1050مشددا على
أن حكومته اختذت إجراءات صارمة خبصو حماربة الفساد وردعه ،وأوضح الوزير األول أمام نوا الربملان يف
 25أكتوبر  1050خالل مناقشة بيان السياسة العامة ،أن هذه التصنيفات غري موضوعية ،ألن هناك تطاول على
اجلزائر ،الفتا إىل أن احلكومة اجلزائرية "ال يوجد لديها حرج من طر قضايا الفساد والرشوة " ،مؤكدا يف الوقت
نفسه على حرية القضاء اجلزائري يف مكافحة الظاهرتني.
للتوضيح فق فان منظمة الشفافية الدولية تقر بصعوبة حتسني نتيجة أي دولة يف املؤشر خالل فرتة قصرية
ألن مؤشر أي سنة قائم على معلومات قد تكون مجعت منذ سنة أو سنتني ومرتبطة خبربات اكتسبت رمبا على
فرتات طويلة ترجع إىل املاضي ،هذا يعب انه حيتمل أن تظهر تغيريات جوهرية يف درجة إدراك الفساد فق خالل
فرتة زمنية طويلة.
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ثانيـا :حجم الفساد في الجزائر.

إذا ما أردنا قياس حجم الفساد يف اجلزائر أو حىت معرفة قيمته يف القضايا الكربى للفساد ،فانه يصعب علينا
نظرا النعدام الشفافية ،واستحالة الوصول إىل املعلومات خاصة املتعلقة هبذا اجلانب ،فهناك
ذلك والسبب واضحً .

سرية تامة تطغى على قيمه أو حىت تقديراته ،فال توجد هناك أي هيئة حكومية تصدر مثل هذه النتائج ،وهذا
إحدى األسبا اليت دعمت استمرار الفساد ،وتبقى املعلومات ا اصة بقضايا الفساد تصدر جلها عن وسائل
اإلعالم املكتوبة ،أو من طرف بع احملللني ،واالقتصاديني ،أو بع اهليئات واملنظمات الدولية ،وخالل الفرتة
" "1050-1000هزت اجلزائر عدة قضايا فساد من احلجم الثقيل واليت ظهرت للعلن وكتبت عنها الصحافة
وتطرقت إليها بع اهليئات الدولية ،ونظرا لكثرهتا سوف نركز على أيفها:
- 1قضية بنك الخليفة :حيث إهنار المع ا ليفة سنة  ،1002بعد قيام مؤسسه بتحويل أموال البنك لدعم

شركاته املتعثرة ،وخلف ثغرة مالية كبرية وإن كانت السلطات حددهتا  1.5مليار دوالر فإن الكثري من
املتتبعني يؤكدون برين املبلغ يصل إىل أكثر من ثالثة مليارات دوالر .ومنهم من يرى أن املبلغ يصل إىل 5

مليارات دوالر .1كما تورت يف هذه القضية عدة شخصيات سياسية مرموقة ومسؤولني كبار ،ولإلشارة فإن عبد
املؤمن خليفة مؤسس البنك صدر حبقه حكم غيايب يف مارس  1002بالسجن ملدة  1سنوات ودفع غرامة مالية
بقيمة  11مليون دوالر الرتكابه خمالفات مصرفية ،وقد صدر حبقه حكم غيايب جديد بالسجن املؤبد يف مارس
 ،1001وحلد اآلن مل تسلمه السلطات الربيطانية إىل اجلزائر.
- 2قضية البنك التجاري والصناعي سنة  :1002واليت مت على إثرها سحب االعتماد واختاذ قرار التصفية
القضائية للبنك ،وخلف خسارة قدرت بر 52مليار دينار حسب التقديرات القضائية ،وقد فر مديره العام إىل

فرنسا وحلد اآلن مل تسلمه السلطات الفرنسية إىل اجلزائر.
- 3قضية الصندوق الجزائري الكويتي لمستثمار :والذي مت فيه اختالس  20مليون دوالر سنة  1001حسبما
قدرهتا ا ربة القضائية ،وأدين فيها الموعة كبرية من املتهمني من بينهم املدير العام للصندوق وزوجته اللذان فرا إىل
ا ارج.
- 4قضية قطاع السكن والعمران :بعد زلزال بومرداس سنة  ،1002والذي أثبتت فيه التحقيقات أن البناء غري
مطابق لشروت السالمة ،أي انه هناك اختالس لألموال املخصصة للبناء.

- 5قضايا الفساد في قطاع الصحة :حيث وجهت منظمة الشفافية الدولية انتقادا شديدا ملا مسته فساد قطاع
الصحة ،وصنفته يف صدارة القطاعات األكثر استفحاال ملظاهر الفساد والرشوة يف اجلزائر ،والحض التقرير الصادر
يف سنة  1001ما نعته باملمارسات املالية الشاذة ومظاهر اختالس وسرقة وابتزاز يف تسيري أموال الصحة العمومية
 1جاري فاتح ،مرجع سابق ،ص.250:
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يف اجلزائر خالل السنوات األخرية ،كما ركز بوجه خا على خمتلف إدارات املؤسسات اإلستشفائية العمومية
1
وسوق الدواء معتربا أهنا مسر للفساد املفتو وحتويل املال العام.
- 2قضية مجمع طونيك :حيث عجز فيها هذا اجملمع عن سداد ديونه لبنك الفالحة والتنمية الريفية وخضع
للحراسة القضائية سنة  ،1001وقدرت مصادر قضائية حجم القروذ مبليار و 200اورو ،ويف  1001عني له

مسري إداري من طرف احملكمة ملواصلة إنتاجه وتسديد ديوينه ،وقد عرف عدة مشاكل بعدها ،ليتم تريميمه من
طرف الدولة يف افريل  .1055حيث أصبح يسمى ''املؤسسة العمومية االقتصادية تونيك للصناعة''.
- 7قضايا الفساد في قطاع الجمارك :والذي كان متهما دائما برينه أكثر القطاعات تضررا من آفة الرشوة
والفساد ،وهو ما استدعى تنفيذ إجراءات صارمة ضد سلطات اجلمارك يف فيفري  1001أدت إىل فصل 500

موظف مجركي من عملهم وإىل رفع دعاوى قضائية ضد  120موظفا آخرا لتورطهم يف العديد من قضايا
الفساد .2وصر املفتش العام للجمارك اجلزائرية عام  1009أن هناك  11دعوى قضائية رفعت ضد مجركيني
بسبب الرشوة وقضايا مشاهبة أخرى ،يف حني بلغ عدد امللفات اليت عرضت على اللس التريديب ا ا
باجلمارك  10ملفا ،موضحا أن إدارة اجلمارك حولت  50ملفات إىل القضاء خالل عام  ،1009وأن 510
مجركيا توبعوا قضائيا خالل السنة نفسها ،3كما صر املدير العام للجمارك لإلذاعة الوطنية انه خالل سنة
 1055مت تسجيل حوايل  500قضية تزوير مت على إثرها إهناء مهام  20مجركيا ،كما أشار إىل استمرار
التحقي قات اليت قامت هبا مصاحل اجلمارك واليت مست العديد من عمليات االسترياد قبل سنة  1050اليت يشتبه
يف ختفي قيمتها .وحسب نفس التحقيقات هناك أيضا حاالت تضخيم القيمة هبدف تبيي أو حتويل العملة
الصعبة و ا ارج  ،وقد كانت الصحافة اجلزائرية مؤخرا قد تطرقت إىل العديد من قضايا الفساد يف هذا القطاع
على غرار ميناء وهران ومطار هواري بومدين.
- 2قضايا التهرب الضريبي :هذا النوع من القضايا الذي أصبح يتصدر جدول أعمال حماكم اجلنايات يف
العديد من الواليات ،وهذا يدل على أن حجم التهر الضرييب كبري جدا ا يضر مبوارد الدولة .باإلضافة إىل
هتريب رؤوس األموال غري املشروعة إىل ا ارج فقد كشفت هيئة السالمة املالية ( غلوبال فاينانشال إنتيغريتيي)
األمريكية أن اجلزائر حتتل املرتبة الثالثة إفريقيا يف هتريب األموال بعد نيجرييا ومصر ،وكشفت أيضا أن التالعب
بفواتري السلع املصدرة أو املستوردة يشكل الوسيلة األكثر استخداما لتهريب األموال ،وقدر حجم األموال غري

 1نفس المرجع السابق ،ص.251 :
 2برنامج إدارة الحكم في الدول العربية ،مالمح الدولة :مكافحة الفساد :الجزائر  ،على الموقع:
 http://www.pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?t=13&cid=1اطلع عليه بتاريخ .1050/02/01
 3االئتالف من اجل النزاهة " آمان" ،حملة تطهير ضد الرشوة والفساد في قطاع الجمارك ،على الموقع:
 http://www.aman-palestine.org/arabic/News/2010/09112010.htmتم االطالع بتاريخ 01 :مارس .1055

115

الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

املشروعة املهربة من اجلزائر حسب التقرير الذي أصدرته سنة  1055واملتعلق بالفرتة  1001-1000ما يعادل
1
 151مليون دوالر.
- 2قضايا الفساد التي طالت قطاع األشغال العمومية سنة  :2212حتديدا املشروع الضخم للطريق السريع
الذي يرب شرق البالد بغرهبا على امتداد أكثر من  5100كلم والذي ارتفعت تكلفته إىل أكثر من عشرة

مليارات دوالر بعدما كانت الدراسات حددت له  1مليارات دوالر ،وقد مت توجيه االهتام إىل األمني العام
للوزارة ،ورئيس ديوان الوزير ،وكوادر عديدة يف القطاع ،بسبب تلقيهم رشاوي وعموالت نظري تقدي تسهيالت
لشركات مستفيدة من املشروع.
- 12قضايا الفساد في قطاع المحروقات :وهو أكرب قطاع يف اجلزائر من حيث الصادرات ومتويل االقتصاد
والذي بدوره عرف الموعة من قضايا الفساد متعلقة مبنح صفقات ،ومشرتيات ،واجناز املقر اجليد حبيدرة
وغريها ،وتورت فيها كبار املسؤولني يف شركة سوناطراك ،كان آخرها سنة  ،1050ويتعلق األمر بصفقات نفطية
مشبوهة وإبرام صفقات بالرتاضي مع شركاء أجانب كلفت شركة سوناطراك خسائر مادية معتربة (منها الصفقة
املتمثلة يف مشروع إجناز  50خزانات لآلزوت)  ،باإلضافة إىل مشروع إعادة ترميم مقر سوناطراك الفرعي
بغرمول ،وصفقة إجناز املركب الصناعي حباسي مسعود وكذا إبرام ثالثة عقود خترت جتهيز منش ت تابعة لنشات
املنبع بنظام املراقبة احليوية ،وقد فتحت التحقيقات املعمقة من طرف الشرطة القضائية املتخصصة واملخابرات
واليت طالت مسؤولني كبار وأبناء مسؤولني على رأسهم مثانية مديرين من بينهم املدير السابق لشركة سوناطراك
وقد متت إقالتهم من مناصبهم وحولوا للتحقيق ،وعلى إثره مت وضعهم حتت الرقابة القضائية اليت متنع مغادرة أي
منهم خارج البالد ،ومنهم من وضع رهن احلبس املؤقت ومل يتم حلد اآلن صدور أحكام قضائية هنائية يف حق
املتهمني.
ومل يتوقف الفساد على الصفقات من احلجم الكبري بل مشل أيضا صغار املستثمرين ،واحلرفني ،والتجار
وغريهم ،حيث مس الفساد حىت برامج الدعم اليت تقدمها احلكومة سواء للشبا يف إطار الوكالة الوطنية لدعم
الشبا  ،أو للفالحني هبدف امتصا البطالة وتوفري مناصب الشعل ،أو دعما منها لرفع اإلنتاج احمللي خاصة يف
قطاع الزراعة ،ونظرا لنقرت الرقابة البعدية على مثل هذه املشاريع يلجري بع املستفيدين إىل آليات غري مشروعة
عن طريق التحايل والتزوير ،كإعالن اإلفالس ،أو الشطب من السجل التجاري وغريها من أساليب االحتيال
ليقوموا بنهب تلك األموال بعدما يكونوا قد استفادوا من إعفاء من الرسوم والضرائب فرتة زمنية من نشاطهم.
ولألسف ترييت يف الكثري من األحيان فيما بعد قوانني متسح ديوهنم أو تعفيهم من املستحقات املالية اليت عليهم.

1

Dev Kar and Karly Curcio, Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2009,January 2011
Report from Global Financial Integrity, USA, 2011, p:40.
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أما فيما يتعلق بعدد قضايا الفساد حسب املصادر الرمسية فقد جاء يف تقرير اجلزائر حول حالة تنفيذ برنامج
العمل الوطب ا ا باحلكامة والذي عرذ يف  25جانفي  1009باديس أبابا يف منتدى رؤساء دول وحكومات
اآللية ،انه مت تقدي  110قضية فساد أمام العدالة سنة  ،1001وأفضت إىل احلكم على  920شخرت ،و 5012

قضية أمام احملاكم ومنها  115قضية مت الفصل فيها سنة  1001وأفضت إىل احلكم على  5119شخرت 1.ويف
سنة  1001سجلت  111قضية على مستوى احملاكم وأفضت إىل  5119شخصا ،أما سنة  1009فقد أدانت
2
احملكمة  5511متهما  ،ويف سنة  1050فصلت احملاكم يف  921قضية فساد ،حكم فيها باإلدانة على 5211
متهما ،وهو ما صر به مدير الشؤون اجلزائية يف وزارة العدل وكشف أن أكثرر جرائم الفساد انتشارا ،خترت
اختالس األموال العمومية ،ومت بشريهنا تسجيل  211قضية خالل السنة املذكورة ،تليها جرمية إساءة استغالل
الوظيفة بر 501قضية وجرمية رشوة املوظفني العموميني بر 91قضية ،وأخريا جرمية منح امتيازات غري مربرة يف الال
الصفقات العمومية بر 19قضية.



ويف األخري نقول انه حىت ولو مل تتوفر إحصائيات عن حجم الفساد يف اجلزائر ،فال أحد ينكر انه ال يزال
موجودا وينخر يف اقتصادنا باعرتاف مسؤويل الدولة وعلى رأسهم رئيس اجلمهورية والوزير األول .ولكل واحد منا
أن يقدر حجم الفساد إذا علمنا أن األستاذ "يوهان غراف المبسدروف" من جامعة باسو ،والقائم على تنفيذ
مؤشر مدركات الفساد بالنيابة عن منظمة الشفافية الدولية ،شدد على اآلثار الكارثية للفساد واملكاسب الناجتة
عن مكافحته قائال" :تشري األدلة إىل أن حتسنا مبقدار نقطة واحدة (من أصل نقات املقياس العشرة) يؤدي إىل
زيادة تدفقات رأس املال بنسبة  % 0,5من إمجايل الناتج احمللي للبلد ،وزيادة يف نسبة متوس الدخل بنسبة قد
تصل إىل .%2

والسؤال املطرو هو كم تفقد اجلزائر كل سنة باحتالهلا املراتب املتدنية يف هذا املؤشر من جراء الفساد املستشري،
وما هو حجم املكاسب اليت ميكن حتقيقها إذا ما عملت على مكافحة الفساد بكل حزم وجدية وحسنت من
عالماهتا ضمن هذا املؤشر؟.

 1تقرير الجزائر حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني الخاص بالحكامة ،االلية االفريقية للتقييم من قبل النظراء ،نوفمبر  ،1001ص.99:
 2منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ،واقع النزاهة والفساد في العالم العربي “ ،خالصة دراسات حاالت ثماني بلدان عربية” ″1050-1009
ص .21:على الموقع http://arpacnetwork.org/arpdocs/APACanticorr2009 -2010.pdf :بتاريخ .1055/02/51
 قدمت هذه االحصائيات من طرف السيد مختار االخضري بمناسبة يوم إعالمي حول مساهمة المجتمع المدني في تطبيق اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد ،بتاريخ  12سبتمبر  . 1055على الموقع  http://www.elkhabar.com/ar/politique/265994.html :تاريخ االطالع
.1055/51/12
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المطلب الثالث :األسباب الحقيقية وراء استمرار تفشي الفساد في الجزائر ،ومتطلبات مكافحته.
منذ تويل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السلطة سنة  5999أعلن نيته الصرحية يف مكافحة الفساد ،ففي
خطا لألمة ألقاه  19أي  5999قال فيه " أن اجلزائر دولة مريضة مبمارسة احملاباة ومريضة باحملسوبية ،والتعسف
بالنفوذ والسلطة ،وعدم جدوى الطعون والتظلمات ،مريضة باالمتيازات اليت ال رقيب عليها ،مريضة بتبذير املوارد
العامة وهنبها ،بالدنا وال رادع ،وليس هناك ابلغ من ذلك التوصيف الذي ينطبق على معظم الدول العربية" ،ويف
الكثري من خطاباته كان يعلن أنه لن يدخر جهدا يف حماربة الفساد .ولكن رغم اإلرادة القوية والنية الصرحية ألكرب
مسؤول يف الدولة ،ورغم اجلهود الكبرية اليت بذلتها اجلزائر ،إال أن الفساد ال يزال ينخر يف البالد ،فما هي
األسبا اليت حالت دون تقدم ملموس يف مكافحة هذه الظاهرة ،وما هي اآلليات الكفيلة باحلد منها؟
أوال :أسباب إستمرار الفساد.

تتعدد أسبا استمرار الفساد يف اجلزائر فمنها من تعود إىل قصور التشريعات ،ومنها من تعود إىل االلتزام

بتلك التشريعات والقوانني ،و عموما ميكن حصر تلك األسبا فيما يلي:
 - 5عدم التطبيق الفعلي لقوانين مكافحة الفساد ونقص الردع :فالسبب األول الستمرار تفشي الفساد يف

اجلزائر يعود إىل عدم االلتزام والتطبيق الفعلي للقوانني الصادرة يف إطار مكافحة الفساد واالتفاقيات املصادق
عليها ،على غرار اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد اليت مل يتم تفعليها منذ  1001إىل غاية سنة  ،1055وعدم التزام
كافة الوزراء واملسئولني الكبار بإقرار الذمة املالية ،حيث مت إلغاء املادة السابعة من القانون اليت تنرت على
عقوبات يف حق املنتخبني والنوا وكبار املسؤولني إذا ما تريخروا أو رفضوا التصريح مبمتلكامت ،أضف إىل ذلك
نقرت الردع عن طريق العقا وتساهل الدولة مع مرتكيب الفساد ،ما شجع التمادي يف هنب املال العام
واالستهانة بالقانون .فرغم أننا نكاد نسمع كل يوم عن قضية فساد واختالس للمال العام ،والرشوة وغريها إال أن
عدد القضايا املعروضة على احملاكم قليل ،والكثري منها متعلق بقضايا فساد من احلجم الصغري أما القضايا من
احلجم الكبري فعادة ما تثريها وسائل اإلعالم ولكن تفتقد للمتابعة القضائية للمتورطني احلقيقني فيها ،وغالبا ما
يفر املتسببني فيها إىل ا ارج واألمثلة كثرية.
- 1استمرار هيمنة الدولة على النشاط االقتصادي :فعدم التقدم اجليد يف الال ا وصصة ،وبقاء الدولة مسيطرة
على أ غلب النشاطات االقتصادية خاصة احليوية منها ،ويف ظل ضعف اإلدارة االقتصادية ،وغيا

الشفافية

والرتاخي يف تطبيق القانون ،تضاعف حجم الفساد وازدادت منافذه ،وهذا ال يعب أبدا أن القطاع ا ا
يوجد به فساد ،ولكن إفرات الدولة يف التحكم يف االقتصاد يعمل على ازدياد نفقاهتا ا لق املزيد من فر
الفساد ،خاصة يف ظل الطفرة املالية اليت تعيشها اجلزائر من جراء ارتفاع أسعار البرتول.
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- 2نقص الشفافية في الهيئات والمؤسسات العمومية :فاملالحض أن هيئات ومؤسسات الدولة وحىت اجلماعات

احمللية تتكتم دائما على املعلومات املتعلقة باجلانب املايل هلا ،وتكاد ال تنشر أي معلومات متعلقة هبذا اجلانب
حبجة أهنا أسرار الدولة أو املهنة ،وبالتايل يصعب تطبيق الرقابة عليها أو حماسبتها حىت من طرف هيئات اجملتمع
املدين.
- 2عدم وجود ضمانات كافية لألشخاص أو المؤسسات التي تبلغ عن حاالت الفساد :ويعمل هذا على
تعري هؤالء األشخا إىل ضغوت من قبل السلطات العمومية ،أو من طرف املستخدمني وقوات األمن .ويف
هذا الشرين عربت اجلمعية واملكتب الوطب للنقابة الوطنية املستقلة ملستخدمي اإلدارة العمومية يف اجتماع إئتالف
اجملتمع املدين (أصدقاء اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) الذي كان قد عقد يف جانفي  2008بإندونيسيا
للضغ على سلطات البالد يف هذا الشرين ،حيث وقع ثلو اجملتمع املدين (  26دولة موقعة على اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد) على مراسلة للحكومة اجلزائرية تدعو فيها السلطات إىل تفعيل االتفاقية يف عالقتها
مبلفات داخلية عديدة خترت الفساد والعمل النقايب وقاية املصرحني بالفساد والشاهدين عليه وإزالة الضغوت على
1
ثلي هي ت املكافحة.
- 1عدم االستقملية التامة للقضاء ،وللهيئات الرقابية الموجودة :وهو األمر الذي يعيق عمل هذه اهليئات
بفعل الضغوت اليت قد متارس عليها ،سواء من طرف السلطة التنفيذية أو من طرف أصحا النفوذ ورجال
األعمال وغريهم .أضف إىل ذلك عدم فعالية بع اهليئات الرقابية على رأسها اجمللس الوطب للمحاسبة الذي
أعيد إحياء صالحياته مؤخرا فق (سنة .)1050
 - 1عدم إشراك المجتمع المدني والهيئات المستقلة :فمنظمات اجملتمع املدين وكذا املؤسسات املستقلة
العاملة يف الشفافية ومكافحة الفساد ،تكاد تكون يف معزل عن جهود مكافحة هذه الظاهرة يف اجلزائر ،رغم
الدور الكبري الذي ميكن أن تلعبه يف تعزيز قيم النزاهة واملساءلة والشفافية والتصدي لظاهرة الفساد ،من خالل
تصدي هذه املؤسسات للفساد يف اجملتمع عرب أنشطتها التوعوية املناطة هبا ،ورقابتها اليت ميكن فرضها على عمل
هيئات ومؤسسات الدولة خاصة تلك اليت هلا عالقة مباشرة باملواطنني .باإلضافة هلذا يتعرذ فرع منظمة الشفافية
الدولية يف اجلزائر وهو اجلمعية اجلزائرية حملاربة الفساد للتضييق والتهميش من طرف السلطة التنفيذية دائما.
 - 1عدم وجود صرامة في محاربة االقتصاد الخفي وغسيل األموال :وهو ما يشجع على استمرار اختالس
األموال وحتويلها للخارج ،نظرا لنقرت الرقابة على هذه العملية ،باإلضافة إىل عدم وجود نظام ضرييب فعال مياكن
من معرفة تلكات األفراد ال سيما املسريين للمؤسسات العمومية وأمالك الدولة .كما أنه ال يوجد هناك إلزام من

طرف احلكومة بالتعامل بالصكوك املالية خاصة العمليات اليت تفوق قيمتها مبلغ كبري كما هو معمول به يف
 1جاري فاتح ،مرجع سابق ،ص.251 :

111

الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

االقتصاديات املتطورة ،ا ساعد على تنامي العديد من السلوكيات املضرة باالقتصاد الوطب ،كالتهر الضرييب
وتبيي األموال.
 - 1ضعف الرقابة التشريعية :ومثال على ذلك عدم إجبار الربملان احلكومة بتقدي دوري لقانون ضب امليزانية

وهو حق يضمنه له الدستور ،والذي يتيح له الرقابة على تنفيذ امليزانية ومدى التزام السلطة التنفيذية مبا اقره من

خالل تصديقه على قانون املالية ،فهذا القانون مل يقدم منذ سنة  5915إىل غاية سنة  1050أين مت تقدي تسوية
امليزانية لعام  ،1001ويف سنة  1051مت تقدي تسوية امليزانية لعام .1009
 - 9الطفرة المالية التي تمتعت بها الجزائر في العشرية األخيرة :فبفضل ارتفاع أسعار البرتول يف اآلونة
األخرية  ،عاشت اجلزائر يف حببوحة مالية ،واليت كانت نعمة ونقمة يف نفس الوقت ،نعمة ألهنا سهلت للجزائر

إقامة برامج ومشاريع تنمية مل يسبق هلا مثيل يف تاريا الدولة اجلزائرية جتسدت يف برنامج اإلنعاإ االقتصادي
 ،1002-1005والربنامج التكميلي  ،1009-1001وأيضا املخط ا ماسي  ،1052-1050ونقمة ألهنا
زادت من حدة الفساد رمبا بفعل املشاريع الكبرية اليت أصبحت اجلزائر تنجزها وحتتاج فيها إىل اكرب عدد من
الشركات األجنبية والوطنية وهو ما لق تنافس حول هذه املشاريع ،ا يعمل على دفع الرشاوي وزيادة الفساد
بصفة عامة ،وأيضا ارتفاع سعر البرتول وزيادة املشاريع االستثمارية يف قطاع الطاقة كان له اثر على منو حجم
الفساد جتسد يف الفضائح اليت عرفها هذا القطاع مؤخرا.
- 50وجود نقائص في بعض القوانين :ومثال على ذلك قانون الصفقات العمومية الذي يعطي صالحيات
واسعة للمسؤولني إلبرام صفقات بالرتاضي يف حاالت استثنائية كاالستعجال واليت عادة ما ينتج عنها تقدي

رشوة.
- 55نقص في حرية الصحافة واإلعمم :خاصة اإلعالم املرئي نظرا الحتكاره من طرف الدولة ،أما الصحافة
املكتوبة ورغم اجملهودات اليت قامت هبا يف نشر العديد من قضايا الفساد ،فإهنا تبقى مكبلة بفعل قانون اإلعالم
والذي مت تعديله بعد اإلصالحات األخرية اليت أمر هبا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يف .1055
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ثانيـا :اآلليات الكفيلة بالحد من الفساد ألجل ترشيد اإلنفاق العام في الجزائر.

بالرغم من الرتسانة التشريعية اليت متلكها اجلزائر يف الال مكافحة الفساد ،إال أن هذا األخري ال زال يستشري
يف بلدنا واقتصادنا ،وهو ما يتطلب بذل املزيد من اجلهود وتضافرها ألجل كبح مجاحه ،هلذا ينبغي االلتزام مبا

يلي:
- 5تضافر جهود الدولة وقوى المجتمع :لقد أضحى الفساد يف اجلزائر ثقافة عامة حتتاج حماربتها إىل جهد
التمعي ،باإلضافة إىل توفر إرادة سياسية حقيقية قوية لكبح مجاحه ،هلذا ال ينبغي حتميل احلكومة والنظام

السياسي وحده املسؤولية األوىل واملباشرة لتفشي ظاهرة الفساد دون الرتكيز على ضرورة تضافر كافة قوى
اجملتمع وعناصره يف التصدي هلذه الظاهرة .فاملطلو إذًا توفر اجلدية يف حماربة الفساد ال الرد دعاية إعالمية
قدما يف جتسيد القوانني
جملرد الكسب السياسي ،وتضافر اجلهود بني املواطن واحلكومة واملعارضة واملضي ً
واإلصالحات اليت تبنتها اجلزائر خاصة األخرية منها ،واليت لو طبقت بالشكل السليم فإننا سوف نبب حقا
دولة القانون و فض البالد من منزلق الفساد.
- 1محاربة جميع أشكال الفساد مهما اختلفت :فال ينبغي االهتمام مبحاربة الفساد الكبري املرتب
باختالس وإهدار املال العام من طرف املسؤولني الكبار ورجال األعمال فق  ،بل جيب االهتمام أيضا
بالفساد الصغري الن هذا األخري له أعراذ كبرية هو اآلخر ،وانتشاره بني أفراد اجملتمع سوف يؤدي يف
النهاية إىل فساد من احلجم الكبري ،تصعب أكثر حماربته.
- 2إرساء مبادئ الحكم الرشيد :ويف هذا اإلطار ينبغي تعبئة وتفعيل خمتلف اآلليات القانونية للوقاية من
الفساد ومكافحته ووضع حد لإلفالت من العقا  ،وإرساء أسس املساءلة والرقابة وقيم النزاهة توخيًا
للحكم الرشيد ،وكذا تدعيم قيم الشفافية يف التعامل داخل مجيع مؤسسات الدولة والقطاع ا ا واجملتمع
املدين.

- 2التزام الحكومة بتقديم التقارير المالية الدورية :فينبغي على احلكومة االلتزام بتقدي قانون ضب امليزانية
للربملان يف آجاله القانونية ،مع إلزامها تقدي تقرير إنفاق االعتمادات املالية اليت أقرهتا لكل سنة مالية،
وتقارير سنوية تبني مبوجبها حصيلة وتقييم النشاطات السابقة وحجم امليزانية املقررة ،هبدف متويل األعمال
اإلضافية اليت مل حتدد مسبقاً يف دفرت الشروت.
- 1إعطاء مساحة أكبر للحرية واالستقملية لألجهزة الرقابية :وعلى رأسها القضاء واللس احملاسبة
والربملان ،باإلضافة إىل اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته واليت مت تعني أعضائها مؤخرا ،حبيث ينبغي
توفري هلذه األخرية املوارد املالية والبشرية الالزمة لتحقيق مهامها ،وإعطائها االستقاللية السياسية يف حتقيقاهتا
املتعلقة بالفساد يف مؤسسات الدولة ،ومنحها صالحيات واسعة للوصول إىل مصادر املعلومات واالستماع
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إىل الشهود .والنرت على إشهار ونشر تقارير سنوية يف اجلريدة الرمسية على غرار ما ورد يف بع النصو
التشريعية الوطنية ا اصة يف الال ضب االقتصاد ،كمجلس املنافسة وسلطة الضب للربيد واملواصالت
السلكية والالسلكية مع إمكانية جعل التقارير يف متناول اجلميع  .فعدم نشر تقريرها يعد عمالً يتناىف

وأحكام القانون األخرى اليت تنرت على ضرورة اعتماد الشفافية يف تسيري الشؤون العامة ،1مع التريكيد دائما
على أن هذه االستقاللية ال تعب إطالقا غيا مساءلتها.

- 1توفير الحرية الكاملة لوسائل اإلعمم :فينبغي إعطاء احلرية الكاملة لوسائل اإلعالم يف احلصول على
املعلومات ونشرها ،وتكثيف التغطية اإلعالمية لقضايا الفساد ،إىل جانب ضرورة إصدار قانون خا باحلق
يف الوصول إىل املعلومة ،ووضع حد للسرية اليت ال تزال تطبع الكثري من نتائج التحقيقات واملراقبات
وا ربات عرب إلزام األجهزة املعنية بإجراء تلك التحقيقات بالكشف عن نتائجها للرأي العام.
- 1إتاحة الفرصة الكافية للمجتمع المدني للمساهمة الجادة والفعلية في مكافحة الفساد :وذلك
بالسما أوال للمنظمات احمللية والدولية العاملة يف هذا اجملال بالعمل بكل حرية ،وتزويدها باملعلومات
املتعلقة بنشاطها وثانيا العمل على تشجيع منظمات اجملتمع املدين واملواطنني على استحدا آليات ملتابعة
ورصد الفساد داخل الواليات والبلديات ،ومساعدهتا على نشر نتائج عملها على مستوى تلك األجهزة.
- 1توفير آليات الحماية للمبلغين عن الفساد :فينبغي على احلكومة توفري التدابري األمنية والنظم ا اصة
حلماية األشخا

الذين يقومون بإبالغ السلطات املعنية عن أفعال الفساد.

- 9وضع نظام معلومات شامل :حبي ث يرب ما بني مجيع اهليئات واملؤسسات العمومية اليت تشرف على
إدارة املال العام ،ومجيع املصاحل واهليئات املكلفة بالرقابة واحملاسبة مبا فيهم مصاحل األمن ،قصد تسهيل عملية
الكشف عن حاالت الفساد ،مع ضرورة تعزيز آليات التحري واملتابعة واملراقبة والتواصل بني خمتلف اهليئات
احلكومية املتخصصة يف حماربة الرشوة والفساد.
 - 50االهتمام بالمواطن كونه قاعدة أي إصمح :فال ميكن أن حيد فساد أو يكافح فساد إال من
خالل الفرد يف اجملتمع سواء كان مواطنا بسيطا أو مسئوال صاحب قرار ،أو رجل أعمال صاحب مصلحة
يف تسيري مصاحله ،فالرتكيز ينصب على اإلنسان يف تعليمه وثقافته وسلوكه حىت ولو كانت هذا املهمة
صعبة ولكنها ليست مستحيلة ،حتتاج إىل صرب طويل وتضحية ومتابعة مستمرة ،ولكن يف األخري نتائجها

تكون مثمرة ببناء التمع يتحلى بقيم تنبذ الفساد وتكافحه ،ويتحلى بالنزاهة واملصداقية .ويتطلب هذا األمر
تفعيل طر موضوع الفساد على مستوى الرتبية والتكوين ،خاصة تكوين اإلطارات واملوظفني ،باإلضافة إىل

 1منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ،واقع النزاهة والفساد في العالم العربي  ،مرجع سابق ،ص.11:
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تفعيل دور األئمة ورجال الدين يف التوعية مبخاطر الفساد وعقابه يف الدنيا واآلخرة ،والعمل على إشاعة
ثقافة النزاهة ونبذ الفساد والدعوة إىل اإلصال يف اجملتمع.
 - 55تسهيل إجراءات تقديم الخدمات العامة للمواطنين في الجهات الحكومية :فحىت نتفادى دفع
الرشاوي للحصول عليها ،وحىت نضمن حتقيق هذا األمر البد أن خنتار الشخرت القادر علي تقدي ا دمة
للمواطن بشكل أفضل وبريقصى سرعة ،كما ينبغي يف هذا اإلطار تفعيل احلكومة االلكرتونية اليت تقدم
العديد من ا دمات للمواطن من خالل البوابة االلكرتونية للحكومة.
- 51تعزيز صور الرقابة والمتابعة على سياسات الدعم الحكومي :فينبغي فرذ متابعة حقيقية على
أصحا املشاريع املستفيدين من برامج الدعم (دعم الفالحني ،احلرفيني ،دعم الشبا  ،)...،ووضع صيغ
من قبل املصاحل املختصة لتقييم تلك املشاريع ،وإلزام أصحاهبا بإرجاع أموال الدعم يف حالة وجود أي
تالعب أو تزوير أو شيء من قبيل ذلك.
- 52إعادة النظر في قانون تسيير المؤسسات العمومية الحالي :فالقانون احلايل أدى إىل استغالل
املوارد املالية للدولة بطرق غري شرعية ،وهو ما يتطلب صياغة قانون جديد يتفادى هذه املمارسات السيئة،
وكذا إرساء نظام ضرييب فعال ميًكن من معرفة تلكات األفراد السيما املسريين للمؤسسات العمومية.
 - 52تعميق التعاون الجزائري الدولي :فينبغي يف هذا اإلطار تعزيز التعاون اجلزائري الدويل ملكافحة
الفساد وحتسينه وفقا التفاقيات األمم املتحدة للحد من اجلرمية العابرة للحدود املرتبطة بغسل األموال والرشوة

والعمل على متابعة اجملرمني واسرتداد املوجودات خاصة وان الكثري من خمتلسي أموال الدولة يقومون بتحويلها
إىل ا ارج ويفرون هم أيضا.
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المبحث الخامس :الرقابة على المال العام وتعزيز الشفافية ألجل ترشيد اإلنفاق.

يعد نقرت الرقابة على صرف املال العام احد األسبا الرئيسية وراء اإلسراف يف اإلنفاق ،وإهدار املال العام وهو
األمر الذي يتطلب إحكامها بشكل حيول دون ذلك ،كما أن تعزيز الشفافية يف إدارة املال العام هي األخرى
تلعب دورا مهما يف احلفاظ عليه ،وقد أرجعت منظمة الشفافية العاملية السبب األول يف استمرار تفشي الفساد يف
الشرق األوس ومشال إفريقيا إىل نقرت الشفافية وغياهبا يف بع الدول ،ما نتج عنه املزيد من االختالسات
وإهدار املوارد العامة اليت أثرت سلبا على حتقيق األهداف التنموية يف تلك الدول.
المطلب األول :إحكام الرقابة على المال العام بهدف الحد من الهدر وترشيد اإلنفاق.
تعد الرقابة على املال العام أحد األدوار األساسية املميزة لكافة اجملتمعات احلديثة ،بل أن نشرية الربملانات جاءت
يف املقام األول لتحقيق هذه العملية ،من هنا كان من الضروري العمل على تدعيم وتعزيز الرقابة املالية بصورة
جتعلها قادرة على احليلولة دون العبث باملال العام وإهداره.
أوال :أنواع الرقابة على النفقات العامة في الجزائر.

تنتهج اجلزائر سياسة رقابية متعددة األوجه ما بني رقابة داخلية وخارجية ،ورقابة قبلية وبعدية ،وسنشري بنوع من

االختصار هلذه األنواع من الرقابة.
- 5الرقابة الداخلية :ويشمل هذا النوع رقابة كل من املراقب املايل واحملاسب العمومي ،ورقابة مندو
احلسابات.

أ  -رقابة المراقب المالي :امل راقب املايل هو شخرت تابع لوزارة املالية ،يتم تعيينه مبوجب قرار وزاري ويكون
موجود على مستوى الوزارة املعني هبا أو على مستوى الوالية ،كما يعمل مبعية مساعدين له يعينون مبوجب قرار
وزاري أيضا ،1أما عن الرقابة اليت يقوم هبا فهي رقابة حتدد شرعية النفقة حيث مينح تريشريته لآلمر بالصرف
امللتزم بالنفقة بعدما يتريكد من مطابقتها للقوانني والتنظيمات املعمول هبا.
ووفق نرت املادة  01من املرسوم التنفيذي رقم  212-09املؤرخ يف  51نوفمرب سنة  1009والذي يعدل
ويتمم املرسوم التنفيذي  252/91املؤرخ يف  52نوفمرب  5991فان للمراقب املايل له رقابة على النفقات اليت
2
يلتزم هبا على عدة ميزانيات وهي كاأليت:
 ميزانية املؤسسات واإلدارات التابعة للدولة :أي ميزانية كل وزارة حيث انه لكل قطاع وزاري ميزانيتها اصة به حتدد فيها نفقاهتا ،وهو األمر نفسه بالنسبة للهيئات واإلدارات التابعة للدولة.

 1زيوش رحمة ،مرجع سابق ،ص.111 :
 2مرسوم تنفيذي رقم  374 - 09مؤرخ في  16نوفمبر سنة  2009يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  414 - 92المؤرخ في 14
نوفمبر سنة  1992والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،11الصادرة بتاريخ 59
نوفمبر  ،1009ص.02 :
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امليزانيات امللحقة :وهنا يعمل املراقب املايل إلجراء الرقابة القبلية على النفقات املتعلقة بامليزانية امللحقةواملعرفة وفق نرت املادة  22من قانون  ،51/12بكوهنا العمليات املالية ملصاحل الدولة واليت يضفي عليها
القانون الشخصية االعتبارية وهلا دور تقدي خدمات أو إنتاج خدمات ،وعرفت اجلزائر عدة أنواع من
امليزانيات امللحقة مل يبقى منها إال ميزانية الربيد واملواصالت.
النفقات امللتزم هبا واملتعلقة باحلسابات ا اصة با زينة :وهي تشمل وفق املادة  21من قانون :51/12احلسابات التجارية ،حسابات التخصيرت ا ا  ،حسابات التسبيقات ،حسابات التسوية مع احلكومات
األجنبية ،حسابات القروذ ،وفحوى هذه احلسابات هو أن هناك حتصيل لبع األموال لصاحل ا زينة
خروجا
العامة للدولة نتيجة عمليات خاصة ال تعترب من قبيل اإليرادات العامة ،كما قد تسجل ا زينة العامة ً
لبع األموال دون اعتبارها نفقات عامة .ألجل هذا كان البد من رصدها يف حسابات خاصة دون أن
تدرج يف ميزانية الدولة ،وهذا ال مينع من خضوعها لرقابة املراقب املايل املسبقة.
نفقات ميزانية الوالية :وهي عبارة عن جدول تقدير لإليرادات والنفقات ا اصة بالوالية ،وهي األخرىخاضعة لرقابة املراقب املايل.
ميزانية البلديات :حيث مل تكن ميزانية البلدية خاضعة لرقابة املراقب املايل من قبل ،ومبوجب املرسومالتنفيذي رقم  ، 212-09صدرت تعليمة مشرتكة ما بني وزارة املالية ووزارة الداخلية يف نوفمرب  1050تنرت
على البدء يف تنصيب املراقبني املاليني على مستوى البلديات مقر الوالية ،ومع بداية عام  1055على مستوى
بلديات مقر الدوائر على أن يعمم املراقب املايل سنة  1051على كل بلديات الوطن .ومبوجب هذا القرار
سوف تصبح كافة البلديات ملزمة بإخضاع نفقاهتا املالية عند تبويبها سنويا إىل موافقة املراقب املايل ،الذي
سيتوىل رمسيا تسيري ميزانية البلد ية والتريشري على كل املشاريع اليت تنوي إجنازها ،ووفق هذا اإلجراء ال حيق
لرئيس اجمللس الشعيب البلدي شراء أي مستلزمات مستعجلة أو طارئة أو استثنائية يف البلدية أو إطالق
مشروع دون أن يتوفر على امليزانية الكافية إال مبوافقة املراقب املايل.
نفقات املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري :وختضع هي األخرى لرقابة املراقب املايل1
أما عن العناصر ا اضعة لرقابة املراقب املايل فيمكن حصرها يف هذه العناصر:
 صفة األمر بالصرف حيث جيب أن تتوفر فيه الصفة القانونية.تطابق االلتزام بالنفقة مع القوانني والتنظيمات اجلاري هبا العمل. مراعاة توفر االعتمادات املالية املرخرت هبا. -مطابقة مبلغ االلتزام للعناصر املبينة يف الوثائق املرفقة معه.

 1زهير شطاح ،رقابة التسيير على الجماعات المحلية ،مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول تسيير الجماعات المحلية يومي  09و  50جانفي ،1001
مخبر المغرب الكبير االقتصاد والمجتمع ،ص.551 :
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 التريكد من وجود التريشريات والرتخيصات واآلراء املسبقة اليت سلمتها السلطة اإلدارية املؤهلة قانونا هلذاالغرذ ،ويتعلق هذا األمر خصوصا بنفقات الصفقات العمومية اليت تتطلب تريشرية جلنة الصفقات.
ب -رقابة المحاسب العمومي :احملاسب العمومي هو شخرت معني مبقتضى قرار وزاري صادر عن وزير املالية
ويعد حماسبا عموميا كل شخرت يقوم بالعمليات التالية:

1

حتصيل اإليرادات ودفع النفقات كمرحلة حماسبية.ضمان حراسة األموال والسندات والوثائق وكل القيم أو املواد اليت كلف برقابتها واحملافظة عليها. حركة حسابات املوجودات.ويشمل مصطلح احملاسب العمومي كل من :العون احملاسب املركزي للخزينة ،أمني ا زينة املركزي ،أمني ا زينة
الرئيسي ،أمناء ا زينة يف الوالية ،العون احملاسب اجلامع للموازنات امللحقة ،قاب الضرائب ،قابضي أمالك
الدولة ،قاب اجلمارك ،حمافظي الرهون ،كما أنه هناك أعوان حماسبني على مستوى اجمللس الشعيب الوطب واللس
األمة ،واجمللس الدستوري ،واللس احملاسبة ،واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وحماسيب الربيد
واملواصالت.
والاالت رقابة احملاسب العمومي متعددة ،وهي رقابة موالية للرقابة اليت ميارسها املراقب املايل على اآلمر بالصرف
2
وتتمثل وفق نرت املادة  21من قانون  15/90يف ما يلي:
 مدى مطابقة عملية األمر بالدفع للقوانني والتنظيمات اجلاري هبا العمل. التريكد من صفة اآلمر بالصرف أو املفوذ له. شرعية عملية تصفية النفقات واليت هي من املراحل اإلدارية اليت ترت هبا اآلمر بالصرف ،حيث يتمالتريكد من أداء ا دمة املتفق عليها مع الدائن.
 مراقبة توفر االعتمادات ،أي أن العملية قد متت وفق الرتخيصات املمنوحة يف إطار امليزانية. مراقبة آجال الديون. -مراقبة تريشريات عملية املراقبة كتريشرية املراقب املايل وجلان الصفقات.

ت -رقابة محافظ الحسابات (مندوب الحسابات) :جاء يف القانون  05-50املتعلق بتنظيم مهنة ا بري
احملاسب وحمافض احلسابات واحملاسب املعتمد ،تعريف حمافض احلسابات يف نرت املادة " :11يعد حمافض احلسابات
كل شخرت ميارس ب صفة عادية بامسه ا ا وحتت مسؤوليته ،مهمة املصادقة على صحة حسابات الشركات
3
واهليئات وانتظامه ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به".
 1المادة  22من القانون رقم  15-90المؤرخ في  51أوت  5990والمتعلق بالمحاسبة العمومية ،الجريدة الرسمية رقم  21الصادرة بتاريخ  51أوت
.5990
 2زيوش رحمة ،مرجع سابق ،ص.121 :
 3الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،21المؤرخة في  55جوان  ،1050ص.01 :
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ويعمل حمافض احلسابات على رقابة ما يلي:
 الشركات التجارية وهذا ما أبرزه املرسوم التشريعي رقم .01/92 املؤسسات العمومية االقتصادية وهو ما أقرته املادة  51من الفقرة  50من قانون .02/11 املؤسسات املالية وهو ما جاء يف املادة  511من قانون  50/90املتعلق بالنقد والقرذ.1

ويتمتع حمافظي احلسابات برقابة اهليئات السابقة الذكر بالصالحيات التالية:
 يشهد برين احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عمليات السنة املنصرمة وكذااألمر بالنسبة للوضعية املالية و تلكات الشركات واهليئات.
 يفحرت صحة احلسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذي يقدمه املسريونللمسايفني أو الشركاء أو حاملي احلصرت.
 يقدر شروت إبرام االتفاقيات بني الشركة اليت يراقبها واملؤسسات أو اهليئات التابعة هلا أوبني ا املؤسسات واهليئات اليت تكون فيها للقائمني باإلدارة أو املسريين للشركة املعنية مصاحل
مباشرة أو غري مباشرة
 متابعة عملية تنفيذ امليزانيات واحلسابات ا اصة هبذه املؤسسات. مراقبة العمليات اليت ميكن أن يكون هلا تريثري مباشر أو غري مباشر على اهليئة ا اضعة للرقابة. - 1الرقابة الخارجية :تشمل الرقابة ا ارجية رقابة كل من اجمللس احملاسيب ،ومصاحل وزارة املالية ،والرقابة الشعبية
السياسية ،ورقابة جلان الصفقات.

أ -رقابة المجلس المحاسبي :إ ن الرقابة املالية اليت جيريها اللس احملاسبة هي من قبيل الرقابة الالحقة على
النفقات العامة وال تقل أيفية عن رقابة باقي اهليئات بل تعد أعالها درجة وأدقها إجراء وهذا يعود إىل ما خوله
القانون هلذا اجمللس من أدوات رقابية واستقاللية يف مهامه ،وألنه يعد أيضا هيئة قضائية وإدارية يف نفس الوقت.
أنشء اللس احملاسبة دستوريا سنة  1976ومل يربز إىل الوجود إال يف سنة  1980وخضع قانونه األساسي إىل
العديد من التعديالت من بينها تعديل  1995حيث أصبح دوره األساسي يتمثل يف مراقبة مجيع األموال العمومية
مهما كان مصدرها ومهما كان املستفيد منها ،إال أن رقابته كما حددهتا املادة  170من التعديل الدستوري
لسنة  1996تتميز بريهنا رقابة الحقة للتنفيذ ألموال الدولة واجلماعات اإلقليمية واملرافق العمومية ،و من فإن
اللس احملاسبة يقوم بفحرت احلسابات ا تامية ألجهزة الدولة املختلفة يبدي رأيه فيها .ورغم تنوع أشكال

 1المادة  12من القانون  05 -50المتعلق بتنظيم مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ،الجريدة الرسمية العدد  21المؤرخة
في  55جوان  ، 1050ص.01 :
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الرقابة اليت ميارسها وتعدد أهدافها ونتائجها فإن مراقبته لتنفيذ العمليات املالية للهيريت العمومية غالبا ما تؤدي إىل
1
استعمال صالحياته القضائية ،ومن هنا مت تصنيفها أو اعتبارها كرقابة قضائية.
وبعد إدراك احلكومة اجلزائرية أليفية هذه الرقابة يف قاية املال العام أدخلت الموعة من التعديالت على
القانون ا ا مبجلس احملاسبة كان آخرها سنة  1050مبوجب األمر رقم  01-50املؤرخ يف  11أوت

 ،21050حيث مت تعديل العديد من مواد قانون  ،5991من بينها املادة  1واليت مبوجبها أصبح اجمللس بإمكانه
التدقيق يف شروت استعمال وتسيري املوارد والوسائل املادية واألموال العمومية من طرف اهليئات اليت تدخل يف
نطاق اختصاصه ويتريكد من مطابقة عملياهتا املالية واحملاسبية للقوانني والتنظيمات املعمول هبا ،وهتدف الرقابة اليت
ميارسها من خالل النتائج اليت يتوصل إليها إىل تشجيع االستعمال املنتظم والصارم للموارد والوسائل املادية
واألموال العمومية ،وترقية إجبارية تقدي احلسابات وتطوير شفافية تسيري املالية العمومية ،كما أعطيت للمجلس
من خالل هذا التعديل صالحيات للمسايفة يف الال اختصاصه يف الوقاية ومكافحة مجيع أشكال الغش
واملمارسات غري القانونية أو غري الشرعية اليت تشكل تقصريا يف األخالقيات ويف واجب النزاهة أو الضارة
باألمالك واألموال العمومية ،وبالتايل مل تعد مهمته الرد املراقبة البسيطة للحسابات وحسن سريها بل أصبح أداة
هامة يف مكافحة جرائم الفساد والتالعب باملال العام.
ويف تعديل للمادة  51من األمر  10/91نصت املادة ا امسة من األمر  01/50على انه ميكن لرئيس
اجلمهورية أن طر اللس احملاسبة بكل ملف أو مسريلة ذات أيفية وطنية تدخل يف نطاق اختصاصات اجمللس
وعلى اجمللس أن يطلع رئيس اجلمهورية بالتفصيل الالزم عن ذلك ،كما بإمكان اجمللس أن يطلع هذا األخري عن
كل مسريلة تكتسي أيفية خاصة ،وتدخل يف نطاق اختصاصه إن رأى ذلك مفيدا .كما مت تعديل املادة  51من
األمر  10/91حيث مبوجبها أصبح اللس احملاسبة يستشار يف املشاريع التمهيدية السنوية للقوانني املتضمنة ضب
امليزانية ،وتقوم احلكومة بإرسال التقارير التقييمية اليت يعدها إىل اهليئة التشريعية ،وقد مت التريكيد يف التعديل األخري
على أن توصيات اجمللس هدفها هو تدعيم آليات قاية األموال واألمالك العمومية ومكافحة كل أشكال الغش
3
والضرر با زينة العمومية أو مصاحل اهليئات العمومية ا اضعة لرقابته.
ومتمت أحكام األمر  10/91باملادة  11مكرر جاء فيها أن اللس احملاسبة إذا الحض أثناء ارسة رقابته وقائع من
شريهنا أن تربر دعوى تريديبية ضد مسؤول أو عون تابع هليئة عمومية خاضعة لرقابته استنادا إىل الوضع القانوين هلذا
األخري ،فانه يبلغ اهليئة ذات السلطة التريديبية ضد املسؤول أو العون املعب هبذه الوقائع.
كما جاء يف التعديل األخري أيضا أنه إذا الحظت أي سلطة أو هيئة رقابية وتفتيش أثناء عملية رقابية أو
تفتيش إلحدى اهليئات الرقابية ا اضعة للمجلس خمالفات أو وقائع من شريهنا أن تربر تطبيق الصالحيات
 1عبد القادر موفق ،الرقابة المالية من منظور االقتصاد اإلسالمي واالقتصاديات المعاصرة ،مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية ،العدد  ،01جامعة الحاج
لخضر ،باتنة ،جوان  ،1009ص.92 :
 2الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  ،10الصادرة بتاريخ  05سبتمبر  ،1050ص.02:
 3المادة  01من األمر  ،01/50الجريدة الرسمية العد .1050 ،10
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القضائية جمللس احملاسبة فإهنا ترسل جمللس احملاسبة تقرير أو ملخرت عنه ليخضع ملف القضية إىل اإلجراءات
القضائية ا اصة بإقحام مسؤولية األعوان املتابعني .كما أجاز التعديل األخري للمجلس مبعاقبة احملاسبني املتسببني
يف تريخري إيداع حسابات التسيري أو عدم إرسال الوثائق واملستندات الثبوتية بغرامة مالية ترتاو ما بني 1000دج

و 10000دج ،1وأكد األمر  01/50على ضرورة احرتام قواعد االنضبات يف الال تسيري امليزانية واملالية من طرف
املسؤوليني واألعوان التابعني للمؤسسات واهليئات واملرافق اليت يشرف على رقابتها اجمللس كما أمر القانون اجمللس
مبعاقبة األعوان واملسئولني التابعني لتلك اهليئات بغرامة مالية يف حالة خرقهم لألحكام التشريعية والتنظيمية أو

جتاهل التزاماهتم لكسب امتياز مايل أو عيب غري مربر لصاحلهم أو غريهم على حسا الدولة.
2
لإلشارة فان اللس احملاسبة ترت برقابة الموعة من املصاحل واهليئات وهي:
 مصاحل الدولة واجلماعات احمللية واملؤسسات واملرافق العمومية باختالف أنواعها واليت تسري عليهااحملاسبة العامة.
 املرافق العامة ذات الطابع التجاري والصناعي واملؤسسات واهليئات التجارية اليت متارس نشاطا صناعياأو جتاريا أو ماليا واليت تكون أمواهلا أو مواردها أو رؤوس أمواهلا كلها ذات طابع عمومي.
 تسيري األسهم العمومية يف املؤسسات واملرافق واهليئات العمومية مهما كانت وضعيتها القانونية علىأن يكون للدولة فيها قس من رأس املال.
 اهليئات اليت تسري النظم اإلجبارية للتريمني واحلماية االجتماعيني. مراقبة استعمال املساعدات املالية املمنوحة من الدولة أو اجلماعات احمللية أو املرافق العمومية أو منأي هيئة أخرى خاضعة للمحاسبة العمومية.
 مراقبة استعمال املوارد اليت جتمعها اهليئات اليت تلجري إىل التربعات العمومية من اجل دعم القضايااإلنسانية واالجتماعية والعلمية.
 مراقبة وتدقيق احلسابات اإلدارية للبلدية وتطهري حسابات التسيري ا اصة هبا من طرف اللس3

احملاسبة طبقا للتشريع الساري املفعول.
وميارس اللس احملاسبة رقابته طبقا للمادة  52من األمر  10/91باستناده للوثائق والسجالت املقدمة ،كما ميكنه
إجراء رقابة باملعاينة يف عني املكان أو بطريقة فجائية أو بعد التبليغ ،وهبذا فهو يتمتع حبق وصالحيات التحري
وجمللس احملاسبة ثالثة طرائق ملمارسة عمله الرقايب وتتمثل يف حق االطالع وسلطة التحري ،وكذا رقابة نوعية
التسيري ،وأيضا رقابة االنضبات يف الال تسيري امليزانية واملالية ،إىل جانب مراجعة حسابات احملاسبني العموميني
4
واآلمرين بالصرف.
 1المادة  51من األمر  ،01/50مرجع سابق ،ص.01 :
 2المادة  01من األمر رقم  10-91المؤرخ في  51جوان  5991والمتعلق بمجلس المحاسبة ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد 29
الصادرة بتاريخ  12جوان  ،5991ص.02 :
 3المادة  150من قانون البلدية لسنة  ،1055الجريدة الرسمية العدد  21لسنة  ،1055مرجع سابق ،ص.11 :
 4المادة  11من األمر  ،10-91مرجع سابق ،ص.09 :
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ويعد اللس احملاسبة تقر ًيرا سنويًا ويقوم بإرساله إىل رئيس اجلمهورية ،يبني فيه املعاينات واملالحظات والتقييمات
النامجة عن أشغال وحتريات اجمللس مرفقة باآلراء واملقرتحات اليت يرى من الواجب أن يقدمها ،إىل جانب آراء
وردود املسؤولني واملمثلني القانونني والسلطات الوصية املعنية ،ويتم نشر التقرير السنوي يف اجلريدة الرمسية ،وترسل
نسخة من هذا التقرير إىل اجمللس الشعيب الوطب واللس األمة ،وهبذا يتعني على السلطات اإلدارية وعلى مسؤويل
اهليئات التشريعية ا اضعة للرقابة اطالع اللس احملاسبة بالنتائج املرتتبة عن رقابته.
ويف األخري نشري إىل أن األمر  01-50هدف من ورائه املشرع اجلزائري واحلكومة إىل تفعيل دور اجمللس يف
الرقابة على األموال العامة ومكافحة الفساد والرشوة بعدما تراجع دوره يف السنوات األخرية ،ا عمل على زيادة
حاالت االختالسات وهنب املال العام ،والتالعب باحلسابات يف الكثري من اهليئات العمومية .وهذا يعد إرادة
صرحية للحكومة يف حماربة الفساد واحلفاظ على املال العام.
ب  -رقابة مصالح وزارة المالية :لوزارة املالية دورا بارزا يف الرقابة حيث أهنا تسهر على رقابة مالية الدولة ويرييت

على رأسها وزير املالية الذي خوله القانون صالحيات رقابية مبوجب املرسوم التنفيذ  12 -91املؤرخ يف  51فيفري
 5991والذي حيدد صالحياته .والال الرقابة على تنفيذ امليزانية ختترت به املديرية العامة للميزانية بوزارة املالية
وذلك عن طريق التقارير اليت يعدها املراقب املايل واملتعلقة بعملية التحصيل واإلنفاق من قبل املؤسسات واهليئات
ا اضعة لتريشريته  ،وكذا استغالل املستندات والوثائق اليت ترسل من طرف املصاحل واهليئات املعنية ،وتعد املفتشية
العامة للمالية ومفتسية مصاحل احملاسبة من أهم املصاحل بوزارة املالية املعنية بالرقابة.

-المفتشية العامة للمالية ( :)IGFتعمل على رقابة الاالت التسيري احملاسيب واملايل ملصاحل الدولة واجلماعات

اإلقليمية واهليئات واألجهزة واملؤسسات ا اضعة لقواعد احملاسبة العمومية ،كما ضع هلذه الرقابة املؤسسات
العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واملستثمرات الفالحية العمومية ،وهيئات الضمان االجتماعي ،وكل هيئة
تستفيد من دعم ومساعدات من األموال العمومية ،وقد مت توسيع الال اختصا املفتشية العامة للمالية ،ليشمل
املؤسسات االقتصادية التابعة للقطاع العام مبوجب األمر رقم  05-01الصادر بتاريا  11فيفري  .1001حيث
انه خالل الشهر األول من كل عام يقوم وزير املالية بتحديد برنامج عمل املفتشية العامة للمالية خالل السنة ،مع
األخذ بعني االعتبار طلبات املراقبة اليت يتقدم هبا أعضاء احلكومة واللس احملاسبة واجمللس الشعيب الوطب ،وهتدف
تدخالت املفتشية إىل التحقيق والتدقيق يف شروت تطبيق القوانني والتنظيمات املالية واحملاسبية اجلاري العمل هبا
وكذا النظر والتريكد من صحة احلسابات وانتظامها ومطابقة األعمال املنجزة للوثائق التقديرية ،والنظر يف شروت
استعمال االعتمادات وكيفية سري الرقابة الداخلية يف املصاحل واهليئات املعنية هبذه التدخالت ،وحيرر املفتشون يف
هناية رقابتهم تقر ًيرا يتضمن مالحظاهتم وتقييماهتم حول فعالية وكفاية تسيري املصلحة أو اهليئة املراقبة ،أو ا اضعة
للتقوي االقتصادي واملايل ،وكذا اقرتا التدابري اليت من شريهنا حتسني ذلك التسيري ونتائجه ،كما ميكن أن يتضمن
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التقرير أي اقرتا يسمح بتدارك النقائرت املالحظة على األحكام التشريعية والتنظيمية املطبقة على اهليئات
واملصاحل املعنية.
وتعد املفتشية العامة للمالية تقر ًيرا سنويًا يرفع إىل الوزير املكلف باملالية ويتضمن حصيلة نشاطاهتا وملخرت
مالحظاهتا ،واالقرتاحات ذات الطابع العام اليت هتدف خاصة إىل تكييف أو تعديل التشريع والتنظيم املطبقني يف
الال تدخلها .أما فيما يتعلق مبعاجلة نتائج الرقابة ،فإن ذلك يعود إىل سلطة الوزير املكلف باملالية الذي يقرر ما
جيب أن يتخذ من إجراءات أو تدابري بشرين تقارير املفتشية.

1

وجتدر اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن املفتشية خالل السنة املالية  ،1001أعدت  511تقرير رقابة وقامت
بتبليغها ،أما يف الفصل األول من سنة  1001فقد تولت القيام بر  502مهمة منها  52متت خارج الربنامج (على
أساس إخطار صادر من السلطات املخولة) وقد مشلت هذه املهمات خمتلف اجلوانب من الرقابة على التسيري
تدقيق احملاسبة ،التحقيقات ،التقييم وا ربة القضائية ،وتضمنت ما ال يقل عن  51قطاع سيما القطاعات الرئيسية
اليت استفادت من امليزانية (الزراعة ،السكن ،التعليم ،الصحة ،)...،كما أجنزت املفتشية مهمات مراقبة التسيري
ببع املؤسسات العمومية االقتصادية (ميرتو اجلزائر ،املؤسسة العمومية للسكنات الوظيفية ببومرداس ،مؤسسة
ميناء اجلزائر.2)..
 رقابة مفتشية مصالح المحاسبة :وهي هيئة رقابية خارجية لدعم عمليات الرقابة دون املساس بالدورالرقايب واختصاصات اهليئات واألجهزة الرقابية األخرى ،مت استحدا هذه املفتشية مبوجب املرسوم التنفيذي
 591-91املؤرخ يف  11جوان  ،5991ويتوىل اإلشراف على هذه املفتشية وكذا تسيريها مفتش عام ضع
لسلطة املدير العام للمحاسبة ويساعده يف القيام مبهامه مثانية مفتشني مكلفني بالتفتيش يتم تعينهم مبوجب
3

مراسيم تنفيذية.
هلذه املفتشية صالحيات واسعة تتعلق بإجراء أعمال الرقابة والتحقيق والتفتيش ألجل التريكد من التسيري
السليم لألموال العامة من طرف هيئات الدولة ومؤسساهتا وتشمل هذه الصالحيات التريكد من تطابق العمليات
املالية واحملاسبية اليت يقوم هبا احملاسبون العموميون مع القوانني والتنظيمات املعمول هبا ،والعمل على التسيري
األمثل ملصاحل ا زينة واالستغالل الرشيد لألموال العامة واملوارد البشرية ،وكذا مراقبة التدخالت املالية للخزينة
واملتعلقة مبنح اإلعانات والتمويالت للهيئات واملؤسسات العمومية والسهر على حتضري وتطبيق برامج التحقيق
والتفتيش اليت ي يؤديها احملاسبون ليتم تبليغها إىل اللس احملاسبة ،إىل جانب التنسيق بني عمل مصاحل التدقيق
والتفتيش اليت جتريها املصاحل ا ارجية التابعة للخزينة .وتقوم هذه املفتشية يف األخري بإعداد تقارير تتضمن كل
 1زهير شطاح ،مرجع سابق ،ص.551:
 2تقرير حول حالة تنفيذ برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة ،مرجع سابق ،ص-ص512-511 :
 3تم تعديل المادة  1من المرسوم التنفيذي  591-91بموجب المرسوم التنفيذي رقم  92-01المؤرخ في  50مارس  1001والصادر بالجريدة
الرسمية العدد  52لسنة  ،1001حيث انتقل عدد المفتشين المشرفين على المفتشية من  01إلى .01
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املعاينات واملقرتحات اليت قد تفيد يف ترشيد عمل مصاحل احملاسبة وحتديث األحكام التشريعية والتنظيمية املعمول
هبا ،ويتم تبليغ التقارير إىل مسؤول اهليئة املعنية بالرقابة والتحقيق ،وله أن يرد على املالحظات ونتائج التحقيق يف
اجل ال يتجاوز الشهرين من تاريا التبليغ ،1وتعد مفتشية مصاحل احملاسبة تقر ًيرا سنويًا يتضمن حصيلة نشاطاهتا.
ت  -الرقابة الشعبية السياسية :وهي الرقابة اليت ميارسها كل من الربملان واجملالس الشعبية الوالئية والبلدية.
 -الرقابة البرلمانية :حتتل الرقابة الربملانية مكانة هامة نظرا ملا تتوفر عليه من آليات للرقابة السابقة واآلنية

والالحقة ،2فاجمللس الشعيب الوطب يتمتع بصالحيات رقابية ميارسها عن طريق األسئلة املكتوبة واألسئلة
الشفوية (املادة  522من الدستور واملواد من  15إىل  11من القانون العضوي) ،االستجوابات (املادة  525من
الدستور واملواد من  11إىل  11من القانون العضوي) ،مراقبة استعمال االعتمادات اليت صوت عليها اجمللس
(املادة  510من الدستور) ،املوافقة على برنامج احلكومة (املواد  10و  15و  12من الدستور واملواد من  21إىل
 21من القانون العضوي) ،إنشاء جلان للتحقيق (املادة  515من الدستور واملواد من  11إىل  11من القانون
العضوي).
عالوة على ذلك ،يتوفر اجمللس على إمكانية إيداع ملتمس رقابة ،مبناسبة مناقشة بيان السياسة العامة
للحكومة (املواد من  521إىل  521من الدستور واملواد من  11إىل  15من القانون العضوي) أو رف
التصويت بالثقة عندما تبادر احلكومة بطلبه (املادة  12من الدستور واملواد من  11إىل  12من القانون
3
العضوي).
وفيما يتعلق بالرقابة السابقة فالقانون العضوي رقم  01/99املتعلق بتنظيم الغرفتني العليا والسفلى للربملان
والعالقة الوظيفية بينها وبني احلكومة يف مادته  22ينرت على أن الربملان يصادق على مشروع قانون املالية يف مدة
أقصاها  11يوما من تاريا إيداعه طبقا ألحكام املادة  510من الدستور ،ويصوت اجمللس الشعيب الوطب على
قانون املالية يف مدة أقصاها  21يوما ابتداء من تاريا إيداعه ،ويصادق اللس األمة على النرت املصوت عليه
خالل اجل أقصاه  10يوما ،ويف حالة خالف بني الغرفتني يتا للجنة املتساوية األعضاء اجل  01أيام للبث يف
شرينه ،ويف حالة عدم املصادقة ألي سبب كان خالل األجل احملدد يصدر رئيس اجلمهورية مشروع قانون املالية
الذي قدمته احلكومة بريمر بقوة القانون.
ومتثل جلنة املالية وامليزانية على مستوى اجمللس الشعيب الوطب الطرف املقابل للحكومة يف عملية التفاوذ مع
وزير املالية عند حتضري امليزانية ،كما أهنا تنظر يف مدى جناعة وفائدة التعديالت املقرتحة من احلكومة والنوا على
حد سواء ،كما تتوىل طبع تقرير املشروع التمهيدي لقانون املالية وتوزيعه على النوا إلعطاء أرائهم فيه وختترت
 1المادة  01من المرسوم التنفيذي رقم  591-91المؤرخ في  11جوان  5991والمتعلق باختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة وتنظيمها ،الجريدة
الرسمية العدد  ،21الصادرة بتاريخ  01اوت  ،5991ص.02 :
 2قانون رقم  20/10المؤرخ في  05مارس  5910والمتعلق بممارسة وظيفة الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني ،العدد .50
 3مهام المجلس الشعبي الوطني ،على الموقع /http://www.apn-dz.org :
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اللجنة يف اجلانب املايل والضرييب وجانب القروذ وكل ما له صلة باالقتصاد واملالية ،ما جيعلها تتحكم بسهولة يف
املعطيات املالية والضريبية ،وللجنة حق االستماع ألعضاء احلكومة كما أن هلا حق االستعانة با رباء واملختصني
1
بغرذ احلصول على معلومات تساعدها يف أداء مهامها.
وأثناء مناقشة قانون املالية ميكن للنوا إجراء تعديالت مبشروع قانون املالية ،غري أنه يشرتت يف التعديالت
املقرتحة أن ال تنصب على الزيادة يف النفقات العامة أو ختفي اإليرادات العامة إال إذا كان مستندا على تدابري
2
من شريهنا الزيادة يف إيرادات الدولة أو توفري مبالغ مالية لتغطية زيادة النفقات املقرتحة.
أما الرقابة اآلنية للربملان فتكون عن طريق احلق املخول ألعضائه واملتمثل يف االستجوا  ،واألسئلة الشفوية
والكتابية وجلان التحقيق ،فقد نصت املادة  522من الدستور على أن أعضاء الربملان بإمكاهنم توجيه أي سؤال
شفوي أو كتايب ألي عضو يف احلكومة ،حبيث يكون اجلوا على السؤال الكتايب كتابيا خالل أجل أقصاه
ثالثون يوما ،أما اإلجابات على األسئلة الشفوية فتكون يف جلسات اجمللس .أما خبصو االستجوا والذي هو
عبارة عن إنذار موجه من النوا إىل احلكومة أو أحد الوزراء على تصرفات من التصرفات اليت تدخل يف إطار
عمل احلكومة ،فقد نصت الفقرة األوىل من املادة
3
استجوا احلكومة يف إحدى قضايا الساعة.

522

من الدستور اجلزائري على انه بإمكان أعضاء الربملان

أما فيما رت الرقابة من طرف جلان التحقيق فيمكن لغرفيت الربملان أن تنشري جلانا للتحقيق واملراقبة يف أي
وقت ألجل التحقيق يف قضية ما ،ومن بينها القضايا ا اصة مبجاالت الرقابة املالية على أوجه اإلنفاق العام
وبإمكاهنا أن تطلب من رئيس إحدى الغرفتني االستماع إىل أحد أو بع أعضاء احلكومة إذا استدعى األمر
ذلك.
أما الرقابة الربملانية البعدية فتتجسد يف العديد من اآلليات املوضوعة لدى الربملان بغرفتيه وتتمثل يف قانون
ضب امليزانية ،والتقارير السنوية ،وبيان السياسة العامة ،وملتمس الرقابة .فبالنسبة لقانون ضب امليزانية وفقا للمادة
عرضا عن االستعمال
 510من التعديل الدستوي لعام  5991تنرت على التزام احلكومة بتقدي لكل غرفة برملانية ً
لالعتمادات املالية اليت أ قرها لكل سنة مالية وختتتم السنة املالية فيما رت الربملان بالتصويت على قانون يتضمن
تسوية ميزانية السنة املالية املعنية ،ويضب هذا القانون هنائيا امليزانية العامة للدولة املنفذة ،حيث حيدد املبالغ
النهائية لإليرادات والنفقات ،ويقر حسا نتائج السنة املالية املعنية واملشتمل على الفائ أو العجز الناتج عن
الفرق بني إيرادات ونفقات امليزانية ،والنتائج املثبتة يف تنفيذ احلسابات ا اصة للخزينة ،ونتائج تسيري عمليات
ا زينة ،وتنصب مناقشة أعضاء الربملان ملشروع قانون ضب امليزانية على مالحظات واستنتاجات تقرير اللس
 1المادة  22من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني.
 2انظر المادة  515من دستور .5991
 3للمزيد انظر عدنان محسن ظاهر ،مرجع سابق ،ص ص.511-511 :
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احملاسبة املتعلق بتنفيذ امليزانية واملرفق بذلك املشروع .ولكن املالحض منذ سنوات هو اختفاء هذا القانون الذي يعد
الوسيلة األساسية ملمارسة الربملان ومن ورائه جلنة املالية وامليزانية لدورها الرقايب على تنفيذ امليزانية ،ومراقبة حساهبا
ا تامي باعتبار أن اللجنة ال متلك الوسائل الفنية واإلدارية الكافية إلجراء رقابة عملية تتناول تفاصيل مراحل تنفيذ
امليزانية.

1

أما فيما يتعلق بالتقارير السنوية فاجمللس الشعيب الوطب يتلقى العديد من التقارير يف إطار الرقابة اليت ميارسها
وتتمثل هذه التقارير يف التقرير السنوي لتنفيذ املخط الوطب للتنمية ،التقرير السنوي للجنة املركزية للصفقات
العمومية  ،التقرير السنوي للمفتشية العامة للمالية ،تقارير اجملالس الشعبية الوالئية والبلدية املتعلقة بالرقابة ،التقارير
السنوية عن نشاطات املؤسسات العمومية ،تقارير الال عمل املؤسسات العمومية املتعلقة بالرقابة ،التقرير السنوي
جمللس احملاسبة.
وبالنسبة لبيان السياسة العامة للحكومة فاملادة  12من دستور  5991تنرت على أن يقدم رئيس احلكومة
بيان السياسة العامة أمام اجمللس الشعيب الوطب ،ويعقب هذا البيان مناقشة تتمركز حول برنامج عمل احلكومة
املصادق عليه وتنتهي املناقشة إما بالتصويت بالثقة أو ملتمس رقابة .وهذا األخري ينصب على مسؤولية احلكومة
وجيب أن يوقع من طرف  1/5من النوا على األقل ،وتتم املوافقة عليه بريغلبية  2/1من النوا وإذا مل تتم
املصادقة عليه يقدم رئيس احلكومة استقالته إىل رئيس اجلمهورية.
 -رقابة المجالس الشعبية البلدية والوالئية :وتشمل رقابة كل من اجمللس الشعيب البلدي واجمللس الشعيب

الوالئي ،فرقابة اجمللس الشعيب البلدي يتوالها األمني العام للبلدية ،حتت سلطة رئيس اجمللس الشعيب البلدي فعند
إعداد مشروع امليزانية ،يقدم هذا املشروع أمام اجمللس الشعيب البلدي للتصويت عليه قبل تاريا  25أكتوبر من
السنة املالية ،وميكن للمجلس إجراء حتويالت من با إىل با داخل نفس القسم ،باستثناء االعتمادات املقيدة
بتخصيرت خا  .وال ميكن املصادقة على امليزانية إال إذا كانت متوازنة وتنرت على النفقات اإلجبارية ،2ورئيس
اجمللس الشعيب البلدي مطالب باحلسا اإلداري للبلدية عند هناية الفرتة اإلضافية للسنة املالية وعرضه على اجمللس
الشعيب البلدي للمصادقة ،كما يصادق هذا األخري على كل حماضر املناقصات والصفقات العمومية عن طريق
مداولته ،وهبذا يكون له دور مهم يف الرقابة على صرف املوارد املالية للبلدية وترشيد نفقاهتا.
جتدر اإلشارة إىل أن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة املالية نظمت سنة  1050و  1ملتقيات جهوية على
املستوى الوطب لتكوين رؤساء البلديات وتوضيح أهداف املرسوم اجلديد املتعلق بتعميم املراقب املايل على
البلديات ،وتنفيذ الرقابة السابقة للنفقات اليت يلتزم هبا واملطبقة على ميزانية البلديات ،وترمي هذه ا طوة إىل
 1عدنان ظاهر ،دور البرلمان في إعداد وإقرار ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة في الدول العربية ،ورقة مقدمة ضمن ورشة العمل اإلقليمية حول
تعزيز دور البرلمان في إعداد موازنة األمن والدفاع وفي الرقابة على المشتريات الدفاعية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،بلجيكا ،1001 ،ص
ص.12-12:
 2المادة  511من قانون البلدية لعام .1055
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التكفل اجليد واملتواصل بالنفقات وحتقيق املطابقة بني النفقات والواردات ،باإلضافة إىل تفادي التبذير والعشوائية
يف تسيري ميزانية البلديات والقضاء على مجيع جتاوزاهتا.
أما رقابة اجمللس الشعيب الوالئي فطبقا لقانون الوالية الصادر سنة  ،1051فإننا جند فيه تكريسا لضمانات
الرقابة ،إذ يتيح هذا القانون ألي مواطن كان االطالع على حماضر مداوالت اجمللس الشعيب الوالئي واخذ نسا

منها ،1كما أن للمجلس سلطة إنشاء جلان دائمة خاصة يف الال االقتصاد واملالية وجلان خمتصة يف التحقيق
والرقابة وكذا االستعانة خبرباء وخمتصني يف هذا اجملال ،كما ميكن ألي عضو من أعضاء اجمللس توجيه سؤال كتايب
ألي مدير أو مسؤول من مديري أو مسؤويل املصاحل أو املديريات غري املمركزة للدولة رت نشاطه (املادة  21من
قانون الوالية) ،كما يتوىل اجمللس الشعيب الوالئي مسؤولية التصويت عن ميزانية الوالية بالتوازن وجوبا ،وبابا بابا
حبيث يكون توزيع النفقات واإليرادات يف شكل فصول فرعية ومواد ،كما يتخذ اجمللس الشعيب الوالئي مجيع
التدابري الالزمة المتصا أي عجز يقع يف ميزانية الوالية لضمان التوازن الصارم للميزانية (املادة  519من قانون
الوالية).
-رقابة لجان الصفقات :ختضع الصفقات العمومية إىل رقابة قبلية وآنية وبعدية نظرا أليفيتها ،وتنرت املادة 02

من قانون الصفقات العمومية لسنة  ،21055على أنه لضمان جناعة الطلبات العمومية واالستعمال احلسن للمال
العام جيب أن تراعى يف الصفقات العمومية مبادئ حرية الوصول للطلبات العمومية واملساواة يف معاملة املرشحني
وشفافية اإلجراءات ضمن احرتام أحكام املرسوم الرئاسي.
ويف البا ا امس من القانون واملتعلق بالرقابة على الصفقات أكدت املادة  551على ضرورة خضوع
الصفقات العمومية اليت تربمها املصاحل املتعاقدة للرقابة قبل دخوهلا حيز التنفيذ ،وأثناء تنفيذها وبعده .أما املادة
 551من القانون فقد بينت أن الرقابة اليت ختضع هلا الصفقات تكون يف شكل رقابة داخلية وخارجية ورقابة
الوصاية.
ومتارس الرقابة الداخلية يف مفهوم هذا املرسوم وفق النصو اليت تتضمن تنظيم خمتلف املصاحل املتعاقدة وقوانينها
األساسية دون املساس باألحكام القانونية املطبقة على الرقابة الداخلية ،3ويف إطار الرقابة الداخلية حتد جلنة
دائمة لفتح األظرفة لدى كل مصلحة متعاقدة ،حيدد تشكيلتها مسؤول املصلحة املتعاقدة مبوجب مقرر يف إطار
اإلجراءات املعمول هبا،كما حتد لدى كل مصلحة متعاقدة جلنة دائمة لتقييم العروذ تتوىل مهمة حتليل
العروذ ،وبدائل العروذ عند االقتضاء.

 1المادة  21من القانون  01-51المؤرخ في  15فيفري  1051والمتعلق بالوالية ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،العدد  51الصادر بتاريخ
 19فيرفي  ،1051ص:
2مرسوم رئاسي رقم 121- 10المؤرخ في  28شوال عام  1431الموافق  7أكتوبر سنة  2010-يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ،المعدل والمتمم.
 3المادة  510من قانون الصفقات العمومية .1055
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أما الرقابة ا ارجية على الصفقات العمومية وطبقا للمادة  511من قانون الصفقات فهي تتعلق بالتحقق من
مطابقة الصفقات املعروضة للتشريع والتنظيم املعمول به ،كما ترمي هذه الرقابة إىل التحقق من مطابقة التزام
املصلحة املتعاقدة للعمل املربمج بكيفية نظامية ،وخبصو رقابة الوصاية اليت متارسها السلطة الوصية ،فهي ترمي
للتحقق من مطابقة الصفقات اليت تربمها املصلحة ألهداف الفعالية واالقتصاد ،والتريكد من كون العملية اليت هي
موضوع الصفقة تدخل فعال يف إطار الربامج واألسبقيات املرسومة للقطاع.
أما عن هيئات الرقابة فكل مصلحة متعاقدة حتد جلنة للصفقات تكلف بالرقابة القبلية ،وحيدد مسؤول اهليئة
الوطنية املستقلة تشكيلة جلنة الصفقات املوضوعة لدى املؤسسة املعنية ،وتكون اختصاصات هذه اللجنة وقواعد
عملها هي تلك املنصو عليها خبصو اللجنة الوزارية للصفقات ،أما خبصو الرقابة القبلية ا ارجية
1
لصفقات وزارة الدفاع الوطب فتقوم هبا جلنة موضوعة من طرف وزارة الدفاع حتدد تشكيلتها وصالحيتها.
ثانيـا :تقييم السياسة الرقابية على النفقات العامة ومتطلبات إحكامها.
إذا ما نظرنا إىل أجهزة ووسائل وآليات الرقابة على النفقات العامة يف اجلزائر فإننا جندها متنوعة ومتعددة ما
بني رقابة داخلية وخارجية ،ورقابية قبلية وانية وبعدية ،ورغم هذا التنوع إال أنه هناك العديد من النقائرت والعيو
اليت متيزها ،وهو ما تسبب يف استمرار الفساد وهدر املال العام واختالسه ،األمر الذي يتطلب اختاذ تدابري
استعجاليه لتعزيز هذه الرقابة كي تسهم فعال يف احلفاظ عليه.
 - 1تقييم السياسة الرقابية.
ما مييز أغلب أوجه الرقابة على املال العام يف اجلزائر أهنا تكاد تكون رقابة على احلسابات ،دون الرتكيز على
مردود إنفاق األموال ،وبالتايل ال ميكن من خالهلا ضمان كفاءة وفعالية األموال املنفقة ،بل متًكن فق من التحقق
أن املبالغ املرصودة قد صرفت يف اجملال املخصرت هلا أو ال،كما ميكن تسجيل بع النقائرت األخرى على أوجه
الرقابة يف اجلزائر واليت صرها فيما يلي:
أ -بالنسبة للرقابة البرلمانية :هناك الموعة من النقائرت حتد من الدور الفعال للربملان يف الرقابة على النفقات

لعل أيفها:
 غيا اآلليات الكفيلة بتمكني الربملان من استفاء املعلومات اليت من خالهلا يتم االطالع على خمتلفأوجه صرف املال العام وحسن توظيفه.

 1للمزيد من التفاصيل حول رقابة لجان الصفقات انظر المواد من  511-521من قانون الصفقات العمومية.
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 وجود جلنة برملانية واحدة وهي جلنة املالية وامليزانية ينات هبا مسؤولية مجيع املسائل املتعلقة بامليزانية والتعطى أي أدوار ألي جلان أخرى ،وهو األمر الذي يتناىف مع طبيعة هذه اللجنة الذي يتطلب عمل
تشاركي واسع ألجل مراجعة جيدة ملشروع قانون امليزانية قبل عرضه على الربملان.
 متتع رئيس اجلمهورية بصالحية إصدار قانون املالية بقوة القانون يف حالة ما إذا مل يصادق عليه الربملان،وهو األمر الذي ينقرت من جدوى مصادقة الربملان.
 عدم مشول الرقابة التشريعية حلسابات التخصيرت ا ا  ،ويف املقابل زيادة عدد هذه احلسابات ،ا قدمعظمها ول من

يسيء استخدامها مستقبال ،فاألرقام تشري إىل وجود حوايل ستني صندوق خا
1
ا زينة العمومية وهي ال ختضع ألي رقابة من الربملان.
 نقرت ويف بع األحيان غيا تنصيب جلان التحقيق من طرف الربملان ملراقبة تنفيذ امليزانية أو تنفيذالنفقات العامة أو مراقبة ما يتعلق باالقتصاد واملالية ،وهذا ما يؤكد انعدام الرقابة الربملانية أثناء تنفيذ
املوازنة.
 الغيا املتكرر للعديد من النوا يف جلسات اجمللس ،أمام احلضور الكبري ألعضاء احلكومة ،وهو األمرالذي يتناىف ودعم املساءلة الربملانية.
نظرا ألهنم ميثلون األغلبية املنتمية
 أغلبية النوا املوجودين حاليا حتت قبة الربملان يساندون احلكومة ًألحزا التحالف ،أما املعارضة فهي متثل نسبة قليلة فق عادة ما يكتفي أصحاهبا باملناقشة السطحية
ملشروع امليزانية ،وهو األمر الذي جيعل املصادقة على قانون املالية يتم بشكل آيل.
 عدم تفعيل الرقابة البعدية واملتمثلة أساسا يف قانون ضب امليزانية الذي تلتزم احلكومة بعرضه لتقييموتقدير مدى فعالية الرتخيرت املايل ومقارنته مبا مت اجنازه فعال ،ويعود السبب يف ذلك إىل عدم مباالة
أعضاء الربملان هبذا القانون ،وعدم إلزامهم للحكومة بعرضه ،وهو ما يفقدهم األساس القانوين الذي
على أساسه يطالبون بتخفي النفقات أو زيادهتا ،ونفس الشيء بالنسبة لإليرادات ،وحىت لو قدم هذا
القانون فانه خال من أي تقدير ملدى كفاءة اإلنفاق احلكومي.
 فيما رت استجوا الربملان للحكومة فان الدستور اجلزائري مل يعتمد إمكانية مسريلة طر الثقة مناحلكومة عن طريق االستجوا مثلما هو موجود يف كثري من دول العامل ،ما جيعل االستجوا الرد آلية
لتحريك احلوار والنقاإ بني الربملان واحلكومة ،ووسيلة لالستيضا ومجع املعلومات ،2ويف حالة عدم
اقتناع الربملان فإهنا تتشكل جلنة حتقيق خبصو ذلك.
تبقى آلية السؤال سواء الكتايب أو الشفهي آلية حمدودة للرقابة على املال العام وذلك لسببني :األول أنأسئلة النوا عادة ما تتمحور حول قضايا خترت مواطن أو الموعة من املواطنني املنتمني لدائرهتم االنتخابية
 1الفديرالية الدولية لحقوق اإلنسان ،الجزائر" سوء المعيشة" تقرير عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،1050 ،ص 09:على الموقع:
www.fidh.org
 2محمد مالكي ،ورشة عمل نحو تعزيز الدور الرقابي للبرلمانات العربية ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،أكتوبر  ،1009بيروت ،ص.52:
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يكون الغرذ منها حتقيق مصلحتهم بالدرجة األوىل (مثال انشغاالت املواطنني حول السكن ،األجور،
املياه ،)...،حيث أهنا تكون بعيدة عن االنشغاالت العامة كطرق صرف املال العام وانتشار التبذير والفساد،
وسوء التسري ،والسبب الثاين أن املشرع اجلزائري افقد األسئلة فعاليتها حيث انه اكتفى يف نرت القانون على
املناقشة والتعقيب من طرف عضو الربملان ،ومل يلزم عضو احلكومة باإلجابة حيث أصبح الكثري منهم يتهربون
حبجة عدم االختصا  ،على عكس بع تشريعات الدول األخرى اليت تسمح بتحويل السؤال إىل استجوا
يف حالة عدم الرد أو عدم اقتناع النائب بإجابة عضو احلكومة.
ب -بالنسبة للرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة :بالرغم من املهام الكبرية اليت يقوم هبا اللس احملاسبة يف
الرقابة على األموال العامة للدولة وحسن استخدامها وتدبريها ،وانتهاء هذه الرقابة بإعداد تقرير كل سنة يتضمن
هذا التقرير املعاينات واملالحظات والتقييمات النامجة عن أشغال حتريات اجمللس يرسله إىل رئيس اجلمهورية،
ويرسل نسخة منه إىل اهليئة التشريعية ،إال أنه اصدر تقريرين فق منذ إنشائه ويفا تقرير  5991و تقرير -5991
 .5991ويدل هذا على عدم فاعلية هذا اجلهاز ،الذي أريد من خالل التعديالت األخرية اليت أجريت عليه سنة
 1050إىل إعادة إحيائه من جديد كما صر به الوزير األول اقد اوحيي.
ت -بالنسبة للرقابة التي تقوم بها مصالح وزارة المالية :ال تعدو إال أن تكون رقابية على احلسابات فق أو
مراجعة للحسابات يتم التريكد فيها من أن املبلغ قد صرف يف األوجه املخصصة له دون معرفة ما إذا كانت هذه
املوارد املنفقة قد حققت اهلدف املرجو منها ،وبالتايل ال ميكن من خالهلا قياس كفاءة وفعالية اإلنفاق العام ،كما
أن رقابة املفتشية العامة للمالية ال تشمل رئاسة اجلمهورية ووزارة الدفاع واجمللس الشعيب الوطب ،وبع
العمومية االقتصادية كسوناطراك.

املؤسسات

باإلضافة هلذه النقائرت اليت تشو أوجه الرقابة على اإلنفاق العام يف اجلزائر ،فان هذه األخرية تعرف عدم
إشراك اجملتمع املدين والذي له دور مهم وفعال يف الرقابة على املال العام سواء يف جانب التحصيل أو اإلنفاق
وقد رأينا يف فصلنا الثاين من هذا البحث كيف ميكن للمجتمع املدين أن يساهم يف ترشيد اإلنفاق العام ،ولو
نظرنا إىل اجملتمع املدين اجلزائري فإننا نالحض أنه ال يتمتع بريي صفة رقابية على اإلنفاق بسبب هتميشه من طرف
السلطات يف ارسة مثل هذه املهام.
 - 2آليات تعزيز الوظيفة الرقابية.

تكتسي العملية الرقابية أيفية كبرية نظرا للدور الذي تؤديه يف احلفاظ على املال العام وتوجيهه و وجهته
الصحيحة ما يسمح بتحقيق الرشادة يف اإلنفاق ،وهلذا ميكن إعطاء بع التصورات اليت من املمكن أن تدعم

الرقابة.
ضرورة استقاللية اهليئات الرقابية املختلفة واألعوان التابعني هلا.112
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اعتماد املعايري الدولية للرقابة املالية كمرجعية يف إجراءات التدقيق على األموال العامة وتوفري معايري دوليةللرقابة املالية للمحاسبة واملساءلة كمعايري السلوك الوظيفي ،ومعايري األداء الواجب التقيد هبا من قبل
وحدات الرقابة املالية يف الدوائر والوحدات احلكومية واملدققني العاملني يف هذه الوحدات واالنتقال من
الرقابة الشكلية للمعامالت املالية إىل الرقابة احلقيقية بشكل ميكن من احملافظة على األموال العامة من
التالعب والتزوير أو االختالس وحتقيق االستخدام األمثل واالستفادة القصوى من املوجودات واملوارد
العامة املتاحة.
ضرورة تضافر جهود اجلميع وعلى خمتلف األصعدة وعلى مجيع مستويات صنع القرار ،من أجل بلوغهدف احلفاظ على املال العام وترشيد اإلنفاق والذي يظل رهن التعاون والتنسيق بني مؤسسات الدولة.
وجو تفعيل بع اهليئات اليت منذ إنشائها بقيت حربا على ورق ،وكذا ضرورة تفعيل بع اآللياتوااللتزام هبا على غرار قانون ضب امليزانية.
ضرورة إشراك اجملتمع املدين يف الرقابة على املال العام ،ويف هذا اإلطار ينبغي إعطاء احلرية لوسائل اإلعالمومتكينها من الوصول إىل املعلومات ومنح احلصانة للصحفيني للقيام بدورهم يف نشر املعلومات وعمل
التحقيقات اليت تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.
تعزيز دور جلنة املالية وامليزانية يف اختاذ القرارات املتعلقة باإلطار االقتصادي الكلي واإلطار العام للموازنةواملصادقة على سقوف املوازنة يف بداية عملية إعداد املوازنة.
ضرورة االلتزام بالشفافية املالية ،عن طريق نشر كل ما يتعلق بصرف املال العام من حيث القيمة والوجهةحىت يتسً للمجتمع املدين من هيئات مستقلة ومواطنني من بس رقابتهم على صرف املوارد املالية
للدولة.
ضرورة أن يتم اختيار املراقبني املاليني واحملاسبني العموميني واملفتشني وغريهم من املكلفني بالرقابة عنطريق الكفاءة والنزاهة واالختصا يف امليدان ،وليس عن طريق احملسوبية واحملاباة والوالء.
ضرورة أن تكون األحكام الدستورية ومقتضيات القوانني ذات الصلة بالرقابة واضحة وغري مبهمة يف لغتهاودقيقة يف تعابريها ،وأن تتسم بالشمولية واإلحاطة والتدقيق ،درءا للجوء غري املعقول للتفسري والتريويل
الذي غالبا ما ميارس بشكل غري سليم من قبل السلطة التنفيذية ،1كما ينبغي أن تتسم بالليونة وعدم
اإلعجاز مثلما هو بالنسبة لالستجوا يف اجلزائر الذي يتطلب توقيع  20نائب طبقا لدستور 5991
بعدما كان  1نوا يف دستور  ،5919وملتمس الرقابة الذي يشرتت حىت يكون هنائيا أن يوافق عليه
ثلثي أعضاء اجمللس وهي نسبة مشددة.
ضرورة وجود معارضة حقيقة يف الربملان الن هذه األخرية تسمح باكتشاف ا روقات املوجودة يف تسيريأموال الدولة ،وتساهم يف تفادي وقوعها.
 1أمحمد مالكي ،مرجع سابق ،ص.11:
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تعزيز مستوى املعرفة لدى أعضاء اللس النوا بدورهم الرقايب يف اجلانب املايل وتدريب املوظفنياملساعدين يف اللس النوا لتحسني مستوى الدعم املهب الذي يقدم للجنة املالية وامليزانية باجمللس
الشعيب الوطب.
تزويد اللس النوا مبراجعة فصلية ونصف سنوية حول تنفيذ املوازنة وحتديد أسبا الزيادة والنقرت عنتقديرات واعتمادات املوازنة.
مراجعة صناديق التخصيرت ا ا وإلغاء غري الضروري منها ودمج األخرى يف املوازنة ،وإمكانية مراقبتهامن طرف نوا الشعب.
ضرورة توفر ثقافة سياسة الدميقراطية اليت تعد عامال غائبا يف خمتلف الربملانات اليت شغلت الفرتاتالتشريعية يف اجلزائر نظرا الن الفوز مبقعد حتت قبة الربملان ال يكون بالكفاءة واملستوى الدراسي وإمنا
باالنتماءات احلزبية ،واملال ،واحملسوبية واحملاباة واملصاحل الضيقة.
إعداد برامج تدريبية للمسئولني املاليني واحملاسبني واملراجعني الداخليني يف كافة اجلهات التابعة للدولة.وضع نظام معلومات للصفقات يشمل مجيع املعطيات واإلجراءات ا اصة هبا ،وإتاحته لالطالع منطرف املواطنني ووسائل اإلعالم وغريها لضمان املزيد من الشفافية والكفاءة وتفعيل الرقابة على اإلنفاق
والتريكد من االلتزام برينظمة الشراء.
تفعيل دور اجملالس احمللية للقيام برفع التقارير و ارسة دورها الرقايب باإلضافة إىل تعزيز إجراءات املساءلة.مراجعة كافة اإلجراءات احملاسبية وتبسيطها وزيادة مستوى الشفافية وتقليل عدد إجراءات عملياتالتريشري.
تعزيز دور وفعالية املراجعة الداخلية ،ويف هذا اإلطار ينبغي تكوين العنصر البشري ،واالعتماد علىالكفاءات والقدرات العلمية اليت تعد وسيلة أساسية متكن من ارسة آليات الرقابة والتحري للقضاء على
مجيع املمارسات الالمسوؤلة وبس اليد على التجاوزات اليت متس باملال العام أو توجيهه يف غري حمله.
ضرورة ترسيا مفاهيم ومبادئ الشفافية واإلفصا واملساءلة واإلسهام يف تطوير وحتديث األنظمة الرقابيةواملالية واحملاسبية إضافة إىل تقدي احللول العملية واملقرتحات الرامية إىل رفع كفاية األداء يف أجهزة الدولة
وحتقيق االنضبات املايل واإلداري.
االستفادة من قدرات املنظمات الدولية واإلقليمية املختصة مبجاالت الرقابة واملتابعة هبدف رفع مستوياتاألداء والشفافية والنزاهة هبيئاتنا الرقابية.
العمل على حتديث أجهزة وأدوات الرقابة لتصبح تتم بطريقة الكرتونية ،وتفادي طرق الرقابة واملراجعة اليتتتم عن طريق الوثائق واألوراق واليت تتطلب وقت طويل للمراجعة.

111

الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

العمل على تريسيس مكاتب خمتصة لدراسة املوازنة على مستوى الربملان ،مكونة من موظفني دائمني منأكادمييني وباحثني وذوي االختصا  ،والسبب يف ذلك يعود إىل عدم قدرة مجيع النوا مناقشة
1
املوازنات لعدم االختصا  ،ما يوفر أساسا ملراقبة جيدة للربملان على إنفاق املال العام وكيفية مجعه.
المطلب الثالث :دعم الشفافية والنزاهة في إدارة وتسيير األموال العامة للدولة.
يتطلب ترشيد اإلنفاق احلكومي ضرورة أن تتسم إدارة األموال العامة للدولة بالشفافية والنزاهة ،وتبدأ هذه
العملية إنطالقا من املوازنة العامة للدولة اليت تشكل أداة حيوية وحامسة يف ضمان شفافية تسيري األموال العامة
كما تؤثر مباشرة يف حجم استخدام املوارد املالية للدولة ،األمر الذي يتطلب ضرورة أن تتحلى هذه السياسة
بالشفافية والنزاهة ألجل احلفاظ على موارد الدولة وقايتها من اهلدر والتبذير واستخدامها بريكثر كفاءة.
أوال :اإلجراءات المتخذة ألجل عصرنة أنظمة الميزانية في الجزائر.
من أجل تنفيذ سياسات اقتصادية سليمة وشفافة وقابلة للتقدير من قبل احلكومة ،عكفت هذه األخرية على
تنفيذ إصالحات هتدف إىل عصرنة أنظمة امليزانية ،ومن بني أهم األنشطة املسجلة يف هذا اإلصال نذكر:
 مراجعة كاملة ألنظمة إعداد ،تنفيذ ،حماسبة ،مراقبة ،ومتابعة واملعاجلة اآللية مليزانية الدولة من خالل وضعميزانية لسنوات عديدة مع إلزامية حتقيق نتائج اجيابية ،2ووضع إطار للنفقات على املدى املتوس
( )CDMTحيدد أهداف اإليرادات والنفقات لكل قطاع ويضمن االنسجام بني إسقاطات االقتصاد
الكلي وحتضري امليزانية ،ويف هذا الشرين مت املصادقة على مشروع قانون تنظيمي متعلق بقوانني املالية يف

اللس احلكومة بتاريا  51مارس  ،1001بغرذ عرضه على اهليئات التشريعية ملناقشته ،ولكن حلد اآلن
مل يرى النور هذا القانون.
 إعادة هيكلة عملية تنفيذ اإلنفاق العام من خالل صياغة دورة جديدة لإلنفاق تريخذ التوجهات اجلديدةللميزانية يف االعتبار ،حيث مت إصدار نظام تنفيذي جديد للميزانية يصدق الموع تدفقات التسيري الناتج
عن النظام وحمددا لإلجراءات النفقات ( الوصف املفصل للعمليات ،توزيع ادوار املشرفني على النفقات
من أمرين بالدفع ومراقبني ماليني وحماسبني).
 وضع موازنة متعددة السنوات ترتكز على النتائج احملرزة (مقدرة مبؤشرات األداء) ،وحتسني عرذ امليزانيةونشرها من خالل وضع برامج معلوماتية لتحضري امليزانية.
 -تبسي دورة تنفيذ اإلنفاق العام ومعاجلتها للتسريع يف عملية الدفع.

1منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد ،دليل البرلماني العربي للرقابة المالية ،بيروت ،ص.25:
 2تم تحقيق تجربة رائدة في إعداد ميزانية متعددة السنوات بمشاركة خمس وزارات وهي المالية ،الصحة ،األشغال العمومية ،التعليم العالي والنقل.
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 حتسني نوعية املراقبة وإدماج امليزانية واحملاسبة على مستوى املعلوماتية ،ويف هذا اإلطار مت خلق إدارةمكلفة بإصال امليزانية يف النظام اهليكلي اجلديد لوزارة املالية (مرسوم  11نوفمرب  )1001مكلفة
خصوصا بتنفيذ خمط عام لإلعالم اآليل.
وألجل تعزيز الشفافية ونشر املعلومات املتعلقة بامليزانية مت إنشاء برنامج معلومايت إلعداد امليزانية ،حيث مت عرذ
هذا الربنامج يف مارس  1001من طرف مصمم الربنامج حبضور إطارات وزارة املالية ،كما مت إنشاء وكالة
معلومات ية للمالية العامة مكلفة بتصميم وتنسيق ونشر النظم املعلوماتية خاصة امليزانية اجلديدة ،واملالية والنظام
احملاسيب للدولة.

1

ونشري يف هذا اإلطار إىل أن جل اإلصالحات اليت تبنتها وزارة املالية من أجل حتديث وعصرنة أنظمة امليزانية
وجعلها أكثر شفافية ،مل تتم حلد اآلن ،ومن املنتظر أن تدخل حيز التنفيذ سنة  ،1051حسبنا صر به مدير
حتديث أنظمة امليزانية باملديرية العامة للميزانية ،على هامش منتدى نظمه مكتب فرنسي ملراجعة احلسابات حول
إصال امليزانية وحضره وزير املالية كري جودي يف فيفري  ،1009حيث أوضح أن هذا اإلصال مهم ألن امليزانية
ستتغري حبيث سيكون هناك توجه أكرب و إجناز الربامج واشرتات النتائج بدل االكتفاء فق بتزويد املؤسسات
باملوارد كما جيري حاليا.
ثانيـا :واقع الشفافية في الموازنة العامة للدولة.

إن الشفافية يف إعداد املوازنة تعب اإلفصا عن كافة املعلومات املالية املتعلقة باملوازنة بريسلو منهجي سليم
ويف الوقت املناسب ،حبيث جيب أن يكون نشر املعلومات ا اصة باملوازنة التزاما قانونيا على احلكومة وحتدد فيه
توقيت النشر ومدى تفصيله ،وتعد الشفافية يف خمتلف مراحل امليزانية من العوامل الرئيسية اليت متكن اللس
الشعب واملواطنني بوجه عام من مراقبة احلكومة وحماسبتها ،وهلذا أصبح مقدار الشفافية اليت تتسم هبا امليزانية
عموما وحسن إدارة وكفاءة اإلنفاق العام
العامة إحدى املعايري األساسية للحكم على حسن إدارة املالية العامة ً

على وجه ا صو .
ويف اجلزائر يعترب القانون رقم  71-48املؤرخ يف  ،27848/1/1و املتعلق بقوانني املالية املرجع الرئيسي للمالية
العامة يف اجلزائر ،إذ حدد هذا القانون ماهية املوازنة العامة للدولة من حيث مفهومها مكوناهتا ،مراحل إعدادها
وتنفيذها ،كما أنه أضفى صبغة قانونية على املوازنة العامة من خالل تقدميها يف شكل قانون مالية يتم املصادقة
عليه سنويا من طرف اهليئة التشريعية.
ووفقا للمادة  02من القانون  51-12فإن قانون املالية يقر ويرخرت بالنسبة لكل سنة مدنية المل موارد
الدولة و أعبائها ،وكذا الوسائل املالية األخرى املخصصة لتسيري املرافق العمومية وتنفيذ املخط اإلمنائي السنوي
 1مرسوم تنفيذي رقم  94 - 08مؤرخ في  10مارس سنة  2008يتضمن إنشاء وكالة اإلعالم اآللي للمالية العمومية وتنظيمها ومهامها
وسيرها .الجريدة الرسمية العدد  52المؤرخة في  51مارس  ،1001ص.51 :
 2قانون رقم 51 – 12 :المؤرخ في  1جويلية  ، 5912المتعلق بقوانين المالية ،الجريدة الرسمية عدد  11الصادرة بتاريخ  50جويلية . 5912
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كما أن اهلدف من إعداد قانون املالية يتمثل يف حتديد طبيعة املوارد واألعباء املالية للدولة ومبلغها وختصيصها يف
إطار التوازنات العامة املسطرة يف خمططات التنمية اإلقتصادية واالجتماعية املتعددة السنوات والسنوية ، 1كما
يشمل قانون املالية كل من قانون املالية السنوي وقانون املالية التكميلي واملعدل وضب امليزانية.
و إذا مررا أردنررا معرفررة واقررع الشررفافية يف املوازنررة العامررة يف اجلزائررر فانرره هنرراك عرردة حمرراور لدراسررة مقرردار الشررفافية الرريت
تتمتع هبا امليزانية العامة وهي كالتايل:
 تفاصريل البيانرات واملعلومررات املقدمرة يف امليزانيررة سرواء تعلرق ذلررك براإليرادات أو النفقررات أو أعبراء الررديونوغريهرا مرن األمرور املهمرة األخررى ،واملعلومرات يقصرد هبرا تلرك الريت ميكرن للجمهرور احلصرول عليهرا وحررىت
وان تطلب األمر طلب مقدم من طرفه إىل اجلهة املخولة هلا إصدار امليزانية.
 مدى مشاركة املواطنني يف إعداد ورصد والرقابة على امليزانية. مدى االلتزام احلكومي بإعداد احلسابات ا تامية وتقدميها للربملان ملناقشتها.وإذا ما نظرنا ملؤشر الشفافية يف املوازنة والذي يصدر عن مؤسسة الشراكة يف املوازنات الدولية( ) IBPفإننا جنده
يقيس وضع الدولة من حيث ما يلي:
 كمية املعلومات املنشورة سواء كانت معلومات واسعة – معلومات هامة ،-بع– احلد األدىن من املعلومات ،-نادرا ما تنشر معلومات.

املعلومات للمواطنني

 طبيعة املعلومات ،فيتم تقسيم املعلومات إىل معلومات غري مالية عن برامج اإلنفاق احلكومي مثل عدداملستفيدين من بع الربامج ،وما إذا كانت املعلومات املنشورة مفصلة عن كل الربامج أو ثلثي الربامج أو ال
توجد معلومات.
 الوثائق ذات الصلة وكيفية نشرها وإتاحتها للجمهور ،وتشمل :تصريح ما قبل امليزانية –مشروع قانوناملالية ،-قانون املالية ،تقارير خالل العام –تقرير منتصف السنة ،-التقارير النهائية –قانون ضب امليزانية.-
الوقت الذي تتيحه السلطة التنفيذية للربملان ملناقشة مشروع قانون املالية ،وهنا توجد عدة معايري تتمثل يفالوقت املتا للمناقشة داخل الربملان (قبل ثالثة أشهر من بدأ السنة املالية ،قبل ستة أسابيع على األقل ،اقل من
ستة أسابيع ،ال تعرذ املوازنة للربملان قبل العمل هبا).
 بلدان تعقد جلسات عامة مكثفة ،بلدان تعقد جلسات عامة للهيئات اإلدارية فق  ،بلدان تعقد عددحمدود من جلسات االستماع ،بلدان ال تعقد جلسات استماع.
 توقيت نشر احلسابات ا تامية للمراجعة (بعد ستة أشهر أو اقل من هناية السنة املالية ،بعد  51شهر أواقل ولكن أكثر من ستة أشهر ،من  51شهر إىل  12شهر ،أكثر من  12شهرا)
مدى إمكانية السلطة التنفيذية من إقالة مراجع احلسابات ( نعم ميكن إقالته ،ال ميكن هلا إقالته) 1المادة األولى من القانون  ، 51 -12نفس المرجع السابق.
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الشخرت أو اجلهة اليت تقوم باعتماد احلسا ا تامي ( اللس الشعب ،غريه).من هذا املنطلق ترييت أيفية مؤشر شفافية املوازنة باعتباره أول دليل يف هذا اجملال استنادا الستطالعات للرأي يقوم
هبا خرباء حمليون ،فاملوازنة املفتوحة هي مسح مستقل ومقارن لشفافية املوازنة ومصداقيتها يف دول العامل ،اجري
أول مسح سنة  ،1001يشرف عليها مشروع شراكة املوازنة الدويل ( )IBPالذي تريسس سنة  5991والذي
يهدف إىل تعزيز وتطوير مشاركة اجملتمع املدين يف عملية املوازنة ،من اجل جعل أنظمة املوازنة أكثر شفافية
ومصداقية ،وأكثر تلبية الحتياجات الفقراء وذوي الدخل احملدود.
يصدر عن املسح كل سنتني مؤشر املوازنة املفتوحة ( )OBIو صرت هذا املؤشر الموع عالمات لكل دولة
استنادا إىل حجم املعلومات اليت توفرها للجمهور خالل عملية املوازنة .ويبدأ مسح املوازنة من افرتاذ أن اجلمهور
له احلق يف الوصول إىل املعلومات املتعلقة بالكيفية اليت يتم هبا ختصيرت واستخدام األموال العامة ،ويستند املسح
إىل أحبا يقوم هبا خرباء مستقلون من اجملتمع املدين ،أكثر من كوهنم مسؤولني حكوميني أو من كوادر الوكاالت
املا ة ،ويركز أدوات القياس اليت مت ذكرها سابقا.
يعطي مؤشر املوازنة املفتوحة الموعا للدول من  0إىل  500نقطة ،يقوم على إجابات الموعة فرعية تتكون من
 95سؤاال من بني  512سؤاال يضمها االستبيان ،1وتركز هذه األسئلة على مدى توفر مثانية من وثائق املوازنة
الرئيسية (مع تركيز رئيسي على وثيقة مشروع املوازنة) واملعلومات اليت يتضمنها ،ويشري اجملموع من  500-15إىل
أن الدولة املعنية تقدم معلومات شاملة يف وثائق موازنتها ،ويشري اجملموع من  10-15إىل تقدي معلومات هامة
أما اجملموع من  10-25فيشري إىل تقدي معلومات قليلة ،ومن  20-15يشري إىل تقدي حد ادين من املعلومات
ومن  10-0يشري إىل تقدي معلومات شحيحة أو عدم تقدي معلومات على اإلطالق.
وقد مشل مسح  19 ،1001دولة أما مسح  1001فضم  11دولة و 1050مشل  92دولة  ،ويوضح لنا اجلدول
التايل العالمات املمنوحة للجزائر خالل هذه السنوات.
الجدول رقم ( :)23-4مؤشر الموازنة المفتوحة في الجزائر.
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Source: the international budget partnership, open budget index , 2006,2008,2010.

من خالل اجلدول نالحض أن اجلزائر تصنف ضمن الفئة اليت تتميز بقلة أو عدم توفر املعلومات حول امليزانية
(شحيحة أو ال معلومات) ،كما أهنا ترتب دائما يف املراتب األخرية إىل جانب كل السعودية والعراق وهو أحد
أدىن املعدالت يف العامل ،فعلى سبيل املقارنة ،ولنبقى يف الدول األفريقية و/أو الدول العربية اليت مشلتها الدراسة
 1للمزيد حول االستبيان انظر الموقع :

www.openbudgetindex.org
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نفسها سنة  ،1001حتصل املغر على الموع  27من  ،100ومصر على  43نقطة من  100وبوتسوانا على
 62نقطة من  ،500وهو ما يعب وفق هذا املؤشر أن اجلمهور اجلزائري ال يتمتع حبق الوصول إىل املعلومات
الشاملة ويف الوقت املناسب ،والالزمة للمشاركة وبشكل فعال يف عملية املوازنة ،األمر الذي يشجع على اإلنفاق
الفاسد وغري املتناسب ،واملنطوي على اهلدر ،والذي ال يليب أولويات اجلمهور ،ويؤثر بشكل سليب على املبادرات
اهلادفة إىل مكافحة الفقر من وجهة نظر القائمني على حسا هذا املؤشر.
وترجع أسبا تدين هذا املؤشر يف اجلزائر إىل ما يلي:
عدم وجود إشراف مجاهريي على وضع املوازنات والذي يعود أساسا إىل عدم توفر قانون ينظم حريةاحلصول على املعلومات ،على الرغم من أن الدستور اجلزائري اقر حبق املواطن يف احلصول على املعلومات.
فخالل املراحل األربعة للميزانية فان ما هو مسمو به للجمهور مشاهدة اجللسات العلنية ملناقشة قانون
املالية على شاشات التلفاز ،وهو األمر الذي حيرمه من حقهم يف االطالع على كيفية إعداد مشروع
امليزانية ،وكيفية توزيع النفقات حسب األولويات ،ومصادر اإليرادات اليت عادة ما تثقل كاهل املواطن بفعل
الضرائب املفروضة ،وحرمانه أيضا من الرقابة على تنفيذ امليزانية .كل هذا يف ظل وجود مؤسسات إشراف
ضعيفة ،حيث تتمتع اهليئات التشريعية بصالحيات حمدودة ،فممثلي الشعب يف الربملان ال يعلمون الكثري
عن مشروع القانون قبل عرضه عليهم ،ذلك أن مهمة اإلعداد من صالحيات السلطة التنفيذية وهناك جلنة
واحدة وهي جلنة املالية وامليزانية على مستوى اجمللس الشعيب الوطب جتتمع مع أعضاء احلكومة ملناقشتهم
حول تقديراهتم خبصو نفقات وإيرادات كل وزارة .وهلا سلطة حمدودة يف التعديل نظرا لعدم معرفتها
بظروف وكيفيات إجراء تلك التقديرات على مستوى كل وزارة ،وأيضا لغيا قانون تسوية املوازنة الذي
يتيح هلا قدرة التنبؤ باإليرادات والنفقات.

 من الصعب على اجلمهور وحىت أعضاء اللس الشعب تعقب النفقات وطرق ومقدار حجماإليرادات اجملموعة ،ومقدار الدين العام نظرا لعدم إتاحة هذه املعلومات لالطالع من طرف املصاحل املعنية
سواء على املستوى املركزي ،أو على مستوى اجلماعات احمللية ،وذلك الن اجلزائر ال تنشر تقارير منتصف
السنة املالية ،واحلكومة غري ملتزمة بقانون ضب امليزانية.

 وقت تقدي مشروع قانون املالية للربملان قصري فهو اقل من ستة أسابيع ،األمر الذي ال يعطي أعضاءاجمللس الشعيب الوطب فرصة كافية ملراجعته واالطالع الدقيق على فحواه ،إىل جانب القدرة احملدودة
لألعضاء على مراجعة مشروع املوازنة اليت تقدمه احلكومة نظرا لعدم ختصرت الكثري منهم بالشؤون املالية.
 بالنسبة لعقد جلسات االستماع فاهليئة املكلفة هبذا األمر يف اجلزائر هي هيئة املالية وامليزانية علىمستوى اجمللس الشعيب الوطب وهذه اهليئة تبقى غري كافية لالستماع جلميع أعضاء الوزارة ومناقشتهم
مناقشة جدية خبصو توقعاهتم للسنة املالية.
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 -بالنسبة للحسابات ا تامية فاحلكومة اجلزائرية غري ملتزمة بتقدميها يف الوقت املناسب ( أكثر من 12

شهرا) وبالتايل هذا حيد من قدرة الربملان على الرقابة البعدية.
 بالنسبة الحتياطيات النقد األجنيب للجزائر واليت جتاوزت  512مليار دوالر يف هناية عام  1055وفقالألرقام الصادرة عن حمافض بنك اجلزائر ،السيد حممد لكساسي ،فال تتوافر بشريهنا أية معلومات مفصلة
للجمهور ،سواء فيما رت كيفية استثمارها أو ما تدره من دخل ،يف حني أن هذه االحتياطيات من
النقد األجنيب تعد حيوية لسالمة االقتصاد اجلزائري.

 عدم متتع مؤسسات الرقابة والتدقيق العليا باالستقالل أو التمويل الكايف للقيام مبهامها ،فمجلساحملاسبة هو هيئة تابعة لرئاسة اجلمهوية ،وغري مفعل بالكيفية املطلوبة اليت تستدعيها الرقابة على األموال
العامة للدولة.
 -بالنسبة ملراجعي احلسابات فهم حتت مسؤولية السلطة التنفيذية وبإمكان هذه األخرية عزهلم أو

تغيريهم يف أي وقت ،وبالتايل هم ال ميلكون االستقاللية التامة.
ثالثـا :متطلبات إرساء الشفافية في الميزانية العامة للدولة.

من أجل إرساء الشفافية يف امليزانية العامة للدولة لتؤدي دورها املنوت هبا وهو تلبية احتياجات األفراد وحتقيق

رفاهيتهم ينبغي حتقيق مجلة من الشروت تتمثل فيما يلي:
- 5االلتزام بالمعايير الدولية لتحقيق الشفافية في المالية العامة :واليت مت التطرق إليها يف الفصل الثاين من
الدراسة واملتمثل أساسا يف وضو األدوار واملسؤوليات ،عالنية عمليات املوازنة ،إتاحة املعلومات لالطالع
العام ،االلتزام بضمانات املوضوعية وصحة البيانات واملعلومات.

 - 1إشراك المجتمع المدني في جميع مراحل الموازنة :فخالل املرحلة األوىل وهي التحضري ملشروع
القانون تقرر احلكومة مقدار اإليرادات اليت يتم مجعها ،وختصيرت وجوه اإلنفاق ،ومستويات العجز واملديونية

للسنة املالية املقبلة ،ويعترب اخنرات اجملتمع املدين يف هذه املرحلة حامسا للتريثري على األولويات واملخصصات
الرئيسية واليت جتنب الدولة الكثري من النفقات قد يكون اجملتمع يف غً عنها ،أو ال تليب أولوياته .وقد وجد
مؤشر املوازنة املفتوحة أن اغلب الدول اليت مشلها املسح تبقى فيها مرحلة صياغة وحتضري املوازنة مغلقة على
اجلمهور ،وقصد تعزيز الشفافية يف هذه املرحلة ينبغي إصدار بيان ما قبل املوازنة قبل شهر على األقل من تقدي
السلطة التنفيذية ملشروع قانون املالية وتوزيعه ونشره على نطاق واسع لتمكني أطراف اجملتمع املدين من إبداء
آرائهم ومقرتحاهتم ،حبيث يضم االفرتاضات اليت استخدمت لتحديد إطار امليزانية ،والعوائد املتوقعة ،واإلنفاق
ومستويات املديونية ،واملخصصات املوزعة بني القطاعات بشكل عام ،كما ينبغي منح مدة كافية للسلطة
التشريعية ملراجعته على األقل قبل ثالثة أشهر.
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أما خالل املرحلة الثانية من إعداد املوازنة وهي مرحلة املصادقة على قانون املشروع فينبغي إشراك اجملتمع
املدين عن طريق فتح اجملال له إلبداء رأيه وفق جلسات استماع ،واليت ميكن أن تؤثر على قرارات املوازنة من
خالل عملية دفاع مستهدفة ،وميكن تعزيز الشفافية يف هذه املرحلة بإتاحة مشروع املوازنة أمام العموم مع نشر
ملخصات مبسطة يفهمها املواطن.
أما مرحلة التنفيذ واليت يتم فيها إنفاق األموال فعليًا لتطبيق السياسات والربامج واملشاريع اليت وضعت
خطوطها العريضة يف املوازنة ،فقد وجد مؤشر املوازنة املفتوحة أن هناك  55دولة من بينها اجلزائر ال تعلن أي
تقرير على اجلمهور من تقارير مرحلة التنفيذ على اإلطالق ،ولتعزيز الشفافية يف هذه املرحلة ينبغي أن تنشر
احلكومة خالل مرحلة تنفيذ امليزانية تقارير خالل السنة ،شهرية أو فصلية واليت تشمل اإليرادات اليت مت مجعها،
واملصاريف والديون ،وتسمح هذه التقارير للجمهور مبراقبة ما إذا كانت احلكومة تنفق كما وعدت على
القطاعات الرئيسية ،وإذا ما كانت هذه األموال تصل إىل املؤسسات واملستفيدين املستهدفني ،كما جيب على
السلطة التنفيذية أن تنشر مراجعة نصف السنة ملناقشة أي تعديالت واليت على أساسها يتم تقدي قانون املالية
التكميلي ،ويف األخري جيب على احلكومة أن تصدر تقرير هناية السنة والذي يلخرت الوضع يف هناية السنة
املالية ،حبيث ينبغي أن حيتوي على حتديث فيما يتعلق بتحقيق أهداف السياسة يف املوازنة قيد التنفيذ.
أما املرحلة الرابعة وهي مرحلة الرقابة واليت يتم من خالهلا تقييم وتدقيق املوازنة فهي تسمح للجمهور بتقييم
ما إذا كانت موارد الدولة قد جرى استخدامه بفعالية وبطريقة مناسبة ،وهو ما يسمح له باملسايفة يف وضع
أنظمة أفضل ،ومساءلة املسؤولني الذين أساؤو استخدام املال العام ،ولتعزيز الشفافية يف هذه املرحلة ينبغي
تفعيل اهليئات املستقلة للرقابة وعلى رأسها اجمللس احملاسيب وإلزامه بتقدي تقرير مدقق للحسابات للمجلس
الشعيب الوطب ،وللجمهور أيضا.
 - 2دعم الشفافية في قطاع المحروقات :إن وجود إدارة مسؤولة للموارد واألربا الناجتة عن االستثمار يف
قطاع النف والغاز يعترب أمرا مفصليا خاصة أن هذا القطاع يغطي أكثر من  %91من صادرات اجلزائر فقد
أكد مؤشر املوازنة املفتوحة على أن الدول املعتمدة على عوائد النف والغاز متيل ألن تكون أقل شفافية ومن
بينها اجلزائر والسعودية اليت إحتلتا املراتب األخرية وفق هذا املؤشر ،وبالتايل فان إرتفاع معدالت الشفافية يف هذا
القطاع سوف يعمل على تعزيز اإلدارة اجليدة ملوارد الدولة النفطية ،بفضل إنفتا هذا القطاع على الرقابة ومن
بينها رقابة اجملتمع املدين ،ما يعمل يف النهاية على التقليل من حجم الفساد فيه ،الذي عرف يف الفرتة األخرية
فضائح مالية تسببت يف خسائر كبرية ملوارد الدولة ،وهو األمر الذي يبعدنا عن سياسة ترشيد النفقات اليت ن
بريمس احلاجة إليها يف ظل برامج التنمية الطموحة اليت تباشرها احلكومة .وتتطلب الشفافية يف هذا القطاع
ضرورة التزامه بقانون الصفقات العمومية ،والكشف عن نفقات وإيرادات ومضامني العقود اليت يربمها ،ونسب
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أربا احلكومة والشركات املتعاقدة ،وكل ما يتعلق هبا حىت نتمكن من نظام مساءلة حقيقي يف ظل وجود سلطة
قضائية مستقلة وإعالم حر والتمع مدين ناضج.
- 2دعم الشفافية في اإلدارات والهيئات العامة المسيرة للمال العام :إن الشفافية يف تسيري اجلماعات
احمللية ،واهليئات واملؤسسات العمومية مطلب أساسي لدعم شفافية املوازنة ،وأحد الشروت واملقومات األساسية

للتنمية الشاملة واملستدامة يف كافة اجملاالت التنموية ،فحني تقوم هذه األطراف بريداء أعماهلا يف كنف الشفافية،
حيث تعمل على نشر مجيع املعلومات املتعلقة بنفقاهتا وإيراداهتا وتشرك اجملتمع املدين يف رصد وتنفيذ ورقابة
ميزانياهتا ،وتبتعد عن السرية يف إدارة الشؤون العامة ،فان هذا العمل سوف يعزز من أطر الرقابة عليها وحيد من
الفساد وهدر املال العام هبا من جهة ،ومن جهة ثانية سوف يضب بنوع من الدقة تقديراهتا للموارد املالية
املطلوبة يف امليزانيات القادمة ،ذلك أن عدم وجود قيود أو حدود على اإلنفاق عل الوزارات واهليئات العمومية
ال هتتم بتحديد أولويات اإلنفاق خاصة يف ظل الطفرة املالية اليت تعيشها اجلزائر بفعل ارتفاع أسعار البرتول ،ا
دفع هبذه األطراف إىل املغاالة يف وضع تقديراهتا بشرين اإلنفاق حيث نالحض أن هذه التقديرات تزداد كل سنة
حىت ومل تتوفر أسبا للزيادة ،وهو األمر الذي ساهم يف االرتفاع املستمر لنفقات الدولة ا أبعدنا عن سياسة
ترشيد اإلنفاق.
- 1وضع قانون خاص بالشفافية :فاملطلو إصدار قانون يلزم مجيع األطراف واهليئات واملؤسسات العمومية
باختالف أنواعها نشر املعلومات والوثائق اليت توضح طرق إدارهتا وتسريها للمال العام ،إىل جانب ضرورة

جديدا عن شفافية املوازنة حيتوي على القواعد العامة والشروت
تضمني القانون ا ا بإعداد املوازنة باباً
ً
الواجب االلتزام هبا يف إعداد قانون املالية ومجيع التقارير املتعلقة به ،على النحو الذي يضع إطارا موحدا ومتسقا
لكيفية إعداد وثائق املوازنة.
واىل جانب هذه املتطلبات فان مؤشر املوازنة يوصي الدول خاصة تلك اليت ال تتمتع بشفافية يف موازنتها ضرورة
1

االلتزام مبا يلي:
توزيع معلومات املوازنة يف أشكال وعرب أساليب ووسائل إعالم قابلة للفهم ومفيدة لقاعدة أوسع منالسكان ،وينبغي أن يتضمن ذلك نشر املعلومات من خالل اإلذاعة أو بثها يف وسائل إعالم أخرى
وبلغات تتحد هبا غالبية السكان.
وضع آليات مؤسسية إلشراك اجلمهور يف عملية املوازنة ،ومن ذلك عقد جلسات استماع خاللمراحل صياغة ومناقشة مشروع موازنة الفرع التنفيذي ،ويف فرتات خمتلفة خالل دورة املوازنة وسيكون من

 1مؤسسة الشراكة في الموازنات الدولية( ، ) IBPالموازنات المفتوحة .تغيير في نوعية الحياة ،مسح الموازنة المفتوحة لعام  ،2008التقرير
النهائي ،على الموقع http://www.transparencymaroc.ma/ar/uploads/etudes/21_2.pdf :اطلع عليه بتاريخ .1055/01/01
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استخدام وصول أوسع ملعلومات املوازنة ،للتريثري على السياسات

شرين ذلك أن يوفر للجمهور فر
والتحقق من مصداقية احلكومة.
-توسيع فر التغطية اإلعالمية لعملية املوازنة ،عن طريق فتح جلسات االستماع ا اصة باملوازنة أمام

الصحفيني على سبيل املثال ،أو بث هذه اجللسات على اإلذاعات والتلفاز واإلنرتنت.
دعم اإلصالحات ذات الصلة لتحسني استقالل وقدرة اجمللس التشريعي وهيئة الرقابة والتدقيق العلياعلى لعب أدوارهم الرقابية املناطة هبم رمسياً .وينبغي أن تعاجل اإلصالحات مسريلة االستقالل السياسي

واملايل هلذه املؤسسات ،باإلضافة إىل قدرهتا التحليلية ،والوصول إىل اهليئة التنفيذية وقوى قانونية أخرى
والالزمة حىت تستطيع القيام مبهامها.
بناء أنظمة معلومات فعالة حول التمويل العام ،تعزز نوعية ودقة موعد توفر معلومات املوازنة ،مثالً منخالل استخدام أنظمة تصنيف واضحة ومعيارية وتقنية معلومات مناسبة.
ويف األخري نشري إىل أن اجلزائر بدأت باالشرتاك يف النظام العام لنشر البيانات التابع لصندوق النقد الدويل يف
افريل  ،1009كما أهنا تشرتك مع هذا الصندوق ومع البنك الدويل يف نشر "تقارير التقيد باملعايري والقواعد"
ا اصة بشفافية السياسة النقدية واملالية ،والشفافية الضريبية ،والرقابة املصرفية.

1

1

برنامج إدارة الحكم في الدول العربية ،الشفافية المالية في الجزائر ،على
 pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=12تاريخ االطالع .1055/01/11

111

الموقع

:

http://www.undp-

الفصل الرابع :الحــكم الراشد في الجزائر و آليات ترشيد اإلنفاق العام .

خمصة:
رغم أن اجلزائر كانت إحدى الدول ا مس األوىل املؤسسة ملبادرة الشراكة اجلديدة لتنمية إفريقيا "النيباد"
وكانت من بني الدول السباقة لتبب آلية املراجعة من قبل النظراء املنبثقة من هذه املبادرة ،واليت تعً بتقييم احلكم
الراشد يف الدول اإلفريقية ،ورغم اجلهود اليت بذلتها من اجل إرساء مبادئ وأسس احلكم الراشد وتعزيز الدميقراطية
يف البلد ،إال أهنا بقيت تصنف يف املراتب األخرية يف مؤشرات قياس احلكم ،وحماربة الفساد واليت تصدر من قبل
العديد من املؤسسات الدولية ،واملنظمات املستقلة وعلى رأسها البنك الدويل ،ومنظمة الشفافية العاملية ،حيث
تراوحت هذه املؤشرات بني الضعيفة واملتوسطة خالل الفرتة " ،"1050-1000وكان ذلك راجع يف األساس لعدة
أسبا أيفها استمرار العمل حبالة الطوارئ ،والتضييق على احلريات الفردية ،ونشات بع اجلمعيات واألحزا ،
واحتكار الدولة لوسائل اإلعالم ،إىل جانب تفشي مظاهر البريوقراطية والرشوة والفساد يف األوسات اإلدارية،
واملعامالت االقتصادية ،وسيطرة الدولة واحتكارها ألغلب األنشطة االقتصادية ،إىل جانب عدم استقاللية
القضاء ،والتفاف السلطة التنفيذية على باقي السلطات يف البلد.
وقد أطلقت اجلزائر برامج تنموية ضخمة موازاة مع اإلصالحات اليت تبنتها خالل العشر سنوات األوىل من
األلفية اجلديدة ،رصد هلا مبالغ كبرية ألجل تعزيز النمو واحلد من الفقر وحتسني املستوى املعيشي للمواطن اجلزائري
يف ظل تبب األهداف اإلمنائية لأللفية ،وبرنامج العمل الوطب للحكامة االقتصادية يف إطار مبادرة النيباد ،وقد
أدت هذه الربامج التنموية الطموحة إىل تزايد حجم اإلنفاق العام على مدار العشر سنوات األخرية ،سواء نفقات
التسيري أو التجهيز ،وهو األمر الذي استدعى العمل على ترشيد اإلنفاق احلكومي خاصة وأن برامج التنمية هذه
رافقتها بع الظواهر السلبية كالتبذير واالختالس ،والرشوة والفساد ،وسوء التسيري واختالس املال العام ،وهو ما
جعل اجلزائر تصنف وفقا ملنظمة الشفافية الدولية ضمن الدول األكثر فسادا ،إذ مس هذا األخري العديد من
القطاعات احليوية يف البلد على غرار قطاع البنوك واجلمارك ،والضرائب ،وحىت قطاع األشغال العمومية وقطاع
احملروقات ،كما صنفت وفقا لتقرير التنافسية العاملية يف مراتب متدنية ضمن مؤشر ترشيد اإلنفاق والذي يقيم
مدى رشادة اإلنفاق احلكومي يف الدولة.
وألجل االستغالل األمثل ملوارد الدولة  ،واحملافظة على املال العام الستكمال برامج التنمية اليت شرع فيها
مطلع األلفية الثالثة ،وحتقيق أهدافها املسطرة عمدت احلكومة اجلزائرية إىل اختاذ الموعة من اإلجراءات والتدابري
اليت تساعد على ترشيد اإلنفاق ،وحتد من االستغالل غري األمثل ألموال الدولة ،جتلت أساسا يف العمل على
مكافحة الفساد والوقاية منه ،فتم إصدار الموعة من التشريعات والقوانني اليت خترت ذلك ،كما وقعت اجلزائر
على الموعة من االتفاقيات الدولية هبذا الشرين ،واختذت الموعة من التدابري املصاحبة كإصال العدالة والقضاء
وقطاع اجلمارك والضرائب ،وإنشاء هيئة ملكافحة الفساد ،وتدريب وتريهيل الكوادر اليت تساهم يف تسيري املال
العام وغريها من اإلجراءات اليت هتدف إىل كبح مجا الفساد.
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كما استدعى ترشيد اإلنفاق احلكومي عمل الدولة على إحكام الرقابة على املال العام ،وتعزيز شفافية موازنة
الدولة وإدارهتا ،وكان من ضمن اإلجراءات املتخذة يف هذا الشرين إصال النظام احملاسيب اجلزائري ،وإعادة إحياء
دور اللس احملاسبة يف الرقابة ،وكذا تعزيز الرقابة البعدية للربملان من خالل إعادة إحياء العمل بقانون ضب
امليزانية ،إضافة إىل اإلصالحات اليت مست كل من قانون الصفقات العمومية ،واملوازنة العامة للدولة ،ورغم كل
هذا ال يزال أمام احلكومة اجلزائرية بذل املزيد من اجلهود للتصدي للفساد الذي ينخر يف اقتصاد البلد ،والعمل
على تعزيز الشفافية يف ميزانية الدولة ويف تسري املال العام خاصة يف القطاعات احليوية ،وإحكام الرقابة على ذلك،
باإلضافة إىل العمل على إشراك منظمات اجملتمع املدين لتعلب الدور املنوت هبا يف تنفيذ امليزانية والرقابة عليها.
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الفـصل الخـامس:

جهود مكافحة الفقر في الجزائر في ظل
تبني سياسة الحكم الراشد

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

ﺗﻤﻬﻴﺪ:

ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن اﳊﻜﻢ اﳉﻴﺪ أﺻﺒﺢ ﻳﻌﺪ ﺿﺮورة ﺣﺘﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻟﺼﻠﺒﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻫﻲ
أﺳﺎس اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﻄﺮد واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ وﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ،واﳊﺮﻳﺔ واﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳊﻖ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ،واﻻﻟﺘﺰام
اﻟﻌﺎم ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﳎﺘﻤﻌﺎت ﻋﺎدﻟﺔ ودﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ أﻣﻮر أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﺪام وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ.

وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﺰم وﺛﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ أﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﲤﺴﻜﻪ
اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺘﺠﺬﻳﺮ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻋﻠﻰ إﺳﺘﻌﺪادﻩ اﻟﺘﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ دوﻟﺔ اﳊﻖ
واﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﻌﺒﺌﺔ ﲨﻴﻊ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﻟﺘﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﺐ وﺗﻠﱯ
ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ وﲢﻤﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﲡﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺮاء واﻟﱵ ﺗﻌﺪ آﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ اﻟﺬاﰐ ﺗﻬدف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳌﻌﺎﻳﲑ واﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ.
وﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺎت أﻃﻠﻘﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻛﺎن اﳍﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻزدﻫﺎر ،وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،وﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ ،ﻛﻤﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﺳﻨﺔ  ،2000واﻟﱵ ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ
اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ.
وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ إﻃﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﲢﺎرب اﻟﻔﺴﺎد
وﺗﻌﺰز اﻷﻣﻦ واﻻﺳﺘﻘﺮار ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ،وﺗﺮﺳﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﱵ
ﺗﺼﺐ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺒﺎدﺋﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﺿﺮورﻳﺎ ﻹﺣﺮاز أي ﺗﻘﺪم ﰲ ﳎﺎل
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ.
وﺳﻴﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﱃ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻨﺎول اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﳌﺒﺤﺚ اﻷول :ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وﲣﻔﻴﻒ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ؛

اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻇﻞ ﺗﺒﲏ أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ؛
اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،ﲢﺪﻳﺎ ﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﳒﺎﺣﻬﺎ؛
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول :ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻫﻮ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺰز وﻳﺼﻮن رﻓﺎﻩ اﻹﻧﺴﺎن وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺪرات
اﻟﺒﺸﺮ وﺧﻴﺎرا ﻢ وﻓﺮﺻﻬﻢ وﺣﺮﻳﺎ ﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻋﻤﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻫﺎدﻓﺔ ،ﺧﺼﺼﺖ ﳍﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ
ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﻔﻘﺮ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻹﻗﺘﺼﺎدي "." 2004- 2001

ﻳﻌــﺪ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌــﺎش اﻹﻗﺘﺼــﺎدي" "2004-2001واﻟــﺬي ﺧﺼــﺺ ﻟــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ﻣــﺎﱄ ﻗــﺪر ﺑ ـ  525ﻣﻠﻴــﺎر
دﻳﻨﺎر ﺟﺰاﺋﺮي ،ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ ﺑﻌـﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬـﺎ ﻟﺴﻴﺎﺳـﺔ اﻟﺘﻌـﺪﻳﻞ اﳍﻴﻜﻠـﻲ ﺧـﻼل
ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت واﻟﱵ ﱂ ﺗﺆدي إﱃ اﻟـﺘﺨﻠﺺ ﺎﺋﻴـﺎ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺒﺒﺎت اﻷزﻣـﺔ اﻹﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ اﻟـﱵ ﻋﺎﻧـﺖ ﻣﻨﻬـﺎ ،وﻗـﺪ إﺳـﺘﻨﺪت
ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎري.
وﻗــﺪ ﻛــﺎن وراء ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﻫــﺬا اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﻋــﺪة أﺳــﺒﺎب ﻟﻌــﻞ أﳘﻬــﺎ ﻋــﺪم اﺳــﺘﺠﺎﺑﺔ اﻹﺻــﻼﺣﺎت اﻟــﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬــﺎ اﳉﺰاﺋــﺮ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ ﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣـﻦ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت
اﻟﻔﻘــﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ،ﻓﻘــﺪ اﳔﻔﻀــﺖ ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﺧــﻼل ﻓــﱰة اﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﻴﺎت إذ ﺳــﺠﻠﺖ ﻣﻌــﺪﻻت ﺳــﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠــﻰ
ﺳـ ــﺒﻴﻞ اﳌﺜـ ــﺎل ﺳـ ــﻨﱵ  1993و  1994واﺗﺴـ ــﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺬﺑـ ــﺬب واﻻرﺗﺒـ ــﺎط اﻟﺸـ ــﺪﻳﺪ ﺑﺄﺳـ ــﻌﺎر اﻟـ ــﻨﻔﻂ ﺧـ ــﻼل اﻟﺴـ ــﻨﻮات
اﻷﺧﺮى ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ اﳔﻔﺎض ﰲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ.
ﻛﻤﺎ ﲤﻴﺰت ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ إذ ﺷـﻬﺪت ﻓـﱰة اﻟﺘﺴـﻌﻴﻨﻴﺎت ارﺗﻔـﺎع ﻗﻴﺎﺳـﻲ ﰲ ﻣﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ ﲡـﺎوز
 % 29ﺳﻨﱵ  1999و .2000
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(1-5ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ""2000-1993
اﻟﺴﻨﻮات

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ%

23.1

24.4

28.3

28.1

28.3

28.6

29.3

29.8

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ) ،(O.N.Sاﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ).( CNES

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻋﺮف اﻟﻔﻘﺮ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ أﻋﺪاد
اﻟﻔﻘﺮاء ) 4ﻣﻼﻳﲔ ﻓﻘﲑ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎ( أﻏﻠﺒﻬﻢ ﰲ اﻷرﻳﺎف ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻠﻔﺘـ ـﺮة ""2000 – 1995
واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﻼث ﻧﻘﺎط أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻫﻲ ﻣﺪة ﺣﻴﺎة اﻟﻔﺮد ،واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،واﻟﺪﺧﻞ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﻟﻠﻔﺮد ،وﺗﻌﻮد اﻷﺳﺒﺎب ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ إﱃ اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻹﺻﻼﺣﺎت
اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻦ اﳉﺰاﺋﺮي.
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اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(02-5ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ).(2000-1995
2000
1999
1998
1995
اﻟﺴﻨﻮات
ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي %

24.67

25.23

23.35

22.98

Source :conseil national économique et social en coopération avec le programme des nations unies
pour le développement , rapport national sur le développement humain , Alger , 2006 , p 30

أوﻻ :أﻫﺪاف ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

ﻳﻬﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﺗﺒﻨﺘﻪ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة" "2004-2001إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣـﻦ
اﻷﻫﺪاف ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ. دﻋــﻢ اﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﳌﻨﺘﺠــﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤــﺔ اﳌﻀــﺎﻓﺔ وﻣﻨﺎﺻــﺐ اﻟﺸــﻐﻞ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳـﻖ رﻓــﻊ ﻣﺴــﺘﻮى اﻹﺳــﺘﻐﻼل ﰲ اﻟﻘﻄــﺎعاﻟﻔﻼﺣﻲ و ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ.
 ﻴﺌﺔ و إﳒـﺎز ﻫﻴﺎﻛـﻞ ﻗﺎﻋﺪﻳـﺔ ﺗﺴـﻤﺢ ﺑﺈﻋـﺎدة ﺑﻌـﺚ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت اﻹﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ و ﺗﻐﻄﻴـﺔ اﻹﺣﺘﻴﺎﺟـﺎت اﻟﻀـﺮورﻳﺔﻟﻠﺴﻜﺎن ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
إن ﻫــﺬﻩ اﻷﻫــﺪاف ﺗــﺪﺧﻞ ﺿــﻤﻦ اﻹﺳ ـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﻘــﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ واﻟﺘ ـﻮازن اﳉﻬــﻮي ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺗﻘﻮﻳــﺔ
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘ ًـﺮا وﻋﺰﻟـﺔ ،واﻟـﺬي ﻳـﺆدي إﱃ رد اﻻﻋﺘﺒـﺎر ﳌﻔﻬـﻮم اﳋﺪﻣـﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴـﺔ واﻟﺘـﻮازن
اﳉﻬﻮي ،ﻛﻤﺎ ﺗﺰاﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺪف إﱃ:
 ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﻋﻠـﻰ رﻓـﻊ ﺣﺼـﻴﻠﺔ اﻹﻳـﺮادات اﻟﻀـﺮﻳﺒﻴﺔاﻟﻌﺎدﻳﺔ ،و ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺼﺮﻧﺔ و ﲢﺪﻳﺚ اﻹدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ .
 اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻮﺻﺼﺘﻬﺎ أو ﻓﺘﺢ رأﲰﺎﳍﺎﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﶈﻠﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
 إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ و ﲢﺴﲔ اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر. ﲢﺴﲔ ﻃﺮق ﺗﺴﻴﲑ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺚ ﻃﺮق إﻋﺪاد و ﺗﺴﻴﲑ وﻣﺮاﻗﺒـﺔاﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

ﺛﺎﻧﻴـﺎً :ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
ﻟﻘــﺪ ﰎ ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ دﻋــﻢ اﻹﻧﻌــﺎش اﻹﻗﺘﺼــﺎدي اﻟــﺬي ﺧﺼــﺺ ﻟــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  525ﻣﻠﻴــﺎر دج أﺳﺎﺳــﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴــﺎت
واﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳋﺎﺻــﺔ ﺑــﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴ ـﺎت واﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴــﺔ ،وﺗﻘﻮﻳــﺔ اﳋــﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﰲ ﳎــﺎﻻت ﻛــﱪى
ﻣﺜــﻞ اﻟــﺮي ،اﻟﻨﻘــﻞ ،اﳍﻴﺎﻛــﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳــﺔ ،وﲢﺴــﲔ اﻹﻃــﺎر اﳌﻌﻴﺸــﻲ ﻟﻠﺴــﻜﺎن ،دﻋــﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﶈﻠﻴــﺔ وﺗﻨﻤﻴــﺔ اﳌـﻮارد اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ
وﺗﺰاﻣﻨــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت ﻣــﻊ ﺳﻠﺴــﻠﺔ ﻣــﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﳋﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻹﺻــﻼﺣﺎت اﳌﺆﺳﺴــﺎﺗﻴﺔ ودﻋــﻢ اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴــﺔ
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اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ،وﻗــﺪ ﺑﻠــﻎ ﻋــﺪد اﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﻟــﱵ أدرﺟــﺖ ﺿــﻤﻦ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ دﻋــﻢ اﻹﻧﻌــﺎش اﻻﻗﺘﺼــﺎدي  16023ﻣﺸــﺮوع ﴰﻠــﺖ
ا ﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ  :أﺷﻐﺎل ﻛﱪى و ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ،ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ و ﺑﺸﺮﻳﺔ ،دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤـﺮي ،دﻋـﻢ
اﻹﺻﻼﺣﺎت ،وﰎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻹﻗﺘﺼﺎدي إﱃ أرﺑﻊ ﺑﺮاﻣﺞ رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻛـﻞ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﳜـﺺ ﻗﻄـﺎع رﺋﻴﺴـﻲ
ﻣﻌﲔ وﻛﻞ ﻗﻄﺎع رﺋﻴﺴﻲ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ،و اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ:

ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(3-5ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻹﻗﺘﺼﺎدي.
ﺳﻨﻮات

2001

2002

2003

اﻟﻘﻄﺎع

 2004ا ﻤﻮع
" ﻣﺒﺎﻟﻎ"

اﻟﻮﺣﺪة:ﻣﻠﻴﺎر دج.
ا ﻤﻮع
" ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ"

 (1أﺷﻐﺎل ﻛﱪى و ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ

100,7

70,2

37,6

2,0

210,5

% 40,1

(2ﺗﻨﻤﻴﺔ ﳏﻠﻴﺔ و ﺑﺸﺮﻳﺔ.

71,8

72,8

53,1

6,5

204,2

% 38,8

(3دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

10,6

20,3

22,5

12,0

65,4

% 12,4

(4دﻋﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت

30,0

15,0

-

-

45,0

% 8,6

ا ﻤﻮع
% 100
525,0
20,5 113,9 185,9 205,4
اﻟﻤﺼــﺪر :اﻟﻤﺠﻠــﺲ اﻟــﻮﻃﻨﻲ اﻹﻗﺘﺼــﺎدي واﻹﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ،ﺗﻘﺮﻳــﺮ ﺣــﻮل اﻟﻮﺿــﻌﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋــﺮ ﺧــﻼل اﻟﺴﺪاﺳــﻲ اﻟﺜــﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﺳــﻨﺔ

.2001ص.87:

ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳉــﺪول أﻋــﻼﻩ ﻳﺘﻀــﺢ ﻟﻨــﺎ أن ﻗﻄــﺎع اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻜــﱪى واﳍﻴﺎﻛــﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳــﺔ ﻗــﺪ ﺧــﺺ ﺑــﺄﻛﱪ ﻧﺴــﺒﺔ ﻣــﻦ
إﲨﺎﱄ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﻴـﺚ اﺳـﺘﻔﺎد ﺑﱪﻧـﺎﻣﺞ ﺧـﺎص ﻳﻘـﺪر ﺑ ـ  210,5ﻣﻠﻴـﺎر دج ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى أرﺑـﻊ ﺳـﻨﻮات
أي ﻣــﺎ ﻳﻌــﺎدل  % 40,1ﻣــﻦ إﲨــﺎﱄ اﳌﺒﻠــﻎ اﳌﺨﺼــﺺ ﻟﻠﱪﻧــﺎﻣﺞ ،ﻳــﺪل ذﻟــﻚ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺰم اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗــﺪارك اﻟﻌﺠــﺰ
واﻟﺘــﺄﺧﺮ اﳊﺎﺻــﻞ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄــﺎع ﻧﺘﻴﺠــﺔ ﻟﺘــﺄﺛﲑات ﻛــﻞ ﻣــﻦ اﻷزﻣــﺔ اﻹﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟــﱵ ﺷــﻬﺪ ﺎ اﻟــﺒﻼد ﻣﻨــﺬ ﺳــﻨﺔ 1986
واﻹﺻــﻼﺣﺎت اﻹﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﻟــﱵ ﻃﺒﻘــﺖ ﰲ ﻓــﱰة اﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﺎت ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮن اﻟﻌﺸـﺮﻳﻦ واﻟــﱵ أﺟــﱪت اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﻠــﻴﺺ
ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻐﻴﺔ إﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن اﳌﺎﱄ ﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ أن دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻧﻌﺎش اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ " اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﳋﺎﺻﺔ" ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ
ﳎﺎل ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة " ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة" وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎﺎل اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻈﺮوف اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻣﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ
ﻣﻌﺪﻻت اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر اﶈﻠﻴﺔ و اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
أﻣــﺎ ﻗﻄــﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﶈﻠﻴــﺔ واﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﻓﻘــﺪ إﺣﺘــﻞ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺣﺠــﻢ اﳌﺨﺼﺼــﺎت اﳌﺎﻟﻴــﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ %38,8
ﻣــﻦ إﲨــﺎﱄ اﳌﺒﻠــﻎ اﳌﺨﺼــﺺ ﻟﻠﱪﻧــﺎﻣﺞ ،وﻳﻌــﺪ ﻫــﺬا ﻣﺆﺷــﺮ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻌﻲ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ أﻫــﺪاف اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﳌﺘﻤﺜﻠــﺔ ﰲ
ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺘـﻮازن اﳉﻬـﻮي ﺑـﲔ ﻣﻨـﺎﻃﻖ اﻟـﻮﻃﻦ وﲢﺴـﲔ اﻹﻃــﺎر اﳌﻌﻴﺸـﻲ ﻟﻠﻤـﻮاﻃﻦ ﺧﺎﺻـﺔ ﰲ اﳌﻨـﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴـﺔ اﳌﻌﺰوﻟـﺔ ﻛﻤــﺎ
أن دﻋﻢ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﲔ أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

وﻋــﺎدت اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺣﺠــﻢ اﳌﺨﺼﺼــﺎت إﱃ ﻗﻄــﺎع اﻟﻔﻼﺣــﺔ واﻟﺼــﻴﺪ اﻟﺒﺤــﺮي واﻟــﱵ ﺑﻠﻐــﺖ ﻣﺒﻠــﻎ
 65,4ﻣﻠﻴــﺎر دج أي ﻣــﺎ ﻳﻌــﺎدل ﻧﺴــﺒﺔ  % 12,4ﻣــﻦ إﲨــﺎﱄ اﳌﺒﻠــﻎ اﳌﺨﺼــﺺ ﻟﻠﱪﻧــﺎﻣﺞ  ،وﻳﻌــﻮد ذﻟــﻚ إﱃ أن ﻫــﺬا
اﻟﻘﻄــﺎع ﻗــﺪ اﺳــﺘﻔﺎد ﻣــﻦ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺧــﺎص إﺑﺘــﺪاء ﻣــﻦ ﺳــﻨﺔ " 2000اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻟــﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴــﺔ  "PNDAوﻫــﻮ
ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻣﺴــﺘﻘﻞ ﻋــﻦ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ دﻋــﻢ اﻹﻧﻌــﺎش اﻹﻗﺘﺼــﺎدي ،وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻓــﺈن اﳌﺒﻠــﻎ اﳌﺨﺼــﺺ ﳍــﺬا اﻟﻘﻄــﺎع ﺿــﻤﻦ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ
اﻹﻧﻌﺎش اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻌﺘﱪ ﲟﺜﺎﺑﺔ دﻋﻢ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬﻛﺮ .
وﻓﻴﻤ ــﺎ ﳜ ــﺺ اﳌﺒﻠ ــﻎ اﳌﺨﺼ ــﺺ ﻟ ــﺪﻋﻢ اﻹﺻ ــﻼﺣﺎت ﻓﻴﻘ ــﺪر ﺑ ـ ـ  45ﻣﻠﻴ ــﺎر دج ،أي ﻧﺴ ــﺒﺔ  % 8,6ﻣ ــﻦ إﲨ ــﺎﱄ اﳌﺒﻠ ــﻎ
اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ وﺟﻪ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺟﺮاءات و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﳍﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟـﱵ ـﺪف إﱃ دﻋـﻢ وﺗﺮﻗﻴـﺔ
اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و اﳋﺎﺻﺔ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﰎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ورد ﰲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﲤﺲ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻟﻜﻦ

ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﲏ أن ﺑﻘﻴﺔ اﻟﱪاﻣﺞ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ،وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺨﺼﺺ ﳍﺎ  204,2ﻣﻠﻴﺎر دج
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " " 2004 -2001وزع ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻫﻲ:
 -1ﺑﺮﻧـ ــﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴـ ــﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴـ ــﺔ :ﺧﺼـ ــﺺ ﻟـ ــﻪ ﻣﺒﻠـ ــﻎ  97 :ﻣﻠﻴـ ــﺎر دج ،ﻳﻬـ ــﺪف ﻫـ ــﺬا اﻟﱪﻧـ ــﺎﻣﺞ إﱃ اﻻﺳـ ــﺘﺠﺎﺑﺔ

ﻟﻺﺣﺘﻴﺎﺟ ــﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ اﶈﻠﻴ ــﺔ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل ﺗﻨﻔﻴ ــﺬ ﻣﺸ ــﺎرﻳﻊ ــﺪف إﱃ ﲢﺴ ــﲔ ﻧ ــﻮﻋﻲ وداﺋ ــﻢ ﻟﻈ ــﺮوف ﻣﻌﻴﺸ ــﺔ
اﻟﺴــﻜﺎن ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﶈﻠــﻲ ،ﻛﻤــﺎ ﻳﻬــﺪف إﱃ دﻋــﻢ اﳌﺨﻄﻄــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ "  "PCDو ذﻟــﻚ ﻣــﻦ أﺟــﻞ
اﻟﺘﻮزﻳــﻊ اﳌﺘ ـﻮازن ﻟﻠﺘﺠﻬﻴ ـﺰات واﻟﻨﺸــﺎﻃﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟ ـﱰاب اﻟــﻮﻃﲏ ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﻫــﺬا ﻳﻬــﺘﻢ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﺑﺈﳒــﺎز
وﺻــﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮﻗــﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴــﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳــﺔ ،وﻣﺸــﺎرﻳﻊ اﻟﺘــﺰود ﺑﺎﳌﻴــﺎﻩ اﻟﺼــﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸــﺮب واﻟﺘﻄﻬــﲑ واﻟﺒﻴﺌــﺔ ،إﺿــﺎﻓﺔ إﱃ إﳒــﺎز
ﻫﻴﺎﻛــﻞ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼــﺎﻻت ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﶈﻠــﻲ وﻣﻨﺸــﺂت إدارﻳــﺔ ــﺪف إﱃ ﲢﺴــﲔ اﳋﺪﻣــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ اﳌﻘﺪﻣــﺔ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ.
ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(4-5اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ "."2004-2001
اﻟﻮﺣﺪة  :ﻣﻠﻴﺎر دج.
اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻘﻄﺎع
 (1اﳌﺨﻄﻄﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

 2004 2003 2002 2001ا ﻤﻮع
4

13,0

16,5

-

33,5

 (2اﻟﺮي

4,7

7,4

1,5

-

13,6

 (3اﻟﺒﻴﺌﺔ

1,5

2,0

2,0

-

5,5

-

8,5

6

-

14,5

 (5أﺷﻐﺎل ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ) ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻃﺮﻗﻴﺔ(

13,0

-

-

-

13,0

 (6ﻣﻨﺸﺂت إدارﻳﺔ

5,7

6,0

5,2

-

16,9

اﻟﻤﺠﻤﻮع

28,9

36,9

31,2

0

97,0

 (4اﻟﱪﻳﺪ و اﳌﻮاﺻﻼت

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺼﺎﻟﺢ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي "  ،" 2004 - 2001ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.54:
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

 -2ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﺧﺼﺺ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ  17ﻣﻠﻴﺎر دج ،ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﱃ دﻋﻢ

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻗﺮوض ﻣﺼﻐﺮة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ
واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وذات اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﳏﺎرﺑﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﺄﻃﲑ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ
) ،(ANEMﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪرﺳﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﳌﻌﺰوﻟﺔ ،واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻔﺌﺔ اﳌﻌﻮﻗﲔ واﻟﻌﺠﺰة واﶈﺮوﻣﲔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺢ وﲢﻮﻳﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ،واﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
ﻳﻮﺿﺢ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.
ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(5-5اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻟﻮﺣﺪة :ﻣﻠﻴﺎر دج.
 2004 2003 2002 2001ا ﻤﻮع

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
 (1اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ و اﻟﻘﺮض

1,15

2,65

3,5

2,0

9,3

 (2اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 2,35
اﻟﻤﺠﻤﻮع
3,5

3,35

1,0

1,0

7,7

6,0

4,5

3,0

17,0

اﻟﻤﺼﺪر :رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي "  ،" 2004 - 2001ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.62:

 - 3ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴــﺔ اﻟﻤــﻮارد اﻟﺒﺸ ـﺮﻳﺔ :ﺧﺼــﺺ ﻟــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  90,2ﻣﻠﻴــﺎر دج ،ﻳﻬــﺪف إﱃ ﲢﺴــﲔ ﻣﺆﺷ ـﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ

اﻟﺒﺸ ـﺮﻳﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻧﺸــﺎء ﻫﻴﺎﻛــﻞ ﺟﺪﻳــﺪة ﲤــﺲ ﻗﻄــﺎع :اﻟﱰﺑﻴــﺔ  ،اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻌــﺎﱄ و اﻟﺒﺤــﺚ اﻟﻌﻠﻤــﻲ ،اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ اﳌﻬــﲏ
اﻟﺼﺤﺔ ،اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴـﲔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺣﻴﺎة أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ.
ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(6-5اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ "."2004-2001

" اﻟﻮﺣﺪة:ﻣﻠﻴﺎر دج"

2004

ا ﻤﻮع

ﻣﻨﺎﺻ ــﺐ اﻟﺸ ــﻐﻞ اﳌﺘﻮﻗ ــﻊ
اﺳﺘﺤﺪاﺛﻬﺎ )ﺑﺎﻵﻻف(

اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

10

9,5

7,45

-

26,95

1.000

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ

4,4

3,1

2,1

-

9,5

630

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ و اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

18

9,4

6,58

-

33,98

10.700

اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻜﺎن

2,8

4,65

0,35

-

7,8

1.000

اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

1,425

2,25

-

-

3,67

190

اﻻﺗﺼﺎل و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

4,5

-

-

3,5

8

160

اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

0,15

1,0

-

-

1,15

-

اﻟﻤﺠﻤﻮع

39,4

29,9

17,34

3,5

90,2

13.680

اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻘﻄﺎع

2003 2002 2001

اﻟﻤﺼﺪر :رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي "  ،" 2004 - 2001ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.74:
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

راﺑﻌﺎً :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻹﻗﺘﺼﺎدي""2004-2001
ﺳﻮف ﻧﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي
وﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ.
 -1أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي.

ﻳﻌــﺪ رﻓــﻊ ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤــﻮ اﻹﻗﺘﺼــﺎدي أﺣــﺪ أﻫــﻢ اﻷﻫــﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴــﻴﺔ اﻟــﱵ ﺣــﺪدت ﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ دﻋــﻢ اﻹﻧﻌــﺎش اﻹﻗﺘﺼــﺎدي
وﻟﺘﻮﺿــﻴﺢ أﺛــﺮ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤــﻮ اﻹﻗﺘﺼــﺎدي ﻧــﻮرد اﳉــﺪول اﻟﺘــﺎﱄ اﻟــﺬي ﻳﻮﺿــﺢ ﺗﻄــﻮر اﻟﻨــﺎﺗﺞ اﶈﻠــﻲ
اﻹﲨﺎﱄ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " ." 2004 – 1998
ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(7-5ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة " ." 2004-1998
اﻟﺴﻨﻮات

2002 2001

2003

2004

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ"ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ"

54,9

55,9

66,5

82,5

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟـ % PIB

2,6

4,0

6,9

5,5

2088

2553

اﳌﺆﺷﺮات

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ " PIBدوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ"

1783 1779

اﻟﻤﺼﺪر:ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ" "2005 – 2004

ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل اﳉ ــﺪول أﻋ ــﻼﻩ ﻳﺘﻀ ــﺢ ﻟﻨ ــﺎ أن اﻟﻨ ــﺎﺗﺞ اﶈﻠ ــﻲ اﻹﲨ ــﺎﱄ ﻗ ــﺪ ﻋ ــﺮف ارﺗﻔﺎﻋ ــﺎ ﻣﻌﺘـ ـﱪا ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼل اﻟﻔﺘ ـ ـﺮة
" ،"2004-2001ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﳏﺴﻮﺳﺎ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2001
وﻫﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﱵ ﺑﺪء ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻹﻗﺘﺼﺎدي ،إذ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ  % 2,6ﺳـﻨﺔ  2001إﱃ  % 4ﺳـﻨﺔ
 ،2002ﻟﻴﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤـﺔ ﻟـﻪ ﺳـﻨﺔ  2003ﺣﻴـﺚ وﺻـﻞ إﱃ  % 6,9رﻏـﻢ أﻧـﻪ ﻋـﺮف ﺑﻌـﺾ اﻻﳔـ ـ ـ ـﻔﺎض ﺳـﻨﺔ 2004
)  ،( % 5,5إﻻ أﻧﻪ ﻇﻞ ﻣﺮﺗﻔﻌـﺎ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻣﻌـﺪﻻت ﳕـﻮ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﶈﻠـﻲ اﻹﲨـﺎﱄ اﳌﺴـﺠﻠﺔ ﻗﺒـﻞ ﻓـﱰة ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ
وﻗــﺪ ﺑﻠــﻎ اﳌﺘﻮﺳــﻂ اﻟﺴــﻨﻮي ﳌﻌــﺪل ﳕــﻮ اﻟﻨــﺎﺗﺞ اﶈﻠــﻲ اﻹﲨــﺎﱄ ﺧــﻼل ﻓــﱰة ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﱪﻧ ـﺎﻣﺞ " "2004 -2001ﺣ ـﻮاﱄ
. % 4,75
وﻗــﺪ إﻧﻌﻜﺴــﺖ اﻟﺰﻳــﺎدة اﻟــﱵ ﺷــﻬﺪﻫﺎ ﻣﻌــﺪل ﳕــﻮ اﻟﻨــﺎﺗﺞ اﶈﻠــﻲ اﻹﲨــﺎﱄ ﺧــﻼل ﻓــﱰة ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ إﳚﺎﺑــﺎ ﻋﻠــﻰ
ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﻧﺼــﻴﺐ اﻟﻔــﺮد ﻣﻨــﻪ ،واﻟــﺬي ارﺗﻔــﻊ ﻣــﻦ  1779دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــﻲ ﻟﻠﻔــﺮد ﺳــﻨﺔ  2001إﱃ  2553دوﻻر أﻣﺮﻳﻜــﻲ
ﻟﻠﻔــﺮد ﺳــﻨﺔ  ،2004ﺑﻨﺴــﺒﺔ زﻳــﺎدة ﻗــﺪرت ﺑ ـ  ،% 43,5وﻗــﺪ ﺳــﺎﻫﻢ أﻳﻀــﺎ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺘﺤﺴــﻦ ارﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﶈﺮوﻗــﺎت
ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة اﻟﱵ ﻋﻤﻠﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ.
 -2أﺛــﺮ ﺗﻄﺒﻴــﻖ اﻟﺒﺮﻧــﺎﻣﺞ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌــﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ :ﻛــﺎن ﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ دﻋــﻢ اﻹﻧﻌــﺎش اﻻﻗﺘﺼــﺎدي دور ﻛﺒــﲑ ﰲ إﺣــﺪاث

ﻣﻨﺎﺻــﺐ ﺷــﻐﻞ ﺟﺪﻳــﺪة ﰲ إﻃــﺎر اﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت واﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﺪرﺟــﺔ ﺿــﻤﻦ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ،وﻗــﺪ إﲣــﺬت ﻫــﺬﻩ اﳌﺴــﺎﳘﺔ ﺷــﻜﻠﲔ
أﺣــﺪﻫﺎ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﲤﺜــﻞ ﰲ ﻣﻨﺎﺻــﺐ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟــﱵ أﺣــﺪﺛﺖ ﺿــﻤﻦ ﻗﻄــﺎﻋﻲ اﻟﻔﻼﺣــﺔ واﻟﺒﻨــﺎء و اﻷﺷــﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﳘــﺎ

295

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

اﻟﻘﻄــﺎﻋﲔ اﻟﻠــﺬان اﺳــﺘﻔﺎدا ﻣﺒﺎﺷــﺮة ﻣــﻦ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ واﻟﻌﻤﻠﻴــﺎت اﳌﺪرﺟــﺔ ﺿــﻤﻦ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ ،واﻵﺧــﺮ ﻏــﲑ ﻣﺒﺎﺷــﺮ ﲤﺜــﻞ ﰲ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟـﱵ ﰎ إﻧﺸـﺎؤﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎت اﻟـﱵ اﺳـﺘﻔﺎدت ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻏـﲑ ﻣﺒﺎﺷـﺮة ﻣـﻦ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ واﻟـﱵ ﴰﻠـﺖ اﻟﻘﻄـﺎع
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت.
وﻳﻮﺿــﺢ ﻟﻨــﺎ اﳉــﺪول اﳌ ـﻮاﱄ أﺛــﺮ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ دﻋــﻢ اﻹﻧﻌــﺎش اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ ﺧــﻼل ﻓ ــﱰة
ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(8-5ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ""2004-2001
اﻟﺴﻨﻮات

2001

2002

) اﻟﻮﺣﺪة :أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ(
2004
2003

اﳌﺆﺷﺮات
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ

9075

9305

9540

9780

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺸﻐﻠﺔ

5199

5462

5741

5976

اﻟﻔﻼﺣﺔ

1328

1438

1565

1617

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

503

504

510

523

ﺑﻨﺎء و أﺷﻐﺎل ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

803

860

907

977

إدارة

1456

1503

1490

1510

ﻧﻘﻞ  ،ﻣﻮاﺻﻼت و ﲡﺎرة

1109

1157

1269

1349

1398

1455

1537

2070

%27.3

%25.7

%23.7

%17.7

أﻋﻤﺎل ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ،ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ و ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى
ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

Source : banque d’Algérie : rapport annuel de la banque d’Algérie 2008, p1
( www.bankofalgeria.dz/rapport.htm ).

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ اﻷﺛﺮ اﻹﳚﺎﰊ ﳌﺨﻄﻂ اﻹﻧﻌﺎش اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ،ﺣﻴﺚ
ﺷﻬﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ ﺗﻄﻮرات ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﲝﻴﺚ ﻛﺎن أﻛﱪ ﻗﻄﺎع ﻣﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﻔﱰة
 2004-2001ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﻠﻮغ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  ،%8أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت ﻓﻘﺪ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺪورﻩ ﰲ زﻳﺎدة
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﻘﺪر ﺑـ %3,1ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮر
اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮق وﺳﻜﻚ ﺣﺪﻳﺪﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻄﻮر ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﲢﺴﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن
وزﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ،أﻣﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺨﻄﻂ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﺨﺼﺼﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ
وﺟﻬﺖ ﻟﻪ وذﻟﻚ ﲟﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﺳﻨﻮي ﰲ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻗﺪر ﺑـ  ،%5,1ﰲ ﺣﲔ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻀﻌﻒ ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮا ﻟﻀﻌﻒ اﻷداء وﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻊ اﻟﱰاﺟﻊ
اﳌﺴﺠﻞ ﰲ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻹزدﻳﺎد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺛﺮ إﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﱵ إﳔﻔﻀـﺖ ﻣـﻦ
 % 27,3ﺳﻨﺔ  2001إﱃ  % 17,7ﺳﻨﺔ  2004ﲟﻌﺪل اﳔﻔﺎض ﲡﺎوز  ،%38وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻘﻮﻳـﺔ ﻟﻜـﻞ
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ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻫـﺬان اﻟﻘﻄﺎﻋـﺎن ﻗـﺪ اﺳـﺘﻔﺎدا
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ وإﳚﺎﰊ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.
 -3أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ :ﻳﻌﺪ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣـﻦ ﺑـﲔ أﺣـﺪ أﻫـﻢ اﻷﻫـﺪاف اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ اﻟـﱵ

ﺣــﺪدت ﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ دﻋــﻢ اﻹﻧﻌــﺎش اﻹﻗﺘﺼــﺎدي ،إذ ﻋــﺮف اﻟﻔﻘــﺮ اﻧﺘﺸــﺎرا واﺳــﻌﺎ ﺑــﲔ ﳐﺘﻠــﻒ ﻓﺌــﺎت ا ﺘﻤــﻊ وﰲ ﳐﺘﻠــﻒ
ﺟﻬــﺎت اﻟــﻮﻃﻦ ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ اﳌﻨــﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴــﺔ واﳌﻌﺰوﻟــﺔ ﰲ ﻓــﱰة اﻟﺘﺴــﻌﻴﻨﻴﺎت ﺑﺴــﺒﺐ اﻷوﺿــﺎع اﻷﻣﻨﻴــﺔ اﻟﺴــﻴﺌﺔ اﻟــﱵ ﻛﺎﻧــﺖ
ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﱵ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻠـﺪ ،وأﻳﻀـﺎ ﺑﺴـﺒﺐ اﻹﺻـﻼﺣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴـﺔ اﳌﻄﺒﻘـﺔ ﺧـﻼل ﻧﻔـﺲ
اﻟﻔﱰة واﻟﱵ اﳒﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﻏﻠﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟـﺬي دﻋـﻰ
اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ ﲣﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻫـﺎم ﻣـﻦ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ دﻋـﻢ اﻹﻧﻌـﺎش اﻹﻗﺘﺼـﺎدي ﳓـﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺎت واﳌﺸـﺎرﻳﻊ اﻟـﱵ ـﺪف
إﱃ ﲢﺴﲔ اﻹﻃﺎر اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﺴﻜﺎن ودﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(9-5ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺤﻴﺎة ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮﻳﻴﻦ.
ﺗﻐﲑ اﳊﺠﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻔﱰة )
% (2000-95

اﻟﻤﺆﺷﺮات
PIB

ﺗﻐﲑ اﳊﺠﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻔﱰة
)% (2004-2000

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﺋﻼت/ﻟﻠﺮأس

3.1
0.9

4.9
3.3

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت/ﻟﻠﻤﻘﻴﻢ

3.7

5.4

دﺧﻞ اﻷﺟﺮاء

1.1

5.2

اﻟﺘﻀﺨﻢ

6.3

3

اﻟﻤﺼﺪر :ﺣﻤﺎدوش ﻋﻠﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.146 :

ﻳﺒــﲔ ﻟﻨــﺎ اﳉــﺪول أﻋــﻼﻩ أﻧــﻪ ﻫﻨــﺎك ﲢﺴــﻦ ﴰــﻞ ﲨﻴــﻊ اﳌﺆﺷ ـﺮات اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ ﲟﺴــﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸــﺔ اﻟﺴــﻜﺎن ﺧــﻼل اﻟﻔــﱰة
اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ) (2004-2000اﻟــﱵ ﺗﺰاﻣﻨــﺖ ﻣــﻊ ﺗﻄﺒﻴــﻖ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ دﻋــﻢ اﻹﻧﻌــﺎش اﻹﻗﺘﺼــﺎدي ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑــﺎﻷوﱃ ،ﻓﻘــﺪ ازداد ﳕــﻮ
اﻹﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻔــﺮدي إذ اﻧﺘﻘــﻞ ﻣــﻦ  % 0,9ﺧــﻼل اﻟﻔــﱰة اﻷوﱃ ،إﱃ  % 3,3ﺧــﻼل اﻟﻔــﱰة اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ،وﻳﺮﺟــﻊ ذﻟــﻚ إﱃ
اﻟﺰﻳــﺎدة اﻟــﱵ ﻋﺮﻓﻬــﺎ اﻟــﺪﺧﻞ اﳌﺘــﺎح اﻟﻔــﺮدي اﻟــﺬي ارﺗﻔــﻊ ﲟﻌــﺪل  % 3,4ﺧــﻼل اﻟﻔــﱰة اﻷوﱃ إﱃ  % 5,4ﺧــﻼل اﻟﻔــﱰة
اﻟﺜﺎﻧﻴ ــﺔ ،ﻛﻤ ــﺎ ارﺗﻔ ــﻊ دﺧ ــﻞ اﻷﺟـ ـﺮاء ﻫ ــﻮ اﻷﺧ ــﺮ ﺑ ـ ـ 4,1ﻧﻘﻄ ــﺔ ﺧ ــﻼل اﻟﻔ ــﱰة" "2004-2000ﻣﻘﺎرﻧ ــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮة
 ،2000-1995ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﻋﺮف ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀـﺨﻢ ﺧـﻼل ﻓـﱰة ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﳔﻔـﺎض ﳑـﺎ ﺳـﺎﻫﻢ ﰲ ارﺗﻔـﺎع
اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ.
وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﺴﺠﻞ ﰲ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﻓﺮاد إﱃ اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌــﺎش اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﺣﻴــﺚ اﳔﻔﻀــﺖ اﻟﻨﺴــﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳــﺔ ﳌﺆﺷــﺮ اﻟﻔﻘــﺮ اﻟﺒﺸــﺮي ﻣــﻦ  %22,998ﺳــﻨﺔ  2000إﱃ

%18,55ﺳﻨﺔ  2004ﲟﻌﺪل اﳔﻔﺎض ﻗﺪرﻩ .%21

1

 1ﺑﺨﺘﻲ ﻓﺮﻳﺪ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.209 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي "."2009-2005
ﺟﺎء اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﻃﺎر ﻣﻮاﺻﻠﺔ وﺗﲑة اﻟﱪاﻣﺞ واﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﱵ ﺳﺒﻖ إﻗﺮارﻫﺎ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
ﰲ إﻃﺎر ﳐﻄﻂ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻔﱰة" ،"2004-2001وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﲢﺴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﺟﺮاء
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺬي ﺳﺠﻠﻪ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﺣﻴﺚ أﻗﺮت اﻟﺪوﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﲢﺮﻳﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
وﺧﻠﻖ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎزدﻫﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي.
1
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
– اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺤﻔﻴﺰي ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار ﻧﺼﻮص ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ أن ﺗﺘﻤﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﳋﺎص اﻟﻮﻃﲏ أو اﻷﺟﻨﱯ؛
– ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ اﻷداة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﻧﺘﻔﺎخ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ أداة اﻹﻧﺘﺎج
أو ﺑﺎﻹﺻﻼح اﳌﺎﱄ و اﳌﺼﺮﰲ؛
– اﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ واﳋﻮﺻﺼﺔ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻠﻮك دﻏﻤﺎﺋﻲ ،واﳊﺮص اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻘﺪرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوات وﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ و ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ؛
– ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﻤﺔ ﺿﺒﻂ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺼﺪ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻐﺶ و اﳌﻀﺎرﺑﺔ و اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ اﻟﱵ ﲣﻞ ﺑﻘﻮاﻋﺪ
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ و اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺣﺴـﺎب اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ؛
– ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻹﳒﺎزات اﶈﻘﻘﺔ ﰲ اﻟﻔﱰة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ووﺿﻊ اﻟﺸﺮوط اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﻣﺴﺘﺪﱘ ﻣﻮﻟﺪ ﻟﻠﺮﻓﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺘﻮﻓﲑﻩ ﳌﻮارد ﻣﻌﺘﱪة ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻘﻞ و اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و اﻟﺮي و اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ؛
أوﻻ :ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ.

ﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻣﻊ إﺟﺮاء اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻹﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺪف إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ
ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ ﲢﺴﲔ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ وﺿﺒﻄﻪ وﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻌﻘﺎر ،وﻛﺬا ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺮﻧﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﳍﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻏﻼف
ﻣﺎﱄ ﻗﺪر ب  2202,7ﻣﻠﻴﺎر دج ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:

 1ﻋﺒﻮ ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﻮ هﻮدة ،ﺟﻬﻮد اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
واﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :واﻗﻊ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻳﻮﻣﻲ  16و  17دﻳﺴﻤﺒﺮ  ،2008آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ ،ص.10 :
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.
ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(10-5ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ" "2009-2005ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﺑﺎب.
اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﺮ ﻣﻦ دج
1.908,5

اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
أوﻻ – ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن ،ﻣﻨﻬﺎ :
اﻟﺴﻜﻨﺎت

555,0

اﳉﺎﻣﻌﺔ

141,0

اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

200

اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ

58,5

اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

85,0

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﳌﺎء)ﺧﺎرج اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻜﱪى(

127,0

اﻟﺸﺒﺎب و اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ

60,0

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

16,0

إﻳﺼﺎل اﻟﻐﺎز و اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء إﱃ اﻟﺒﻴﻮت

65,0

أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ

95,0

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹذاﻋﺔ و اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن

19,1

إﳒﺎز ﻣﻨﺸﺂت ﻟﻠﻌﺒﺎدة

10,0

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ

26,4

ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

200,0

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳉﻨﻮب

100,0

ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ.

150,00

ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ :

1.703,1

ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ

700,0

ﻗﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

600,0

ﻗﻄﺎع اﳌﺎء )اﻟﺴﺪود و اﻟﺘﺤﻮﻻت(

393,0

ﻗﻄﺎع ﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ

10,15

ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ:

337,2

اﻟﻔﻼﺣﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ

300,0

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

13,5

اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي

12,0

ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

4,5

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ

3,2

اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة و اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

4,0

%
45

40,5

8

راﺑﻌﺎ  :ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ و ﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ

203,9

اﻟﻌﺪاﻟﺔ

34,0

اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

64,0

اﳌﺎﻟﻴﺔ

65,0

اﻟﺘﺠﺎرة

2,0

اﻟﱪﻳﺪ و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳉﺪﻳﺪ ﻟﻺﻋﻼم و اﻻﺗﺼﺎل

16,3

ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى

22,6

ﺧﺎﻣﺴﺎ  :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻼﺗﺼﺎل

50,0

1,1

2.202,7

100

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ 2009-2005

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ،اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﺘﺮة  ،2009-2005أﻓﺮﻳﻞ .2005
299

4,8

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أﻋﻄﻰ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻘﺪ إﺳﺘﺤﻮذ
ﻫﺬا اﳍﺪف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %45ﻣﻦ ﳐﺼﺼﺎت ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ واﻟﺬي ﺳﻨﺘﻄﺮق إﻟﻴﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻳﺮﺗﺒﻂ أﺳﺎﺳﺎ
ﲜﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻟﻴﺄﰐ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺸﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ
 %40,5ﻣﻦ اﳌﺨﺼﺼﺎت وﻗﺪ ﴰﻞ أرﺑﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻫﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ،وﻗﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ
وأﺧﲑا ﻗﻄﺎع ﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻘﺪ ﻫﺪف اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﻋﺼﺮﻧﺔ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎرات ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ )ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ و ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاﻧﺊ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ و ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ ،ﲢﺴﲔ
ﻇﺮوف اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ،دﻋﻢ أﻣﻦ ا ﺎل اﳌﻮاﻧﺊ و اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،(...،وﲞﺼﻮص اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﻚ
اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳒﺎز ﺧﻄﻮط ﺟﺪﻳﺪة وﲢﺪﻳﺚ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻘﺪﳝﺔ وﻋﺼﺮﻧﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﴰﻞ ﻫﺬا
اﻟﺸﻖ ﲢﺪﻳﺚ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ اﳊﻀﺮي وأﻣﻦ اﻟﻄﺮﻗﺎت واﻟﺬي رﻛﺰ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺸﺮوع ﻣﱰو اﳉﺰاﺋﺮ
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﳊﻀﺮي ﺑﻮاﺳﻄـﺔ اﳊﺎﻓﻠﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑـﺎﺋﻴﺔ ) (tramwayواﻟﻜﺎﺑﻞ ﻋﱪ اﳌﺪن اﻟﻜﱪى.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻗﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻘﺪ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﲤﺎم ﻣﻘﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺮﻳﻊ ،وﻛﺬا إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت ،وإﳒﺎز ﻣﻨﺸﺎت ﻓﻨﻴﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﻄﺮق وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻌﺰﻳﺰ وﲢﺪﻳﺚ اﳌﻄﺎرات.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﻋﻄﺎﻩ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮر ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺴﻌﻰ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﺣﺸﺪ اﳌﻮرد اﳌﺎﺋﻴﺔ واﺳﱰﺟﺎﻋﻬﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ )ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪود ،ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر ،اﶈﺎﺟﺮ اﳌﺎﺋﻴﺔ
اﺳﱰﺟﺎع اﳌﻴﺎﻩ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،ﲢﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ ،(...،اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﳍﺬا اﳌﻮرد ،ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث اﳌﺘﺼﻠﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﳌﺎﺋﻲ و اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ اﻫﺘﻢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﱵ
ﻣﻦ ﺷﺎ ﺎ أن ﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺗﺼﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وإﻃﺎرا ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻮاﺟﺐ إﳒﺎزﻫﺎ .وﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ
أﻳﻀﺎ أن ﺗﻘﻮم ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳓﻮ ﲢﻘﻴﻖ اﻧﺴﺠﺎم وﺗﻮازن ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻼﻣﺴﺎواة.
ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ أن اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ اﳌﺨﺼﺼﺎت ﺿﻤﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي ،وﺗﺮﻗﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ،واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  ،%8وﻳﻬﺪف إﱃ اﺳﺘﻤﺮار دﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻘﺎﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺤﺪاث
ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪة ،وزﻳﺎدة ﻣﺴﺎﳘﺘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﶈﻠﻲ واﻟﻮﻃﲏ.
أﻣﺎ ﺑﺎب ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﲢﺪﻳﺜﻬﺎ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %48ﻣﻦ ﳐﺼﺼﺎت اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ وذﻟﻚ
ﺑﻐﻴﺔ ﲢﺪﻳﺚ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﱪﻳﺪ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل وﺑﻌﺾ ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﻴﺎ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ ﺧﺪﻣﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،وﻛﺎن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ وراء
ﻫﺬا ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮل اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺟﻮدة وأﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

وﻗﺪ ﻋﺎدت أﻗﻞ ﺣﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ واﻟﱵ ﻗﺪرت ﺑـ  %1,1إﱃ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳉﺪﻳﺪة
ﻟﻼﺗﺼﺎل واﻟﺬي ﴰﻞ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﺘــﺢ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓـﻲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺳـﻮق اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴـﺔ واﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ
واﻟﱪﻳﺪ ،واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ دﺧﻮل ﺷﺒﻜﺔ اﻻﻧﱰﻧﺖ ذات اﳌﻨﺴﻮب اﻟﻌﺎﱄ ،وﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﺼﺮﻧﺔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﱪﻳﺪﻳﺔ
واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱪﻳﺪﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ واﳒﺎز ﳐﻄﻂ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﻳــﻊ وﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﻌﻤﺎل ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻹﻋﻼم
واﻻﺗﺼﺎل ﻗﺼﺪ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﳎﺘﻤﻊ ﺟﺰاﺋﺮي ﻟﻺﻋﻼم.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ:ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.

ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ،ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ ﻃﻤﻮﺣﺎ ﻷﺟﻞ رﻓﻊ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ ﳐﺼﺼﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﺪرت ﺑـ ـ  %45وﻗﺪ ﴰﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1اﻟﺼﺤـﺔ :ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺮر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﺳﺘﻤﺮار اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن

اﳊﻖ ﰲ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﲤﻜﲔ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ واﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ اﳉﻮﻫﺮي
وﻹﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﻷداء ﻓﻴﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﲢﺴﲔ ﻗﺪرات اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ ،وﲢﺴﲔ اﻟﻌﻼج أﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ ،وإﺻﻼح اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،وﻳﺮﻣﻲ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ إﱃ ﲢﺴﲔ ﻇﺮوف
اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺮﺿﻰ وإﻗﺎﻣﺘﻬﻢ ،ودوام أﻋﻤﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ،ودﻋﻢ ﺗﺮاﺗﻴﺐ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻻت
اﻟﻄﺒﻴﺔ واﳉﺮاﺣﻴﺔ ،ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﰲ
اﻷﻣﺮاض اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﳋﺎرج.
وﻳﻘﱰن ﻫﺬا اﻹﺻﻼح ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل إدﺧﺎل اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻨﺸﺎط واﻷداء ،ﺗﺄﺳﻴﺲ "ﻣﺸﺮوع اﳌﺆﺳﺴﺔ" ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺴﻴﲑ أﻻﺳﺘﺸﺮاﰲ ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﺤﺔ.
ﻛﻤﺎ ﰎ إدراج ﰲ ﻫﺬا اﻹﺻﻼح ﻣﺮاﺟﻌﺔ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺧﻀﺎع اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﺔ
وﻫﻴﺌﺎت اﻟﻀﻤﺎن واﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ إﱃ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ،وإﻋﺪاد اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﻛﺬا ﲢﺪﻳﺚ ﻣﺪوﻧﺔ
ﺗﺴﻌﲑ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﴰﻞ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدوﻳﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﺪوﻧﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﺨﻀﻊ
ﳌﻨﻄﻖ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ اﻷدوﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳉﻨﺴﻴﺔ .وﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﺣﺮﺻﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﲢﺴﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷدوﻳﺔ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ ،ﺿﻤﺎن ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﳋﺼﻮص ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ
ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ،ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺮوﻳﺞ اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوﻳﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ ،وﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ً
اﳌﻘﺪﻣﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﰲ ﳎﺎل ﺗﺴﻴﲑ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،واﻟﺼﻴﺪﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺜﻤﲔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ
ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺑﺮﻣﺞ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﳒﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻋﻴﺎدات وﻣﺮاﻛﺰ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

اﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ،ﻷﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻦ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ،وﻛﺬا اﻗﺘﻨﺎء ﲡﻬﻴﺰات ﻃﺒﻴﺔ ،وﲡﺪﻳﺪ ﺣﻈﲑة وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ،و ﻴﺌﺔ
وﺗﺮﻣﻴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳌﻮﺟﻮدة.
 -2ﺗﻠﺒﻴــﺔ اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻜﻦ :ﺳــﺠﻠﺖ اﳉﺰاﺋــﺮ ﺧــﻼل اﻟﻔــﱰة " ،"2004-1999ﺗﻘــﺪﻣﺎ ﻣﻌﺘـﱪا ﰲ ﳎــﺎل ﺗﻠﺒﻴــﺔ

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ .وﻗﺪ ﰎ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟـﻮﺗﲑة ﰲ اﻹﳒـﺎز ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠـﻲ ﻟـﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤـﻮ ﺣﻴـﺚ
ﺗﻘﺮر اﻟﺘﺰام اﻟﺪوﻟـﺔ ﺗﺴـﻠﻴﻢ ﻣﻠﻴـﻮن ﻣﺴـﻜﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﺧـﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﳋﻤـﺲ ،وﻫـﻮ اﳍـﺪف اﻟـﺬي ﻋﺰﻣـﺖ اﳊﻜﻮﻣـﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺑﻠﻮﻏ ــﻪ ﺑﺈدﺧ ــﺎل ﺑﻌ ــﺾ اﻟﺘﺤﺴ ــﻴﻨﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﺳﻴﺎﺳ ــﺔ اﻹﺳ ــﻜﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴ ــﺔ ﰲ ﳎ ــﺎل إﻋ ــﺪاد اﳌﺸ ــﺎرﻳﻊ وإﻧﻀ ــﺎﺟﻬﺎ ،أﳕ ــﺎط
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺧﻄﺎر اﻟﺰﻻزل وﲣﻔﻴﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻜﻦ ،وﲢﺴـﲔ ﺳﻴﺎﺳـﺔ ﺗﺴـﻴﲑ اﳌـﺪن ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ
إﱃ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﰲ ﻣﺸﻜﻞ ﻗﻠﺔ ﻋﻘﺎر اﻟﺒﻨﺎء اﻟـﺬي ﻳﺘﺴـﺒﺐ ﰲ ﺗـﺄﺧﺮ اﻟـﱪاﻣﺞ وارﺗﻔـﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬـﺎ ﺑﺘﻤﻮﻳـﻞ ﺗﺸـﺎرك ﻓﻴـﻪ
اﻟﺒﻨــﻮك ،وﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ،ﻓــﺈن اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﺗﻌﺘــﺰم ﰲ ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻫــﺬﻩ اﻟﺼــﻴﻐﺔ ﲟﺴــﺎﳘﺔ اﳋﺰﻳﻨــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ وﻛــﺬا ﺗﺸــﺠﻴﻊ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ.

ﻓﻔﻲ ﳎﺎل اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺴﺎﳘﻲ ﻋﻤﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﳌﺴﺎﻛﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻟﺘﺴﺎﳘﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ،واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ
اﳌﺴﺎﳘﺔ اﳊﺎﲰﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺻﻴﻐﺔ ﻋﺮض اﳌﺴﺎﻛﻦ ﻫﺬﻩ ،ورﺻﺪ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﺎﳘﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
أﻣﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﻓﺈن اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺑﺎدرت ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲤﻨﺤﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﺮﻳﻔﻲ )ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﳘﺔ وﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات ﺗﺴﻴﲑﻫﺎ وﻣﻨﺤﻬﺎ( وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻮزارﻳﺔ
اﳌﻌﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻗﺼﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ إﳒﺎز ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺴﻜﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ دﻋﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠـﺔ ﰲ
ﳎﺎل اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﺌـﺎت اﶈـﺮوﻣﺔ وﲢﻔﻴﺰ اﳉﻬﺎت اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ؛ ﲢﺴﲔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻹﳚﺎرﻳﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﺎﺣﺎت أو اﻷداءات ﻣﻦ أﺟﻞ ﻧﻮﻋﻴﺔ
ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ اﻷﺳﺮ و أﺳﻠﻮب ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﺎ؛ إﻧﻌﺎش اﻷﺟﻬﺰة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﲟﻨﺢ اﳌﺴﺎﻛﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻧﺺ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﳒﺎز  1.010.000ﻣﺴﻜﻦ رﺻﺪ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ  550ﻣﻠﻴﺎر دج .
 -3ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﻟﻤﺎء اﻟﺸﺮوب وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ.

ﻗــﺪرت اﻻﻋﺘﻤــﺎدات اﳌﺮﺻــﻮدة ﻟﺘﻤﻮﻳــﻞ ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ ﺗﺰوﻳــﺪ اﻟﺴــﻜﺎن ﺑﺎﳌــﺎء ﺧــﻼل اﻟﻔــﱰة  2009-2005ﲟﺒﻠــﻎ 127

ﻣﻠﻴــﺎر دج وﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌــﺎ ﻣــﻦ وراﺋﻬــﺎ اﳒــﺎز  10ﻋﻤﻠﻴــﺎت ﻛــﱪى ﻟﺼــﺮف اﳌﻴــﺎﻩ ،وإﻋــﺎدة ﺗﺄﻫﻴــﻞ  18ﺷــﺒﻜﺔ ﻟﻠﺘﺰوﻳــﺪ ﺑﺎﳌــﺎء
اﻟﺸﺮوب ﰲ  18ﻣﺪﻳﻨﺔ ،واﳒﺎز  1280ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﺘﺰوﻳـﺪ ﺑﺎﳌـﺎء اﻟﺸـﺮوب واﻟﺘﻄﻬـﲑ ،إﺿـﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﻔـﺮ  1150ﺑﺌـﺮ ،وﻛـﺬا
اﳒﺎز  230ﺧﺰان ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ.
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أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻳﺼﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻘﺪ ﻗﺪرت اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﻘﺮرة ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﲟﺒﻠﻎ
 65.5ﻣﻠﻴﺎر دج ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ رﺑﻂ  397700ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ،و  964900ﻣﺴﻜﻦ ﺑﺎﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ.
وﻗﺪ ﴰﻠﺖ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﱵ ﻗﺪرت اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﳌﺮﺻﻮدة ﳍﺎ ﲟﺒﻠﻎ  200ﻣﻠﻴﺎر دج اﳒﺎز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 15.000ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﺑﺎﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺸﺮوب واﻟﺘﻄﻬﲑ ،وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻓﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ )اﳒﺎز
اﻟﻄﺮﻗﺎت واﳌﺴﺎﻟﻚ( ،وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ وﺻﻴﺎﻧﺘﻬﺎ وﻛﺬا ﲢﺴﲔ اﶈﻴﻂ اﳊﻀﺮي واﻹﻧﺎرة اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.
أﻣﺎ اﻟﱪاﻣﺞ اﳌﻨﻄﻮﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﲏ ﻓﻘﺪ ﴰﻠﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﳒﺎز  15ﻣﺮﻛﺰا ﻃﺒﻴﺎ
ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻴﺎ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﳌﺘﺨﻠﻔﲔ ذﻫﻨﻴﺎ ،و 05ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﱰﺑﻴﺔ ،وﻛﺬا ﺛﻼث ﻧﻮادي ﻟﻠﻌﺠﺰة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﲡﻬﻴﺰ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ،وﲤﻮﻳﻞ اﻟﱰﺗﻴﺒﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،وﻛﺬا اﳒﺎز  100ﳏﻞ ﰲ ﻛﻞ
ﺑﻠﺪﻳﺔ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا وﻗﺼﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻋﻤﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻜﻔﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻛﺎن ﻳﻨﺪرج ﰲ ﺧﺎﻧﺔ ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ
1
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ.

 1ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ راﺟﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻻول ،اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ  .2009-2005ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ :
http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf
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ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش.
ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ أﻳﻀﺎ ﲞﺼﻮص ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.
 -1أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ.
ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(11-5ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة " ." 2004-1998
اﻟﺴﻨﻮات

2008 2007 2006 2005

2009

11.069 9.363 8.515 7.565

10.018

171,0

139,8

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟـ % PIB

5,1

2,0

3,0

2,4

2,4

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟـ  % PIBﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت

4,7

5,6

6,3

6,1

9,3

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ %

1,7

2,1

3,2

…

…

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ %

1,9

4,9

5,0

-5,3

20

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ%

7,1

11,6

9,8

9,8

8,7

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت ﻏﲑ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ %

6,0

6,5

6,8

7,8

8,8

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ %

3,0

3,1

6,5

8,4

7,0

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟـﻘﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت %

5,8

2,5-

0,9-

2,3-

6,0-

اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ"ﻣﻠﻴﺎر دج"
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ"ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ"

135,3 116,8 102,7

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ " PIBدوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ"
3925,9
4962 3934 3456 3122
Source: IMF, Algeria: Statistical Appendix, IMF Country Report No. 11/40, February
2011,p :06, sit web: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr1140.pdf

ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﳉــﺪول أﻋــﻼﻩ ﻳﺘﻀــﺢ ﻟﻨــﺎ أن ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤــﻮ اﳊﻘﻴــﻖ ﻟﻠﻨــﺎﺗﺞ اﶈﻠــﻲ اﻹﲨــﺎﱄ ﻗــﺪ ﻋــﺮف ﺗﺮاﺟﻌــﺎ ﳏﺴﻮﺳــﺎ
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة" "2009-2005ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺎ ﺳﺠﻠﻪ ﰲ اﻟﻔﱰة" " 2004-2001ﻓﺒﺎﺳـﺘﺜﻨﺎء ﺳـﻨﺔ  2005اﻟـﱵ ﺳـﺠﻞ ﻓﻴﻬـﺎ
 % 5.1وﻫــﻮ ﻣﻌ ــﺪل ﻣﻘــﺎرب ﳌ ــﺎ ﺳ ــﺠﻠﻪ ﺳــﻨﺔ  ،2004ﻋ ــﺮف اﳌﻌــﺪل ﺑﻌ ــﺪ ذﻟ ــﻚ اﳔﻔﺎﺿــﺎ إذ ﱂ ﻳﺘﻌ ــﺪى ﰲ أﺣﺴ ــﻦ
اﻷﺣــﻮل  %3اﻟــﱵ ﺳــﺠﻠﻬﺎ ﺳــﻨﺔ  ،2007ﻟﻴﱰاﺟــﻊ إﱃ  %2,4ﺳــﻨﱵ  2008و  2009و ــﺬا ﻳﺴــﺠﻞ ﻧﺘــﺎﺋﺞ ﻋﻜــﺲ
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﳕﻮ ﻳﻌﺎدل  ،%8وﺗﻌﻮد اﻷﺳﺒﺎب ﰲ ﲢﻘﻴـﻖ ﻫـﺬﻩ اﳌﻌـﺪﻻت ﻣـﻦ
اﻟﻨﻤ ـ ـ ــﻮ إﱃ اﳔﻔ ـ ـ ــﺎض ﰲ ﻣﻌ ـ ـ ــﺪﻻت اﻟﻨﻤ ـ ـ ــﻮ ﰲ ﻗﻄ ـ ـ ــﺎع اﶈﺮوﻗ ـ ـ ــﺎت إذ ﺳ ـ ـ ــﺠﻠﺖ ﻣﻌ ـ ـ ــﺪﻻت ﳕ ـ ـ ــﻮ ﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎﻟﺒﺔ ﺧ ـ ـ ــﻼل
اﻟﻔﱰة" "2009-2005ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻨﺔ  ،2005وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
أﻣــﺎ ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤــﻮ ﺧــﺎرج ﻗﻄــﺎع اﶈﺮوﻗــﺎت ﻓﻘــﺪ ﻋﺮﻓــﺖ ﲢﺴــﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇــﺎ ﺧــﻼل ﻓــﱰة ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠــﻲ
ﻟﻺﻧﻌﺎش إذ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ  % 4,7ﺳـﻨﺔ  2005إﱃ  %6,3ﺳـﻨﺔ  2007ﻟﺘﺴـﺠﻞ ﻣﻌـﺪل ﳕـﻮ  %9ﺳـﻨﺔ  .2009وﻫـﺬا
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ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻌﺪﻻ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺠﻠﺖ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺒﻨﺎء )ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ
اﻟﻔﱰة  ،(%9,4وﻗﻄﺎع اﳋﺪﻣﺎت )ﺑﻠـﻎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﻌـﺪل ﳕـﻮﻩ  ،(%6,39إﱃ ﺟﺎﻧـﺐ ﻗﻄـﺎع اﻟﻔﻼﺣـﺔ اﻟـﺬي ﺳـﺎﻫﻢ ﻫـﻮ
اﻵﺧﺮ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت رﻏﻢ اﻧﻪ ﻋﺮف ﺑﻌـﺾ اﻟﺘﺬﺑـﺬب .وﻳﻌـﲏ ﻫـﺬا اﻻرﺗﻔـﺎع اﳌﺴـﺘﻤﺮ
ﳌﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤــﻮ ﺧــﺎرج ﻗﻄــﺎع اﶈﺮوﻗــﺎت أن ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌــﺎش اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻗــﺪ ﺣﻘــﻖ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﳜــﺺ دﻋــﻢ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت.
ورﻏﻢ أن ﻣﻌﺪل ﳕـﻮ  PIBﺧـﻼل ﻓـﱰة ﺗﻄﺒﻴـﻖ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ ﻗـﺪ ﻋـﺮف ﺗﺮاﺟﻌـﺎ إﻻ أن ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﺼـﻴﺐ اﻟﻔـﺮد ﻣـﻦ PIB

ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ  3122دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻠﻔـﺮد ﺳـﻨﺔ  2005إﱃ  4962دوﻻر أﻣﺮﻳﻜـﻲ ﻟﻠﻔـﺮد ﺳـﻨﺔ  2008وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﳝﺜـﻞ
زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  1840دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ،وﻳﻌﺰى اﻟﺴﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﺧﻼل ﻫـﺬﻩ اﻟﻔـﱰة ،إﱃ ﺟﺎﻧـﺐ
ارﺗﻔــﺎع ﻣﻌــﺪﻻت اﻟﻨﻤــﻮ ﺧــﺎرج ﻗﻄــﺎع اﶈﺮوﻗــﺎت ،ﻟﻴﻌــﺮف اﳔﻔﺎﺿــﺎ ﺳــﻨﺔ  2009إﱃ  3925,9وذﻟــﻚ ﺑﺴــﺒﺐ ﺗﺮاﺟــﻊ
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ إﱃ ﻣﺎدون  63دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻌـﺪﻣﺎ ﺳـﺠﻠﺖ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺎرب  100دوﻻر ﺳـﻨﺔ  .2008وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﺆﻛـﺪ ﻣـﺮة
ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﳋﺎم ﺑﺄﺳﻌﺎر اﶈﺮوﻗﺎت.
 -2أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) : (12-5ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ"."2009-2005
) اﻟﻮﺣﺪة :أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ(
اﻟﺴﻨﻮات

2005

2006

2007

2008

2009

اﳌﺆﺷﺮات
ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺸﻐﻠﺔ )ا ﻤﻮع(

9.472.000 9.146.000 8.594.243 8.868.804 8.044.220

اﻟﻔﻼﺣﺔ

1.242.000 1.252.000 1.170.897 1.609.633 1.380.520

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

1.194.000 1.141.000 1.027.817 1.263.591 1.058.835

ﺑﻨﺎء و أﺷﻐﺎل ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ

1.718.000 1.575.000 1.523.610 1.257.703 1.212.022

اﻟﺘﺠﺎرة/اﳋﺪﻣﺎت اﻻدارﻳﺔ

5.318.000 5.178.000 4.871.918 4.737.877 4.392.844

ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ %

15.3

12.3

13.8

11.3

10.2

Source : Ons, statistiques sociales , emploi et chômage, les différents tableaux.

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أن ﺗﺄﺛﲑ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺎء ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎ ﺎ ﻟﺘﺄﺛﲑ ﳐﻄﻂ اﻹﻧﻌﺎش اﻹﻗﺘﺼﺎدي" ،"2004-2001ﲝﻴﺚ ﺳﺎﻫﻢ ﰲ
ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت :اﻟﺘﺠﺎرة/اﳋﺪﻣﺎت ،واﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،إذ ﻧﻼﺣﻆ أن
ﺣﺠﻢ اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻗﺪ إرﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎرة واﳋﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ إذ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث 925165
ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " ،"2009-2005ﻳﻠﻴﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ إذ ﻗﺪر
ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻴﻪ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  505978ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ ،أﻣﺎ ﻗﻄﺎع
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اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮف ﺣﺠﻢ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺬﺑﺬب ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ،ﺣﻴﺚ ﻋﺮف
ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﰲ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻨﺔ  2009ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺴﻨﺔ  2005ﺑﻘﻴﻤﺔ  138520ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ،أﻣﺎ
ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻌﺮف زﻳﺎدة ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎت ﻗﺪرت ﺑـ  135165ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ.
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﺎن ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﺸﻐﻠﺔ ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ  8.044.220ﺳﻨﺔ  2005إﱃ  9.472.000ﲟﻌﺪل
زﻳﺎدة  %17,74ﺣﻴﺚ وﺻﻞ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " "2009-2005ﺣﻮاﱄ
 1.427.780ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪ.
و ﺬا اﺳﺘﻄﺎع اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻺﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي أن ﻳﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﺣﻴﺚ أدى اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ ﺣﺠﻢ
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ إذ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ  %15,3ﺳﻨﺔ  2005إﱃ  %13,8ﺳﻨﺔ 2007
ﻟﺘﺼﻞ إﱃ  %10,2ﺳﻨﺔ .2009
 -3أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻷﻓﺮاد :ﻧﻈﺮا ﻟﺘﻌﺪد اﳌﺆﺷﺮات اﳌﻌﱪة ﻋﻦ ﲢﺴﻦ ﻣﻌﻴﺸﺔ اﻷﻓﺮاد

ﻛﱰاﺟﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،وﲢﺴﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ
ﻟﻠﺸﺮب واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ وﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﳕﻮ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ
وﲢﺴﻦ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة واﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﻓﺈﻧﻨﺎ ﺳﻮف ﻧﺮﻛﺰ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي ،وﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﺑﺎﻗﻲ اﳌﺆﺷﺮات ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﳌﺒﺎﺣﺚ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(13-5ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ دﻟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة "."2008-2005
اﻟﺴﻨﻮات

2005

2006

2007

2008

اﳌﺆﺷﺮات
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي %

*0.733
*21,5

0,760

0,768

0,779

18,95

18,23

17,16

conseil national économique et social, rapport national sur le développement humain,

∗ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎم  2005وﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي أﺧﺬا ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .2008/2007

:

Source

2006, 2008

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﺛﻼث وﺿﻌﻴﺎت ﲣﺺ ﳐﺘﻠﻒ
ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻫﻲ اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ،واﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،واﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﺘﻌﺎدل
اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻻر واﻟﺬي ﺗﱰاوح ﻗﻴﻤﻪ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺮ ﻛﺄدﱐ ﻗﻴﻤﺔ واﻟﻮاﺣﺪ ﻛﺄﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ،ﻗﺪ ﻋﺮف ﲢﺴﻨﺎ ﺑﺪءا ﻣﻦ
ﺳﻨﺔ  2005ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ  0,760ﺳﻨﺔ  2006إﱃ  0,768ﺳﻨﺔ  2007ﲟﻌﺪل زﻳﺎدة  ،%1,05ﻟﻴﺴﺘﻤﺮ ﰲ
اﻻرﺗﻔﺎع ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ  0,779ﺳﻨﺔ  2008ﲟﻌﺪل زﻳﺎدة  ،%1,43وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ارﺗﻔﺎع ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ إﱃ اﻟﺘﺤﺴﻦ
اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع أو اﻟﻜﻢ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﲢﺴﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﳔﻔﺎض
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ﻣﻌﺪﻻت اﻷﻣﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺳﻮف ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻻﺣﻘﺎ ،وﻛﺬا ارﺗﻔﺎع ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ
اﻹﲨﺎﱄ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  2009-2005ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﺳﺎﺑﻘﺎً.
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ اﳔﻔﺎض ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي ،ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺲ أوﺟﻪ
اﳊﺮﻣﺎن ﰲ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻫﻲ ﺣﻴﺎة ﻣﺪﻳﺪة وﺻﺤﻴﺔ ،واﻛﺘﺴﺎب اﳌﻌﺮﻓﺔ ،وﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ

اﻟﻼﺋﻖ∗ ،ﺣﻴﺚ اﳔﻔﺾ ﻣﻦ  %18,95ﺳﻨﺔ  2006إﱃ  %17,16ﺳﻨﺔ  2008ﲟﻌﺪل اﳔﻔﺎض  ،%9,44وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﲢﺴﻦ ﺑﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ ﺷﺮب ﻧﻘﻴﺔ.

اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ""2014-2010

ﻳﻨﺪرج ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺿﻤﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر اﻟﻮﻃﲏ اﻟﱵ اﻧﻄﻠﻘﺖ أول ﻣﺎ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات
ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﲤﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﺳﻨﺔ  2001ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﳌﻮارد اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺎﺣﺔ وﻗﺘﺬاك
وﺗﻮاﺻﻠﺖ اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش" "2009-2005اﻟﺬي ﺗﺪﻋﻢ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺑﺎﻟﱪاﻣﺞ
اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ رﺻﺪت ﻟﺼﺎﱀ وﻻﻳﺎت اﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ ووﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮب .وﺑﺬﻟﻚ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻠﻔﺔ ﲨﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  17.500ﻣﻠﻴﺎر دج ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﱵ ﻣﺎ
ﺗﺰال ﻗﻴﺪ اﻹﳒﺎز.
أوﻻ :أﻫﺪاف اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

ﻳﻬﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺬي وﺿﻊ ﻟﻠﻔﱰة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ  2010و ،2014واﻟﺬي ﺧﺼﺺ ﻟﻪ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت  21.214ﻣﻠﻴﺎر دج أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  286ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﲔ ﻫﺎﻣﲔ ﳘﺎ:
 اﺳﺘﻜﻤﺎل اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻜﱪى اﳉﺎري اﳒﺎزﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺴﻜﺔ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔ واﻟﻄﺮق واﳌﻴﺎﻩ ﲟﺒﻠﻎ 9.700ﻣﻠﻴﺎر دج ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  130ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
 إﻃﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة ﲟﺒﻠﻎ  11.534ﻣﻠﻴﺎر دج أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﺣﻮاﱄ  156ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰاﳉﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﻇﺮوف اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮارق اﳉﻬﻮﻳﺔ ﰲ
ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺪﻋﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﲟﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻮﻟﺪة ﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وﻗﻴﻢ ﻣﻀﺎﻓﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ وﲢﺪﻳﺚ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﰲ
ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﻦ ،وﻛﺬا ﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ،إﻳﺼﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء
واﻟﻐﺎز (..إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻚ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﻛﺬا ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﳎﺎل ﺗﻨﻤﻴﺔ وإﺻﻼح
اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺎ.

∗ ﺗﻘﺎس اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤﺪﻳﺪة واﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑﻤﺪى اﻟﺘﻌﺮض ﻟﺨﻄﺮ اﻟﻮﻓﺎة ﻓﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺒﻜﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ واﺣﺘﻤﺎل اﻟﻮﻓﺎة ﻗﺒﻞ ﺳﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ ،أﻣﺎ اآﺘﺴﺎب اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﻴﻘﺎس
ﺑﺎﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻘﺮاءة واﻻﺗﺼﺎل وﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻘﺎس ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ اﻟﻼﺋﻖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﺼﻮل اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺤﺴﻦ وآﺬا اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل دون ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮزن اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻋﻤﺎرهﻢ.
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ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ:
ﳜﺼﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ " "2014-2010أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %40ﻣﻦ ﻣﻮاردﻩ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص
ﻣﻦ ﺧﻼل:

1

– إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  5000ﻣﻨﺸﺄة ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )ﻣﻨﻬﺎ  1000إﻛﻤﺎﻟﻴﺔ و  850ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ( و 600.000

ﻣﻜﺎن ﺑﻴﺪاﻏﻮﺟﻲ ﺟﺎﻣﻌﻲ و  400.000ﻣﻜﺎن إﻳﻮاء ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳌﻬﻨﻴﲔ.
– إﻗﺎﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1500ﻣﻨﺸﺄة ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ  172ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ و  45ﻣﺮﻛﺒﺎ ﺻﺤﻴﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎ و
 377ﻋﻴﺎدة ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  70ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﻌﻮﻗﲔ.
– ﻣﻠﻴﻮﱐ ) (02وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ  1.2ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳋﻤﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ
اﻟﺸﺮوع ﰲ أﺷﻐﺎل اﳉﺰء اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻗﺒﻞ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ .2014
– ﺗﻮﺻﻴﻞ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﻴﺖ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺗﺰوﻳﺪ  220.000ﺳﻜﻦ رﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.
– ﲢﺴﲔ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺸﺮوب ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﻦ ﺧﻼل إﳒﺎز  35ﺳﺪا و  25ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﳌﻴﺎﻩ
وإ ﺎء اﻷﺷﻐﺎل ﲜﻤﻴﻊ ﳏﻄﺎت ﲢﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ اﳉﺎري إﳒﺎزﻫﺎ .
– أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5.000ﻣﻨﺸﺄة ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﺸﺒﻴﺒﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻨﻬﺎ  80ﻣﻠﻌﺒﺎ و  160ﻗﺎﻋﺔ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت و  400ﻣﺴﺒﺢ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  200ﻧﺰل ودار ﺷﺒﺎب.
– إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ا ﺎﻫﺪﻳﻦ واﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻻﺗﺼﺎل.
– ﻛﻤﺎ ﳜﺼﺺ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ  %40ﻣﻦ ﻣﻮاردﻩ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﳌﻨﺸﺂت اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﲢﺴﲔ اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ:
– أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3.100ﻣﻠﻴﺎر دج ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ وﲢﺪﻳﺚ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﺮﻗﺎت
وزﻳﺎدة ﻗﺪرات اﳌﻮاﻧﺊ.
 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2.800ﻣﻠﻴﺎر دج ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺪﻳﺚ وﻣﺪ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺴﻜﻚ اﳊﺪﻳﺪﻳﺔوﲢﺴﲔ اﻟﻨﻘﻞ اﳊﻀﺮي )ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﻬﻴﺰ  14ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﻟﱰاﻣﻮي( وﲢﺪﻳﺚ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ
ﺑﺎﳌﻄﺎرات.
 ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  500ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ. ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  1.800ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺘﺤﺴﲔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت وﺧﺪﻣﺎت اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ وﻗﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ وإداراتﺿﺒﻂ اﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻌﻤﻞ.

 1ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ راﺟﻊ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ:
 http://www.mae.dz/photos/gov/programme.htmﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2011/10/10
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ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﳜﺼﺺ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1.500ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص
ﻣﻦ ﺧﻼل:
 أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1.000ﻣﻠﻴﺎر دج ﻳﺘﻢ رﺻﺪﻫﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺬي ﰎ اﻟﺸﺮوع ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  150ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﱰﻗﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻋﻢاﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ وﺗﻴﺴﲑ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إﱃ  300ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻐﺮض .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻌﺒﺊ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2.000ﻣﻠﻴﺎر دج ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﳒﺎز ﳏﻄﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﱰوﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ وﲢﺪﻳﺚ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
أﻣﺎ ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ  350ﻣﻠﻴﺎر دج ﻣﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﳌﺮاﻓﻘﺔ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ
ﳋﺮﳚﻲ اﳉﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ ودﻋﻢ إﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺼﻐﺮة وﲤﻮﻳﻞ آﻟﻴﺎت إﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻧﺘﻈﺎر
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .وﺳﺘﻀﺎف ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ إﱃ اﻟﻜﻢ اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﱵ
ﺳﻴﺪرﻫﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﳋﻤﺎﺳﻲ وﻳﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ إﻧﺸﺎء
ﺛﻼث ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻨﺼﺐ ﺷﻐﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ ﳜﺼﺺ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ  2014-2010ﻣﺒﻠﻎ  250ﻣﻠﻴﺎر دج ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
دﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﺳﺘﻌﻤﺎل وﺳﻴﻠﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻠﻬﺎ وﰲ اﳌﺮاﻓﻖ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
وﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺸﲑ إﱃ أﻧﻪ ﻳﱰﻗﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺐ
اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ.
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ.
اﻋﺘﻤﺪت اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﱪ  2000إﻋﻼن اﻷﻟﻔﻴﺔ )اﻧﻈﺮ اﳌﻠﺤﻖ رﻗﻢ  (02وﻫﻮ
ﻛﻨﺎﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﻖ دوﱄ ﺣﻮل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻗﺮرت اﳉﺰاﺋﺮ وﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ
وﺗﻘﺴﻴﻢ أﻓﻀﻞ ﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻮﳌﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺑﺬل اﳉﻬﻮد ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ودوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻟﺮد ﻣﻨﺬ
ذﻟﻚ اﳊﲔ وﺣﱴ  2015ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻊ اﻋﱰاﻓﻬﺎ ﺑﺄن اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻜﺮاﻣﺔ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﳌﺴﺎواة واﻹﻧﺼﺎف ﻫﻮ ﺷﺄن ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻳﻌﺪ اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﺧﻄﻮة ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺟﺪاً ﰲ ﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ،ﻓﻌﻼوة ﻋﻦ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺮﻣﺰي وﻗﻮﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﳊﺸﺪ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻛﺸﺮط وﻏﺎﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﲑة ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺟﻬﻮد ﺟﺒﺎرة ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ اﶈﺪد ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺰال
اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻘﻪ ،وﺳﻨﺤﺎول ﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﳉﻬﻮد واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ واﻟﻔﻘﺮاء.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﺪﻗﻊ واﻟﺠﻮع وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ.

ﻳﺴﻌﻰ اﳍﺪف اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻷول ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ إﱃ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺪﻗﻊ واﳉﻮع ﲝﻠﻮل ﻋﺎم  ،2015واﻟﻐﺎﻳﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﶈﺪدة ﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي ﲢﺮزﻩ اﻟﺒﻠﺪان ﳓﻮ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﳍﺪف اﻟﺘﻨﻤﻮي ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﻦ  1,25دوﻻر إﱃ اﻟﻨﺼﻒ ،وﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﳌﻨﺘﺠﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ
ﲟﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب ،وﻛﺬا ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﳉﻮع إﱃ اﻟﻨﺼﻒ.

أوﻻ :ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﻦ دوﻻر إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﺑﺤﻠﻮل .2015
ﺑﻌﺪا ﻫﺎﻣﺎً ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﻟﺬي ﺣﺪث ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي
إﲣﺬت ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮ ً
اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت ،واﻷزﻣﺔ اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد اﻟﱵ واﺟﻬﺖ اﻟﺒﻠﺪ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻗﺎﻣﺖ ﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ واﻟﱵ أدت إﱃ إﺿﻌﺎف
اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،وﻋﺰزت ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﻘﺮ ﲢﺖ ﺗﺄﺛﲑ زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﺿﻌﻒ
اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻋﺪة ﺗﺪاﺑﲑ وإﺟﺮاءات ﺎ ﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة
وﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺣﻔﻆ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻧﻈﺎم
اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﻔﻘﺮ.
 -1اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ :ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﻬﲏ اﳌﺸﱰك واﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ اﻷﻣﺮاض وﺣﻮادث اﻟﻌﻤﻞ واﻷﻣﺮاض اﳌﻬﻨﻴﺔ واﻟﻮﻓﻴﺎت وﻏﲑﻫﺎ ،وﻧﻈﺎم اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ،وﻧﻈﺎم
اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت واﻟﻌﻄﻞ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ،واﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﺗﻌﻮﻳﻀﻴﺔ ﻟﻸﺟﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻓﻘﺪو
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ﻋﻤﻠﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،وﻷﺟﻞ ﺑﻠﻮغ ﻫﺪف ﲣﻔﻴﺾ أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﻢ ﻋﻦ دوﻻر واﺣﺪ ﰲ
اﻟﻴﻮم ﻋﻤﻠﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﲣﺎذ ﻋﺪة ﺗﺪاﺑﲑ ﻣﻦ ﺷﺄ ﺎ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺎﻣﺖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻛﺜﺮ ﺣﺮﻣﺎﻧﺎ ،وﴰﻠﺖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
 -ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻋﺎﻧﺎت ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ :ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺤﺔ ﺟﺰاﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻀﺎﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻋﺪﳝﻲ

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻌﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻐﲑ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺧﺮى .وﺗﻘﺪر ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬﻩ
اﳌﻨﺤﺔ ﲟﺒﻠﻎ 3000دج ﺷﻬﺮﻳﺎ ،ﻳﺸﺎر ﻓﻘﻂ إﱃ أن ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺤﺔ ﻛﺎن ﻳﺴﺎوي 1000دج وﰎ رﻓﻌﻪ إﱃ
3000دج ﺳﻨﺔ  2008ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﱰاﻛﻢ ﻣﻊ ﻣﻨﺢ أﺧﺮى.
 -ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﳝﻨﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ وﻗﻴﻤﺘﻪ 3000دج ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﻌﻮزﻳﻦ

واﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،وﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء ﺑﺎﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻌﺪد ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻮزﻳﻦ
ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻘﲑة ذات اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻀﻌﻴﻒ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﲢﺴﲔ إﻃﺎر اﳊﻴﺎة ﻟﺪى اﻟﺴﻜﺎن
ﺑﻔﻀﻞ أﻋﻤﺎل ﺻﻴﺎﻧﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻷﻣﻼك اﻟﱵ ﰎ وﺿﻌﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،وﻳﺘﻢ
اﳒﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﻘﺎء دورﻳﺔ ﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.
 -ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻋﺎﻧﺎت ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻮﻗﻴﻦ :ﺷﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  02-09اﳌﺆرخ ﰲ  08ﻣﺎي 2002

واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻮﻗﲔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ﻗﺎﻋﺪة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﳊﺎﱄ وﻣﻄﺒﻘﺎ ﰲ ﳎﺎل ﲪﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ
وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﺎ ،وﲡﺴﺪ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ،اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻴﻴﻒ أﻓﻀﻞ ﻟﻺﻋﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳋﺎﺻﺔ ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ اﳍﺸﺔ ،وﻛﺬا ﺗﻌﺰﻳﺰ إﺟﺮاءات ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻹﺳﻌﺎﻓﺎت واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺴﻜﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺤﺔ
ﺷﻬﺮﻳﺔ ﳐﺼﺼﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ إﻋﺎﻗﺔ ﺧﻠﻘﻴﺔ أو ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ،ﻓﻤﺜﻼ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻌﻮﻗﲔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %100اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﺳﻨﻬﻢ  18ﺳﻨﺔ وﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻣﻮارد ،ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪر ب  4000دﻳﻨﺎر ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻛﻤﺎ ﰎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺪوق ﺧﺎص ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ أﻧﺸﻄﺔ ﲪﺎﻳﺔ اﳌﻌﻮﻗﲔ وﺗﺮﻗﻴﺘﻬﻢ ،وﻛﺬا إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ
ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت  289ﻫﻴﺌﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل
1
ﺗﻘﺪر ﺑـ  30.000ﻣﻘﻌﺪ ﺗﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﱵ ﺗﺴﲑﻫﺎ اﳊﺮﻛﺔ اﳉﻤﻌﻮﻳﺔ.
 ﺗﻘﺪﻳﻢ إﻋﺎﻧﺎت ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﺤﺮوﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻷﺳﺮ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺴﻌﻔﺔ :وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪاﻟﻄﻔﻞ اﶈﺮوم ﻣﻦ اﻷﺳﺮة واﻟﺬي ﻳﺘﻢ ﺗﺒﻨﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﳐﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ ﻟﺪى أﺳﺮة ﻣﺎ أو
ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﻳﺒﻠﻎ اﻗﻞ ﻣﻦ  19ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﻘﺪر ب  1300دج ،وﺗﺒﻠﻎ ﻫﺬﻩ
اﻟﻘﻴﻤﺔ  1600دج ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﻄﻔﻞ ﻣﻌﻮق ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺤﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ أو أﺳﺮة ﺗﺄوي
ﺷﺨﺼﺎ ﻳﺒﻠﻎ  19ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ وﻳﺘﺎﺑﻊ دراﺳﺘﻪ ،أو ﻓﺘﺎة ﺗﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  19ﺳﻨﺔ ﻋﺰﺑﺎء أو ﺑﺪون ﻋﻤﻞ.
 1وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﺳﺮة ،أوت .2010
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺟﺮاءات اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪة آﻟﻴﺎتﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﳌﺪرﺳﻲ ﲝﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ إﻋﺎﻧﺔ ﻣﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﳏﺘﺎج ﻣﺴﺠﻞ ﺑﺈﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻴﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وﻛﺬا ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺎق ﻣﺘﻤﺪرس ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ دراﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،وﻗﺪ ﰎ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻎ
 3000دج ﰲ اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ  2008/2007ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪر ب 2000دج ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﳏﺘﺎج ،زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ
ذﻟﻚ ﺗﻘﺪم إﻋﺎﻧﺎت ﻋﻴﻨﻴﺔ أﺧﺮى ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﲔ )ﺗﻮﻓﲑ اﻷدوات اﳌﺪرﺳﻴﺔ ،اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪرﺳﻲ ،اﻹﻃﻌﺎم ،(..إﱃ ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات ﰲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ) ﻗﻔﺔ رﻣﻀﺎن ،ﻓﺘﺢ ﻣﻄﺎﻋﻢ اﻟﺮﲪﺔ ،(..واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
 -ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺠﻮارﻳﺔ :وﻫﻲ ﺧﻼﻳﺎ ﺗﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ،ﻳﻬﺪف

ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﳉﻮاري اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻤﻨﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳋﻠﻴﺔ اﳉﻮارﻳﺔ إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺑﻘﻊ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟﱵ
ﺗﺴﺘﻬﺪﻓﻬﺎ ﻧﺸﺎﻃﺎت وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ إﻋﺎدة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳊﻴﻮﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﶈﺮوﻣﺔ
واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﺘﻮﺟﻴﻬﻬﻢ وإرﺷﺎدﻫﻢ ﳓﻮ اﻟﻄﺮق اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ ووﺿﻌﻬﻢ ﰲ
إﺗﺼﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﻓﻖ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﺪف ﲢﺴﲔ اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﻫﻢ ﳏﺎور اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )اﻟﺼﺤﺔ ،اﻟﱰﺑﻴﺔ  ،اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.( .....
 ﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻐﲑات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ. اﳒﺎز اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻛﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻟﻠﺸﺮب واﻟﺮﺑﻂﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﻐﺎز واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء  ،وﺗﻌﺒﻴﺪ اﳌﺴﺎﻟﻚ واﻟﻄﺮﻗﺎت اﳌﺆدﻳﺔ ﻟﻸﺣﻴﺎء اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﻌﺰوﻟﺔ.
 ﺗﻘﺪﱘ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻦ اﳍﺶ. ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻌﻮزﻳﻦ ﻏﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻼج ﺣﻴﺚ أﻓﻀﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ إﱃ ﺗﺴﺠﻴﻞ زﻫﺎء 160.000ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲏ ﺳﻨﺔ  ،2009وﻗﺪ ﰎ إﻧﺸﺎء ﳉﻨﺔ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻟﻠﻌﻼج ﰲ
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.

 -2اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻰ.

ﻳﻘﺎس اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﰲ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﻦ دوﻻر إﱃ اﻟﻨﺼﻒ ﰲ اﻟﻔـﱰة "-1990

 "2015ﺑﺜﻼث ﻣﺆﺷﺮات رﺋﻴﺴﻴﺔ:
أ -ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﻦ دوﻻر واﺣﺪ إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة"."2015-1990
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(14-5ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﻢ ﻋﻦ دوﻻر واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم ﻣﻌﺎدل ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ.
1990

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﻢ ﻋﻦ دوﻻر واﺣﺪ 1.7

2000

2005

2008

2009

2015

0.8

0.6

0.5

0.5

0.3

ﻣﻌﺎدل ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ
Rapport national des objectifs du Millénaire pour le Développement, 2009,
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eme

Source : Algérie, 2
p : 24.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

اﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﻢ ﻋﻦ دوﻻر واﺣﺪ ﰲ اﻟﻴﻮم ﻗﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﻣﻦ  %1,7ﺳﻨﺔ
 1990إﱃ  % 0,8ﺳﻨﺔ ) 2000ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ( ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷوﱃ ﻗﺪ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺳﻨﺔ 2000
وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ اﻻﳔﻔﺎض ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ  2009ﺣﻮاﱄ  ،%0,5وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺴﺠﻞ ﻫﺬﻩ
اﻟﻨﺴﺒﺔ  %0,3ﲝﻠﻮل .2015
ب -ﻓﺠﻮة اﻟﻔﻘﺮ :ﺣﻴﺚ ﻳﺸﲑ ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺠﻮة اﻟﻔﻘﺮ إﱃ ﺣﺠﻢ اﳌﻮارد " اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ" ﻟﺮﻓﻊ اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﲑة
ﻓﻮق ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ وﻳﺘﻢ ﺣﺴﺎب ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن
ﻣﺴﺎو ﳋﻂ اﻟﻔﻘﺮ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ﻛﻠﻤﺎ اﳔﻔﺾ دﺧﻞ أي ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء .وﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﺗﻄﻮر
ﻗﻴﻤﺔ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(15-5ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺠﻮة اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
2000 1990 1988
ﻣﺆﺷﺮ ﻓﺠﻮة اﻟﻔﻘﺮ )ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﻘﺮ xدرﺟﺔ 0.4
اﻟﻔﻘﺮ( )ﻋﺘﺒﺔ اﻟﻐﺬاء(
ﺗﻮﻗﻌﺎت أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ اﳌﺮاد ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ

/

2009 2008

2015

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

0.3

Source : 2eme Rapport national des objectifs du Millénaire pour le Développement, op. cit, p: 25

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻓﺠﻮة اﻟﻔﻘﺮ واﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻮﺿﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ )ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﻏﲑ ﻓﻘﺮاء( ،ﺑﻘﻴﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة" "2009-1990ﻋﻨﺪ
 %0,5وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة ﻃﻴﻠﺔ اﳌﺪة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﻫﺬا ﻋﻜﺲ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﲢﻘﻴﻖ
أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ واﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺠﻮة إﱃ  %0,4ﺳﻨﺔ  ،2000واﻟﻮﺻﻮل ﺎ إﱃ  %0,3ﺳﻨﺔ
.2009
ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎن ﻓﺠﻮة اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻫﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2010
ت -ﺣﺼﺔ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻓﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻃﻨﻲ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(16-5ﺣﺼﺔ اﻟﺨﻤﺲ اﻷﻓﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻃﻨﻲ.
1988

ﺣﺼﺔ اﳋﻤﺲ اﻻﻓﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ 6.5
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2015

6.6

7.8

7.3

7.4

7.5

7.8

اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻃﲏ %
: 2eme Rapport national des objectifs du Millénaire pour le Développement, op. cit, p: 26
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Source

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﺣﺼﺔ اﳋﻤﺲ اﻷﻓﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻃﲏ ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز ﰲ
أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال  ،%8وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " ،"2000-1990إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ
 %6,6ﺳﻨﺔ  1990إﱃ %7,8ﺳﻨﺔ  ،2000ﻟﻜﻦ ﻋﺎدت وﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إذ ﺳﺠﻠﺖ  %7,3ﺳﻨﺔ 2005
و  %7,5ﺳﻨﺔ  .2009وﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﺣﱴ إذا ﻣﺎ ﰎ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﻘﲑة ﻓﻤﺜﻼ
1
ﻗﺪرت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﰲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﶈﺘﻠﺔ ﺳﻨﺔ  2008ﺑـ .%9,9
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ واﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب.
ﻳﻌـﺪ ﺗــﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻـﺐ اﻟﺸــﻐﻞ أﺣــﺪ اﳊﻠـﻮل اﻟﻨﺎﺟﻌــﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤــﺔ اﻟﻔﻘـﺮ واﻟﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻣﻨـﻪ ،وﻗــﺪ ﲤﻴــﺰ ﺳـﻮق اﻟﺸــﻐﻞ ﺑــﺎﳉﺰاﺋﺮ
ﻣﻨــﺬ اﻟﻨﺼــﻒ اﻟﺜــﺎﱐ ﻟﻠﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴــﺎت إﱃ ﻏﺎﻳــﺔ ﻋــﺎم  1999ﺑﺈرﺗﻔــﺎع ﻛﺒــﲑ ﰲ ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ وﺻــﻠﺖ ﰲ ﺑﻌــﺾ اﻷﺣﻴــﺎن إﱃ
أﻛﺜــﺮ ﻣــﻦ  ،% 30ﻓﺎﻷزﻣــﺔ اﻹﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ اﳊــﺎدة اﻟــﱵ ﻋﺎﺷــﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋــﺮ ﺧــﻼل ﻫــﺬﻩ اﻟﻔــﱰة واﻟــﱵ إﺗﺴــﻤﺖ ﺑﱰاﺟــﻊ ﻛﺒــﲑ ﰲ
ﺣﺠــﻢ اﻹﺳــﺘﺜﻤﺎرات وإﳔﻔــﺎض أﺳــﻌﺎر اﻟــﻨﻔﻂ ﻗــﺪ أدت إﱃ ﺑــﺮوز إﺧــﺘﻼﻻت ﻛﺒــﲑة ﰲ ﺳــﻮق اﻟﺸــﻐﻞ ﲝﻴــﺚ ﺗﻘﻠﺼــﺖ
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﲑة ،ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﺳـﺠﻞ ﻓﻴـﻪ ﺗﺰاﻳـﺪ أﻛـﱪ ﻟﻄـﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤـﻞ ،إﺿـﺎﻓﺔ ﳌـﺎ ﺗﺮﺗـﺐ ﻋـﻦ
اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺑﺎﺷﺮ ﺎ اﳉﺰاﺋﺮ وﺷﺮوﻋﻬﺎ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳐﻄﻂ إﻋﺎدة اﳍﻴﻜﻠﺔ اﻟﺬي ﻛﺎﻧـﺖ أوﱃ ﻧﺘﺎﺋﺠـﻪ ﻏﻠـﻖ
ﻣﺌـﺎت اﳌﺆﺳﺴــﺎت وﺗﺴـﺮﻳﺢ آﻻف اﻟﻌﻤــﺎل ،وإﺳــﺘﻠﺰم ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ ﻋﻠـﻰ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﻟﺸــﺮوع ﰲ إﺟـﺮاءات وﺗـﺪاﺑﲑ إﺳــﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴــﻒ ﻣــﻦ ﺣــﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ وإﻧﻌﻜﺎﺳــﺎ ﺎ اﻟﺴــﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ أوﺳــﺎط اﻟﺸــﺒﺎب ،وﲤﺜﻠــﺖ ﻫــﺬﻩ اﻹﺟ ـﺮاءات ﰲ وﺿــﻊ
ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﺪﻳﺪة ﻟﱰﻗﻴﺔ اﻟﺸﻐﻞ وإﻧﺸﺎء ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ .
 -1ﺗﺪاﺑﻴﺮ دﻋـﻢ واﺳـﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺎﺻـﺐ اﻟﺸـﻐﻞ وﻣﻜﺎﻓﺤـﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟـﺔ :إن إﻫﺘﻤـﺎم اﻟﺪوﻟـﺔ ﺑﻘﻀـﺎﻳﺎ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ وﺗﻜﺜﻴـﻒ

اﳉﻬــﻮد ﳌﻮاﺟﻬــﺔ ﻇــﺎﻫﺮة اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻔﺎﻗﻤــﺖ ﰲ ﺗﺴــﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘــﺮن اﳌﺎﺿــﻲ ،إﺳــﺘﻠﺰم ﺗــﻮﻓﲑ اﻟﺸــﺮوط اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻀــﻤﺎن
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺮﺟﻮة وذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻊ ﻫﻴﺎﻛﻞ وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻗﻮﻳﺔ وﻣﺘﺨﺼﺼـﺔ ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﲢﻤـﻞ ﺣﺠـﻢ اﳌﻬـﺎم اﳌﻮﻛﻠـﺔ إﻟﻴﻬـﺎ
ﳝﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

أ -اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ اﻟﺨــﺎص ﺑــﺪﻋﻢ ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻟﺸــﺒﺎب :وﺗﺸــﺮف ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟــﺪﻋﻢ ﺗﺸــﻐﻴﻞ اﻟﺸــﺒﺎب وﻫــﻲ ﻣﺆﺳﺴــﺔ

ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ وﺗﺪﻋﻴﻢ وﻣﺮاﻓﻘﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻓﻜﺮة ﻣﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﰎ إﻧﺸـﺎؤﻫﺎ ﺳـﻨﺔ
 ،1996ووﺿــﻌﺖ ﲢــﺖ وﺻــﺎﻳﺔ اﻟــﻮزارة اﳌﻜﻠﻔــﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ واﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ .2وﻣــﻦ اﻷﻫــﺪاف اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﳍــﺬا اﳉﻬــﺎز ﺗﺸــﺠﻴﻊ
ﺧﻠ ــﻖ اﻟﻨﺸ ــﺎﻃﺎت ﻣ ــﻦ ﻃ ــﺮف اﻟﺸ ــﺒﺎب أﺻ ــﺤﺎب اﳌﺒ ــﺎدرات ،وﺗﺸ ــﺠﻴﻊ ﻛ ــﻞ اﻷﺷ ــﻜﺎل واﻹﺟ ـﺮاءات اﻟﺮاﻣﻴ ــﺔ إﱃ ﺗﺮﻗﻴ ــﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ،وﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻬـﺎ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﺗﻘـﺪﱘ اﻟـﺪﻋﻢ واﻻﺳﺘﺸـﺎرة ﻷﺻـﺤﺎب اﳌﺒـﺎدرات ﻹﻧﺸـﺎء ﻣﺆﺳﺴـﺎت ﻣﺼـﻐﺮة
ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﳌﺸﺮوع ،وإﻋﻼم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺸﺎب ﺑـﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﲟﻤﺎرﺳـﺔ ﻧﺸـﺎﻃﻪ ،وإﺑـﻼغ أﺻـﺤﺎب اﳌﺒـﺎدارات

 1اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷهﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ،أوت  ،2010ص 13 :ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
http://www.mop-gov.ps/new/web_files/publishing_file/MDG%20Annual-Arabic.pdf
 2ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎبwww.ansej.org.dz ،
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

اﳌﻘﺒﻮﻟــﺔ ﺑﺎﻟــﺪﻋﻢ اﳌﻤﻨــﻮح ﳍــﻢ واﻹﻣﺘﻴــﺎزات اﳌﻘــﺮرة ﰲ ﺟﻬــﺎز اﳌﺆﺳﺴــﺎت اﳌﺼــﻐﺮة ،وﺿــﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌــﺔ وﻣﺮاﻓﻘــﺔ اﳌﺆﺳﺴــﺎت
اﳌﺼﻐﺮة ﺳﻮاء ﺧﻼل ﻓﱰة اﻹﳒﺎز أو ﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻐﻼل وﺣﱴ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎط.
ﺗﻘﻮم اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﲟﻨﺢ ﻗﺮوض ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸـﺒﺎب ،وﻳﺸـﱰط أن ﻳﻜـﻮن
ﺳــﻦ اﻟﺸــﺎب ﻣــﺎ ﺑــﲔ  19و  35ﺳــﻨﺔ ،وأن ﳛــﺪث اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر اﳌﺰﻣــﻊ اﻟﻘﻴــﺎم ﺑــﻪ  03ﻣﻨﺎﺻــﺐ ﺷــﻐﻞ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ .ﻛﻤــﺎ
ﻳﺸ ــﱰط ﺗﻘ ــﺪﳝﻬﻢ ﳌﺴ ــﺎﳘﺔ ﺷﺨﺼ ــﻴﺔ ﰲ ﺷ ــﻜﻞ أﻣـ ـﻮال ﺧﺎﺻ ــﺔ ﺗﻘ ــﺪر ب  %1ﻣ ــﻦ اﳌﺒﻠ ــﻎ اﻹﲨ ــﺎﱄ ﻟﻼﺳ ــﺘﺜﻤﺎر اﳌـ ـﺮاد
إﺣﺪاﺛﻪ أو ﺗﻮﺳﻴﻌﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻘﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋـﻦ  05ﻣﻠـﻮن دﻳﻨـﺎر ،و %2ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﻔـﻮق اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر 05
ﻣﻠﻴـﻮن دج وﻳﻘـﻞ ﻋـﻦ  10ﻣﻠﻴـﻮن دج ،وﻳﻜـﻮن ﻣﺒﻠـﻎ اﻟﻘـﺮض اﳌﻤﻨـﻮح ﻣـﻦ ﻃـﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟـﺔ ﰲ ﺣـﺪود  %29ﻣـﻦ اﻟﻜﻠﻔـﺔ
اﻹﲨﺎﻟﻴـ ـ ــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ ﻟﻼﺳـ ـ ــﺘﺜﻤﺎرات اﻟـ ـ ــﱵ ﻻ ﺗﺘﺠـ ـ ــﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻬـ ـ ــﺎ  05ﻣﻼﻳـ ـ ــﲔ دﻳﻨـ ـ ــﺎر ﰲ ا ﻤـ ـ ــﻮع ،و  %28ﺑﺎﻟﻨﺴـ ـ ــﺒﺔ
ﻟﻼﺳ ــﺘﺜﻤﺎرات اﻟ ــﱵ ﺗﻔ ــﻮق ﻗﻴﻤﺘﻬ ــﺎ  05ﻣﻼﻳ ــﲔ وﻻ ﺗﺘﺠ ــﺎوز  10ﻣﻼﻳ ــﲔ دﻳﻨ ــﺎر ﰲ ا ﻤ ــﻮع ،ﻛﻤ ــﺎ ﺑﺈﻣﻜ ــﺎن اﻟﺸ ــﺒﺎب
أﺻﺤﺎب ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣـﻦ ﲣﻔـﻴﺾ ﻧﺴـﺐ اﻟﻔﻮاﺋـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻘـﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣـﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺒﻨـﻮك ،وﻗـﺪ ﺣـﺪدت
1
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط واﳌﻨﻄﻘﺔ اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ.
ب -اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤـﻞ :ﰎ اﺳـﺘﺤﺪاﺛﻪ ﺳـﻨﺔ  ،2003ﻳﺸـﺮف ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺼـﻨﺪوق اﻟـﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘـﺄﻣﲔ
ﻋﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ  30و  50ﺳﻨﺔ .وﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﻗـﺮوض ﻣـﻦ
ﻃ ــﺮف اﻟﺼ ــﻨﺪوق ﰲ ﺣ ــﺪود  %25ﺑﺎﻟﻨﺴ ــﺒﺔ ﻟﻼﺳ ــﺘﺜﻤﺎرات اﻟ ــﱵ ﻻ ﻳﺘﺠ ــﺎوز ﻣﺒﻠﻐﻬ ــﺎ  05ﻣﻼﻳ ــﲔ دﻳﻨ ــﺎر ﰲ ا ﻤ ــﻮع
و %20ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟــﱵ ﻻ ﻳﺘﺠــﺎوز ﻣﺒﻠﻐﻬــﺎ  10ﻣﻼﻳــﲔ ﰲ ا ﻤــﻮع ،و  %22ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟــﱵ
ﺗﻨﺠــﺰ ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻــﺔ ﰲ وﻻﻳــﺎت اﳉﻨــﻮب واﳍﻀــﺎب اﻟﻌﻠﻴــﺎ ،ﻛﻤــﺎ ﻳﻘــﻮم اﻟﺼــﻨﺪوق ﺑﺘﺨﻔــﻴﺾ ﻧﺴــﺐ اﻟﻔﻮاﺋــﺪ ﻋﻠــﻰ
اﻟﻘــﺮوض اﳌﻤﻨﻮﺣــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﻟﺒﻨــﻮك ﰲ ﺣــﺪود  %60ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟــﱵ ﺗﻨﺠــﺰ ﰲ ﳐﺘﻠــﻒ ﻗﻄﺎﻋــﺎت اﻟﻨﺸــﺎط
و %80ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟــﱵ ﺗﻨﺠــﺰ ﰲ ﻗﻄــﺎع اﻟﻔﻼﺣــﺔ واﻟــﺮي واﻟﺼــﻴﺪ اﻟﺒﺤــﺮي ،و %80ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎرات
اﻟــﱵ ﺗﻨﺠــﺰ ﰲ ﻣﻨــﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻــﺔ وﰲ وﻻﻳــﺎت اﳉﻨــﻮب واﳍﻀــﺎب اﻟﻌﻠﻴــﺎ ،و  %95ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟــﱵ ﺗﻨﺠــﺰ ﰲ
2
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﺔ وﰲ وﻻﻳﺎت اﳉﻨﻮب واﳍﻀﺎب اﻟﻌﻠﻴﺎ )اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺮي واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي(.
ت -اﻟﺘﺮﺗﻴــﺐ اﻟﺨــﺎص ﺑــﺎﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼــﻐﺮ :وﺗﺸــﺮف ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﻟﺘﺴــﻴﲑ اﻟﻘــﺮض اﳌﺼــﻐﺮ واﻟــﱵ أﻧﺸــﺌﺖ

ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 14/04 :اﳌﺆرخ ﰲ  22ﺟﺎﻧﻔـﻲ  2004ﻛﻬﻴﺄة ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺧـﺎص ﻳﺘـﺎﺑﻊ ﻧﺸـﺎﻃﻬﺎ وزﻳـﺮ
اﻟﺘﻀــﺎﻣﻦ اﻟــﻮﻃﲏ واﻷﺳــﺮة .وﺗﺸــﻜﻞ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ أداة ﻟﺘﺠﺴــﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ ﻓﻴﻤــﺎ ﳜــﺺ ﳏﺎرﺑــﺔ اﻟﻔﻘــﺮ واﳍﺸﺎﺷــﺔ
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﺟﻬﺎز اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ وﻓﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳌﻌﻤﻮل ﻤـﺎ ،ودﻋـﻢ وﻧﺼـﺢ وﻣﺮاﻓﻘـﺔ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ،ﻣﻨﺢ ﺳﻠﻒ ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ ،إﺑﻼغ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ذوي اﳌﺸـﺎرﻳﻊ اﳌﺆﻫﻠـﺔ
ﻟﻠﺠﻬﺎز ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻟﱵ ﲤﻨﺢ ﳍﻢ ،ﺿﻤﺎن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ اﳌﺴـﺘﻔﻴﺪون ﻣـﻊ اﳊـﺮص ﻋﻠـﻰ اﺣـﱰام
 1اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  103-11اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  06ﻣﺎرس  2011واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط اﻹﻋﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ذوي اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ وﻣﺴﺘﻮاهﺎ ،اﻟﺠﺮﻳﺪة
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،14اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  06ﻣﺎرس  ،2011ص ص.21-18 :
 2اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ،اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،دﻳﺴﻤﺒﺮ،2010
 http://www.premier-ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdfﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2011/04/22
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ﺑﻨــﻮد دﻓــﺎﺗﺮ اﻟﺸــﺮوط اﻟــﱵ ﺗ ـﺮﺑﻂ ﻫــﺆﻻء اﳌﺴــﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟــﺔ ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﺴــﺎﻋﺪ ﻢ ﻋﻨــﺪ اﳊﺎﺟــﺔ ﻟــﺪى اﳌﺆﺳﺴــﺎت
1
واﳍﻴﺌﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ.
وﻫﻨــﺎك ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘــﺪاﺑﲑ اﳌﺼــﺎﺣﺒﺔ ﻟــﺪﻋﻢ اﻟﻘــﺮض اﳌﺼــﻐﺮ ﻛــﺎﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﰲ ﻧﺴــﺐ اﻟﺮﺳــﻮم اﳉﻤﺮﻛﻴــﺔ ،وﺣﻘــﻮق
ﺗﺴــﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘــﻮد ،واﻹﻋﻔــﺎء ﻣــﻦ اﻟﺮﺳــﻢ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﳌﻀــﺎﻓﺔ ،وﻣــﻨﺢ إﻋﺎﻧــﺔ ﻣﺎﻟﻴــﺔ ﺷــﻬﺮﻳﺔ ﻟﻠﺘﺸــﻐﻴﻞ ﳌــﺪة ﺛــﻼث ﺳــﻨﻮات
واﻹﻋﻔــﺎء اﳌﺆﻗــﺖ ﻣــﻦ اﻟﻀ ـﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪﺧﻞ اﻹﲨــﺎﱄ وﻏﲑﻫــﺎ ﻣــﻦ اﻹﺟ ـﺮاءات اﻟــﱵ ﺗﺼــﺐ ﰲ ﺧﺎﻧــﺔ ﺗﻮﺳــﻴﻊ اﳌﺸــﺎرﻳﻊ
2
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
ث -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻘـﻮد ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ) :(CPEوﺿـﻊ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ ﻋﻘـﻮد ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ اﻟﺘﺸـﻐﻴﻞ ﺣﻴـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴـﺬ ﲟﻮﺟـﺐ اﳌﺮﺳـﻮم
رﻗﻢ 402/98 :اﳌــﺆرخ ﻓـﻲ  ،1998/12/02 :و ﻳﻬﺪف إﱃ زﻳـﺎدة اﻟﻌـﺮوض وﺗﺸـﺠﻴﻊ وﺗﺴـﻬﻴﻞ إدﻣـﺎج اﳌﺘﺤﺼـﻠﲔ
ﻋﻠــﻰ ﺷــﻬﺎدات ﻋﻠﻤﻴــﺔ ﰲ ﺳــﻮق اﻟﺸــﻐﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻔﺮﺻــﺔ اﻟــﱵ ﳝﻨﺤﻬــﺎ إﻳــﺎﻫﻢ ﻋﻘــﺪ ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ﰲ إﻛﺘﺴــﺎب
ﲡﺮﺑــﺔ ﺗﺴــﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠــﻰ اﻹدﻣــﺎج اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ ﻟــﺪى أﺻــﺤﺎب اﻟﻌﻤــﻞ وﻫــﻢ ﻛــﻞ اﳍﻴ ــﺂت واﳌﺆﺳﺴــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴــﺔ واﳋﺎﺻــﺔ،
وﺗﺘﻜﻔــﻞ اﻟﺪوﻟــﺔ ﺑــﺎﻷﺟﻮر اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﻤــﺪﳎﲔ ﻣــﻊ ﺗﻜــﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻐﻄﻴــﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ ﻃﻴﻠــﺔ ﻣــﺪة ﻋﻘــﺪ ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ
3
اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﻳﺼﻞ إﱃ ﺳﻨﺘﲔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﳌﺪﻣﺞ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻼوات ﻳﺪﻓــﻊ ﻣﻦ ﻃﺮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.
ج -ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج :ﻧﺺ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  127-08اﳌﺆرخ ﰲ  30اﻓﺮﻳﻞ  2008ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺟﻬﺎز
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ) .(DAIPوﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﳉﻬﺎز إﱃ اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺘﻘﻨﻴﲔ اﻟﺴﺎﻣﻴﲔ ،وﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ذات اﳌﺼﻠﺤﺔ اﶈﻠﻴﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ا ﺎﻻت
4
واﳌﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻏﲑ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ أو ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻐﻠﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻹﻗﺼﺎء واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ.
و ﺪف ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج إﱃ ﲢﻔﻴﺰ اﻹدﻣﺎج اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺿﻤﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ
واﳍﻴﺌﺎت اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﻘﺪ اﻹدﻣﺎج ،وﻗﺼﺪ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺟﻬﺎز اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ﰎ وﺿﻌﻪ

ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ) ∗(ANEMاﻟﱵ ﺗﺴﲑﻩ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻟﻜﻞ وﻻﻳﺔ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻬﺪف اﳉﻬﺎز إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻞ داﺋﻢ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ ﻷول ﻣﺮة واﳌﺴﺠﻠﲔ ﻟﺪى ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﺋﻲ ،ﺑﺈدﻣﺎﺟﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﳋﺎص ﻻ ﺳﻴﻤﺎ
ﻋﱪ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﻦ /ﺗﺸﻐﻴﻞ وﺗﻮﻇﻴﻒ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﱄ اﳉﻬﺎز اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﳊﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ﺑﺪون وﻇﻴﻔﺔ ،وﻳﻮﺟﻪ إﱃ
 1ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮwww.angem.dz/ar :
 2ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﺴﻠﻒ واﻟﻘﺮوض واﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻧﻈﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮآﺎﻟﺔ:
www.angem.dz/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=102&lang=ar
3
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﻗﺐ ،ﻋﺮض ﺣﻮل اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻨﺪوة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ دور اﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ
اﻟﺸﺒﺎب ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،2005 /7 /13 – 11 :ص.11 :
 4ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  127-08ﻣﺆرخ ﻓﻲ  30اﻓﺮﻳﻞ  2008واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻬﺎز اﻻدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ،اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،23اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  04ﻣﺎي  ،2008ص.03 :
∗
ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻮآﺎﻟﺔ آﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺤﺖ وﺻﺎﻳﺔ وزارة اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 77-06
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  18ﻓﺒﺮاﻳﺮ  2006اﻟﺬي ﻳﺤﺪد ﻣﻬﺎم اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ و ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ و ﺳﻴﺮهﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﺼﻴﺐ اﻟﻌﻤﺎل و ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ و ﺗﺄﻃﻴﺮﻩ
و ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ و ﻣﻦ أهﻢ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻻهﺎ اﻟﻮآﺎﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم :ﺟﻤﻊ ﻋﺮوض و ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ و رﺑﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ
وﺿﻊ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ و اﻟﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و ﺗﻄﻮرﻩ،
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ﺛﻼث ﻓﺌﺎت وﻫﻢ اﻟﺸﺒﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ واﻟﺘﻘﻨﻴﲔ اﻟﺴﺎﻣﲔ ﺧﺮﳚﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻦ
اﳌﻬﲏ ،اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺮﳚﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﲏ أو اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻮا ﺗﺮﺑﺼﺎ ﲤﻬﻴﻨﻴﺎ ،اﻟﺸﺒﺎب
ﺑﺪون ﺗﻜﻮﻳﻦ وﻻ ﺗﺄﻫﻴﻞ.
ﺗﺘﻢ آﻟﻴﺔ إدﻣﺎج ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﱯ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ ﻋﱪ ﺛﻼث ﻋﻘﻮد ﻟﻺدﻣﺎج ﺗﱪم ﺑﲔ اﳌﺼﺎﱀ
1
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻺدارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﳌﺴﺘﺨﺪم أو اﳍﻴﺌﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪ ،وﺗﺘﺨﺬ إﺣﺪ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﻋﻘﻮد إدﻣﺎج ﺣﺎﻣﻠﻲ اﻟﺸﻬﺎدات ،ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﱃ.
 ﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج اﳌﻬﲏ ،ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.
 ﻋﻘﻮد ﺗﻜﻮﻳﻦ  /إدﻣﺎج ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ح -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺄﺟﻮر ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﺤﻠﻴﺔ ) :(ESILﻳﻨﺪرج ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﺑﺼﻮرة

ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﺪا اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺳﻨﺔ  ،1990وﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺗﺪﻋﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﳎﻬﻮدا ﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻪ ﻹدﻣﺎج اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎل ﺑﺪون ﻣﺆﻫﻼت أو ﲟﺆﻫﻼت ﺑﺴﻴﻄﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫـﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ  19إﱃ  30ﺳﻨﺔ
ﰲ ورﺷﺎت ﺗﻜﻠﻒ ﺑﺈﳒﺎز ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﻌﻮد ﺑﺎﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠـﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪﻳﺔ ،ﻳﺴﻤﺢ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺸﺒﺎب
ﺑﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻨﺤﺔ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻗﺪرﻫﺎ 2.700دج ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﻣﺮﻓﻮق ﺑﺸﺮط ﻣﻨﺢ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺪاﺋﻢ ﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻨﺪﳎﲔ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت.
ﻳﺸﺎر ﻓﻘﻂ إﱃ اﻧـﻪ ﻫﻨـﺎك ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ آﺧـﺮ ﻳﺸـﺒﻬﻪ إﱃ ﺣـﺪ ﻛﺒـﲑ ﻫـﻮ ﺑﺮﻧـﺎﻣﺞ اﻟﻨﺸـﺎﻃﺎت ذات اﳌﻨﻔﻌـﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﰲ ﻧﻈـﺎم
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻴـﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳـﺔ اﻟﻨﺸـﺎط اﻹﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﳊﺴـﺎب وﻛﺎﻟـﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌـﺔ ﻟـﻨﻔﺲ
2
اﻟﻮزارة.
خ -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺷﻐﺎل اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ):(TUPHIMO

وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻳﺮﻣﻲ إﱃ ﺧﻠﻖ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺼﻮرة ﻛﺜﻴﻔﺔ وﰲ وﻗﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻮﺟﻪ
أﻳﻀﺎ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺒﻄﺎل ﺑﺪون ﻣﺆﻫﻼت و ﺑﺎﳋﺼﻮص ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﶈﺮوﻣﺔ اﻟﱵ ﻣﺴﺘﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أﻛﺜﺮ .وﲞﻼف
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﲟﻨﺢ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺮﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺷﻐﺎل ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺸﺎرﻳﻊ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص ﻗﺼﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ روح اﳌﻘﺎوﻟﺔ وإﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺼﻐﺮة .ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻠﻢ اﻷﺷﻐﺎل ﻟﻠﻤﻘﺎوﻟﲔ اﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻔﻘﺎت ﻹﳒﺎز أﺷﻐﺎل ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻜﻨﻨﺔ أو ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺧﺎص "،و ﺬا ﲤﺜﻞ ورﺷﺎت
اﻷﺷﻐﺎل ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻺﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺻﻴﻐﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﳍﺎ ﺛﻼث ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺴﻤﺢ ﰲ إﻧﺘﻈﺎر
 1ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ راﺟﻊ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮآﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞhttp://www.anem.dz :
 2ﻏﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﺣﻤﺰة ﻓﻴﺸﻮش ،إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) -اﻟﻤﺴﺎهﻤﺎت وأوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر  ،( -ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،آﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﻴﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﺴﻴﻠﺔ ،ﻳﻮﻣﻲ  16-15ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2011ص.06 :
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ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺪاﺋﻢ إﺣﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻨﺸﺎﻃﺎت ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ إﻧﺸﺎء
1
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺪوام ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻤﺢ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
د -ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ) :(AIGﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ وﺿﻌﺖ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺣﺪة

اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺒﻄﺎﻟﲔ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺧﻞ ﻣﺆﻗﺖ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ذات اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬي أﻧﺸﺄ ﺳﻨﺔ  1994وﺗﻜﻔﻠﺖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ  1996وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
) ،(ADSﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺿﻤﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،إذ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ
ﳍﻢ دﺧﻞ ،واﻟﺬﻳﻦ ﲤﻨﺢ ﳍﻢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﺷﻐﺎل ذات ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ 2800
د.ج ﺷﻬﺮﻳﺎ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﺿﻤﻦ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .وﻧﻈﻢ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ورﺷﺎت
ﻋﻤﻞ ﲢﺖ إﺷﺮاف اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ،ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺄﺷﻐﺎل اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﲡﺪﻳﺪ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﱰاث
اﻟﻌﻘﺎري ﰲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﻳﻔﻲ واﳊﻀﺮي.
ذ -اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر :وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت وﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﳌﺒﺎدرة

اﳌﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺒﺎب ،وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﰎ اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺎدرﻳﻦ اﻟﺸﺒﺎب وﲡﺴﻴﺪ أﻛﱪ ﻋﺪد
ﳑﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ ،وﻗﺪ ﺷﺮع ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ إﻃﺎر اﳌﺨﻄﻂ
اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ واﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ،واﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ
 . 2014-2010وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ رﲰﻬﺎ ﺟﻬﺎزي  ANSEJو  CNACﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﲤﻮﻳﻞ ﺣﻮاﱄ
 17.000ﻣﺸﺮوع ﻛﻤﻌﺪل ﺳﻨﻮي ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  2013-2009ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث أزﻳﺪ ﻣﻦ 55.000
ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة.

 1وآﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻣﻬﺎم  ،رﺳﺎﻟﺔ وآﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،2000 ،ص.10 :
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-2

ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻬﻮد ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

)وﻛﺎﻟﺔ

،

1.988.874

905.034

/

103.272

41.651

698.506

267.961

/

15.700

/

56.056

30.610

166.502

47.670

114.007

430.545

684.561

254.736

/

35.088

/

48.684

15.085

132.428

48.616

149.924

429.825

861.688

387.878

/

71.265

/

44.101

36.925

104.323

102.920

114.276

473.810

899.654

396.419

/

59.772

/

52.899

32.451

101.997

120.335

135.781

503.235

1.124.761

419.305

/

اﻟﻤﺼﺪر :ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ،ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،2008-99ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ .2010

1.459.898

406.980

/

94.349

277.618

22.540

29.284

243.845

222.701

88.782

1.052.918

2009

168.139

164.296

57.129

41.365

83.908

181.375

83.034

705.456

) :(1اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺄﺟﻮرة ﺑﻤﺒﺎدرة ﻣﺤﻠﻴﺔ :(2) .ﺑﺮاﻣﺞ اﻷﺷﻐﺎل ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ :(3) .ﻧﺸﺎﻃﺎت ذات اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

اﻟﻤﺠﻤﻮع أ  +ب

)AIG (3 ،TUP/HIMO(2

ب -ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر

ﺗﺮﺗﻴﺐ )ESIL (1

-8ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ

دﻋﻢ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب،وﻛﺎﻟﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮ ،ص و ﻟﻠﺘﺎﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ(

-7ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮ

-6ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﻬﻨﻲ DAIP

-5ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻋﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك )ﺧﺎرج وﻛﺎﻟﺔ دﻋﻢ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻔﻼﺣﺔ(

-4ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ

81.556

303.160

173.010

381.191

ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ

-3ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﻨﺠﺰة

-2ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪى اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

 -1ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ )اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺠﺎرﻳﺔ (...

أ-ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

1.083.840

اﻟﻤﻮﺿﻮع

اﻟﺴﻨﻮات

2003-1999

2004

2005

2006

2007

2008

ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(17-5ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة "."2010-1999

672.324

332.000

22.830

72.300

91.344

12.892

15.785

24.479

30.745

59.949

340.324

اﻻول 2010

اﻟﺴﺪاﺳﻲ

8.390.266

3.370.313

22.830

619.885

533.258

335.952

283.061

1.160.642

927.372

1.126.944

5.019.953

2010-1999

اﻟﻤﺠﻤﻮع
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻋﺪد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻛﺎن ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
" "2010-1999ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﻠﻚ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،أو ﰲ إﻃﺎر ﺗﺮاﺗﻴﺐ )(ESIL
).(AIG) ،(TUPHIMO

ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸوﱃ ﻛﺎن اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﲡﺎرﻳﺔ  ،(...ﺗﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﻨﺠﺰة ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﺔ ،ﰒ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﺪى
اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻟﺘﺄﰐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻴﻎ اﻷﺧﺮى اﳌﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ.
وﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻃﻴﻠﺔ اﻟﻔﱰة" "2010-1999أ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻠﻬﺎ داﺋﻤﺔ ﻧﻈﺮا ﻻرﺗﻔﺎع
ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﱵ أﻏﻠﺒﻬﺎ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻛﻌﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
وﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج ،وﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ ﰲ إﻃﺎر ﺗﺮاﺗﻴﺐ ) .(AIG) ،(TUPHIMO) ،(ESILﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ
اﻷﺟﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻮﻇﻒ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺻﻴﻎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬﻩ.
وﻋﻤﻮﻣﺎ أدت ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪة إﱃ اﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
" "2010-1999وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ:
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(18-5ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ""2010-2000
ﻣﻌﺪل
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ%

2000
29.5

2001
27.3

2002
25.7

2003
23.7

2004
17.7

2005
15.3

2006
12.3

2007
13.8

2008
11.3

2009
10.2

2010
10

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت.

ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﳏﺴﻮﺳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " ،"2010-2000إذ
اﳔﻔﻀﺖ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ  %27,3إﱃ  %17,7ﲟﻌﺪل اﳔﻔﺎض %35,16
واﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﺧﻼل ﻓﱰة ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ إذ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻦ  %15,3ﺳﻨﺔ
 2005إﱃ  %10,2ﺳﻨﺔ  2009ﲟﻌﺪل  ،%33,33وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إذ وﺻﻞ ﺳﻨﺔ  2010إﱃ
.%10
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ﻓﺎﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ.

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(19-5ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ،وﻧﺴﺒﺘﻬﻦ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻮن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .2010-2002
اﻟﺴﻨﻮات
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن

اﳌﺸﺘﻐﻠﻮن %
14,18
13,95
17,42
14,59
16,87
15,70
15,60
15,30
15,10

883549
933024
1359254
1173873
1496864
1349258
1429584
1449216
1474000
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت.

ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ،ﻓﻬﻲ ﱂ ﺗﺘﺠﺎوز
 %18ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ،2010-2002رﻏﻢ أ ﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﲢﺴﻨﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة واﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ارﺗﻔﺎع
ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻦ ﺳﻨﺔ  2010ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  1474000اﻣﺮأة ﻋﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻛﺎن ﻧﺎﲡﺎ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ ،ورﻏﻢ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﺻﺪرﻩ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم  2012ﺣﻮل اﳌﺮأة واﻟﺸﻐﻞ ،أن اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﺘﻞ
اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ ﰲ ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺸﻐﻞ ،وﺟﺎء ﰲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻋﺪد
1
اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﻠﻎ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2011ﺣﻮاﱄ  17.279.668إﻣﺮأة.
ﻟﻺﺷﺎرة ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻋﻤﻞ اﳌﺮأة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓـﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺮوع واﻷﺳﻼك اﳌﻬﻨﻴﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﱰﺑﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺎﻣﻼت ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) %60ﺳﻨﺔ  ،(2007اﻟﺼﺤﺔ ) %60ﺳﻨﺔ
2
 (2007واﻟﻘﻀﺎء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ) %36,82ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .(2008
 -3ﻣﻌــﺪل ﻧﻤــﻮ اﻟﻨــﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠــﻲ اﻹﺟﻤــﺎﻟﻲ ﻟﻜــﻞ ﺷــﺨﺺ ﻋﺎﻣــﻞ :ﳝﻜــﻦ أن ﻳﺴــﺎﻫﻢ ﳕــﻮ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ وإﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬــﺎ ﰲ
ﲢﺴــﲔ ﻣﻌــﺪل اﻟﻨﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ،ﻋــﻼوة ﻋﻠــﻰ ذﻟــﻚ ،ﻣــﻦ ﺷــﺄن اﻟﺘﻐـﲑات ﰲ ﻫﻴﻜــﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟــﺔ وﰲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺘﻬــﺎ أن ﲢﺴــﻦ
ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ،وﻻ ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻫﺬا إﻻ ﻋﻨﺪ زﻳـﺎدة ﻓـﺮص اﻟﻌﻤـﻞ واﻷﺟـﻮر ،ﻟـﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘـﱪ اﻟﻌﻼﻗـﺔ ﺑـﲔ ﻓـﺮص اﻟﻌﻤـﻞ
واﻟﻨﻤﻮ واﻟﻔﻘﺮ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.
1

2

world bank, women,. business and the law, Washington, 2012, p:54, cite web :
http://wbl.worldbank.org/~/media/FPDKM/WBL/Documents/Reports/2012/Women-Business-and-the-Law2012.pdf le 17/09/2011.
اﻟﻮزارة اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤـﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌـﺒﻴﺔ ﺑﻴﺠﻴﻦ  ،15+ص.16:
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اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(20-5ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،و ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﺧﻼل اﻟﻔﺘ ـ ـﺮة
ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ %

2005

2006

2007

2008

2009

5.10

2

3

2.4

2.2

0.22

1.14

1.09

/

ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻞ 3.41

""2009-2005

ﺷﺨﺺ ﻋﺎﻣﻞ %

اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮل أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ ،2010 ،ص.29 :

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ وﺗﻮﻓﲑ
ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ واﻫﻨﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻔﻘﺮ ،وﻳﻌﻮد اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺸﺪﻳﺪ
ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﺘﻘﻠﺒﺎت أﺳﻮاق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﻳﻌﺮف ﺗﻘﻠﺒﺎت ،ﻣﺎ ﳚﻌﻞ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة
ﰲ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻏﲑ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،وإﳕﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدات ﰲ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻂ وﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ
ﰲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ.
وﰲ اﻷﺧﲑ ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻬﺎن ﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة وﻣﺆﻗﺘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ
ﻳﻌﺮف ﺑﻌﻘﻮد ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،وﻋﻘﻮد اﻹدﻣﺎج واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﰲ إﻃﺎر أﺷﻐﺎل اﳌﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻹﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﻜﺜﻒ
ﻟﻠﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﱵ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﱃ ﻓﻘﺪان اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻨﺼﺐ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻴﺪ إدﺧﺎﻟﻪ ﰲ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ،
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻻ ﳛﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺐ ﻻﺋﻖ ﺑﻞ ﳎﺮد ﻣﻨﺤﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻹﻋﺎﻟﺔ
ﺷﺨﺺ ﲟﻔﺮدﻩ ﻛﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﳌﺄﺟﻮرة ﲟﺒﺎدرة ﳏﻠﻴﺔ ،واﻟﱵ ﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أ ﺎ ﻻ ﲣﺮج اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺑﺮاﺛﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
ﻇﻞ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ ذات اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮاﺳﻊ ،وﺗﺸﲑ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺻﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﳉﺰاﺋﺮي ﻏﲑ ﻣﻨﺨﺮط ﰲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،اذ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
1
اﻟﺸﺒﺎب ﰲ اﳉﺰاﺋـﺮ  %24 ) %27ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﺮﺟﺎل %32 ،ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﻨﺴﺎء( ﻟﻌــﺎم .2006-2005
ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻮع إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة "."2015-1990
ﻳﻘﺎس ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﲟﺆﺷﺮﻳﻦ إﺛﻨﲔ وﳘﺎ :ﻋﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻟﻮزن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ ﲬﺲ
ﺳﻨﻮات ،وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ.
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد اﻷﻃﻔﺎل ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻟﻮزن اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ ﺳﻨﺔ  1995ﺣﻮاﱄ
 ،%10ﻟﺘﻨﺨﻔﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ  %6ﺳﻨﺔ  ،2000ﻟﻜﻦ ﻋﺎودت اﻻرﺗﻔﺎع إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ  2002ﺣﻮاﱄ
 ،%10,4وﰲ ﺳﻨﺔ  2006ﺑﻠﻐﺖ  ،%3,7واﺳﺘﻤﺮت ﰲ اﻟﱰاﺟﻊ ﺣﱴ وﺻﻠﺖ إﱃ  %3,1ﺳﻨﺔ  ،2009وﻣﻦ

 1اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل اﻷهﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ  2010وﺁﺛﺎر اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ،
 ،2010ص.15:
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اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺒﻠﻎ  %2,1ﺳﻨﺔ  ،2015وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض إﱃ ﲢﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ،واﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﺘﻜﻔﻞ
1
ﺑﺼﺤﺔ اﻷم واﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮ اﻟﺜﺎﱐ واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ
ﻓﻨﺸﲑ إﱃ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻳﻌﺎدل  2100ﺳﻌﺮة ﺣﺮارﻳﺔ ﰲ اﻟﻴﻮم ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ،وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس ﺧﻂ
اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧ ـﻼل اﻟﻔﱰة "."2015-1988
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(21-5ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﺴﻨﻮات ﻣﺨﺘﺎرة "."2009-1988

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻲ )(%
اﳌﺼﺪر:

1988

1990

2000

2004

2008

2009

2015

3.6

3.5

3.1

1.6

1.3

1.2

0.9

ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮل أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ ،2010 ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.42 :

ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻗﺪ اﳔﻔﻀﺖ ﻣﻦ  %3,5ﺳﻨﺔ  1990إﱃ
%1,6ﺳﻨﺔ  2004وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﰎ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف اﻷﻟﻔﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﳊﺪ
اﻷدﱏ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﺮات اﳊﺮارﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﺼﻒ ﺳﻨﺔ  ،2004واﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ %1,2
ﺳﻨﺔ  ،2009وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺴﺠﻞ ﻧﺴﺒﺔ % 0,9ﺳﻨﺔ  2015ﻟﺘﻜﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻫﺪف اﻷﻟﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺬا اﻟﺸﻖ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺟﻬﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة.
ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻔﻘﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﺷﺪﻳﺪا ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،وﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﻷﺧﲑ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲡﺎوز اﻟﻔﻘﺮ ،واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ
إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺪف ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻔﻘﺮ ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳋﺮوج ﻣﻨﻪ
ﻣﺒﻜﺮا )اﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ( ،إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا أﺻﺒﺢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ دورا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ً
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﺧﺎﺻﺔ وان ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻫﻢ ﻧﺴﺎء ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻷﻣﻴﺔ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي اﺳﺘﺪﻋﻰ اﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ اﳌﺮأة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﺣﱴ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﳌﺴﺎﻋﺪ ﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ.
أوﻻ :ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ.
ﻳﻨﺪرج ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ﺿﻤﻦ اﳍﺪف اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺜﺎﱐ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ واﻟﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﻠﺬﻛﻮر
واﻹﻧﺎث ﲝﻠﻮل ﻋﺎم  ،2015وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﳎﺮد اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪارس ،ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺟﻴﺪ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات أﻛﺎدﳝﻴﺔ وﻏﲑ أﻛﺎدﳝﻴﺔ ،وﻳﻨﻬﻮن دورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،وﻳﻘﺎس ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف ﲟﺆﺷﺮات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺻﺎﰲ ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪارس ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،وﻣﻌﺪل اﻹﳌﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﺎت واﻟﺒﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﱰاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ  24-15ﺳﻨﺔ.
Algérie, le deuxième rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, Septembre 2010, p :40.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

 -1ﺿﻤﺎن ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ إﺗﻤﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﺤﻠﻮل  :2015ﻳﻌﺘﱪ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪارس ﰲ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺣﺠﺮ اﻷﺳﺎس ﻹﺣﺮاز ﺗﻘﺪم ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،وﻗﺪ ﻛﺮس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳉﺪﻳﺪ
رﻗﻢ  04-08اﳌﺆرخ ﰲ  23ﻳﻨﺎﻳﺮ  2008واﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،اﳌﺒﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﲟﺠﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت وإﺟﺒﺎرﻳﺘﻪ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﻔﺘﻴﺎن ﻣﺎ ﺑﲔ  6و 16ﺳﻨﺔ ،ودﳝﻘﺮاﻃﻴﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة
اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺿﻤﺎن ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻇﺮوف اﻟﺘﻤﺪرس وﻣﻮاﺻﻠﺔ
1
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ اﻹﺻﻼح اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﱰﺑﻮي وﻫﻮ اﻟﻴﻮم ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،إذ ﰎ
إﺻﻼح اﳌﻨﺎﻫﺞ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﻮار ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ إﱃ اﻟﺜﺎﻧﻮي ،ﻛﻤﺎ أﻋﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻮاﻗﻴﺖ واﻟﻄﺮاﺋﻖ
واﻋﺘﻤﺪت اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﰲ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺣﻴﺚ وﺿﻊ ﳐﻄﻂ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻜﻮﻧﲔ وﻧﺼﺒﺖ ﳉﻨﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد
واﳌﺼﺎدﻗﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﻛﻞ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﳌﺮاﻓﻘﺔ.
وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﺪة ﺟﻬﻮد ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﺧﺼﺼﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﰲ إﻃﺎر
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻﳒﺎز اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ ﻣﺪارس وﻣﻄﺎﻋﻢ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪرﺳﻲ ﰲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﳌﻌﺰوﻟﺔ ،وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺘﺄﻃﲑ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(22-5ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻟﻤﺆﻃﺮﻳﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ""2008-2000
ﻋﺪد
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ

00/99

01/00

02/01

03/02

04/03

05/04

06/05

07/06

08/07

اﳌﺪارس 15729

16186

16482

16714

16899

17041

17163

17357

18740

ﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ

354958 345746 343310 339905 337106 329605 331602 327284 326584

اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص292-291 :

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ زﻳﺎدة ﰲ ﻋﺪد اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺪارس اﳌﻨﺸﺄة ﻣﺎ
ﺑﲔ ﺳﻨﺔ  2000و  2008ﺣﻮاﱄ  3011ﻣﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ
اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ  2001/2000و  2005/2004ﺣﻮاﱄ  ،%5,28ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  %9,97ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻮﺳﻢ
 2008/2007و  ،2005/2004ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻳﻀﺎ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ ﰲ اﻟﻄﻮر
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ اﳉﺪد ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻮﺳﻢ  00/99و  08/07ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  28.374ﻣﺪرس.
وﺗﺮﺟﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدات ﺳﻮاء ﰲ ﻋﺪد اﳌﺪرﺳﲔ أو ﻋﺪد اﳌﺪارس إﱃ اﻫﺘﻤﺎم اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﰲ إﻃﺎر اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ.

 1اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  04- 08اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  23ﻳﻨﺎﻳﺮ 2008

وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ،

اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2008ص.07 :
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اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪ 04

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،وﻛﺬا اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ أو ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺤﺎق
ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﲑة ﻣﻦ ﻛﺘﺐ وأدوات
ﻣﺪرﺳﻴﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎدﻳﺔ ) 03ﻣﻼﻳﲔ ﻃﻔﻞ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻧﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﻴﺪ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ﺳﻨﺔ
 2008/2007ﻟﺘﺼﺒﺢ  3000دﻳﻨﺎر ( ،وﻛﺬا ﺗﻮﻓﲑ ﺣﺎﻓﻼت اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪرﺳﻲ )وﺿﻌﺖ وزارة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ
 2721ﺣﺎﻓﻠﺔ ﲢﺖ ﺗﺼﺮف اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  ،(2008-1999إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ )إﻧﺸﺎء  1.205وﺣﺪة ﻛﺸﻒ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ داﺧﻞ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ( ،وﺗﻮﻓﲑ اﻹﻃﻌﺎم ﰲ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﺪارس.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) : (23-5اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﺮﺻﻮدة ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة "."2008-2000
اﻟﺴﻨﻮات

اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ )ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر(

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ %

00/99

0,462

12,45

01/00

1,5

18,00

02/01

2,0

22,56

03/02

2,4

30,00

04/03

3,6

34,84

05/04

3,9

35,68

06/05

6,0

46,00

07/06

6,4

52,00

08/07

11,80

60,57

اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص298:

ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻄﻮر اﳊﺎﺻﻞ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﺮﺻﻮدة ﻟﻠﻤﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﲑة ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ زﻳﺎدة ﻋﺪد اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت وﲡﻨﺐ اﻟﺘﺴﺮب اﳌﺪرﺳﻲ ﰲ اﻟﻄﻮر
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻤﺪرس ،وﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﱵ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ وﺻﻮل اﻟﻔﻘﺮاء إﱃ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﱵ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻗﺪ أدت ﻫﺬﻩ
اﳉﻬﻮد إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎس اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أ -ﻣﺆﺷﺮ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ .
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(24-5ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ""2010-2000
2001-2000

2010-2009

2006-2005

اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ  06ﺳﻨﻮات

ذﻛﻮر
95.35

إﻧﺎث
92.65

ذﻛﻮر
ا ﻤﻮع
98.48 94.039

إﻧﺎث
95.17

ا ﻤﻮع
96.85

ذﻛﻮر
98.50

إﻧﺎث
97.39

ا ﻤﻮع
97.96

ﻣﻦ  06اﱃ  15ﺳﻨﺔ

93.07

88.19

95.39

92.70

94.07

95.94

94.23

95.11

90.67

اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ ،2010 ،ص.46 :
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ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺪﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ  06ﺳﻨﻮات اﳌﻠﺘﺤﻘﲔ ﺑﺎﳌﺪارس ﻣﻦ  %94,03ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  2001/2000إﱃ  %96,85ﰲ
اﳌﻮﺳﻢ  2006/2005ﻟﺘﺼﻞ إﱃ  %97,96ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  2010/2009وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺈﻣﻜﺎ ﺎ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻧﺴﺒﺔ  %100ﲝﻠﻮل .2015
ﻛﻤﺎ ﲢﺴﻨﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ ﻣﻦ ﺳﻦ  06إﱃ  15ﺳﻨﺔ ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺠﻞ  %90,67ﰲ اﳌﻮﺳﻢ
 2001/2000ﺳﺠﻠﺖ  %95,11ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ  2010/2009وﻫﺬا ﻳﺪل اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﻦ ﺳﻦ اﻟﺘﻤﺪرس
اﻟﻐﲑ ﻣﻠﺘﺤﻘﲔ ﺑﺎﳌﺪارس )ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻠﺘﺤﻖ ﺑﺘﺎﺗﺎ ،وﻣﻨﻬﻢ اﳌﺘﺴﺮﺑﲔ(.
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(1-5ﻋﺪد اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ""2008-2000
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اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ .2010

ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﰲ ﻋﺪد اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ ﻣﻦ ذﻛﻮر وإﻧﺎث ﺑﲔ ﻛﻞ دﺧﻮل
ﻣﺪرﺳﻲ وآﺧﺮ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ  ،2000/1999وﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ ﻻ ﻳﻌﻮد إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﻤﺪرس ،ﺑﻞ ﻳﻌﻮد ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ
اﳔﻔﺎض ﻧﺴﺐ اﻟﻮﻻدات اﻟﺬي أدى إﱃ اﳔﻔﺎض ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة.
ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ اﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻪ ﺗﻮازن ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﰲ اﻟﻄﻮر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك
ﻣﺴﺎواة ﰲ ﻓﺮص اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪارس ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ،ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﲤﺪرس اﻹﻧﺎث ﻣﻦ إﲨﺎﱄ
اﳌﺘﻤﺪرﺳﲔ ﻣﻦ  %46,75ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ  00/99إﱃ % 47,31ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ  ،2008/2007ﻛﻤﺎ إرﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﲤﺪرس
اﻟﻔﺘﻴﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺎت  06ﺳﻨﻮات ﻣﻦ  %94,3ﺳﻨﺔ  2000إﱃ  %96,8ﺳﻨﺔ  ،2005ﻟﺘﺼﻞ إﱃ % 97,4ﺳﻨﺔ
1
.2009
 1ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.90 :
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أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮن ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻷول وﻳﺼﻠﻮن إﱃ اﻟﺼﻒ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ  %96ﻟﻠﻤﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ  ،00/99وارﺗﻔﻌﺖ إﱃ  %96.8ﰲ اﳌﻮﺳﻢ 2004/2003
وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺼﻞ  %100ﲝﻠﻮل .2015
ب -ﻣﻌﺪل اﻹﻟﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻴﻦ واﻟﺒﻨﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  15و 24ﺳﻨﺔ.
ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﳒﺎح ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أو إﺧﻔﺎﻗﻪ ،وﻳﺮﺗﺒﻂ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﺑﺎﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ(
وإﲤﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،ﻓﺒﻤﺠﺮد اﻟﺘﺤﺎق اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ،ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺗﻘﺪﻣﻪ وإﲤﺎﻣﻪ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﲜﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ ﲢﺴﻦ ﰲ ﻣﻌﺪل
اﻹﳌﺎم ﺑﺎﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
وﺗﻨﺘﻬﺞ اﳉﺰاﺋﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﶈﻮ اﻷﻣﻴﺔ ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ اﻷﻫﺪاف اﶈﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺪوﱄ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﻲ إﱃ
ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻼﻣﻴﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﲝﻠﻮل ﺳﻨﺔ  ،2012وﺗﺴﻌﻰ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﳏﻮ اﻷﻣﻴﺔ ﺎﺋﻴﺎ ،ﳍﺬا ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ اﳌﻮارد اﳌﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻵﻓﺔ ﲝﻠﻮل ﺳﻨﺔ  ،2016وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
ﺧﺼﺼﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﺳﻨﺔ  2007ﻗﺪر ب  48.6ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻷﺟﻞ ﺑﻠﻮغ ﻫﺬا اﳍﺪف ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ
ﺑﺎﻳﻼء اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﺳﻜﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﺧﺼﺼﺖ ﳍﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ وﻇﺮوﻓﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﴰﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﳌﻌﻮزة ،ﻣﺜﻞ اﳌﻌﺎﻗﲔ ،اﳌﺴﺎﺟﲔ ،واﻟﺒﺪوﻳﲔ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(25-5ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .
1998
ذﻛﻮر
15
ﻓﺄﻛﺜﺮ

ﺳﻨﺔ 23.5

24-15
ﺳﻨﺔ

7.29

إﻧﺎث

ا ﻤﻮع

2002
ذﻛﻮر إﻧﺎث

ا ﻤﻮع

2006
ذﻛﻮر إﻧﺎث

ا ﻤﻮع

2008
إﻧﺎث
ذﻛﻮر

ا ﻤﻮع

45.7

34.5

20.4

39.7

30.1

18.6

35.9

27.2

17.5

32.7

25.1

19.07

13.08

5.9

13.8

9.8

5.6

10.8

8.2

4.35

8.05

6.2

Source : CNES, Rapport national sur le développement humain. 2007.p :27

Pour l’année 2008 rapport national sur le développement humain, 2008 ; p : 26

ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﲔ ﻣﻦ ﺳﻦ  15إﱃ  24ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻷﻣﻴﲔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  %27,03ﺳﻨﺔ 1998

) %19,38إﻧﺎث و  %7,65ذﻛﻮر( ،ﻟﺘﱰاﺟﻊ إﱃ  %16,4ﺳﻨﺔ  %10,8) 2006إﻧﺎث %5,6 ،ذﻛﻮر(
وﺗﻨﺨﻔﺾ إﱃ  %12,42ﺳﻨﺔ  %8,22) 2008إﻧﺎث %4,20 ،ذﻛﻮر(  ،وﺗﺘﻮزع ﻣﺎ ﺑﲔ  %22,46ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ و  %6,47ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ.
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻌﺪل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻮق ﻋﻤﺮﻫﻢ  15ﺳﻨﺔ ﻓﻴﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(2-5ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻔﻮق ﻋﻤﺮﻫﻢ  15ﺳﻨﺔ .

ذكور

82,5
74,7
67,3

73,8
65,7

82

81,4
72,8
64,1

100
80

اناث

60

المعدل الوطني

40
20

Série4

0
2007

2008

2006

Source : CNES, rapport national sur le développement humain, Algérie 2008, p :26 .

وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك أﻃﺮاف ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﳏﻮ اﻷﻣﻴﺔ ﺗﻀﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ
واﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ ﶈﻮ اﻷﻣﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻮزارة اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓـﻲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻣﻦ
ﺣﺮﻛﺎت ﲨﻌﻮﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻌﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ) اﻗﺮأ ،راﺑﻄﺔ اﻟﻘﻠﻢ( ،وﲨﻌﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ ﻓﺎق ﻋﺪدﻫﺎ
 308ﲨﻌﻴﺔ.
وﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺸﲑ إﱃ أن ﺟﻬﻮد اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻓﻘﺪ رﺻﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﳋﻤﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ  2014-2010ﻣﺒﻠﻎ  852ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﺸﺂت ﺟﺪﻳﺪة وﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﺄﻃﲑ.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻤﺮأة.

ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﳍﺪف ﰲ إﻃﺎر ﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل ﻛﻞ ﻓﺌﺎت ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ
اﳊﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎدل وﻣﺘﺴﺎو ﺑﲔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ،واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﳌﺮأة وﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻳﻌﺪ أﻳﻀﺎ ﻣﺪﺧﻼ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺪاﺧﻞ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،وﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف اﲣﺬت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﺪة ﺧﻄﻮات
1
ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ:
 اﻋﺘﻤﺎد ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺎواة وﲤﻜﲔ اﳌﺮأة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺒﲏ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻴﺚ ﺟﺎءﰲ ﺑﺮﻧﺎﳎﻬﺎ ﻟﺴﻨﺔ  2007ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﺪف إﱃ إدﻣﺎج اﻟﻄﺮح اﳋﺎص ﺑﺎﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
إزاﻟﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻞ اﻟﱵ ﲤﻨﻊ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳌﻬﲏ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ،ﲢﺴﲔ ﻣﺆﺷﺮات
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﶈﺮوﻣﺔ ،وﺿﻊ اﻵﻟﻴﺎت واﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻀﺮورﻳﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﲟﺴﺎﻋﺪة وﺗﺪﻋﻴﻢ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﺋﻲ ﻳﺘﻮاﺟﺪن ﰲ وﺿﻊ ﺻﻌﺐ ﺳﻮاء ﰲ اﳌﺪن أو اﻷرﻳﺎف ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء وﺗﻘﻠﻴﺺ ﻫﺬﻩ
اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻛﺬا وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ وﻗﺎﺋﻴﺔ.
 1اﻟﻮزارة اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة  ،ﺑﻴﺠﻦ  ،15+ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ص.4-2 :
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 -ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺣﻴﺚ وﺿﻊ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷﺧﲑ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  19-08اﳌﺆرخ ﰲ 15

ﻧﻮﻓﻤﱪ  2008،اﳌﻌﺎﱂ ﰲ اﲡﺎﻩ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺣﻘﻮق اﳌﺮأة وﺗﻌﺰﻳﺰ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة 31

ﻣﻜﺮر ﻋﻠﻰ أن" :ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳊﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺣﻈﻮظ ﲤﺜﻴﻠﻬﺎ ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ،وﻫﻮ
ﻣﺎ ﺗﻜﺮس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻨﺔ .2012
ﺳﺠﻠﺘﻪ اﳉﺰاﺋﺮ ﲞﺼﻮص اﳌﺎدة  2/9ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ
 ﺳﺤﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ اﻟﺬي ّاﳌﺮأة واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎواة ﺑﲔ ﺣﻘﻮق اﻷم واﻷب ﰲ ﻣﻨﺢ اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎء .وﻗﺪ ﰎ إﻗﺮار ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎواة ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺎدة  6ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ وأﻋﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﺳﺤﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻔﻆ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻤﺮأة ﰲ  8ﻣﺎرس .2008
 ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ :ﺣﻴﺚ ﻗﺎم اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮيﺑﺎﲣﺎذ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺗﺮﻣﻲ إﱃ ﺿﻤﺎن ﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق وﺣﺮﻳﺎت اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﳌﺮأة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﲤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺨﺬة ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،ﺣﻴﺚ ﰎ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻟﺘﺪارك ﻣﻮاﻃﻦ
اﻟﻨﻘﺺ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﳊﻘﻮق.
 ﺟﺎءت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﱵ أدﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳌﻌﺪل ﺑﺎﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01-05اﳌﻌﺪلواﳌﺘﻤﻢ ﻟﻸﻣﺮ رﻗﻢ  86 -70اﳌﺆرخ ﰲ  15دﻳﺴﻤﱪ  1970اﳌﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳉﻨﺴﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﻟﺘﻜﺮس اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ
اﻷب واﻷم ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻛﺘﺴﺎب اﳉﻨﺴﻴﺔ و ذﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ وﻛﺬا ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ اﳌﺮأة ،ﻫﺬا إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻣﻨﺢ اﻣﺘﻴﺎز
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺴﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺰواج ﻣﻊ ﺟﺰاﺋﺮي أو ﺟﺰاﺋﺮﻳﺔ.
 إﻋﺪاد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء ) :(2006ﺣﻴﺚ ﺑﺎدرت اﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢاﳌﺘﺤﺪة ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﳌﺮأة وﰎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ،إﻋﺪاد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ
اﻟﻨﺴﺎء ﺗﻮﻓﺮ إﻃﺎرا ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻟﻐﺎﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ ،اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
وﺗﺮﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺴﺎواة واﻹﻧﺼﺎف ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﺎت واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ واﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ اﻟﻨﺴﺎء
ﻋﱪ دورة اﳊﻴﺎة.
 إﻋﺪاد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ وإدﻣﺎج اﳌﺮأة وﳐﻄﻄﻬﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي :أﻋﺪت اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأةﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة ،إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ وإدﻣﺎج اﳌﺮأة ﻟﻠﻔﱰة ﻣﻦ  2008إﱃ
 ،2013ﰎ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﰲ ﳎﻠﺲ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  29ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،2008ﺗﺴﺘﻌﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺴﺠﻞ ﻟﺼﺎﱀ
اﳌﺮأة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت و ﺗﻘﱰح اﻹﺟﺮاءات اﻷوﻟﻮﻳﺔ اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻮض ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺄوﺿﺎع اﳌﺮأة وﲤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ
اﻟﺘﻤﺘﻊ ﲝﻘﻮﻗﻬﺎ وﺣﺮﻳﺎ ﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻤﺎرس أدوارﻫﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﺸﺎرك ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ أﻛﱪ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻت اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺒﻼد
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 اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﶈﻮ اﻷﻣﻴﺔ :ﺗﻌﻄﻲ ﺣﻴﺰا ﻫﺎﻣﺎ ﻟﻠﱪاﻣﺞ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،إن ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﱵ ﺧﺼﺺ ﳍﺎ ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﺑﻘﺎرب  50ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ
اﳌﱰاوﺣﺔ ﻣﺎﺑﲔ  15و 49ﺳﻨﺔ و ﺪف إﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻷﻣﻴﺔ إﱃ  %50ﰲ ﺣﺪود  2012واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﰲ
آﻓﺎق .2015
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ) (2013-2007واﻟﺮاﻣﻲ إﲨﺎﻻ إﱃ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻬﻤﻴﺶ و ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔﻣﺘﻮازﻧﺔ وﻣﻨﺴﺠﻤﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ دﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳉﻮارﻳﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ
ﺑﺘﺸﺠﻴﻊ اﳌﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ وﲢﻔﻴﺰﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ
واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺣﱴ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
 دﻋﻢ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻧﺸﺎء :ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻸﺳﺮة واﳌﺮأة ﲢﺖ وﺻﺎﻳﺔ اﻟﻮزارة اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮةوﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة ﺳﻨﺔ  ،2007ﻣﺮﻛﺰ وﻃﲏ ﻟﻠﺒﺤﺚ واﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺣﻮل اﳌﺮأة واﻷﺳﺮة واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ)ﻗﻴﺪ اﻻﳒﺎز(.
ﻣﺮاﺻﺪ ﻗﻄﺎﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﻨﺴﻮي.
وﻳﻘﺎس اﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ وﲤﻜﲔ اﳌﺮأة ﲟﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 -1إزاﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2005وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز .2015
أ -ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎت إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﻳﻘﻴﺲ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮز ﰲ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻴﺎس ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎت إﱃ
اﻟﺒﻨﲔ ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي واﻟﻌﺎﱄ ،وﻧﺸﲑ ﻫﻨﺎ أن اﳌﻬﻠﺔ اﻟﱵ ﺣﺪدت ﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ ﻋﺎم .2005
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اﻟﻄﻮر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
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ذﻛﻮر

اﻟﻄﻮر اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

95.03
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92.45

92.52

92.04

اﻟﺘﻌﺎدل
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570842

596347

686440

648325

645782
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516519

إﻧﺎث
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489291
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ذﻛﻮر
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127.40

اﻟﺘﻌﺎدل

اﻟﻄﻮر اﻟﺜﺎﻧﻮي

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  2010و ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ
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ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(26-5ﻋﺪد اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻮر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺜﺎﻧﻮي ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة "-1999

و% 89ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " ،"2007-2000وﱂ ﺗﺼﻞ إﱃ  %90رﻏﻢ ا ﻬﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
ﻣﻦ ﻣﻘﺮات ﺳﻜﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻻرﻳﺎف ،وﻟﻜﻦ ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ اﻟﺪراﺳﻲ  2009/2008ﺑﻠﻎ اﻟﺘﻌﺎدل 90
ﺗﻠﻤﻴﺬة ﻟﻜﻞ  100ﺗﻠﻤﻴﺬ ذﻛﺮ ﻣﺘﻤﺪرس ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻫﻨﺎك ﲢﺴﻦ ﻃﻔﻴﻒ ﰲ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت
اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف ﲝﻠﻮل ﻋﺎم .2015
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻓﻨﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث إﱃ اﻟﺬﻛﻮر ﻫﻲ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،ﺣﻴﺚ
ﲡﺎوزت ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ  %92ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ  ،2000-99وﻗﺪ وﺻﻠﺖ إﱃ  %99ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  2007/2006ﻟﺘﻌﺮف
ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺟﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ  %95,03ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  ،2009/2008وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ذﻟﻚ أﺣﺮزت اﳉﺰاﺋﺮ
ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﰲ إزاﻟﺔ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث إﱃ اﻟﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻄﻮر اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﺑﻘﻴﺖ ﺗﱰاوح ﻣﺎ ﺑﲔ %87
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻘﺪ ﻓﺎﻗﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث إﱃ اﻟﺬﻛﻮر ) %100ﲡﺎوزت  ( %127ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ
 ،2000-1999وﲤﻜﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي وﰲ أﺟﺎﻟﻪ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺣﺪدت ﺑﻌﺎم  ،2005ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎم  2005إﱃ  %136,55وﲡﺎوزت
 %141ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ  .2008/2007وﺗﻌﻮد أﺳﺒﺎب ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻹﻧﺎث ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺬﻛﻮر ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﱃ ﻋﺪة أﺳﺎب ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﺟﺒﺎري ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺴﺮب ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻏﻠﺒﻬﻢ
ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر ،وﺛﺎﻧﻴﺎ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺐ اﻟﻨﺠﺎح ﰲ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﲢﻘﻴﻖ اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﻓﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ اﻟﺘﺎﱄ ﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ ذﻟﻚ.
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(3-5ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ واﻟﻤﺘﺨﺮﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ""2009-2002
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المسجلين في التدرج ذكور
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اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮل أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2010

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺠﻠﲔ إﻧﺎث إﱃ اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرج ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﳉﺎﻣﻌﻲ ﺗﻔﻮق ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر وﻫﺬا ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻔﱰة  ،2009-2002وﻫﻲ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎرﺑﺖ %60
ﰲ اﳌﻮﺳﻢ  ،(%59,1) 2009/2008واﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺮﺟﲔ ﰲ اﻟﺘﺪرج إذ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﺨﺮﺟﺎت
أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﺨﺮﺟﲔ ذﻛﻮر ﺣﻴﺚ ﲡﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺘﺨﺮﺟﺎت  %55ﺧﻼل اﻟﻔﱰة .2009-2002
وﺗﺪل ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ )ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرج(.
أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺴﺠﻠﲔ إﻧﺎث أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﱂ
ﲢﻘﻖ ﺳﺪ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﱄ.
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اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(4-5ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث اﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ""2009-2002
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اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮل أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ .2010

ﺑﻘﻲ أن ﻧﺸﲑ ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ أﻧﻪ إذا ﺣﺴﺒﻨﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث اﳌﺴﺠﻼت ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮاء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺪرج
أو ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪرج إﱃ ﳎﻤﻮع اﻟﻄﻠﺒﺔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻓﺈ ﺎ ﺗﻔﻮق ﰲ اﻟﻌﻤﻮم  %50وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎواة ﺑﲔ
اﳉﻨﺴﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ إﱃ ﺗﻐﲑ ﻧﻈﺮة ا ﺘﻤﻊ إﱃ اﳌﺮأة ودورﻫﺎ ﰲ ا ﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ،واﱃ اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﱵ ﰎ إﺻﺪارﻫﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﱵ ﻋﺰزت ﻣﻦ ﻓﺮص اﳌﺮأة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﰲ دﺧﻮﳍﺎ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ.
ب -ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻠﻬﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن :ﻳﻜﺮس اﻟﺪﺳﺘﻮر ﰲ اﳌﺎدة  31ﻣﺴﺎواة ﻛﻞ اﳌﻮاﻃﻨﲔ

واﳌﻮاﻃﻨﺎت ﻓـﻲ اﳊﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻌﻘﺒﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻮق ﺗﻔﺘﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﲢﻮل دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳉﻤﻴﻊ
اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓـﻲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓـﻴﺔ .وﺗﻀﻤﻦ ﻗﻮاﻧﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ اﳌﺘﺴﺎوي
واﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤﺮأة و اﻟﺮﺟﻞ ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ .
وﻗﺪ ﺗﻌﺰزت ﺣﻈﻮظ اﳌﺮأة ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺼﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي رﻗﻢ  03-12ﺑﺘﺎرﻳﺦ  12ﺟﺎﻧﻔﻲ
 2012واﻟﺬي ﳛﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﻈﻮظ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺮأة ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ،وﻗﺪ ﺣﺪدت اﳌﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ
ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﺴﺐ اﻟﱵ ﰎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺮأة ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ،وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ  20%ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ أرﺑﻌﺔ ﻓﻘﻂ %30 ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻳﺴﺎوي
أو ﻳﻔﻮق ﲬﺴﺔ %35 ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق  ،14و  %40ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ
ﻳﺴﺎوي أو ﻳﻔﻮق  ،32وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ  ،%50أﻣﺎ ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ ﻓﻬﻲ %30ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺪد
اﳌﻘﺎﻋﺪ  35و  39و 43و  ،47و %35ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﺪد اﳌﻘﺎﻋﺪ  51اﱃ 55ﻣﻘﻌﺪا ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
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اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺔ  %30ﻟﻠﻨﺴﺎء ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﲟﻘﺮات اﻟﺪواﺋﺮ واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
اﻟﱵ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﺳﻜﺎ ﺎ ﻋﻦ  20أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ.1
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(5-5ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﻴﺮة.
الفترة التشريعية 2002-1997

الفترة التشريعية 2007-2002
6,94%

3,43%

نسبة الرجال

93,06%
96,66%

نسبة النساء

الفترة التشريعية

2012- 2007

7,75% 0

92,25%

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ.
أﻣﺎ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) (27-5ﺗﻮزﻳﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﻨﺲ " "2013-1998
اﻟﻨﻮاب )رﺟﺎل(

2001-1998
136

2004-2001
140

2007-2004
140

2013-2010
137

اﻟﻔﱰة اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻨﻮاب )ﻧﺴﺎء(

8

4

4

07

ﳎﻤﻮع ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﱪﳌﺎن

144

144

144

144

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻨﻮاب %

5,75

2,78

2,78

4,86

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ واﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري.
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﺑﻐﺮﻓﺘﻴﻪ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا ،ﻓﻬﻲ ﱂ ﺗﺘﻌﺪى %8

ﰲ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ﺧﻼل اﻟﻔﱰات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ إذ ﺳﺠﻠﺖ أﺣﺴﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﳍﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ
اﻷﺧﲑة  2012-2007ﲟﻌﺪل  ،%7,75أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ ﳎﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺘﻌﺪى ﰲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال %6
وﰲ اﻏﻠﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﺗﻜﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻴﲔ ) اﻟﺜﻠﺚ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ(.

 1اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03-12اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  12ﺟﺎﻧﻔﻲ  2012واﻟﺬي ﻳﺤﺪد آﻴﻔﻴﺎت ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﻈﻮظ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ،اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد اﻷول ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2012ص.46 :
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وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﱂ ﺗﺮﻗﻰ ﺑﻌﺪ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻨﺸﻮد اﻟﺬي أراد ﲢﻘﻴﻘﻪ اﻟﺘﻮﺟﻪ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻼد ،وﺗﻌﻮد اﻷﺳﺒﺎب وراء ﺗﺪﱐ ﻧﺴﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة إﱃ ﻋﺰوف اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﻮي ﺧﻮض اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﺸﻐﺎﻻت اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﺮأة ،واﱃ ﺿﻌﻒ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﻀﻴﺔ اﳌﺮأة وإدﻣﺎﺟﻬﺎ ﰲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﱪاﻣﺞ )اﻟﱰﺷﻴﺢ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﺗﻮﱄ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻷﺣﺰاب( 1.ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﺿﻌﻒ ﻗﺪرة اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺆدي إﱃ ﻋﺪم
ﻗﺪر ﻦ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب واﺳﺘﻘﻄﺎب أﺻﻮات اﻟﻨﺴﺎء أﺛﻨﺎء ﺗﻘﺪﱘ ﺑﺮاﳎﻬﻦ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﰲ اﻷﺧﲑ إﱃ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻀﻮي ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﺴﻨﺔ  2012واﻟﺬي وﺳﻊ ﻣﻦ ﺣﻈﻮظ ﲤﺜﻴﻞ اﳌﺮأة
ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﰲ زﻳﺎدة ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ﻟﻠﻌﻬﺪة اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻣﺎي  ،2012ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﺴﺎء اﳌﺸﺎرﻛﺎت ﰲ اﻟﱪﳌﺎن إﱃ  %31.38ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز
 ،%8و ﺬا أﺻﺒﺤﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ  25ﻋﺎﳌﻴﺎ ﰲ ﲤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء ﰲ اﻟﱪﳌﺎن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻷﺧﲑ ،وﻋﻠﻴﻪ
أﺻﺒﺤﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺘﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﱵ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ  34ﻋﺎﳌﻴﺎ ،واﻟﻌﺮاق اﻟﱵ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ 38
ﻛﻤﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻘﺪم ﺣﱴ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻛﻔﺮﻧﺴﺎ اﻟﱵ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ  69وﺳﻮﻳﺴﺮا اﻟﱵ ﲢﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒﺔ 30
2
ﻋﺎﳌﻴﺎ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺿﻤﺎن ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻔﻘﺮاء.
ﻳﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻌﺪو اﻷﻛﱪ ﻟﻠﺼﺤﺔ ،ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻢ إﻻ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﺎﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء .ﻓﺎﳌﻴﺎﻩ ﻏﲑ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻏﲑ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﺣﺎﻻت وﻓﺎة ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ
ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل إﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻨﻘﺺ ﰲ اﻟﻐﺬاء ،واﻟﻮزن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ،ﻛﺬﻟﻚ وﻓﺎة اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻔﻘﲑات أﺛﻨﺎء
اﻟﻮﻻدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺜﺮﻳﻴﺎت ،وأن ﻓﲑوس ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮي )اﻷﻳﺪز( ﻫﻮ ﻣﺮض ﻳﺄﰐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﻳﺆدي إﻟﻴﻪ
وأﻛﺜﺮ اﳌﺼﺎﺑﲔ ﺬا اﳌﺮض ﻫﻢ ﻓﻘﺮاء ،ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻷﻛﺜﺮ أﳘﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وأﺣﺪ ﻣﺆﺷﺮا ﺎ ،ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺪون
ﺳﻜﺎن أﺻﺤﺎء ،ﻓﻔﻲ ﺣﲔ ﲤﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺣﺪ ذا ﺎ ،ﻓﺈ ﺎ ﺗﻌﺘﱪ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻺﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺮﺧﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ،ذﻟﻚ أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﱰدي اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﳌﻌﺘﻠﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻛﺒﲑا ﰲ اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻗﺪ ﻧﺺ اﳌﺒﺪأ اﻷول ﻣﻦ إﻋﻼن "رﻳﻮ" ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺒﺸﺮ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺻﻤﻴﻢ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﳛﻖ ﳍﻢ أن ﳛﻴﻮا ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ ﰲ وﺋﺎم ﻣﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ" ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺼﺤﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ
ارﺗﺒﺎﻃﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

 1اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻴﺠﻦ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.20:
www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

Women in national parliaments ; situation as of 31 march 2012,
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وﻧﻈﺮا ﳍﺬﻩ اﻷﳘﻴﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺴﺎﺋﺮة ﰲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻤﻮ إﱃ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
اﻷﻟﻔﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن .ﳍﺬا اﻧﺘﻬﺠﺖ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ إﻃﺎر إﺻﻼح اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺮف ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻨﺠﺰات ﻫﺎﻣﺔ ﻛﻮﺿﻊ وإﻋﻤﺎل ﺳﻴﺎﺳﺎت وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﻛﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻜﺎن
وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﳒﺎﺑﻴﺔ ،واﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ،وإﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﱵ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻌﺘﱪة ﰲ
ﳎﺎل ﺻﺤﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت واﻷﻃﻔﺎل واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﳌﺴﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت ا ﺎﻧﻴﺔ
ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪواء.
أوﻻ :اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ وﺿﻊ ﺻﺤﻲ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺴﻜﺎن:

ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻻ ﺑﺪا أن ﻧﺸﲑ إﱃ أن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻫﻮ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ.

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(28-5ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة "."2010-2000
اﻟﺴﻨﻮات

ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ %

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

30,4
30,9
31,3
31,8

1,48
1,55
1,53
1,58
1,63
1,69
1,78
1,86
1,92
1,96
2,03

32,4
32,9
33,4
34,1

34,5
35,2
36,0

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎﺋﻴﺎت.

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﲝﻮاﱄ ﲬﺲ ﻣﻼﻳﲔ
وﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ  2000و  ،2010ﻛﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ  2000ﻧﺴﺒﺔ
 %1,48ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ إﱃ  %1,69ﺳﻨﺔ  2007وﺗﺮﺗﻔﻊ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ % 2ﺳﻨﺔ  ،2010وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻻزدﻳﺎد إذ ﻗﺪر ﺳﻨﺔ  2011ﲝﻮاﱄ  36.3ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺼﻞ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  37ﻣﻠﻴﻮن
ﺳﻨﺔ  ،2012وﺗﻌﻮد اﻷﺳﺒﺎب وراء اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺴﻜﺎن إﱃ ﻋﺎﻣﻞ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻷﻣﲏ واﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﲢﺴﻨﺎ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ) اﺳﺘﺘﺒﺎب اﻷﻣﻦ ،ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺒﱰول ﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ زﻳﺎدة ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ
واﳔﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻷﺟﻮر( ﻛﻞ ﻫﺬا اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ
وﲢﺴﻦ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وزﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺰواج ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﲟﻌﺪل  %75,5إذ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ 5,44
ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﺳﻨﺔ  1999إﱃ  9,55ﻟﻜﻞ أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ﺳﻨﺔ  2007وﻫﻲ ﻋﺘﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ
1
ﻗﺒﻞ.
 1ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.316:
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 -1اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت.

ﺷﻬﺪت اﻟﻔﱰة" "2010-2000وﰲ إﻃﺎر ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳒﺎز ﻋﺪة ﻫﻴﻜﻞ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ
وﻋﻴﺎدات وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻋﱪ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﻃﻦ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﳉﺪول اﳌﻮاﱄ.

اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(29-5اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .2010-99
2008-2004

-2009ﺟﻮان 2010

ا ﻤﻮع

11

44
150

ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

2003-1999
11

22

ﻋﻴﺎدات ﻣﺘﻌﺪدة اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت

48

59

43

ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ

129

78

79

286

ﻋﻴﺎدات اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﻣﺮﻛﺒﺎت اﻷﻣﻬﺎت واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ

/
548

05

08

13

530

18

1382

ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﻼج

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ،ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  2008-199وﻣﻠﺤﻖ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ

.2010

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﻄﻮرا ﻣﻌﺘـﱪا ﺧﻼل اﻟﻔﱰة "-1999

 "2010ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳌﻨﺠﺰة ﻣﻦ  11ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة" "2003-1999إﱃ  22ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " ،"2008-2004وﻋﺮﻓﺖ ﺳﻨﱵ  2009و  2010ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ إﻧﺸﺎء  11ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻋﺪد
اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳌﻨﺠﺰة ﰲ اﻟﻔﱰة اﻷوﱃ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻌﻴﺎدات ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ زﻳﺎدات ﻣﻌﺘﱪة إذ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪدﳘﺎ اﻹﲨﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ  286 ،150ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ،2010-99وﻗﺪ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺸﺂت ﺟﺪﻳﺪة
ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻷﻣﻮﻣﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﻋﻴﺎدات اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ وﻣﺮﻛﺒﺎت اﻷﻣﻬﺎت واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ إذ ﰎ اﳒﺎز ﲬﺴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
" ،"2008-2004و  08ﺧﻼل ﺳﻨﱵ  2009و  ،2010وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻌﻼج واﻟﱵ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻛﺜﲑا ﰲ
اﻷرﻳﺎف ﻓﻘﺪ ﰎ إﻧﺸﺎء  1382ﻗﺎﻋﺔ ﻋﻼج ﺧﻼل اﻟﻔﱰة "."2010-1999
وﻣﺎ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ إذ ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻟﻮﺣﺪﻩ ﻋﻠﻰ  %55ﻣﻦ
اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ ﺣﲔ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺸﺮق  ،%22واﻟﻐﺮب  ،%20ﺑﻴﻨﻤﺎ ﰲ اﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰊ ﻧﺴﺒﺔ %2
1
واﳉﻨﻮب اﻟﻐﺮﰊ .%1

 1ﺑﻮﻣﻌﺮاف اﻟﻴﺎس ،ﻋﻤﺎري ﻋﻤﺎر ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،2010-2009 ،07ص..33:
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ورﻏﻢ ﻫﺬﻩ ا ﻬﻮدات ﺗﺒﻘﻰ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ إﻧﻔﺎﻗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﻳﺒﲔ ﻟﻨﺎ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ ذﻟﻚ.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(30-5ﺗﻄﻮر ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﻪ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة "."2009-2002
2002
3.5

2003
4.1

2004
3.6

2005
3.5

2006
4.2

2007
4.4

2008
5.4

2009
5.8

اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﻔﺎق
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ

/

80.8

72.5

75.3

81.1

81.6

86.1

86.2

اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﻔﺎق

/

10

8.4

9.5

11.9

10.7

10.6

10.8

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ

/

71

68

81

120

141

234

/

اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ % PIB

)ﲟﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ. /http://www.who.int/ar :

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول ﻧﻼﺣﻆ اﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﲢﺴﻦ ﰲ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺼﺤﻲ إﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ
ﺳﻨﺔ  2005إذ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ  %3,5ﺳﻨﺔ  2005إﱃ  %5,8ﺳﻨﺔ  ،2009ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  %8ﺳﻨﺔ  2010ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء
ﰲ اﻟﻌﺮض اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻃﺮف وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ أﺛﻨﺎء ﺟﻠﺴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﱵ ﺧﺼﺼﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ 06
ﺳﺒﺘﻤﱪ  ،12010وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ ﻣﺪى اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺼﺤﺔ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ،وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﺿﻌﻴﻒ إذا ﻣﺎ ﻗﻮرن
ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﱵ ﺗﱰاوح ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ  %9و  ،%16وﺣﱴ ﻣﺎ إذا ﻗﺎرﻧﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪﻫﺎ اﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب وﻟﺒﻨﺎن واﻷردن ﻣﺜﻼ.
أﻣﺎ إذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻨﺠﺪ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺎ ﺑﲔ  %72و  %86وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻨﺼﻴﺐ اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ
وﲞﺼﻮص ﻣﺆﺷﺮ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻨﺠﺪﻩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﳏﺼﻮر ﻣﺎ ﺑﲔ  %8,4و %11,9
ﻛﺄﻗﺼﻰ ﺣﺪ ﺳﺠﻠﻪ ﺳﻨﺔ  ،2006وﻫﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﰲ ﻣﻌﺪل  %10رﻏﻢ اﻟﺰﻳﺎدات اﻟﱵ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدات ﻻ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻹﳚﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﰲ
اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﻫﻮ ﰲ ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﲢﺴﻦ ﻛﺒﲑ ﰲ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق
اﻟﺼﺤﻲ ،و ﻳﺆﻛﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ إذ اﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أن
ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﱂ ﻳﺘﻌﺪى  73دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻔﱰة" ،"2005-2003ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ أن ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻦ اﻟﻘﻄﺮي واﻹﻣﺎراﰐ
واﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﱰة ﻳﻔﻮق  600دوﻻر ،وﻧﺼﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻦ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻷﳌﺎﱐ ﻳﺘﻌﺪى 3000
دوﻻر ،وﻣﻊ أن ﻧﺼﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻦ اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺪ ﻋﺮف ﲢﺴﻨﺎ ﺧﻼل" "2008-2006إذ وﺻﻞ ﻷﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ
 2008ب  234دوﻻر إﻻ اﻧﻪ ﻻ ﻳﺰال ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳋﺪﻣﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ .وﻫﻮ ﻣﺎ أﻛﺪﻩ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع ﳎﻠﺲ اﻟﻮزراء ﰲ  13ﻣﻦ اﻓﺮﻳﻞ  2008ﺣﻮل ﻣﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
 1ﻣﻮﻗﻊ وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ.2010 ،
 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/05/6979566ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2011/09/22
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اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺷﺎر إﱃ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﺎ زال ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪم
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات واﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﻴﺔ وﻧﻘﺺ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ا ﺎل اﻟﺼﺤﻲ ،وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻖ اﳋﺮﻳﻄﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻄﺮوﺣﺔ.
 -2ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﺎ.

إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﲑ اﳍﻴﺎﻛﻞ ﻋﻤﻠﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﻃﺒﺎء ﻋﺎﻣﻮن وﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ،وﺟﺮاﺣﻮا أﺳﻨﺎن
وﳑﺮﺿﻮن وﻗﺎﺑﻼت وﻣﺴﺎﻋﺪون ﻃﺒﻴﻮن وﻏﲑﻫﻢ.

اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(6-5ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .2004-1999
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اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ.

ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أن ﻫﻨﺎك ﺗﺰاﻳﺪ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
 2004-1999ﺣﻴﺚ ﻗﺪر ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ  2000و  2004ﺑـ  %16,1وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد
اﻷﻃﺒﺎء اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ زﻳﺎدة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻷﺧﺮى ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ  2004و2000
ﺣﻮاﱄ .%16,66
وﻗﺪ ﻋﺮف ﻋﺪد ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻄﺒﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺳﻨﺔ  2009إذ ﻗﺪرت ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﺐ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻟـ1457
ﻧﺴﻤﺔ وأﺧﺼﺎﺋﻲ واﺣﺪ ﻟـ 2052ﻧﺴﻤﺔ ،و ﺻﻴﺪﱄ واﺣﺪ ﻟـ 4492ﻧﺴﻤﺔ ،وﺟﺮاح أﺳﻨﺎن واﺣﺪ ﻟـ 3241ﻧﺴﻤﺔ وﺗﻘﲏ
واﺣﺪ ﰲ اﻟﻄﺐ ﻟـ 370ﻧﺴﻤﺔ.
ورﻏﻢ ﻫﺬا ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻃﺒﺎء واﳌﻤﺮﺿﲔ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ،إذ ﻳﻘﺪر
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻷﻃﺒﺎء ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  2010-2000ﻟﻜﻞ 10.000ﻧﺴﻤﺔ ﺑـ  12ﻃﺒﻴﺐ ،وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن
ﰲ اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ  10.000ﻧﺴﻤﺔ ﺑـ  ،19.5ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﰲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﰲ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ إﱃ
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 32ﻃﺒﻴﺐ ﻟﻜﻞ  10.000ﻧﺴﻤﺔ و  28ﻣﻦ ﻋﻤﺎل اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﻘﺒﺎﻟﺔ ﻟﻜﻞ  10.000ﻧﺴﻤﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻈﻤﺔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﰲ اﻷردن ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﻩ إﱃ  24.5ﻃﺒﻴﺐ و  40.3ﻋﺎﻣﻞ ﲤﺮﻳﺾ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻜﻞ
1
 10.000ﻧﺴﻤﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة .2010-2000
وﻗﺪ أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﰲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺼﻐﺮ ﻟﻪ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺘﺎرﻳﺦ  16ﺳﺒﺘﻤﱪ
 2008أن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺎزال ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﰲ أﻋﻮان ﺷﺒﻪ اﻟﻄﱯ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﲔ اﺳﺘﺪراﻛﻪ إذ أن اﳊﺎﺟﻴﺎت
2
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ  2010و  2015ﺗﻘﺪر ب  40000إﻃﺎر.
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﳋﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ
اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﳌﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﻮﻃﻦ أو ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت
وأﻳﺎم دراﺳﻴﺔ ﳐﺘﺼﺔ ودورات ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ ،ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﰎ إدﺧﺎل ﻣﺎدة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻃﺒﺎء واﻟﻘﺎﺑﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ،ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻷﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﳒﺎﺑﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ
اﳋﺪﻣﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻌﻨﻒ....اﱁ.
ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓـﻲ أﻓﺮﻳﻞ  2006ﻓـﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻃﺐ ﻓﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة وﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ،وﻃﺐ اﳌﻮاﻟﻴﺪ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أي ﻣﻦ  2006إﱃ  2009ﺪف ﺗﻘﻠﻴﺺ
ﻧﺴﺒﺔ وﻓـﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت واﳌﻮاﻟﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %5اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﱃ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  %30ﺳﻨﺔ  ،2008ﺑﻐﻼف ﻣﺎﱄ ﻳﻘﺪر ﺑـ 2.07
ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔـﻴﺬي رﻗﻢ  439-05اﳌﺆرخ ﻓـﻲ  10ﻧﻮﻓﻤﱪ  2005اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻃﺐ ﻓﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻮﻻدة وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻃﺐ اﳌﻮاﻟﻴﺪ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة وﳑﺎرﺳﺔ ذﻟﻚ.
واﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺗﺴﻌﻰ اﳉﺰاﺋﺮ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻸدوﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺪواء ،اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻓﺎﺗﻮرة اﺳﺘﲑاد اﻷدوﻳﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲡﺪﻳﺪ
ﲡﻬﻴﺰات ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،واﻗﺘﻨﺎء ﲡﻬﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ أدت اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ ﻷﺟﻞ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﺘﻜﻔﻞ اﳉﻴﺪ ﺑﺼﺤﺔ
اﳌﻮاﻃﻦ ،إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل اﳊﻴﺎة ،وﻧﻘﺺ وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ،وﲢﺴﲔ ﺻﺤﺔ اﻷﻣﻬﺎت
وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ.

Organisation mondiale de la Santé, Statistiques sanitaires mondiales, Genève, 2011, pp :115-118.
 2وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ  ،2009وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت.
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?page=6&topic=09/11/04/9831311
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 -1ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة.
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(31-5ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ""2010-2000
ﺫﻜﻭﺭ
ﺇﻨﺎﺙ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

2000
71.5
73.4
72.5

2006 2004 2002
74.6 73.9 72.5
76.7 75.8 74.4
75.7 74.8 73.4

*2008
/
/
75.7

*2010
/
/
76.3

اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .2008
* ﺗﻢ أﺧﺬﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻊ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺴﻨﺘﻲ  2008و .2010

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻗﺪ ﻋﺮف ﲢﺴﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة""2010-2000
ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻞ ﻣﻦ  72.5ﺳﻨﺔ  2000إﱃ  75.7ﺳﻨﺔ  ،2006ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  76.3ﺳﻨﺔ  ،2010ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز
 45ﺳﻨﺔ ﻏﺪاة اﻻﺳﺘﻘﻼل ،وﻳﻌﻮد اﻻﻓﱰاض اﻟﻜﺎﻣﻦ وراء اﺧﺘﻴﺎر ﻫﺬا اﳌﺆﺷﺮ إﱃ أن اﳊﻴﺎة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺣﺪ
ذا ﺎ ،وأن اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﳌﺰاﻳﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﳉﻴﺪة ﺗﺮﺗﺒﻂ ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻌﻤﺮ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻋﻨﺪ
اﳌﻴﻼد.
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 -2ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة"."2015-1990
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(32-5ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻟﺮﺿﻊ.

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1990

اﻟﻤﻮﺿﻮع

31.3

32.7

32.9

37.5

37.4

40.1

41.5

44.4

44.8

/

ذﻛﻮر

28.1

28.9

29.8

33.0

33.4

35.4

38.6

41.9

41.3

/

إﻧﺎث

5ﺳﻨﻮات ﻟﻜﻞ  1000ﻃﻔﻞ

29.8

30.8

31.4

35.3

35.5

37.8

40.0

43.3

43.0

55.7

اﻟﻤﺠﻤﻮ

26.9

27.3

28.3

32.4

32.2

34.6

36.1

38.9

38.4

/

23.9

24.4

25.3

28.2

28.0

30.3

33.3

35.9

35.3

/

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻟﺮﺿﻊ

25.5

26.2

26.9

30.4

30.4

32.5

34.7

37.5

36.9

46.8

اﻟﻤﺠﻤﻮع

/

/

91.5

/

89.9

/

/

89.2

/

91.2

/

86

/

/

/

88

92

90.6

83

90.6

/

83

/

80

83

/

81

/

/

/

ذﻛﻮر

إﻧﺎث

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﻤﺤﺼﻨﻴﻦ ﺿﺪ اﻟﺤﺼﺒﺔ

اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ،وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ.

اﻟﺴﻨﻮات

ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻋﻨﺪ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻗﻞ ﻣﻦ

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﺳﻨﺔ
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ﺟﺪول رﻗﻢ ) :(32-5ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل.

ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ اﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺗﺮاﺟﻊ ﳏﺴﻮس ﰲ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ
ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ 55,7ﻟﻜﻞ  1000ﻃﻔﻞ ﺳﻨﺔ  ،1990اﳔﻔﺾ إﱃ  43ﻟﻜﻞ 1000ﻃﻔﻞ ﺳﻨﺔ  ،2000واﺳﺘﻤﺮ ﻫﺬا
اﳌﻌﺪل ﰲ اﻟﱰاﺟﻊ إذ ﻗﺪر ﺑـ  1000/35,3ﺳﻨﺔ  ،2005ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  1000/29,8ﺳﻨﺔ  ،2008وﺳﺠﻠﺖ ﺳﻨﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

 2009ﺣﻮاﱄ  24,2وﻓﺎة ﻟﻜﻞ  1000وﻻدة ﺣﻴﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع أﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺼﺤﺔ ﺳﻨﺔ  ،12009وﺗﻌﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺬﻛﻮر أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻹﻧﺎث.
وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻟﺮﺿﻊ وﻫﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻨﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أن ﻫﺬا اﳌﻌﺪل ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ
ﺳﻨﺔ  ،1000/46,8 ،1990ﻟﻴﻌﺮف ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺗﺮاﺟﻌﺎ إذ ﺳﺠﻞ  1000/36,9ﺳﻨﺔ  ،2000واﺳﺘﻤﺮ ﰲ
اﻻﳔﻔﺎض إذ ﺑﻠﻎ  30,4ﺳﻨﺔ  ) 2005ﲟﻌﺪل ﻧﻘﺼﺎن  %17,61ﻋﻦ ﺳﻨﺔ  ،(2000أﻣﺎ ﺳﻨﺔ  2008ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ
 ،1000/25,5وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺼﻞ إﱃ  1000/15,6ﲝﻠﻮل ﻋﺎم .2015
ﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﱰاﺟﻊ ﰲ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺿﻊ ،أو اﻷﻃﻔﺎل اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﲬﺲ ﺳﻨﻮات ،إﱃ اﻻﻫﺘﻤﺎم
اﳌﻮﱃ ﻟﺼﺤﺔ اﳌﺮأة ﰲ ﳎﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﻤﻞ وﲢﺴﲔ اﻟﻮﻻدة ،ﻓﻔﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻷﻣﻮﻣﺔ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻛﺒﲑا إذ وﺻﻠﺖ إﱃ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ  %89,4ﺳﻨﺔ  ،2006أﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﰲ
اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻓﻘﺪرت ﺑـ  %96,5ﺳﻨﺔ  .2006ﻛﻤﺎ ﺷﺮﻋﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓـﻲ أﻓﺮﻳﻞ  2006ﻓـﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻃﺐ ﻓﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻃﺐ اﳌﻮاﻟﻴﺪ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أي ﻣﻦ  2006إﱃ  2009ﻷﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ وﻓـﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت واﳌﻮاﻟﻴﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %05اﻟﺴﻨﺔ
اﻷوﱃ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  %30ﺳﻨﺔ  ،2008ﺑﻐﻼف ﻣﺎﱄ ﻳﻘﺪر ﺑـ  2.07ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔـﻴﺬي رﻗـ ـ ـ ـ ـ ـﻢ
 439-05اﳌﺆرخ ﻓـﻲ  10ﻧﻮﻓﻤﱪ  2005اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻃﺐ ﻓﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻃﺐ اﳌﻮاﻟﻴﺪ ﺣﺪﻳﺜﻲ
اﻟﻮﻻدة وﳑﺎرﺳﺔ ذﻟﻚ .ﻫﺬا إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺮﺿﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻮزن و ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤﺼﲔ ﺿﺪ اﳊﺼﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﺳﻨﺔ ،واﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺆﺷﺮا ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف
ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ،واﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻄﻠﻮب أن ﻳﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %90ﻣﻦ اﺟﻞ وﻗﻒ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﺬا اﳌﺮض
اﻟﺸﺪﻳﺪ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺨﺮت وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﳎﻬﻮدات ﻛﺒﲑة ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﳍﺪف ،واﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول اﻧﻪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻦ
 %77ﺳﻨﺔ  1995اﱃ  %83ﺳﻨﺔ  ،2000ﻟﻴﺼﻞ إﱃ  %90,6ﺳﻨﺔ  ،2006وﺗﻌﻮد أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ إﱃ ﻧﻘﺺ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻷﺳﺮ ﻣﻦ أﳘﻴﺔ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺤﺼﲔ ﺿﺪ اﳊﺼﺒﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ،إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻘﺺ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ،وﺑﻌﺪ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﳌﻨﺎﻃﻖ
اﳌﻌﺰوﻟﺔ.
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺴﺒﺔ  %100ﲝﻠﻮل ﻋﺎم 2015
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت أو ﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﻷرﻳﺎف ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ زﻳﺎدة ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻷﺳﺮ ﺑﺄﳘﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

 1وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻘﻴﻤﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ  06ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2010ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/05/6979566ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2011/10/11
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

 -3ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﺤﺔ اﻷﻣﻬﺎت.
ﺗﻌﺪ اﻟﺼﺤﺔ اﻹﳒﺎﺑﻴﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺴﻜﺎن ،وﻗﺪ ﰎ إدراﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ
اﳋﺎص ﲝﻤﺎﻳﺔ ﺻﺤﺔ اﻷم وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﻻدة و اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮاض اﳌﺘـ ـﻨﻘﻠﺔ ﺟﻨﺴﻴﺎ أو اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﻃـ ـﺮﻳﻖ اﳌﻴـﺎﻩ
) (M THﻛﺤﻤﻰ اﻟﺘﻴﻔﻮﻳﺪ واﻟﻜﻮﻟﲑا واﻹﺳﻬﺎل واﻟﺘﻬﺎب اﻟﻜﺒﺪ.
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﰲ ﳎﺎل ﲢﺴﲔ وﺿﻊ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ﺗﺄﻣﲔ
اﻟﺼﺤﺔ اﻹﳒﺎﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺼﺤﺔ اﳌﺮأة ﰲ ﳎﺎل ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﻤﻞ وﲢﺴﲔ اﻟﻮﻻدة ،ﻓﻔﻲ ﺳﻨﺔ  2000ﰎ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﺑﺎﻟﻮﻻدة ﺑﺪون ﳐﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ ،وﰲ ﺳﻨﺔ  2006ﺷﺮﻋﺖ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ
اﻟﻮﻃﲏ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻃﺐ ﻓﱰة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻃﺐ اﳌﻮاﻟﻴﺪ ﺣﺪﻳﺜﻲ اﻟﻮﻻدة ،ﻛﻤﺎ ﰎ اﻧﺸﺎء وﺣﺪات
ﻟﻠﻌﻼج اﳌﻜﺜﻒ ﻟﻠﺤﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﻞ وﻻﻳﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﺎﻋﺎت اﻟﻮﻻدة ﻣﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ورﺳﻠﻜﺔ اﻹﻃﺎرات اﻟﻄﺒﻴﺔ
وﺷﺒﻪ اﻟﻄﺒﻴﺔ ،ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﳌﺮاﻛﺰ واﻟﻌﻴﺎدات اﳌﻮﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻛﺎﻣﻞ اﻟﱰاب اﻟﻮﻃﲏ ،1ﻛﻞ ﻫﺬﻩ
اﻹﺟﺮاءات ﺗﺼﺐ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺼﺤﺔ اﻷم وﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻓﻴﺎت.
أ -ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت ﺑﻤﻘﺪار ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة "."2015-1990
اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(33-5ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻋﻨﺪ اﻷﻣﻬﺎت ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة "."2008-1990
1999 1990
ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت اﻻﻣﻬﺎت

215

2007 2006 2005

2008

2009

2015

88,9

86,2

81,4

57,8

99,5 117,4

92,6

 100.000/ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ
Source: Rapport national sur les Objectifs du Millénaire pour le développement 2010 , p :82

ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﳉﺪول أن ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت ﻟﻜﻞ  100.000ﻣﻮﻟﻮد ﺣﻲ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﳔﻔﺎﺿﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪر ﺑـ  215ﺳﻨﺔ  ،1992ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﱃ  117,4ﺳﻨﺔ  1999ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ  %31,44واﺳﺘﻤﺮت
ﰲ اﻟﱰاﺟﻊ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ 99,5ﺳﻨﺔ  ،2005ووﺻﻠﺖ إﱃ  81,4ﺳﻨﺔ  ،2009وﺣﺴﺐ ﻣﺎ ورد ﰲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل
اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻨﺔ  2010ﻓﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ  2008ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ إﻻ أ ﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻷردن ) 100000/19ﺳﻨﺔ (2009
واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ) 100000/14,6ﻋﺎم  ،(2007وﺗﻮﻧﺲ ).(100000/36

 1اﻟﻮزارة اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮأة ،اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ...واﻗﻊ وﻣﻌﻄﻴﺎت ،ص 28:ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
http://www.ministere-famille.gov.dz/pdf/moussanef.pdf
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وﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬا اﻻﳔﻔﺎض ﰲ وﻓﻴﺎت اﻻﻣﻬﺎت اﱃ ﲢﺴﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وان اﻏﻠﺐ اﻟﻮﻻدات
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻢ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﺟﻬﺎز ﺻﺤﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﻮاﱄ.
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(7-5ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﻻدة اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﺻﺤﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ
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اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ إﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ .2010

ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﺟﻬﺎز ﻃﱯ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ إذ ﲡﺎوزت ﰲ
اﻟﻌﻤﻮم  %90ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  ،1999وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺼﺤﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻛﻔﺎءة ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺪرﺑﺔ ،وﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻮﻃﻦ ﺑﻔﻀﻞ ا ﻬﻮدات اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺎ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘﺎﺑﻼت وﻛﺬا ﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻦ وﺗﺪرﻳﺒﻬﻦ.
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺒﺬل ﺟﻬﻮد ﺟﺒﺎرة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ
أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ ،ﻛﻤﺮض اﻟﺴﻴﺪا وﻣﺮض اﻟﺴﻞ واﳌﻼرﻳﺎ وﺑﻌﺾ اﻷﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ ،وﻗﺪ ﺳﺨﺮت ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت
ﻣﺎدﻳﺔ وﺑﺸﺮﻳﺔ ،وأﻧﺸﺄت ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ ،وﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﻳﻌﺮف ﻣﺮض اﻟﺴﻴﺪا ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﰲ ﻋﺪد
اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻪ وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻻﺧﲑة.
ﻛﻤﺎ ﻧﺸﲑ إﱃ أن اﳉﺰاﺋﺮ ورﻏﻢ ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﻧﻮاﺗﺞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺴﲔ ﻣﺆﺷﺮ أﻣﻞ
اﳊﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ،ﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺮﺿﻊ واﻷﻃﻔﺎل ،إﻻ أ ﺎ ﺗﻮاﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ
ﺷﺄ ﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ إﳒﺎزا ﺎ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﺣﱴ اﻟﻴﻮم .وﺗﻜﻤﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳉﺪﻳﺪة ،أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺘﻐﲑة
واﳌﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﺴﻜﺎن ،ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺪﳝﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ ،وﺗﻐﲑ اﳍﺮم اﻟﺴﻜﺎﱐ ،وﻛﺬا ﺗﻐﲑ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﳌﺮض ،ﻓﺈﱃ ﺟﺎﻧﺐ
اﻷﻣﺮاض اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ،ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻷﻣﺮاض ﻏﲑ اﳌﺘﻨﻘﻠﺔ ،أو اﳌﺰﻣﻨﺔ ) اﻟﺴﺮﻃﺎن ،ﺿﻐﻂ اﻟﺪم ،اﻟﺴﻜﺮي(..
واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ.1
 1ﻋﻴﺎﺷﻲ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﺑﺤﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  31 -ﺟﻮان  ، 2009اﻟﻤﺠﻠﺪ ب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﻨﺘﻮري ،ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،ص300:
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ﺛﺎﻟﺜـ ـ ـًﺎ :ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ..
إن اﻟﻘﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻟﻔﻘــﺮ ﻳﻌﺘــﱪ أﺣــﺪ اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﳌﻬﻤــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﻄــﺮدة ،ﺑﺎﻋﺘﺒــﺎرﻩ ﻳﻀــﻤﻦ ﻧﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻟﻌﺪاﻟــﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ﺑ ــﲔ اﻟﻔﺌ ــﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔ ــﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ ــﻊ ،ﻟﻜ ــﻦ ﰲ ﻧﻔ ــﺲ اﻟﻮﻗ ــﺖ ﳚ ــﺐ ﻣﺮاﻋ ــﺎة أن اﻟﻔﻘـ ـﺮاء ﻫ ــﻢ أﻛﺜ ــﺮ اﳌﺘ ــﺄﺛﺮﻳﻦ
ﺑ ــﺎﻟﻜﻮارث اﻟﺒﻴﺌﻴ ــﺔ اﻟﻨﺎﲨ ــﺔ ﻋ ــﻦ ﺗﻔ ــﺎﻗﻢ ﺣ ــﺪة اﳌﺸ ــﺎﻛﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴ ــﺔ ،ﳍ ــﺬا ﺗﻌﺘ ــﱪ ﺿ ــﻤﺎن اﻻﺳ ــﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴ ــﺔ إﺣ ــﺪى اﻟﺮﻛ ــﺎﺋﺰ
اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ،وﻫــﻲ ذات ﻃﺒﻴﻌــﺔ ﻣﺘﺪاﺧﻠــﺔ ﺗــﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ اﻟﻘــﺪرة ﻋﻠــﻰ ﲢﻘﻴــﻖ اﻷﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳــﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴــﺔ
اﻷﺧــﺮى ،وﻳ ـﺮﺗﺒﻂ ﺗﻘــﺪﱘ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟــﺎت اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﺘــﻮﻓﲑ اﳌﻴــﺎﻩ واﻟﺼــﺮف اﻟﺼــﺤﻲ واﻟﻐــﺬاء واﳌــﺄوى
ارﺗﺒﺎﻃﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺑﺘﻘﺪﱘ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
وﰲ اﳉﺰاﺋﺮ أدت زﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﱐ ﰲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﲑة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ زﻳﺎدة ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺼﺤﺮ واﳉﻔﺎف
وﺗﺪﻫﻮر ﺳﺒﻞ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ ،واﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻷﻏﺮاض ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ،واﻷوﺿﺎع اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﺎدت اﻟﺒﻠﺪ
ﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷﺧﲑة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﱃ زﻳﺎدة ﺗﺮﻛﺰ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻫﺪد اﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺰراﻋﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ،واﻟﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻷﻃﻔﺎل واﳌﺴﻨﲔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت
اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﺑﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﰲ إﻳﺼﺎل اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺼﺎﳊﺔ
ﻟﻠﺸﺮب ،واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﺴﻜﻦ ،وﻫﻮ ﻣﺎ اﺛﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻧﻔﻘﺎت
اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺒﻴﺌﻲ.
وﺳﻮف ﻧﻘﺘﺼﺮ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﳏﺎور رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﰲ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﲢﻘﻴﻖ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﲢﺴﲔ ﺳﺒﻞ اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻨﻬﻢ ،وﻫﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،وﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻻﺋﻘﺔ.
أوﻻ :اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺎﻃﺮاد ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﻣﺤﺴﻦ ﻟﻠﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺮﻳﻒ.

إن ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻴﺎﻩ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﺒﻞ اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ ﻳﻀﻤﻦ اﳒﺎز ﺳﻴﺎﺳﺎت زراﻋﻴﺔ
ﻫﺎدﻓﺔ إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ )ﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة( ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻠﱯ اﳊﺎﺟﺔ ﳌﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب وﻳﻌﺰز ﺻﺤﺔ اﳌﻮاﻃﻦ
واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
وﻷﺟﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺎﻩ ،وﻧﺪر ﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ اﺗﺒﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل
اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 زﻳﺎدة ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ أﺷﻜﺎﳍﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻏﲑ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وذﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻐﻄﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻨﺰﻟﻴﺔواﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻼﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ.
 -إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﳋﺴﺎﺋﺮ وﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳋﺪﻣﺔ.
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 إﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻘﺬرة وﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻹﻋﺎدةاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
 ﲢﺪﻳﺚ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺴﻘﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ. إﺻﻼح اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ واﳌﺆﺳﺴﺎﰐ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﻴﺎﻩ وﲢﺴﲔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﺴﲑ.وﲞﺼﻮص اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﲟﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﺷﺮع ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ واﺳﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻹﻋﺎدة ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب
ﺳﻨﺔ  ،1999وﻣﺲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺣﻮاﱄ  30ﻣﺪﻳﻨﺔ وﲡﻤﻌﺎ ﺳﻜﺎﻧﻴﺎ ﲟﺪن وﻫﺮان واﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،واﻣﺘﺪ
ﻟﻴﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﻮﻻﻳﺎت ،وﻫﻮ ﻳﻐﻄﻲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳋﺪﻣﺔ اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ )رﺳﻢ اﳋﺮاﺋﻂ ،اﻛﺘﺸﺎف
اﻟﺘﺴﺮﺑﺎت ،واﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﺘﺠﺎري واﻟﺘﺴﻴﲑ اﻵﱄ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ( .ﻛﻤﺎ ﰎ ﲢﻮﻳﻞ أﻧﺸﻄﺔ ووﺳﺎﺋﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﳌﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﺎزل واﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ) (EPDEMIAوﻛﺬﻟﻚ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ إﱃ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ واﻟﺪﻳﻮان اﻟﻮﻃﲏ
ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،ﻛﻤﺎ ﰎ إﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺘﻬﺎ وﺗﺴﻴﲑﻫﺎ اﻟﻔﻌﺎل
ﺣﻴﺚ ﰎ إﻧﺸﺎء أول ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ذات ﻃﺎﺑﻊ ﺻﻨﺎﻋﻲ وﲡﺎري ﻟﺘﺴﲑ اﻟﻨﻈﻢ اﳌﺎﺋﻴﺔ ،ﰲ ﺑﲏ ﻫﺎرون ﺳﻨﺔ 2007
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﰎ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺗﺴﻴﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﰲ اﳌﺪن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻋﻘﻮد إدارة اﳍﺪف ،ﰎ إﺑﺮاﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺸﻬﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﺑﺪأت ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻨﺔ  ،2005وﻗﺼﺪ
اﻟﻮﺻﻮل إﱃ إدارة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ،ﲤﺖ ﻋﺎم  2008اﻋﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﻛﺎﻻت اﻟﱵ
ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻮاض اﳌﻨﺤﺪرة ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﲡﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺳﲑ ا ﻠﺲ اﻟﻮﻃﲏ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻤﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳍﺬﻩ اﻵﻟﻴﺎت ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﺗﺪﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ﲟﺠﻮﻋﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻗﺼﺪ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻓﻀﻞ
ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻣﻦ اﳌﺎء اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
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اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(34-5اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﻴﺎﻩ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة "."2010-1999
-1999

2004

2005

2006

2007

2008

2003

-2009

ا ﻤﻮع

ﺟﻮان2010

-1999
2010

اﻟﺴﺪود

09

09

17

01

02

01

09

48

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﳌﺎء

/

393

773

196

196

220

350

2128

اﻟﺼﺎﱀ ﻟﻠﺸﺮب
ﳏﻄﺎت اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ

/

08

20

04

12

05

07

56

ﳏﻄﺎت ﲡﻤﻴﻊ ﻣﻴﺎﻩ

/

/

/

/

/

/

18

18

اﻟﺒﺤﲑات
ﺧﺰاﻧﺎت اﳌﻴﺎﻩ

/

284

335

169

169

206

171

3462

ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر

5316

393

438

319

389

280

170

10767

اﶈﺎﺟﺰ اﳌﺎﺋﻴﺔ

47

19

30

319

35

13

33

496

01

00

01

02

04

ﳏﻄﺎت ﲢﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ
اﻟﺒﺤﺮ

اﻟﻤﺼــﺪر :ﻣــﻦ إﻋــﺪاد اﻟﻄﺎﻟــﺐ ﺑــﺎء ﻋﻠــﻰ ﺣﺼــﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺠ ـﺰات اﻻﻗﺘﺼــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ  ،2008-1999وﻣﻠﺤــﻖ ﺑﻴــﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣــﺔ
أﻛﺘﻮﺑﺮ .2010

ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ أﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺗﻄﻮر ﻣﻠﺤﻮظ ﰲ ﻋﺪد اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺔ  2004أﻳﻦ ﰎ إﻃﻼق ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻛﱪى أو أﻋﻴﺪ ﺑﻌﺜﻬﺎ ،وذﻟﻚ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻮﻃﻦ ،ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن ﻋﺪد
اﻟﺴﺪود اﳌﻨﺠﺰة ﺳﻨﺔ  2005ﻟﻮﺣﺪﻫﺎ ﺑﻠﻎ  17ﺳﺪ ،وﺳﻨﱵ  2009و 2010ﺑﻠﻎ  09ﺳﺪود ،ﻟﻴﺼﻞ ﳎﻤﻮع اﻟﺴﺪود
اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  2010-1999إﱃ  48ﺳﺪا ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺼﺎﱀ ﻟﻠﺸﺮب ﻋﺮﻓﺖ ﻫﻲ
اﻷﺧﺮى ﳕﻮا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺣﻴﺚ ﰎ إﻧﺸﺎء  393ﻣﺸﺮوع ﺳﻨﺔ  ،2004ﻟﲑﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة ﺳﻨﺔ  2005إﱃ
 373ﻣﺸﺮوع ﺟﺪﻳﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺳﺠﻞ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﱰاﺟﻊ ،وﻗﺪ وﺻﻞ ﳎﻤﻮع اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻨﺠﺰة
 2128ﻣﺸﺮوع ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ،2010-1999وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻬﻴﺎﻛﻞ اﻷﺧﺮى )ﺧﺰاﻧﺎت اﳌﻴﺎﻩ ،ﺣﻔﺮ
اﻵﺑﺎر ،اﶈﺎﺟﺰ اﳌﺎﺋﻴﺔ (،إذ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺰاﻳﺪا ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر اﻟﺬي ﺑﻠﻎ  10767ﺑﺌﺮ ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼل اﻟﻔﱰة
 ،2010-1999وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﰎ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺄﻣﲔ
ﺗﺰوﻳﺪ اﳌﺪن اﻟﻜﱪى ﲟﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ،وإﻋﺎدة ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮارد اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﺪود اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﴰﺎل اﻟﺒﻼد إﱃ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﱵ
ﺗﻌﺮف ﻋﺠﺰا ﰲ اﻟﺘﺰود ﲟﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ،وﺗﺮﻛﺰت ﻫﺬﻩ اﶈﻄﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﰲ وﻻﻳﺔ وﻫﺮان واﳉﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.
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وﻗﺪ أدى ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر ﰲ اﳍﻴﺎﻛﻞ إﱃ ﲢﺴﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺼﺎدر ﻣﻴﺎﻩ ﻟﻠﺸﺮب ﳏﺴﻨﺔ
وﻳﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺒﻴﺎﱐ ذﻟﻚ:
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(8-5ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﻴﺎﻩ ﺷﺮب ﻣﺤﺴﻨﺔ.
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اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ .ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ .2010

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﳏﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎﻩ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ
ﲢﺴﻨﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ %57,8ﺳﻨﺔ  ،1990وﺻﻠﺖ إﱃ  %95ﺳﻨﺔ  ،2010رﻏﻢ أ ﺎ ﻋﺮﻓﺖ
ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺬﺑﺬب ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ﺣﻴﺚ اﳔﻔﻀﺖ ﻣﻦ %88,9ﺳﻨﺔ  2000إﱃ  %85,10ﺳﻨﺔ  ،2006وﻗﺪ
ﺗﺰاﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻣﻊ زﻳﺎدة ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎﻩ اﻟﺸﺮب ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ  123ﻟﱰ ﺳﻨﺔ  1999إﱃ
 160ﻟﱰ ﺳﻨﺔ .2007
-1

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻖ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ.
اﻟﺸﻜﻞ رﻗﻢ ) :(9-5ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﻮن ﺑﻨﻈﺎم أﺣﺴﻦ ﻟﻠﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ.
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اﻟﻤﺼﺪر :ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﻜﺎﻣﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص374 :
*ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2010ص.107 :

349

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﻜﻞ أﻋـﻼﻩ ﻧﻼﺣـﻆ اﻧـﻪ ﺣـﺪث ﲢﺴـﻦ ﻣﻠﺤـﻮظ ﰲ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﺴـﻜﺎن اﳌﻮﺻـﻮﻟﲔ ﺑﻨﻈـﺎم أﺣﺴـﻦ ﻟﻠﺼـﺮف
اﻟﺼــﺤﻲ ،ﻓﺒﻌــﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﺒﻠــﻎ ﻧﺴــﺒﺘﻬﻢ % 51,7ﺳــﻨﺔ  ،1987ﲡــﺎوزت  %90ﰲ ﺳــﻨﺔ  2000و  .2006إﻻ أ ــﺎ
ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ ﺳﻨﺔ  ،(%86) 2009وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻗﻞ ﳑﺎ ﻫـﻮ ﻣﺴـﺠﻞ ﰲ دول اﳋﻠـﻴﺞ اﻟﻌـﺮﰊ
ﺣﻴــﺚ ﺗﺒﻠــﻎ ﻧﺴــﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴــﺔ اﻟﺼــﺮف اﻟﺼــﺤﻲ ــﺎ ﺣﺴــﺐ ﺗﻘﺮﻳــﺮ اﻷﻫــﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴــﺔ ﻟﻠــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﺴــﻨﺔ  2010ﺣ ـﻮاﱄ
 %98وﺗﻜﺎد ﻫﺬﻩ اﻟﺪول ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻋﻤﺎن أن ﲢﻘﻖ اﻟﻐﺎﻳـﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ ﺗـﻮﻓﲑ اﻟﺼـﺮف اﻟﺼـﺤﻲ ﳉﻤﻴـﻊ اﻟﺴـﻜﺎن ،وﺗﻌـﻮد
أﺳﺒﺎب ﲣﻠﻒ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ إﱃ اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﺴـﻜﺎن اﻷرﻳـﺎف ،وﻛـﺬا ارﺗﻔـﺎع اﻟﺴـﻜﻨﺎت اﻟﻔﻮﺿـﻮﻳﺔ
ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ .أﻣـﺎ ﻋـﻦ ﻃـﻮل اﻟﺸـﺒﻜﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﻟﻠﺼـﺮف اﻟﺼـﺤﻲ ﻓﻘـﺪ ﻋـﺮف ﻫـﻮ اﻷﺧـﺮ ﲢﺴـﻨﺎ ﺣﻴـﺚ اﻧﺘﻘـﻞ ﻣـﻦ
36000ﻛﻠﻢ ﺳﻨﺔ  ،2007إﱃ 40.000ﻛﻠﻢ ﺳﻨﺔ .2008
 -2ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻜﺎن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻻﺋﻘﺔ.

ﻳﻨﺪرج ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﺑﺎدر ﺑﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان ،ﺿﻤﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻦ ،وﲢﺴﲔ ﺷﺮوط ﺣﻴﺎة اﻟﺴﻜﺎن ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ ) ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪن واﻷرﻳﺎف ،ﺧﻔﺾ اﻟﻌﺪد اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻟﻸﺷﺨﺎص ﰲ اﳌﺴﻜﻦ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺧﻔﺾ ﻋﺪد
اﳌﺴﺎﻛﻦ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ وﺻﻠﻬﺎ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ وﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﺰود ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺸﺮوب واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز(.
وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﺣﻈﲑة اﻟﺴﻜﻦ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻄﻮرا ﻫﺎﺋﻼ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳊﻀﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ اﻛﺘﻈﺎﻇﺎ ﻣﺮﻳﺒﺎ واﻧﺘﺸﺎرا
ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ﻋﻘﺐ أزﻣﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ،ﻓﺒﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﳌﺴﺎﻛﻦ ﻻ ﻳﺘﻌﺪى ﻣﻠﻴﻮﱐ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﻨﺔ 1962
ﺑﻠﻎ ﻣﻊ ﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ  2009ﺣﻮاﱄ  7090000ﺳﻜﻦ ،1ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻜﻦ أﳒﺰ ﰲ اﻟﻔﱰة " .2009-2005وﻳﻌﻜﺲ
ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻛﻦ اﳍﺸﺔ ﻓﻘﺪ أوﻟﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﻛﺒﲑا إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺮر
ﲣﺼﻴﺺ ﺣﺼﺺ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺗﺒﻠﻎ  70.000وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻻﳚﺎري ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﺎﻛﻦ اﳍﺸﺔ اﻟﱵ ﻗﺪر ﻋﺪدﻫﺎ ﺳﻨﺔ  2007ﲝـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻮاﱄ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻜﻦ ،وﻗﺪ ﰎ ﰲ اﻟﻔﺘ ـﺮة ﻣﺎ ﺑﻴـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ
" "2008-2005ﺗﺴﺠﻴﻞ وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب  200.000ﻣﺴﻜﻦ ﻋﱪ اﻟﻮﻃﻦ ﻛﻤﺎ ﰎ ﺑﺮﳎﺔ إﳒﺎز  100أﻟﻒ وﺣﺪة
ﺳﻜﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺴﻨﺔ  2008ﲣﺼﺺ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺴﻜﻨﺎت اﳍﺸﺔ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﰲ إﻃﺎر
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳋﻤﺎﺳﻲ" "2014-2010ﺗﻘﺮر اﳒﺎز 300.000وﺣﺪة ﺳﻜﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﺗﻘﺪم
اﻟﺪوﻟﺔ إﻋﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻃﻨﲔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻛﻦ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻹﻋﺎدة ﻴﺌﺘﻬﺎ وﺗﺮﻣﻴﻤﻬﺎ.

 1وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﺔ  2010ﻟﻮزارة اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/01/2919142
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اﻟﺠﺪول رﻗﻢ ) :(35-5ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة" "2010-1999ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺼﻴﻎ.
2003-1999

2009-2004

ا ﻤﻮع 2009-1999

اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ اﻻﳚﺎري

234.594

251.315

485.909

اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﺴﺎﳘﻲ

246.772

151.213

397.985

44.742

44.742

ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻛﻦ )اﻟﱰﻗﻮﻳﺔ(

53.791

40.496

94.287

اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬاﰐ

158.692

129.486

288.178

اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺮﻳﻔﻲ

/

428.035

428.035

ا ﻤﻮع

693.849

1.045.269

1.739.118

اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻻﳚﺎر )ﻋﺪل+اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺘﻮﻓﲑ واﻻﺣﺘﻴﺎط( /

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻦ اﻋﺪد اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  .2008-1999إﺣﺼﺎءات وزارة اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻌﻤﺮان.
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﻧﻼﺣﻆ اﻧﻪ ﻫﻨﺎك ﺗﻄﻮرا ﰲ ﻋﺪد اﻟﺴﻜﻨﺎت اﳌﻨﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة""2009-1999
ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﲨﺎﱄ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻜﻨﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﺳﺒﻌﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ،ﻛﺎن ﻣﻠﻴﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪ أﳒﺰ ﺧﻼل
اﻟﻔﱰة " ،"2009-2004ﻛﻤﺎ ﻧﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ اﳒﺎز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  428.035ﻣﺴﻜﻨﺎ رﻳﻔﻴﺎ ﺧ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻼل اﻟﻔ ـﱰة
") "2009-2004ﻣﺜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﻨﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ  %40.94ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻟﺴﻜﻨﺎت اﳌﻨ ـ ـ ـ ـﺠﺰة ﺧﻼل اﻟﻔﱰة
" ، "(2009-2004واﻟﺬي ﻳﺸﻤﻞ ﻓﺌﺔ اﻟﻔﻼﺣﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻄﻨﻮن ﺧﺎرج اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻟﻌﻤﺮاﱐ ﻗﺼﺪ ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ
أراﺿﻴﻬﻢ وﻣﺰارﻋﻬﻢ .و ﻳﺄﰐ ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺮﻳﻔﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﺰوح اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﱵ ﺷﻬﺪ ﺎ اﻟﺒﻼد ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
إذ أدى ﻏﻴﺎب اﻷﻣﻦ وﺷﻌﻮر اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﺑﺄ ﺎ ﻣﻬﺪدة ﰲ أرواﺣﻬﺎ إﱃ ﺧﻠﻖ وﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﲤﺜﻞ ﰲ
ﻇﻬﻮر ﺑﻨﺎءات اﻟﺼﻔﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﳌﺪن وﺑﺮوز ﲡﻤﻌﺎت ﺳﻜﻨﻴﺔ اﻧﻌﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ أدﱏ ﺿﺮورﻳﺎت اﳊﻴﺎة .وﻗﺪ أدى
ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ إﱃ ﺧﻠﻖ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺰري زاد ﻣﻦ اﳌﺘﺎﻋﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ،وﻗﺪ ﻋﺠﻠﺖ ﻫﺬﻩ
اﻷوﺿﺎع إﱃ دﻓﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﲑ ﺟﻠﻴﺎ ﰲ ﺧﻠﻖ ﻣﺸﺮوع اﻟﺴﻜﻦ اﻟﺮﻳﻔﻲ ،وﺗﻨﻮي اﳉﺰاﺋﺮ اﳒﺎز
770.000وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ رﻳﻔﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳋﻤﺎﺳﻲ"."2014-2010
وﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻎ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﱵ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺰاﻳﺪا ﻛﺎﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻔﺌﺎت
اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﻫﻮ ﺳﻜﻦ ﳑﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ أو اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ وﻣﻮﺟﻪ ﻓﻘﻂ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﻢ ﺣﺴﺐ
دﺧﻠﻬﻢ اﻟﺸﻬﺮي وﻫﻢ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻌﻮزة واﶈﺮوﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲤﻠﻚ ﺳﻜﻨﺎ أو ﺗﻘﻄﻦ ﰲ ﺳﻜﻨﺎت ﻏﲑ
ﻻﺋﻘﺔ ﺗﻨﻌﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮوط اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﺣﻴﺚ ﲣﺼﺺ اﻟﺪوﻟﺔ  %20ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻨﺎت اﳌﻨﺠﺰة ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

واﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻜﻨﺎت ﺗﻘﺪم اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺮوض ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﳐﻔﻀﺔ ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻷراﺿﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء
ﺳﻜﻨﺎت.
وﺗﺘﻮاﺻﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﺣﻴﺎة اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ إﻳﺼﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء اﻟﺸﺮوب واﻟﻐﺎز إﱃ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﻓﻘﺪ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ  %84,6ﻋﺎم  1999إﱃ  % 98ﻋﺎم  ،2010ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻐﺎز
1
ﻣﻦ  %30,2ﻋﺎم  1999إﱃ  44%ﻋﺎم .2010
ﻧﺸﲑ إﱃ أن أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﻻ ﺗﺰال ﻗﺎﺋﻤﺔ رﻏﻢ ا ﻬﻮدات اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ،وإن ﺧﻔﺖ ﺣﺪ ﺎ .ﻛﻮن اﻟﻄﻠﺒﺎت
ﺗﻈﻞ ﰲ ارﺗﻔﺎع وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻈﻮاﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ،وزﻳﺎدة ﻧﺴﺐ اﻟﺰواج
واﻟﻨﺰوح اﻟﺮﻳﻔﻲ ،واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺰﻻزل واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت واﻟﱵ ﻳﻔﻘﺪ ﻋﻠﻰ إﺛﺮﻫﺎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﺴﺎﻛﻨﻬﻢ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ اﻷﻣﺮ

ﺗﻌﻘﻴﺪا∗ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻮء اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺘﻪ .وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻴﺪة "راﻛﻴﻞ روﻟﻨﻴﻚ" اﳌﻘﺮرة اﻷﳑﻴﺔ ﻟﻠﺤﻖ
ﰲ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ ﻋﻨﺪ زﻳﺎر ﺎ اﻟﺘﻔﻘﺪﻳﺔ ﳌﻌﺎﻳﻨﺔ وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺴﻜﻦ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  09ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،2011ﺗﺪﻋﻮ اﳊﻜﻮﻣﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ إﱃ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﳒﺎز و ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﻦ ،ﻣﺆﻛﺪة وﺟﻮد أزﻣﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ ﺑﺎﳉﺰاﺋﺮ.
و ﺷﺪدت اﳌﻘﺮرة اﻷﳑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب إﺷﺮاك ﳑﺜﻠﻲ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ رﺳﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻧﺎﺟﻌﺔ ،ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ
اﻹﳒﺎز واﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻊ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻌﺮض.
وﻗﺪ وﻗﻔﺖ ﺧﻼل زﻳﺎر ﺎ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮﻳﻮن ،وﺑﻨﺖ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﱵ ﺻﺎﺣﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻤﺎ رأت وﺟﻮب ﺗﺒﲏ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ،ﻛﻮن اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻜﺲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان أﺧﺮى ،ﲤﺘﻠﻚ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻣﺎ ﳝﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﲡﺎوز
اﻷزﻣﺔ وﲢﺴﲔ اﻹﻃﺎر اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﺴﻜﺎ ﺎ .ﻣﻘﺮة ﺑﺄن اﻷﻣﻮر ﻻ ﺗﺴﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻻﺣﻈﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﻘﺎءا ﺎ ﻣﻊ
أﻋﻀﺎء ﰲ اﳊﻜﻮﻣﺔ و اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻧﺸﻄﺎء ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮﻻت ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻗﺎد ﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎء وﺟﻮد
ﻋﺠﺰ ﻫﻴﻜﻠﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﻟﻠﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ ﻣﻮروث ﻋﻦ اﻟﻌﻬﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري ،ﻛﻮن  %10ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻴﻤﻮن
ﰲ ﺳﻜﻦ ﻻﺋﻖ أﺛﻨﺎء اﻟﻔﱰة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ .ﻛﻤﺎ أن اﻹرﻫﺎب أﺧﺮ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﺸﲑة إﱃ أن اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻋﺎﻧﺘﻬﺎ
اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت و اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ،ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻓﻮﺿﻰ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻴﺰﻫﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻨﺎء
اﻟﻘﺼﺪﻳﺮي ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻨﺰوح اﻟﺴﻜﺎن ﳓﻮ اﳌﺪن ﻫﺮوﺑﺎ ﻣﻦ اﻹرﻫﺎب و ﻛﺬا اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻦ زﻻزل وﻓﻴﻀﺎﻧﺎت .
ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﳌﻘﺮرة اﻷﳑﻴﺔ إﱃ اﻓﺘﻘﺎد ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ إﱃ ﺳﻜﻦ ﻻﺋﻖ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻈﺎظ .واﻧﺘﻘﺪت
اﳌﻀﺎرﺑﺔ ﰲ أﺳﻌﺎر اﻹﳚﺎر ،ورأت أن اﻟﺴﻜﻦ اﳌﺆﻗﺖ ﺑﺎت ﺳﻜﻨﺎ ﻣﺪى اﳊﻴﺎة ،ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎت .

 1وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﻪ  2010ﻟﻮزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ:
 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/08/16/3108920ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2011/03/23
∗
هﻨﺎك ﻋﺎﺋﻼت ﻋﺪة ﻻ زاﻟﺖ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻴﻮت ﺟﺎهﺰة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ،آﻤﺎ ﻟﻬﺎ أﺛﺎر ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ،
هﺬﻩ اﻟﻌﺎﺋﻼت ﻓﻘﺪت ﻣﺴﺎآﻨﻬﺎ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ آﺎﻟﺰﻻزل واﻟﻔﻴﺎﺿﺎت ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻘﻄﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﺴﺎآﻦ ﻣﻨﺬ أآﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺳﻨﺔ آﻤﺎ هﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ
وﻻﻳﺔ اﻟﺸﻠﻒ وﺗﻬﺪد هﺬﻩ اﻟﺴﻜﻨﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ بخطر األمنيونت الناجم عن المواد التي تم تركيبھا في إنجاز البنيات الجاھزة والتي ال تتعدى
مقاومتھا للعوامل الطبيعية أكثر من  10سنوات  ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ زﻟﺰال ﻣﺎي  2003ﺑﺒﻮﻣﺮداس وﺿﻮاﺣﻴﻬﺎ ،وﻓﻴﻀﺎﻧﺎت ﺑﺎب اﻟﻮاد،
وﻏﺮداﻳﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ،واﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺰاﻟﻮن ﻟﺤﺪ اﻵن ﻳﺴﻜﻨﻮن اﻟﺸﺎﻟﻴﻬﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪد ﺻﺤﺘﻬﻢ وﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ.
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وﲪﻠﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ،ﻛﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻷراﺿﻲ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أن ﺗﺒﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ و اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت .و ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻷوﱄ ﳌﻤﺜﻠﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻓﺈن
اﳊﻜﻮﻣﺔ أرﺳﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ أﻏﻔﻠﺖ ﺟﺎﻧﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﰲ ﺳﻜﻨﺎت ﻏﲑ ﻻﺋﻘﺔ ،ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﳌﻌﺎﳉﺔ اﻷزﻣﺔ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ،ﻣﻨﺘﻘﺪة إﻏﻔﺎل اﳉﺎﻧﺐ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ ،واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻢ ،ﻣﺎ
ﳛﺠﺐ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ،ﻟﺘﺤﻞ ﳏﻠﻬﺎ اﻟﺴﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺴﻜﻦ ،ﻣﺎ أدى إﱃ ﻓﻘﺪان ﺛﻘﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﰲ
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،و ﻣﻦ ﲦﺔ اﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت .
وﻗﺪﻣﺖ اﳌﻘﺮرة اﻷﳑﻴﺔ وﺻﻔﺔ ﻟﻌﻼج اﻷزﻣﺔ وﻟﻮ ﺟﺰﺋﻴﺎ ،ﻛﺈرﺳﺎء ﺳﺠﻞ وﻃﲏ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻜﻦ ،ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻨﻘﻴﻂ ﻟﻄﺎﻟﱯ اﻟﺴﻜﻦ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻋﱪ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت واﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﺪواﺋﺮ
ﻣﻘﱰﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ إﻧﺸﺎء ﻣﺮﺻﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺴﻜﻦ ،ﻛﻤﺎ دﻋﺖ إﱃ ﻋﺪم اﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ اﳊﻖ ﰲ
اﻟﺴﻜﻦ .وأﺷﺎرت إﱃ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻄﺮد اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺿﺪ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ ،واﻟﱵ ﻗﺎﻟﺖ إ ﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻨﺬ دﺧﻮل
ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻟـ 2008ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،اﻟﺬب اﻋﺘﱪﺗﻪ ﻣﻨﺤﺎزا ﻟﺼﺎﱀ اﳌﻼك ﺿﺪ اﳌﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ .
و ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻣﻮﻓﺪة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﺴﻘﻴﻒ وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻹﳚﺎر وﺗﻘﺪﱘ ﻣﻨﺢ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺴﻜﻨﺎت اﳍﺸﺔ
وﲢﺴﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ،ﻣﺸﲑة إﱃ اﺳﺘﻔﺤﺎل ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺴﻜﻨﺎت اﳍﺸﺔ .ﻛﻤﺎ دﻋﺖ إﱃ ﺗﻮﻓﲑ أﺳﺒﺎب اﳊﻴﺎة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻓﻴﻬﺎ
1
ﻣﻊ اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻋﺎﺟﻠﺔ.
ﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﱃ أن اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ﻓﻔﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳋﻤﺎﺳﻲ" "2014-2010ﺗﻌﺘﺰم إﻧﺸﺎء ﻣﻠﻴﻮﱐ وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻨﻬﺎ  1,2ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﺧﻼل
اﻟﻔﱰة اﳋﻤﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ اﻟﺸﺮوع ﰲ أﺷﻐﺎل اﳉﺰء اﳌﺘﺒﻘﻲ ﻗﺒﻞ ﺎﻳﺔ  ،2014وﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﻏﻼف ﻣﺎﱄ ﰲ ﺟﻮان
 2010ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ ﻗﺪر ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  3700ﻣﻠﻴﺎر دج أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل  50ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ اﳒﺎز ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻜﻨﺎت
2
وإﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻨﺴﻴﺞ اﻟﻌﻤﺮاﱐ.

 1ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ http://www.elbilad.net/archives/1296 :ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻃﻼع .2011/10/22
 2ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺨﻤﺎﺳﻲ  ،2014-2010ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ.
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اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،ﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻬﺎ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻧﺠﺎﺣﻬﺎ.
ﺗﺒﻨﺖ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻇﺎﻫﺮﰐ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ ﲢﺴﲔ
اﻟﻈﺮوف اﳌﻌﻴﺸﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﲑة ،ﻛﺎن ﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 ،2001إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ،واﻟﱵ ﺗﻔﺮض ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺟﻬﻮد ﲨﻴﻊ أﻃﺮاف
ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ دوﻟﺔ وﻗﻄﺎع ﺧﺎص وﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ ﻷﺟﻞ ﲡﺎوزﻫﺎ ،وﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول :ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻣﺴﺎﻋﻲ وﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ.
ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﻬﻮد اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﻖ ،ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ دون ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻴﻊ اﻷﻫﺪاف
اﳌﺴﻄﺮة ﺿﻤﻦ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ،وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﻮﻗﺎت ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
أوﻻ :إﺳﺘﻤﺮار إﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻘﻮﻳﻀﻪ ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
إن اﻟﻔﺴﺎد ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻫﻮ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر ﺳﻮء وﲣﻠﻒ اﻹدارة ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺸﺮي ﰲ ﻇﻠﻪ اﳉﺮاﺋﻢ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ
وﺗﻘﱰف ﲝﻖ اﳉﻤﻴﻊ ﻓﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣ ّﺪة اﻟﻔﻘﺮ ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻳﺎدة ﺣ ّﺪة اﻹﺛﺮاء اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ
وأﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ ،وﺗﻮﻓﲑ اﻻﻣﺘﻴﺎزات ﻟﻠﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد وﺧﻄﻮرة اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ إﱃ
ﺗﻘﻮﻳﺾ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪاﻋﻲ أرﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم ﳑﺎ ﺗﺆدي إﱃ اﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﺳﺘﺸﺮاء
اﻹﻗﺼﺎء واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ اﻟﺬي ﻳﺘﺴﺒﺐ ﰲ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻓﻘﺪان ﻫﻴﺒﺔ وﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
وﰲ اﶈﻴﻂ اﻟﺪوﱄ .أﻣﺎ اﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎواة وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﳉﺮاﺋﻢ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ
ﻓﺘﺤﺪد أوﻟﻮﻳﺎ ﺎ ﺑﺘﻮاﻓﻖ اﻵراء وﺟﻌﻞ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ وﻋﻠﻰ ﻗﺪر ٍ
ﺗﺴﺨﺮ ﺟﻬﻮدﻫﺎ
ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎءة ،إذ ّ
ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻛﻮ ﻢ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﲣﺼﻴﺺ
اﳌﻮارد اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻢ.
ورﻏﻢ ﺗﻮﻓﺮ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﳒﺎح ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎدﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وإﻧﺸﺎء ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻷﺟﻞ
ذﻟﻚ ،ودﻋﻢ ﻫﺬﻩ اﳍﻴﺌﺔ ﺑﺄداة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﰲ دﻳﻮان ﻣﺮﻛﺰي ﶈﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﺼﻴﺐ أﻗﻄﺎب
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ذات إﺧﺘﺼﺎص إﻗﻠﻴﻤﻲ واﺳﻊ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ وﳏﺎﻛﻤﺔ ﻣﺮﺗﻜﱯ اﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،إﻻّ أن اﻟﻔﺴﺎد ﻻ زال ﻳﺴﺘﺸﺮي
وﻳﻨﺨﺮ ﰲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ ،وأﻛﺜﺮ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻨﻪ ﻫﻢ اﻟﻔﻘﺮاء وأﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻞ اﶈﺪود.
إن اﺳﺘﻤﺮار إﻧﺘﺸﺎر ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ رﺷﻮة ،واﺧﺘﻼس ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،وإﻫﺪار ﳌﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ،وﻏﺶ ﰲ اﳒﺎز
اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ،واﺳﺘﲑاد ﻟﻠﻤﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪة واﻷدوﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳉﺮاﺋﻢ ﺳﻮف ﻳﻌﻴﻖ وﻳﺜﺒﻂ ﺟﻬﻮد
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﳑﺎ ﻳﻘﺰم ﺣﺠﻤﻬﺎ وﻋﺪدﻫﺎ ،أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ
ﻟﻐﲑ وﺟﻬﺘﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ أو ﳌﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘﻬﺎ )ﺳﻮء وﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ( .ورﻏﻢ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
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وﻃﻨﻴﺔ رﲰﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻛﻤﺎ راﻳﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،إﻻ أن ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳌﺮاﺗﺐ اﻷﺧﲑة ﺿﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮات
ﻗﻴﺎس اﻟﻔﺴﺎد وﻓﻖ ﻣﻨﻈﻤﺎت وﻫﻴﺌﺎت دوﻟﻴﺔ ﻋﺪﻳﺪة ،وﻣﺎ ﺗﻨﺸﺮﻩ اﳉﺮاﺋﺪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﺤﺎ ﺎ ﻋﻦ ﺟﺮاﺋﻢ
اﻟﻔﺴﺎد ،ﻳﻮﺣﻲ ﺑﺄن ﺣﺠﻤﻪ وﻣﻘﺪارﻩ ﻛﺒﲑ ،وﺗﺄﺛﲑﻩ اﻟﺴﻠﱯ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ أﻛﱪ.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :ﺿﻌﻒ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
دورا ﰲ ﲣﻔﻴﻒ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ
إن ﻛﻞ اﳉﻬﻮد اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻗﺪ ﺗﻠﻌﺐ ً
اﻟﻔﻘﺮ وأﺳﺒﺎﺑﻪ ،ﻷن ذﻟﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮﺟﻮد إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺸﺮ ﻛﺸﺮﻛﺎء ﰲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻟﻴﺲ ﻛﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻳﻌﺪ إﺷﺮاك ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﻘﺮ أﻣﺮا ﺿﺮورﻳﺎ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﰲ ﻓﺼﻮﻟﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .
وﰲ إﻃﺎر ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﺪام ،واﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﻔﻘﺮ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻼﻣﺴﺎواة ﺑﲔ اﻟﺴﻜﺎن ،ﻋﻤﻠﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﲑة واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ
اﻧﺸﻐﺎﻻ ﻢ وﻃﻠﺒﺎ ﻢ ،وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻋﺘﻤﺎد اﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﱵ ﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﺸﺎور ﺣﻮل ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻌﻨﲔ ،ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﺷﺮاك أﻛﱪ
ﺷﺮﳛﺔ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﺗﻮﺳﻴﻊ وﺗﺮﻗﻴﺔ اﳊﻮار ﻣﻊ اﳉﻤﻌﻴﺎت ،وﺧﻠﻖ إﻃﺎر أﺑﺴﻂ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ
اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ،واﳔﺮاط اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﻗﺒﻮﳍﻢ ﻟﺘﺪاﺑﲑ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﺴﲑﻫﺎ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﺤﻮص
اﳊﺴﺎﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ ﲟﺸﺎرﻛﺔ ﳑﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻜﺎن اﳌﻌﻨﻴﺔ ،إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﺑﺔ ﱂ ﺗﺮﻗﻰ إﱃ واﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ
ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،وﺑﻘﻴﺖ ﳎﺮد ﻓﻜﺮة ﱂ ﲡﺴﺪ ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم
ﺟﺪﻳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت.
أﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ واﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ،ﻓﻬﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ
ﺟﺪا ،ﻓﺈذا ﻣﺎ ﻋﺪﻧﺎ إﱃ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻓﺴﻮف ﳒﺪ أن أﻏﻠﺒﻴﺔ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن ﳏﺼﻮرة
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ،أﻣﺎ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻹﺳﻌﺎف واﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ ﻓﻌﺪدﻫﺎ
ﻗﻠﻴﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺪو ﺳﻮى ﲨﻌﻴﺎت ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻻ ﺗﻐﲏ وﻻ ﺗﺴﻤﻦ ﻣﻦ ﺟﻮع
ﻧﻈﺮا ﶈﺪودﻳﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳉﻤﻌﻴﺎت ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺸﺎر ﺎ وإﺷﺮاﻛﻬﺎ ﰲ إﻋﺪاد أي إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ أو
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﲏ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳊﻜﻮﻣﺔ.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﺮف اﻟﺜﺎﻟﺚ وﻫﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻓﻴﺒﻘﻰ ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﻧﺸﺎﻃﻪ ﳏﺪود ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻟﻪ دور ﻣﻬﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﻪ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﰲ
ا ﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻔﻘﲑة واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﲑة ،وذﻟﻚ ﺑﺴﺐ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ زاﻟﺖ
اﺳﻌﺎ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳋﺎﺻﺔ
ﻫﻲ اﳌﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ،وﲢﺘﻜﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻴﻮﻳﺔ ،وﱂ ﺗﻔﺘﺢ ا ﺎل و ً
اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاء ﺳﻮاء اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
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واﻟﱵ ﺗﺒﻘﻰ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،رﻏﻢ أ ﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻷﺧﲑة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻏﲑ ﻣﺸﺠﻊ ﺑﺴﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ وﻛﺜﺮة
اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ،واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ
اﻟﻔﻘﺮ .
ﻛﻤﺎ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﺎﺻﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ ﻃﺮح وﻣﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻓﻼ ﺗﺜﲑ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﺣﺼﺼﻬﺎ وﺑﺮاﳎﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﻣﺜﻼ ﺧﱪاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ وﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ
ﺳﻴﺎﺳﺎت أﻛﺜﺮ ﳒﺎﻋﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،وﺗﺒﻘﻰ داﺋﻤﺎ ﺗﺸﻴﺪ ﺑﺎﳌﻨﺠﺰات اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﻓﻘﻂ ،أﻣﺎ اﳉﺮاﺋﺪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻬﻲ
ﺗﺴﺎﻫﻢ وﻟﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻋﺪادﻫﺎ ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ورﻳﺒﻮرﺗﺎﺟﺎت ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ
اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ ،وأﻳﻀﺎ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﻬﻮد اﻟﻔﻘﺮ ﻛﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد ،وﺳﻮء اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ،
وﻏﲑﻫﺎ ،ﳑﺎ ﻳﺴﺎﻫﻢ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺸﻲء اﻟﻘﻠﻴﻞ ﰲ إﻳﺼﺎل ﻣﺸﺎﻛﻞ واﻧﺸﻐﺎﻻت اﻟﻔﻘﺮاء إﱃ اﳌﺴﺆوﻟﲔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار.
ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :ﺿﻌﻒ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﻔﻘﺮاء.
إن اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻟﻴﻮم أﺻﺒﺢ أﺣﺪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻋﺘﻤﺎد اﻟﻔﻘﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد
ﺑﺪل ﻓﻘﺮ اﻟﺪﺧﻞ أو اﻟﻔﻘﺮ اﳌﺎدي ،وﻳﻨﻄﻮي اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻛﻤﺎ رأﻳﻨﺎ ﰲ ﻓﺼﻠﻨﺎ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﲬﺴﺔ أﻫﺪاف رﺋﻴﺴﻴﺔ
وﻫﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﲢﺴﲔ اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ ،وﲢﺴﲔ اﳊﻜﻢ اﻟﻮﻃﲏ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻷﺳﻮاق
ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﻘﺮاء ،ووﺻﻮل اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ أو اﻟﻌﺪاﻟﺔ.
وإذا ﻣﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﱃ واﻗﻊ اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺰاوﻳﺎ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺬﻟﺖ ﳎﻬﻮدات
ﻷﺟﻞ ﲤﻜﲔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ ،ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
إﻣﺪادات اﳌﻴﺎﻩ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻄﺮق (.....،ﻓﻘﺪ ﻻﺣﻈﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﺘﻘﺪم اﶈﺮز ﰲ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ أن
اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ﻗﺪ ﲢﺴﻨﺖ ﰲ اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة ،ﻓﻘﺪ وﺻﻠﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺘﻤﺪرس اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ أﻋﻤﺎرﻫﻢ  06ﺳﻨﻮات  ،%98,16وﲡﺎوزت ﻧﺴﺒﺔ ﲤﺪرس اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﺑﲔ  6و  15ﺳﻨﺔ
 %95,5ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ  ،2011/2010وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ إﱃ  %19ﺳﻨﺔ  ،2011ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﱃ ﺿﻤﺎن اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺪرﺳﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  700.000ﺗﻠﻤﻴﺬ أﻏﻠﺒﻬﻢ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﶈﺮوﻣﺔ ،وﺗﻘﺪﱘ
ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ اﶈﺘﺎﺟﲔ ،وﺗﻮﻓﲑ اﻹﻃﻌﺎم ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻄﺎﻋﻢ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ،وﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﳍﻢ واﻟﱵ ﺧﻔﻔﺖ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻞ أرﺑﺎب اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﲑة.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺻﻮل اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﳋﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﲢﺴﻦ ﰲ ﻣﺆﺷﺮات ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻓﻘﺪ
اﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل ،واﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﻮﻻدة وﺑﻌﺪﻫﺎ ،وﺗﻮﻓﲑ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻدة ﺣﱴ ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺈﺷﺮاف ﳐﺘﺼﲔ ،ﺣﻴﺚ اﳔﻔﻀﺖ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻮﻻدات ﰲ اﻷوﺳﺎط ﻏﲑ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺷﺨﺎص ﻣﺆﻫﻠﲔ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﺿﺪ اﳊﺼﺒﺔ ،واﳔﻔﻀﺖ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

ﻣﺴﺒﺒﺎت وﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت ﻟﺪى اﻟﻮﻻدة ،ﻛﻤﺎ أوﻟﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﺎﻷﻣﺮاض اﳌﺰﻣﻨﺔ واﳋﻄﲑة ،ﻛﺎﳌﺼﺎﺑﲔ
ﲟﺮض اﻟﺴﻴﺪا واﻟﺮﺑﻮ واﻟﺴﺮﻃﺎن ،وأﻧﺸﺄت ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺎﺻﺔ ﲟﻌﺎﳉﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺮاض.
ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ا ﻬﻮدات اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻻزاﻟﺖ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ﺑﺎﳊﺠﻢ اﻟﻜﺎﰲ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﳌﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن ،ﰲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺿﺮورة ﲢﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ ،واﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم ﲤﻮﻳﻠﻲ
ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﲑة ،وﳛﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج
واﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﳌﻌﺰوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻀﻢ اﻟﻌﺪد اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﶈﺮوﻣﲔ ،واﻟﻌﺪد اﻷﻗﻞ
ﻣﻦ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﺣﱴ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﺈ ﺎ ﲣﻠﻮا ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺳﻮاء اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﳌﺎدﻳﺔ أو
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻃﺒﺎء اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻋﻮاﺻﻢ اﳌﺪن،
ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﻘﺪﱘ رﻋﺎﻳﺔ أﻗﻞ ﺟﻮدة ،واﻧﺘﺸﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻀﻄﺮ اﻟﻔﻘﺮاء
وأﺻﺤﺎب اﻟﺪﺧﻮل اﶈﺪودة ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻠﺠﻮء إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﻟﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌﻼج ﺑﺄﲦﺎن ﺑﺎﻫﻀﺔ واﻟﺬي ﻳﻜﻮن
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﺣﺎﺟﺎت ﺿﺮورﻳﺔ أﺧﺮى .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳍﺬا ﻓﺎن ﺳﻜﺎن ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻳﻌﺎﻧﻮن أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ
ﺣﻮل ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻣﺮاض ،واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻌﻼج ،إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ وإﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﻴﺔ
ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز واﳌﺎء اﻟﺸﺮوب واﻟﺴﻜﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻧﺴﺐ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ
ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ ﰲ اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة ،ﻓﻮﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء %98
وﻧﺴﺒﺔ إﻳﺼﺎل اﻟﻐﺎز  ،%44ووﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﺸﺮوب إﱃ  %93وﻫﺬا ﺳﻨﺔ  ،2010ﻛﻤﺎ
ﰎ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة" "2009-2004ﺗﺴﻠﻴﻢ  1045000ﺳﻜﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ %59ﻣﻦ اﻟﺴﻜﻨﺎت اﳊﻀﺮﻳﺔ و  %41ﻣﻦ
اﻟﺴﻜﻨﺎت اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ .ورﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻻﳒﺎزات ﻳﺒﻘﻲ اﳌﺘﻀﺮرﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺪم اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت ﻫﻢ اﻟﻔﻘﺮاء
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ اﳌﻌﺰوﻟﺔ ،وﰲ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺬﻩ اﳋﺪﻣﺎت إذ
ﺗﻨﺨﻔﺾ داﺋﻤﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﳑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺄزم أوﺿﺎع اﻟﻔﻘﺮاء.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺘﻤﻜﲔ واﳌﺘﻌﻠﻘﺎن ﺑﺘﺤﺴﲔ اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ واﳊﻜﻢ اﻟﻮﻃﲏ ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻳﻌﻤﻼن ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﻘﺮاء ،وﻳﻘﺪﻣﺎن ﺧﺪﻣﺔ أﻓﻀﻞ ﳍﻢ ،وﻳﺴﺘﺠﻴﺒﺎن ﻷوﻟﻮﻳﺎ ﻢ وﺣﺎﺟﻴﺎ ﻢ
ﻓﻨﻼﺣﻆ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر إﲣﺬت ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﻣﻦ أﺟﻞ دﻋﻢ ﻫﺬا اﳌﻄﻠﺐ ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﲟﺮاﺟﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻮﻻﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﻼح اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮﻋﺎء واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ )رﻓﻊ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺮﺳﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺧﺺ واﻟﱰاﺧﻴﺺ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻤﺮان ﻟﺼﺎﱀ اﳉﻤﺎﻋﺎت
اﶈﻠﻴﺔ ،ﻣﻨﺢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت  %50ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات اﻻﳚﺎرﻳﺔ ،(..،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﺳﻜﻠﺔ وﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺼﺎﱀ
اﻹﻃﺎرات اﶈﻠﻴﺔ ،وﲤﺖ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ واﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﻧﺸﻐﺎﻻ ﻢ
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وﻃﻼﺑﺎ ﻢ ﲟﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﳌﻘﺎرﺑﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ أو اﻟﺘﺴﺎﳘﻴﺔ ،وﻛﺬا ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺸﺎور ﺪف ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ اﻟﻘﺮار
اﻻﻗﺘﺼﺎدي وإﺷﺮاك اﻛﱪ ﺷﺮﳛﺔ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وإﻧﺸﺎء ﺧﻼﻳﺎ ﺗﻨﺸﻴﻂ رﻳﻔﻴﺔ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ
واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ" "2013-2007واﻟﺬي ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻀﺎء ﺣﻮار وﻧﻘﺎش وﺗﻮﺟﻴﻪ وﺗﺒﺎدل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ ،وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺬي ﻳﻌﲎ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﱵ
ﺗﺼﺐ ﰲ ﺻﺎﱀ اﻟﻔﻘﺮاء ،ﻓﻘﺪ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي 2004-200
واﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ  ،2009-2005وﰎ ﺑﺮﳎﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ أﺧﺮى ﰲ إﻃﺎر اﳌﺨﻄﻂ اﳋﻤﺎﺳﻲ  2014-2010ﺪف
إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﺪة إﺻﻼﺣﺎت ﻷﺟﻞ ﺗﺴﻴﲑ
أﳒﻊ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﰎ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ اﳌﺎﱄ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺈﺻﻼح
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﱯ واﳉﻤﺮﻛﻲ ﻷﺟﻞ ﲢﺴﲔ وﻋﺼﺮﻧﺔ أداﺋﻬﻤﺎ ،ﻛﻤﺎ ﰎ ﲢﺴﲔ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﲤﺖ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ وﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ،واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻋﺪاد
وﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻫﺬا اﻟﻜﻢ اﳍﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات واﻟﱵ ﺗﺼﺐ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ ﲢﺴﲔ اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ واﻟﻮﻃﲏ ﳒﺪ أ ﺎ
ﱂ ﺗﻌﺰز ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﰲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺒﻬﻢ ،وﱂ ﻳﺘﻢ
إﺷﺮاﻛﻬﻢ واﺳﺘﺸﺎر ﻢ ﺣﱴ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺎت )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳉﻮارﻳﺔ
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺮﻳﻔﻲ اﻟﺬي ﰎ اﻟﺒﺪء ﻓﻴﻪ ﺳﻨﺔ  ،(2007ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻴﺖ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺗﻌﺎﱐ داﺋﻤﺎ
ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ وﺑﻘﻴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ )ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻻﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺘﺴﻴﲑ أو اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ( ،واﱃ
ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا ﻫﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﰲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎق وﺗﺴﲑ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﶈﻠﻲ أو اﻟﻮﻃﲏ
وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻴﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﳛﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻪ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ.
أﻣﺎ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺮاﺑﻊ واﳌﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﺬي ﻳﻨﺪرج ﰲ إﻃﺎر اﻟﺘﻤﻜﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻳﺘﻄﻠﺐ
ﲢﻔﻴﺰ أﻛﺜﺮ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﳌﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ دور ﰲ رﻓﻊ اﻟﻨﻤﻮ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻓﺎﳌﻼﺣﻆ أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ
ﻋﻤﻠﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﻋﻠﻰ ﲢﻔﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل وﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻹﻋﻼم ﺣﻮل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﺑﺘﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺪاﺑﲑ ﳌﻨﺢ اﻻﻣﺘﻴﺎزات
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲢﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺌﺎت اﻟﺪﻋﻢ ) ،(ANSEJ, ENGEM, CNACواﳌﺮاﻓﻘﺔ )ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﲢﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻀﻤﺎن ،إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻟﺼﺎﱀ م ص
م( ،ﻛﻤﺎ وﺿﻌﺖ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﺎص ﺑﻘﻄﺎع اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وإﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻌﻄﻴﺎت
وﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﲣﻔﻴﻒ إﺟﺮاءات اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻹﻧﺸﺎء اﳌﺆﺳﺴﺎت
ﻛﻤﺎ اﲣﺬت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺪاﺑﲑ ﺪف إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ آﻟﻴﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
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اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ،ﻟﺘﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ ﳑﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﳊﺴﺎ ﻢ اﳋﺎص ،ﻛﻤﺎ ﻋﺰزت اﳌﻮارد

اﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ ﺣﻴﺚ ﰎ رﻓﻊ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ∗.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﻫﻨﺎك إﺟﺮاءات ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﰲ إﻃﺎر ﲢﻔﻴﺰ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻹﻋﻔﺎءات اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﳌﺆﻗﺘﺔ ،واﻟﻘﺮوض اﳌﻴﺴﺮة .وﰲ إﻃﺎر ﲤﻜﲔ ﻓﻘﺮاء اﻟﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ
ﻗﺎم اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارة اﻟﻔﻼﺣﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ  2004ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﺼﺎﱀ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت ﺣﻴﺚ ﻣﻮل اﻟﺼﻨﺪوق اﳉﺰء اﻷﻛﱪ ﻣﻦ اﳌﺸﺮوع اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﻪ  29,8ﻣﻠﻴﻮن
دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻘﺮض ﻗﻴﻤﺘﻪ  17,6ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺪوق إﱃ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﳝﺘﺪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﳌﺪة 07
ﺳﻨﻮات ،وﻣﻦ ﺑﲔ أﻫﺪاﻓﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ رﻳﻔﻴﺔ ﺻﻐﲑة وﻗﺪ ﰎ اﺧﺘﻴﺎر ﴰﺎل وﻻﻳﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ
1
ﻛﻤﻮﻃﻦ ﳍﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ.
وﻟﻜﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻳﻌﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ أ ﺎ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺴﺎواة ﺑﲔ
ﻓﺌﺎت ا ﺘﻤﻊ ،وﺣﱴ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ ،إذ ﻻ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﻫﺬﻩ
اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻻن ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ ﰲ اﻟﺮﻳﻒ وﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ،وإﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻓﺘﻘﺎر ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ
ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ،أو اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﳌﻨﺢ اﻟﺪﻋﻢ أو اﻟﻘﺮض ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء
ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻋﺪاد ﻓﻜﺮة ﳌﺸﺮوﻋﻬﻢ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ،وﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﳐﺘﺼﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺪﺧﻞ اﻷﺧﲑ ﻟﻠﺘﻤﻜﲔ واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﻘﻀﺎء واﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻠﺖ اﳉﺰاﺋﺮ
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﳊﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﱵ ﺟﺎءت ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت وﺗﻌﻠﻴﻤﺎت رﺋﻴﺲ
اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ وﴰﻠﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺧﺼﺼﺖ إﱃ ﺗﻜﻴﻴﻒ وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻋﺼﺮﻧﺔ ﺗﺴﻴﲑ اﻟﻘﻄﺎع و ﺗﺪﻋﻴﻢ اﳍﻴﺎﻛﻞ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و أﺧﲑا إﺻﻼح ﻧﻈﺎم اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ.
و ﺪف أﻋﻤﺎل ﺗﻜﻴﻴﻒ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺪاﺑﲑ إﱃ ﺿﻤﺎن ﲪﺎﻳﺔ أﻛﱪ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت واﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ
وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وأﺧﲑا ﺗﻌﺰﻳﺰ إﺟﺮاءات ﲪﺎﻳﺔ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل اﻹﺟﺮام .وﻣﻦ ﺿﻤﻦ
اﻷﻣﻮر اﻟﱵ ﴰﻠﻬﺎ اﻹﺻﻼح ﲣﻔﻴﺾ آﺟﺎل ﻣﻌﺎﳉﺔ اﳌﻠﻔﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﶈﺎﻛﻢ اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﰲ اﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎوز  3أﺷﻬﺮ
وﺗﻴﺴﲑ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻦ ﻣﻨﺬ رﻓﻊ دﻋﻮاﻩ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء
∗

ﻗﺪرت ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺼﻐﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﻨﺤﺔ  ENGEMﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ  2010-2005ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻎ 30.000ﺩﺝ ﻷﺠل
ﺸﺭﺍﺀ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭﻟﻴﺔ ،ﺒﺤﻭﺍﻟﻲ  197060ﺴﻠﻔﺔ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻜﺎﻷﺘﻲ  %29 :ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ 25 ،ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ 21 ،ﺨﺩﻤﺎﺕ 19 ،ﻓﻼﺤﺔ 6 ،ﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﺸﻐﺎل
ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﻨﺴﺒﺔ ﺘﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻴﻑ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﺍﻟﻔﻼﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻘﻭﻟﺔ،
ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﺤﻭﺫﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ  60ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل ﻋﻠﻰ  ،40ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ
ﻴﺸﺠﻊ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺤﻴﺔ.
ﻭﻟﻠﻤﺯﻴﺩ ﺤﻭل ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻤﺼﻐﺭ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊhttp://www.angem.dz/ :
 1اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻓﻘﺮاء اﻟﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ،ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ :
 http://www.ifad.org/media/press/2004/4_a.pdfﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2011/09/22
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﻧﺸﺎء ﺷﺒﺎك واﺣﺪ وأﻳﺎم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﶈﺎﻛﻢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ،أوﻻ ﺪف ﺗﻠﺒﻴﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﻄﻠﺐ اﳌﻮاﻃﻦ وﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻃﻠﺐ اﳌﺘﻘﺎﺿﻲ ﰲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ
ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ،وﻗﺪ ﲰﺢ إدﺧﺎل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺘﺤﺴﻦ ﳏﺴﻮس ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻔﻀﻞ وﺿﻊ أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺴﻴﲑ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ آﻟﻴﺔ ﳌﻠﻒ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﳌﺴﺎﺟﲔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ
ﻫﺬا ﰎ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﻮاء ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺰﻳﺎدة ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎة واﻟﺘﺤﺴﲔ اﳌﺘﻮاﺻﻞ ﳌﺆﻫﻼ ﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻜﻮﻳﲏ ﻫﺎم  .واﻧﺘﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺒﻠﻎ  2500ﻗﺎﺿﻲ ﰲ ﻣﻄﻠﻊ ﺳﻨﺔ  1999إﱃ
 4055ﻗﺎض ﰲ أﺧﺮ ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،12010ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻌﺰﻳﺰ و ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳍﻴﺎﻛﻞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺣﻴﺚ ﰎ إﻧﺸﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﳏﺎﻛﻢ
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻧﺸﺎء ﻣﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﺑﻌﺪ اﶈﺎﻛﻢ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﻗﺎﻣﺔ أﻗﻄﺎب ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺪﻧﻴﺔ.
وﻷﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ﰎ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﻣﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  06-01اﳌﺆرخ ﰲ 22

ﻣﺎي  2001واﳌﻜﻤﻞ ﻟﻸﻣﺮ رﻗﻢ  57-71اﳌﺆرخ ﰲ  15أوت  1971واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ( وﲟﻮﺟﺐ ﻫﺬا
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﲤﻨﺢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺷﺨﺎص اﶈﺮوﻣﲔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﺗﻜﻔﻞ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﻠﻘﻀﺎء ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ دﻓﻊ أﺟﻮر اﶈﺎﻣﲔ واﶈﻀﺮﻳﻦ
اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﲔ وﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﲨﻴﻊ اﶈﺎﻛﻢ )اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ وﳏﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف واﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﳎﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ( ،ﻛﻤﺎ ﰎ
ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻸﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﳍﺸﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻨﺎء ﳑﺮ دﺧﻮل ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﲔ ﺣﺮﻛﻴﺎ ﰲ ﻛﻞ اﶈﺎﻛﻢ ،وﻗﺪ
ﲰﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻻﳒﺎزات اﻟﱵ ﰎ ﲡﺴﺪﻳﻬﺎ ﰲ إﻃﺎر إﺻﻼح اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﻧﻮﻋﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ ،وﻟﻜﻦ
ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم
وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ا ﺮﻣﲔ ﺧﺎﺻﺔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻜﱪى ﺗﺒﻘﻰ ﳏﺪودة ﳑﺎ ﻳﻀﺮ ﲟﺼﻠﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮاء.
راﺑﻌﺎ :اﻟﺪور اﻟﻤﺤﺪود ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ.

ﺗﻠﻌﺐ اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت دوراً ﻣﻬﻤﺎً ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ أﻋﺪاد اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
وﺿﻊ وﺛﺎﺋﻖ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﲣﻔﻴﺾ أﻋﺪاد اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص .وﳝﻜﻦ ﻟﻠﱪﳌﺎﻧﻴﲔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ
ﺑﻠﺪا ﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲢﺪﻳﺪ وﺗﺮﺗﻴﺐ أوﻟﻮﻳﺎت ﲣﻔﻴﺾ أﻋﺪاد اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺪءاً ﻣﻦ
ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ وإﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
وﻳﻌﺎﱐ اﻟﱪﳌﺎن اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ ﳏﺪودﻳﺔ دورﻩ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،إذ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻨﺤﺼﺮ دورﻩ ﰲ اﻟﺪور اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﲢﻀﺮﻫﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﻣﻦ
ﻟﻠﱪﳌﺎن وﻫﻮ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﳋﻄﻂ اﻟﱵ ّ
اﳌﻔﺮوض أن ﻳﻀﻄﻠﻊ ﺑﻪ وﻫﻮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﲢﻀﲑ اﳋﻄﻂ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ اﳊﺪ
 1وزارة اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺘﺎرﻳﺦ  21ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2010
 http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/21/1869492ﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ .2011/11/13
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ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﻮن ﻫﻢ ﻣﻦ ﳝﺜﻠﻮن اﻟﺸﻌﺐ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﺒﻼد ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻗﻮة أﻣﻼ ﰲ أن ﻳﻐﲑ اﻟﱪﳌﺎن اﳉﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎ ﻢ
ﳓﻮ اﻷﺣﺴﻦ.
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن اﳉﺰاﺋﺮي ﺗﻨﻘﻄﻊ اﺗﺼﺎﻻ ﻢ وﻟﻘﺎءا ﻢ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﱵ ﳝﺜﻠﻮ ﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﺨﺎ ﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻧﻘﻞ اﻧﺸﻐﺎﻻ ﻢ وﻃﺮح ﻣﺸﺎﻛﻠﻬﻢ داﺧﻞ ﻗﺒﺔ اﻟﱪﳌﺎن أو اﳌﺴﺎﳘﺔ ﰲ
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﲪﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﺼﻴﻔﺔ ﺪف ﳌﺴﺎﻋﺪة ﻫﺆﻻء اﻟﻔﻘﺮاء ،واﻟﺸﺄن ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪور اﻟﱪﳌﺎن اﳉﺰاﺋﺮي
ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﺳﺒﺒﺎ ﻗﻮﻳﺎ ﻟﺘﻔﺎﻗﻢ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻫﻮ اﻵﺧﺮ ﺿﻌﻴﻒ وﳏﺼﻮر
دورا ﺑﺎرزا ﰲ
ﻓﻘﻂ ﰲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،دون أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ً
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﱵ ﻧﺴﻤﻊ ﺎ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﻣﻨﻬﺎ ،أو اﻗﱰاح ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺻﺮاﻣﺔ ﰲ ﻛﺒﺢ
ﲨﺎح اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ اﳌﺘﻮرﻃﲔ ﻓﻴﻪ ،وﺣﱴ ﻗﺎﻧﻮن إﻗﺮار اﻟﺬﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﲔ ﱂ ﻳﺘﻢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻜﺜﲑ
ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﱂ ﻳﺘﺪﺧﻞ اﻟﱪﳌﺎن ﻻن ﻣﻦ ﺑﲔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻠﺘﺰﻣﻮا ﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
واﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن اﳉﺰاﺋﺮي ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﺎ
ﺑﲔ أﻗﻮى اﻷﺣﺰاب )ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ،ﺣﺮﻛﺔ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺴﻠﻢ ،اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ( ،ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﳝﺜﻞ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ) % 64ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻳﻨﺘﻤﻮن ﳍﺬا اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ( ،وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ
اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺷﺒﻪ آﻟﻴﺔ ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﻋﻤﻞ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻣﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺗﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﳕﻮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﻘﺮاء ،ﻛﺘﺒﲏ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻨﺢ ﺣﻘﻮق اﻷراﺿﻲ واﳌﻴﺎﻩ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ إﱃ اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،وﺗﺘﻴﺢ ﳍﻢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﺄن اﻷﺳﻮاق ،وﻃﺮق أﻓﻀﻞ ،وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ دور
أﻓﻀﻞ ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﶈﻠﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮاء .أو ﺗﺒﲏ اﻟﱪﳌﺎن ﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﳊﻮاﻓﺰ
اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻛﺄﺳﻌﺎر ﺻﺮف أﻓﻀﻞ ،واﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ،وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﳎﺎﻻت ذات ﺻﻠﺔ
ﺑﺎﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﻘﺮاء.
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اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت إﻧﺠﺎح ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.
ﺗﻘﻮم اﻟﺪوﻟﺔ ﲜﻬﻮد ﺟﺒﺎرة ﻷﺟﻞ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻳﺘﻄﻠﺐ ﳒﺎح ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد
وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﰲ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ،ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
أوﻻ :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻋﺎﻣﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ.

ﻫﻨﺎك ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳚﺎﺑﻴﺔ ،وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻌﻼ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت ﳍﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ،ﻓﺎﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻨﻴﺔ وﺣﺪﻫﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،وإﳕﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻛﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ وﳝﻜﻦ ﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﺒﲏ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس إﻋﺎدة ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺜﺮوة وﲣﻔﻴﻒاﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﳌﻌﻮزة واﻟﻔﻘﲑة ﰲ ا ﺘﻤﻊ ،وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎدﻳﺔ وﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮاد اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا
ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،واﳌﺴﺎواة واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻛﻞ
أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد واﶈﺴﻮﺑﻴﺔ واﶈﺎﺑﺎة .وﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺎت
اﳌﺪﻧﻴﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﲑ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺗﺘﺼﻞ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻔﻘﺮ )ﻋﺪد اﻟﻔﻘﺮاء ،اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرا ﻣﻦ
اﻟﻔﻘﺮ ،أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮاء ﺣﺴﺐ اﳌﻨﻄﻘﺔ.(......،
 ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﺮﺷﻮة ،واﺧﺘﻼس اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،واﻟﺘﺒﺬﻳﺮ ،وﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ أﻧﻮاﻋﻬﺎ اﻟﱵأﺿﺮت ﺑﺎﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻠﺪ ،ووﺟﻬﺖ ﺟﺰء ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻣﻮاردﻩ ﳓﻮ ﺟﻴﻮب اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ،ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺟﺪ ﻣﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺮؤﻳﺎ ﺣﻮل إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﺎون
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻘﻮﻳﺾ ﻇﻮاﻫﺮ اﻟﻔﺴﺎد ،واﻋﺘﻤﺎد اﳉﺪﻳﺔ ﰲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﺒﺎر
اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد أو ﺳﻮء اﻹدارة واﺳﺘﻐﻼل اﳌﻨﺼﺐ ﻟﻺﺳﻬﺎم ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ
واﻋﺘﺰاز أﻓﺮاد ا ﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ا ﺎﻻت اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻴﺌﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﻮاﻃﻦ
ﳌﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﰲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات وإﻗﺎﻣﺔ ﺣﻮارات ﺑﺸﺄن اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وﺗﻮزﻳﻊ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺈدارة اﳊﻜﻢ ،وﺑﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﺰام وﺗﺂزر وﺗﻌﺎون ﰒ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﳉﻤﻴﻊ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ ﻣﺒﺎدئ
اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻮﻗﻮف ﺑﺎﳌﺮﺻﺎد ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد .إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻷﺟﻬﺰة
اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ.
 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﻮاﻫﺮ ﻋﺪم ﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺳﻮاء ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ أو ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ وﻏﲑﻫﺎ ،ﰲا ﺎﻻت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ .ﻣﻊ ﺗﺜﻤﲔ ﻗﺪرات اﻟﻨﻤﻮ
واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﻘﺮاء ،وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﱰﻗﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة ،وﻛﺬا ﻣﻨﺎﻃﻖ ﲤﺮﻛﺰﻫﻢ.
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وﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻔﺎوت وﲢﺴﲔ ﻗﺎﻋﺪة
ﻣﻮارد اﻟﻔﻘﺮاء.
 إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪوﻟﺔ وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺳﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔواﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﳉﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻂ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﻘﺮاء .وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ وﺿﻊ اﻷﺳﺲ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﺮاف ،ﻋﱪ
ﺗﻮﻓﲑ اﳉﻮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ
ﻤﺎ ﰲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﻇﻞ اﺣﱰام اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ.
 ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،وﺣﺸﺪ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚاﳉﻤﻌﻴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﱄ ،واﻛﺘﺴﺎب ﺧﱪات اﻟﺪول
واﳌﻨﻈﻤﺎت واﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﻂ ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ.
 ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ واﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔأو اﻟﺸﺤﻨﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺪو ﺎ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ أن ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻫﻲ ﺣﻖ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻺﻧﺴﺎن ،ﻓﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻫﻲ " ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻤﻜﲔ"  ،أي ﲤﻜﲔ اﻟﻨﺎس اﳌﻬﻤﺸﲔ واﳌﺴﺘﺒﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻌﺮﻳﻀﻬﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺔ .ﳍﺬا ﳚﺐ أن ﺗﺘﻌﺪي ﻛﻮ ﺎ
ﳎﺮد أداة ﻻﺳﺘﻄﻼع رأي ا ﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳍﺎ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻘﻮة وﻣﻊ
ﺑﻘﺎء اﻟﺘﻤﺎﻳﺰات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ .ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎرﻛﺔ أن أن ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ
اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻦ واﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ا ﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ،إﱃ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ
اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻲ رواﺑﻂ أﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ واﻟﺪوﻟﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻈﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ أو ﺣﱴ ﺳﻠﺒﻴﺔ ،ﻣﺎ ﱂ
ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺗﻐﲑات ﰲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺜﺮوة واﻟﺴﻠﻄﺔ ﲡﻌﻞ ﻟﺼﻮت اﻟﻌﻤﺎل وذوي اﻟﺪﺧﻮل اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻔﻘﺮاء وزﻧﺎ
ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ا ﺎﻟﺲ ،وﻳﺘﻄﻠﺐ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬا وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﲔ وﻧﻈﻢ ﻣﻨﺼﻔﺔ ﲤﻜﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ أن ﳝﺎرﺳﻮا
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ وﻳﺘﻤﺘﻌﻮا ﺎ ،وﺑﺬل ﺟﻬﻮد ﻣﺘﻔﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻜﺮة أن اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻌﻨﻴﻮن ﲝﻘﻮق
اﻹﻧﺴﺎن ،ﺧﺎﺻﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
اﻷﺧﺮى.

1

 1زدام ﻳﻮﺳﻒ ،دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ" واﻗﻊ وﺗﺤﺪﻳﺎت" ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص.10 :
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 ﳚﺐ أن ﻳﻌﻤﻞ اﳌﺴﺌﻮﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺪاث وﲡﺮﻳﺐ ﻣﺪاﺧﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻳﻜﻮن أﺳﺎﺳﻬﺎاﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻫﻠﻴﺔ اﳉﺎدة واﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ وﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ ﰲ ﻧﻄﺎق وﺣﺪا ﻢ اﻹدارﻳﺔ.
 ﻣﻨﺢ ا ﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﺰﻳﺪاً ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ دور ا ﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔاﻹدارﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ أوﺳﻊ ﺻﻮرﻫﺎ ،وإﺣﺎﻟﺔ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ إﱃ اﻟﻮﺣﺪات اﻹدارﻳﺔ ﰲ اﶈﺎﻓﻈﺎت ،ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﻮاﻃﻦ
)اﳌﺴﺘﻔﻴﺪ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ( ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﲝﻘﻮﻗﻪ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻹدارات اﶈﻠﻴﺔ.
 ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﱪﳌﺎن اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ أدوارﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ وﺧﺪﻣﺔاﻟﻄﺒﻘﺎت اﳍﺸﺔ واﻟﻔﻘﲑة ،ووﺿﻊ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﺗﻌﺎون ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻫﻴﺌﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﲟﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ أﻣﺎم اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ ﻃﺮح اﳌﺸﻜﻼت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ اﻟﻔﺌﺎت ﻓﻘﺮا و ﻤﻴﺸﺎ.
ﺛﺎﻧﻴـًﺎ :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﺑﺬل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد ،ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻘﻒ ﺣﺎﺋﻼ دون ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ
ﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ
اﳌﻄﺎﻟﺐ أﳘﻬﺎ:
 اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺒﺎدئ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ ورؤﻳﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺪور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ وﲢﺪﻳﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲاﳊﺎﻛﻢ واﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﺠﻬﺎز اﻹداري اﳌﻄﻠﻮب ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺎﺳﻖ واﻟﱰاﺑﻂ ﺑﲔ ﺗﺸﻜﻴﻼت اﻟﻨﻈﺎم اﻹداري ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﺗﺼﻤﻴﻢ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،وإﻋﺎدة اﻟﺜﻘﺔ
ﲟﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺪر ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﳋﻄﻂ واﻟﱪاﻣﺞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﳊﻮﻛﻤﺔ
واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺑﺴﻂ ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ دون أي ﳏﺎﺑﺎة أو ﻓﺴﺎد.
 إﻧﺸﺎء وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳉﻬﺎز اﳊﻜﻮﻣﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺴﻴﻘﻪ ﻟﺮﺳﻢ وإدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﲟﺤﺘﻮﻳﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮىاﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳒﺎز ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻣﻌﺎ .ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﲑة اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻘﺮ وﲢﺴﲔ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﳊﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ .ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﲔ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻘﺮ :ﻣﻦ ﺧﻼل اﻵﺛﺎر اﳌﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﳌﺪاﺧﻴﻞ اﳉﺪﻳﺪة
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ،وﻋﱪ اﻧﻌﻜﺎﺳﻪ اﻹﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻌﺎد اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ دﻋﻢ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة.
 -اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ أداء إدارة اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺮﺷﻴﺪﻫﺎ ،وﲢﺴﲔ ﺗﺪﻓﻖ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻨﻬﺎ وإﻟﻴﻬﺎ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
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-

-

-

ﺗﻄﻮﻳﺮ آﻟﻴﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻛﻔﺎء ﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ دور اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺮ روح وﻓﻜﺮ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﺑﲔ اﻟﺸﺒﺎب »ذﻛﻮرا وإﻧﺎﺛﺎ«
وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﺼﻐﺮ واﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ
اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ واﻹﺑﺪاع .وﻳﻔﺮض ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺒﺎدر ﺑﻮﺿﻊ اﻟﱪاﻣﺞ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﻬﻢ ﰲ دﻋﻢ ﻫﺆﻻء
اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﳌﺴﺎﳘﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﳚﺎﺑﻴﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﻊ ﺑﺴﻂ
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎرﻳﻊ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﳌﺴﻄﺮة.
اﻻﻧﻄﻼق ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح ﻣﻦ ﻗﻤﺔ اﳍﺮم اﻹداري ﺑﺎﲡﺎﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺪﻧﻴﺎ ،وذﻟﻚ ﰲ إﻃﺎر
اﻟﺘﻐﲑات اﻟﱵ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ واﻟﺘﻄﻮرات اﳊﺎﺻﻠﺔ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺎت وأﺳﺎﻟﻴﺐ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹدارة
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،واﻻﺳﺘﻤﺮار ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﺑﺎﺷﺮ ﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة وﺗﻌﻤﻴﻘﻬﺎ ﺳﻮاء
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ )إﺻﻼح ﻗﻄﺎع اﳉﻤﺎرك واﻟﻀﺮاﺋﺐ ،واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ  ،(...أو اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ
ﺗﺪﻋﻢ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺑﺸﺮط أن ﺗﺘﺨﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح ﻫﺬﻩ ﻃﺎﺑﻌﺎً ﻣﺆﺳﺴﻴﺎً وان ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻹﺻﻼح
اﻟﱰﻗﻴﻌﻲ ،وان ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮؤﻳﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺪور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻐﲑات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻫﺬا اﻟﺪور وﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﶈﻮرﻳﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﲢﻮﻳﻞ ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ﰲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻋﻠﻰ أداء اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳋﺎﺻﺔ وﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﱀ ا ﺘﻤﻊ.
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻮازن اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﳉﻬﻮي ﻣﻦ ﺧﻼل إﳚﺎد ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻷﻗﻞ ﳕﻮا
واﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻷرﻳﺎف واﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ .وﺗﻮﻓﲑ ﻧﻈﺎم أﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻓﻌﺎل ﻟﻠﻔﻘﺮاء وﲤﻜﲔ
اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻔﻘﲑة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ وﺧﻠﻖ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﳏﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ,وﺗﻮﻓﲑ ﺧﺪﻣﺎت رﻋﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﳎﺎل ﲤﻜﲔ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻔﻘﺮاء وﳏﺪودي اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻮﻓﲑ ﳍﻢ ﳐﺘﻠﻒ اﳋﺪﻣﺎت.

 اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﶈﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،ﻻن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎتاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌﻬﺎرات اﳌﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪى اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﲑة ﻻ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻌﺮﺿﻬﻢ
داﺋﻤﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮع ﲢﺖ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ ،وﻳﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ إﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺮﺳﻜﻠﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ واﳌﻮاﻗﻊ ،وإﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ
ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم واﻻﻋﺘﻤﺎد ﰲ ﺑﻨﺎءﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر اﳌﺆﻫﻠﺔ واﳌﺘﺨﺼﺼﺔ
وﳏﺎرﺑﺔ اﻷﻣﻴﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ إﱃ اﻟﺒﲎ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻣﺎ ﳜﻠﻖ ﰲ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻷﺛﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﻌﻜﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻔﻘﺮاء
وﲢﺴﲔ ﻇﺮوﻓﻬﻢ.
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 دﻋﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﲑة واﳌﻬﻤﺸﺔ ،ودﻓﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎت داﺧﻠﻴﺔ وﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺗﻨﺤﺎز ﳌﺼﺎﳊﻬﻢ وﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺪلواﳌﺴﺎواة ،وﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻷي ﻗﻮاﻧﲔ أو أﻋﺮاف أو ﻋﺎدات ﲤﺲ ﻣﺼﺎﱀ اﳌﻬﻤﺸﲔ واﻟﻔﻘﺮاء ،ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ اﻟﻄﺮق.
 إﻗﺎﻣﺔ ﺣﺰﻣﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻔﻘﺮ ،وﲣﻔﻴﻒ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﺎﻣﲔ ﺿﺪﻫﺎوﺗﻔﻌﻴﻞ وﺗﻄﻮﻳﺮ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴﲏ ﺻﺤﻲ ﻗﻮي وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ.
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺴﺎﳘﺘﻪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﻘﻮﻳﺔ ﺑﻨﻴﺘﻪ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔﻟﻺﺳﺮاع ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺸﺎرﻳﻊ واﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﲣﻔﻒ ﻣﻦ وﻃﺄة اﻟﻔﻘﺮ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜـًﺎ :ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ.

ﰲ إﻃﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ واﻹﺻﻼح اﻟﱵ ﺗﻌﺮﻓﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻓﺈن اﻟﻨﻘﺎش ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﺘﺠﻪ ﻓﻘﻂ إﱃ اﻟﺪوﻟﺔـ -ﻣﻊ أﳘﻴﺘﻬﺎ
اﻟﻘﺼﻮي -وإﳕﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳝﺘﺪ أﻳﻀﺎ إﱄ ﲢﺪﻳﺚ وﺗﻔﻌﻴﻞ أدوار ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﻘﺮ اﻟﱵ
ﻻ زاﻟﺖ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻨﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ رﻏﻢ اﳉﻬﻮد اﳊﺜﻴﺜﺔ اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﲑة ﻓﺎ ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ
اﻟﻴﻮم أﺻﺒﺢ اﻟﺬراع اﻷﳝﻦ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎً ﰲ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮارد وﻃﺎﻗﺎت
ﻣﻌﻄﻠﺔ ﺳﻮاء اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو ﺑﺸﺮﻳﺔ ،وإﺷﺮاك ﳐﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻋﺪم ﺗﺮك أﺣﺪ ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺒﺎً ﻟﻠﻌﻮز
واﳊﺮﻣﺎن ،ﲟﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ دور ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺎ ﺘﻤﻊ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،واﻟﻌﻤﻞ
اﳋﲑي واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﺒﻴﺌﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﳏﻮ اﻷﻣﻴﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
" اﻟﻨﻴﺒﺎد" اﻟﱵ ﺗﻌﺪ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺑﲔ اﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ،ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳌﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺷﺨﺎص وا ﺘﻤﻊ
اﳌﺪﱐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﳎﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ،وﻷﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺐ أﳘﻬﺎ:
 ﺗﻮﻓﲑ اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ :ﻓﻨﺠﺎح ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﻟﺘﺄﺛﲑﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻟﱵ ﺗﻀﻌﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﺟﻮد وﻧﺸﺎط ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت
ﲟﻌﲎ ﻫﻞ ﻫﻮ إﻃﺎر ﻗﺎﻧﻮﱐ ﻣﻨﻈﻢ أم ﻣﻘﻴﺪ؟ ﻛﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﲟﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺆﺳﺴﺎ ﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ واﻟﻀﻐﻮط اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ،ﳍﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﳍﻴﺌﺎت
ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ،وﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ودﻋﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺧﻠﻖ أﳕﺎط ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻠﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺮﲰﻴﺔ
1
واﳋﺎﺻﺔ ،وﻧﺸﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر إﱃ أﻧﻪ ﻗﺪ ﰎ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺳﻨﺔ 2012
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﱃ ﲢﺪﻳﺪ ﺷﺮوط وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﺄﺳﻴﺲ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﺳﲑﻫﺎ وﳎﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻣﻴﺰ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﲔ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﻷﺣﺰاب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺪﻓﻬﺎ وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ وﻋﻤﻠﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ أﻳﺔ ﻋﻼﻗﺔ
 1ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  06-12ﻣﺆرخ ﻓﻲ  12ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻨﺔ  2012ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ،اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔـ اﻟﻌﺪد  02اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ 15
ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2012ص.33 :
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ﺎ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ أم ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﳝﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﻨﻬﺎ إﻋﺎﻧﺎت أو ﻫﺒﺎت أو وﺻﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻳﻜﻦ
ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻻ ﳚﻮز ﳍﺎ أﻳﻀﺎ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲤﻮﻳﻠﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﲰﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳔﺮاط اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة
ﰲ ﲨﻌﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ ﺑﺸﺮط أن ﺗﻨﺸﺪ اﻷﻫﺪاف ﻧﻔﺴﻬﺎ أو أﻫﺪاف ﳑﺎﺛﻠﺔ ﰲ ﻇﻞ اﺣﱰام اﻟﻘﻴﻢ
واﻟﺜﻮاﺑﺖ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺎ ،ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ أي ﲨﻌﻴﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻮارد ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﲑ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ،ﻣﻊ ﺧﻀﻮع ﻫﺬا اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ،ﻛﻤﺎ ﲰﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎء ﲨﻌﻴﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ
ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن أﻋﻀﺎؤﻫﺎ ﰲ وﺿﻌﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﲡﺎﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ.
 ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﺼﺎل واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﻫﻴﺌﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼماﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻀﻤﺎن دﻋﻢ ﺟﻬﻮد وﺧﻄﻂ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،وﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ
ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ إﻃﺎر ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺪف اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﺻﻮت اﳌﻬﻤﺸﲔ واﻟﻔﻘﺮاء أﻣﺎم
اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻮﻃﲏ واﻟﻌﺎﳌﻲ.
 ﻗﻴﺎم ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﲑة واﳍﺸﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺎتوﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﺤﺎز ﳌﺼﺎﱀ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت وﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﺪل واﳌﺴﺎواة ،وﻳﺘﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻈﻤﺎت
ﻣﻦ ﻗﺪرات إدارﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﻴﺔ ) ﺑﻨﺎء اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ – ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ -ﻣﻬﺎرات اﻻﺗﺼﺎل –
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ( أو ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات.
 ﻗﻴﺎم ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺑﺪور اﳌﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﳏﺎرﺑﺔاﻟﻔﻘﺮ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﳑﺜﻠﻲ اﻟﺸﻌﺐ ﺳﻮاء ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴﺔ أو ﰲ اﻟﱪﳌﺎن ،وﻛﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻋﻼم اﳌﺮﺋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ وﻏﲑ اﳌﺮﺋﻴﺔ.
 ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻼﻗﺔ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﳍﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﻣﻴﺪان اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﳋﱪات وﺗﻄﻮﻳﺮاﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،وﻛﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ.
 ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻗﺒﻞ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق ،ﲢﻘﻴﻖ ﺣﺪ أدﱏ ﻣﻦ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ،ﻣﺎﳚﻌﻠﻬﺎ ﲣﻀﻊ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻦ
ا ﺘﻤﻊ .وﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﳏﺎﻳﺪة أﻣﺎم اﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺋﺮ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ ،وﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﳌﻬﲏ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﳊﻘﻮﻗﻲ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻴﻊ داﺋﺮة اﳊﻮار ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺟﺬورﻫﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻣﻴﺜﺎق ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ودﳝﻘﺮاﻃﻴﺘﻪ وﻣﻬﻨﻴﺘﻪ.
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 ﺿﺮورة أن ﺗﻌﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ دوﻣﺎ أن دورﻫﺎ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺎس ﻻ ﺑﺎﳊﻠﻮل ﳏﻠﻬﻢ ،أي أنﻳﻜﻮن اﻟﺪور ﻏﲑ ﲤﺜﻴﻠﻲ ،ﻗﻮاﻣﻪ اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﳌﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﻏﲑ ﳏﺎﻳﺪ ،وﻳﻌﱪ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﱀ
1
اﻟﻨﺎس.
ﻓﻌﺎﻟﺔ ،ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗُﻌﻄﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻣﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ
 ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ّﻟﻠﻌﻤﻞ ﰲ أوﺳﺎط ا ﺘﻤﻊ ،وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻻ ﺗُﺼﻨﻒ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﺎ ُﻣﺴﺒﻘﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ أﻋﻤﺎل ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ُﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺑﻞ
ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳑﺜﻞ ﺷﺮﻋﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮاء وﺷﺮﻳﻚ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﻘﺮ.
 ذﻟﻚ أن ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳊﺎﺟﺎت اﻟﻔﻘﺮاء ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أنﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻴﺰة ﻧﺴﺒﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ
2
اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ.
وﰲ اﻷﺧﲑ ﻧﺸﲑ إﱃ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺼﺪي ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،إﻻ إذا
ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﺸﻌﻮب ﺣﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ،وﻣﻦ أوﱃ ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﻗﻴﺎم ﺑﻴﺌﺔ دوﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي دوﱄ
ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺴﺎواة ﰲ اﻟﺴﻴﺎدة ،واﺣﱰام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﱄ وﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎدة اﻟﺪول
واﻟﺸﻌﻮب ،وإﺣﺪاث اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ .

 1آﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺎ ،اﻟﻴﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺪوة دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" :ﺷﺮاآﺔ
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ،ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎهﺮة  ،2008ص.11 :
2
زﻳﺪان ﻣﺤﻤﺪ ،ﺣﻤﺎدي ﻧﺒﻴﻞ ،اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء آﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎهـﺮة ﻟﻠـﻔﻘﺮ ،ﻣﺮآﺰ أﺑﺤﺎث ﻓﻘﻪ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ص ،11:ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻮﻗﻊ  www.kantakji.com/fiqh/Files/.../2115.doc :ﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ.2010/11/15 :
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ﺧﻼﺻﺔ:
ﻷﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﱵ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺸﺮاﻛﺔ
اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ "اﻟﻨﻴﺒﺎد" ،وﺿﻤﻦ اﻵﻟﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺮاء ﺗﻜﺮﺳﺖ ﻫﻨﺎك ﺻﻠﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺑﲔ ﺑﺮاﻣﺞ
ﻋﻤﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳉﺰاﺋﺮ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻜﺎﻣﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ واﻧﻪ ﻫﻨﺎك أوﺟﻪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﰲ اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎت
اﳌﻄﺮوﺣﺔ واﶈﺎور اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ اﳌﺘﻨﺎوﻟﺔ ،وﻗﺪ ﺗﺮﲨﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻛﺎن أوﳍﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ) ،(2004-2001ﰒ ﺗﻼﻩ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ) ،(2009-2005وآﺧﺮﻫﺎ
ﻛﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳋﻤﺎﺳﻲ ) ،(2014-2010وﲰﺤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﻻﳚﺎﺑﻴﺔ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻓﺎرﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل ﻓﱰة ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت ،ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻲ اﻹﲨﺎﱄ
ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ،إذ اﳔﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺒﺸﺮي إﱃ ﻣﺎ دون  %17ﺳﻨﺔ  ،2009ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺘﺠﺎوز
 %26ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت.
وﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﻤﻦ ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺪﺧﻞ
ﻫﻲ اﻷﺧﺮى ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﺎﻣﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت ﺣﱴ ﻗﺒﻞ
اﳌﻮﻋﺪ اﶈﺪد ﳍﺎ ،ﻓﺘﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﲣﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﻢ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻋﻦ دوﻻر واﺣﺪ ﰲ اﻟﻴﻮم إﱃ
اﻟﻨﺼﻒ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﺳﻨﺔ  ،2015ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﲢﺴﻦ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺣﺼﺔ اﳋﻤﺲ اﻷﻓﻘﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن ﰲ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ،وﺑﻔﻀﻞ ﺗﺪاﺑﲑ دﻋﻢ واﺳﺘﺤﺪاث ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻨﺘﻬﺠﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أن
ﲣﻔﺾ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻦ  %29.5ﺳﻨﺔ  2000إﱃ  %10ﺳﻨﺔ  ،2010ﻣﺎ أدى إﱃ اﳔﻔﺎض
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺣﺴﺐ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻦ  %3.1ﺳﻨﺔ  2000إﱃ  %1.2ﺳﻨﺔ .2009
ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﲢﺴﻦ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،ﻛﺘﺤﺴﲔ ﻣﻌﺪل اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ،وﲣﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪل اﻻﻣﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﲤﻜﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﳉﻨﺴﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ،وﻋﺰزت
ﻣﻦ ﺣﻈﻮظ اﳌﺮأة اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺸﻐﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ ا ﺎﻻت ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻘﻀﺎء ،إﻻ أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﳌﺮأة ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﻴﺖ ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ.
وﰲ ﳎﺎل اﻟﺼﺤﺔ وﺑﻔﻀﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻟﱵ ﻋﺮﻓﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﰲ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﻴﺔ ،واﻟﱵ اﻧﻌﻜﺴﺖ
ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ،وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻨﻪ ،وﻛﺬا ﲢﺴﲔ اﳍﻴﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ واﳌﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﻘﻄﺎع ،اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﲢﻘﻖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺼﺐ ﰲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ ،ﻓﺎرﺗﻔﻊ
ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ﻣﻦ  72.5ﺳﻨﺔ  2000إﱃ  76.3ﺳﻨﺔ  ،2010ﻛﻤﺎ اﳔﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻت وﻓﻴﺎت
اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ ،وﲢﺴﻨﺖ ﺻﺤﺔ اﻷﻣﻬﺎت واﳔﻔﻀﺖ ﻣﻌﺪﻻت وﻓﺎ ﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻻدة ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻫﺬا
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺟﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ.

اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﲢﺴﻦ ﻣﻦ أوﺿﺎع اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲝﺼﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺼﺎدر ﻣﻴﺎﻩ ﺷﺮب ﳏﺴﻨﺔ إذ وﺻﻠﺖ إﱃ  %95ﺳﻨﺔ  ،2010ﻛﻤﺎ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ رﺑﻄﻬﻢ ﲟﺮاﻓﻖ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،وارﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء إﱃ  %98ﺳﻨﺔ  ،2010وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮﺑﻂ
ﺑﺎﻟﻐﺎز إﱃ  %44ﺳﻨﺔ  ،2010وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﻓﲑ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﻼﺋﻖ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ ورﻏﻢ اﳒﺎز أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ
ﻣﻠﻴﻮن ﺳﻜﻦ ﰲ اﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮات اﻷﺧﲑة ،ﻻ زال ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺴﻜﻦ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﺑﺸﺪة ،ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺟﻬﻮدﻫﺎ
ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻜﻦ إذ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ اﳒﺎز ﻣﻠﻴﻮﱐ ﺳﻜﻦ ﰲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳋﻤﺎﺳﻲ"."2014- 2010
ورﻏﻢ ﻣﺎ ﲢﻘﻖ ﻣﻦ اﳒﺎزات ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " "2010-2000ﺑﻔﻀﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﱵ ﺗﺒﺬﳍﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻻ زال ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺸﻜﻞ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،
واﻟﻔﻘﺮ ،واﻟﺴﻜﻦ ،واﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺘﺪﻫﻮر اﻟﺘﺪرﳚﻲ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸﺔ وﻏﲑﻫﺎ ،ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻌﻮﻗﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺣﺎﻟﺖ
دون ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ رﺻﺪ ﳍﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ،ﻳﺄﰐ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮﺷﻮة
واﻟﻔﺴﺎد وﺗﻐﻠﻐﻠﻬﻤﺎ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت وﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ إﻫﺪار وﺗﺒﺬﻳﺮ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﺳﻮء ﺗﺴﻴﲑﻩ وإدارﺗﻪ
أﺿﻒ إﱃ ذﻟﻚ ﻤﻴﺶ اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ،اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وﻋﺪم إﺷﺮاﻛﻬﻤﺎ ﰲ
ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻛﺬا ﻧﻘﺺ ﲤﻜﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﱀ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻔﻘﺮاء ،دون أن
ﻧﻨﺴﻰ اﻟﺪور اﶈﺪود ﻟﻠﱪﳌﺎن اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻳﺘﺨﺒﻂ ﻓﻴﻬﺎ
ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي.
ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ أﺻﺒﺢ ﻟﺰ ًاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻞ واﻵﻟﻴﺎت اﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﻟﺘﺠﺎوز ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻘﺒﺎت
وإﳚﺎد اﳊﻠﻮل اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة واﳌﺴﻄﺮة ﺿﻤﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﺎﺷﺮ ﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ 2001
واﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ،وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻜﺎﻣﺔ.
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الخــاتـ ـ ـمة

اﻟﺨ ـ ــﺎﺗﻤﺔ

اﻟﺨﺎﺗﻤـ ـﺔ.
ﻳﺸﻜﻞ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ اﻟﻴﻮم ﻣﻄﻠﺒًﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴًﺎ ﳊﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ،ﳌﺎ ﻳﻮﻓﺮﻩ ﻣﻦ ﻓﺮﺻﺔ
ﻣﺜﻤﺮة ﲢﻘﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ ﲨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺴﺘﻘﺮ ،ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﻤﻮارد
اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﳍﺎ ،ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳎﺎ ﺘﻪ ﻟﻠﻔﺴﺎد ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ وأﻧﻮاﻋﻪ ،وﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ﻟﻘﻴﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﰲ
إدارة اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإﺗﺎﺣﺘﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻸﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎﳘﺔ اﳉﺎدة ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺮﺷﺎدة وﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﲑ
اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ﲟﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف وأوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪول.
ﻛﻤﺎ أن ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ دور ﻓﺎﻋﻞ وﳏﻮري ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺘﻘﻞ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﳌﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺧﻞ ،إﱃ اﳌﻔﻬﻮم اﳌﻌﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺪد اﻷﺑﻌﺎد
واﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﲏ ﻓﻘﻂ ﳎﺮد اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﻏﺒﺎت اﳌﺎدﻳﺔ ،ﺑﻞ أﺻﺒﺢ ﻟﻪ أﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﺣﱴ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أن اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ أﺳﺎﺳﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓﺮاد ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﻔﻘﺮاء ﰲ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻟﱵ
ﺗﺆﺛﺮ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻢ وﺗﻠﱯ أوﻟﻮﻳﺎ ﻢ ،وﺗﻌﺰز ﲤﻜﻴﻨﻬﻢ وﻓﺮﺻﻬﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻜﺮﳝﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻤﺢ اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﲣﺎذ
اﳊﻜﻮﻣﺎت ﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻣﻨﺎﺻﺮة ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ واﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻼﱐ ﳌﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ﲟﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ
ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮاء وﲰﺎع أﺻﻮا ﻢ.
واﳉﺰاﺋﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺒﺎﻗﺔ ﻟﺘﺒﲏ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ إﻃﺎر اﳌﺒﺎدرة اﳉﺪﻳﺪة ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ " اﻟﻨﻴﺒﺎد" ،ﻛﻤﺎ اﺷﱰﻛﺖ
ﰲ اﻵﻟﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺮاء ،وﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح أﻃﻠﻘﺖ ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ إﺻﻼﺣﻴﺔ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﺠﺴﻴﺪ
أﻫﺪاف اﻟﻨﻴﺒﺎد اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ إدارة ﺟﻴﺪة ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﳌﺴﺎءﻟﺔ
واﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ،وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،وﻛﺬا ﺗﻌﺒﺌﺔ اﳌﻮارد اﶈﻠﻴﺔ ﻷﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳍﺎدﻓﺔ إﱃ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،ﻛﻤﺎ أﻃﻠﻘﺖ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ﰲ إﻃﺎر اﳊﻜﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮﺷﻴﺪ،
ﻫﺎدﻓﺔ ﻣﻦ وراﺋﻬﺎ ﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻸﻓﺮاد ،وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،وﻗﺪ
ﺗﺰاﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﻊ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﳉﺪﻳﺔ.
وﻣﻦ ﺧﻼل دراﺳﺘﻨﺎ ﳌﻮﺿﻮع اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﱰﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة
ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ ﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﳝﻜﻦ إدراﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 -1ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ.
-

ﳝﻜﻦ إﲨﺎﳍﺎ ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻻ ﻏﲎ ﻟﻠﺼﺎﱀ اﻟﻌﺎم ،ﻋﻦ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻟﻜﻲ ﳛﻘﻖ ا ﺘﻤﻊ واﻻﻗﺘﺼﺎد أﻗﺼﻰ رﻓﺎﻩ ﳑﻜﻦ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻮارد
اﶈﺪودة اﳌﺘﺎﺣﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﲟﺒﺎدﺋﻪ ﺷﺮﻃًﺎ ﺿﺮورﻳًﺎ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻗﺪرات اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ إدراة ﻣﻮاردﻫﺎ
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ﻓﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،واﻹدارة اﳉﻴﺪة ﰲ ﲨﻴﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت ا ﺘﻤﻊ ﻫﻲ ﻗﻮام ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد.
-

-

-

-

-

-

اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻟﻴﺲ ﻫﺪﻓﺎ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ،إﳕﺎ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮ ورﺧﺎء اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ .أي أن اﳍﺪف ﰲ
ﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ وﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ أو أﻣﻨﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ
ﻓﺮﺿﺎ ،وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺠﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺆﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎ ﻢ
ﻗﺼﺮا وﻻ ﻳﻔﺮض ً
اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ .وﻫﻮ ﻻ ﻳﺄﰐ ً
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎ ﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻌﲔ ﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﻜﻢ ﳛﻘﻖ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ،ﳍﺬا ﻳﻌﺪ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ
اﻣﺘﺪاد ﳌﺒﺪأ اﻹدارة اﻟﺮﺷﻴﺪة اﻟﱵ ﻫﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق وأﻛﻤﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻲ إﻟﻴﻬﺎ اﳊﻜﻮﻣﺔ
وا ﺘﻤﻊ.
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﳚﺐ أن ﻳﺴﻮد اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﲨﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ،وان ﻳﻘﻮم
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺴﲑ ،وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار واﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ،واﳌﺴﺎءﻟﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﰱ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﺮ أﺳﺲ واﺿﺤﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد واﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق واﻹﻧﺘﺒﺎﻩ إﱃ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺗﺆدي أوﺟﻪ اﻟﻀﻌﻒ ﰲ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻧﻌﺪام اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺣﺎﻻت اﻟﻔﺴﺎد إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﻴﺎت وأوﻟﻮﻳﺎت ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﺎﻟﻔﺴﺎد ﳛﺮم اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ
اﻟﻌﺎدل ﻣﻦ اﳌﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﻳﻮﺟﻪ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ إﱃ وﺟﻬﺎت ﻏﲑ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ،ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ
ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎ ﺎ وﺑﺮاﳎﻬﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ .
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹدارة اﳉﻴﺪة ﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ وأﺳﺲ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻃﺮ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﲔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع ﺧﺎص وﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ ،ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻷﻓﺮاد
وﳏﺪودﻳﺔ ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﺈرﺳﺎء ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدئ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﲑ ،واﺳﺘﻐﻼل اﳌﺎل
اﻟﻌﺎم ،وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ وﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳉﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮارد وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﲟﺎ ﳛﻘﻖ أﻻﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة اﳊﻜﻮﻣﺔ.
ﺑﺎت اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻼزﻣﺎ ﳉﻬﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﶈﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ وﺣﺎﺳﻢ ﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،إذ ﻳﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ وﻳﻀﻤﻦ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﻳﺸﺠﻊ اﻟﺘﻤﻜﲔ ،وﻳﻔﺘﺢ أﺑﻮاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻷﻃﻴﺎف
ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﳊﻴﺎة ،ﻛﻤﺎ اﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻴﺎدة وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﺣﺼﻮل اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ
ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﳛﻔﻆ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد.
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻘﺮاء أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﻫﺬﻩ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ،وﲤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻟﻘﻮة ﻟﻠﺨﻼص ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺗﺴﻬﻴﻞ
وﺻﻮﳍﻢ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ،وﺗﺴﻬﻴﻞ ﳍﻢ ﻓﺮص اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق
ﻟﺼﺎﳊﻬﻢ ،واﺧﺘﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﺘﺢ ﳍﻢ ﺑﺎب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ،وﺗﺴﻬﻞ وﺻﻮﳍﻢ
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ﻟﻠﻤﻮارد واﻟﻔﺮص ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ وﺑﺄﻗﺼﻰ ﺳﺮﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار ﳌﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻟﺘﻤﻜﲔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﰲ إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎ
ﻻﻧﺘﻬﺎج ﺳﻴﺎﺳﺎت ﳏﻠﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻛﻔﺆة ﰲ إدارة ﻣﻮارد اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺗﻮزﻳﻊ ﻋﺎدل ﻟﻠﺪﺧﻮل.
-

-

-

-

-

ﻳﻌﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ا ﺘﻤﻊ ﺳﻮاء اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص أو ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ أوﻟﻮﻳﺎت ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت اﻻﻟﺘﺰام ﺎ ،وﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﳌﺎ ﲢﻘﻘﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ،
ﻓﺎﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص أﺻﺒﺢ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﳌﺴﺎﳘﺔ اﳉﺎدة ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﻮد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وإﺣﺪاث
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ اﳋﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ،وﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﺬي إن
أﺗﻴﺤﺖ ﻟﻪ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻓﺒﺈﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﰲ ﺻﺎﱀ اﻟﻔﻘﺮاء ﻛﻤﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻓﺮض اﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﻘﻴﺎم ﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت.
ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺿﺮورة أن ﺗﻀﻄﻠﻊ اﳍﻴﺌﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺑﺎﳌﻬﺎم اﳌﻨﻮﻃﺔ ﺎ ﺧﺎﺻﺔ
اﳌﺆدﻳﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﰲ أوﻟﻮﻳﺎت اﳌﻮازﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﻴﺎت اﻟﻔﻘﺮاء
واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﱵ ﺗﺜﻘﻞ ﻛﺎﻫﻠﻬﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻨﻬﻢ ﳑﺎرﺳﺔ دورﻫﻢ ﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﻣﺴﺎءﻟﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻫﺪر واﺧﺘﻼس ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم أو ﺳﻮء ﺗﺼﺮﻳﻔﻪ ،ﻣﺎ ﳛﻘﻖ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق
وﻳﻠﱯ ﺣﺎﺟﻴﺎت وأوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻔﻘﺮاء.
ﰲ إﻃﺎر إرﺳﺎء ﻣﺒﺎدئ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،وﺑﻨﺎء دوﻟﺔ اﳊﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﺒﻨﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﳉﺪﻳﺪة
ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ "ﻧﻴﺒﺎد" وﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﳋﻤﺲ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﳍﺎ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﺬﻩ اﳌﺒﺎدرة أن اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ
أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻟﺬا ﺗﺴﻌﻰ ﻹرﺳﺎء ﻣﺒﺎدﺋﻪ وﲢﺎرب اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ﺗﻌﺘﱪﻩ اﻟﺴﺒﺐ اﻷول ﻟﻔﺸﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ
اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﳉﺰاﺋﺮ أول دول ﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻧﻀﻤﺎﻣﺎ ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺮاء واﻟﱵ ﺗﻌﺪ آﻟﻴﺔ
ﲣﺘﺺ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أداء ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪول اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎدئ اﻟﻮاردة ﺑﺈﻋﻼن " اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﳊﻜﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮﺷﻴﺪ" ،وﻗﺪ ﺧﻀﻌﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻨﺔ  ،2005وأﺻﺪرت أول ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳍﺎ ﺣﻮل
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﲏ ﰲ ﳎﺎل اﳊﻜﺎﻣﺔ واﻟﺬي ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺳﻨﺔ  ،2008ﺣﻴﺚ ﴰﻞ ﻋﺮض ﻣﻔﺼﻞ
ﳉﻬﻮد اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻬﺪت ﺎ ﰲ إﻃﺎر اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻶﻟﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ.
رﻏﻢ ﺟﻬﻮد اﳉﺰاﺋﺮ اﻟﱵ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ ﻷﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ اﻟﺒﻼد ،ﺳﻮاء ﰲ اﳉﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
ﺑﺪءً ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺼﺎﳊﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،وإﺻﻼح اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،وإﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﱯ واﳌﺎﱄ وﲢﺴﲔ ﻣﻨﺎخ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻏﲑﻫﺎ ،إﻻ أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﺑﻘﻲ ﻳﺼﻨﻒ اﳉﺰاﺋﺮ ﺿﻤﻦ
اﳌﺮاﺗﺐ اﻷﺧﲑة ﰲ ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻜﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " ،"2010-2000وﱂ ﳛﻘﻖ ﺣﺴﺒﻪ وﻻ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات
اﳋﻤﺲ اﻟﱵ ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻘﻴﺎس ﻣﺴﺘﻮى ﺟﻴﺪ ،وﺑﻘﻴﺖ ﺗﱰاوح اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﶈﻘﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ واﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺟﺪا.
أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ ﻣﺆﺷﺮات اﳊﻜﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ﻋﺪﻳﺪة وﻣﺘﺸﻌﺒﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻣﻦ أﳘﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﲝﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ إﱃ ﻏﺎﻳﺔ  2011ﳑﺎ ﻗﻠﺺ ﻣﻦ اﳊﺮﻳﺎت
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اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ )ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ،ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ،ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت واﻷﺣﺰاب( وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺼﻨﻒ
ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ أﻳﻀﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﲏ اﻟﺬي ﺣﱴ وإن ﲢﺴﻦ ﻛﺜﲑا ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ
اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت إﻻ اﻧﻪ ﺑﻘﻴﺖ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ،أﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺜﲑة
أﻳﻀﺎ ﻟﻌﻞ أﳘﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺮﺷﻮة واﻟﻔﺴﺎد واﻟﺒﲑوﻗﺮاﻃﻴﺔ ،وﻧﻘﺺ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك ،وﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻘﺪم
ﻣﻠﻤﻮس ﰲ ﳎﺎل اﳋﻮﺻﺼﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﺿﻌﻒ ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺣﺘﻜﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﳊﻴﻮﻳﺔ ،أﻣﺎ ﻋﻦ
اﻷﺳﺒﺎب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻘﺮ ،واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وﺳﻮء ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻧﺘﺸﺎر
ﺑﻌﺾ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﻟﻌﻨﻒ واﳌﺨﺪرات وﻏﲑﻫﺎ.
ﻋﺮف اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " "2010-2000ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﺬﻫﻼ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺰﻳﺎدة
 %12,05ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺴﺠﻞ ﻋﺠﺰا ﰲ اﻏﻠﺐ ﺳﻨﻮات ﻫﺬﻩ اﻟﻔﱰة ،وﻗﺪ
ﴰﻞ اﻻرﺗﻔﺎع ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ،ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ اﻷول اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳉﺎرﻳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﰲ اﻹﻋﺎﻧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت إﱃ اﻷﺳﺮ ﻧﻘﺪا أو ﻋﻴﻨﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ
اﻷﻋﺒﺎء اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺨﺎﻃﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﶈﺪدة ﺣﺼﺮا )اﳌﺮض واﳊﻮادث ،واﻟﻌﺠﺰ
واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ واﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة ،واﻷﻣﻮﻣﺔ واﻷﺳﺮة ،واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،واﻹﺳﻜﺎن واﻟﻔﻘﺮ واﻻﺳﺘﺒﻌﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ(،
واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﱐ إﱃ ارﺗﻔﺎع اﻷﺟﻮر  ،إﻣﺎ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ ،أو
ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﺟﻮر.
أﻣﺎ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﻓﻜﺎن ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻧﺘﻬﺎج اﳉﺰاﺋﺮ ﻟﱪاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ رﺻﺪت ﳍﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﺪأت
إﺗﺒﺎع اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪء ﻣﻦ ﺳﻨﺔ  2001ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ إﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺣﺠﻢ اﻹﻧﻔﺎق
اﳊﻜﻮﻣﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر.
ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وزﻳﺎدة اﻷﺟﻮر واﻟﺘﺤﻮﻳﻼت ،وﻟﻜﻦ ﻛﺎن ﺳﺒﺒﻪ أﻳﻀﺎ
اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ ﻋﺮﻓﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " "2010-2000ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﻦ
اﳊﺠﻢ اﻟﺜﻘﻴﻞ ،ﻛﻘﻀﻴﺔ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﺑﻨﻚ ،وﻗﻀﻴﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻜﻦ ،واﶈﺮوﻗﺎت واﻷﺷﻐﺎل اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
اﲣﺬت اﳉﺰاﺋﺮ ﻷﺟﻞ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﻋﺪة إﺟﺮاءات ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وإﺻﻼﺣﻴﺔ ،ﻓﺼﺪﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت
دوﻟﻴﺔ ،وأﺻﺪرت ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،وأﻧﺸﺄت ﻫﻴﺌﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﻣﺴﺖ ﻗﻄﺎع اﳉﻤﺎرك واﳌﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻀﺮاﺋﺐ ،واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻹﻋﻼم وﻏﲑﻫﺎ ورﻏﻢ
ﻛﻞ ﻫﺬا اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﺘﻐﻠﻐﻞ واﻻﻧﺘﺸﺎر ،وﺑﻘﻴﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺼﻨﻒ وﻓﻘﺎ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺿﻤﻦ
اﻟﺪول اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺴﺎدا ،ﻓﺨﻼل اﻟﻔﱰة " "2011-2003ﱂ ﳛﻘﻖ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪرﻛﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪة وﱂ ﺗﺼﻞ
ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺣﱴ إﱃ اﻟﻨﺼﻒ ،وﺗﺮﺟﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻷﺳﺒﺎب ﰲ ذﻟﻚ إﱃ اﻻﻓﺘﻘﺎر ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ وﻛﺬا اﻟﺜﺮوة
اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﱵ ﻓﺘﺤﺖ ﺷﻬﻴﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻧﻘﺺ اﻹرادة ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻘﺮار وﻋﺪم اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎء
واﻟﺘﺴﺎﻫﻞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﻏﲑﻫﺎ.
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ﺗﻌﺪ ﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ،وﻧﻘﺺ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ
ﺳﺎﳘﺖ ﰲ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻇﺎﻫﺮة اﳍﺪر واﻹﺳﺮاف ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ،واﺳﺘﻤﺮار اﻻﺧﺘﻼﺳﺎت ،وﻗﺪ اﲣﺬت اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻄﻮات
اﳚﺎﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﻛﺈﻋﺎدة إﺣﻴﺎء دور ﳎﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ ،وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺒﻂ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﳎﺎل
اﺧﺘﺼﺎص اﳌﻔﺘﺸﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﶈﺎﺳﱯ وإﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺼﻔﻘﺎت
ورﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬا ﺑﻘﻴﺖ اﳉﺰاﺋﺮ ﺗﺼﻨﻒ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻗﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﳌﺆﺷﺮ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ
اﻟﺬي ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ).( IBP
ﻷﺟﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳊﻮﻛﻤﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﺎ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﲢﻘﻴﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ،ﰎ
إﻃﻼق ﺛﻼث ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ اﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي " "2004-2001واﻟﺬي رﺻﺪ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ
 525ﻣﻠﻴﺎر دج ،اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ " "2009-2005ورﺻﺪ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ  2.202,7ﻣﻠﻴﺎر دج ،وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳋﻤﺎﺳﻲ " "2014-2010ورﺻﺪ ﻟﻪ ﻣﺒﻠﻎ  21.214دج ،وﻛﺎﻧﺖ ﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ ﰲ اﻷﺳﺎس إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ
اﻟﻨﻤﻮ ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ،وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﳉﺰاﺋﺮي.
ﻛﺎن ﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺜﻼث آﺛﺎر اﳚﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﺣﻴﺚ اﳔﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﻘﺮ
وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،وزادت ﻣﻌﺪﻻت اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﳌﺪارس ،واﳔﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻴﺔ ،وﲢﺴﻨﺖ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓﺎرﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻷﻣﻞ ﰲ اﳊﻴﺎة ،وﻗﻠﺖ وﻓﻴﺎت اﻷﻃﻔﺎل دون ﺳﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ ،ووﻓﻴﺎت اﻷﻣﻬﺎت ،ﻛﻤﺎ زادت ﻧﺴﺒﺔ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﺎﻹﻳﺼﺎل ﺑﺎﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز ،وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺴﻜﻨﺎت ،وﲢﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﲤﻜﲔ اﳌﺮأة
واﳌﺴﺎواة ﺑﲔ اﳉﻨﺴﲔ ،وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى ،وﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﱪاﻣﺞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﲢﻘﻖ اﻏﻠﺐ
أﻫﺪاف اﻷﻟﻔﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﶈﺪد ﺑﺴﻨﺔ .2015
رﻏﻢ اﻻﳔﻔﺎض اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إذ ﻗﺪر ب  %10ﺳﻨﺔ  ،2010إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻷرﻗﺎم ﻻ
ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ ،ﻓﻼ زاﻟﺖ ﺷﺮﳛﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ أوﺳﺎط اﻟﺸﺒﺎب ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﳌﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﻴﺴﺖ داﺋﻤﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ وأﺧﺮى ﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﰎ ﺣﺴﺎ ﺎ ﰲ ﻣﻌﺪل
اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﻧﻘﺺ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻫﺬا ﻳﻌﺎﱐ ا ﺘﻤﻊ اﳉﺰاﺋﺮي ﻣﻦ أزﻣﺔ اﻟﺴﻜﻦ اﻟﱵ ﺗﺆرﻗﻪ دوﻣﺎ ،ﻓﺮﻏﻢ إﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب اﳌﻠﻴﻮﱐ ﺳﻜﻦ
ﺧﻼل اﻟﻔﱰة " "2010-2000ﻣﺎ زال اﻷزﻣﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ واﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة.
ﺗﺮﺟﻊ أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﲢﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺟﺪ اﳚﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻔﻘﺮ إﱃ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﺴﺎد وﺳﻮء اﻟﺘﺴﻴﲑ
وﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﳉﺰاﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ،ﺑﺪاﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﻜﲔ ،وﻓﺘﺢ أﻓﻖ اﳌﺸﺎرﻛﺔ
ﻟﻸﻓﺮاد ﰲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪور اﶈﺪود ﳌﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ و اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،واﻋﺘﻤﺎد
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ،إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪور اﶈﺪود ﻟﻠﱪﳌﺎن اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﺬي ﻻ ﻳﺰال ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳊﺰب اﳊﺎﻛﻢ
واﻟﺬي ﻳﻘﻒ داﺋﻤﺎ ﰲ ﺻﻒ اﳊﻜﻮﻣﺔ.
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ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺒﲏ ﺧﻄﻮات وإﺟﺮاءات ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻣﻌﻠﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺘﺨﺬة ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻨﻪ
ﰲ إﻃﺎر ﺳﻴﺎﺳﺔ رﺷﻴﺪة ﰲ إدارة اﳊﻜﻢ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ رؤﻳﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.

 -2اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت.
-

-

-

-

-

-

ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ داﺋﺮة ﻣﻦ دواﺋﺮ اﳊﻜﻢ اﻟﺜﻼث –اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ -ﳍﺎ ﻧﻘﺎط ﻗﻮ ﺎ وﺿﻌﻔﻬﺎ
ﻓﺎن ﲢﻘﻴﻖ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﺎﻋﻼ أﻛﱪا ﺑﲔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺜﻼث ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻮازن اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ،واﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﳉﻬﻮد اﳌﺴﺎﳘﺔ
ﰲ اﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،وﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﲤﻠﻚ اﻷﻃﺮاف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺪرة ذاﺗﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻜﻴﻒ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺴﺘﻤﺮة ،ﲟﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻻﺟﻞ .
ﻋﻠﻰ اﳉﺰاﺋﺮ أن ﺗﻜﻔﻞ ﳉﻤﻴﻊ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ دون ﲤﻴﻴﺰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ﻳﺸﺠﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﺎدة اﻟﺴﻴﺎﺳﲔ
واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﻮﳌﺔ ،وﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻘﻴﻢ ً
ورﺟﺎل اﻻﻋﻤﺎل وﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻻﻫﺪاف اﻟﱵ ﺗﱰﻛﺰ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﱵ
أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻔﺮد واﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﱃ ﻧﻈﺎم ﻳﻌﺰز ﺗﻮاﻓﻖ اﻻراء اﻟﻌﺎم ﺣﻮل ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف.
ﺿﺮورة ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﺧﻀﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﱵ
ﺗﻌﺪ ﺣﺠﺮ اﻟﺰاوﻳﺔ ﰲ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﺻﻼح اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﻤﻞ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع
اﳋﺎص وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد ﲜﺪﻳﺔ وﺣﺰم وﻻ ﻳﺘﺴﺎﻫﻞ ﻣﻊ أي ﻛﺎن.
ﻳﻨﺒﻐﻲ اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺒﻌﺎ
ﻟﻸوﻟﻮﻳﺎت اﶈﺪدة وﻟﻄﻤﺄﻧﺔ أﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻫﺬﻩ اﳌﻮارد ﺗﺪار ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺣﺼﻴﻔﺔ ،ﻫﺬﻩ اﻻﺟﺮاءت
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،ودﻋﻢ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،وﳏﺎرﺑﺔ ﻛﻞ أوﺟﻪ اﻟﻔﺴﺎد.
ﺿﺮورة اﺿﻔﺎء ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻢ –ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﲏ اﱃ اﻟﻮﻻﻳﺎت واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت وﺣﱴ اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ واﳌﺪاﺷﺮ -ﻣﺎ ﳝَﻜﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻛﺜﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﳊﻜﻢ ،ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ
ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﲤﻜﲔ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺴﺘﺒﻌﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار .و ﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ أن
ﻓﺮﺻﺎ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻜﻞ أﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺎط ﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ
ﺗﻮﻓﺮ ً
اﳊﻜﻮﻣﻴﲔ وا ﺘﻤﻌﺎت واﳌﻨﻈﻤﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺑﺮاﻣﺞ
اﳕﺎﺋﻴﺔ ﺗﻠﱯ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻻوﻟﻮﻳﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وإﺳﺘﺪاﻣﺔ.
ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ﻣﻨﻈﻤﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﳌﺴﺎﳘﻴﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ واﳉﺎدة ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻮا ﺎ
ﻟﻼﺻﻼح اﻟﺬي ﻳﻌﺰز اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ﳋﻄﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ اﻻﺻﻼح ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ
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اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺻﻼح واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،واﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻻراء اﶈﻠﻴﺔ ،اﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮاﻣﺞ ﻗﻄﺮﻳﺔ ﳏﺪدة ﻟﺒﻨﺎء اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ،وزﻳﺎدة وﻋﻲ اﻟﻨﺎس ﲝﻘﻮﻗﻬﻢ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎ ﻢ ،وﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﳊﻜﻢ ،ﻣﻊ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﱘ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﳎﺎل ﲨﻊ وﻧﺸﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎدارة اﳊﻜﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻬﻤﻴﺶ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﻏﲑﻫﺎ.
-

-

-

-

ﺿﺮورة اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﳋﲑﻳﺔ اﳌﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ﻣﻦ ﲨﻌﻴﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﱪ
واﻹﺣﺴﺎن وﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻮﻧﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎج واﻟﻔﻘﲑ ،إﱃ ﲨﻌﻴﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺬات
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﺎﻫﻴﻞ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﲑة ﻻﻧﺸﺎء ﻣﺸﺎرﻳﻊ ،واﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﲤﻜﲔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﻔﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺌﺼﺎل ﺷﺄﻓﺔ اﻟﻔﻘـﺮ وﲢﺴـﲔ ﻣﺴـﺘﻮﻳﺎت اﳌﻌﻴﺸـﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴـﻞ ﻣﻌـﺪل
اﻟﺒﻄﺎﻟــﺔ إﱃ أدﱏ ﺣــﺪ ﳑﻜــﻦ ،أو إزاﻟﺘﻬــﺎ ﻛﻠﻴــﺔ ﰲ ﲨﻴــﻊ اﻷﻗــﺎﻟﻴﻢ ،اﻻﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺘﻄﻠــﺐ ﺗﺸــﺠﻴﻊ اﻟﺘﻮﻇﻴــﻒ اﻟﻜﺎﻣــﻞ
ﻛﺄوﻟﻮﻳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ ﻛﺎﻓﺔ رﺑﻮع اﻟﻮﻃﻦ ،واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻗﺪر اﳌﺴـﺘﻄﺎع ﻣـﻦ اﻟﻮﻇـﺎﺋﻖ
اﳌﺆﻗﺘﺔ ،وﲤﻜﲔ ﲨﻴﻊ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء اﳌﺘﺎﺣﲔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر رزق آﻣـﻦ وﻣﺴـﺘﺪام
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﲝﺮﻳﺔ ،ﻣﻊ إﺷﺮاك اﻟﻔﺌـﺎت اﻟﻀـﻌﻴﻔﺔ ﰲ وﺿـﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ
اﳌﺘﺼ ــﻠﺔ ﺑﺘﻮﻟﻴ ــﺪ اﻟﻮﻇ ــﺎﺋﻒ واﻟﺘﺨﻔﻴ ــﻒ ﻣ ــﻦ ﺣ ــﺪة اﻟﻔﻘ ــﺮ ،وﻗﺼ ــﺪ ﺿ ــﻤﺎن اﳊﻘ ــﻮق واﳌﺼ ــﺎﱀ اﻷﺳﺎﺳ ــﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤ ــﺎل
وأﺻــﺤﺎب اﻟﻌﻤــﻞ وﲢﻘﻴﻘــﺎ ﳍــﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳــﺔ ﻳﻨﺒﻐــﻲ اﺣ ـﱰام ﻗ ـﻮاﻧﲔ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ وﺗﻌﺰﻳــﺰ ﻣﻌــﺎﻳﲑ اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ.
اﺗﺒﺎع إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﰲ أوﻟﻮﻳﺎ ﺎ ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻔﻘﺮاء وذوي اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻻرﻳﺎف واﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﻌﺰوﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل
اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺪاﺧﻴﻞ أﻋﻠﻰ ،وﲢﺴﲔ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻜﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ
داﺋﻤﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﲑ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﺄﻗﻞ درﺟﺎﺗﻪ ﺑﲔ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء .ﻣﻊ
وﺿﻊ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﲢﻘﻴﻖ )اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ( ﻋﻠﻰ رأس أوﻟﻮﻳﺎ ﺎ ﰲ اﳊﻜﻢ وإرﺳﺎء دوﻟﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ إدارة اﻹﻗﺘﺼﺎد
وﲢﺴﲔ أداء اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﲢﺴﲔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة
اﻷداء اﳊﻜﻮﻣﻲ وﲢﺴﲔ آﻟﻴﺎت ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،وﺿﻤﺎن ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻤﻮ ﰲ ﻇﻞ إﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق
وﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدي ﺷﺮط ﻏﲑ ﻛﺎف ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮاﻓﻘﻪ زﻳﺎدة ﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ووﺻﻮل اﻟﻔﻘﺮاء اﱃ اﳌﻮارد واﻷﺻﻮل
اﳌﻨﺘﺠﺔ وﲢﺴﲔ ﻓﺮص اﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ.
ﺿﺮورة إﺗﺒﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻴﻤﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺷﻄﺮﻳﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﲔ :أوﳍﻤﺎ دﻋﻢ و ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﱵ ﻫﻲ ﲝﻮزة اﻟﻔﻘﺮاء ،ﺑﻜﻞ ﻛﻔﺎءة وﺗﺄﰐ ﰲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻠﻜﻴﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻨﺘﺞ ﻋﻠﻲ
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ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﺪرات اﻟﻔﻘﺮاء ،دون اﻟﻠﺠﻮء إﱄ دﻋﻢ وﻇﺎﺋﻒ وﳘﻴﺔ أو اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﰲ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ اﻹداري اﳊﻜﻮﻣﻲ ،إذ أن اﻟﻠﺠﻮء ﳌﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻟﻴﺔ ﻳﻜﺮس ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮ و ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺪ ﺎ وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻤﻦ
اﳊﻞ ﰲ ﺣﻮار ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻊ وﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
وﺗﻔﻀﻴﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﺳﺎﺳﺎً ﻋﻠﻲ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ،وﲢﺮﻳﺮ أﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ اﳊﺮص ﻋﻠﻲ
ﺗﻮﻓﲑ اﳋﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻮن إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻲ ﻛﺮاﻣﺘﻪ ﻛﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻷﺳﺮة واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺴﻜﻦ.
-

ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﳚﺐ أن ﺗﺘﺼﺪر ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻻ أن ﺗﻌﺎﰿ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ اﻟﻔﻘﺮ دون أن ﺗﻌﺎﰿ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،أي ﺗﻌﺎﰿ اﻟﺴﺒﺐ وﻻ ﺗﻌﺎﰿ اﳌﺴﺒﺐ ،ﻓﺎﻟﻔﻘﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﺟﺪت وﺳﺘﻈﻞ وﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﻮاﺑﻊ ،ﻟﺬا ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻟﺘﻮاﺑﻊ وﻣﻦ أﳘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ
اﳉﻬﻞ و اﻷﻣﻴﺔ و اﳌﺮض واﻻﳓﺮاف و إﳚﺎد اﳊﻠﻮل ﳍﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻫﻲ ﺷﺮط ﺿﺮوري
ﻟﻨﺠﺎح ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وأن ﻫﺬا اﻟﻌﻼج ﻫﻮ إﺟﺮاء وﻗﺎﺋﻲ ﺿﺮوري ﻳﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺒﻊ و اﳌﺼﺪر
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ أن ﺗﱰﻛﻬﺎ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﰒ ﲢﺎول ﻋﻼج ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ
وﻣﺎل ،وأن أي ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻨﻔﻖ اﻟﻴﻮم ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺪف إﱄ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ ﺳﻮف ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻨﺎ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﺳﻮف ﻧﻨﻔﻘﻪ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أﺛﺎرﻩ.

 -3أﻓﺎق اﻟﺪراﺳﺔ.

ﰲ اﳋﺘﺎم ﻧﺸﲑ إﱃ أن ﻣﻮﺿﻮع اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﺸﻌﺐ ﳛﻤﻞ أﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ ﻫﺬﻩ اﻷﺑﻌﺎد ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﳍﺬا ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻬﺘﻤﲔ ﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺘﻄﺮق إﱃ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ واﻟﺪراﺳﺎت
ﰲ ﻋﺪة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ اﳊﺼﺮ:
ﺣﻮﻛﻤﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ .
اﻟﺘﻤﻜﲔ ﻛﺄﺳﻠﻮب ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ.
اﳊﻮﻛﻤﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻟﺼﺎﱀ اﻟﻔﻘﺮاء.
-
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ:
أوﻻ :اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 -1اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
(1
(2
(3
(4

ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء اﻵﻳﺔ
ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة اﻵﻳﺔ  ،30اﻵﻳﺔ .205
ﺳﻮرة اﻟﺮوم اﻵﻳﺔ .41
ﺳﻮرة اﳌﺎﺋﺪة اﻵﻳﺔ .32
.6

 -2اﻟﻜﺘﺐ.

 (1اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻴﺴﻮي ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﻐﲑ"دراﺳﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮا ﺎ"،دار اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2001 ،
 (2إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﻴﺴﻮي ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﺎﱂ ﻣﺘﻐﲑ ،دراﺳﺔ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻣﺆﺷﺮا ﺎ ،دار اﻟﺸﺮوق  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة،
.2003
 (3إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺮﻳﺪ ﻋﺎﻛﻮم ،إدارة اﳊﻜﻢ واﻟﻌﻮﳌﺔ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،دراﺳﺎت إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث
اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،117أﺑﻮ ﺿﱯ.2006 ،
 (4اﲪﺪ ﺻﻼح ﻋﻄﻴﺔ ،أﺻﻮل اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﺎ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2008 ،
 (5اﺧﻮار ﺷﻴﺪة ،ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺧﻠﻒ  ،اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﰲ اﻹدارة اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،دار اﳊﺎﻣﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن
.2006
 (6أﺳﺎﻣﺔ ﺷﻬﻮان ،إدارة اﻟﺪوﻟﺔ ،اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺘﻄﻮر  ،دار اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﻷردن.2001،
 (7أﻣﺎﱐ ﻗﻨﺪﻳﻞ ،اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ  ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ،اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،اﻟﻘﺎﻫﺮة
.2008
 (8أﻣﲔ ﻣﺸﺎﻗﺒﺔ ،اﳌﻌﺘﺼﻢ ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻮي ،اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ) إﻃﺎر ﻧﻈﺮي( ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﻔﲑ ،اﻷردن.2010 ،
 (9ﺑﺎﺳﻞ اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ ،ﺟﺪﻟﻴﺔ ﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ وﻣﻮاﻧﻊ اﻟﺘﻤﻜﲔ ،ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﲑوت.2009 ،
 (10ﺑﺎﺳﻢ اﲪﺪ ﻋﺎﻣﺮ ،ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﰲ ﺿﻮء اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ ،دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻷردن.2010 ،
 (11ﺑﻴﱰ اﻳﻐﻦ ،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻹﻓﺴﺎد اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻗﺪﻣﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺳﻮرﻳﺎ.2005 ،
 (12ﺟﱪﻳﻞ ﳏﻤﺪ ،ﻋﻤﺮ رﺣﺎل ،ﻣﺪﺧﻞ اﱃ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎﱀ ﰲ ﻓﻠﺴﻄﲔ ،اﳊﻜﻢ اﶈﻠﻲ ﳕﻮذﺟﺎ ،ﻣﺮﻛﺰ رام اﷲ ﻟﺪراﺳﺔ
ﺣﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﲔ. 2003 ،
 (13ﺣﺎزم اﻟﺒﺒﻼوي ،دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،دار اﻟﺸﺮوق ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.1998 ،
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 (14ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ دراز  ،ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺜﻤﺎن ،ﻣﺒﺎدئ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2002 ،
 (15ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ دراز ،اﳌﺮﺳﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺠﺎزي ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.1998 ،
 (16ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ دراز ،اﳌﺮﺳﻲ ﺳﻴﺪ ﺣﺠﺎزي ،ﻣﺒﺎدئ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2004 ،
 (17ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ دراز ،ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﲪﺎد أﺑﻮ دوح ،ﻣﺒﺎدئ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻴﻜﺲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
.2007
 (18ﺣﺴﲔ اﻟﻌﻤﺮ ،ﻣﺒﺎدئ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻔﻼح ﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ.2002 ،
 (19ﺣﺴﲔ اﶈﻤﺪي ﺑﻮادي ،اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻟﻐﺔ اﳌﺼﺎﱀ ،دار اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2008 ،
 (20ﺣﺴﲔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﺴﲔ ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.1999 ،
 (21ﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳉﻨﻴﺪل ،اﺛﺮ اﻟﺮﺷﻮة ﰲ ﺗﻌﺜﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وأﺳﺎﻟﻴﺐ دﻓﻌﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ
اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.1982 ،
 (22راوﻳﺔ ﺗﻮﻓﻴﻖ ،اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﺒﺎدرة اﻟﻨﻴﺒﺎد ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻷوﱃ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2005 ،
 (23زﻫﲑ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﻟﻜﺎﻳﺪ ،اﳊﻜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ،ﲝﻮث ودراﺳﺎت  ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة
.2003
 (24زﻳﻨﺐ ﺣﺴﲔ ﻋﻮض اﷲ ،ﻣﺒﺎدئ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﺑﲑوت.1998 ،
 (25ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺜﻤﺎن ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،ﺑﲑوت.2008 ،
 (26ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺮاﺷﺪي ،اﻹدارة ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ  ،دار ﻛﻨﻮز اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ  ،ﻋﻤﺎن .2007 ،
 (27ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ-اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ-اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻠﱯ اﳊﻘﻮﻗﻴﺔ
ﻟﺒﻨﺎن .2009 ،
 (28ﺳﻮزي ﻋﺪﱄ ﻧﺎﺷﺪ ،اﻟﻮﺟﻴﺰ ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﻣﺼﺮ.2000 ،
 (29اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺷﺘﺎ ،اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري وﳎﺘﻤﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ،اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ،اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. 1998 ،
 (30ﺻﺎﻣﻮﺋﻴﻞ ﻋﺒﻮد ،اﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرﻳﺎ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،دﻣﺸﻖ.2002 ،
 (31ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻬﻤﻲ ﳏﻤﻮد ،اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﻛﻤﻌﻮق ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ
ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.1994 ،
 (32ﻃﺎرق اﳊﺎج ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2009 ،
 (33ﻃﺎرق ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﻟﺴﺎﻟﻮس ،اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻔﺴﺎد ﻣﻊ إﺷﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﰲ ﰲ ﻣﺼﺮ ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة. 2005 ،
 (34ﻃﺎﻫﺮ اﳉﻨﺎﰊ ،دراﺳﺎت ﰲ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﺘﻨﺼﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺮاق.1990 ،
 (35ﻋﺎدل اﲪﺪ ﺣﺸﻴﺶ ،أﺳﺎﺳﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺪراﺳﺔ أﺻﻮل اﻟﻔﻦ اﳌﺎﱄ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2006 ،
 (36ﻋﺎدل اﻟﻌﻠﻲ ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﺎﱄ واﻟﻀﺮﻳﱯ ،إﺛﺮاء ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2009 ،
 (37ﻋﺎﻣﺮ ﺧﻀﲑ ﲪﻴﺪ اﻟﻜﺒﻴﺴﻲ ،اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺎ ﳍﺎ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﺮﻳﺎض.2006 ،
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 (38ﻋﺎﻣﺮ ﻛﺒﻴﺴﻲ ،اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻌﻮﳌﺔ – ﺗﺰاﻣﻦ ﻻ ﺗﻮأﻣﺔ ، -اﳌﻜﺘﺐ اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳊﺪﻳﺚ ،اﻟﻌﺮاق.2005 ،
 (39ﻋﺒﺪ ا ﻴﺪ ﻗﺪي ،اﳌﺪﺧﻞ إﱃ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ "دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻤﻴﻪ" ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮ.2003،
 (40ﻋﺒﲑ ﻣﺼﻠﺢ ،اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻻﺋﺘﻼف ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ  ،أﻣﺎن ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ
رام اﷲ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ.2007 ،
 (41ﻋﺜﻤﺎن ﳏﻤﺪ ﻏﻨﻴﻢ ،ﻣﺎﺟﺪة أﺑﻮ زﻧﻂ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ،ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﲣﻄﻴﻄﻬﺎ وأدوات ﻗﻴﺎﺳﻪ ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن.2007 ،
 (42ﻋﺪﻧﺎن ﳏﺴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ،ﺣﻘﻮق اﻟﻨﺎﺋﺐ وواﺟﺒﺎﺗﻪ ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ
ﻟﺒﻨﺎن. 2007 ،
 (43ﻋﺪﻧﺎن ﳏﺴﻦ ﻇﺎﻫﺮ ،اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﻮل إﻋﺪاد وإﻗﺮار وﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﲟﻨﺸﻮرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﻟﺒﻨﺎن. 2004 ،
 (44ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ ﻋﺴﺎف ،إدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ.
 (45ﻋﻠﻲ زﻏﺪود ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2006 ،
 (46ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻌﺎن ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺎل واﻟﺴﻴﺎﺳﺘﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،دار اﳌﻌﺎرف ،اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ،ﺑﺪون ﺳﻨﺔ ﻧﺸﺮ.
 (47ﻋﻤﺎد ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق اﻟﺸﻴﺦ داود ،اﻟﻔﺴﺎد واﻹﺻﻼح ،ﻣﻨﺸﻮرات اﲢﺎد ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ .2009
 (48ﻏﺎزي ﳏﻤﻮد ذﻳﺐ اﻟﺰﻋﱯ ،اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻻردن ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ ،اﻻردن.2009 ،
 (49ﻏﺴﺎن ﻣﻨﲑ ﲪﺰة ﺳﻨﻮ ،ﻋﻠﻲ اﲪﺪ اﻟﻄﺮاح ،اﻟﻌﻮﳌﺔ واﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﻮﻃﻦ وا ﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﳌﻲ دراﺳﺎت ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﺪﱐ
ﰲ ﻇﻞ اﳍﻴﻤﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﲑوت .2002،
 (50ﻓﺎرس رﺷﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﰐ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،دار زﻫﺮان ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻻردن.2008 ،
 (51ﻓﺎرس رﺷﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﰐ ،اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ واﻹداري ﰲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﳋﺪﻣﺎﺗﻴﺔ ،ﻣﻌﺎﳉﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ ،دار اﻳﻠﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،ﻋﻤﺎن .2010 ،
 (52ﻓﺘﺤﻲ أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ واﺧﺮون ،دور اﻟﺪوﻟﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت ﰲ ﻇﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ  ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻻﺳﺮة  ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2004 ،
 (53ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ  ،ﻋﻤﺎن  ،اﻷردن.2006 ،
 (54ﻓﻠﻴﺢ ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻒ ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ و ﺟﺪارا ﻟﻠﻜﺘﺎب اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ
اﻷردﻧﻴﺔ.2008 ،
 (55ﻛﻤﺎل اﳌﻨﻮﰲ ،ﻳﻮﺳﻒ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻮاﱐ ،ﻧﺪوة اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺪراﺳﺎت
وأﲝﺎث اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺧﻀﺮ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ.2006 ،
 (56ﻛﻴﻤﱪﱄ ان اﻟﻴﻮن ،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﺪ ﲨﺎل إﻣﺎم ،اﻟﻔﺴﺎد واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ،اﳍﻴﺌﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة
 .2008اﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﺎر اﺑﻮ ﺳﻮﻳﻠﻢ ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﻴﺔ اﳍﺎﴰﻴﺔ.2010 ،
 (57ﻟﺆي أدﻳﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﻴﺴﻰ ،اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،دار اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ  ،ﻋﻤﺎن .2009 ،
 (58ﻣﺎﻟﻜﻮﱂ ﺟﺒﻠﺰ وآﺧﺮون ،ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻃﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻨﺼﻮرو ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ،دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ
اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.1995 ،
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 (59ﳎﺪي ﳏﻤﻮد ﺷﻬﺎب ،أﺻﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2004 ،
 (60ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺆﻟﻔﲔ ،اﻟﻔﺴﺎد واﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎﱀ ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﲝﻮث وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻨﺪوة اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت
اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﲑوت.2006 ،
 (61ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ اﻟﺒﺸﺮي  ،اﻟﻔﺴﺎد واﳉﺮﳝﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.2007 ،
 (62ﳏﻤﺪ أﻟﺒﻨﺎ ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﺣﺪﻳﺚ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2009 ،
 (63ﳏﻤﺪ اﻟﺼﻐﲑ ﺑﻌﻠﻲ ،ﻳﺴﺮي أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﻟﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2003 ،
 (64ﳏﻤﺪ ﲨﺎل ذﻧﻴﺒﺎت ،اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﳌﺎﱄ ،اﻟﺪار اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ودار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2003 ،
 (65ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﺼﻔﻮر ،أﺻﻮل اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2008 ،
 (66ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻗﺔ ،ﻫﺪى اﻟﻌﺰاوي ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن .2007 ،
 (67ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﳏﺮزي ،اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2003 ،
 (68ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ ﺣﺴﻦ ﻫﻼل ،ﻣﻘﺎوﻣﺔ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء ،اﻟﻘﺎﻫﺮة
.2007
 (69ﳏﻤﺪ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ دوح ،ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم وﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،اﻟﺪار اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ  ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.2006 ،
 (70ﳏﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻋﻴﺪ ،دور ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﺧﻔﺾ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺪرات ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.2009،
 (71ﳏﻤﻮد ﺣﺴﲔ اﻟﻮادي ،ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،دار ﺻﻔﺎء ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن.2010 ،
 (72ﳏﻤﻮد ﺣﺴﲔ اﻟﻮادي ،زﻛﺮﻳﺎ اﲪﺪ ﻋﺰام ،ﻣﺒﺎدئ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳌﺴﲑة ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ،ﻋﻤﺎن ،اﻷردن
.2007
 (73ﻣﺪﺣﺖ اﻟﻘﺮﻳﺸﻲ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﻧﻈﺮﻳﺎت وﺳﻴﺎﺳﺎت وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ،دار واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻷردن.2007،
 (74اﳌﺮﺳﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺠﺎزي ،ﻣﺒﺎدئ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎم )اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﻟﻘﺮوض( ،اﻟﻴﻜﺲ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2008 ،
 (75ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻴﻼد ﻳﻮﻧﺲ ،ﻣﺒﺎدئ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ.1994 ،
 (76ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻧﻈﺎم اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻛﺘﺎب اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ ﻟﻠﺪراﺳﺎت ،ﺑﲑوت
.2005
 (77اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد  ،اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﺎ واﻟﻴﺎ ﺎ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم ﻧﺎﺷﺮون
ﻟﺒﻨﺎن.2007 ،
 (78ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن ﻋﺮب ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ،دور اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻗﻊ وﲡﺎرب ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ ،ﺑﺮاﻧﺖ ﺷﻮب
اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﱃ ،ﺑﲑوت.2005 ،
 (79ﻣﻨﻘﺬ ﳏﻤﺪ داﻏﺮ ،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﺑﺎﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﳊﻜﻮﻣﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎ ﺎ ،دراﺳﺔ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﻌﺪد ،60ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،أﺑﻮ ﺿﱯ.2002 ،
 (80ﻣﻨﲑ اﳊﻤﺶ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ " اﻟﻔﺴﺎد –اﻹﺻﻼح -اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ"  ،اﲢﺎد اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮب ،دﻣﺸﻖ.2006 ،
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 (81ﻣﻮﻓﻖ ﺣﺪﻳﺪ ﳏﻤﺪ ،اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻷﺟﻬﺰة وﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪاﻣﺞ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،دار
اﻟﺸﺮوق ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2007 ،
 (82ﻣﻴﺸﻴﻞ ب-ﺗﻮدارو ،ﺗﺮﲨﺔ ﳏﻤﻮد ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲏ و ﳏﻤﻮد ﺣﺎﻣﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،دار اﳌﺮﻳﺦ ﻟﻠﻨﺸﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.2006 ،
 (83ﻧﺎﺋﻞ ﻋﺒﺪ اﳊﺎﻓﻆ اﻟﻌﻮاﻣﻠﺔ ،اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻘﺎرن ،ﻣﺮﻛﺰ اﲪﺪ ﻳﺎﺳﲔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﻷردن
.2003،
 (84ﻧﻮزان ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳍﻴﱵ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﳕﻮذﺟﺎ ،ﻣﺮﻛﺰ
اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ،أﺑﻮ ﺿﱯ.2009 ،
 (85ﻧﻮزان ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳍﻴﱵ ،ﻣﻨﺠﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﺸﺎﱄ ،اﳌﺪﺧﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،دار اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻟﻠﻨﺸﺮ
واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2006 ،
 (86ﻫﺸﺎم ﳏﻤﻮد اﻻﻗﺪاﺣﻲ ،ﻣﻌﺎﱂ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺒﺎب اﳉﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻘﺎﻫﺮة.2009 ،
 (87ﻫﻴﺜﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺠﺎم ،ﻋﻠﻲ ﳏﻤﺪ ﺳﻌﻮد ،ﲣﻄﻴﻂ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم ،دار اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﻋﻤﺎن.2004 ،

 -3رﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ.
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8

ﺑﻮﻓﻴﺢ ﻧﺒﻴﻞ ،دور ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ "اﻟﻮاﻗﻊ واﻷﻓﺎق" ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة ﳊﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ
أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.2011/2010 ،03
دراوﺳﻲ ﻣﺴﻌﻮد ،اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ  ،2004-1990أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ،
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.2005 ،
رﺷﻴﺪ اﻟﺒﻴﺎﰐ ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻛﻠﻴﺔ اﻹدارة واﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﰲ اﻟﺪﳕﺎرك ،ﻋﻤﺎن.2008 ،
زﻳﻮش رﲪﺔ ،اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻟﻮد ﻣﻌﻤﺮي ﺑﺘﻴﺰي
وزو ،اﳉﺰاﺋﺮ.2011 ،
ﻋﻠﻲ ﲪﻴﺪوش ،اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﱰة  ،2005-1990أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.2006/2005 ،
ﻓﺎرس ﺑﻦ ﻋﻠﻮش ﺑﻦ ﺑﺎدي اﻟﺴﺒﻴﻌﻲ ،دور اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳊﻜﻮﻣﻲ أﻃﺮوﺣﺔ
دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻷﻣﻨﻴﺔ ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﻳﺔ ،اﻟﺮﻳﺎض .2010
ﻓﺮﺣﻲ ﳏﻤﺪ ،اﻟﻨﻤﺬﺟﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ) دراﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم( ،أﻃﺮوﺣﺔ
دﻛﺘﻮراﻩ دوﻟﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ.1999/1998 ،
ﻓﺮﻳﺪ ﲞﱵ ،ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ " ،"2008-1990أﻃﺮوﺣﺔ دﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹﺣﺼﺎء
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ،اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻺﺣﺼﺎء واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻄﺒﻘﻲ ،اﳉﺰاﺋﺮ.2011 ،
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 (9ﳌﻴﺎء ﳏﻤﺪ اﳌﻐﺮﰊ ،اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وأﺛﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﳍﻨﺪ ،اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ،ﻣﺼﺮ ،رﺳﺎﻟﺔ
دﻛﺘﻮراﻩ ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ ﴰﺲ  ،ﻣﺼﺮ.2003،
 (10ﳏﻤﺪ زﻛﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻴﺪ ،اﳊﻮﻛﻤﺔ ﰲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺼﺮي ،رﺳﺎﻟﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﻴﻞ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻩ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة.2008 ،
 (11ﳏﻤﺪ ﺻﺎدق ﺣﺎﻣﺪ رﺑﺎﺑﻌﺔ ،ﳕﻮذج ﻣﻘﱰح ﻟﻘﻴﺎس اﺛﺮ ﺟﻮدة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧﻔﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ اﻷردﱐ ﻃﺒﻘﺎ
ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﲑ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،دﻛﺘﻮراﻩ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ،اﻷردن.2010 ،
 (12واﺋﻞ ﻋﻤﺮان ﻋﻠﻲ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳌﺴﺎءﻟﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ) دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ( ،دراﺳﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ دﻛﺘﻮراﻩ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﰲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة .2008

 -4ﺑﺤﻮث وﻣﻘﺎﻻت.
 (1اﻷﺧﻀﺮ ﻋﺰي ،ﻏﺎﱂ ﺟﻠﻄﻲ ،اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ وﺧﻮﺻﺼﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت " إﺷﺎرة إﱃ واﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﲏ واﳌﺆﺳﺴﺔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد .2006 ،27
 (2اﻛﺮﻣﺎن ،ﺳﻮزان روز ،اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد ،ا ﻠﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،149اﻟﻘﺎﻫﺮة ،ﺳﺒﺘﻤﱪ
.1996
 (3اﳒﻲ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،دور ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ رأس اﳌﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ " دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﰲ
ﻣﺼﺮ" ،ﺳﻠﺴﻠﺔ أﲝﺎث ودراﺳﺎت ،اﻟﻌﺪد اﻷول ،اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺼﺮي ﻟﻠﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.2010 ،
 (4ﺑﻮﻣﻌﺮاف اﻟﻴﺎس ،ﻋﻤﺎري ﻋﻤﺎر ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﳎﻠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﻟﻌﺪد 07
.2010-2009
 (5ﺟﻮن د .ﺳﻮﻟﻴﻔﺎن ،اﳊﻜﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺼﺎﱀ اﳌﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ،ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ  ،واﺷﻨﻄﻦ 2004 ،
 (6ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،دور ا ﺎﻟﺲ اﶈﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ ارﺑﺪ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت ،ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﱐ ،اﻟﻌﺪد
اﻟﺜﺎﱐ ،1999 ،اﻷردن.
 (7داﻧﻴﺎل ﻛﻮﻓﻤﺎن ،ﺟﻮﻳﻞ ﻫﻴﻠﻤﺎن ،ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﲢﺪي اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﱵ ﲤﺮ ﲟﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎل ،ﳎﻠﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﺳﺒﺘﻤﺮ .2001
 (8ﺳﻠﻮى ﺷﻌﺮاوي ﲨﻌﺔ ،ﻣﻔﻬﻮم إدارة ﺷﺆون اﻟﺪوﻟﺔ وا ﺘﻤﻊ ،إﺷﻜﺎﻟﻴﺎت ﻧﻈﺮﻳﺔ ،اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ ،ﻋﺪد  ،249ﺑﲑوت
.1999
 (9ﺷﺎرل د .ﻋﺪوان ،ﺗﻌﺮﻳﺐ ﻟﻔﻈﺔ " ،"Governanceﳎﻠﺔ إدارة اﳊﻜﻢ أﺧﺒﺎر وأﻓﻜﺎر ،ا ﻠﺪ  ،1اﻟﻌﺪد  ،1ﻧﻮﻓﻤﱪ
.2007
 (10ﺷﺎرل د .ﻋﺪوان ،ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ إدارة اﳊﻜﻢ أﺧﺒﺎر وأﻓﻜﺎر ،ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ا ﻠﺪ ،1اﻟﻌﺪ .2008 ،2
 (11ﺻﺎﱀ زﻳﺎﱐ ،اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ وﻣﻌﻀﻠﺔ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات آﻟﻴﺎت اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﺪد ﺧﺎص اﻓﺮﻳﻞ  ،2011ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ.
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 (12ﺻﺎﱀ زﻳﺎﱐ ،ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﻌﻮي ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد وإرﺳﺎء اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺎﺗﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﳎﻠﺔ اﳌﻔﻜﺮ ،اﻟﻌﺪد
اﻟﺮاﺑﻊ ،اﻓﺮﻳﻞ  ،2009ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة.
 (13ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﻮﻓﻖ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ،ﳎﻠﺔ أﲝﺎث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
وإدارﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،05ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳊﺎج ﳋﻀﺮ ،ﺑﺎﺗﻨﺔ ،ﺟﻮان .2009
 (14ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳋﺮاط  ،اﳌﺴﺎءﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﺎل اﻟﻌﺎم ،ﳎﻠﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،50ا ﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻼﺟﻬﺰة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ،ﺟﻮان ،ﺗﻮﻧﺲ.2007 ،
 (15ﻋﻼء ﲨﻌﺔ ،ﻗﻤﺔ اﻟﻨﻴﺒﺎد :اﳌﺒﺎدرة ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ،ﳎﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻋﺪد  ،159ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻫﺮام ،ﲨﻬﻮرﻳﺔ
ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺟﺎﻧﻔﻲ .2005
 (16ﻋﻤﺮو ﻋﻠﻲ  ،اﳌﺒﺎدرة اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻨﻴﺒﺎد  ،ﳎﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ﻋﺪد  ،149ﻳﻮﻟﻴﻮ  2002ﻣﺆﺳﺴﺔ
اﻻﻫﺮام ،ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
 (17ﻋﻴﺎﺷﻲ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ،ﺗﻄﻮر اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،ﲝﻮث اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ،ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  31 -ﺟﻮان
 ،2009ا ﻠﺪ ب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري ،ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ.
 (18ﳏﻤﺪ ﻗﲑاط ،ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﳎﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ ،ا ﻠﺪ  ،19اﻟﻌﺪد ،4+3
.2003
 (19ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﻔﻀﻴﻞ ،اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﻌﺪد  ،243ﻣﺎي .1999
 (20اﳌﺮﺳﻲ اﻟﺴﻴﺪ ﺣﺠﺎزي ،اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺎد ،ﳎﻠﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﰊ ،اﻟﺴﻨﺔ  ، 12اﻟﻌﺪد  ،266اﻓﺮﻳﻞ
.2001
 (21ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻠﻌﻮر ،اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ  2007-1999اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ أم ﺣﻞ ،ﳎﻠﺔ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﺪد ﺧﺎص ،اﻓﺮﻳﻞ  ،2011ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.
 (22ﻣﻨﲑ ﻣﺒﺎرﻛﻴﺔ ،ﻋﻼﻗﺔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺄﺛﲑﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﳎﻠﺔ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن
ﻋﺪد ﺧﺎص ،اﻓﺮﻳﻞ  ،2011ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح ورﻗﻠﺔ.
 (23ﻣﻴﺘﺸﻞ اوﺑﺮاﻳﻦ ،دور اﻟﱪﳌﺎﻧﺎت ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﺟﻬﻮد اﳊﻜﻢ اﳉﻴﺪ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﳎﻠﺔ إدارة اﳊﻜﻢ أﺧﺒﺎر وأﻓﻜﺎر
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،واﺷﻨﻄﻦ ،ﳎﻠﺪ  ،3اﻟﻌﺪد  ،1ﻣﺎرس ،2009 ،
 (24ﻧﻮزان ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﺎن اﳍﻴﱵ ،اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎﱀ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﻗﺮاءة ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ،ﳎﻠﺔ ﻋﻠﻮم إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  ،اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،اﻟﻌﺪد ،92
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ . 2006

 -5ﻣﻠﺘﻘﻴﺎت وﻧﺪوات ﻋﻠﻤﻴﺔ .
(1

أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻌﲑة ،اﻧﺲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻌﲑة ،ﻻ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺪون إدارة ﻗﻮاﻣﺔ ،ﻣﺆﲤﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ28 ،

و  29ﺟﻮان  ،2008ﻛﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎرﻳﻮﻧﺲ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ.2008 ،
 (2ادم ﻧﻮح اﻟﻘﻀﺎة ،ﳓﻮ ﻧﻈﺮﻳﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺪوﱄ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،اﳉﺰء اﻷول ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  7-6 ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .2003 ،
 (3ﺑﻮﻟﲔ ﲤﻴﺴﻴﺲ ،اﳌﻨﻈﻮرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺎل ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﺒﺎدرات
ﲢﺴﲔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 24 ،و  25أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1997ﺑﺎرﻳﺲ.
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 (4ﺟﺎﺑﺮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻌﱯ ،ﻳﺎﺳﺮ ﻋﻤﺎر ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ،ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وآﻓﺎق ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ،ورﻗﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﲤﺮ " ﳓﻮ إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ" ،ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ،ﺑﻐﺪاد.2008 ،
 (5ﺟﻮﻫﺎن ﺟﺮاف ﻻﻣﺒﺴﺪروف ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﲨﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ 17- 13 ،ﺟﺎﻧﻔﻲ
 ،2007اﻟﻜﻮﻳﺖ . 2007،
 (6ﺟﻴﻤﺲ د .و وﻟﻔﻨﺴﻮن ،اﻹﻃﺎر اﻹﳕﺎﺋﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﲝﻮث وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان
" دور اﳊﻜﻮﻣﺎت اﻹﳕﺎﺋﻲ ﰲ ﻇﻞ اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻻﻗﺘﺼﺎدي" ،ﻣﻦ  5-2ﻣﺎي  ،2000ﺳﻮرﻳﺎ  ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ.2001،
 (7ﺧﻠﻴﻞ ﺟﺒﺎرة ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﳌﺎﱐ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،ﺿﻤﻦ دراﺳﺎت ﲝﺜﻴﺔ وورﺷﺎت ﻋﻤﻞ
ﺣﻮل ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 15 ،و 16ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،2008ﺑﲑوت.
 (8زﻫﲑ ﺷﻄﺎح ،رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺴﻴﲑ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ ﺣﻮل ﺗﺴﻴﲑ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﻳﻮﻣﻲ 09
و  10ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،2008ﳐﱪ اﳌﻐﺮب اﻟﻜﺒﲑ اﻻﻗﺘﺼﺎد وا ﺘﻤﻊ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.
 (9ﺳﻌﻴﺪ ﻛﻼب ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ودورﻫﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺆﲤﺮ " ﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﺑﻌﺪ
اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ" 15-13 ،ﻓﻴﻔﺮي  ،2006ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻓﻠﺴﻄﲔ.
 (10ﺳﻮزان روز اﻛﺮﻣﺎن ،اﻟﻔﺴﺎد واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻔﺴﺎد وﲢﺴﲔ ﻣﺒﺎدرات اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون
اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 24 ،و  25أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1997ﺑﺎرﻳﺲ.
 (11ﺻﺮارﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻛﺄداة ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﺘﺴﻴﲑ اﳊﻜﻮﻣﻲ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل اﻷداء اﳌﺘﻤﻴﺰ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت واﳊﻜﻮﻣﺎت ،ﻳﻮﻣﻲ  8و  9ﻣﺎرس  ،2005ﻛﻠﻴﺔ اﳊﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ ،اﳉﺰاﺋﺮ.
 (12ﻃﻮاﻫﺮ ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮﻫﺎﻣﻲ  ،إﻣﻨﺼﻮرن ﺳﻬﻴﻠﺔ ،ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨﻤﻮي ﰲ اﻟﺒﻼد اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎدس ﺣﻮل اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ودورﻩ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪﳝﺔ ،اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ
اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻳﻮﻣﻲ  09و 10دﻳﺴﻤﱪ .2006
 (13ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻦ ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺮﺷﻮة ،ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻧﺪوة ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﲔ واﻹدارﻳﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻦ
) اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ اﻹداري( اﳌﻨﻌﻘﺪة ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﺳﻨﺔ  ،2008ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ،
أﻋﻤﺎل اﳌﺆﲤﺮات ،اﻟﻘﺎﻫﺮة.2009 ،
 (14ﻋﺎدل ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺪوة ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻟﻘﺎءات وﳏﺎﺿﺮات ) ،(2006-2005اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﺰاﻫﺔ.2006 ،
 (15ﻋﺎﻣﺮ ﺧﻴﺎط ،ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻔﺴﺎد ،ﲝﺚ ﻣﻘﺪم ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺪوة اﻟﱵ أﻗﺎﻣﺘﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﲢﺖ ﻋﻨﻮان اﳌﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن.2006 ،
 (16ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻹﻣﺎم ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺪوة ﺳﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺼﺮﰲ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﲟﻜﺎﻓﺤﺔ ﺑﺘﺒﻴﻴﺾ
اﻷﻣﻮال ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ 10-6 ،اﻓﺮﻳﻞ .2008
 (17ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﳉﺒﺎﱄ ،اﳌﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻌﻴﺔ ﰲ ﺻﻨﻊ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳌﺆﲤﺮ "دور اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺨﺘﻠﻂ" ﻣﺮﻛﺰ
ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻻﺳﺘﺸﺎرات واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻳﻮﻣﻲ  12و  13اﻓﺮﻳﻞ  ،2008اﻟﻘﺎﻫﺮة.
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 (18ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﺎرس ،اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺎﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ،ﲝﻮث
وﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﻧﺪوة اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﶈﺎﺳﺒﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﺎ واﻟﻴﺎ ﺎ ﰲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻟﺒﻨﺎن .2007
 (19ﻋﺒﻮ ﻋﻤﺮ ،ﻋﺒﻮ ﻫﻮدة ،ﺟﻬﻮد اﳉﺰاﺋﺮ ﰲ اﻷﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﺪاﺧﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﲏ
ﺣﻮل اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :واﻗﻊ وﲢﺪﻳﺎت ﻳﻮﻣﻲ  16و  17دﻳﺴﻤﱪ  ،2008ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻠﻒ.
 (20ﻋﺪﻧﺎن ﻇﺎﻫﺮ ،دور اﻟﱪﳌﺎن ﰲ إﻋﺪاد وإﻗﺮار وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ورﺷﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﱪﳌﺎن ﰲ إﻋﺪاد ﻣﻮازﻧﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع وﰲ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﱰﻳﺎت اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة اﻻﳕﺎﺋﻲ ،ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ.2007 ،
 (21ﻋﻄﺎ اﷲ ﺧﻠﻴﻞ ،ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻘﱰح ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ" ﲡﺮﺑﺔ اﻷردن" ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺪوة ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ ،اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹدارﻳﺔ ،ﻣﺼﺮ. 2009 ،
 (22ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎوي ،ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ ودورﳘﺎ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳉﻤﻌﻴﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ﺣﻮل اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ 21و
 22ﻣﺎرس  ،2009ﻋﻤﺎن.
 (23ﻏﺎﱂ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﲪﺰة ﻓﻴﺸﻮش ،إﺟﺮاءات وﺗﺪاﺑﲑ ﻟﺪﻋﻢ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ) -اﳌﺴﺎﳘﺎت وأوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر  ( -ورﻗﺔ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ ﺣﻮل إﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻋﻠﻮم اﻟﺘﺴﻴﲑ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﺴﻴﻠﺔ ،ﻳﻮﻣﻲ  16-15ﻧﻮﻓﻤﱪ ..2011
 (24ﻓﺮاس ﺟﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﻰ ،دور اﻟﱪﳌﺎن ﰲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻌﺮاق ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ دراﺳﺎت ﲝﺜﻴﺔ وورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﺣﻮل
ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﺑﲑوت.2009 ،
 (25ﻓﻴﺼﻞ اﻟﻌﻠﻲ اﳌﻄﻮع ،ﻇﺎﻫﺮة اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﳋﺎص ﻣﻊ إﺷﺎرة ﻟﻠﺘﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﻠﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﲨﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻣﻦ  13إﱃ  17ﺟﺎﻧﻔﻲ .2008
 (26ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺎ ،اﻟﻴﺎت ﺗﻔﻌﻴﻞ دور ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﺪوة دور ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﻟﻘﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ" :ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ،ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ،اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة .2008
 (27ﳊﺴﻦ ﺑﻮﻧﻌﺎﻣﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ،اﻟﻔﺴﺎد وأﺛﺮﻩ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،اﳌﺆﲤﺮ اﻟﺪوﱄ اﻟﻌﺮﰊ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  7-6 ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .2003 ،
 (28ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺟﻮﻧﺴﺘﻮن ،اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود "ﻣﻜﺎﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻹﺻﻼح" ،ﻣﺆﲤﺮ اﻟﻔﺴﺎد وﲢﺴﲔ
ﻣﺒﺎدرات اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 24 ،و  25أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،1997ﺑﺎرﻳﺲ.
 (29ﳏﻤﺪ ﻗﺮﻗﺐ ،ﻋﺮض ﺣﻮل اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد ﰲ ﺑﺮاﻣﺞ وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،اﻟﻨﺪوة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻦ دور اﻹرﺷﺎد
واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﻬﲏ ﰲ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻃﺮاﺑﻠﺲ.2005 /7 /13 – 11 :
 (30ﳏﻤﺪ ﻣﺎﻟﻜﻲ ،ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﳓﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺪور اﻟﺮﻗﺎﰊ ﻟﻠﱪﳌﺎﻧﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،أﻛﺘﻮﺑﺮ 2009
ﺑﲑوت.
 (31ﳏﻤﺪ ﳏﻤﻮد اﻟﺬﻧﺒﻴﺎت ،أﺛﺮ اﻟﺮﺷﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﲝﺎث اﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ،اﻟﺮﺷﻮة وﺧﻄﻮر ﺎ ﻋﻠﻰ
ا ﺘﻤﻊ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،اﻟﺮﻳﺎض1412 ،ﻫـ.
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 (32ﻣﻬﺪي ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص ،دور ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ
اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎدس ﲢﺖ ﻋﻨﻮان اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ودورﻩ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﻛﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻳﻮﻣﻲ  09و 10دﻳﺴﻤﱪ .2006
 (33ﻣﻬﺪي ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص ،دور ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﲢﻘﻴﻖ اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ،اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎدس ﲢﺖ
ﻋﻨﻮان " اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ودورﻩ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ ﻳﻮﻣﻲ  09و  10دﻳﺴﻤﱪ . 2006
 (34وﻫﺒﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد وﺻﻮرﻩ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻬﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺪوﱄ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ
اﻟﻔﺴﺎد ،اﳉﺰء اﻷول ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﺎﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  7-6 ،أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .2003 ،
 (35ﻳﻮﺳﻔﻲ ﳏﻤﺪ ،ﻣﺪى ارﺗﺒﺎط ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺪوﱄ اﻟﺴﺎدس ﺣﻮل
اﳊﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﲨﻌﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﲔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳉﺰاﺋﺮ 10-9 ،دﻳﺴﻤﱪ .2006

 -6إﺻﺪارات دوﻟﻴﺔ:
(1
(2
(3

(4
(5
(6
(7
(8

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ " ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻣﻦ اﺟﻞ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ
ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ" ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك.2008 ،
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻟﺘﺤﺴﲔ إدارة اﳊﻜﻢ ،ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري وإدارة اﳊﻜﻢ ،ﻣﻜﺘﺐ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك.1998 ،
اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻹﳕــﺎﺋﻲ ﻟﻸﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة "اﻟﺸــﻔﺎﻓﻴﺔ واﳌﺴــﺎءﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻄــﺎع اﳊﻜــﻮﻣﻲ ﰲ ﺑﻠــﺪان ﻋﺮﺑﻴــﺔ ﳐﺘــﺎرة :ﺳﻴﺎﺳــﺎت وﳑﺎرﺳــﺎت"
اﳌﻜﺘ ــﺐ اﻹﻗﻠﻴﻤ ــﻲ ﻟﻠﺒﻠ ــﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴ ــﺔ ،إدارة اﻟﺸ ــﺆون اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ــﺔ ،ﺷ ــﻌﺒﺔ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ وإدارة اﻟﺘﻨﻤﻴ ــﺔ ،اﻷﻣ ــﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة .2004
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ" ،ﲢﺴﲔ اﳊﺎﻛﻤﻴﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ :ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ" واﺷﻨﻄﻦ،
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة .2003
اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ "إدارة ﺣﻜﻢ أﻓﻀﻞ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﲢﺴﲔ اﻟﺘﻀﻤﻴﻨﻴﺔ واﳌﺴﺎءﻟﺔ" ،دار اﻟﺴﺎﻗﻲ ،ﺑﲑوت.2004 ،
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ" ،اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻌﺪﻟﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ" إﻋﺪاد إدارة ﺷﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – واﺷﻨﻄﻦ .2007
اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ آﺳﻴﺎ ،اﳊﻜﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ :ﲢﺴﲔ اﻹدارة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳﻜﻮا ،اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة
ﻧﻴﻮﻳﻮرك.2003 ،
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﺣﻮار ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﺑﲔ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﻤﺎﱐ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﻜﺒﲑ
وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.2005 ،

-7

ﺗﻘـﺎرﻳﺮ

 (1ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ2003 ،2002 ،
 (2اﻟﻮزارة اﳌﻨﺘﺪﺑﺔ اﳌﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻷﺳﺮة وﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺮأة ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺠﻤﻬـﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋـﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺑﻴﺠﲔ ،15+
.2005

390

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 (3اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺣﻮل اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ  2010وآﺛﺎر اﻷزﻣﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ.2010 ،
 (4اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ.2010 ،
 (5اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ،واﺷﻨﻄﻦ.1990 ،
 (6اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ ،ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﱂ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي  ،واﺷﻨﻄﻦ.2006 ،
 (7ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻨﻚ اﳉﺰاﺋﺮ .2010-2000
 (8ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.2009 ،
 (9ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .2011/2010
 (10ﳉﻨﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺜﺎﱐ ﺣﻮل أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻴﺎﺗﻪ ،ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.2008 ،
 (11ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳉﺰاﺋﺮ ﺣﻮل ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﲏ اﳋﺎص ﺑﺎﳊﻜﺎﻣﺔ ،اﻵﻟﻴﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺮاء ،ﻧﻮﻓﻤﱪ
 ،2008اﳉﺰاﺋﺮ.
 (12ﺗﻘﺮﻳﺮ ﳎﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﳌﺆرخ ﰲ  28ﻓﻴﻔﺮي  ،1999اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد .1999 ،12
 (13اﻟﻔﺪﻳﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳊﻘﻮق اﻻﻧﺴﺎن ،اﳉﺰاﺋﺮ" ﺳﻮء اﳌﻌﻴﺸﺔ" ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﳊﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ.2010 ،

 -8ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﺗﺸﺮﻳﻌﺎت.
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9

أﻣﺮ رﻗﻢ  02-10ﻣﺆرخ ﰲ  26أوت  ،2010ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  20-95اﳌﺆرخ ﰲ  17ﺟﻮان  1995واﳌﺘﻌﻠﻖ
ﲟﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،50اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  01ﺳﺒﺘﻤﱪ .2010
اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  05-10اﳌﺆرخ ﰲ  16رﻣﻀﺎن ﻋﺎم  1431اﳌﻮاﻓﻖ ل  26أوت  2010اﳌﺘﻤﻢ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01-06اﳌﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،50اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  1ﺳﺒﺘﻤﱪ .2010
اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  01-11اﳌﺆرخ ﰲ  23ﻓﻴﻔﺮي  2011واﳌﺘﻀﻤﻦ رﻓﻊ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  12اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 23ﻓﻴﻔﺮي .2001
اﻷﻣﺮ رﻗﻢ  20-95اﳌﺆرخ ﰲ  17ﺟﻮان  1995واﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﺠﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد ،39
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  23ﺟﻮان .1995
دﺳﺘﻮر ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،1996اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،76اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  08دﻳﺴﻤﱪ .1996
اﻟﻘﺎﻧﻮن  01 -10اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻬﻨﺔ اﳋﺒﲑ اﶈﺎﺳﺐ وﳏﺎﻓﻆ اﳊﺴﺎﺑﺎت واﶈﺎﺳﺐ اﳌﻌﺘﻤﺪ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد 42
اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  11ﺟﻮان .2010
اﻟﻘﺎﻧﻮن  07-12اﳌﺆرخ ﰲ  21ﻓﻴﻔﺮي  2012واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  12اﻟﺼﺎدر
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  29ﻓﲑﰲ .2012
اﻟﻘﺎﻧﻮن  07-12اﳌﺆرخ ﰲ  21ﻓﻴﻔﺮي  2012واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  12اﻟﺼﺎدر
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  29ﻓﻴﻔﺮﻳﻲ ،2012
اﻟﻘﺎﻧﻮن  31/90اﳌﺆرخ ﰲ  4دﻳﺴﻤﱪ  1990اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،53اﻟﺼﺎدر
ﺑﺘﺎرﻳﺦ  05دﻳﺴﻤﱪ .1990
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 (10ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2011اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  37اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  03ﻳﻮﻟﻴﻮ .2011
 (11اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  04- 08اﳌﺆرخ ﰲ  23ﻳﻨﺎﻳﺮ  2008وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ،
اﻟﻌﺪ  04اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27ﺟﺎﻧﻔﻲ .2008
 (12اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ،19-01اﻟﺼﺎدر ﰲ  ،2001/12/12اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ،77اﻟﺘﺎرﻳﺦ 15 :دﻳﺴﻤﱪ .2001
 (13اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  ،10-03اﻟﺼﺎدر ﰲ  19ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،2003اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ،43:ﺑﺘﺎرﻳﺦ  20ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ .2003
 (14اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03-04اﳌﺆرخ ﰲ  23ﺟﻮان  ،2004اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،41اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  27ﺟﻮان .2004
 (15اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  09-04اﳌﺆرخ ﰲ  14أوت  ،2004اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،52اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  18أوت .2004
 (16اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  20-04اﳌﺆرخ ﰲ  25دﻳﺴﻤﱪ  ،2004اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،84اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  29دﻳﺴﻤﱪ .2004
 (17اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  12-05اﳌﺆرخ ﰲ  04أوت  ،2005اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  60اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  04دﻳﺴﻤﱪ .2005
 (18ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  01-06ﻣﺆرخ ﰲ  21ﳏﺮم ﻋﺎم  1427اﳌﻮاﻓﻖ ل  20ﻓﻴﻔﺮي  ،2006واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ،
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  14اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  08ﻣﺎرس .2006
 (19اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  03-12اﳌﺆرخ ﰲ  12ﺟﺎﻧﻔﻲ  2012واﻟﺬي ﳛﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺣﻈﻮظ اﳌﺮأة ﰲ ا ﺎﻟﺲ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ،
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد اﻷول ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﺟﺎﻧﻔﻲ .2012
 (20ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  06-12ﻣﺆرخ ﰲ  12ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺳﻨﺔ  2012ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳉﻤﻌﻴﺎت ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﻌﺪد 02
اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  15ﺟﺎﻧﻔﻲ .2012
 (21ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  40/80اﳌﺆرخ ﰲ  01ﻣﺎرس  1980واﳌﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﺎرﺳﺔ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا ﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ ،اﻟﻌﺪد
.10
 (22ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ  17 – 84اﳌﺆرخ ﰲ  7ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ  ،1984اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،ﻋﺪد  28اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ10 :
ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ . 1984
 (23اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  21-90اﳌﺆرخ ﰲ  15أوت  1990واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ رﻗﻢ  35اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ 15
أوت .1990
ﻣﺆرخ ﰲ  16ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ  2009ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ 414
 (24ﻣﺮﺳﻮم
ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ّ 374 - 09
ّ
- 92اﳌﺆرخ ﰲ  14ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ  1992واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﱵ ﻳﻠﺘﺰم ﺎ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،67اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  19ﻧﻮﻓﻤﱪ .2009
ﻣﺆرخ ﰲ  10ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ  2008ﻳﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء وﻛﺎﻟﺔ اﻹﻋﻼم اﻵﱄ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ
 (25ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ ّ 94 - 08
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﺳﲑﻫﺎ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  14اﳌﺆرﺧﺔ ﰲ  12ﻣﺎرس .2008
ﻣﺆرخ ﰲ  7أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2010ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،اﳉﺮﻳﺪة
ﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ ّ 236 - 10
 (26ﻣﺮﺳﻮم ر ّ
اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،58اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  07أﻛﺘﻮﺑﺮ .2010
 (27اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  103-11اﳌﺆرخ ﰲ  06ﻣﺎرس  2011واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﺮوط اﻹﻋﺎﻧﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب ذوي اﳌﺸﺎرﻳﻊ
وﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،14اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  06ﻣﺎرس .2011
 (28اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  198-95اﳌﺆرخ ﰲ  25ﺟﻮان  1995واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﶈﺎﺳﺒﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  ،42اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  02أوت .1995
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 (29اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  198-95اﳌﺆرخ ﰲ  25ﺟﻮان  1995واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻔﺘﺸﻴﺔ ﻣﺼﺎﱀ اﶈﺎﺳﺒﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ
اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  ،42اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  02أوت .1995
 (30اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  128-04ﻣﺆرخ ﰲ  19اﻓﺮﻳﻞ  2004واﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺑﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﻣﻢ
اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  26اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  25اﻓﺮﻳﻞ .2004
 (31اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  137-06ﻣﺆرخ ﰲ  10اﻓﺮﻳﻞ  2006واﳌﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻻﲢﺎد اﻻﻓﺮﻳﻘﻲ ﳌﻨﻊ اﻟﻔﺴﺎد
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  24اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  16اﻓﺮﻳﻞ .2006
 (32اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  137-06ﻣﺆرخ ﰲ  10اﻓﺮﻳﻞ  ،2006اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  24اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  16اﻓﺮﻳﻞ .2006
 (33اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  64-12اﳌﺆرخ ﰲ  7ﻓﻴﻔﺮي  ،2012ﻳﻌﺪل وﻳﺘﻤﻢ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  413-06ﻟﺴﻨﺔ 2006
واﻟﺬي ﳛﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﻠﺖ ﺳﲑﻫﺎ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ،ﻋﺪد 08
اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  15ﻓﻴﻔﺮي .2012
 (34ﻣﺮﺳﻮم ﺗﻨﻔﻴﺬي رﻗﻢ  127-08ﻣﺆرخ ﰲ  30اﻓﺮﻳﻞ  2008واﳌﺘﻌﻠﻖ ﲜﻬﺎز اﻹدﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺣﺎﻣﻠﻲ
اﻟﺸﻬﺎدات ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،23اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ  04ﻣﺎي .2008
 (35ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  236-10اﳌﺆرخ ﰲ  28ﺷﻮال ﻋﺎم  1431اﳌﻮاﻓﻖ  7أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﻨﺔ  2010ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،اﳌﻌﺪل واﳌﺘﻤﻢ.
 (36ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ رﻗﻢ  413-06ﻣﺆرخ ﰲ  22ﻧﻮﻓﻤﱪ  2006واﻟﺬي ﳛﺪد ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد
وﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ وﻛﻴﻔﻴﺎت ﺳﲑﻫﺎ ،اﳉﺮﻳﺪة اﻟﺮﲰﻴﺔ اﻟﻌﺪد  74اﻟﺼﺎدرة ﰲ  22ﻧﻮﻓﻤﱪ ﺳﻨﺔ .2006
 (37ﻣﺮﺳﻮم رﺋﺎﺳﻲ ﻣﺆرخ ﰲ  07ﻧﻮﻓﻤﱪ  2011واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ وأﻋﻀﺎء اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد ،اﳉﺮﻳﺪة
اﻟﺮﲰﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد  ،69اﻟﺼﺎدرة ﺑﺘﺎرﻳﺦ  14ﻧﻮﻓﻤﱪ .2010
 (38اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﱯ اﻟﻮﻃﲏ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
1- LES OUVRAGES :
1. Alaine Beitone et d’autres, Economie, Dalloz, Paris, 2001.
2. Asian Development Bank, Anticorruption and integrity, Mandaluyong City, Second Edition,
Philippines, 2010.
3. Everette.hagen, économie du développement, économica, paris, 1982.
4. Narayan Lakshman, the political economy of good governance for poverty alleviation policies,
Asian Development Bank, Manila ,Philippines, 2003
5. Nation unies ,commission économique pour l’Afrique, bureau pour l’Afrique du nord,
développement durable en Afrique du nord état des lieux et perspectives, ,Maroc , 2007.
6. Regina Birner, Improving Governance to Eradicate Hunger and Poverty. 2020 Focus Brief on
the World’s Poor and Hungry People. Washington, DC: IFPRI, 2007

393

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
7. Salvatore Schiavo‐Campo, governance, corruption, and public financial management, Asian
Development Bank, Manila, Philippines, 1999.
8. Tomas Carothers, aiding democracy abroad: A learning curve, Carnegie Endowment for
international peace, Washington, D.C, 1999.
9. World Bank, Empowerment and Poverty Reduction. Sourcebook, Washington, 2002.

2- REVUES et PERIODIQUES:
1‐

Asian Development Bank, good governance and anti corruption: the road forward for
Indonesia, the Eighth Meeting of the Consultative Group on Indonesia, 27–28 July 1999,
Paris, France.
2‐ Angelo Bonfiglioli, le pouvoir des pauvres la gouvernance locale pour la réduction de la
pauvreté, fonds d’équipement des nations unies, Etats‐Unis d’Amérique, 2003.
3‐ Banque mondiale, Le coût de la corruption, Colloque sur la gouvernance, les libertés
économiques et la pauvreté, CNES. 3 février 2007, algérien
4‐ Danielle Dierckx, Rapport de la consultante sur l’autonomisation des personnes confrontées
à la grande pauvreté, Séminaire Européen, au travail, mais pauvre et sans le pouvoir de se
faire entendre ?, St Julians, Malte14 ‐ 15 octobre 2009.
5‐ Hans Bjørn Olsen, la décentralisation et la gouvernance locale, Département fédéral
des affaires étrangères DFAE, Novembre 2007, suissera.
6‐ International Fund for Agricultural Development, Corporate‐level evaluation, IFAD’s
Engagement with the Private Sector in Rural Poverty Reduction, Approach Paper, 17 May
2010.
7‐ Johannes Jütting, Elena Corsi et Albrecht Stockmayer, Décentralisation et réduction de la
pauvreté, centre de développement de L’OCDE, France, 2005.
8‐ JOHN K. AKOKPARI, The AU, NEPAD and the Promotion of Good Governance in Africa, Nordic
Journal of African Studies 13(3): 243–263 (2004), University of Cape Town, South Africa.
9‐ Kempe Ronald hold, the uneca and good governance in Africa, Harvard International
Development Conference 2003, Governance and Development in a Dynamic Global
Environment boston, 4‐5 April 2003
10‐ Mitchell, Seligon, the impact of corruption on regime legitimacy, A comparative study of four
Latin American countries, journal of politics , may 2002, vol64, issue 2.
11‐ Mohammed salih, gouvernance, information et Domain publique , addis ababa; commission
économique pour l’Afrique, 13 mai 2003.
12‐ N. Girishankar, and other , governance and Poverty reduction, discussion within the World
Bank and from comments provided at PRSP workshops,2001.
13‐ Niklaus Eggenberger‐Argote, Private Sector Development in the context of Poverty Reduction
Strategy Papers, February 2005.
14‐ Office des Nations Unies Contre la Drogue et le Crime, Programme mondial de lutte contre la
corruption, Vienne, septembre 2004.
15‐ Paolo Mauro, corruption: causes, consequences, and agenda for further research, finance
and development, vol 35 ,1998.

394

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
16‐ Pikay Richardson, Good Governance: The Challenge of Leadership in Africa, Nigeria institute
of management, Nigeria, 2008.
17‐ Suchitra Punyara tabandhu, Commitment to good governance, development, and poverty
reduction, Sixth Session of the Committee on Development Policy, March 29 – April 2, 2004.
18‐ Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, Alex Arifianto, Governance and Poverty Reduction:
Evidence from Newly Decentralized Indonesia, A paper from the SMERU Research Institute,
with support from Aus AID, the Ford Foundation, and DFID, March 2004, Indonesia.
19‐ yen Carol , and Lin yun ,“The Essence of Empowerment: A Conceptual Model and Case
illustration ,” Journal of Applied Management Studies , volume 7 , Issue 2 , Abingdon , Dec.
1998.

3‐ Les thèses de doctorat.
1‐ GISÈLE Belem, Quelle gouvernance pour la mise en ouverture du développement?
L'expérience de l‘industrie minière du mali, Doctorat en science de l'enivrement, Université
du Québec a Montréal, 2009.

4- LES RAPPORTS
1‐ Le rapport du nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) Abuja, le
23/10/2001 .
2‐ PWUD ,rapport mondial sur le développement humain mondialisation a pauvreté : espoirs et
déboires, 1999.
3- World Bank, Women,. Business and the Law, Washington, 2012
4‐ Algérie, le deuxième rapport sur les Objectifs du Millénaire pour le développement,
Septembre 2010.
5‐ Rapport Sur l'état et l'avenir de l'environnement en Algérie (2003
6‐ Organisation mondiale de la Santé, Statistiques sanitaires mondiales, Genève, 2011
7‐ Global Integrity, Report Algeria, 2007, 2009.
8‐ Global Competitiveness Reports for the years 2008‐2011.
9‐ Dev Kar and Karly Curcio, Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000‐
2009,January 2011, Report from Global Financial Integrity, USA, 2011
10‐ FMI , Rapport des services du FMI pour les consultations de 2010 au titre de l'article IV , n°
11/39, Mars 2011.
11‐ Shawna Tropp, Nepal Human Development Report 2004, Empowerment and Poverty
Reduction, UNDP, Printed in Nepal by Jagadamba Press Design and layout by Words cape,
Kathmandu, Nepal, 2004.
12‐ UNDP, Legal Empowerment: Advancing Good Governance and Poverty Reduction. Overview
Report RETA 5856: Légal Literacy for Supporting Governance . 1997.
13‐ Source: SIWI, Making Anti‐Corruption Approaches Work for the Poor, REPORT 22, 2007.
14‐ FMI, Manuel sur la transparence des finances publiques (2007), Washington, 2007

395

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ

ﺛﺎﻟـﺜًﺎ :اﻻﻧﺘﺮﻧﻴﺖ
.1

اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮب آﺳﻴﺎ ،اﳊﻜﻢ اﳊﻀﺮي اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك،

 ،2010ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:
http://documents‐dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I01/001/86/img/I0100186.pdf?OpenElement

.2

اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ آﺳﻴﺎ ،اﳊﻜﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ ﲢﺴﲔ اﻹدارة اﻟﻜﻠﻴﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺳﻜﻮا،

ﻧﻴﻮﻳﻮرك.2003 ،
http://documents‐dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/I03/001/75/img/I0300175.pdf?OpenElement

.3

اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻐﺮﰊ أﺳﻴﺎ ،ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻋﻠﻰ

اﳌﻮﻗﻊhttp://www.escwa.un.org/information/publications/edit/upload/sdd‐10‐TP1‐ :

a.pdf
.4

اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ،ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎت اﻟﺼﺮاع وﳎﺘﻤﻌﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺮاع ،واﺷﻨﻄﻦ،

2004ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:
http://daccess‐dds‐ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/395/27/PDF/N0439527.pdf?OpenElement

.5

ﺑﺮادﻓﻮرد دﻳﻠﻤﺎن ،دول ﰲ ﻣﻔﱰق اﻟﻄﺮق "اﳉﺰاﺋﺮ" ،دار اﳊﺮﻳﺔ ،2007 ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:

www.freedomhouse.org/.../AlgeriaArabicCCR.pdf
.6

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،إدارة اﳊﻜﻢ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺛﻴﻘﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ

اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﻳﻨﺎﻳﺮ  ،1997ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:
http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97‐a.pdf
.7

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،اﻟﻔﺴﺎد واﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ورﻗﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رﻗﻢ  ، 8ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري وإدارة اﳊﻜﻢ،

ﻣﻜﺘﺐ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك،1997 ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:
http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption97a.pdf
.8

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ،دﻟﻴﻞ ﻣﻮﺟﺰ ،ﺑﲑوت ،ﻟﺒﻨﺎن ،2007 ،ﻋﻠﻰ

ﻣﻮﻗﻊ

اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ www.undp‐pogar.org:

.9

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ :

‐http://www.undp

pogar.org/arabic/countries/theme.aspx?cid=1&t=12

.10

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،دﻟﻴﻞ ﺎل ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻜﻢ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك،

.2010

http://www.undp.org/oslocentre/docs10/015A%20Web‐DG_Text_Arabic_Spread.pdf
.11

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ،اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻹرﺷﺎدي ﺣﻮل أدوات ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ،اﻟﻌﺮاق ،ﺟﻮان ،2006

ﻋﻠﻰ

اﳌﻮﻗﻊ www.adfusa.org/files/881_file_AC_Diagnostic_Tools_ARABIC.pdf :

396

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
.12

ﺑﻮرﻳﺲ ﻣﻠﻨﻴﻜﻮف ،ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص ،ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ) ،(CIPEواﺷﻨﻄﻦ

 ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ :
http://www.cipe.org/regional/mena/pdf/Combating%20Corruption%20toolkit%20Arabic.pdf
.13

ﺑﻮل ﺳﺎﱂ ،دﻟﻴﻞ اﻟﱪﳌﺎﱐ اﻟﻌﺮﰊ ﻟﻀﺒﻂ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن ﻋﺮب ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ :

http://www.arpacnetwork.org/pictures/dalil.pdf
.14

اﳉﻤﻌﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﰊ ﺧﻄﻮة إﱃ اﻹﺻﻼح ،ﺑﲑوت ،2008 ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:

www.transparency‐lebanon.org/publications/cfmmanualar.pdf
.15

اﳉﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ،ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ،اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﳌﺘﺨﺬة ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻨﻤﻮ

اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،دﻳﺴﻤﱪ ،2010ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:
http://www.premier‐ministre.gov.dz/arabe/media/PDF/meice2010ar.pdf
.16

ﺟﻴﻠﻴﺎن دﻳﻞ ،اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﴰﺎل إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ " دﻟﻴﻞ ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﳌﻨﺎﺻﺮة اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت:

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،أﳌﺎﻧﻴﺎ ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:
www.transparency.org/content/.../9039/.../TI_Advocacy_Guide_Arabic.pdf
.17

ﺟﻴﻢ ﺷﻮﻟﱰ ،اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ،دﻟﻴﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮازﻧﺎت وإﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،ﻣﻌﻬﺪ ا ﺘﻤﻊ اﳌﻨﻔﺘﺢ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك،

 ،2008ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:

http://archive.revenuewatch.org/reports/120204ar.pdf

.18

دوﻧﺎﺗﻮ روﻣﺎﻧﻮ ،اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ،اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﺰراﻋﻴﺔ  ،ﺳﻮرﻳﺎ

ﻋﻠﻰ

اﳌﻮﻗﻊ www.ao-academy.org/docs/NAPC.pdf :

.19

رﻋﺪ ﻛﺎﻇﻢ ﻏﻴﺪان ،اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﻟﻌﺮاق ،اﻟﻌﺮاق ،2009 ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ :

http://iier.org/i/files/docs/Eng._Raad.pdf
.20

ﺳﺤﺮ ﻗﺪوري ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ وإﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺎ ﰲ اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري ،ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ،اﻟﻌﺮاق ،2008 ،ﻋﻠﻰ

اﳌﻮﻗﻊhttp://www.nazaha.iq/body.asp?field=news_arabic&id=501&page_namper=p_no12 :
.21

اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ،أوت  ،2010ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:

http://www.mop-gov.ps/new/web_files/publishing_file/MDG%20Annual-Arabic.pdf

.22

ﲰﻴﺢ ﻣﺴﻌﻮد ،اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﱄ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ .2007 ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:

htp://www.transparencylibya.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1315&Itemid=70

.23

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة " ،ادارة اﳊﻜﻢ ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ" ﺟﺎﻧﻔﻲ  ،1979ﻋﻠﻰ

اﳌﻮﻗﻊ:
.24

http://www.pogar.org/publications/other/undp/governance/undppolicydoc97-a.pdf

ﺻﻼح ﳏﻤﺪ اﻟﻐﺰاﱄ ،اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﻄﺮﻳﻖ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ  ،ﲨﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ  ،ﻣﻮﻗﻊ اﻻﻧﱰﻧﻴﺖ:

www.transparency‐kuwait.org/indix.php?ind=download.
.25

اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ،ﲤﻜﲔ ﻓﻘﺮاء اﻟﺮﻳﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ،ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ :

http://www.ifad.org/media/press/2004/4_a.pdf

397

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
.26

ﻋﺒﺪ اﳊﺴﲔ ﺷﻌﺒﺎن ،اﳊﻜﻢ اﻟﺼﺎﱀ ) اﻟﺮاﺷﺪ( واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،اﳊﻮار اﳌﺘﻤﺪن ،اﻟﻌﺪد  1804اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﻳﺦ

 ،2007/01/23ﻋﻠﻰ
.27

اﳌﻮﻗﻊ. www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ald=86703 :

ﻋﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎﰊ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ وﻃﲏ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ إﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ ،ﻣﺒﺎدرة اﻹدارة

اﻟﺮﺷﻴﺪة ﳋﺪﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﳊﻜﻢ ﰲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:
http://www.pogar.org/publications/civil/assessments/algeria‐a.pdf
.28

ﻏﺎﻟﺐ ﻏﺎﱎ ،ﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،واﺷﻨﻄﻦ ،2005 ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:

http://www.arabruleoflaw.com/files/the_rule_of_law_meetings_and_lectures_book.pdf
.29

ﻓﺎرس ﺣﺎﻣﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ ،اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻔﻘﺮ واﻹرﻫﺎب ،اﳉﺰء اﻷول ،ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻨﺒﺄ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:

http://www.annabaa.org/nbanews/70/163.htm
.30

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ،اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﰲ اﳉﻤﺎﻫﲑﻳﺔ أﺑﻮ اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﱄ واﻹداري ،اﻓﺮﻳﻞ،2009 ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ :

http://www.transparency‐libyaonline.com
.31

اﻟﻔﺴﺎد واﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ورﻗﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ رﻗﻢ  ،03ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻹداري وإدارة اﳊﻜﻢ ،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻹﳕﺎﺋﻲ ،ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:
http://www.pogar.org/publications/finances/anticor/fightingcorruption97a.pdf
.32

ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﰲ اﳌﻮازﻧﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ) ، ( IBPاﳌﻮازﻧﺎت اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ .ﺗﻐﻴﲑ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ،ﻣﺴﺢ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻌﺎم

 ،2008اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:
http://www.transparencymaroc.ma/ar/uploads/etudes/21_2.pdf
.33

ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ودﻋﻢ اﲣﺎذ اﻟﻘﺮار ،اﳊﻜﻮﻣﺔ اﳌﻨﻔﺘﺤﺔ...ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺪﻳﺪ ﳓﻮ اﳊﻜﻢ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ  ،ﳎﻠﺲ

اﻟﻮزراء ،ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،2011 ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ :
http://www.idsc.gov.eg/Upload/Documents/279/good_govern.pdf
.34

ﻣﺼﺎﱀ اﻟﻮزﻳﺮ اﻷول ،اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ  .2009-2005ﻋﻠﻰ

اﳌﻮﻗﻊ :

http://www.premierministre.gov.dz/arabe/media/PDF/TexteReference/TexteEssentiels/ProgBilan/ProgCroissance.pdf

.35

اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ،ﺗﻘﻴﻴﻢ إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت )اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ و اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ و

اﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات و اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ و اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ( .2007 ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ :
http://www.democracy‐reporting.org/files/algeria_rapport_arabe.pdf

 .36ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ وﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊwww.ansej.org.dz :
.37

ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺎﰊ ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﱪﳌﺎن وا ﺘﻤﻊ اﳌﺪﱐ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ :اﻟﻮاﻗﻊ واﻵﻓﺎق ،ﻣﻨﺸﻮرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﳊﻜﻢ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ،

ﻧﻮﻓﻤﱪ  ،2006ﻋﻠﻰ
.38

اﳌﻮﻗﻊwww.dz.undp.org :

وزارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎع أﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ  06ﺳﺒﺘﻤﱪ  2010ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ:

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/05/6979566

.39

وزارة اﳋﺎرﺟﻴﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ  ،2009وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻜﺎن وإﺻﻼح اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ،ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ :

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?page=6&topic=09/11/04/9831311
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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
: ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ،2014-2010  ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳋﻤﺎﺳﻲ،وزارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ

.40

http://www.mae.dz/photos/gov/programme.htm

: ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ،2010  ﺳﺒﺘﻤﱪ21  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻃﺎر ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺘﺎرﻳﺦ،وزارة اﻟﺸﺆون اﳋﺎرﺟﻴﺔ

.41

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=10/09/21/1869492

www.angem.dz/ar :  ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ، اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﺴﻴﲑ اﻟﻘﺮض اﳌﺼﻐﺮ.42
http://www.anem.dz : ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻊ، اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ.43
www.globalintegrity.org/report/algeria

.2011 ،2009 ،2007  ﺗﻘﺎرﻳﺮ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

.44

. ﻓﻴﻨﺎ

، اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﰲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم،اﻻﻧﺘﻮﺳﺎي

.45

http://www.issai.org/media(915,1033)/INTOSAI_GOV_9140_A.pdf .

 اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻜﻨﺪﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ،" اﳌﺴﺎءﻟﺔ واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺣﻮل اﻷداء واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ " ﻧﻈﺮة ﻋﺎﻣﺔ،داﻓﻴﻴﺪ ﻣﻮﻳﻨﺎغ وآﺧﺮون
http://www.wafainfo.ps/pdf/G_T_I_A_0025.pdf :

.46

 ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ. ﻛﻨﺪا،اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

.2011 ، ﻣﺎرس، ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺼﻨﺪوق زﻳﺎدة ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﺻﺤﻴﻔﺔ وﻗﺎﺋﻊ،ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﱄ

.47

http://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/pdf/fiscala.pdf

:  ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻊ، اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدود إﻧﻔﺎق اﻷﻣﻮال،ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﲬﺎﺧﻢ

.48

http://www.courdescomptes.nat.tn/upload/traveaux/traveaux_3_ar.pdf

 ﺳﻠﺴﻠﺔ أوراق، اﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ وﳏﺎﺻﺮة اﻟﻔﺴﺎد ﰲ اﶈﻠﻴﺎت وﺗﺄﺛﲑﻩ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ،ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر ﺷﻜﺮ
http://www.cipe‐

.49
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.50

http://pbcoalition.com/download/al%20mowazna%20al%20tsharokeyeh%202.pdf
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80.7

50.0

20.0

30.0

28.0

57.6

2006 55.7

74.8

61.0

73.9

74.4

78.8

50.0

30.0

30.0

27.0

57.4

2005 53.2

70.0

54.4

73.9

61.8

80.1

50.0

30.0

30.0

26.0

55.9

2004 58.1

70.0

55.0

74.1

62.4

81.1

70.0

30.0

30.0

50.0

N/A

2003 57.7

70.0

50.4

65.2

74.9

78.9

70.0

30.0

30.0

50.0

N/A

2002 61.0

70.0

60.0

65.0

71.2

82.8

70.0

50.0

30.0

50.0

N/A

2001 57.3

70.0

59.6

64.6

63.3

78.2

50.0

50.0

30.0

50.0

N/A

2000 56.8

70.0

39.6

64.7

63.3

74.0

50.0

50.0

50.0

50.0

N/A

Source: Index of Economic Freedom, Wall Street Journal and The Heritage Foundation,
Washington, http://www.heritage.org/index/

الملحق رقم ( :)20األهداف اإلنمائية لأللفية.

الهدف : ١القضاء على الفقر المدقع والجوع
الغاية : ١خفض نسبة السكان الذين يقل دخلهم عن دوالر واحد يف اليوم إىل النصف ما بني  ٠٩٩١و ٥١٠٢
.الغاية : ٢خفض نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع إىل النصف ما بني  ٠٩٩١و ٥١٠٢
الهدف : ٢وصول الجميع إلى التعليم االبتدائي
الغاية : ٣ضمان أن يتمكن األطفال يف كل مكان ،سواء الذكور أو اإلناث منهم ،من إمتام مرحلة التعليم .االبتدائي حبلول
عام ٥١٠٢
الهدف : ٣تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الغاية : ٤القضاء على التفاوتات بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي والثانوي يف مدة يستحسن أال تتجاوز  ، ٥١١٢.ويف مجيع
مستويات التعليم يف مدة أقصاها ٥١٠٢
الهدف : ٤تخفيض معدل وفيات األطفال
الغاية : ٥ختفيض معدل الوفيات ما بني  ٠٩٩١و  ٥١٠٢مبقدار الثلثني .
الهدف : ٥تحسين صحة األمهات
.الغاية : ٦ختفيض معدل وفيات األمهات مبقدار ثالثة أرباع معدهلا احلايل ما بني  ٠٩٩١و ٥١٠٢
الهدف : ٦وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية /اإليدز ووباء المالريا واألمراض األخرى
.الغاية : ٧وقف انتشار فريوس نقص املناعة البشرية /اإليدز وبداية احنساره حبلول عام ٥١٠٢
.الغاية : ٨وقف انتشار وباء املالريا واألمراض الرئيسية األخرى وبداية احنسارها حبلول عام ٥١٠٢
الهدف : ٧ضمان بيئة مستدامة
الغاية : ٩إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف سياسات البلدان وبراجمها ووقف تبذير املوارد البيئية
الغاية  : ١١ختفيض نسبة السكان احملرومني من الوصول املستدام إىل مياه الشرب النقية ومرافق الصرف الصحي األساسية إىل
النصف.
الغاية  : ١١حتقيق حتسن كبري يف حياة  ٠١١مليون شخص على األقل من سكان األحياء الفقرية حبلول عام٥١٥١.
الهدف : ٨إرساء شراكة عالمية من أجل التنمية
الغاية  : ١٢تطوير نظام جتاري ومايل قائم على القواعد ويتسم باالنفتاح والقابلية للتنبؤ به وبعدم التمييز(ينطوي على التزام
باحلكم الرشيد والتنمية والتخفيف من وطأة الفقر على املستويني الوطين والدويل)
الغاية  : ١٣معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا (مبا يف ذلك إعفاء صادرات البلدان األقل منوا من الرسوم أو
احلصص ،وتعزيز برنامج ختفيف ديون البلدان الفقرية املثقلة بالديون وإلغاء الديون الثنائية الرمسية ،ومنح املساعدة اإلمنائية الرمسية
بقدر أكرب من السخاء للبلدان اليت تلتزم بالتخفيف من حدة الفقر)
الغاية  : ١٤معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية غري الساحلية والدول النامية اجلزرية الصغرية (من خالل برنامج العمل
املعين بالتنمية املستدامة للدول اجلزرية الصغرية النامية ونتائج دورة اجلمعية العامة االستثنائية الثانية والعشرين)
الغاية  : ١٥االهتمام مبشاكل ديون البلدان النامية بصورة شاملة باختاذ تدابري على املستويني الوطين والدويل جلعل حتمل ديوهنا
ممكنا على املدى الطويل.

الغاية  : ١٦التعاون مع البلدان النامية يف وضع وتنفيذ اسرتاتيجيات تتيح للشباب احلصول على عمل الئق ومنتج.
الغاية  : ١٧التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية يف جعل العقاقري األساسية متاحة ومتيسرة التكلفة يف البلدان النامية.
الغاية  : ١٨التعاون مع القطاع اخلاص إلتاحة فوائد التكنولوجيات اجلديدة وال سيما املعلومات واالتصاالت.
المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي.

